
P E T E R B R O O K

GONDOLATOK SHAKESPEARE-RŐL
z ember előveszi az újságot, abban a hit-
ben, hogy a mai számot tartja a kezében,
érdeklődéssel kezdi olvasni, majd egyszer
csak rájön, hogy ez a tegnapi szám, és
hirtelen elveszti minden érdeklődését. Mi-
ért? Az újságírók bizonyára értelmes, jó
tollú emberek, és mégis, amit leírtak,

másnapra nyolcvan százalékban elavul, és csak
arra jó, hogy halat csomagoljanak bele.
Voltaképpen mi hát a különbség egy tegnapi
újságoldal és egy több száz éve keletkezett
Shakespeare-dráma bármelyik oldala között?
Shakespeare miért nem avul el? A kérdés
egyszerűnek, sőt frivolnak tetszhet, ám ha
elgondolkodunk rajta, kiderül, hogy a kézenfekvő
válaszok senkit sem elégíthet-nek ki. Mi lenne a
kézenfekvő válasz? Íme, egy példa:
„Shakespeare lángész volt." Mire derít fényt a
„lángész" szó? Vagy egy másik: „Shakespeare a
maga korának jelentős személyisége volt." Ez
vajon mennyiben segít hozzá a megértéshez?
Vagy tessék, egy másik válasz, amilyet az új
kritikai iskola adhatna: „Shakespeare szíve-
sebben hált fiúkkal, mint nőkkel." Feltárul-e
ebből a Shakespeare nevű jelenség igazi
titkának akár csak egy töredéke is? Emlékszünk:
nemrég az emberek még komolyan
morfondíroztak, létezett-e Shakespeare
egyáltalán, és az utóbbi száz évben különböző
nevekre cserélték fel a „Shakespeare" nevet:
így Iett belőle Bacon, Marlowe, Oxford és a
többi. Mindez - még egy-szer mondom - azért
oly abszurd, mert semmi értelme. A név más
lesz, a titok titok marad.

Nemrég Oroszországban jártam. A hallgató-
ság egyik tagja felállt, és így szólt: „Errefelé
valamennyien tudjuk, hogy Shakespeare üzbég
származású volt; elárulja a neve. A »sejk« arab
szó, a »pír« bölcset jelent, azaz a »Shakespeare«

kódolt név volt, amely mindenkinek elárulta,
hogy kriptomuzulmánról van szó, aki olyan pro-
testáns országban él, ahol a katolikusokat üldö-
zik." Eddig szép, de mennyivel juttat közelebb a
Shakespeare-rejtély megoldásához? Csehov ta-
lán cseh volt? Egy másik, Angliában elterjedt,
rasszista és sznob felfogás szerint Shakespeare,
ez a szegény vidéki surmó, aki csak falusi iskolát
végzett, soha nem tehetett volna szert olyan
műveltségre, amilyenről drámái tanúskodnak.
Valójában, ha jól emlékszem, huszonnyolc éve-
sen írta első darabját. Ha meggondoljuk, mennyi
szót és benyomást képesek befogadni azok a
fiatalok, akik manapság húsz-huszonegy éves
fejjel már filmet forgatnak, és hozzávesszük,
hogy Shakespeare Londonjában a világ négy
sarkáról érkezett emberek adták egymásnak a
kilincset, egyvalamiben, azt hiszem, megálla-
podhatunk: Shakespeare-nek, hogy megírhassa
darabjait, kivételes emlékezőtehetségre volt
szüksége. Induljunk ki ebből a megállapításból.

Senki sem vonhatja kétségbe, hogy Shakes-
peare genetikailag kivételes megfigyelő-, elrak-

tározó- és emlékezőképességgel volt megáldva. A
minap egy fiatal karmesterrel arról
beszélgettünk, hogy az ember nagyon fiatalon
egészen bonyolult partitúrákat képes
elraktározni magában. Nyilvánvaló, hogy ezzel a
képességgel Shakespeare is rendelkezett.

Ne felejtsék el, hogy a korabeli London, ahol
élt, fölöttébb aktív, mozgalmas város volt. Az
ember csak belépett valamelyik kocsmába, és
máris világtengereket megjárt utazók beszélge-
tését hallgathatta; ha akarta, ha nem, informáci-
ók egész skáláját szívta magába. Genetikai szem-
pontból Shakespeare kivételes tünemény volt; a
tar koponya, amelyet annyi képen láttunk, döb-
benetes számítógépes kapacitással tárolt és dol-
gozott fel töméntelen nem mindennapi benyo-
mást. Shakespeare-nek az agya volt a szerszá-
ma, és nekünk, azt hiszem. ebből a tényből kell
kiindulnunk.

De elég-e azt mondani, hogy kitűnő memóriája
volt? Aligha. Mert még ha elfogadjuk is, hogy a
benyomások a maguk teljes gazdagságában és
összetettségében tódultak be az agyába, ezzel
még mindig nem kelthetnénk életre Shakes-
peare-t, a páratlan írót. Kényszerűen adódik a
következtetés: volt egy további alapvető tulaj-
donsága is. Nevezzük ezt „kreativitásnak". De ha
ebben megegyeztünk i s - hová vezet, mit magya-
ráz meg ez a szó? Beszéljünk minél egyszerűb-
ben. Mondhatjuk, hogy Shakespeare költő volt,
és senki nem fog megcáfolni bennünket, elvégre
valóban költői műveket alkotott. Csakhogy a köl-
tő nem a semmiből lesz. Hogyan határozhatjuk
meg a lehető legkonkrétabban a költészet nevű
sajátos jelenség táptalaját? Beszélhetünk a sza-
vak iránti érzékről, hát persze, beszélhetünk az
irodalmi kifejezés szenvedélyéről, de ez még
nem elég. Mi valami egészen alapvető, meghatá-
rozó jelentőségű dolgot keresünk.

