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Az Európa Színház és a Kísérleti Színházi Aka-
démia 1993. május 10-én rendezte meg Pá-
rizsban a színház „önreprodukciójáról" szóló
vitát, amelyen részt vett és felszólalt Giorgio
Strehler, Evelyne lstria, Claude Degliame, Eloi
Recoing, Bruce Myers, Jean-Pierre Vincent,
Bernard Chartreux, Lluis Pasqual, Andrei Ser-
ban és Stanislas Nordey. A vitát - Borja Sitja
társaságában - Georges Banu kritikus és
esztéta vezette, s cikkében az elhangzottak
alapján fejti ki a maga véleményét a kérdésről.

A színház múlékonysága köztudott tény. Drámai
jelenség, nem vitás, ám megvan a haszna is; a
színházi embernek nem kell megtapasztalnia
Giorgio Strehler építész barátjának csalódását,
aki egy ízben megállt az általa negyven évvel ko-
rábban tervezett ház előtt, de nem érzett egyebet
mélységes undornál, és szívből irigyelte a rende-
zőt, akinek alkotása, valamennyi hibájával egye-
temben, rég a semmibe tűnt. Elemi antinómia ez,
de azért kicsit olcsó. Valójában a színházi embert
számtalanszor fogja el a nosztalgia, ha nem is
bukásai, de igazi nagy alkotásai iránt. Mindhiá-
ba: „A tudásnak és a tehetségnek e székesegy-
házai" - Antoine Vitez nevezte őket így - már
porrá lettek, és őket is, mint a nagy történelmi
eseményeket, csak a tanúk emlékezete őrzi.

Reprízek avagy a visszatérés csábereje

Manapság mégis előfordul, hogy néhány ilyen
eseményszámba menő munka feltámad és nap-
világra kerül, akár a valamikor elsüllyedt gályák,

s ilyenkor szükségképp szembesülnek az őket
körüllengő legendával. Borja Sitja, az Európa
Színház műsorigazgatója joggal mutat rá e kez-
deményezések nyaktörő bátorságára. Nagy
kockázattal járnak elsősorban a rendezők szá-
mára, akik vállalják, hogy húsz évvel később is-
mét lepergetik ifjúkoruk Austerlitzeit; de sokat
kockáztatnak a valamikori nézők is. Lehet-e az
órákat visszafelé forgatni? Mi értelme az egész
műveletnek? Mire jó a visszatérés? És vajon a
vállalkozás tagadhatatlan sikere a színházi élet
stagnálásának tulajdonítható-e, avagy a hatva-
nas-hetvenes években létrejött értékek rehabili-
tálásának? Mire törekszünk voltaképpen? Egy
mitikus múltat szeretnénk-e kiaknázni, avagy a
jelen sivatagát akarjuk friss vízzel öntözni?
Ahogy a jó törvényszéki perekben szokás: a
vallatás egyenrangú társakká emeli a védőt és
a vádlót.

A rendezés a kezdetek idején éppen azért
született, hogy véget lehessen vetni egy adott
szerep vagy előadás vég nélküli, vásári ízű ismé-
telgetésének; s a rendezőnek az lett a dolga,
hogy minden alkalommal megújítsa a műhöz va-
ló viszonyt. Nos, ehhez az eredeti premisszához
képest a repríz mintha eleve a rendezés volta-
képpeni létjogosultságának tagadása volna. Ed-
dig az egyszeri, veszendő és tünékeny műalko-
tásért harcoltunk - s most ismét visszaállítjuk a
maradandóság uralmát, holott a maradandóság a
színházban csak korlátozott lehet. Sztanyiszlav-
szkij nagyon is tisztában volt vele, miféle veszé-

Jelenet A chioggiai csetepatéból (Rendező:
Giorgio Strehler)

