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Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt 
Jean-Claude Carr ière is s inds de ope-

n ing van de Bouffes du N o r d te Par i j s in 
1974 de vaste dramaturg van Peter Brook 
en het Cen t r e In ternat ional de Recher-
ches Théâ t ra les . M e t zijn Mahabharata 
schreef hi j wellicht het grootste epos dat 
ooit voor theater bewerkt werd . Le Ma-
habharata is in de eerste plaats een 
boeiend-meeslepend verhaal. Niet toeval-
lig is Jean-Claude Carr ière zelf ook zo 'n 
fascinerend verteller. T w e e dagen na de 
eerste integrale opvoer ing in de ' N a c h t ' 
- popula i r zegt men ook wel de 'Maha -
marathon ' - praat hij enthousiast over dit 
reuzenwerk. H i j neemt de microfoon 
spontaan over en begint te vertellen over 
hoe het allemaal begon: 

'Pe r toeval. Dat is het enig mogeli jke 
antwoord, er van uit gaand dat het toeval 
bestaat. Peter Brook en ik hadden net 
Timons d'Athènes en Les Iks gemaakt 
(1975) toen we, heel toevallig, Ph i l ippe 
Lavastine leerden kennen: een India-
kenner, professor in het Sanskriet, die ons 
heel gewoon verhalen vertelde. W i j heb-
ben de Mahabharata ontdekt via de ver-
teller, via een m a n die bij hem thuis , op 
een vriendel i jke en enthousias te manie r , 
u ren lang verhalen vertelde van een ver-
bluffende kwaliteit: prachtig en vooral on-
bekend. Meestal gaan we naar het theater 
om stukken te zien van Shakespeare of 
Mol ière waarvan we vooraf reeds grosso 
modo het verloop kennen. N i e m a n d twij-
felt eraan dat D o n J u a n op het e inde ver-
brand zal worden. M a a r als Ph i l ippe 
Lavast ine een verhaal begon, dan wisten 
we totaal niet hoe het zou aflopen. Dit kan 
een bu i tengewone nieuwsgier igheid 
losmaken: de mensen iets vertel len waar 
ze niets over afweten . He t is precies dat 
wat ons onmiddel l i jk ge t rof fen heeft en 
zeer vlug, na twee of drie on tmoe t ingen 
met Lavastine, hebben we besloten dat we 
ooit d t Mahabharata zouden monteren in 
de Bouffes du N o r d . O p dat m o m e n t 
wisten we vanzelfsprekend nog niet wat 
voor moeil i jkheden dat zou meebrengen: 
we kenden het epos nog niet, we kenden 
nog niet eens India . ' 

De Mahabhara ta is een immens omvang-
rijk werk: 12.000 bladzijden of ongeveer 15 
maal de bijbel. Bovendien is het een epos. 
Hoe is die enorme massa materiaal geredu-
ceerd tot die tien uur tekst? Hoe bent u te 
werk gegaan om die ruim 130.000 verzen om 
te zetten in een theatrale vorm? 

'Dat werkproces was tegelijk eenvoudig 
en complex. Het is evident dat ik een stuk 
moest schri jven: het had geen enkele zin 
om de acteurs een gedicht te laten citeren. 
Er bestaat t rouwens geen enkele valabele 
Franse vertal ing van. H e t kwam er in de 
eerste plaats op aan om het basisverhaal 
te leren kennen. Daarb i j z i jn de 'vertel-
lers' zeer nut t ig geweest. Daa rna zijn we 
'la grande lecture ' begonnen: je hebt on-
geveer een jaar nodig o m de Mahabhara-
ta volledig te lezen. Peter Brook las in het 
Engels, ik in het Frans. Waar die twee ver-
talingen contradicties vertoonden hebben 

we - met de hu lp van een professor - naar 
de Sanskriet-versie teruggegrepen. Een 
volgende s tap was zeer belangri jk: de ge-
zamenli jke lezing van Peter Brook en 
mezelf , met de hu lp van Mar ie -Hélène 
Estienne. Die lezing heeft zo'n acht a tien 
m a a n d e n geduurd . Wi j lazen elke dag en 
stopten bij die passages die ons interessant 
leken, of die noodzakeli jk waren b innen 
het verloop van het verhaal . Omgekeerd 
ook bij die verhalen die ons overbodig 
leken, die door het basisverhaal dat ons 
verteld was overlapt werden. T i j d e n s die 
tweede lezing zijn we al beginnen schrap-
pen: een aantal secundaire verhalen is ge-
el imineerd omdat we ons vooral op de 
grote 'verhaa ls t room' wi lden concentre-
ren . ' 