Az alapvető pedig ez: a költő éppolyan ember,
mint bármelyikünk, de valamiben azért különbö-
zik tőlünk. Mégpedig abban, hogy mi, többiek
soha. semmilyen adott pillanatban nem férhe-
tünk hozzá életünk teljességéhez. Itt vagyunk
például mi magunk, akik most, ebben a megha-
tározott pillanatban itt ülünk ugyanabban a helyi-
ségben. Senki sincs köztünk, aki a maga pillanat-
nyi tudatos figyelmét áttörve hozzáférkőzhetne
mindahhoz a kincshez, amelyet élete során fel-
halmozott magában. Sokan közülünk csak
hosszadalmas erőfeszítések árán tudnának le-
ereszkedni egykori benyomásaik mélyére, s
akadnak olyanok is, akiknek évekig kellene
együttműködniük egy pszichiáterrel, hogy eljus-
sanak azokhoz a különleges alagutakhoz, ahol
eltemetett élményeink várják a felfedeztetést. A
költőt azonban más fából faragták. Az ő abszolút
jellegzetessége, hogy olyankor is meglátja a dol-
gok közti összefüggéseket, ha azok egyáltalán
nem nyilvánvalóak.

T. S. Eliot a kávéskanál segítségével írja le a
folyamatot „Kávéskanalanként mértem ki az éle-
temet." A kávéskanál egyszerre idézi fel a szemé-
lyes emberi asszociációkat és azokat, amelyek
jócskán túlmutatnak az egyéni szférán. De tér-
jünk vissza Shakespeare-hez, és tartsuk magun-
kat az egyértelmű tényekhez. Minden okunk
megvan a feltételezésre, hogy gyors tempóban
írta darabjait. Gyakorlatias ember volt, és gya-
korlatias módon szolgált egy színházat, amely-
nek szüntelen új meg új darabok kellettek; és ha
tekintetbe vesszük, hány évig írt, s ezalatt hány
drámát alkotott, akkor nyilvánvaló, hogy roham-
tempóban kellett dolgoznia. Semmi alapunk
sincs feltételezni, hogy némely írók módján elő-
ször készített egy első változatot, majd húsz év
után elővette a fiókjából, hogy átdolgozza. A
dolog úgy fest, hogy egyáltalán nem írt piszko-
zatot. Hagyatékából soha nem került elő sem
piszkozat, sem felhasználatlan kézirat. A jelek
épp az ellenkezőjére utalnak, tudniillik arra, hogy
legcsodálatosabb műveit is a pillanat hevében,
perzselő szenvedéllyel vetette papírra, mégpedig
pontosan abban a formában, ahogyan elgondol-
ta őket.

Először is mindig egy történetet mesélt el, és
azt hiszem, itt mutatkozik meg a különbség
Shakespeare és egy újságíró - egy jó újságíró -
között. Ha az újságíró egy bűnesetet ír meg a
lapjába, tömören fogalmaz, egyetlen stílusszin-
ten maradva, és a cselekményt csak felszínesen
rögzíti. Shakespeare alázatosan tisztelte a törté-
neteket, mégis merőben másként járt el. Az írás
minden egyes pillanatában nemcsak magának a
cselekménynek volt tudatában, hanem mindan-
nak, amivel ez a cselekmény a legkülönbözőbb
szinteken összefügg. Ezért kellett egy különle-
ges, nagyon bonyolult eszközt kikovácsolnia ma-
gának. Ez az eszköz, amelyet mi „költészetnek"
szoktunk nevezni, tette lehetővé, hogy egyazon
replikán belül rögzítse az elbeszélés irányát és
értelmét, megragadja a szereplő emberi arcula-
tát, és kiválassza a rendelkezésére álló húszezer
szó közül a legmegfelelőbbet - azt, amely rezo-
nanciákat kelt, és átveszi az írói lélekben hordo-
zott asszociációk valamennyi szintjét.

A jelenségnek van egy további aspektusa is.
A Shakespeare-drámák nem hosszabbak bár-
mely más színdarabnál, a bekezdések ugyan-
olyan hosszúak, mint bármelyik mai újságcikkéi; a
lényeg a sűrítettségben, a pillanat sűrítettségé-
ben van. Ez a sűrítettség számos elemből állt
össze, például a képi nyelvből, de éppígy
magukból a szavakból is, amelyek azért tettek
szert kivételes dimenzióra, mert többek voltak
puszta „fogalmaknál".

