
Ehhez azonban a művészeti alapanyag-nak
erősnek, ellenállónak és gazdagnak kell
lennie, továbbá az is szükséges, hogy azok
a gondolattársítások, amelyeket kivált,
valóban olyanok legyenek, hogy a
tragikum vagy a komikum fenségét súrolva
túllépjék a megérthetőség ha-tárait. Vajon
így van-e ez a Teiresziasz emlőiben?

Azonkívül a darab különös technikáját,
a szimultanizmust, végtelenül kétségesnek
látom. A szó művészetének tör-vénye az
egymásutániság, a képzőművészeté az
egyidejűség. Kétségtelenül tudom, a
Laokoon szépségeszményét nem szabad
mércének tekinteni. Amikor egy-egy kép
előtt állunk, úgy rémlik, mintha az egészet
egyetlen szempillantással tennénk
magunkévá: valójában azonban tekintetünk
elemzi a részleteket, egyiket a másikhoz
kapcsolja, és bármilyen gyors is a
szintézis, mégiscsak lezajlott, és
lezajlásában az egymásutániságnak is
megvolt a maga szerepe. Ezzel szemben,
amikor szimfóniát, operát, színdarabot
hallgatunk, az előbbinek a tételei, a két
utóbbinak a felvonásai és jelenetei egy-
más után tárulnak elénk; de azért ami-kor a
mű végére érünk, ettől még nem kevésbé
kell megjegyeznünk az elejét és a közepét,
ami azt jelenti, hogy a hang és a szó
művészetében nem csupán egymás-
utániság van, hanem folyamatosság és
egyidejűség is. Helytelen, ha értelmünk e
szintetizáló tevékenységéhez hozzáteszik
az egyidejűség anyagi megvalósítását. Ez
már a képzőművészet tapintatlan és
mellesleg hiábavaló betolakodása a
zenébe.

Sok bírálnivalóm volna még, de ab-
bahagyom. Végül is kellemesen töltöttem
el a délutánomat. Az a lelkesedés, amelyet
magam körül éreztem felforrósodni,
megfiatalított, még ha nem vettem is részt
benne. Minden lelkesedés, bár-mi legyen is
a tárgya, önmagában szép, és egy
pillanatra viszontlátott ifjúságomból
köszöntöm e fiatalokat, akik új mű-vészi
eszmény után kutatnak, és - ki tud-ja? -
akik a Szépség végtelen tengerében esetleg
találnak valamilyen új szigetet, ahol
hatalmas virágok nyiladoznak, amelyeknek
illatát azok a férfiak és nők fogják
beszívni, akik utánunk jönnek.

Szoboszlai Margit fordítása

CSALA KÁROLY

Lélektani kísérlet -
társadalmi provokáció

lngmar Bergman
müncheni Gombrowicz-rendezése

Ahány tanulmány Gombrowiczról, anynyi
értékes megfigyelés, meghatározás-
kísérlet - és annyi egyoldalúság. Nyu-
godtan ideszámíthatjuk magát a nyilat-
kozó és naplót író Gombrowiczot is.

Ahány tanulmány lngmar Bergmanról,
annyi értékes észrevétel, definíciókísérlet
- és annyi egyoldalú megállapítás.
Nyugodtan ideszámíthatjuk a nyilatkozó
Bergtnant magát is.

Végtére is mindketten olyan művészei
egy polgári világnak, akik elszántan
tagadják, hogy művészetük akár kiin-
dulásában, akár végeredményében tár-
sadalmi elemzés volna, de természetesen
tudják, hogy ők maguk pályájuk,
törekvéseik, gondolataik -- és műveik
akaratlanul is tükörképei bizonyos tár-
sadalmi állapotnak és konfliktusoknak.
Csak épp a társadalom szerkezetét és
mozgását föltáró elméleteket utasítják el.
Röviden: emberről és emberiségről be-
szélnek, osztályokról soha. Természe-
tesen, az elméletek elutasítása is teóriákat
szül, és teóriákra támaszkodik; csak éppen
az ilyesmi annyira labilis és anynyira
„nyitott", hogy az egyik alkotástól a
következőig vezető úton akár teljes forma-
és fogalomváltozáson is áteshet -
legföljebb a lényege marad ugyanaz: az
alapvető premisszák nem változnak.
Éppenséggel ez a jelenség szokta előidéz-
ni az említett „egyoldalúságomat", az ön-
értékelésben éppúgy, mint a kritikai ér-
tékelésben.

