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O p de zomerpag ina ' s van het dagblad 
Libéra t ion had Jean-Claude Carr ière da-
gelijks een co lumn, waarin hij vertelde 
over onverwachte verb ind ingen tussen 
oosterse, Arabische en Indische, cul turen 
en volkeren en het oude Eu ropa . H i j 
poogde dag aan dag historische en cultu-
rele a r g u m e n t e n te fo rmuleren - hi jzelf 
is een 'pied noir ' , een in Algerije geboren 
F r a n s m a n - om de zuiverheidsideologie 
achter het dagelijkse racisme bi j ons te 
weerleggen. Carr ière funct ioneerde even 
als erudie t ideoloog voor de romant iek 
van de Touche pas a mon /»ore-beweging. 
De intellectueel achter Har lem Désir , de 
kleur l ing die deze anti-racisme-golf be-
zielt. 

Eén anekdote uit die s tukjes her inner 
ik me in het b i jzonder . Carr ière vertelt 
over zi jn vr iendschap met een Algeri jns 
schri jver die B o u r b o u n e heet. Deze m a n 
had ontdekt dat hi j rechtstreeks afstam-
de van een bastaardzoon van een Franse 
kroonpr ins , een Bourbon , die omwil le 
van poli t ieke moei l i jkheden - in de 18de 
eeuw, als ik me niet vergis - naar de 
M a g h r e b was gevlucht en zich daar hele-
maal had geassimileerd. Bovendien was 
uit nauwkeur ig genealogisch onderzoek 
gebleken dat de Algerijn Bourboune - die 
een even Arabisch voorkomen heeft als al 
zijn landgenoten - de eerste rechthebben-
de is op de Franse troon (indien Frankr i jk 
geen republ iek was), meer dan de graaf 
van Orléans , de meest bekende preten-
dent . 

Het is de aard van het a rgument dat mi j 
opvalt . O p zoek naar f undamen te l e mo-
tieven voor de realiteit van een mult i-
cul ture le samenleving, vertel t Carr ière 
een afs tammingsverhaal - authent iek of 
verzonnen , peu impor te - over verdwe-
nen pr insen , bastaardzonen en complexe 

s t ambomen . In het begin van de Mahab-
harata vertelt Vyasa, de halfgod-verteller, 
aan een kind ( 'het K ind ' , dat staat voor de 
hele menshe id zoals die nu leeft) dat h i j 
een lang gedicht heeft bedacht , dat pre-
cies vertel t over de afkomst van dat kind. 
Di t epos moet d r ingend neergeschreven 
worden: het is een verhaal over de voor-
vaderen, hoe ze opgroeiden, hoe ze be-
trokken raakten in een hele grote oorlog 
(1). O p het e inde van het epos is heel dit 
geslacht van de aartsvaders, als g ing het 
om de Indische Labdaciden, uitgestorven. 
T o c h is dat kind daar , de a fs tammel ing , 
een werkel i jkheid. Zoals de Algeri jn 
Bourboune nu leeft, hoewel n iemand nog 
behoefte heeft aan een koning van Frank-
rijk. He t k ind heef t geen a f s tamming , 
maar wel een 'koninklijke', gepriviligieer-
de plaats in de wereld , de Algeri jnse 
schrijver heeft wel een bewijsbare afstam-
ming, maar zijn koninkli jk bloed dient 
h e m tot niets meer . T o c h komen beide 
varianten op dezelfde boodschap neer: 
aantoonbaar of niet, de goddeli jke of 
koninkli jke oorsprong, van de menshe id 
in het algemeen, moet de waardigheid van 
elk individu garanderen en verantwoor-
den. Di t is de actualiteit van de m y t h e in 
de antieke tragedie, in het d rama van 
Shakespeare , in een thea terbewerking 
van de Mahabharata, zoals Jean-Claude 
Carr ière en Peter Brook die voor het 
Festival d 'Av ignon creëerden. 