A fogalom kétségkívül szükséges eleme a be-
szédnek, mégis tragikusan jelentéktelen részecs-
ke ahhoz képest, amit a beszéd adhat - azt a
parányi kis intellektuális igyekezetet jeleníti csak
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meg, amelynek az egész nyugati civilizáció év-
századokon át oly szertelen és túlzott tisztelettel
adózott. A fogalom létezik Shakespeare-nél is, de
a fogalmon túl ott van saját, képileg életre keltett
változata; a fogalmon és a képen túl ott a zene; és
a szavak zenéje fejezi ki mindazt, amit a fogalmi
beszéd soha nem közvetíthet. A zenében a
fogalmakra nem redukálható emberi tapasztalat
ölt testet, és ebből születik a költészet, amelyben
véghetetlen szubtilitással kapcsolódik egymás-
hoz minden: a ritmus, a hangnem, a vibráció, az
energia, amely a kiejtés pillanatában minden szóba
értelmet lehel, a kép és az a további, kivételes
erejű dimenzió, amely a szó hangzásából, zené-
jéből fakad.

Zenét mondok, de közben nagyon is jól tudom,
milyen veszedelmes szó is ez, és micsoda
rémületes félreértéseknek lehet forrása. A színész
azt mondhatja magának: „Ó, nekem szép
dallamos a hangom, tehát muzikálisan tudok
beszélni." Fogalmazzunk világosan. A szó zenéje,
a verbális ritmus költői értelemben véve roppant
bonyolult, finom valami, és igazán tragikus, hogy

mindezek a kicsinyes félreértések onnan ered-
nek, hogy egyesek kiragadnak egy-egy részt va-
lamelyik darabból, és azt kiáltják: „Aha, most már
világos, hogy miért írta ezt a darabot!"

Manapság az ilyen kezdeményezések főként a
nemiségre lyukadnak ki. Interpretációk tömege
próbál meggyőzni róla, hogy a darabok ilyen vagy
olyan titkos szexuális kapcsolatok feltárása
kedvéért íródtak. Ha azonban a dolgokat nagyvo-
nalúbban és bizonyos távlatból nézzük, hamar
rájövünk, hogy Shakespeare mindezeket a válto-
zékony és változó magatartásokat egyforma
együttérzéssel és azonosulási készséggel kezeli
és szembesíti egymással, a végén pedig megál-
lapítjuk, hogy személyes nézőpontját egyszerűen
lehetetlen kihüvelyezni, hacsak azt nem mondjuk,
hogy Shakespeare, éppen mert Shakespeare volt,
ezer Shakespeare-t egyesített magában.

De miért olyan fontos mindezt megérteni?
Gondolják meg: milyen is volta színház, amelyet
Shakespeare meghódított? Eleve csupa pezsgés,
csupa izgalom; az Erzsébet-kori színház olyan
érdekfeszítő kalandot kínált, mint húsz vagy
harminc éve a mozi. (Amikor Orson Welles
megrendezte Az aranypolgárt, a film új lehetősé-
gek egész tárházát nyitotta meg.) Ez az új szín-
házi forma egy dobogón alapult - körülbelül
olyanon, mint amilyenen most én ülök-, és ezen
a dobogón szabadon jöhettek-mehettek a képek.
Díszlet nem lévén, elég volt, hogy valaki kijelent-
se: „Most egy erdőben vagyunk", és az emberek
máris egy erdőben érezték magukat, és ha a
következő másodpercben azt mondta: „Már nem
vagyunk az erdőben", az erdő azonmód eltűnt. Ez
a technika gyorsabb még a filmes montírozás-nál
is. A filmen látjuk egy egész erdő képét, aztán
vágás következik, és máris, mondjuk, Berlin lát-
képe tárul elénk. De a két dolog élesen különbö-
zik egymástól. Amikor ezt a változást a színész
által kimondott szó idézi elő, a folyamat sokkal
gyorsabb lesz, mert a színész, amikor „erdőt"
mond, egyazon verssoron belül megjelenítheti és
el is tüntetheti az erdőt, Berlint, önöket és engem,
premier plánban mutathat fel egy arcot, tárhat fel
egy szívet, hogy aztán az erdő újból megjelenjen
és újból a semmibe vesszen - és ez a
cseppfolyósság magasabb rendű minden vala-ha
feltalált és a jövőben feltalálható filmes tech-
nikánál.

Mindezt a színház építészeti formája is előse-
gítette. Shakespeare színpada többszintes szer-
kezet volt, egy alsó és egy időnként használt
magasabb szinttel. Most, beszéd közben döbbe-
nek rá, hogy olyasmit készülök mondani, ami a
berlinieket halálosan meg szokta rémíteni; nem is
tudom, ki merjem-e mondani ezt a bizonyos szót,
mert amikor úgy tíz éve ugyanebben a városban
kicsúszott a számon, az egész termen
végighullámzott a borzadály. A szó így hangzott:

ezt a komplex jelenséget a színiiskolák szerte a
világon szabálygyűjteménnyé redukálták. Ha a
színészeknek a fejébe verik, hogy Shakespeare
pentameterben írt, és a pentameter egy megha-
tározott ritmusra épül, a színészek pedig ennek
nyomán arra törekednek, hogy beszédükben ezt a
ritmust visszaadják, az eredmény száraz, üres
zene lesz, amelynek semmi köze a szavak eleven
zenéjéhez.

