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Streitmann Ágnes

shakespeare, a forgatókönyvíró

A Shakespeare-drámákból egyfelől nagyon nehéz, másfelől nagyon könnyű filmfeldolgozást ké-
szíteni. Nehéz, mert a mozi alapvetően a tömegszórakoztatást szolgálja, legfőbb célja a kasszasi-
ker, és Shakespeare művészetét, melyet a magas kultúra részének, s ezért szentnek és sérthetet-
lennek tartanak, e követelményeknek kell alárendelni. Továbbá a film legfőbb kifejezőeszköze a 
látvány, a kép, míg Shakespeare drámáiban a nyelvé a főszerep: az erősen retorikus, burjánzóan 
költői szöveg kelti életre a közönség képzeletében a látványt, amit a négy évszázaddal ezelőtti 
színház nem tudott megmutatni. 

Bizonyos szempontból azonban mégis könnyű Shakespeare műveit filmre vinni. Az Erzsébet-
kori színház hasonló helyet foglalt el a XVI. század végi „szórakoztatóiparban”, mint napjainkban 
a mozi. A Shakespeare-korabeli közönség igen vegyes volt – a népszínház falain belül együtt ta-
láljuk az arisztokratát, a művelt elmét, az inast, a zsebtolvajt, a kimenőn lévő katonát –, vagyis 
jobban hasonlított a mai mozi, mint a mai színház közönségére. Ennek a „keverék népségnek” 
sokféle igénye volt: verekedést, vért, falrengető bolondozást, de sziporkázó élcet, életbölcsessé-
get, finom humort is látni, hallani, élvezni akart. Shakespeare, aki kereste a közönség tetszését és 
az anyagi sikert is, mindezzel ellátta őket. Drámáiban a jelenetek filmszerű gyorsasággal követik 
egymást, témái pedig (szerelmi cselszövések, családi konfliktusok, politikai intrikák, gyilkossá-
gok) „elegendő” vért, szexet és humort tartalmaznak a mai, akciófilmekhez szokott közönség szá-
mára is. Laurence Olivier számtalanszor meg is jegyezte: Shakespeare filmeket készített volna, ha 
lehetősége lett volna rá.1

1  Burgess, Anthony: English Literature. Longman Group UK Limited, Harlow, 1974. 79. p.
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A némafilmtől napjainkig

Az első Shakespeare-dráma a filmvásznon a János király, Sir Herbert Beerbohm Tree ünnepelt 
színpadi produkciójának egytekercses felvétele 1898-ból. A némafilm korában jelentős mennyi-
ségű Shakespeare-adaptáció született – több mint négyszáz egy-két tekercses film – az úgyneve-
zett direkt adaptációktól kezdve a paródiáig, burleszkig. Ezeket az alkotásokat a kritika többnyire 
fanyalogva fogadta, a filmművészet történetében nem hagytak maradandó nyomot. 

A hangosfilm megjelenésével új korszak kezdődött a Shakespeare-filmek történetében is. Az 
1930-as években – mely a második korszaknak tekinthető – Hollywood nekilátott, hogy Shake-
speare-ből kasszasikert csináljon, és a Shakespeare-i világot a kommersz, populáris film elemei-
vel vegyítette. A Warner-fivérek Szentivánéji Álom-feldolgozása (1935), melyet Max Reinhardt 
és William Dieterle rendezett, az első olyan Shakespeare-film, amely jelentős visszhangot keltett 
kritikai körökben is. 

A ’40-es és ’60-as évek kiemelkedő szerepet játszottak a Shakespeare-film történetében. Ez 
a harmadik korszak a „nemzetközi fázis”, amelyben olyan jelentős alkotások születtek, mint La-
urence Oliviertől az V. Henrik (1944), a Hamlet (1948), a III. Rihárd (1955) adaptációi, Akira 
Kurosawa Véres trón (1957) című alkotása (Macbeth-feldolgozás), Grigorij Kozincev Hamletje 
(1964) vagy Franco Zefirelli Makrancos hölgy (1967), valamint Romeo és Júlia (1968) című film-
je. A ’90-es évek elejéig a Shakespeare-filmek kánonját többnyire ezek az úgynevezett „hűséges” 
adaptációk alkották, melyek megtartották az eredeti mű integritását, elismerték és felhasználták 
kulturális tekintélyét, presztízsét. E főáramlattal szemben születtek azonban olyan művek is, me-
lyek mindezt megkérdőjelezték, és új formai és stílusbeli utakat kerestek: Orson Wellestől a Mac-
beth (1948), az Othello (1952), valamint a Falstaff, éjféli harangok (1965) című filmadaptáció 
mindenképp ide sorolható.2