Tanácsosnak látszik tehát, Bergman és
Gombrowicz találkozását ecsetelve, főleg
arra a tény- és gondolatanyagra szo-
rítkozni, ami erre a Gombrowicz-műre és
a vele kapcsolatba lépett Bergmanra vo-
natkozik. (Az életműre, a pályára tett
utalásokat, persze, aligha lehet és szük-
séges teljességgel elkerülni.) Kettejük
„találkozása" a müncheni Residenzthea-
terban történt, amelynek lngmar Bergman
a svédországi adóhivatallal való közismert
összeütközése óta állandó rendezője.

A világ legtöbb helyén, persze, az em-
berek csak a vállukat vonogathatják, ha
azt hallják, hogy lngmar Bergman leg-
alább olyan jelentős színházi, mint film-

rendező, sőt talán még jelentékenyebb is;
maga Bergman nemegyszer azt nyi-
latkozta, hogy az területének a szín-házat
érzi. .. Mind ez ideig egy televí-
ziós rendezése, a Varázsfuvola árulhatott
el legtöbbet ebbeli képességeiből
azoknak, akiknek nem volt alkalmuk
stockholmi vagy müncheni színházlá-
togatásra. De ez is csupán azért, mert az
opera föltételességben fogalmazott
világához hozzátartozónak érezte a ren-
dező és stábja a színpadszerűséget, amiért
is egy egész színházat „beemeltek" a
stúdióba; a díszleteknek, a jelmezeknek
és a világításnak ez a jelzésszerűsége se-
gítette hozzá az operaszínészeket, hogy a
méltán megcsodált „természetességgel"

játsszanak, éppen mert nem kellett a filmi
„realitással" megküzdeniük (ami
okvetlenül zavaró és groteszk hatású egy
operában); ugyanakkor azonban a be-
állítások a legteljesebb mértékben „filmi"

gondolkodás- és látásmódot tükröztek,
egy csöppet sem árulkodtak „színház-
szerűségről

A színházrendező Bergman munkájával
magam is csak első és egyetlen íz-ben
találkoztam: az Yvonne, burgundi hercegnő
müncheni színrevitelével, nem sokkal az
1980. május 10-i premier után, az ötödik
vagy hatodik előadáson.

Miért éppen Gombrowicz első, 1935-
ben írott darabját választotta Bergman?
Alighanem döntő tényező volt válasz-
tásában egy svédországi színházi élmé-
nye, az Yvonne 1965-ös stockholmi elő-
adása. Nyugat-Európa színházi világa
abban az esztendőben fedezte föl ezt a
darabot (s voltaképpen a színpadi szerző
Gombrowiczot is csak egy évvel ko-
rábban!), az argentin Jorge Lavelli
Chalon-sur-Saône-i, majd párizsi (Odéon
színház) rendezésének hatására de-
cemberben óriási sikerrel adták elő a svéd
fővárosban, Alf Sjöberg rendezésé-ben.
Alf Sjöberg pedig nem más, mint
Bergman elindítója, egykori atyamestere
a filmművészetben... (Az Yvonne
egyébként első ízben 1957-ben került
színpadra, Krakkóban. Csakhogy a kö-
vetkező évben Gombrowicz átmenetileg
ismét nem kívánatos szerzővé lett
hazájában, s a bemutatónak egy ideig
nem volt folytatása.)

