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pot emelt a színházi forma tökélye elôtt – hiányolta az
elôadásból a mára vonatkoztatható világ(válság)magyará-
zatot, élesen kontúrozott tanulságot. De vajon kell-e a da-
rabban a ma tükörképét-paraboláját keresnünk? Vagy vá-
laszt kicsiny életünk nagy kérdéseire? Tanulható-e belôle
bármi? Mi volna itt a „lecke”? Ha több ezer év tapaszta-
lataiból, a gyilkolástechnika és az azt szolgáló ideológiák
történelemnek nevezett fejlôdéstörténetébôl nem szûrtünk
le hasznosítható sûrítményt, miért várnánk általános ér-

vényû kulcsot az élethez egy mind-
össze kilencvenéves színházi bölcs-
tôl, aki nem is akar tanítani? Illetve
nem tanítani akar. Csak megmutat-
ni. Átáramoltatni a mesét önmagán,
felajánlani nekünk is a megmártózás
lehetôségét.
Egy interjúban néhány éve meg-

kérdezték Brookot, saját tapasztalata-
in túl mi adja neki a legfôbb inspirá-
ciót, mire ô azt felelte: az élet. Nem,
nem a sajátja, hanem ahogy az élet
VAN, történik. A színházról pedig
azt mondta: akkor jó, ha minden pil-
lanatában úgy érezzük, mintha a bel-
sônkben homokóra engedné a ho-
mokszemeket egyenként leperegni –

és mi érzékelnénk minden egyes szem lehulltát.
„Ha figyelmesen hallgatsz, más ember leszel, mire a vé-

gére érünk” – magyarázza hallgatójának, egy fiatal fiúnak
a költô/mesélô a Mahábhárata kezdetén. A Csatatér záró-
képében egy fiú – akinek gyomrában végtelen univerzu-
mokat lehet bejárni – megkérdi, bemutatkozzék-e. De a
kérdés fennmarad, válaszra nem futja, letelt az idônk.
Vége a mesének. Egyetlen hang: mintha ama megfejthe-
tetlen csehovi húr pendülne, megdöbben a dob. Csend.

V I LÁ GS Z Í N HÁ Z

Thomas Irmer

Frank Castorf 
vad regény-színháza
a megrázkódtatások
Európájában 
A KARAMAZOV TESTVÉREK (VOLKSBÜHNE), ŠVEJK (RESIDENZTHEATER, MÜNCHEN)

Chris Dercon váltja a berlini Volksbühne élén. A
berlini színházi világ döbbenten, dühödten és elke-
seredetten áll a berlini szenátus döntésével szem-
ben. A Volksbühne volt Németország egyetlen igazi
posztszocialista színháza, ahol a kommunista törté-
nelmet, valamint a német újraegyesítés és a neoli-
berális ideológia ellentmondásait egyszerre ábrázol-

Castorf Volksbühnéjének vége
A Karamazov testvéreket épp egy korábbi koporsó-

gyárban mutatták be tavaly júniusban a Bécsi Ünne-
pi Heteken. Röviddel eztán elhunyt Bert Neumann,
a Volksbühne szcenográfiai vezetôje és díszletterve-
zôje. Lezárul egy korszak: 2017-ben Frank Castorfot
huszonöt év után a belga múzeumi szakember,
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ták kíméletlenül, játékosan és vitára kész teatralitás-
sal. A Volksbühne fájdalmas hiányt hagy maga után…

A Karamazov testvérek – transzhistorikusan
A Karamazov testvérek elôadásához Bert Neumann

teljesen átalakította színháza nagytermét. A falakon
sötét lametta, elöl orosz háztömb, tócsa és szaletli,
baloldalt nagy faalkotmányok, köztük egy szauna,
melybôl idônként gôz tör fel. Míg a közönség hatal-
mas babzsákokon, biztonságban foglal helyet, a szí-
nészek – élô kameraközvetítéssel – külsô helyszíne-
ken, például magasan a tetôn is játszanak. 
Nem ez az elsô alkalom, hogy Neumann, akit

Castorf legfontosabb alkotótársaként emlegetnek, to-
tális teret épített Dosztojevszkijnek a Volksbühnébôl.
Tizenhárom évvel ezelôtt A félkegyelmûnél a nézôteret
többemeletes forgószínpadon mozgatták, a közönség
így bepillanthatott az „újvárosba” a maga lebujaival,
üzleteivel és lakóépületeivel, melyek együttesen skyli-
ne-t adtak ki. A közönség tobzódott a vizuális inge-
rekben, a live-képeket monitorok vetítették ki – ösz-
szeért színpad és nézôtér, az elôadás a színház és a
film hibridizációjának csúcspontja lett. 
Bert Neumann, Castorf kongeniális alkotótársa fáj-

