
ilyen emberek távolságtartással és humorral írják le a tökéletlenséget, de közben tudják:
mindebben rengeteg emberség lüktet.

Ilyen értelemben Miss Sara Sampson-rendezésemnek van némi köze az élveboncolás-
hoz. Az emberrôl, mint egy kísérletben, érzéstelenítés nélkül lefejtjük a bôrt, és megfi-
gyeljük, milyen fájdalmasan vonaglik alatta az érzelem misztériuma. Ebbôl a szempont-
ból Lessinget nagyon modernnek és analitikusnak tartom, mert ideológiai ködösítés

nélkül, életközeli megfigyelésre alapozva
mutatja fel az igazságot.

Gotthold Ephraim Lessing Miss Sara Sampsonjának
mûsorfüzetébôl. Bayerisches Staatsschauspiel/Prinzre-
gententheater, München, 1989/90. 

regény

Ez idô szerint a szövegekben olyan komplexitást keresek, amelyet a darabokban, azaz
a szó klasszikus értelmében vett drámákban nem lelek fel, de amely a regényekben igen-
is benne van. Ezért csináltam meg a két Dosztojevszkijt (Ördögök, valamint Megalázot-
tak és megszomorítottak), és ezért dolgozom most Bulgakov A Mester és Margaritáján. En-
nek irodalmi struktúrája számomra leképezi az idô vagy a politikai valóság komplexitá-
sát. Ha az ember egy regénnyel birkózik, az némiképp az aranyásó kalandvágyára emlé-
keztet: meg akarja találni az aranybányát, de nem bukkanhat rá akárhol. Hogy miképp
ölt majd formát az este, azt nem tudhatjuk elôre; ez függ a véletlentôl és a regényanyag
adott és mindig esetleges megközelítésének ezen meghatározott rendjétôl. Tudjuk, hogy
lesz benne olyasmi, amit nem döntöttünk el elôre, azt is tudjuk, hogy nem számíthatunk
a híres-nevezetes brechti mesére, viszont egy meghatározott célt számos úton érhetünk
el. Az ilyenfajta munkában eleve benne rejlik, hogy a világ a jelen állapotában nem jó. Ez
teszi szükségessé, hogy megváltoztassuk – avagy, mint Bulgakovnál, a sátán mefisztói
princípiumával terápiás célzatú bosszút álljunk, azért, hogy önmaga szabadítsa fel ma-
gát, és megváltozzon.

Az én álláspontom az, hogy a komplexitás, a káosz, a sokrétûség, az adott történet el-
beszélésének nem egy, hanem számos lehetôsége a regényben mind rendelkezésre áll.
Ha az utcán sétálok, a világ, amelyben élünk, a maga kényszerû eklektikájában mutatko-
zik meg. Itt minden egyszerre gyakorol ránk hatást, és nem tudjuk, hogyan viszonyul-
junk hozzá – és ez politikailag is értendô. A színdarab már önmagában, eleve valamilyen
rendet képvisel – nos, én ez ellen a rend ellen kelek hadra. A színdarab hermetikus ter-
mészete feltételezni engedi, hogy a világ jelen állapotában rendben van – még akkor is,
ha olyan kaotikus, mint Shakespeare-nél, vagy olyan kilátástalan, mint Heiner Müller-
nél. De végsô soron a dráma világában minden egy közös nevezô felé törekszik – ez pe-
dig ellentmond annak, amit én a világról nap nap után tapasztalok.

életrajz

Önéletrajzi vonatkozás nélkül nem megy. Ezért esik annyira nehezemre, hogy a szín-
darabokat úgy játsszam le, ahogy a szerzô „lekottázta”. A szerzôk gondolatai számomra
mindig csak részben érdekesek. Fontos a személyes viszonyunk is – nemcsak a jelenhez,
a politikához, a szociális komplexumhoz, hanem a saját politikai történetünkhöz is. Az
orosz, a kommunista történelem persze része a bennem élô sztálinizmusnak. Hiszen én
a sztálinizmus keletnémet változatában szocializálódtam. És ezt a Sztálint talán csak ak-
kor lehet lebontani, ha tudjuk, hogy valahol bennünk él. Ennek a leépítési feladatnak az
állomása természetesen Bulgakov is. A Mester és Margarita olyan mû, amely ránk ott
Keleten nagyon is meghatározóan hatott.