Lássuk magát a darabot. Némi bo-
nyodalom már a címéből is adódik az
értelmezők számára. Iwona, ksieznicka
Burgunda - hangzik az eredeti. Egyáltalán
nem biztos, hogy helyesen járunk el, ha
így fordítjuk: Yvonne, Burgundia her-
cegnője. Lavelliéknek, persze, már csak



azért is az ennek megfelelő francia cím-
fordítás volt kézenfekvő, mert a bemu-
tatóra vállalkozó társulat neve is az volt:
Théâtre de Bourgogne - a dolognak eleve
adva volt némi pikantériája. Csakhogy a
műnek az égvilágon semmi köze nincs,
nem lehet a történelmi Burgundiához, az
egykori feudális államalakulathoz. Mitől
„burgundi" hát ez a hercegnő? Francois
Bondy állítja, hogy ez a jelző
„egyértelműen a borra, és nem a hajdani
királyságra vonatkozik". Egy előkelő vi-
lágot jelez és határoz meg, ahol nemes
francia vörösbort isznak. Lehet benne
valami, még akkor is, ha a színpadon nem
isznak burgundit, szövegben sincs szó
róla. Hiszen ahogy néhány cikk, ta-
nulmány is rámutat, Gombrowicz világ-
látása és nyelve igen szoros szálakkal kö-
tődik - akárcsak például Jarryé - a
diáktréfák szelleméhez, az iskolai zsargon-
hoz. Meg az operettvilághoz. Eszerint a
darab címe ma már pontosan földe-

ríthetetlen „helyi és magánelőzmények"
miatt, diákos szóalkotásként vagy ope-
rettreminiszcenciák hatására lett Yvonne, a
burgundi hercegnő. Ahol is Yvonne úgy
hercegnő, mint mondjuk, királynő a
„csárdáskirálynő". Mindenesetre Nyu-
gaton - a francia bemutató hatására - sehol
sem így fordítják; a müncheni cím is :
Yvonne, Prinzessin von Burgund. (A
műsorfüzet azonban a nézők figyelmébe
ajánlja az Yvonne, die Burgunder prinzessin
változatot!)

A darab cselekményét aligha lehetne
jobban összefoglalni, mint ahogy maga
Gombrowicz tette a Théâtre de Bour-
gogne programfüzetében. Tehát:

I . felvonás. Fülöp herceg eljegyzi magát a
gusztustalan Yvonne-nal, mivel méltóságában
sértve érzi magát e fiatal lány elborzasztó
külsejétől. Szabad szellemként nem kíván
engedelmeskedni a természetes undornak, amit
ez a csüggesztő személy kivált belőle. Ignác

király és Margit királyné beleegyezik fiuk
eljegyzésébe, hogy elkerüljék a botrányt, amivel
elutasítás esetén fenyegetőzik.

II. felvonás. Bekövetkezik, hogy Yvonne
beleszeret a hercegbe. A z megdöbben e sze-
relem láttán, s kötelességének érzi, hogy mint
ember és mint férfi viszonozza ezt az érzelmet.
Szeretné, ha ő is szeretni tudná a lányt.

III. felvonás. Yvonne jelenléte az udvarnál
különféle bonyodalmakhoz vezet. A herceg e /
jegyzése pletyka és gúny tárgyává lesz. Yvonne
kukasága, faragatlansága és passzivitása
nehéz helyzetbe hozza a királyi famíliát.
Yvonne természeti fogyatékosságai veszedel-
mes gondolattársításokat váltanak ki, mivel-
hogy ki-ki a saját vagy a mások tökéletlen-
ségeinek vissz fényét látja bennük. Beteges
nevetésjárvány sújtja az udvart. A király-nak
eszébe jutnak hajdani bűnei. A királyné, aki
titokban folyton verseket körmöl, iszonyodva
fedezi föl, hogy verselményei Yvonne-ra
hasonlítanak.

Jelenet Gombrowicz Yvonne, burgundiai hercegnő című színművéből, lngmar Bergman rendezésében



Esztelen gyanúk kapnak lábra; ostobaságok
és képtelenségek halmozódnak, gyarapodnak
napról napra. Mindenki érzi ezt, a herceg is
észleli, de nem tud rá gyógyírt, ó' sem érzi
magát biztonságban Yvonne-tól. Miképpen
védekezhetne ellene ? Hatásos visszavágásra
szánja el magát: nyilvánosan megcsókolja az
egyik udvarhölgyet, s jegyesévé nyilvánítja,
miután szakított Yvonne-nal. Csak-hogy a
valódi szakítás lehetetlen. A herceg tudja,
hogy Yvonne továbbra is gondolni fog rá, hogy

az ifjú pár boldogságát a maga módján fogja

elképzelni. Yvonne birtokba vett belőle egy
részt. Elhatározza, hogy megöli a lányt.