Térjünk hát vissza az alapkérdéshez. Hol van
ezekben a drámákban az élet forrása, vagy egy-
szerűbben: mi a Shakespeare-jelenség lényege?
Ha jól emlékszem, harminchét drámát írt, amelyek
körülbelül ezer szereplőt vonultatnak fel. Ez pedig
azt jelenti, hogy Shakespeare - akiről oly keveset
tudunk - drámáiban olyan mutatványt vitt végbe,
amely párját ritkítja az egész világirodalomban:
sikerült pillanatról pillanatra legalább ezer, folyton
változó nézőpontba belopakodnia. Es ha ezt
beláttuk, az is világossá válik, hogy önmagunknak
teszünk igen rossz szolgálatot, ha Shakespeare-t
egyetlen nézőpontra próbáljuk re-dukálni, bármi
legyen is az. Ha azt mondjuk, hogy Shakespeare
fasiszta volt - merthogy egyes könyvek valóban
ezt állítják, és bizonyos Coriolanus-előadások azt
próbálják bizonygatni, hogy fasiszta módon
gyűlölte a népet -, vagy hogy A velencei kalmár
antiszemitának mutatja, szóval
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„metafizika". Tíz évvel ezelőtt az akkori berlini
politikai légkörben csak egyetlen dolog számított:
mindent szigorúan politikai szemszögből kellett
nézni. Aki azt merte állítani, hogy ezenkívül más is
létezhet a világon, máris szűk látókörű-nek,
divatjamúltnak és agyalágyultnak minősült.
Kérem, okvetlen mondják meg, változtak-e e té-
ren a dolgok, és még mindig olyan veszélyes,
olyan mérgezett-e a „metafizika" szó! Egyvalami
felől azonban bizonyosak lehetnek: Shakespeare
és közönsége meg a kor, amelyben élt, a kor,
amelyben forrongó, átalakuló népek kavarogtak,
eszmék robbantak ki és omlottak össze - hírből
sem ismerte a biztonságot. Ez azonban szeren-
cse volt, mert az emberek ezért érezhettek rá
ösztönösen, a lelkük mélyén, hogy a káosz mö-
gött ott lappang a megértés egy egészen sajátos
lehetősége is, ám ez a megértés egy egészen
másfajta rendhez kötődik -- olyan rendhez,
amelynek a politikához az égvilágon semmi köze.

Ez az érzés Shakespeare valamennyi művét
áthatja, és jól mondta száz évvel ezelőtt Gordon
Craig: ha nem vagyunk hajlandóak elfogadni a
szellemek világának realitását, akkor Shakes-
peare drámái minden értelmüket elveszítették, és
okosabb, ha nyomban elégetjük őket. Shakes-
peare színháza színészek és nézők találkozóhelye

volt, ahol nagy intenzitással lehetett másodperc-
ről másodpercre megélni az élet mozzanatait. És
a láthatót mindvégig kíséri egy láthatatlan di-
menzió is; ezért van az, hogy a cselekmény vala-
mennyi drámában egyidejűleg vertikális és hori-
zontális. Es ekként lassan feldereng bennünk,
miért olyan kompakt és sűrű Shakespeare írás-
módja. Ha pedig az ember összeveti a shakes-
peare-i színpadot a mai filmmel - elvégre ez a
párhuzam szinte elkerülhetetlen -, más valamit is
megérthet. A hasonlóságnak valójában nem az a
lényege, hogy itt is, ott is szabadon lehet
váltogatni nagyszabású és intim, háborús és költői
jeleneteket, hiszen ez evidens. Egészen másról
van szó. Nem tudom, önöket is úgy
meghökkentette-e a felismerés, mint engem. A
film rend-kívül komplex és mesterséges nyelvet
dolgozott ki, amelyet azonban mindenki megért.
Az egyik pillanatban premier plánt, a másikban
nagytotált látunk, aztán megint egészen másutt
vagyunk, és ez a roppantul bonyolult
szerkesztésmód mégis széles e világon
mindenütt tökéletesen átlátható a legkülönbözőbb
társadalmi rétegekből származó, a
legkülönbözőbb műveltségi fokon álló emberek
számára is. Gordon Craig - akit személyesen
ismertem, amikor úgy kilencven körül járt -
egyszer azt mondta nekem: „Nem bírok moziba

járni." „Miért?" - kérdeztem, ő pedig azt felelte:
„Ülök a zsöllyémben, nézek egy hegyet, és akkor
a kép egyszer csak ugrik egyet, és máris egy
hatalmas arc bámul rám - egy kukkot sem értek
az egészből."

Gordon Craig egyedülálló lény volt. Mindig is
excentrikus nézeteket vallott, de ez esetben na-
gyon pontosan fogalmazta meg a film éppen
kialakulóban lévő különös nyelvezetét - ám
ugyanakkor ő volt az egyetlen, aki így reagált rá.
Az emberiség többi része minden nehézség nél-
kül, egyszerű és természetes nyelvként fogadta
el a premier plán, a totálkép, a vágás, a svenkelés
egymásutánját. Nos, szakasztott ugyanígy volt az
Erzsébet-kor a költészettel. Kialakult egy végte-
lenül bonyolultforma, amelyben az egyik szerep-
lő egészen természetes, mindennapi módon be-
szél a másikhoz, és aztán egyszer csak, egy
mondattal később olyan kifejezéseket kezd hasz-
nálni, amilyenek egy átlagos, mindennapi be-
szélgetés során soha, de soha eszébe nem jut-