lyek rejlenek az efféle eljárásban. Amikor a Mű-
vész Színház diadalmas sikerrel vendégszere-
pelt az Egyesült Államokban, ő egy levélben,
amelyet csak nemrég tettek közzé, így írt: „Az
amerikai diadal! Tizenkét évvel ezelőtti előadá-
sokat játszunk, és akkor maguk még sikerről be-
szélnek!" Ő, aki a rendezés legkorábbi
időszakában élt, szenvedélyesen tiltakozott a
régi előadások hasznosítása ellen, mert úgy
vélte, ez a keresés, a kísérletezés
megrekedéséről, a művészi munka
veszedelmes leállásáról tanúskodik. A korábbi
kelet-európai rendszerekben, ahol a Művész
Színház modelljét követték, szokás volt hosszan
életben tartani egyes előadásokat (de vajon
lehet-e ilyenkor életről beszélni?), amelyek az
évek során kiszikkadtak és megkövesedtek,
annak ellenére, hogy egyes rendezők rend-
szeres időközökben gondoskodni próbáltak a
szóban forgó produkció higiénéjéről, hadd
tudjon lélegezni, mozogni, hadd őrizze meg
rugalmasságát. Vahtangov történelmi
jelentőségű Turandot rendezésével
mindenesetre kudarcot vallottak. Majd' ötven
évvel az ősbemutató után láttam - kísérteties
volt...

Mi azonban most nem egy adott előadás
hosszan elnyújtott, folyamatos hasznosításáról
be-szélünk, hanem a rövidebb vagy hosszabb
idő utáni felújításáról. A két világháború közötti
francia színházban ismerős jelenség volt ez; a
Cartel rendezői, Jouvet, Pitoëff, Baty gyakran
szedtek elő valami régi sikert, hogy feltöltsék a
kasszát, vagy egy kis lélegzetvételi időhöz
jussanak. „Ha bajba kerülök, előveszem a
Knockot" - hangzott Jouvet egyik kedvenc
mondása.

Vajon az olyan nagy reprízek, minta Strehler-
féle Terecske és A chioggiai csetepaté, Bob Wil-
son Einstein a tengerparton című előadása vagy
Andrei Serban ókori trilógiája puszta megfelelői
volnának a Larousse-féle klasszikus sorozat-
nak? A hajdani sikereket nosztalgikusan idéző
színház biztos kereskedelmi tőkéjét lássuk-e
bennük? Garantált módszert az új nemzedékek
meghódítására? Vagy ami még ennél is nyugta-
lanítóbb: azt kell-e kiolvasnunk belőlük, hogy a
színház kifulladt, s úgy kanyarodik vissza önma-
gához, minta saját farkába harapó kígyó? „Ami-
kor elmentem megnézni A terecske felújítását,
ugyanúgy szorongtam, mint te - felelte kérdé-
semre egy alkalommal Peter Stein. - De végül,
mivel a forma élt, csak vívódtam pro és kontra kö-
zött." Íme a válasz: minden a forma elevenségé-
től és életképességétől függ. Amikor Ronconi azt
súgja nekem: „Soha többé Orlando furiosót!" -
éppen attól fél, hogy a forma már nem lesz
életképes. Vajon egy divatáramlat elől menekül-e,
vagy úgy gondolja, hogy ami akkor felfedezés
volt, mára kimerült? A vita tovább zajlik.

Goldoni: A terecske - Strehler rendezése
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Túl azon, hogy ezeknek a mai reprízeknek
megvan a maguk alkalmi, a kétszáz éves Goldo-
ni-jubileumhoz kötődő jelentőségük, Stehler az
emlékezethez való jogra is hivatkozik: „Miért le-
hetne ma inkább megnézni a Rocco és fivéreit,
mint A chioggiai csetepatét?" A felújítások más

Jelenet Bob Wilson Einstein a tengerparton
című előadásából

párthívei azt hangoztatják, hogy ha az Einstein a
tengerparton újabb nézők számára is hozzáfér-
hetővé válik, ezzel hozzájárulunk egy közös
színházi kultúra megalapozásához. Ez bizonyá-
ra igaz, csakhogy ha ezt a gyakorlatot intézmé-
nyesítjük, a színházi élmény elveszíti a maga lé-
nyegi irreverzibilitását, és megismételhetővé vá-
lik. Az ember többek között éppen azért jár szín-
házba, mert tudja, hogy az alkalom egyszeri és
megismételhetetlen; hiszen éppen ebből fakad a
színháznak az a parancsoló erejű közvetlensé-
ge, amely a többi művészeti ágból hiányzik, ho-
lott - vagy éppen azért, mert - azok megőrzé-

sére kényelmes terek szolgálnak: múzeumok,
filmarchívumok, könyvtárak.

De bármint legyen is: a színházi repríz soha
nem lehet tökéletes, és ha van varázsa, az éppen
e tökéletlen, megközelítő jellegéből ered. Azo-
kat, akik először látják az előadást, lenyűgözi a
találkozás, és az ő meglepetésük egészül ki az-
zal az élvezettel, amelyet a hajdani nézők az
összehasonlításból merítenek. A repríz ugyanis
egyszerre fakaszt közvetlen és közvetett
színházi élvezetet, mivel az emlék és a színpadi
valóság között szüntelen körforgás alakul ki - s
ez az él-vezet nem szükségképp csalóka.