Het heilige 
Hoe kijken Peter Brook en Jean-Claude 

Carr ière aan tegen een dergelijk project: 
waarom zo 'n verhaal over de goddel i jke 
oorsprong? W a a r o m ü b e r h a u p t een ver-
haal, in een t i jd van ' pos tmode rne de-
construct ie '? E n wat voor implicaties 

heeft dat voor d rama tu rg en regisseur? 
Peter Brook schreef ze i f in 1968 (2): 'De 

kunstenaar probeert soms nieuwe rituelen 
te v inden , met enkel zijn verbeelding als 
bron: hi j bootst de uiterl i jke vorm van 
ceremoniëlen na, heidense of barokke, on-
gelukkigerwijze met toevoeging van zijn 
eigen versier ingen - het resultaat over-
tuigt zelden. E n na jaren en jaren van 
steeds zwakkere en waterige imitaties stel-
len we vast dat we zelf de eigenste notie 
van een heilige scène verwerpen . He t is 
echter niet de fout van het heilige dat het 
een wapen voor de middenklasse is gewor-
den om k inderen zoet te houden . ' T o c h 
stel je vast dat Peter Brook de laatste 
jaren naar teksten met evidente religieu-
ze wortels gr i jpt . De Conferentie van de 
Vogels van Far id U d d i n Attar is een Per-
zisch gedicht dat de boodschap van het 
soefisme, eeil mystieke s t roming in de 
islam, bevat . D t Mahabharata is voor de 
h indoes wat de Bijbel is voor joden en 
chr is tenen. N o c h t a n s benadrukt Brook 
(3) dat , ondanks de mythisch-ri tuele con-
text (of misschien juist dankzij), een 
heldere boodschap ontbreekt: ' In deMa-
habharata zegt men voor tdu rend iets dat 
een beet je vreemd is voor ons: indien je 
dit verhaal beluistert , zul je op het e inde 
een ander zijn; het feit zelf naar dit ver-
haal te luisteren zal je deugdzaamheid be-
zorgen. ( . . .) De Mahabharata is er o m 
nu te vertellen. Als je in de krant leest wat 
er in Beiroet gebeur t , zie je iets, op een 
heel schokkende wijze, maar je staat er-
voor en er in . Nie t s helpt je o m te be-
gr i jpen hoe je daarvoor komt te staan. 
Vandaag kan n iemand iets doen, wat het 
ook weze, hetzij om de zaken te s toppen , 
hetzij om ze te beïnvloeden. (. . .) De Ma-
habharata vertelt over een manie r om te 
leven met een wereld in een catastrofe, 
zonder contact te verliezen met dat wat 
het de mens mogelijk maakt om te leven 
en op te positieve manier te str i jden. ' He t 
gaat Brook dus absoluut niet om een mu-
seale reconstructie van een exotische wijs-
heid, met zoveel mogelijk referenties aan 
de r i tuelen die deze inhoud schragen en 
levend houden , het gaat in eerste instan-
tie om het vertel len. He t vertel len zelf 
impliceert een positieve houd ing tegen-
over de catastrofes die ons omringen. Het 
myth i sche als verhaal is belangri jk , niet 
de ri tuele geschiedenis ervan, want dat 
z i jn onze vo rme n niet . 

Jean-Claude Carr ière zegt hierover (4): 
' D e heilige pat rones van de vertellers is 
Scheherazade. Zij riskeert haar leven als 
ze er niet in slaagt de absolute mach t te 
boeien. D e stem van de verteller mag 
nooit onderbroken worden. Als je je in de 
Mahabharata begeeft , heb je de ind ruk 
dat dit nooit kan eindigen, dat het een ge-
dicht is dat zich zonder ophouden verder 
schri j f t . ( . . . ) Er is een oude allegorie die 
de verteller voorstelt als een m a n die 
rechtstaand tot de oceaan spreekt. H i j ver-
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telt een verhaal, de oceaan luistert. Als hij 
zijn verhaal beëindigd heeft , dr inkt hi j 
een glas water en herbegint . E n zo gaat 
het steeds verder. Dit erg eenvoudige ver-, 
haal eindigt met deze vraag: indien op een 
dag de verteller zwijgt of hem het zwijgen 
wordt opgelegd, kan n iemand zeggen wat 
de oceaan zal doen . ' 

