
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). 
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