I V . felvonás. A király, a kamarás, a ki-
rályné, a herceg - ki-ki a saját szakállára -
megkísérli Yvonne-t eltenni láb alól. De meg-
haladná az erejüket csak úgy, minden kertelés
nélkül véghezvinni a tettet. Túl ostobának,
kíptelennek, minden formális indokot nél-
külözőnek tetszik, minden megszokás ellene
szól. Bestialitás, durvaság, esztelenség és
ostobaság lesz úrrá az udvarban. A kamarás
tanácsára úgy dönt a királyi família, hogy a
gyilkosságot akképpen hajtja végre, hogy köz-
ben teljességgel megőrződjék a fenség, az ele-
gancia és a fölény látszata... „Felülről" jövő
gyilkosság lesz, nem pedig „alulról". A
vállalkozás sikerül. A királyi család vissza-
nyeri nyugalmát.

A darab és a francia előadás kritikai
visszhangjában volt valami, ami ugyan-
csak fölbosszantotta a szerzőt. Á politikai
interpretálás. Érdemes idézni erre való
reagálását a Beszélgetések, Dominique de
Roux-val című könyvből:

Yvonne, aki a herceg jegyeseként bekerül a
királyi udvarba, bomlasztó tényezőként hat.
Sokféle fogyatékosságának néma,
megfélemlített jelenvalósága azt eredményezi,
hogy mindenki tudatára ébred saját titkolt
hibáinak, romlottságának, apró bűneinek... s
az udvar hamarosan szörnyűségek
melegágyává változik. Es e szörnyetegek
mindegyike, bele-értve a herceget is, égni kezd
a vágytól, hogy ezt a kiállhatatlan
nebáncsvirágot meggyilkolja. Végül az udvar
mozgósítja egész csillogását, pompáját és
fenségét, s „ felülről lefelé" megöli a lányt.

Ez Yvonne története... csakugyan annyira
nehezen érthető volna Hajlok a feltételezésre,
hogy valami balszerencse üldöz, mivel-hogy
ami műveimben a legegyszerűbben, a legvi-
lágosabban áll, azt a lehető legfantasztikusabb

módon fogják föl, s mostanában még az is

megesett velem, hogy olyan recenziókat ol-

vastam az Yvonne-ról, amelyekben arról van
szó, hogy ez a darab a lengyelországi
kommunista rezsimről írott szatíra, hogy

Yvonne maga is lengyel, vagy éppen maga a
Szabadság, avagy hagy ez „egy szatíra a mo-
narchiáról" ! Uh ! Inkább valami mást érdemes
itt hangsúlyozni (... ), hogy Yvonne inkább a
biológiából származik, mintsem a
szociológiából.

Gombrowicznak ezzel az utolsó meg-
állapításával bízvást kezdődhet - s kez-
dődött is - egy újabb félreértéssor. Mi sem
látszik ugyanis kézenfekvőbbnek, mint
összevetni ezt például az Operett
„meztelenség"-allegóriájával, s levonni a
következtetést, hogy Gombrowiczot az
ember nem mint társadalmi, hanem mint
biológiai lény érdekli.

Tagadhatatlan, hogy a természeti meg-
határozóknak nagy fontosságot tulajdonít
az író. De nem az ösztönöknek, ha-nem a
testi jellemzőknek. Az alak, a forma és az
emberi lényeg, az élet lényege nem
egyezik meg maradéktalanul - hirdeti.
Ezért tartja fontosnak a természeti,
biológiai meghatározókat is. Ámde a
forma-lényeg ellentmondásból az ő mű-
alkotó gyakorlatában nem a biológiai
determináció, hanem az emberi
szerepjátszás problémája növekszik
központi fontosságúvá - nem csupán
három szín-darabjában, hanem prózai
műveiben is. A szerepjátszás pedig ember-
ember kapcsolat, tükröződés. Ebben az
értelemben elfogadható, véleményem
szerint, Konstantyn Puzyna észrevétele (a
varsói Politykában megjelent, 1969-es
cikkében): „Gombrowicznál szinte soha
sincs egyé-ni pszichológia, hanem mindig
csak kollektív pszichológia"... „csupán
játék, a tükrök játéka és a maszkák játéka,
a forma nagy börtöne..."