A negyedik korszak, mely Roman Polanski Macbethjével (1971) kezdődik, és a ’90-es évek 
elejéig tart, terméketlenebb időszak, bár ekkor is készültek jeles alkotások. Három kitűnő rende-
ző is filmre vitte a Lear királyt: Peter Brook 1971-ben, Grigorij Kozintsev 1972-ben, Akira Ku-
rosava Ran című adaptációja pedig 1985-ben készült; és persze nem szabad megfeledkeznünk 
Derek Jarman A vihar című alkotásáról sem. 3

Az utolsó korszak a ’90-es évekkel kezdődik, pontosabban Kenneth Branagh V. Henrik (1989) 
című filmjével, melynek kivételes közönség- és kritikai sikere jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 
a 20. század utolsó évtizede a Shakespeare-filmek addigi százéves történetének egyedülálló idő-
szakává váljon: nemcsak az angol-amerikai Shakespeare-filmadaptációk addig példátlan áradatá-
nak lehettünk tanúi, de a Shakespeare-i szöveg filmnyelvi megjelenítésének módjai is hallatlan 
változatosságot mutattak. 

egy új kor nyitánya: az V. Henrik

Kenneth Branagh 1989-ben készítette el az V. Henrik című filmet. Ebben az időben hagyta ott a 
Royal Shakespeare Companyt, hogy megalapítsa a Renaissance Theatre Company nevű filmvál-

2   Shaughnessy, Robert: Introduction. In: New Casebooks: Shakespeare on Film. Szerk. Shaughnessy, 
Robert. Macmillan Ltd., London, 1998. 1-18. pp. (4. p.).

3   Rothwell, Kenneth S.: A History of Shakespeare on Screen. Cambridge University Press, Cambridge, 
1999.
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lalkozást színésztársával, David Parfittal. Céljuk az volt, hogy népszerű, antielitista produkciókat 
hozzanak létre, melyek közérthetők a nagyközönség számára is. Branagh lelkesedett Shakespeare-
ért, és ezt a rajongást meg akarta osztani a mozi közönségével is.4

Az V. Henrik bemutatója előtti napon a The Times fiatal trónkövetelőnek nevezte Branagh-ot, aki 
vállalta a címkét, és kijelentette: igen, a darabot meg kell szabadítani propagandisztikus jellegétől és 
a II. világháborús asszociációktól, vagyis mindattól, amivé Sir Laurence Olivier 1944-ben készült fel-
dolgozása tette.5 Az összehasonlítás Olivier és Branagh között elkerülhetetlen. Nemcsak azért, mert 
akárcsak Olivier, Branagh is ezzel a Shakespeare-drámával kezdte filmrendezői pályafutását, hanem 
azért is, mert – bár vannak különbségek – Branagh egyértelműen az Olivier-tradíció folytatója, és 
mindketten múlhatatlan érdemeket szereztek a Shakespeare-filmek elismertetésében. Mindkettőjük 
filmjét lelkesedéssel fogadta a közönség éppúgy, mint a kritika és az irodalomtudomány.

A két filmben a téma feldolgozásának a módja, a jellemábrázolás merőben eltérő. Olivier film-
jében Henrik statikus figura, lovag csillogó vértben, aki azelőtt hős volt, hogy a film elkezdődött 
volna. Branagh Henrikje viszont összetett jellem, jó és rossz tulajdonságokkal; egy fiatalember, 
aki úton van, és célja, hogy nagy király legyen. Míg Olivier Winston Churchill javaslatára kihagy-
ta a drámából azokat a részeket, amelyek árnyékot vetnek Henrik jellemére, Branagh ezeket mind 
megtartja, és hangsúlyos szerepet ad nekik a filmben. 