Elders (5) vertelde Carr ière dat de Ar-
gent i jnse au teur Jorge Luis Borges hem 
en Peter Brook op de tekst van Far id 
U d d i n Attar at tent had gemaakt . Die-
zelfde Borges (6) zegt over de Duizend-en-
één-nacht van Scheherazade dat dit boek 
niet iets is dat opgehouden heeft te 
bestaan. Van de eerste Franse vertaler van 
dit Arabisch epos wordt beweerd dat h i j 
het verhaal van Aladdin en de wonderlamp 
zelf verzonnen en toegevoegd heeft . 
Dit maakt het volgens Borges niet min-
der authent iek. Engelse auteurs als D e 
Quincey , Stevenson en Ches te r ton heb-
ben precies hetzelfde gedaan. 'He t is zo 'n 
groot boek dat het niet nodig is het ge-
lezen te hebben, want het maakt integraal 
deel uit van ons geheugen, zoals dat hier, 
vandaag, aanwezig is.' In die zin zijn Car-
rières reduct ies en toevoegingen in het 
verhaal perfect te rechtvaardigen. Brooks 
onui tgesproken ambi t ie is de Mahabha-
rata in ons geheugen te p ren ten , zoals 
Oedipus, Abraham en Isaak, Sindbad de 
Zeeman en koning Lear. in dat opzicht zijn 
de literaire nuances, de filologische details 
onbelangri jk . Zou het t rouwens toeval 
zijn dat Brooks werk in Frankr i jk , bi j 
het Cen t re In ternat ional de Créa t ions 
Théâ t ra les (C . I .C .T . ) begonnen is met 
Shakespeares Timon d'Athènes (vertaald 
door Carrière), een drama dat in zijn verre 
oorsprong teruggaat op een verhaal uit 
. . .Duizend-en-één-nacht? D e vraag rest 
alleen of deze veran twoord ing vanui t de 
beschavingsgeschiedenis in dit geval - de 
Mahabharata - tot een dramatische werk-
bare tekst en een theatraal interessante 
voorstel l ing hebben geleid. Voor ik het 
daarover heb, moet het verhaal , tot z i jn 
grove trekken herleid, even verteld wor-
den. 

In het tweede bedr i j f is het funda-
mente le verschil tussen de twee clans 
duidel i jk geworden. De Pandavas heb-
ben , afzonderl i jk en samen, een initiatie-
cyclus door lopen, hebben zich bloot-
gesteld aan de willekeur van de goden. Bij 
de Kauravas is enkel Karna , die echter de 
vers toten zoon is van K u n t i , moeder van 
de Pandavas en dus hun halfbroer, in con-
tact get reden met een goddeli jke kracht . 
D e stri jd gaat dus niet tussen moreel 
' goed ' en 'kwaad ' , maar tussen gods-
vrezend, godsverbonden enerzijds, en on-
verschillig, goddeloos anderzijds. Tussen 
b l inde haat, waarbi j de oorlog een onge-
nuancee rde daad is, bi j de Kauravas , en 
angst , bezorgdheid om het lot van de we-
reld, waarbi j de oorlog noodlot t ig maar 
helaas onvermijdel i jk is, bi j de Pandavas. 
He t verhaal van de broeders t r i jd , dat 
begint met de ul t ieme hindoeïstische ini-
tiatie, de Bhagavad-Gita , is geen morali-
zerende fabel, maar een relaas van een on-
a fwendbare verniet iging. Zoals Hiro-
shima fataal was voor 200.000 
slachtoffers , maar naar inzichten leidde 
die n ieuw, zelfs hoopvol kl inken. 