A Lear király filmváltozatának díszlete (1969)
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nának. Fura melléknevek kerülnek elő, és olyan
ritmikai ugrások, amilyenek az életben lámpással
sem találhatóak. Es ugyanígy: egy mondat kellős
közepén egyszer csak felbukkan egy filozófiai
kérdés, egy metafizikai rejtvény, amely a köznapi
társalgásban soha nem ütné fel a fejét. Bizonyos
értelemben mesterkélt, az ínyenceknek fenntar-
tott nyelv ez, az Erzsébet-kori közönség számára
azonban éppúgy nem jelentett problémát, mint a
film nyelve a mai nézőknek - szükségszerűnek,
tehát természetesnek érződött. A közönség nem
értelmiségiekből állt, akik felsóhajtottak volna,
hogy „ó, micsoda remekmívű stílus!...", vagy
vitába bonyolódtak volna, hogy mi ennek vagy
annak a megoldásnak a „stilisztikai mögöttese".
Shakespeare drámáit a népi közönség széles
rétegei előtt játszották, és semmilyen adatunk
sincs róla, hogy bárki a legcsekélyebb mérték-
ben is megütődött volna ezeken a szóépítménye-
ken. Még több száz évnek kellett eltelnie, amíg
valaki egyszer csak rákezdte: „Jaj, én imádok
színházba járni, mert rajongok ezért a művisé-
gért!" A műviség csak Shakespeare után vonult
be a színházba, a díszletekkel, a sminkkel, a
szemfényvesztő perspektívával, a chiaroscuró-
val, és akkor aztán a színház úgynevezett szerel-
mesei elkezdték mondogatni: „Odavagyok a

színházi műviségért!" A valóság az, hogy
Shakespeare nyitott arénájában, amelyet körül-
álltak a nézők, minden - akár természetes volt,
akár nem - közvetlennek és az életből merített-
nek tűnt.

Amikor Shakespeare arról ír, hogy a színház
„tükröt tart mintegy a természetnek", ez azt je-
lenti, hogy a való életből vett embereket akar
tükrözni, de ez a tükrözés sem nem naturalista,
sem nem művi. Amikor idejövet a Die Kultur
feliratú táblát láttam, elfogott a borzalom, mert a
die Kultur hallatán az emberek azt gondolhatják:
kultúra az, ami művi. Nem igaz. Az élet igazi tükre
soha nem „kulturális" és soha nem művi; azt
tükrözi, ami van. A színház pedig soha nem
csupán a felszínt tükrözi, hanem azt is, ami a
felszín mögött, a társadalmi viszonyok komple-
xitásában húzódik meg, emögött pedig az egész,
életnek nevezett tevékenység végső, egzisztenci-
ális értelmét. A nagy tükörben mindez egyszerre,
együtt látható. De az egész életet ilyen módon
felmutatni valószínűtlenül nehéz feladat, és kivé-
telesen kompakt formát igényel. Ezért térek vissza
újra meg újra ehhez a ponthoz. Shakespeare
pillanatról pillanatra olyan sűrűségben ábrázolja
az anyagot, hogy ehhez szüksége van a nyelv
minden erőforrására - azaz a költészetre. Költé-
szetre, amely nem „csinos" vagy míves, hanem
kompakt és intenzitástól feszülő.

Es itt térjünk vissza az igazi problémához, azaz
a jelenhez. Ha ma elő akarunk adni egy Shakes-
peare-drámát, az igazi kihívás az, hogy rávegyük

és segítsük a közönséget: tudjon a
mai látásával és hallásával is látni és
hallani. Annak, amit bemutatunk, ma
kell természetesen hatnia, azaz úgy,
hogy a néző kételkedés nélkül
elhiggye mindazt, amit lát és hall. Ha
csak egyetlenegy-szer is felteszi
magának a kérdést: „mármost ez
természetes vagy pedig művi?",
akkor vége az egész-nek - kaputt. Ha
a színész beszél, vagy megiszik egy
pohár vizet, ez természetes - de
ugyanilyen természetesen kell
hatnia, ha aztán ugyanez az ember
egyszer csak fejest ugrik a
költészetbe, és vala-mi nagyon
bonyolult szöveget ad elő, vagy
pedig valamilyen bizarr mozdulatot
tesz. Más szóval a probléma abban
rejlik, hogy ezt az anyagot a jelen
pillanathoz adaptáljuk, azokhoz az
emberekhez, akik itt és ma ülnek a
nézőtéren.

De van itt egy csapda. A „jelen" és
az „aktualitás" nem ugyanaz. A
rendezőnek módjában áll, hogy
Shakespeare bármelyik darabját a

lehető
legközönségesebb és legdurvább

módon aktualizálja. A szereplők például motorral
közlekedhetnek a színpadon, pisztolyt
ránthatnak, és nyílt színen könnyíthetnek magu-
kon. Száz lehetőség is van rá, hogy valamely
művet áttegyünk a jól felismerhető jelenbe. A
rendező szabadságot élvez, de ez a szabadság
arra is kötelezi, hogy a szöveghez tisztelettel,
érzékenyen és nyitottan közelítsen. Mint rende-
zők nem kerülhetjük meg a nehéz és fájdalmas
kérdést, hogy vajon valóban megértettük és fel-
tártuk-e a maguk teljességében a mű változatos
rétegeit, amelyek ma is éppoly gazdagok, termé-
kenyek, jelentőségteljesek és életteliek, mint vol-
tak a múltban. A kérdésre többféle válasz is
lehetséges: vagy nem vettük észre ezeket a szin-
teket, vagy nem találtuk őket elég érdekesnek,
vagy egyszerűen nem törődtünk velük. De ki-ki
mondhat, amit akar: tény, hogy a szöveg durva
modernizálása és kiaknázatlanul hagyott káprá-
zatos lehetőségei között elkeserítő szakadék tá-
tong. Es mivel a színházban kevés az ilyen kime-
ríthetetlenül gazdag szöveg, a rendezők, akik erre
az útra lépnek, olyan kockázatot vállalnak, amely
véleményem szerint nem fizetődik ki.