De hallgassuk Gombrowicz vallomását
ugyanerről, ahogyan 1959-es naplóbe-
jegyzéseiben megfogalmazta: „A valóság
nem olyasmi, ami maradéktalanul
belefoglalható valamely formába. A forma
nem egyezik meg az élet lényegével."

Később: „Én talán közelebb jutottam a
művészetben más szerzőknél az ember
egy bizonyos szemléletéhez - az embe-
réhez, akinek sajátlagos eleme nem a termé-
szet, hanem az emberek; az emberéhez, aki
nem pusztán emberek közé van vetve, de
általuk töltődik föl, nyer ösztönzést."

(Kiemelés tőlem - Cs. K.) És a sokszor
citált, méltán híres Gombrowicz-passzus a
Napló 1953-as jegyzeteiből: „Ha formám
a forma paródiája, úgy szellemem a
szellem paródiája, s személyiségem a
személyiség paródiája.

Elfelejtettétek, hogy az ember nem
csupán saját maga, hanem színleli is magát.
Mindent a szemétre dobtatok, ami ben

netek színház és szerepjátszás volt, és
igyekeztetek elfelejteni ezt - most azt lát-
játok az ablakon kitekintve, hogy a sze-
métdombon egy fa nőtt, ami a paródiája
egy fának. (...) Azért gyűlölitek annyi-ra a
szerepjátszást, mert bennetek rejlik --
számomra viszont a szerepjátszás kulcs az
élethez és a valósághoz." S úgy-szintén
1953-ból: „Egyszer azt mondtam
valakinek, hogy ha azt az igazán kozmikus
jelentést át akarjuk érezni, amivel az
ember az emberek számára bír, a kö-
vetkezőt kell elképzelnünk: egy szál
egyedül vagyok egy sivatagban; soha nem
láttam még embert, elgondolni sem tudom,
hogy más ember lehetséges volna.
Egyszeriben föltűnik: a látómezőmben egy
analóg lény, amely azonban nem én
magam vagyok - ugyanaz a lényeg egy
idegen testben megtestesülve -- valami
azonos és mégis idegen -, s én valami
csodás kiegészülést és hasadást élek át
egyidejűleg."

Mi következik mindebből a Gombro-
wicz-darabok előadása számára? Puzyna
szükségképpen egy kissé megint csak
egyoldalú megállapítása szerint: „A szí-
nészek számára ez annyit jelent: nincs
jellem - csak, helyzet van."

Az Yvonne megjelenítéséhez minden-
képp módosítani kell ezt a kategorikus
kijelentést, ilyenformán: jellem csakis a
helyzetben van, „helyzet" pedig csak-is
más emberekkel együtt képzelhető el a
„burgundi hercegnő" történetének
akármely hőse számára.

Itt mindenki csak reagál, csak „szerepet
játszik". „Magában" senki sem-mit nem
csinál a színpadon, legföljebb alakot,
másokkal együtt alakzatot jelenít meg.

Ez csakugyan sajátságos játékszabály, s
ezt a szabályt Bergman rendezése szi-
gorúan betartja. Nincsenek monológok,
nincsenek magánszámok.

Illetve... egyetlenegy azért akad. A
darabnak azon a pontján, amelyről
Gombrowicz azt írta: „...esztelenség és
ostobaság lesz úrrá az udvarban". Itt
következik az előadás egyetlen magán-
száma: a kamarás „lázadása". Ez azonban -
- tökéletesen a szerző szellemében - nem
más, mint egy magánszám paródiája.
Álmonológ, álmagánszám, hiszen a
kamarás nem egyedül van ekkor sem a
színpadon - a király titokban figyeli. S a
kamarás ugyanakkor a képzelt király-nak
játszik, eljátssza azt, hogy kilépve
szerepéből, megleckézteti, megfricskázza,
földre sújtja az ostoba uralkodót, ahelyett,
hogy alázatos ravaszkodással