dalmas hiányt hagy maga után. 
A hatórás elôadás Castorf hetedik Dosztojevszkij-

rendezése, a regény pedig az orosz elbeszélô témái-
nak sûrítménye, valahol Kelet és Nyugat, szabadság
és ortodoxia, szerelem és káosz között. Az elsô rész,
amely maga is két és fél óra, túl hosszan, de egy-
szersmind világosan exponálja a szereplôket és a ma-
gában nem is olyan dús cselekményt, amely egy, az
orosz vidéken megtörténô apagyilkosság körül forog.
A régóta Castorf-hívô Hendrik Arnst játssza az apát;
Fjodor Pavlovicsa ûzött kéjenc, aki tisztes távolban
tartja magától fiait, Dmitrijt (Marc Hosemann), Ivant
(Alexander Scheer) és a merôben típusidegen, ke-
ménykötésû, Bacchushoz hasonlóan testes Alekszejt
(Daniel Zillmann), valamint törvénytelen fiát, a szol-
gává lefokozott Szmergyakovot (Sophie Rois). A leg-

fontosabb vallási figurát, Zoszima sztarecet  Jeanne
Balibar testesíti meg ritkás hajával és hullaszerû arcá-
val, többnyire fekve. A hangulat komor, a szereplôk,
akik általában kameraközelben vannak, feldúltak (és
ebben a slapstick sem okoz törést), és a szöveg idôn-
ként minden átmenet nélkül áttûnik a közelmúlt hu-
ligán-orgiáiba és a mostani ifjúság által át nem élt
posztszovjet bomlásba. Az Istentôl elhagyott szerep-
lôk sorsát tehát Castorf (az istentelen kommunizmus
után) az abszolút istentelenség koráig tolja ki, és ezzel
kijelöli a legfontosabb dramaturgiai vonalat. Hasznos
tanács, ha legalább bevezetés gyanánt tájékozódunk
Pjotr Szilajev (DJ Sztálingrád szerzôi álnéven írt)
Exodus címû könyvérôl, hogy Dosztojevszkij szelle-
mének történelmen átívelô folyamát érzékelni tudjuk.
A második részt az ebben a produkcióban önmagát

felülmúló Alexander Scheer  nyitja meg „A nagy ink-
vizítor”-ral, amit a színház tetején, a jókora OST
(Kelet) betûk között vettek filmre, a berlini háztetôk
fölött. Balibar-Zoszima tetôn celebrált nagymiséje

után aztán lent, a színpad mellôl
hangzik el elôször Hohlakova szá-
jából a lényeg: a nadriv1 szó.
Dosztojevszkij nagyszerû német
fordítónôje, Swetlana Geier (az ô
munkáira támaszkodik csaknem
az összes Castorf-féle Dosztojevszkij-
elôadás), a Karamazovoknál úgy
döntött, hogy ezt a szót nem lehet
lefordítani – és ezzel bevezette a
német nyelvbe. A nadriv Castorf
Dosztojevszkij-felfogásának köz-
pontja, áthatja a szereplôk éppen
aktuális játékát és alighanem a
Volksbühne pillanatnyi hangulatát
is: pszichikai túlhabzás, szélsôsé-
ges egzaltáltság, várakozásteli szo-
rongás a léttôl.

V I L ÁGS ZÍ N H ÁZ

1 Nadriv: az orosz надрыв szó átírása.
Jelentése: kivételesen erôs, nem kontrollálha-
tó érzelmi kitörés, amely beteges is lehet, de
lehet mesterkélt, önmagára  erôltetett, torz ér-
zések megnyilvánulása is. (A szerk.)

A Karamazov testvérek (Volksbühne, Berlin)

A Karamazov testvérek (Volksbühne, Berlin)
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„Isten nélkül semmi sem megengedett. Nem
marad más, csak a félelem” – hirdeti Sophie Rois
mint Szmergyakov. Ehhez a realitáshoz kapcsolódik
az Isten tanítványa által képviselt imaginárius, Aljosa.
Alakjában Castorf és Neumann mintegy ikonként
mutatja fel a fiatal Sztálint, aki a papi szeminárium-
ból valószínûleg éppen most szökött át a terrorista
agitáció világába. 