A művészeti alkotásokat nem választhatjuk el attól a társadalmi-történelmi háttértől, amiben 
születnek, és ez különösen igaz e két filmre. Olivier a háborút viselő Angliának készítette a film-
jét, melyet a kormány megrendelésére készített. Nagy-Britanniának hazafias propagandára volt 
szüksége; látványos filmre, amely felidézi a dicső múltat, és azt sugallja, hogy az angolok győzni 
tudnak minden nehézség ellenére. Branagh filmje 1989-ben készült Margaret Thatcher minisz-
terelnöksége alatt, hét évvel a Falkland-szigetekért folytatott katonai akció után. Stephen Green-
blatt és az új historizmus hatását tükrözi, és feltárja a sikeres uralkodáshoz vezető, buktatókkal teli 
utat is. Rögtön a film elején érzékelteti Branagh Henrik „sötét oldalát”. A király fekete köpenybe 
burkolózva jelenik meg: a félreérthetetlen posztmodern utalás Darth Vader baljós alakját idézi 
a Star Wars című filmből (1977). A film első harmada megkérdőjelezi Henrik imperialista am-
bícióit, és úgy tűnik, háborúellenes alkotás pereg a vásznon. A végére azonban már Henriknek 
szurkolunk, és meghatódva nézzük, amint az agincourt-i csata végén a király könnyes szemmel 
viszi egy halott fiú holttestét, miközben a Non nobist éneklik, mely nem a megbánás és a gyász, 
hanem a dicsőség, a győzelem hangján szól, „megemelve” a lelkeket. A jelenet ugyanúgy a film 
emblémájává vált, mint Henrik színrelépése „Darth Vaderként”. 

Bár az V. Henrik kétségtelenül egy új korszak nyitánya; az utána következő, a 90-es években 
készült filmek közül jó néhány – például Baz Luhrmann William Shakespeare’s Romeo + Juliet 
(1996) című filmje, Julie Taymor Titusa (1999) vagy Michael Almeyerda Hamlet (2000) című 
alkotása – bátrabban nyúl Shakespeare-hez. Ezek a rendezők nyersanyagként használják az erede-
ti drámát, hogy kifejezzék érzéseiket, gondolataikat az ezredvég világáról.

A ’90-es évek filmáradata

Az ezredforduló előtti évtized – amikor Branagh olyan híres filmeket készített, mint a Sok hűhó 
semmiért (1993), a Hamlet (1997) és a Lóvátett lovagok (2000) – izgalmas időszaka a Shakespeare-

4   Branagh, Kenneth: Beginning. Chatto & Windus Ltd., London, 1989. 161. p.
5   Cartmell, Deborah: Interpreting Shakespeare on Screen. Macmillan Press Ltd., London, 2000. 101. p.
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film történetének. A ’40-es és a ’60-as évek után – amikor e tárgyban olyan jeles filmrendezők 
alkottak, mint Orson Welles, Laurence Olivier, Akira Kurosawa, Franco Zefirelli, Peter Brook 
és mások – az 1990-es években a Shakespeare-filmadaptációk újabb áradatának lehetünk tanúi. 

A választék bőséges: az inkább művészfilmnek tekinthető Prospero könyvei (Peter Geenaway, 
1991), az Ahogy tetszik (Christine Edzard, 1992) és a Szentivánéji álom (Adrian Noble, 1996) 
mellett igazi sikerfilmek is születtek. Hogy csak a legfontosabbakat említsük: Richard Loncraine-
től a III. Richard (1995), Oliver Parkertől az Othello (1995), Trevor Nunntól a Vízkereszt vagy 
amit akartok(1995), Baz Luhrmanntól a William Shakespeare’s Romeo+Juliet (1996), Michael 
Hoffmanntól a Szentivánéji álom (1999), Julie Taymortól a Titus (2000), Michael Almeyerdatól 
a Hamlet (2000). 

Ezek a művek a Shakespeare-drámák közvetlen – bár újfajta – tolmácsolására vállalkoztak, de 
rajtuk kívül készültek olyan filmek is, melyek azt kutatták: mit jelent az embereknek Shakespeare 
az ezredvégen? Al Pacino Looking for Richard (1996) és Branagh In the Bleak Midwinter (1995) 
című filmje ebbe a kategóriába sorolható. 