Összefoglalva tehát: míg a tegnapi újságcikk
csak egyetlen dimenzióban létezik, és gyorsan
avul, Shakespeare drámáiban minden egyes
verssor olyan atomhoz hasonlít, amely, ha a
robbantást avatott kéz végzi, végtelen energiát
szabadít fel.

KÉRDÉS A KÖZÖNSÉG SORAIBÓL: Ön,
amennyire tudom, önként választotta Párizst
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munkássága színhelyéül, és ebből következően
franciául játssza Shakespeare-t. Nem sínylik-e
meg az ön által említett sokrétű szintek, hogy
idegen nyelven kell érvényesülniük, vagy ön sze-
rint ez a megoldás bizonyos előnyökkel is jár?

PETER BROOK.: A kérdés nagyon érdekes. Azt
mondanám: a drámák nem sínylik meg ezt a
helyzetet, én azonban annál inkább; angol ember
számára ez valódi kínszenvedés. Mihelyt egy
szöveget lefordítanak, a zeneiség valamilyen
szintje óhatatlanul veszendőbe megy. Shakes-
peare-ben azonban az a rendkívüli, hogy a drá-
mái oly végtelenül gazdagok. A legtöbb költőt a
fordítás megfosztja műve értékének kilencven
százalékától, Shakespeare-nél azonban az, ami
megmarad, továbbra is csodálatos és páratlan
erejű. A lefordított szöveg is megőrzi azt a titok-
zatos hatalmat, amelyből az előadást létrehozó
energia fakad: ott van a szereplőkben, a szerep-
lők egymáshoz való viszonyában, a mű összes
többi aspektusában, a nyelvbe zárt gondolatok-
ban, és így, ha a szavak mágikus szintje csorbul
is, még mindig nagyon erős anyag marad hátra.
És persze igen érdekes a fordítókkal végzett kö-
zös munka is. Éppen a francia nyelv vet fel e
tekintetben különleges problémákat, mivel a
francia az, amely a maga gyökeresen eltérő gon-
dolkodás- és kifejezésmódjával talán a legtávo-
labb áll az angoltól. Egy bonyolult, különös mel-
léknevekkel megtoldott mondat, amely az angol-
ban teljesen természetesnek hangzik, pontos és
hűséges francia fordításban képtelenül mester-
kélt, dagályos, fellengzős lesz. A francia fordító
tehát állandóan válaszút elé kerül. Ahhoz, hogy
a vers tisztasága érvényesüljön,
egyszerűsítenie kell, és részben
feláldoznia éppen azt, ami az
angolban a kifejezés igazi értéke.

K.: Volt-e Shakespeare-nek
sajátos módszere az erőszak, a
rombolás, az élet negatív
aspektusainak ábrázolására, és
megérinthet-e még bennünket ez a
módszer?

P. B.: Nemrég vittem színre egy
Beckett-drámát, és a kérdés mindig
ugyanaz: pesszimista-e az író vagy
optimista, és mi magunk mik
legyünk: pesszimisták-e vagy opti-
misták? Mindez azonban csak po-
litikusi hazudozás. A valósághoz
való viszonyunk tekintetében az
optimizmus hazugság, a pesszi-
mizmus pedig kényelmes masztur-
báció. A harmadik magatartás az
igazán nehéz: az, hogy nyitottak
legyünk mindazzal szemben, ami az
emberi állapotban tűrhetetlen, és
ugyanakkor - méghozzá valóban
egyidejűleg - a z emberi állapot

sugárzó szépségére is fogékonyak maradjunk.
Néhány éve nagyon sokat foglalkoztunk a
Mahábháratával, éppen azért, mert ez a mű a
háborúról, az erőszakról beszél, mindazokról a
témákról, amelyekkel a kortárs filmművészet is
foglalkozik, ugyanakkor azonban az emberi konf-
liktusok mélységét egészen másként tárja fel,
mint az a háború borzalmairól szóló filmekben
megszokott; sokkal inkább az életigenlést, sem-
mint az öngyilkos kedvet fokozza bennünk.
Ugyanezt a minőséget képviseli számomra a gö-
rög tragédia is, amelynek eseményei minél ke-
gyetlenebbek, annál igazabbnak tűnnek; és minél
igazabbak, annál jobban érződik, hogy szükség-
szerűek, a nézői reakció pedig annál messzebbre
kanyarodik mind a kényelmességtől, mind az
öngyilkos gondolatoktól, sőt furcsa módon fel-
dúsult életerővel telítődik. Ugyanez a jelenség
megy végbe Shakespeare életművének hatására
is. Gondoljanak például a Lear királyra. Ennek a
drámának egyetlen szereplője sincs, aki egy pil-
lanatra is behunyná a szemét az emberi faj ke-
gyetlensége előtt, és mégsem beszélhetünk hol-
mi sötét, egzisztencialista műről, amely azt bi-
zonygatná, hogy az egész emberiség fabatkát
sem ér - igaz, éppígy hiányzik belőle a naiv hit
is, amely az egész emberiséget szépnek és ne-
mesnek akarná látni. Egyszerre van jelen benne a
vertikális és a horizontális sík, hogy bárki, aki
tudja és akarja, birtokba vehesse.