Wilsonnál kicserélődtek a táncosok. Serban-
nál egy színházi kollektíva ifjú tagjai helyett harc-
edzett profi színészeket látunk. Egyébiránt, teszi
hozzá Serban, „változott a kontextus is. A '89-es
események utáni Bukarestben az ókori trilógia
először kapott politikai értelmet." Így például
Agamemnon meggyilkolására abban a túlmére-
tezett Nemzeti Színház-i páholyban került sor,
amely Ceauşescunak volt fenntartva, bár ő soha
nem használta. A chioggiai csetepatéhoz Streh-
ler és Damiani átigazították a díszletet, A
terecskéhez viszont azokat a régi vásznakat
szedték elő, amelyek húsz év óta sárgultak a
színház rak-tárában. Az eredeti szereposztásból
csak egyet-len színésznő maradt meg, aki most
fiatal lány helyett öregasszonyt játszik. A
színházi repríz el-választhatatlan az efféle
bajoktól és bonyodalmaktól - és éppen ez a
vibrálás, ez a bizonytalanság teszi vonzóvá.

Szerepátvétel avagy
az imitáció tompulása

Ha egy színész átvesz egy szerepet, amelytől
kollégája - mert baleset érte, meghalt vagy egy-
szerűen belefáradt a szerepbe - megvált, vajon
mi az utód feladata? Lépjen-e az előd lábnyoma-
iba? Vállalja a Louvre másolóinak helyzetét? Va-
jon az utánzás-e a kívánatos magatartás?

Ha új életet akarunk teremteni, az utánzás ha-
mar problematikussá válik. Ezt értette meg Grü-
ber is, amikor a Bereniké egyik szerepét át kellett
osztania: nem tartott próbákat a színésznő szá-
mára, csak elmagyarázta neki a rendezés fő irá-
nyait, és megmutatott néhány részletet. Ha vi-
szont a reprízt a Grévin-múzeum szelleme ihleti,
halmozódnak a kellemetlenségek. Eloi Recoing,
aki számos felújításnál volt Antoine Vitez
asszisztense, figyelmeztet bennünket: „A színész,
aki átvesz egy szerepet, nem egy halott dublőre,
hanem önálló személyiség, aki egyénisége, elő-
élete, szerepfelfogása révén lényeges változá-
sokat idézhet elő. Ehhez pedig idő kell és türe-
lem, mert különben csak másolatot kapunk, amitől
a színész boldogtalan, az előadás pedig élet-
képtelen lesz. Amikor először láthattam Brecht

Orlando furioso (rendező: Luca Ronconi)
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híres Modellbuchjait, nagyon zavart, hogy min-
dig csak a rendezés külső körvonalait lehetett vi-
szontlátni és soha nem a motivációkat; talán
ezért is maradtak hatástalanok. Heiner Müller
egyébként megjegyezte, hogy a Berliner En-
semble »múzeumkórságban« szenved. Ha sze-
repátvételről van szó, egyszerre kell törődni a
felejtéssel és a megőrzéssel."

A francia színházban kanonizált példának
számít Evelyne lstriáé, aki háromszor játszotta el
Elektrát Antoine Vitez három különböző rende-
zésében. „Semmi nem késztetett rá, hogy meg-
ismételjem, amit egyszer már csináltam: ellene
szólt ennek mind az élettapasztalat, mind az új
partnerektől eredő impulzusok, mind pedig az
egész munka újszerűsége. Mindazonáltal volt
egy motívum, amely mindhárom vállalkozáson
végighúzódott: a láb és a cipő motívuma. Ez va-
lamiképpen a visszhang szerepét játszotta, s ál-
landó emlékeztetőt jelentett mind Antoine, mind a
magam számára." Bruce Myers is, aki a Gólem
több változatában játszott, csupán egyetlen
gesztust tartott meg, amelyet egy fényképen lá-
tott; a kép azt a zsidó színésznőt ábrázolta, aki a
húszas évek Moszkvájában játszotta a szerepet.
Így lett az idézetből vezérmotívum!