N a de oorlog zijn alle evenwichten in 
de geschiedenis hers te ld , en door de zin 
die deze geschiedenis gekregen heeft, pre-
cies door de str i jd en wat eraan vooraf-
ging, is het verhaal van de goden en van 
de menshe id op een hoger plan getild. 
Enkel het besef van de nabi jhe id van de 
absolute verniet iging, kan het verzet van 
de menshe id tegen die verniet iging hard 
maken. Alle wegen om tot de goden te ko-
m e n zijn ontdekt doorheen de str i jd. 

In de Mahabharata van Car r iè re zijn 
vele u i tweid ingen, nevenplots , filoso-
fisch-religieuze commen ta r en , r i tuelen, 
enz. Deze maken voor een groot deel de 
dramatische kracht en levendigheid ervan 
uit . Ne t zoals in KingLear, maar dan op 
beperk ter schaal en in meer variaties, 
schragen die kleine randverha len het 
hoofd thema. Zoals de af takel ing van 
Lear he rnomen word t in de evolutie van 
E d m u n d bv., u i t lopend op het ' W e that 
are young, shall never see so m u c h , nor 

live so long' van Edgar , wordt in de 
Mahabharata, die misschien wel te redu-
ceren is, met veel goede wil, tot het 
verhaal van de aftakeling van de oude 
Dhr i ta rash t ra , de ontwikkel ing voort-
du rend onderbroken door tussenvoegin-
gen, n ieuwe verwensingen en nog veel 
meer. Te lkens op de plaats waar in het 
hoofdverhaal ook een breuk onts taan is 
die d ramat i sch en narrat ief moet over-
w o n n e n worden . 

In een c o m m e n t a r op precies die slot-
regel van Edgar in King Lear vertel t 
Peter Brook (7) zaken die in de Mahabha-
rata, in een heel andere context , ook 
opduiken . Brook stelt dat, ondanks een 
klaarbli jkeli jke betekenis, nl. dat een 
hoge leeftijd grotere wijsheid impliceert , 
Shakespeare weigert voor morele zeker-
heden te kiezen in deze regel. Door deze 
zin zonder bombast uit te spreken en uit 
te spelen worden vragen opgeroepen in 
plaats van beantwoord: wil Shakespeare 
zeggen dat het l i jden levensnoodzakeli jk 
is en gecult iveerd moet worden omwil le 
van de kennis en de innerl i jke r i jp ing die 
het meebrengt? Of is het zo dat je uit die 
zin moet begr i jpen dat het t i jdperk van 
het t i tanische l i jden voorbi j is en dat we 
nu de eeuwige jeugd beleven? Shakespeare 
geeft geen antwoord, maar heeft toch een 
heel complex toneelstuk geschreven. Dit 
stuk bevat stukjes vraag en antwoord, over 
b randende kwesties rond jeugd en ouder-
dom, telkens even actueel. 

Vanui t dezelfde preoccupat ies , vanui t 
dezelfde weiger ing om de eenvoud van 
het verhaal , dat al te gemakkeli jk in 
moral izerende te rmen te du iden is, in die 
duidel i jkheid te bevest igen, heeft Peter 
Brook ook de Mahabharata geënsceneerd. 
De verhaals t ructuur zelf, waarin een ver-
teller (Vyasa) gewoon tegen een kind be-
gint te pra ten , waarin geleidelijk de 
f iguren zelf verschi jnen, waar de vertel-
ler zich voor tdu rend aan het k ind moet 
veran twoorden over de onvoorspelbaar-
heden van zijn eigen epos, waar in ver-
h a a l f i g u r e n zich tot de verteller r ichten 
met vragen over de evolutie van h u n lot, 