K.: Miért a géneknek tulajdonítja Shakespeare
emlékezőtehetségét?

P. B.: Azt hiszem - bár ebben talán nem ér-
tünk egyet -, hogy az emlékezet, a figyelem és a
megfigyelés képessége az ember veleszületett
adottságai közé tartozik; az igazán érdekes azon-
ban az, ahogyan ezeket az adottságokat felhasz-
nálja. Ami Shakespeare-t illeti, megállapíthatjuk,
hogy első színdarabjától az utolsóig igen aktívan
és intenzíven élte meg az életét. A képesség
nyilvánvalóan születésétől fogva benne rejlett,
ott volt már akkor is, amikor első ízben nyúlt a
tollért; ekkor azonban még nem élte meg mind-
azokat az élményeket, és még nem támadtak fel
benne mindazok a kérdések, amelyek később
elvezették a Hamlethoz, a Lear királyhoz és végül
A viharhoz. Munkássága rendkívül izgalmasan
példázza a velünk született, illetve az életútfolya-
mán kifejlődött képességek viszonyát.

K.: Hogyan értelmezhető a Hamlet a metafizi-
ka síkján?

P. B.: Úgy gondolom, éppen a Hamlet eseté-
ben a válasz igen egyszerű, egyszerűbb, mint a
többi drámánál. Ha ugyanis a Szellemet kivonjuk
belőle, az egész történet alapvetően megváltozik.
Egyébként hasonló a helyzet a Szentivánéji álom-
mal is: szellemek nélkül már nem ugyanarról a
darabról volna szó. Persze ki lehet találni egy
másik történetet is egy emberről, akit a saját

Jelenet a birminghami János királyból (1945)
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öccse ölt meg, vagy egy fiúról, aki
gyanút fog és bosszút esküszik, de ez
már egy másik darab lesz. A Hamlet-
ban sokk ér egy fiatalembert, aki ta-
lálkozik apja szellemével, és tőle kell
megtudnia, hogy az apa gyilkosság
áldozata lett. A dráma legmélyén az
első perctől ott bujkál a kérdés: illúzió-
e mindez avagy valóság? Es nem is
kell továbbmenni ahhoz, hogy be-
lássuk: annak az embernek, akit ez a
kérdés emészt, minden addigi véle-
ményét és szokását mérlegre kell ten-
nie. Hamlet ettől a perctől kezdve re-
videálja a nőkhöz fűződő viszonyát,
kételkedni kezd egy makulátlanul tisz-
tességes fiatal lányban, aki olyan tisz-
tának látszik, minta forrásvíz. Mit jelent
ez? Megjelenik egy titokzatos alak, és
azt mondja: „Ölnöd kell" - de vajon
valóban olyan egyértelmű és
megfellebbezhetetlen-e ennek az
alaknak a tekintélye? Igen vagy nem?
Nem egyszerű kérdések ezek, és egytől
egyig a Szellem fellépéséből
következnek, mint ahogy a Szentivánéji
álomban is a szerelem egész problé-
máját a testi szerelemnek és a
szerelem egyéb, a szellemek által képviselt
szintjeinek kölcsönhatása teszi konkréttá, és
ugyanez igaz A viharra is. Ma reggel papírra
vetettem néhány sort, amelyek Shakespeare
világának különböző szintjeit érintik. Hallgassák
meg A vihar utolsó sorait - talán az utolsó
szavakat, amelyeket Shakespeare élete során
leírt. Megjegyzendő, hogy különösen érdekessé
válik a szöveg, ha a szerepét kereső színész
szemszögéből hallgatjuk.'

Kétségbeesésben végezném,
Ha a véget nem enyhítené
ima,
Amely oly átható, hogy
beveszi

Az irgalmat magát, s min-
den vétség alól felold.

Ti pedig, amint szeretnétek,
hogy bűneitekért
bocsánatot nyerjetek, Úgy
szabadítson fel

engem is elnézésetek.

Érdekes ezt a részt
közelebbről is megvizsgál-ni, mert egyszerre
mutatkoznak meg benne azok a lehetőségek és
azok a problémák, amelyek minden
Shakespeare-drámában visszatérnek.

1 Az idézett szöveget magyarul szó szerinti
fordításban közöljük, hogy Brook elemzése
követhetőbb legyen. (A ford.)

Az első mondat igen egyszerű, és olyan témát
vet fel, amelyet bárki alapszinten is megérthet:

Kétségbeesésben végezném,
Ha a véget nem enyhítené
ima.

Elszigetelten vizsgálva banális gondolatról van
szó. Hallgassák csak: a despair rímel a prayerrel.
Bármelyik kis angol nevelőintézet falán ott
függhetne a felirat: „My ending is despair unless
it be relieved by prayer." De ha a színész úgy
mondja el, mint valamilyen ártatlan kis mottót,
akkor számításon kívül hagyja, hogy a szöveg
nem ér véget a „by prayer"-rel, hanem folytatódik
a „which" (amely) szócskával, és hogy ez a
„which" feszültséget gerjesztő mozzanat. Mert mi
is jön utána?