Akadtak azután olyan filmek is, melyek igen „messze estek a fától”. Gil Junger 10 Things I 
Hate About You (1999) és Tim Blake Nelson O (2001) című filmje csak alapötletként használja 
fel Shakespeare-t (az előbbi a Makrancos Hölgyre, az utóbbi az Othellóra épül). A legsikeresebb 
Shakespeare-film, John Madden Szerelmes Shakespeareje (1998) pedig kitalált történet, mely 
több Shakespeare-drámát is felhasznál. A felsorolt művek valamennyien figyelemre méltó kriti-
kai visszhangot keltettek, és jelentős részük a beléjük fektetett pénz nagy részét is behozta. (Baz 
Luhrmann filmje volt első, amely igazi kasszasiker volt, a Szerelmes Shakespeare pedig még többet 
hozott a konyhára.) Mindezek után felvetődik a kérdés: mi lehet az oka a Shakespeare-filmek 
történetében eddig példátlan sikernek?

Az elmúlt három évtizedben készült Shakespeare-filmek népszerűségének egyik lehetséges 
okára már utaltunk: A Shakespeare drámák bőséges alapanyagot kínálnak hatásos vizuális elemek 
megjelenítéséhez, melyeknek oly nagy szerepük van napjaink látványközpontú tömegkultúrájá-
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ban. Egy másik lehetséges ok pedig a Shakespeare kora és jelen korunk közötti igen jelentős, vi-
láglátást, életszemléletet meghatározó párhuzam. 

Shakespeare műveit – melynek sorát a VI. Henrik trilógia nyitotta (1590–91) és a Vihar 
(1611) zárta – a XVI. század végén és a XVII. század elején, az Erzsébet-kor és a Jakab-kor hatá-
rán alkotta. Ez az átmeneti kor teli volt ellentmondással: egy világrendszer (a feudalizmus) pusz-
tulása és egy másik világrendszer (a kapitalizmus) kialakulása egy időben zajlott. A XX. század 
végén és a XXI. század elején lezajló gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális változások az 
európai társadalmakban szintén számos olyan problémát vetettek fel, amelyek egy átmenetinek 
érzett kor által táplált szorongásokból fakadtak. A jóléti társadalom válsága, a család és egyéb kö-
zösségek szétesése – a mindent átható individualista életszemlélet következtében – már jó ideje 
tartó folyamat, és a múlt század ’90-es éveiben és az azóta készült Shakespeare filmek közül több 
is a Shakespeare-dráma és korunk válságtémái – például: nagyvárosi hanyatlás, a fogyasztói szem-
lélet romboló hatása, a család válsága, erőszak, tömegkommunikációs túlterheltség – komplex 
kölcsönhatására épült. Shakespeare századfordulós, „korszakváltásos” közhangulatban született 
drámái kiválóan alkalmasak arra, hogy tehetséges rendezők felhasználják korunk problémáinak 
megfogalmazására, és akár a válaszok forrásai is legyenek. 

Végül, de nem utolsó sorban a Shakespeare-filmadaptációk bősége köszönhető a nagy drá-
maíró népszerűségének Hollywoodban; annak a nosztalgikus sóvárgásnak egy romantikus múlt 
után, amelyet Shakespeare emblematikus alakja bennünk felidéz, és amelyet Hollywood oly 
ügyesen ki is használ.

shakespeare Hollywoodban 

Ami első látásra megkülönbözteti a ’90-es évek alkotásait a ’40-es, ’60-as évek filmjeitől, az a kom-
mersz, vagyis a hollywoodi film érezhető hatása. Ezzel a jelenséggel függ össze, hogy a Shakes-
peare-művészfilm ritkaságnak számít manapság, míg Orson Welles, Grigorij Kozintsev, Akira 
Kurosawa számára még ez volt a bevett forma. A mai rendezők előszeretettel idéznek hollywoodi 
műfajokból és konkrét filmekből, felhasználják a populáris filmkészítés legújabb technológiáit. 
Népszerű nemzetközi sztárokkal dolgoznak, akik sokszor szokásos gázsijuk töredékéért vállalják 
a szerepet, merő presztízsokokból. A filmek jelentős részét a nagy hollywoodi stúdiók készítik, de 
művészfilmek költségvetésén. (Átlagosan egy hollywoodi film elkészítése megközelíti a 60 millió 
dollárt. Ehhez képest Julie Taymor filmje, a Titus, mely a legnagyobb költséggel készült a ’90-es 
évek Shakespeare-filmjei között, csak 25 millió dollárba került.) E filmek főleg a fiatal, „trendi” 
tömegközönséget célozzák meg, az ő ízlésvilágukat igyekeznek kielégíteni a populáris kultúra 
elemeit használva. Ez a rendezői generáció ugyanis rájött, hogy az anyagi sikerhez új közönséget 
kell megszólítani: azt a réteget, amelyik nem olvas Shakespeare-műveket, nemigen érdeklődik a 
színházi Shakespeare iránt.