Claude Degliame, az egyetlen, aki a Phaedra
teljes szövegét eljátszotta, később újra alakította
a szerepet, és meglepő epizódot idéz fel: „Egy-
szer változtatni akartam, mert úgy éreztem, a já-
ték túlságosan megmerevedik, s valami újat, va-
lami melegséget akartam belevinni. Az ered-
mény teljes kudarc volt, s ezt a hozzám közelál-
lók még aznap este tudomásomra is hozták.
Azóta mindig arra törekszem, hogy a legapróbb
részletig tiszteletben tartsam az előadást."
Bruce Myers, aki Maurice Bénichoutól vette át
Krisna központi jelentőségű szerepét Brook Ma-
hábháratájának francia verziójában, ekképpen
méltatja elődje sikerét: „Nem az volt a dolgom,
hogy tökéletesítsem, amit ő csinált, hanem az,
hogy valami mást keressek; váratlan elemet vi-
gyek az előadásba, miközben megőrzöm a ren-
dezés sémáját. Az én Krisnám talán nem volt
olyan elbűvölő, viszont, azt hiszem, filozofiku-
sabb volt." Hozzászól a témához Richard Peduz-
zi is, aki hasonló helyzetbe került, amikor egy
éven belül kétszer vállalta el Botho Strauss Az
idő és a szoba című művének díszletét, először
Bondy, majd Chéreau rendezésében. Françoise
Chevalier pedig elmeséli, mennyire meglepő-
dött, amikor egy ízben azt tapasztalta, hogy bár-
mennyi figyelmet fordítanak is a színészek tes-
talkatára, mégis, ugyanaz a jelmez két
tökéletesen más alkatú színésznőnek is
megfelel...

A szerepek, a jelmezek, a szövegek átvételei
végül is mindig túllépik az elmélet határait, és
megalkotják maguk körül a képzelet terét; ez a
képzelt színészi birodalom pedig időnként ma-
gába fogadja Elektra, Phaedra vagy Arlechino

nagy és mozdíthatatlan figuráit... H o g y a n is
térhetne vissza önmagához a színház egyetlen
emberi lény életén belül?

A verziók délibábja

Verziónak nevezzük azt a gyakorlatot, amikor
valamilyen előadást egyik nyelvből a másikba ül-
tetnek át. Változik az ország, a helyszín, változ-
nak a színészek, ám a rendezés azonos marad.
A húszas évek végén Max Reinhardt volt az a
rendező, aki az elsők között tett át előadást egyik
nyelvből a másikba, mivel így akarta. nagy sikerű
rendezéseit a szokásosnál szélesebb körben
megismertetni. Itt érhetjük tetten a színház nem-
zetközivé válásának csíráit - de egyszersmind
az európai kapitalizmus piacára való bevonulá-
sát is.

A későbbiekben száműzetésbe kényszerült
művészek teszik általánossá a nyelvi verziók
gyakorlatát, amely ennek következtében erőtel-
jes politikai színezetet kap. Az olyan kelet-euró-
pai rendezők, akik, mint Krejča, Ljubimov vagy
Ciulei, nem dolgozhatnak hazájukban, külföldön
újítják fel azokat az előadásokat, amelyekkel ha-
zájukban a legnagyobb sikereket aratták, s az új
közönséggel, új szituációkkal való szembesü-
léstől tartva inkább felélik művészi múltjukat: a
társulatától elválasztott, önmaga eredeti imagó-
jába bezárt magányos művész számára a nyelvi
verzió biztonságot jelent.

Napjainkban számos rendező a gyorsaság
vagy a kényelem kedvéért folyamodik a nyelvi
verziók gyakorlatához. Ennek során mindig
beleütköznek a nyelvi problémába, mert az ily
módon transzponált előadás soha nem
menthető át

a maga teljességében, és gyakran megesik,
hogy egyes színészek fel is lázadnak. A nyelvi
verzió felveti a fizikum kérdéseit is, mivel a
színészek fizikai kifejezéstára országonként
változik, és ezzel a rendezőnek mindenkor
számolnia kell.