Le Mahabharata - foto 
Georges Méran 

Onafwendbare 
vernietiging 

De verteller Vyasa vatte de essentie al 
samen voor het kind: de oorlog tussen de 
voorvaders. Di t relaas is door Carr ière 
als leidraad behouden , en de bewerker 
heeft nevenplots, die meestal herhalingen 
bleken, opsommingen van regels (zoals in 
de Bijbel-boeken Deuteronomium en Le-
viticus) en het hele e inde (na de oorlog) 
laten vallen. Bli jven dus over: de afstam-
mingsgeschiedenis en de verdeling van de 
wereld (deel I: la Partie des Dés, de 
Dobbelparti j) , de verbanning van de Pan-
davas, één van de twee goddeli jke ge-
slachten, naar het bos, waar ze de oorlog 
voorbereiden (deel II: l'Exildans la Forêt, 
de Ball ingschap in het W o u d ) , en ten 
slotte, de oorlog zelf van de Pandavas 
tegen hun neven, de Kauravas , waar in 
bijna alle protagonis ten o m k o m e n (deel 
III: La Guerre, de Oorlog). 

11 ETCETERA 12/85 



Le Mahabharata - foto 
Georges Méran 

waarin de verteller op beslissende mo-
men ten zelf ingr i jp t , waarin met tijds-
verschil len tot in het onwaarschi jnl i jke 
gegoocheld wordt , al deze elementen hel-
pen Brook natuurlijk in het vermijden van 
vanze l fsprekende boodschappen . He t is 
niet voor niets dat deze techniek uit de 
Ind ische epiek, waarin voor tdurend de 
reali tei tsniveaus doorbroken worden en 
elkaar z ichtbaar beïnvloeden, via de 
Duizend-en-één-nacht, als stat ion tussen 
Indië en E u r o p a , s inds Cervantès ' Don 
Quichot, gemeengoed is geworden in de 
mode rne romanl i te ra tuur . 

N o c h t a n s is het niet alleen het verhaal 
zelf, zoals dat door Jean-Claude Carr ière 
is naverteld, dat deze genuanceerde, fun -
damentee l dubbelz innige indruk over de 
mythologie veroorzaakt . M e t name de 
wijze waarop Brook met zijn acteurs om-
gaat maakt de effectiviteit van dit tekst-
materiaal in de voorstelling uit. D e kennis 
en de ervaring, de wil om op ui tdagingen 
in te gaan, waarvan Brook in de veert ig 
jaar dat hij nu als theatermaker werkt blijk 
heeft gegeven, zijn daar zeker niet vreemd 
aan. M a a r vooraleer daar op in te gaan, 
een schets van het kader waarin deze spe-
lers evolueren. 

Steengroeve 
In Avignon werd de Mahabharata in 

een steengroeve gespeeld, een tiental kilo-
meter ten zuiden van de stad zelf. Deze 
scène lag enkele honderden meters van de 
hoofdweg, zodat je, samen met de andere 
toeschouwers , de indruk had een bede-
vaart te o n d e r n e m e n naar dit ad-hoc-
theater. Eenmaal op de tribune, zag je een 
met okerkleurig zand bedekte speelvloer, 
met daarin vooraan een kleine vijver, ach-
teraan een ovale vijver, die een rivier 
suggereerde, met loopplanken. L inks en 
rechts rotsformat ies , waarschi jnl i jk spe-
ciaal opgebouwd, en als ach te rgrond de 
ro tswand zoals die daar altijd staat, met 
verschi l lende niveaus, zodat er ook in de 
hoogte kon gespeeld worden . D e belich-
t ing, die eigenlijk weinig meer doet 
dan de dag van de nacht ondersche iden , 
respecteert volkomen het geel-bruine 
koloriet van deze omgeving. Ne t als de 
kos tuums overigens, die dezelfde hoofd-
t in ten hebben. T o c h verwijzen die 
kos tuums nog het meest naar de Indische 
oorsprong van het epos: in 'normale ' om-
s tandigheden zijn de personages gekleed 
in klassieke crème-kleurige tun ieken , 