Švejk, a derék katona kalandjai a világháború-
ban  – szürreális éberség
Nem babzsákokon, hanem a kocsmában ülünk a

müncheni Residenztheaterben, Jaroslav Hašek regé-
nyének nyitó jelenetében, és egy titkosrendôr jelenlé-
tében beszéljük meg a legújabb hírt, „a mi
Ferdinándunk” halálát. Az utalások és a tréfák már a
felütésnél megadják az alaphangulatot, és széles,
szerteágazó utat építenek a szarajevói merénylettôl a
mi – azóta is kitaszított – világunkig. A közönségnek
egyre kevesebb kedve van nevetni.  
Aleksandar Denić belgrádi szcenográfus (ô tervezte

Emir Kušturica Undergroundjának legendás színpad-
képét) egymásba dobozolt terekkel építette meg
feltûnôen magas forgószínpadát. Középen egy moz-
gásérzékelôkkel ellátott szögesdrót-torlasz, akárcsak
az elsô világháborúban. Elôtte az 1914-ben megnyitott
Volksbühne deszkákból ácsolt utánzata. A tákolmányt
többször is templomnak nevezik, és belsejében felis-
merhetô a valódi épület egyik csillárja. A színpadon
látható egy kis bádoglemez, mely emléktáblaként örö-
kíti meg a szarajevói merénylôt, Гаврило Прицип-et.
Pontosan ezt a táblát nyújtották át Hitlernek 1941. áp-
rilis 20-án, ötvenkettedik születésnapjára különleges
ajándékként Jugoszlávia meghódítása alkalmából. A
jelenetrôl készült fényképen az osztrák származású
Hitler szülôhazája pusztulását nézi. A felvétel évtize-
dekig lappangott, és épp a Bajor Állami Könyvtár állo-
mányából bukkant elô, hogy 2013-ban a Vreme címû
szerb magazin címlapján robbanhasson bele az elsô

világháború századik évfordulójá-
nak ünnepi elôkészületeibe, azaz a
jugoszláv komplexum jelenébe.
Kell ennél több, ha a derék és köz-
kedvelt katonát – akit sokan csak a
hetvenes évek különösen népszerû
és kedélyes tévéváltozatából ismer-
nek, Fritz Muliar osztrák nép-
színmû-színésszel a címszerepben
– ki akarják forgatni magából?
Jelentem alássan: nem kell!   
Nekünk mégiscsak hozzá kell

tennünk néhány dolgot. Például
azt, hogy tulajdonképpen nem a re-
gény, hanem annak német recepci-
ójának kiforgatása a cél, amely az
elsô világháborút valamelyest ártal-
matlanítva, afféle slapstick- és ab-
szurditás-komédiaként mutatja be.
Antonín Brousek két évvel ezelôtt
megjelent új fordítása szakított a
német nyelvterületen annyira meg-
szeretett, nyelvtanilag hibás Švejk-
dialektussal, amely évtizedeken át

olyan népszerûvé tette Grete Reiner prózafordítását,
hogy a húszas évek legjelentôsebb író-rendezôje,
Erwin Piscator (1928) és Bertolt Brecht (Švejk a máso-
dik világháborúban, 1943) saját ugródeszkát faragott
belôle. Ezt követték a már-már folklorisztikusan ha-
misító német filmváltozatok. Brousek fordításából ki-
derül, hogy a regény nemcsak az osztrák hadsereg ki-
váltságoktól megfosztott közkatonáiról szól, hanem a
felbomlóban levô Európáról is, valahol a balkáni rob-
banás és az orosz forradalom között. A szöveg a ma
már kissé távolabbi világirodalomhoz sorolt regényt
alapvetôen újnak láttatja, Castorf számára pedig cso-
bogó asszociációs forrásként szolgál az elsô világhá-
borúból elôbuggyanó jelenhez. 1914 = 2014/16.
Ennek megfelelôen Aurel Manthei Švejkje tartózko-
dóan passzív és majdnem néma hôsként jön-megy
ebben a háborús világban. Ez az egzisztenciálisan el-
veszett figura új Švejk-típust hoz létre, aki folyton
erôs és valamelyest titokzatos nôkkel találkozik:
Bibiana Beglauval mint elszánt Vodiková asszonnyal,
Katharina Pichlerrel mint nyersen érzéki Katy
Wendlerrel, a k. u. k. nemzetek között máris ellensé-
gességet szító magyar nôvel, Kákonyi Etelkával (Nora
Buzalka) és a Fekete özveggyel (Valery
Tscheplanowa), aki a kétségbeesés angyalaként jele-
nik meg tévelygô-bolyongó katonáknak. Ez utóbbi
borús-mennyei szférába emelt találkozás fantasztikus
és megindító csúcspontja az elôadásnak.  Vannak ter-
mészetesen további látványtengelyek is ebben az öt-
órás csomagban. Az egykori és a mai kelet–nyugati
tépettség a Coca-Cola és a Pepsi párviadalában jelenik
meg, italautomatákkal és neonreklámokkal illusztrál-
va. Annak idején a Pepsi az egész keleti tömböt elhó-
dította el a Coca-Colától, ami nem használt se az üdí-
tônek, se a fogyasztóinak. Ha úgy tetszik, ez is a tör-
ténelem tanításai közé tartozik. Most már ez is
hiányozni fog… 

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT
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Šveik (Rezidenztheater, München)