Andrei Serban szerint a nyelvi verziók orszá-
gonként változnak. „Minden országban mások a
hangsúlyok, s a közönség más és más aspektu-
sokra reagál. Azén Cseresznyëskertem komiku-
ma például nagyon tetszett az amerikai közön-
ségnek, a japánokat azonban teljesen hidegen
hagyta, s az irónia, amellyel Petya „forradalmi"
szövegeit kezeltem, Romániában sokkal élén-
kebb visszhangra talált, mint másutt." Jean-Pi-
erre Vincent szerint Persely-rendezésének né-
met változata kapcsán végképp kiderült, hogy „a
komikum nem vihető át, mert nem ugyanazt a
gyereknyelvet beszéljük. Azóta nem vagyok haj-
landó előadásaimat más nyelven megrendezni,
és csak az »itt és most« jegyében vagyok hajlan-
dó színházat csinálni. A nyelvi verziók végül is azt
bizonyították, hogy a műalkotás megismételhe-
tetlen." Visszájáról erre vall az opera kontaminá-
ciója is, amikor egy adott előadás végtelen szá-
mú verziót nemz, míg végül felismerhetetlenné
válik. Walter Benjamin nem hiába firtatta, mi is a
művész státusa a mechanikus reprodukálható-
ság korszakában. A nyelvi verziókkal talán az élő
színjátékok alkotói akarták amúgy kézműves
módra megadnia választ a film világot átfogó ter-
jesztésének kihívására.

Míg Jean-Pierre Vincent arra szólít fel, hogy
álljunk ellen a nyelvi verziók csábításának. Lluis
Pasqual kitartón kergeti ezt a tüneményt, bár
mindig egyirányúan: a katalánból vagy a spa-
nyolból tart a francia felé, soha nem megfordítva.
Az anyanyelvnek megnyugtató a hatása. „Nálam
minden nyelvi verziónak más és más az indoka;
a jogcím soha nem azonos. Néha az időeltolódás
számít, máskor feltámad bennem a vágy, hogy

Giorgio Strehler Cseresznyéskert-rendezése
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Két úr szolgája - a Piccolo Teatro előadásá-
ban

ugyanabba a rendezésbe új színészt állítsak.
Az-után, hogy Marlowe II. Edwardjában José-
Maria Flotats-t rendeztem, kedvem támadt rá,
hogy Alfredo Alcannal dolgozzam. Mindegyikük
más megvilágításba helyezte a szerepet. Hogy
mi sarkall erre engem? A magabiztosság vagy
épp a bizonytalanság? Fogalmam sincs.
Meglehet, hogy saját lényem vagy a múltam egy
darabkáját akarom külföldre vinni. Annyi
bizonyos, hogy minden verzióval egyszerre
nyertes is, vesztes is lettem, de van egy katalán
közmondás: »Mosás közben egy törülköző
mindig elkallódik.« Amikor Párizsban spanyol
nyelven játszottam, és köz-ben rendeztem az
Odéonban Lorca Cím nélküli darabját,
közvetlenül beleütköztem a nyelv fizikai
élményébe, de közben azon töprengtem: vajon
lehetséges-e, hogy az ember valahol másutt
újjászülessen?" Örök kérdése ez minden beván-
dorlónak, akár önként, akár kényszerből hagyta
el hazáját. Ehhez a döntő indítékhoz gyakran
társulnak másfélék is, például a biztonság, a
kényelem, az anyagi előny. Elvégre a nyelvi
verziók rendezője mintegy önmaga fordítója,
akit szerzői jogok illetnek egy utánzatért. De
végül rajtaveszít a vásáron, mert van egy
csapda, amely elől nem térhet ki: a kockázat
nélkül szerzett pénz csapdája.

Variánsok avagy az örök
újrakezdés

A variáns ugyanannak a drámának új
színrevitelét jelenti. Az a szándék hívta életre,
hogy újra ér-

mutat rá - nincsenek olyan intézményes okai,
mint A mizantrópénak, amelyet a diadalmas si-
kerű strasbourg-i bemutató után a Comédie-
Française-ben is meg akartam csinálni. Akár A
szerelem nem tréfa nyomán készült variánsok,
ez is belső kényszert elégít ki, vágyat, hogy mé-
lyebbre ássak a műben. Az embert szüntelen kí-
sérti a belső nyugtalanság, hogy mindig valami
újat adjon; erre az ingerre válaszolunk, amikor
variánst hozunk létre. Persze bölcsességre és
türelemre van szükség, hogy féken tartsuk ezt a
mohóságot, mert különben soha nem tudnánk
egyvalamit következetesen végigcsinálni. Ennek
kapcsán az ember eltöprenghet a művészet
állandóságának kérdéséről. Vajon Matisse miért
festett egész életében vörös halakat? Neki ezt
soha nem vetették a szemére, mert tudta min-
denki, hogy a mester önmagát zárja az akvári-
umba." Ám az önmagához való visszatérés
másképpen működik az alkotóművésznél, aki
egy egész világot teremt, mint az interpretáló
mű-vész esetében. Az utóbbinak is megvannak
persze a maga „trópusai," de azért óhatatlanul
aggodalommal figyeljük azokat a rendezőket,
akik folyton ugyanazokkal a darabokkal
bíbelődnek: hátha ők is „bezárkóznak" a
szövegbe. Repertoárjuk előbb-utóbb túlságosan
beszűkül, és ezzel párhuzamosan csökken
bennük a vágy, hogy idegen, s talán
veszélyesebb tájakat tárjanak fel.