Katajev egyszer azt mondta, hogy Bulgakov ezzel a regénnyel válaszolt a bírálóitól el-
szenvedett megaláztatásokra, egész üldöztetésére – ez freudi módon is értelmezhetô.
Hogy tudniillik az ördögöt akarta a nyakukra szabadítani. Hiszen bennünket is foglal-

koztat a kérdés, miképpen állhatnánk
bosszút önmagunkért – netán egy ördögi
princípium fikciójával? –, és sejtjük, hogy
a világot igazán egyszerûen meg lehetne
változtatni, például úgy, hogy megsemmi-
sítjük. Elvégre Bulgakov harmincas évek-
beli látomása – tudniillik a szovjet biroda-
lom belülrôl való szétrobbanása – hatvan
évvel késôbb csakugyan megvalósult.
Megbirkózni saját, valóságos történetünk-
kel érdekes dolog; engem azonban Bulga-
kov életútja is érdekel. Elég szokatlan mû-
vészi életút ez a sztálinizmus korában,
hiszen sokukat a nagy perekkel összefüg-
gésben likvidálták – Bulgakov pedig ter-
mészetes halállal halt meg. Sok akadályt
állítottak az útjába. Neki azonban sajátos
affinitása volt Sztálinhoz, miközben tud-
ta, hogy Sztálin az ellenség, akivel szem-
ben áll. Bulgakov egyike azon keveseknek,
akik még megélték az 1940-es évet. Ez en-
gem a saját kelet-németországi élettörté-
netemre emlékeztet, amelynek már nem a
megsemmisítés e fizikai terrorja volt a kö-
zege, annál inkább az 1956-os XX. kong-
resszus utáni megalázások, betiltások,
nem fizikai, hanem lassú, lopakodó meg-
torlások. Ezek a személyes támpontok
számomra ezt a regényt, akárcsak a múlt-
ban, ma is nagyon fontossá teszik. Még-
sem készülök historizáló feldolgozásra.
Olyan lesz az egész, mint az emlékek egy
nagy tárháza, szállodája. Benne lesz min-
den, engem személy szerint érintô érzel-
mem, mûvészeti folyamat és a sztáliniz-
mussal kapcsolatos emlékeim; a közép-
pontban mindenekelôtt ezzel a nagyszerû
Jesua–Pilátus-értelmezéssel. Dialógusuk
az evangéliumokban nem szerepel, és eb-
ben a párbeszédben Jesua nagyon is e vi-
lági, csöppet sem hittérítôi hajlamú em-
ber. Vele szemben áll a tettek, a hatalom
embere, akit Pilátus – vagy akár Sztálin –
képvisel. Bulgakov egészen a haláláig re-
mélte, hogy Sztálin visszahívja, s hogy min-
den probléma megoldódik. Amikor Pilátus
megkérdezi Jesuát, mi az igazság, és Jesua
azt feleli: „az igazság mindenekelôtt az,
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Nem realizmust, hanem valóságot
■ F R A N K  C A S T O R F  B E S Z É L  A  M U N K Á J Á R Ó L  ■

Olyan helyzetbe kellene kerülnünk, hogy abban,
amit fikcióként élünk meg, felismerjük a valóság magvát,
amelyet csak akkor tudunk elviselni, ha fikcióvá változtatjuk.

(Slavoj Žižek)
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hogy tenéked, hégemón, fáj a fejed, annyi-
ra fáj, hogy kishitûen már a halálra gon-
dolsz” – ez az a motívum, amikor az em-
bernek a maga korában ott kell ülnie ebben
a gyûlölt Jeruzsálemben, ezen az isten há-
ta mögötti vidéken, ebben az Észak-Íror-
szágban, ahonnan ki akar szabadulni. És
akkor megismerkedik az antipódussal. Itt
érdekesen fordul visszájára a történet, és
számomra ez sok önéletrajzi mozzanattal
kapcsolódik össze.

