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Kétévi előkészület után Peter Stein végre
megvalósíthatta tervét: Moszkvában, a Had-
sereg Színházában, 1994. január 29-én sor ke-
rült Aiszkhülosz Oreszteiájának bemutatójá-
ra. A rendező 1993. október 3-án érkezett
Moszkvába, hogy elkezdje a próbákat; ezen a
napon hirdették ki a rendkívüli állapotot, s ek-
kor kezdődött a Fehér Ház ostroma. Az elő-
adás sorsa már korábban összefonódott a
moszkvai puccsokkal. 1991-ben Dmitrij Ja-
zov, az akkori hadügyminiszter tagadta meg
Steintől az engedélyt, hogy a Hadsereg Szín-
házában - amely méreténél és technikai be-
rendezésénél fogva egyedül jöhetett számba
 megrendezze Aiszkhülosz művét; a vállal-
kozás azután kapott zöld utat, hogy az augusz-
tusi puccs kudarcával Jazov is elbukott.

 Érez-e kedvet hozzá, hogy más, korábbi
rendezéseit, például a Peer Gyntöt vagy a
Nyaralókat is elővegye és más felfogásban
színre állítsa?
 Ó, nem, ez szóba sem jöhet. Számomra

nem „remake" és nem is igazán új rendezés az
Oreszteia sem, amelyet az év végén orosz
színészekkel viszek majd színre; inkább arról van
szó, hogy tovább dolgozom azon, amit korábban
már megvalósítottam. Ez azonban
mindenképpen egyedi eset; semmilyen darabot
nincs szándékomban kétszer megcsinálni.
 És miért?
 Mert túl szép élményeim fűződnek hozzá-

juk; semmi kedvem rá, hogy a próbákon ezek
kétségessé váljanak. Attól is tartok, hogy ilyen
esetben már nem lennék elég ártatlan, mert túl-
ságosan is jól tudnám, azazhogy állítólag tud-
nám, hol lakik az Úristen. Márpedig a színházban
az embernek mindig abszolút nyitottnak kell
lennie, újra meg újra elcsábíthatónak.
 Időközben, úgy tudom, megtanult olaszul

és oroszul is. Vajon a Peer Gynthöz a norvégot is
elsajátította?
 Nem, akkoriban Christian Enzensberger

segített Botho Straussnak és nekem; öt héten
keresztül egy norvég szakértővel minden egyes
szót letapogattunk. Több nyersfordítás is rendel-
kezésünkre állt, s így, kombinatív módon szon-
dáztuk meg a szöveget, hogy teljes igazságát
felderíthessük. De van ám ennél is nehezebb: a
görög tragédia. Azt m á r - gondoljon be l e -vé g-
képp csak kombinatív úton lehet rekonstruálni,
elvégre Aiszkhülosz és Szophoklész urak nem
hagyták ránk az eredeti változatot; mára rendel

kezésünkre álló szöveg is kombinatív úton. ha-
misítások és állítólagos hűséges rekonstrukciók
révén maradt ránk. Tulajdonképpen az Oresz-
teián dolgozva jöttem igazán rá, hogy a legré-
gebbi európai tudomány, a filológia feltalálása
korántsem valamiféle technikai céllal jött létre,

hanem a színház, a drámairodalom szolgálatá-
ban. A filológiát ezelőtt kétezer-ötszáz évvel
azért kellett feltalálni, hogy a csak másolatokban
létező drámaszövegeket újra meg újra megfejt-
sék, rekonstruálják, és utána újra lemásolják,
hogy ekképpen továbbadhassák és megőriz-
hessék az utókornak. Ez pedig annyit jelent,
hogy azok, akik ezt a fáradságos nyomozómun-
kát magukra vállalták, már akkor tudták: rejt-
vényfejtői és közvetítői munkájuk tárgya egé-
szen kivételes értéket képvisel.

Peter Stein Moszkvában
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Jelenet az Oreszteiából

- A színház azonban a kezdetektől fogva arról

is álmodozik, hogy a túlságosan általános,
közismert emberi érzelmeken túl fontosabb dol-
gokról is szóljon. Ha Aiszkhülosznál vagy Shakes-
peare-nél meghal a király, halálával nemcsak egy
magánemberi sors zárul le, hanem a világ-

történelem egy darabja is. A mai színpadon ön

hogyan éri el, hogy a konkrét haláleset a néző
számára valami többletet is jelentsen, beillesz-

kedjen abba az egyetemes rettegésbe, amelyet
minden háború, gyilkosság, forradalom ébreszt?
Egyáltalán képes-e erre még a színház?
 Kívánatos lenne, hogy ez sikerüljön; de erre

csak az alkímia képes, a színházban voltaképpen
megoldhatatlan. Erről egyébként sokat meditáltak
mára régi görögök is, akik ugyebár, mint
köztudott, a színházat feltalálták. Aiszkhülosz úr
például kitalálta, hogy az Eumeniszekben be-
hozza a színpadra a halálos rettegést. De hogyan
lehet ezt megoldani? Amikor az Erünniszek színre
lépnek, tulajdonképpen az lett volna elvárható,
hogy a húsz-huszonötezer néző azon nyomban
holtan essen össze. Noha a beszámolók igen
eltérő reakciókról tudósítanak, tömeghalálra a
jelek szerint mégsem került sor; legföljebb
néhányan elájultak az Erünniszek megpillantá-
sakor, s néhány terhes asszony állítólag elvetélt.
Ám a halálos rettegés mégsem irtotta ki Athén la-
kosságát, mint ahogy Aiszkhülosznak ez nyilván
nem is állt szándékában. Ő színházat csinált -
vagyis krampuszokban utazott.