'Daa rna volgde het schr i jven van het 
stuk zelf. Dat verl iep zeer moeizaam, het 
was een zeer zware opdracht , maar pre-
cies ui t leggen hoe dat in zijn werk ging 
lijkt nog moeil i jker. He t zeer complexe 
werk is nu eens technisch verklaarbaar, 
dan weer niet. Ik heb bi jvoorbeeld lijsten 
opgesteld van woorden die bru ikbaar 
waren , andere met woorden die tot elke 
prijs vermeden moesten worden omdat ze 
te veel associaties zouden oproepen met 
s tukken uit de middeleeuwse tradit ie, of 
met klassieke, romant i sche of al te mo-
derne s tukken. Da t is technisch werk. 
Daar tegenover staat dan wat heel myste-
rieus de ' inspiratie ' wordt genoemd: plots 
schrijf je bijvoorbeeld in een paar uu r tijd 
een kwart ier tekst die meteen defini t ief 
goed zit. Anderz i jds gaat er soms een 
week voorbi j waarin je niets op papier 
krijgt, zonder te weten hoe dat komt. He t 
stuk is dan s tukje bij beet je geschreven 
tussen 1982 en 1984, dat wil zeggen tij-
dens de audit ies met de acteurs. Peter 
Brook had me gevraagd om de scènes die 
ik geschreven had samen met hen uit te 
proberen en dat is zeer nut t ig geweest. Ik 
heb met alle acteurs gespeeld die in de 
produktie staan. Vooral de Afrikaanse ac-
teurs hebben ons f l ink voorui tgeholpen: 
die zijn zonder de minste scrupules in het 
Mahabharata-gegeven gestapt alsof het 
over hun eigen land, h u n eigen traditie 
ging. Ook onze reizen naar India hebben 
zeer veel opgeleverd: wij hebben daar niet 
alleen inspiratie gevonden voor een reeks 
beelden, maar vooral een idee opgebouwd 
over de grote vitaliteit en energie van het 
Indische volk, daarbij aansluitend ook van 

de vr i jheid waarmee ze de personages 
in h u n verhalen benaderen . He t schrijf-
proces is door al die e lementen positief 
beïnvloed, maar zeker ook door de repe-
tities en het eerste contact met het pu-
bliek. ' 

Hebt u scènes of personages geïntroduceerd 
die niet in de oorspronkelijke Mahabhara t a 
voorkomen? 

'N i euwe personages niet , maar wel 
n ieuwe scènes. Er zijn zestien hoofdper-
sonages in het stuk met daarnaast een 
groot aantal nevenpersonages . In deMa-
habharata f unge ren one indig veel meer 

personages: ik had het duidel i jk niet 
nodig o m er nog n ieuwe aan toe te voe-
gen. Ik had daarentegen absoluut n ieuwe 
scènes nodig, want het kwam erop aan een 
stuk te schrijven. Het epos bevat een over-
vloed aan beschri jvende passages die wei-
nig theatraal zijn. Alle scènes in mijn stuk 
zijn langer dan in de Mahabharata en 
ongeveer een vierde ervan komt niet voor 
in het epos. Zodra ik mij voldoende ver-
t rouwd voelde met de personages kon ik 
ze tegenover elkaar plaatsen om na te gaan 
welke scènes er zich tussen hen zouden 
k u n n e n afspelen. Ik heb dat in de prak-
tijk vaak u i tgeprobeerd en soms leverde 
dat wat op, vaak ook niet. M a a r deze 
werkwijze kun je slechts gebruiken als je 
die personages door en door kent , anders 
zouden die gecreëerde scènes nooit aan-
vaard worden door de Indiërs zelf. N u 
willen ze die zelf vertalen, meer nog: ze 
willen het hele stuk opvoeren in India en 
Bengalen! ' 

Alex Mallems 
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