kiszolgálná, hajlongana előtte. Aztán Ig-
nác király előlép, nyakon csípi a szol-gát -
és semmi folytatása nincs a dolognak,
abban a pillanatban tovább játszszák
megszokott szerepüket, máris azon törik a
fejüket, hogyan lehetne megoldani az
udvarban támadt abszurd konfliktust,
hogyan kellene eltenni láb alól Yvonne-t.
Ennyi kivétel, úgy tetszik, kellett ahhoz,
hogy a gombrowiczi-bergmani játékmodor
semmiképp se kelthesse valamiféle
mechanikus játék be-nyomását.

Mert máskülönben a pontosan megter-
vezett, koreografált mozgások és moz-
dulatok tökéletes fegyelmezettsége a
legjellemzőbb az egész előadásra. Ha eh-
hez még hozzávesszük a német színészek
ragyogó szövegmondását, tökéletes
beszédtechnikáját, máris elgondol-
kodhatunk azon, hogy Ingmar Berg-
mannak alighanem a legjobb német
színházi hagyományokat sikerült moz-
gósítania egy sajátosan gombrowiczi világ
megjelenítéséhez. Mert nem egyszerűen
egy fegyelmezett színtársulati munkáról
van szó - ez megszokott lehet német
színpadokon -, hanem arról, hogy
Bergman az abszolút fegyelmezett, leg-
apróbb gesztusaiban is (szöveglejtés-ről s
magáról a szövegről nem is szólva!)
változtathatatlanul kidolgozott és beállított
cselekvéssort tett meg a gombrowiczi
„szerepjátszó világ" s az Yvonne által
„megsértett szerepjátszó világ" kifejező
princípiumává. Nem az előadás változik,
„érlelődik" vagy „lazul" az eset-ben, ha a
színészek valamelyik későbbi előadáson
apró rögtönzésekbe kezdenek, hanem
maga az ábrázolt színpadi világ sérül meg,
omlik össze. A próbákon megtalált forma
tehát annyira végleges ebben a
rendezésben, hogy az a benyomásom:
egyszerűen nincs mód a továbbiakban a
legcsekélyebb változtatásra sem. (Nem
lehet róla fogalmam, hogy vajon
hasonlóképpen van-e ez Bergman más
színházi rendezéseiben is. Ez min-
denesetre a filmrendező Bergmant jut-tatja
az ember eszébe: a celluloidon vég-leges a
megtalált forma. De azt gyanítom, hogy
nem lehet mindig így. Hiszen nem minden
darab tartalma és fel-tételes
jelzésrendszere kíván meg a hét-köznapi
viselkedéstől ennyire megkülönböztetendő
színpadi életet.)

Természetes, hogy ehhez a játékmód-
hoz egyszerű, majdhogynem szegényes,
világosan tagolt és homogén színhatású
díszletek és jelmezek párosulnak (Gu-•
nilla Palmstierna-Weiss munkája). A lát

vány egyértelműsége alapfeltétele annak,
hogy a játék mindenkori kétértelműsége
azonnal szembetűnjék.

Azt azonban mégsem lehet elmondani,
hogy az előadás minden részletében
tökéletes volna. Elsősorban az Ignác ki-
rályt játszó Klaus Guth tehet erről. Az
Yvonne-ban is vannak (nem csupán a cím-
ben) operettutalások, életben megfigyelt
„szerepek" mellett színpadi szerepkörök-re
tett utalások is. De a „burgundiság"

ábrázolása - a dolog lényegéből követ-
kezően - nem lehet azonos azzal, amire
csupán utalnia kell, szabad olykor-oly-
kor. Márpedig ez a király nem képes lé-
nyében, megjelenésében hordozni ezt a
fontos distinkciót. Ez a totyogó-nyáladzó
öregúr olyan szívós összeurópai szín-házi
(leginkább kabaré-) séma, amellyel
 úgy látszik - Bergman is hiába kelt
birokra, alulmaradt. Helyenként hason-ló
érzést kelt még a király legfőbb partnere
is, a kamarás - Hans Zander.