A hűséges Branagh 

Kenneth Branagh az a rendező, aki a populáris, hollywoodi típusú filmek világát az 1970-es és 
’80-as évek nagy szünete után – amikor a televíziózás térnyerése következtében gyakorlatilag 
eltűntek a Shakespeare-filmek a mozikból – újra megnyitotta a Shakespeare-filmfeldolgozások 
előtt. A közönségfilmek műfaji kellékeit kreatívan felhasználva fáradhatatlanul kereste az újabb és 
újabb módokat, hogy a klasszikus drámákat élvezetessé és fogyaszthatóvá tegye.
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Kezére játszottak ebben a ’90-es évek posztmodern stílusának sajátosságai, például különbö-
ző stílusok és kultúrák jól felismerhető elemeinek keverése, más alkotásokra és műfajokra történő 
intertextuális utalások gyakori használata. Branagh Shakespeare-filmadaptációi is – melyekben 
a rendező hatásosan keveri a filmes műfajokat és idéz korszakos alkotásokból – kétségtelenül 
posztmodern esztétikai megközelítésről árulkodnak. Az sem kétséges, hogy a kultúra látszólag 
össze nem illő területeinek összekapcsolásával – mint például a Shakespeare-i dráma ötvözése 
egy multikulturális, „színes” látványvilággal, vagy hollywoodi sztárok felvonultatása neves angol 
Shakespeare-színészekkel együtt – Branagh-nek sikerült egyéni stílust kialakítania, mely érzékel-
hetően jelen van (az V. kivételével) minden Shakespeare-filmadaptációjában.6

Branagh hatásosan szövi össze a szálakat, amelyeket a hollywoodi filmkészítés kliséiből köl-
csönöz, s amelyek a klasszikus westernt és az 1930-as évek musicaljeit is magukba foglalják. A Sok 
hűhó semmiért című Shakespeare-film elején Don Pedro és csapata lóháton érkezik, szilaj vágtában a 
dombon át – egyértelműen A hét mesterlövész jeleneteit idézve. Beatrice és Benedick elmés szópár-
bajai pedig Katharine Hepburn és Spenser Tracy klasszikus civódásaira emlékeztetnek. A Lóvátett 
lovagok habkönnyű, játékos komédiájából Branagh a harmincas-negyvenes éveket idéző musicalt 
készített, Cole Porter, Irvin Berlin és George Gerschwin betétdalaival. A díszlet a régi angol egyete-
mek világát idéző „oxbridge”-fantázia, a színek erősek és élénkek, mint az MGM-musicaleké az öt-
venes években. A kameramozgás gyors, „táncos”, Vincent Minnelli technikájára emlékeztet minket. 

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy e nagyon is bátran alkalmazott posztmodern esztéti-
kai sajátosságok ellenére ezek a filmek teljes mértékben tiszteletben tartják Shakespeare művei-
nek szerkezetét, mondanivalóját, lényegét. Branagh az eredeti drámákat kívánja hűen tolmácsolni 
a mai filmes nyelven, tehát mint Shakespeare-rendező alapvetően konzervatív és tradicionális. 
Filmjei úgynevezett „hűséges” adaptációk, melyek megőrzik az eredeti mű integritását. Nála ez 
nem szöveghűséget jelent, hanem azoknak a konzervatív értékeknek az elismerését, amit hagyo-
mányosan Shakespeare-hez társítanak: a rend, a hierarchia, a kereszténység, a hazafiság, a katonai 
erények, a tekintély tiszteletét.

