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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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