Stanislas Nordey alig huszonöt évesen már
két variánsban vitte színre Marivaux Vitáját. „Az
első nekifutáskor még szűz voltam minden szín-
házi kultúrától, a második alkalommal már tele
voltam új ismeretekkel, megismerkedtem a moz-
gásszínházzal vagy Claude Régy munkásságá-
val. Megesik, hogy az ember új színészekkel
szeretne együtt dolgozni. Két Vita-rendezésem-
nek különböző a jellege, de előfordul, hogy a
szöveg azonos megoldások felé tereli az
embert; ilyenkor ebbe bele kell törődni, ahelyett,
hogy mesterségesen új megoldásokat
hajszolnánk. Gyűlölöm a múzeumszínházat -
ezért van múl-hatatlanul szükség a variánsokra.
Az utolsó elő-adással ezek is sorra kimúlnak, de
amíg az ember él, újakat találhat ki. Az ellen
viszont tiltakozom, hogy halálom után felújítsák
rendezéseimet. Az iszonyú lenne." A variáns
révén a rendező beépítheti előadásába az azóta
eltelt időt, helyre igazíthatja régebbi tévedéseit
vagy választ adhat a megoldatlanul maradt
kérdésekre. Ahogy Bernard Chartreux
megállapítja: a variáns azért jöhet létre, mert
„semmilyen drámai szöveg nem annyira
abszolút, hogy azt egyetlen előadás
kifejezhetné". A rendező tehát rendszeresen
kipróbálhatja erejét olyan szövegeken,
amelyekhez szívesen tér vissza - mint az utazó,
aki azért tér vissza bizonyos területekre, mert so-
ha nem tárhatja fel őket hiánytalanul. A variáns
nem más, mint maga az örökös újrakezdés.
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telmezzenek olyan műveket, amelyek az alkotók
szerint még kiaknázatlan lehetőségeket tarto-
gatnak. A gyakorlat egyik kezdeményezője Me-
jerhold volt. „Nem tudok ellenállni a kísértésnek,
hogy átdolgozzam előadásaimat, noha munka-
társaim egytől egyig azt állítják, hogy ezzel csak
tönkreteszem őket" - jegyezte meg ironikusan. A
variáns nem feltétlenül jobb az eredetinél, de
létjogosultságát éppen ez a belső kényszer adja
meg; a rendezés a variáns révén ismeri el saját
viszonylagosságát.

„1954-ben, első Cseresznyéskert-rendezé-
sem bemutatójának estéjén úgy hagytam el a
színházat, hogy megértettem valamit - írja
Strehler. - Milánóban havazott, a színház udva-
rát finom hóréteg borította, és hallatszott, hogy a
közönség még mindig tapsol; és ekkor arra gon-
doltam: lám, a közönség nem jött rá, hogy elő-
adásom kissé primitív, és a mű értelmének bizo-
nyos rétegei hiányoznak belőle... És a siker elle-
nére elfogott a kétségbeesés. Ekkor született
meg bennem az elhatározás, hogy egy napon
majd újra megrendezem a Cseresznyéskertet.
Múlik az idő; kezembe került Sztanyiszlavszkij
egyik fényképe... Néha különös jelek figyelmez-
tetik az embert. Ekkor rendeztem meg az új Cse-
resznyéskertet, amelynek már egészen más volt a
hangzása." Hasonlóképpen számol be Strehler
Két úr szolgája-rendezésének számos vari-
ánsáról is, egészen az utolsó előttiig, amelyet
Adieu-nek keresztelt; ezt majd még követi egy
újabb, amelynek Bonjour lesz a neve.

Jean-Pierre Vincent valamikor Jean Jour-
dheuil-jel a címszerepben vitte színre a Woyze-
cket, és húsz év óta tűnődik magában ezen a töre-
déken; újra meg újra dolgozott rajta növendékei-
vel a konzervatóriumban, és most arra készül,
hogy ismét belevágjon. „Ennek a variánsnak -