III. richard mint Hitler

Branagh adaptációi, melyeket egy sajátos populáris Shakespeare-hódolat hat át, távol esnek szá-
mos olyan kilencvenes években készült posztmodern filmtől, melyek a reflexivitás, az irónia, az 
intellektualizmus és az elidegenítés eszközeit használják. Ezek a rendezők, akik az eredeti Shake-
speare-drámát nyersanyagként, „subtext”-ként használják saját egyedi művészi víziójuk megjele-
nítéséhez, és az eredeti darabokat gyakran a paródia, a groteszk és az úgynevezett „pastiche” (a 
humor nélküli, sötét paródia) eszközeivel formálják át – gyakran egészen megdöbbentően újra-
gondolják az eredeti alkotásokat. 

Richard Loncraine III. Richard-feldolgozása például az 1930-as évekbe ülteti át az eredeti Shake-
speare-drámát, felidézve ennek az időszaknak édeskés musical-világát, kifinomult art deco stílusát, 
valamint a fasizmus ijesztő, rideg valóságát.7 Tony Burrough baljós díszletei – a modern indusztraliz-

6   Lehmann, Courtney: Kenneth Branagh at the Quilting Point: Shakespearean Adaptation, Postmodern 
Auterism, and the (Schizophrenic) Fabric of “Everyday Life”. In: Post Script. 17. 1997.. 6-28.pp. (6. p.).

7  Buhler, Stephen M.: Camp Richard III and the Burdens of (Stage/Film) History. In: Shakespeare, Film, 
Fin de Siècle. Szerk: Burnett, Mark Thornton - Wray, Ramona. Macmillan Press Ltd., London 2000. 
40-58. pp. (48. p.).
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mus sivárságát idézve – ugyanezt hangsúlyozzák. Egyértelmű a párhuzam a (Ian McKellen által ala-
kított) Richard és Hitler alakja között. Richard feketeinges uniformist visel, bőrkabátot, és állandóan 
lovaglóostor van a kezében. A győzelmi poszter, mely kibomlik Richard háta mögött a koronázáskor, 
azokat az idealizáló, giccses propagandaképeket idézi, amelyek a Führert hősként ábrázolták. A pán-
célzatot, amelyet McKellen visel a csatajelenetekben, az a Hubert Lanzinger által festett Hitler- portré 
ihlette, mely 1938-ban a Nagy Német Művészeti Kiállításon a Führer hivatalos festménye volt. 

A fasizmus és a modern indusztralizmus sivár prózaiságával szemben a királyi család színes – 
egyfajta isteni dekadenciát sugárzó – világa a ’30-as évek stilizált art-deco stílusát idézi.8 Karcsú 
nők vonulnak elegáns selyemruhában, férfiak Gatsby-korabeli szmokingban, csillogó Bentleyken 
cirkálnak. Az irónia, a teatralitás, a humor eszközeit használva Loncrainnek sikerül olyan gro-
teszk miliőt teremteni, melyben jól megfér egymás mellett ez a két ellentétes világ. A film tele van 
szellemes intertextuális utalásokkal: az első jelenetben Richard Darth Vadert idéző gázmaszk-
ban jelenik meg, Rivers meggyilkolása pedig Hitchcock A harminckilenc lépés című filmjét idézi. 
A végső csatajelenet akciófilm-paródia, melyben Richmond végeláthatatlanul üldözi Richardot 
a lepusztult gyárépület gerendáin (amely épület valójában a régi Battersea Erőmű), és teljesen 
feleslegesen tüzel szünet nélkül Richardra, aki már amúgy is lezuhant. A filmben számos más 
anakronisztikus utalással is találkozunk: Richard saját koronázását nézi a palota magánmozijá-
ban, szegény Lady Ann pedig heroint ad be magának, hogy sorsát elviselhetővé tegye. 

Maga Richard alakja is – ahogyan Ian McKellen megformálja – groteszk intertextualizmusra 
épül. McKellen kijelentette: úgy akar kinézni, mint Clark Gable, a ’30-as évek filmszínész bál-
ványa, és egy kicsit úgy, mint Vincent Price, aki az ’50-es években népszerű horror filmekben 
játszott. Gable a szívdöglesztő gazember, aki vékonyka bajuszt visel, és szája sarkában mindig 
cigaretta lóg, Price a rémisztő figura, arcának torz bal oldalán hatalmas táskákkal szeme alatt. A két 
megközelítés elegyítése a szerep újfajta tolmácsolására ad alkalmat, kiemelve Richard színészke-
dő, szerepjátszó, komikusan ördögi jellemét.