zwart t i jdens de oorlogsscènes, en het 
gebruik van de bonte sari 's - hoewel de 
kleuren zacht blijven, nooit schreeuwerig 
worden - is voorbehouden voor de plech-
tiger momen ten , de hofscènes met name, 
en dan nog vooral voor de v rouwen . Je 
kan dus het spel nooit losmaken van con-
crete beelden van de Indische cu l tuur , 
maar h u n verwijz ing is niet nadrukkeli j-
ker dan die van het verhaal in de Mahab-
harata zelf. Hetze l fde is ook het geval 
voor de muziek , die citeert uit de ooster-
se muzikale esthetiek, die daar ook een 
a lgemene klankkleur uit p u u r t en met 
Indische en Arabische ins t rumen ten tot 
s tand komt , maar die nergens een directe 
verwijz ing bevat naar , zeg maar , Ravi 
Shankar en zijn epigonen, naar wat bij ons 
de connota t ie ' Ind i sche of oosterse mu-
ziek' oproept . D e voorstelling heeft nooit 
een bi jsmaak van cul tureel toer isme of 
exotiek. E r word t , dat lijdt geen twijfel , 
over een v reemde cu l tuu r ver teld, en de 
afs tand die ons daarvan scheidt wordt in 
de vormgeving ook behouden , maar het 
'onbegr i jpe l i jke ' van deze geschiedenis 
verwijst naar een meer a lgemene notie 
van lot en noodlot . He t myster ie is niet 
gebonden aan Indië , maar aan de gehele 
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mensheid. 'Mahabhara ta ' betekent in een 
min of meer vrije vertal ing uit het San-
skriet: ' H e t grote gedicht van de mens-
heid. ' Deze universaliteit drukt Brookui t 
in de ri tuele m o m e n t e n - verschi jnen of 
ingr i jpen van een godheid, oproepen van 
visioenen - van het verhaal. Deze beelden 
ontstaan met de na tuure lementen in h u n 
meest eenvoudige vorm: water , v u u r , 
aarde. Waarb i j symboolwaarde en mate-
riële funct ie telkens samen aanwezig zijn. 
He t sprekendst gebeur t dit in een scène 
waarin Ar juna , op het einde van zijn een-
zame reis t i jdens de bal l ingschap, de 
Pasupata, het goddelijke wapen, ontvangt 
van Shiva. Dit moment wordt ge toond in 
een visioen dat Duryodhana oproept door 
kr ingen van vuu r aan te leggen op de 
vloer. O p die manier wordt het ingr i jpen 
van Shiva, de god van de verniet iging, 
symbolisch geassocieerd met het vuur , en 
tegelijk verschi jnt het beeld van de ont-
moet ing tussen A r j u n a en Shiva op een 
afs tand, h u n samenspraak heef t plaats in 
een andere wereld, die anders - letterlijk: 
in een ander licht - getoond moet worden. 