valóság

A kiindulási pont korántsem valamely
irodalmi vagy irodalomtudományi realiz-
musfogalom, hanem a valóság – a realitás
– és az érthetôség nagyon is egyszerû fo-
galmai. Nekem egyre inkább az egyszerû
dolgok tetszenek: meginni egy pohár vizet
– és megkísérelni, hogy ezzel mégis el-
mondjunk valamit a világról meg az emberi
magatartásról. Ezek a modern cikornyák,
amikor az embernek eszébe jut valami, és
úgy érzi, „hogy én milyen ötletgazdag ren-
dezô vagyok!” – ez az én számomra már
érdektelen; mint ahogy érdektelen a ren-
dezô mint omnipotens mozgató fogalma
is. Korábban például sosem törôdtem
volna bele, hogy ne én irányítsam a zenét;
mindig pontosan tudtam, mikor melyik
zenei betét következik. Nem arról van szó,
hogy közönyös lettem; pusztán ide veze-
tett a felismerés, hogy az ember az életben
nem határozhat meg mindent egymagá-
ban – akkor miért tennék így éppen a mû-
vészetben? Mostani munkásságomban
egyre inkább ez a felismerés dominál.
Vannak dolgok, amelyeket másokra bízok,
és nem fog el ez a „kerüljön ki minden
egyetlen öntôformából”-érzés. Nincs
szükségem egységes rendszerre. Minden-
ki másként közelít az anyaghoz. Martin
Wuttke szövegeket keres magának, és
magatartásformákat próbál ki, Herbert
Fritsch a regény minden egyes jelenetével
aprólékosan megbirkózik, Hübchen ösz-
tönösen olvassa a szöveget, és tudatosan
választja ki belôle, ami neki fekszik. A meg-
közelítési módok különbözôek, és inkább
a színészek természetétôl, semmint a figu-
ráktól függnek. És aztán egyszer csak min-
den felgyorsul, és a természetbôl mûvészi
figura lesz. Utána visszafelé leng az inga,
Hübchen visszaváltozik Hübchenné, azzá
a Hübchenné, akit a magánéletbôl isme-
rünk. Szép, ha ezt is megmutatjuk, és
nemcsak nála, hanem a többieknél is.

Ez az a pont, amely oly gyakori Doszto-
jevszkijnél: fantasztikusan mûvi-mûvészi,
komprimált, polemikus, filozófiai sûríté-
sek – és utána egyszerûen jön egy tölcsér
fagylalt. Az ilyen dolgokat elôre ki kell je-
lölnünk magunknak, jelenetrôl jelenetre...

E munkamódszer egyetlen hátránya, hogy
ôrjítôen sokat produkálunk. Annyi anya-
gunk van, hogy a próbaidôszak rövidsége
miatt nem jut idônk a kihagyásokra. Vi-
szonylag pontosan kell tudnunk, milyen a
dramaturgia, milyen a ritmus. Ha több
idônk lenne, biztosan erôsebben karcsú-
sítanánk. Az a fontos, hogy olyasvalamit
emeljünk ki a regénybôl, amit mindenki
megérthet. Ha alaposan odafigyelünk,
egyszer csak a felszín alatt valami nagyon
egyszerût, emberit, antropológiait talá-
lunk, anélkül hogy apolitikusakká vagy
történelmietlenné válnánk.