 A halálos rettegés csupán szimbólum.
 Szó sincs róla. Hiszen ki is mondja, hogy ő

a halálos rettegés, tehát valóban az. De csak a
játék szintjén. És ez a játékszerűség kétezer-öt-
száz év óta lényegében változatlan maradt. Az
európai színház abszurd csodája, hogy mara-
dandó szövegeket hoz létre, és még ma is lehe-
tővé teszi, hogy valamilyen bolond komédiás ki-
jelentse: „Én vagyok Xerxes" avagy „Én vagyok
Prométheusz", méghozzá korántsem posztmo-
dern utánzatként. Ilyesmi semmilyen más művé-
szetben nem létezik. Ha ma valaki Piero della
Francesca modorában fest, és azt mondja, ő to-
jáshéjból nyeri a festéket, ez legjobb esetben is
csak utánzat. A színész azonban nem utánoz.
Saját testét adja a szerepnek, éppúgy, mint két-
ezer-ötszáz évvel ezelőtt. Bármilyen hányatott
sorsot élt is meg a ránk maradt szöveg, s bár-
mennyire vitatható is, mégis lehetővé teszi, hogy
általa a színész közvetlen kontaktust teremtsen
kétezer-ötszáz évvel ezelőtti dolgokkal. És én
boldogan ragaszkodom az európai színház e

Jevgenyij Mironov (Oresztész) és Jekatyerina
Vasziljeva (Klütaimnesztra)
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csodájához, amelynek - bár nem feltétlen van-
nak okkult hajlamaim - megvan a maga miszti-
kuma.

Peter von Becker interjúja
Theater heute, Évkönyv, 1993

- Miképpen járulhat hozzá egy görög tragédia
az oroszországi válság leküzdéséhez?
 A színház nagyon sokat tehet,

természete-sen nem a dokumentumszerűség,
hanem az érzelmek felől, és az Oreszteia
kivételes lehetőséget teremt erre. A trilógia arról
szól, hogy ezelőtt kétezer-ötszáz évvel
miképpen lettek úrrá az emberek egy
hajmeresztő krízisen, ami persze, tragédiáról
lévén szó, egyáltalán nem azt jelenti, hogy
először volta katasztrófa, és utána minden szép
és jó lesz.

Ebben a drámában egy jogi rendszer: a vér-
bosszú válságáról van szó, amely rendszer a mű
idejére tarthatatlanná vált. Oresztész azonban
mégis e rendszer alapján cselekszik: megöli sa-
ját anyját, és megtébolyodik. Ezáltal olyan hely-
zet jön létre, melyet Jelcin hatalmi űrnek nevez.
Ebben az űrben hangzik el a javaslat egy demok-
ratikus bíróság létrehozására, ami a jogállam
megteremtésével egyenértékű.

Úgy gondolom: mindez Oroszországban,
bárminemű nagyszabású erőfeszítés nélkül,
közvetlenül is érthető.

 Lát-e párhuzamokat ahhoz képest, ami
Moszkvában ideérkezése napján történt?

- Természetesen és folyamatosan látok ilyen
párhuzamokat - nevezetesen mindahhoz
képest, ami korábban ebben az országban tör-
tént, történik és történni fog. Éppen erről szól az
egész.

Az Oreszteiában a kormányzati palotát egy-
szerűen „a ház"-nak nevezik. Moszkvában az
összeütközés központja a Fehér Ház volt, amely
mára fekete-fehér házzá vált. És a drámában
ugyancsak a fehérről és a feketéről van szó.
Esetünkben az uralkodói palota, a rend
szimbóluma fekete, és a cselekmény folyamán
megkísérlik ismét fehérré változtatni. A
valóságban az emberek időnként
elgondolkodnak a politikán anélkül, hogy
valamilyen következtetéshez vagy megoldáshoz
jutnának. A tragédiában megjelenik egy
protagonista és tesz valamit, amit aztán a kórus-
nak fel kell dolgoznia.

 Mit tesz a kórus a mai Oroszországban?
 Hallgat. Egyébiránt a drámában a kórust

gyakran éri súlyos bírálat. Korántsem csak az
uralkodó réteg tagjait támadják, hanem éppúgy a
népet is.