M a a r de belangri jkste t roef die Peter 
Brook uitspeelt o m de nuances van de 
Mahabharata aan te b rengen , en o m de 
evidenties die de schi jnbare eenvoud van 
het epos meebrengt te on t lopen , is toch 
de kracht van zijn acteurs. Eén voorbeeld: 
Vittorio Mezzogiorno , bekend als film-
acteur uit o.a. Chéreaus L'homme blessé 
en Rosi ' s Tre fratelli, speelt A r j u n a in de 
Mahabharata. Mezzog io rno vertelt (8): 
'T i jdens langdurige sessies hebben we op 
het boogschieten getraind, heel hard, heel 
ernstig, maar bij het repeteren kregen we 
niets dan wat bamboestokken in handen , 
en vandaaruit heb ik het gebaar gevonden 
dat in de voorstel l ing is gebleven. ( . . . ) 
Dit gebaar dat we spontaan deden , zou 
echter nooit hetzelfde geweest zijn zon-
der al het voorbere idende werk met het 
boogschieten.' Deze anekdote is tekenend 
voor de ernst waarmee de acteurs hun per-
sonages neerzet ten, personages die s tuk 
voor stuk op de grens van het goddeli jk-
symbolische en het l ichameli jk-mense-
lijke liggen, echter zonder concrete psy-
chologische mot iver ing. D e nuances en 
contradict ies in h u n gedrag verwi jzen 
naar een waardebeleving. Zo zal Krishna, 
die de 'goeden ' (de Pandavas) he lp t met 
' laffe' en 'valse' raadgevingen, alle kritiek 
daarop afwente len op de initiële wonde 
(erfzonde?) die bij de Pandavas geslagen 
is: de roof van h u n rijk en h u n verban-
ning, bi j het dobbelspel . De fysieke radi-
caliteit van deze acteurs - het zijn allemaal 
bi jzonder mooie mensen die op de scène 
verschijnen, zelfs de ui tgeteerde Ryszard 
Cieslak(ooit Gro towski ' s Constant Prin-
cé) - is de basisvoorwaarde opdat , ten 
eerste, het verhaal zonder haper ingen 
doorverteld kan worden en, ten tweede, 
de s t ruc tuur met de ondersche iden rela-
t iviteitsniveaus niet slechts een vertel-
t ruuk bl i j f t , maar ook een betekenis-
funct ie krijgt. 

De Mahabharata duur t een nacht lang, 
zowat tien u ren , van een u u r vóór zons-
ondergang, tot een u u r vóór zonsopgang. 
O m deze t i jdsafs tand te overbruggen 
moeten spektakel en betekenis perfect in 

elkaar gri jpen: de verborgen betekenissen 
- met als meest evident aspect de ambi-
guïtei t van de noties 'goed ' en ' s lecht ' , 
vooral in de f iguur van Kr i shna - moeten 
k u n n e n opdu iken , terwij l de aandacht 
nooit helemaal mag verslappen. Hier in is 
Brook geslaagd door een half jaar lang 
deze acteurslichamen extreem op de proef 
te stellen, en door, o.a. tijdens een reis van 
enkele weken door India, h u n de mythi-
sche en en culturele atmosfeer van deAfa-
habharata heel langzaam en subtiel bij te 
brengen. D e strijdscènes uit het derde be-
drijf zijn ontzet tend spectaculair, geweld-
dadig, maar hierin blijft steeds duideli jk, 
ook om vier uu r 's ochtends, hoe verschil-
lend de helden sterven. Die verschil len 
zijn relevant: D r o n a en Bhishma sterven 
op het m o m e n t dat ze z e l f b e p a a l d heb-
ben, de andere Kauravas l i jden smarte-
lijke nederlagen. Voor de enen is de dood 
een overwinning , voor de anderen de 
meest extreme wanhoop. He t is niet zon-
der reden dat de Mahabharata bij Carrière 

- anders dan in de sanskriettekst - eindigt 
met de dood van Kr i shna , enkel nog ge-
volgd door het afscheid van Dhr i ta rash-
tra en de z i jnen, en de 'paradi js ' -scène. 
Kr ishna en Ganesha, de schrijver van het 
epos, worden gespeeld door dezelfde ac-
teur , Maur i ce Bénichou, één van Brooks 
getrouwen, die in De conferentie van de vo-
gels in 1979 en 1980 de hoofdrol (de Hop) 
speelde. D e god, die met zijn listen het 
noodlot s tuurde, sterft , dus is ook het ver-
haal ten einde. He t enige wat Vyasa, de 
verteller zonder pen , nog rest is een 
' laatste illusie' , een beeld van een schim-
mig hiernamaals . Dat je deze bedenking 
nog overhoudt, na zo 'n theatermarathon, 
is op zichzelf een niet geringe verdienste 
van Peter Brook. Di t is duidel i jk: de 
mytho-logica werd getoond in al zijn 
misleidende helderheid . 
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