film

Bert Neumann színpadképeiben mind-
inkább a hermetizmus eszméjét keresi,
vagyis többé már nem az átlátszóságra tö-
rekszik. A színpadon látható ház hermeti-
kusan el van zárva, amiben az az érdekes,
hogy ezzel megtörjük azt a színházi kon-
venciót, amelynek értelmében mindent
látni kell, és mindent meg kell érteni.
Mintha egy kamera által közvetített képet
látnék, nem is tudom közvetlenül valami-
hez hozzárendelni, mintha egy embernek
csak a kivágatát látnám. Nézôként hozzá
kell adnom az élményhez az asszociáció
örömét vagy képességét is, tehát részt kell
vennem a keresésben. Vagy érdeklôdést
kell mutatnom: kitalálnom, mi minden
történhetne még. Nem látok mindent a
világból, hanem mindig csak egy kis kivá-
gatot. Miért lenne ez a színpadon más-
ként? Tehát koncentrálnom kell: még mi
minden történhetett volna? Rendkívül ér-
dekes dolgokat eredményezhet, ha egy lé-
péssel eltávolodunk a színházi konvenció-
tól, és valamilyen más formát keresünk.
Le is hunyhatom a szemem, és úgy tehe-
tem fel magamnak a kérdést: helyesen be-
szélnek? Vagyis mint egy hangjátékban
próbálom kideríteni, mi is történik. Kü-
lönbözô lehetôségek vannak. A videó al-
kalmazásánál azonban a lényeg megint a
valóság. Arra törekszem, hogy a története-
ket a lehetô legegyszerûbben meséljem el.
Ha két férfi fekszik a lánnyal az ágyban,
ahogyan a Megalázottak és megszomorítot-
takban, ez igazán egyszerû eset. Még csak
obszcénnak sem kell lennem, hogy elkép-
zeljem, mi megy ott végbe. Nelly azt mond-
ja: „Magát szeretem, de ezt az embert itt
nem.” Ezt az egyszerû mondatot olyasva-
laki mondja ki, aki megôrzi becsületét egy
helyzetben. És nekem ez a becsületesség a
fontos. A történet elmesélésének a becsüle-
tessége. Megértem ezt a történetet, nincs
szükségem cirádákra és sallangokra. Ami-
kor néhány évvel ezelôtt kétszer is krump-
lisalátát tálaltunk fel a színpadon, ez affé-
le közvetítôeszköz volt, amellyel érzékel-

tethettük Németországot és a kispolgár-
ságot, és amely fantasztikus lehetôséget
kínált a némafilmes bohózatiság olyan
mesterének, mint Hübchen. Ugyanakkor
elengedhetetlen is volt ahhoz, hogy a
színpadon eljussunk az érzékiség, a külö-
nösség, az egyszeri realitás egy bizonyos
pontjáig. A kamerával ez sokkal könnyeb-
ben megy, mint a krumplisalátával. Egé-
szen egyszerû folyamatokkal dolgozha-
tom; mondjuk, kitölthetek magamnak egy
csésze teát. Tudom, mirôl van szó. Ülök,
és egyszer csak megint megtanuljuk, ho-
gyan kell egymás mellett ülni. Az emberek
mesélnek valamit, odafigyelnek egymásra.
És valóban olyan helyzetbe kerülnek,
amely gondolatokat ébreszt bennük, és
megfogalmazásukra is készteti ôket. Ez
egészen különleges valami. Tulajdonkép-
pen ez a lényeg. Legalábbis nálam.  

Ezért most, A Mester és Margaritában
még egy lépéssel tovább próbálunk men-
ni, hogy megnézzük, mûködik-e a dolog,
vagy esetleg inkább azt kéne mondanunk:
most ezt szépen abba kell hagyni, és vagy
vissza kell térni az igazi színházhoz, vagy
egyszerûen egy filmet kell csinálni. Akkor
jutunk el az anyag igazi formájához. Hát
igen, ez is megtörténhet. Tulajdonképpen
azzal kísérletezünk, hogy a színházzal
mint médiummal a lehetô legmesszebbre
jussunk, úgy, hogy ha nem romboljuk is
szét a konvenciót, de kérdésessé tesszük,
hogy aztán késôbb esetleg megint egészen
egyszerû színházat játszhassunk – ami
valamikor minden bizonnyal el is fog
jönni. Eljátszhatunk majd például egy
commedia dell’artét, felelevenítjük Truf-
faldinót, ôsrégi színházi formákat tá-
masztunk fel, élvezettel, jókedvvel – miért
ne lenne ez lehetséges? A Fösvény csodála-
tos darab, nagyon is el tudom képzelni
korhû jelmezekben. Kitörési kísérleteink-
ben tehát mindig az is a cél, hogy valami-
kor majd visszatérjünk az igazi színház-
hoz – ha majd akarjuk, és ha majd való-
színûleg nem is tehetünk mást.

Összeállítás Jean-François Perrier 2002 áp-
rilisában készült kiadatlan interjújából, vala-
mint egy 2002. májusi pódiumvitán elhang-
zott felszólalásokból. Megjelent a Volksbühne
2002-es, Einbruch der Realität – Politik
und Verbrechen címû kiadványában.

AZ INTERJÚT 
GÜNTHER ERKEN 

KÉSZÍTETTE 

Fordította: Szántó Judit 
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