Amely oly átható, hogy
beveszi
Az irgalmat magát

Utána az „assaults" (megtámad, rohammal
bevesz) következik, és most is megállapíthatjuk,
hogy valahányszor Shakespeare új sort kezd,
tolla különös erőre kap; a vers textúrájából kiér-
ződik, hogy a mondat vége afféle felütés, amely,
minta zenében, feszültséget teremt. Utána pedig a
„mercy" (irgalom) szó következik. Nos, felérjük-e
ésszel, miféle ima lehet az, amely nem csupán
átható, de rohammal be is veszi az irgalmat?
Micsoda erő van magukban a szavakban,

Az Athéni Timon a Bouffes du Nord-ban (1974)

ezekben a merőben váratlan szavakban is: ro-
hammal veszem be az irgalmat... Félelmetes
erejű szavak, és félelmetes erejű maga a kép is:
egy elvont s nagyon tág értelmű fogalomra utal,
amelyet irgalomnak nevezünk, és amelyet úgy
rohamoznak meg, úgy vesznek be, akár egy fel-
legvárat... Egyszóval arra próbálok itt rámutatni,
hogy olyasvalamivel állunk szemben, amit telje-
sen soha nem érthetünk meg...

Es ez a pont, ahová most eljutottunk, alapve-
tően fontos, mert ha az ember Shakespeare-drá-
mát rendez vagy játszik, e körül a kérdés körül
forog az egész munka: mikor van jogunk a bizo-
nyossághoz, és mikor kell, egyedüli lehetséges
álláspontként, arra szorítkoznunk, hogy kérdése-
ket tegyünk fel, egyiket a másik után. Nem tu-
dom, van-e itt a hallgatóságban püspök vagy
más teológiai szaktekintély, aki abszolút bizo-
nyossággal megmondhatná, mit jelent a „prayer
which pierces so that it assaults mercy" (egy ima,
amely oly átható, hogy beveszi az irgalmat).
Véleményem szerint a költő tudatosan írta le ezt,
mégpedig nem azért, hogy valamilyen megfog-
ható értelmet zárjon a szavak börtönébe, hanem
épp ellenkezőleg, azért, hogy ajtót nyisson vala-
milyen perzselő titokra. Es lám, a folytatásban
kimondja: ha ez az ésszel fel nem érhető akció
végbemegy, szabadság születik belőle.

My ending is despair
Unless it be relieved
by prayer
Which pierces so that

it assaults
Mercy itself and frees

alt faults
As you from crimes
would pardon'd be

Let your indulgence
set me free.

My ending is despair
Unless it be relieved
by prayer

Which pierces so that it
assaults Mercy itself
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A szerelmesek jelenete a Szentivánéji álomból,
RSC (1970)

s minden vétség alól felold. Ti
pedig, amint szeretnétek,
hogy bűneitekért bocsánatot
nyerjetek,
Úgy szabadítson fel engem

is elnézésetek.

Ha mármost szemügyre vesszük ezt a hihetet-
lenül komplex anyagot, ami itt papírra van vetve,
akkor a pillanat hevében egész bizonyosan ki-
vonhatunk belőle egy szóláncolatot: despair -
prayer - assault - mercy - crime - pardon -
indulgence - free (kétségbeesés - ima - roham -
irgalom - bűn - bocsánat - elnézés - szabad).

Ha a színész vagy a rendező ezt egyszerű
happy endingnek tekinti, csak annyit mondhatunk:
lusta volt odafigyelni a szavakra. Ha pedig valaki,
aki csak klisékben tud gondolkodni, azt szűri le,
hogy Shakespeare A vihart csupán vita-iratnak
szánta a gyarmatosítás ügyében, úgy az illető
nem hajlandó tudomásul venni, hogy az utolsó
szóhoz, a „free"-hez vezető folyamat a szabadság
fogalmának valamennyi dimenzióját és
implikációját magába öleli.

Az idézett szövegben nincs egyetlen olyan szó
sem, amelyet ki lehetne ragadni a kontextusból.
Az egész passzus könyörtelen törvényszerűséggel
vezet el az utolsó szóhoz, és a benne felvetett
kérdések, bárhol hangozzanak is el, ízig-vérig mai
kérdések. Minél közelebbről vesszük szem-ügyre
a shakespeare-i életművet, annál inkább kiviláglik,
hogy minden dráma találkozási pont köztünk és
egy eleven anyag között, és nincs köztük olyan,
amely valamilyen egyszerű néző-pontból íródott
volna.

Amikor a szavak ama embereivel-színészek-kel,
rendezőkkel vagy nézőkkel - való találkozás
színhelyévé válnak, maguk is új élettel telítődnek, s
így szembesítenek bennünket további nyitott
kérdésekkel, amelyekkel a saját érdekünkben, a
magunk javára nekünk is meg kell birkóznunk.

Most pedig Shakespeare-rel együtt magam is
arra kérem önöket, hogy tegyenek szabaddá el-
nézésükkel.

Berlin, 1996. május 12.

Fordította: Szántó Judit

A fenti tanulmány Peter Brook Shakespeare társaságá-
ban című kötetében (Actes Sud-Papiers, 1998) jelent
meg. A kötetből két további anyag előző számunkban
olvasható.

And frees all faults.
As you from crimes
would pardon'd be

Let your indulgence
set me free.