Én megkísérlem, hogy mindezt olyan nyel-
ven ábrázoljam, amelynek hatására a néző köz-
vetlen párhuzamokat találhat, ám eszemben
sincs a művet modernizálni; azzal veszendőbe
menne mind a méltósága, mind a hatása. Az
azonban bizonyos, hogy az egész világon

nincs olyan hely, ahol e tragédia recepciója
ilyen izgalmas lehet.
 Nem gondolja, hogy a valóságban inkább

véres, de korántsem egyöntetűen tragikus bohó-
zatról volt szó?
 Én magam nemigen szeretek történelmi

eseményeket bohózatnak minősíteni. Inkább a
tragédia felé hajlok, és ezért érzem úgy, hogy
közvetlenül bekapcsolódom a politikai életbe.
 A görög tragédia mely ismérveit fedezi fel

a legfrissebb moszkvai eseményekben?
 Volt vér is, vérbosszú is. Az ilyen

dolgokat azonban közvetlenül százszor is
végigelemez-heti az ember, mégsem jut
eredményhez. Az Oreszteia-szabású
drámáknak éppen az az előnyük, hogy a hatás
nagyon közel férkőzhet a valósághoz, ám a
történelem mehet tovább a maga útján. Ily
módon a legellentmondásosabb véleményeket
is egyetlen komplexussá kovácsolhatjuk. Az
ilyen művek jótékony hatással vannak a
tényleges politikai folyamatra. A lényeg az, hogy
az ember tisztán lásson, megértse a dolgokat;
az, hogy változtasson is rajtuk, nem tartozik a
közvetlen célok közé.
 A színészek hogyan értelmezik a drámát?
- Úgy érzem, a színészek hálásak nekem.

Úgy látom, bizonyos távolságot tartanak a szó-
ban forgó politikai dráma szereplőitől, legyen szó
Ruckojról, Jelcinről vagy bárki másról. A maga-
tartásuk persze nagyon is oroszos. Ha nem is lel-
kesek, de elfogadják, ami történt.
 Véleménye szerint mi lesz Oroszország-

ból?
 Oroszország meg fogja találni a kivezető

utat ezekből a nehézségekből; meglehet, hogy
furcsa, tekervényes út lesz, s minden bizonnyal
újabb nehézségekhez vezet; rövid távon azon-

Igaza volt Antonin Artaud-nak. A beszéd kevés
és elégtelen az érzelmek kifejezéséhez.
Szívhangjainkat nem helyettesítik a szavak.
Színházi nyelv kell, azaz suttogás, rikoltozás
és néma csend, egyszerre dobogó szívek
ritmusa és fülsiketítő lövések zaja, az arcokon
lepergő könnyek hangtalansága és az egyre
rekedtebb és felismerhetetlenebb „Nu trageti! -
Ne lőjetek!" - kiáltása legnépszerűbb színész,
Ion Caramitru hangján, amely belevész a
fegyverropogásba, a gyász fájdal

ban mindenképp az adott lehetőségeken belül
marad. Az bizonyos, hogy stagnálás többé nem
lesz; az oroszországi események fő jellemzője
továbbra is a hatalmas méretű mozgás marad.
Csak reménykedhetünk, hogy nem torkollik vér-
be. Talán ez a nagyon brutális drámaértelmezés
is hozzájárulhat, hogy a vérfürdőt el lehessen
kerülni.
 Oroszországban egyesek úgy vélik, hogy

Jelcin már az összeütközések előtt felkészült a
kemény beavatkozásra, és ő provokálta ki, hogy
az ellentábor tegye meg az első lépést.
 Ha az ember nyugalomban és bizonyos

cinizmussal szemléli az egészet, akkor
valóban így is értelmezheti. A konfliktus már
megérkezésem előtt két héttel is zajlott, és én
előre láttam, hová vezet majd. Ezért is nem
léptem le. Már akkor megjósoltam, hogy Jelcin ki
fogja hirdetni a rendkívüli állapotot, mert ha én
előjövök ezzel a darabbal, nem lesz más
választása. Ezt persze viccnek szántam, de
annyi bizonyos, hogy előre láttam a
fejleményeket, és ezért nem is ijedtem meg
annyira.
 Sokak szerint Jelcin, amikor ágyúkkal lö-

vette szét a sajátparlamentjét, túllépte a megen-
gedhető határait. Ön osztja ezt a véleményt?
 Az egyik színészem a Fehér Ház tőszom-

szédságában lakik, és a roham napján nem jött el
a próbára. Amikor másnap megjelent, látszott,
hogy teljesen kikészült a megrázkódtatástól. A
szemtanú számára valóban iszonyatos mindez.
De maga a politikai akció a nyugati demokrácia
szemszögéből nézve teljes mértékben igazol-
ható.

Alekszej Dubatov interjúja
Focus, 1993/44.

Fordította: Szántó Judit

mas sikolyába és az ujjongó olézásba. Sok-sok
hang és gesztus kellene, hogy átérezzük, amit
Bukarest 1989 decemberében átélt. A szabad-
ság mámorától részegen játszotta a szerepét a
közös Dionüszosz- és Apolló-ünnepen; s ne ta-
gadjuk, a felemás érzelmek ellenére, a diktátor-
pár felkoncolása katarzist hozott, és felszaba-
dultan tapsoltunk a Halálnak!

Nem egészen három hónappal Ceauşescuék

Elhangzott a Kegyetlenség színháza és a remény színhaza című európai
kollokviumon, Budapesten 1993 szeptemberében
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