A remek színészi játék, az átgondolt koncepció és az intertextuális ötletsziporkák ellenére a 
filmnek nem sikerült megoldania azt, amivel tulajdonképpen minden Shakespeare-film küzd: 
a szöveget fogyaszthatóvá kell tenni. A probléma a textus és a kontextus össze nem illősége: a 
Loncraine által teremtett fasisztoid miliőben a Shakespeare-i nyelv idegenül hangzik, és a szöveg 
nem emészthető egy tömegközönség számára. 

A dráma kisajátítása

Baz Luhrmann egy harmadik, még radikálisabb utat választott. Módszere a Shakespeare-i elbeszélés 
és költészet teljes kisajátítása, lefordítása a modern média nyelvére. A William Shakespeare’s Romeo + 
Juliet című filmben Luhrmann hatásos látványelemekkel helyettesíti az elveszett költészetet. A harsány 
színek, az eklektikus vizuális stílus, a szaggatott vágás, az „őrjöngő” kameramozgás és a hip-hop zene 
tipikusan posztmodern produktum; leginkább popzenei tévécsatornák videoklipjeit idézi. A film gya-
korlatilag újraépíti a Shakespeare-i drámát a populáris filmműfajok elemeiből: a spagettiwesternek, az 
akciófilmek, a szappanoperák és a tinédzserfilmek elemeiből alkot különös, sosemvolt világot.9

8   Brode, Douglas: Shakespeare in the Movies. Oxford University Press, Oxford, 2000. 36. p..
9   Loehlin, James N.: These Violent Delights Have Violent Ends: Baz Luhrmann’s Millennial Shakespeare. 

In: Shakespeare, Film, Fin de Siècle. Szerk. Burnett, Mark Thornton - Wray, Ramona. Macmillan Press 
Ltd., London, 2000. 165-179. pp. (125. p.).
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A film helyszíne, „Verona Beach” egyfajta nagyvárosi antiutópia: sokfajú, multikulturális tár-
sadalom, ahol a hivalkodó gazdagság mellett jelen van a nyomorúságos szegénység, az egymásra 
unalomból lövöldöző fiatalkorú bandákat rendőrségi helikopterek és rohamkocsik próbálják el-
lenőrzés alatt tartani. Ebbe a zajos, erőszakos világba helyezi Luhrmann Romeo és Júlia roman-
tikus történetét. Szerelmük tisztaságát Luhrmann újra és újra a víz szimbolikájával, e csendes, 
átlátszó, időntúli őselem megjelenítésével kapcsolja össze. 

A filmet végigkíséri a magas kultúra és a populáris kultúra közötti termékeny feszültség. Luhr-
mann élvezettel keveri a kereszténység és a reneszánsz kultúra motívumait az ezredvégi populáris 
kultúra giccselemeivel. A túlméretezett automata kézifegyverek markolatát Szűz Mária-kép díszí-
ti, Capuleték háza firenzei palota, melyet a bálra karácsonyi égőkkel díszítenek. Rómeó és barátai 
a bálról egy TV-showból értesülnek, miközben egy „Globe Theatre” nevű biliárdteremben játsza-
nak. Ezek a provokatív intertextuális utalások a filmet a paródia irányába tolják el, és lehetőséget 
teremtenek  Luhrmannak, hogy éles kritikát mondjon az erőszakkal teli, szenzációhajhász, média 
által irányított ezredvégi társadalomról.