A többiek viszont legalábbis kifogás-
talanul, a két főszereplő pedig - a Fülöp
herceget alakító Robert Atzorn és az
Yvonne-t játszó Andrea-Maria Wildner
 csodálatosan oldja meg feladatát. Talán
furcsa, hogy a Gombrowicz-előadásról ez
jut eszembe, de a fiatal Atzorn nagyon
nagy Hamlet lehet még valaha, akár a
legközelebbi jövőben is, minden adottsága
- intellektualitása, érzékisége, mozgás- és
beszédkultúrája - megvan hozzá. Andrea-
Maria Wildner, javarészt néma
szerepében, csakis a nagy és érett
színészekre jellemző szuggesztivitással
képes mindvégig az egész előadás igazi
motorja lenni: puszta jelenlétével provo-
kálni idegfeszültséget, maszkokat lelep-
lezni a hozzá közeledőkről, eszelősnek
ható és mégis törvényszerű változásokat,
cselekedeteket kiváltani környezetéből.
Nélküle aztán végképp lehetetlen volna az
igazi Gombrowiczot bemutatni a kö-
zönségnek; azt a Gombrowiczot, akit Jan
Kott így jellemzett: „Semmit sem szeretett
úgy valóságos életében, mint az olyan
helyzeteket, amelyekben vala-mi
szégyellnivaló hirtelen lelepleződik,
fölrúgják a konvenciókat, s erőpróba
következik, amiből kiderül, hogy ki kit
hajt uralma alá. Az uralom volt mindig is
a kedvenc szava. Lélektani kísérlet-ként
gyakorolta a társadalmi provokációt."

Túloldalon:
A TNP Sartre-összeálításának plakátja

ÉBERT TIBOR

A francia Népszínházról

Az elkötelezett és újat kereső francia
színjátszás egyik legfontosabb fellegvára
Lyon mellett a villeurbanne-i Théâtre
National Populaire (közismert rövidítése:
TNP). Igazgató-rendezője a jelen-kori
színházművészet egyik legmarkánsabb
egyénisége: Roger Planchon, „a színház
amolyan szürke mindenese", „színházi
fenegyerek", a színház polihisztora, író,
rendező, színész, szervező, díszlet- és
jelmeztervező, publicista, agitátor
egyaránt. Mellette tevékenykedik még
rendezőként Patrice Chéreau és Robert
Gilbert is. Planchon és együttese folytatja
azt a nemes hagyományt, amelyet már
Romain Rolland népszínházról szóló
esszéje, Firmin Gémier, Jean Vilar és
Georges Wilson nagyszerű próbâlkozásai
meg eredményei fémjelez-nek: valódi
népszínházat teremteni a szórakoztatásra
berendezett bulvárszínházak mellé, a
népnek játszani, a korszerű mű-vészi
színházat eljuttatni a közönség széles
rétegeihez, megfelelő műsorpolitika és
közönségszervezés kialakításával. A
villeurbanne-i Théâtre National Populaire
folytatja a modern, társadalmilag-
politikailag is elkötelezett népszínház
legjobb hagyományait, felhasználva
Brecht örökségét is.

Saját műsora mellett a TNP otthont ad a
különböző modern együtteseknek,
elsősorban a Párizs külvárosaiban (Au-
bervilliers, Ivry, Nanterre, Gennervilliers-
ben) alakult, a TNP-hez hasonló művészi
és politikai elveket valló szín-házaknak,
de nemrég fogadták a kelet-berlini
Volksbühnét és Ljubimov szín-házát, a
Tagankát, valamint a krakkói Cricot
Színházat Tadeusz Kantor darabjával.

Nagy sikert aratott az Antoine Vitez
rendezte Catherine, amelyet Ivry együttese
mutatott be. Az előadás Aragon A bázeli
harangok című regényéből Catherine
Simonidze történetét eleveníti meg. A
rendező szándékosan nem hagyományos
dramatizálást, hanem a regényre ha-
tározottan utaló narratív előadást visz
színre, amit az is jelez, hogy a kispolgári
ebédjét fogyasztó nyolc színész mellett,
aki közben „eljátssza" az egész