A film számos olyan társadalmi problémát érint – erőszak, drogfogyasztás, a család válsága, 
nagyvárosi hanyatlás stb. –, melyek visszhangra találnak más ’90-es évekbeli Shakespeare-filmek-
ben is. Ilyen például Julie Taymor Titus című műve (a Titus Andronicus dráma feldolgozása), 
melyben számos utalás látható arra, hogy a populáris kultúrában az erőszak mint játék jelenik 
meg. Tamora két fiának, Demetriusnak és Chironnak a videojátékoktól és a punk-rock zenétől 
való függősége nagy hangsúlyt kap a filmben. Ez a fajta szórakozás mintegy érzéketlenné teszi 
őket brutális tetteik következményei iránt. Taymor tehát felelősnek tartja a kortárs populáris kul-
túrát – főleg azt, amely a fiatalokat veszi célba – abban, hogy az erőszakot mint szórakozást jeleníti 
meg, az erőszakról való fantáziálást erősíti. 10

Az ókori amfiteátrumnak – mint az erőszak archetipikus színházának – megidézése a film 
elején és végén, az amfiteátrum helyszínének megválasztása (a horvátországi Pula római kori 
amfiteátrumáról van szó, melynek ülőhelyeit Taymor horvát statisztákkal töltötte fel, akik meg-
élték a szerbek és horvátok közötti véres harcokat) mind az emberiség 2000 éves történelmének 
erőszakkal teli aktualitására utal. A dráma erőszakos jeleneteinek hangsúlyosan teátrális, perfor-
matív jellege is hozzájárult ahhoz, hogy Taymor a Titust válassza, és kifejezze állásfoglalását, kri-
tikáját a kortárs médiával szemben, mely az erőszakot gyakran mint szórakozást tálalja. Ahogy 
Taymor maga is nyilatkozta: „A darab közvetlenül a mi korunkhoz szól. Ahhoz a korhoz, amikor 
a közönséget a média naponta traktálja szexbotrányokkal, kiskorú bandák által elkövetett nemi 
erőszakkal és hírességek gyilkossági tárgyalásainak részleteivel. A mi szórakoztatóiparunk arra 
törekszik, hogy minél aprólékosabban, élethűebben tálalja a gyilkosságokat, a nemi erőszakot és 
mindenféle gazságot.”11 

A film tovább pereg

A mozi korai korszakában a Shakespeare-művek megfilmesítése hozzájárult ahhoz, hogy a film-
művészetet befogadják a művészetek körébe. Napjainkban éppen a fordítottja történik: egy kom-
mersz kultúra által meghatározott közegben – ahol a vizualitás uralkodik az írásbeliség hagyo-

10 Buchanan, Judith: Shakespeare on Film. Pearson Education Limited, Harlow, 2005. 248. p.
11 Blumenthal, Eileen – Taymor, Julie: Playing with Fire: Theatre, opera, film. Harry Abrams Publisher, 

New York, 1995. 183. p.
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mányos formái fölött – éppen a film segít abban, hogy Shakespeare megjelenjen a tömegkultúra 
fogyasztóinak tudatában is. A nagy drámaíró nemcsak az elmúlt három évtized egyik legfelka-
pottabb hollywoodi „forgatókönyvírója” volt, de találkozhatunk vele üzletembereknek szóló ké-
zikönyvekben, popzenében, képregényekben, televíziós reklámokban, komputeres játékokban, 
képét ott láthatjuk üdvözlőkártyákon, bevásárlótáskákon, pólókon is.

Mindez azt jelentené, hogy Shakespeare immár nem a klasszikus, hanem a populáris kultú-
ra része? Részben igen, részben nem. Az igaz, hogy a Shakespeare-dráma elvesztette különös 
tisztelettel övezett helyzetét és ki van szolgáltatva a populáris műfajokkal dolgozó filmren-
dezők kísérletező kedvének. Kétségtelen, ennek eredményeképpen számos olyan adaptáció 
született, melyek vajmi kevéssé hasonlítanak az eredeti drámákhoz. Ugyanakkor még ezeknek 
a „felvizezett” változatoknak is helyük van a Shakespeare-i kultúrtörténetben. Minden egyes 
adaptáció új Shakespeare-t ad nekünk: a musicalek, politikai szatírák, rajzfilmek, paródiák, 
burleszkfilmek mind hozzátesznek valami értékeset ahhoz a kulturális folyamathoz, mely a 
Shakespeare-i életművet újra és újra átformálja, átalakítja, újragondolja, az adott korhoz iga-
zítja. A Shakespeare-film megélte első száz évét, belépett a következő évszázadba, és semmi 
jelét nem tapasztaljuk, hogy a filmes interpretációk száma csökkenne. Hogy ez a provokatív 
együttműködés Shakespeare és a film között még mit tartogat a számunkra – nos, ez izgalmas 
kérdés.


