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PÁLYI ANDRÁS

LENGYELHAMLET
Mi ez a Hamlet A századforduló nagy
odernista lengyel költő je, Stanisław
yspiański lefordította (átírta,
agyarázatokkal látta el) Shakespeare

rámáját - érdemes-e ezt a Wyspiański-
ordítást, amely ráadásul nem is az
redetiből, hanem a Józef Paszkowski-féle

nyers" szöveg alapján készült, lefordítani egy
armadik nyelvre? Miben több vagy miben
ás Wyspiańsky Hamletje, mint a
hakespeare-é? Miről szól Wyspiański
űve? Dráma-e egyáltalán, vagy inkább

anulmány? Mit mond nekünk, akik most
agyarul olvassuk - legalábbis a

árbajjelenetet-, s nem utol-sósorban csaknem
gy évszázaddal az-után, hogy a Wyspiański-
áltozat (1904-ben) megszületett?
Kézenfekvőnek tűnik fellapoznunk azt a

önyvet, amelyet egy kitűnő varsói irodal-
ár, Jacek Trznadel jelentetett meg ta-

aly Párizsban A lengyel Hamlet (Polski
amlet) címmel. Trznadel a „lengyel cse-

ekvésképtelenség" drámáját dolgozza fel
z utóbbi másfél évszázad irodalmában -
towackitól és Mickiewicztő l Gombrowi-
zig és Herbertig. „Egy alak mítosza mint
ultúrtényező: a lengyel Hamlet, Hamlet

engyel árnyéka. Történet a magányos
üzdelemről és arról a felismerésről,
mire az erkölcsi elkötelezettség vezeti
emcsak az egyént, hanem a közösséget

s, mint a bűnnel, a rosszal és a brutális
rőszakkal való kollektív szembenállást.

reflexió-e a lényeg, vagy a közvetlen
selekvés? Csak abban áll-e a harc, hogy
lőhívjuk magunkból a mártíráldozatot?
alami többet szerettem volna megtudni a

engyel irodalom aktív hőséről és azokról a
ősökrő l, akik a nemzet bizonyos

örténelmi gesztusait testesítik meg.
obban megérteni a nemzeten belüli ma-
ányt, ám egyúttal a nemzet magányát is -
s kiutat keresni ebből az elmagányoso-
ásból" - írja Trznadel saját könyvérő l,
em titkolva, hogy őt a „hamleti sorskér-
és" valójában „a lengyel történelem nagy
orsainak tükrében" érdekli, „nem pedig -
int Shakespeare-nél - az egyéni sors
rámájaként".
E sajátosan történelmiesített Hamlet-

ízióban Wyspiański Hamletje nemcsak

forradalmár-hőse, Konrad még se magát,
se a korát, se a történelmet nem látta
kívülrő l. „Nem kapta még meg azt a halá-
los sebet, mint Hamlet" - jegyzi meg
Trznadel. De ugyanaz elmondható
Wyspiański Menyegzőjéről, amelyben a
nemzeti múlt árnyai suhannak be egy
nevezetes falusi lakodalomra, ahol a
városi „urak" az „egyszerű néppel"
barátkoznak. Hamlet szembesíti
Wyspiańskit az „itt és most"
követelményével: amíg a múlt csak múlt,
addig menthetetlenül feledésre van ítélve.
Kibontani az igazságot a múlt hamisan
átértelmezett szövevényéből - ez
Wyspiański Hamletjének alapeszméje. A
lengyel költő immár szkeptikusan nézi a
nemzeti történelem szellemeit, akik Az
ősöktő l a Menyegzőig mindig patetikus
köntösben léptek elő. Ez az a külső szem,
az az ironikus önszemlélet, amely
Gombrowicznál vagy Herbertnél már ma-
gától értetődik. Ennyiben „kulcs" az újabb
lengyel irodalomhoz - sőt tágabb érte-
lemben, egy nemzeti irodalom „nagyko-
rúvá" válásához- ez a Hamlet.
S azt hiszem, Kott-tól sem merő „mo-

dernista sztereotípia", hanem éppen
Wyspiański mély megértésére vall, ami-
kor épp az alábbiakban közölt párbajjele-
netet kapcsán megjegyzi: „Ez a
Wyspiański által megszerkesztett
párbajforgatókönyv a lengyel
Shakespeare-kutatás klasszikus alkotása,
s a modern rendezői elgondolás
példaképe." Jellemző, teszi hozzá, hogy
„nem akadt ötven év alatt olyan rendező
Lengyelországban, aki Wyspiański szerint
játszotta volna el a Hamlet zárójelenetét".
Megjegyzendő, hogy Grotowskinak is
balul ütött ki a Wyspiański-féle Hamlet
alapján készített előadása. Úgy látszik, e
kivételes költő-óriás máig nehezen
megközelíthető csúcs a lengyel színház
számára, noha jeles művelő i más
drámákban és más előadásokban
természetesen földolgozták azt a
szemléleti fordulatot, amelyet Jacek
Trznadel éppen Wyspiański e művének
megszületéséhez köt.

 Az idei Bayreuthi Fesztivál (július 25.-
augusztus 28.) programján A bolygó hol-
landi (vezényel: Giuseppe Sinopoli, ren-
dező: Dieter Dorn), a Lohengrin (vezé-
nyel: Peter Schneider, rendező: Werner
Herzog), a Ring (vezényel: Daniel Baren-
boim, rendező: Harry Kupfer) és a Parsifal
(vezényel: James Levin, rendező: Wolf-
gang Wagner) szerepel.

azért kulcsfontosságú, mert „ez a legkülö-
nösebb írás, amelyet nálunk a Hamlet
kapcsán írtak, s megvan a maga helye a
nemzetközi Shakespeare-irodalomban
is", hanem azért is, mert Trznadel a len-
gyel irodalom önszemléletének és törté-
nelmi tudatának fordulópontját látja e
műben. Egyébként nem ő az első, aki
behatóan foglalkozik Wyspiański rendha-
gyó művével. Elegendő talán Jan Kott
magyarul is olvasható elemzésére utal-
nunk a Kortársunk, Shakespeare című
kötetben; ő a modernizmusból fejti meg
Wyspiański Hamletjét. Trznadel vitába
száll Kott-tal, bár elismeri, igaza van neki
abban, hogy a mű „meghökkentően új és
még ma, több mint fél évszázad után is
revelatív, helyenként zseniális, nagyon
színházszerű és sokkal közelebb áll korunk
Shakespeare-kutatásához, mint a XIX.
század hagyományaihoz". Csakhogy,
mondja, „Wyspiański esetében a XIX.
századi hagyomány is a lengyel romantika
által, az egyén és a közösség, a cselek-vés
és az áldozat által jelenik meg". S ezért
segíti hozzá „a Hamlet saját korábbi
darabjainak, így mindenekelőtt a
Menyegzőnek jobb megértéséhez".

Miről is van szó?
Kott olvasata ilyesmi: „Az a szomorú fiú,

könyvvel a kezében, bizonnyal nem
Montaigne-t olvasott. Sokkal inkább olva-
sott Baudelaire-t, és a krakkói piacon éjfél-
kor litániát mondotta sátánhoz. I...) Ez az
új lengyel Hamlet már nem egy Shakes-
peare modellje nyomán írt tragédia, ha-
nem egy modernista misztérium hőse.
Üres fogalmak és nagybetűkkel írt általá-
nosságok: a TETT, az AKARAT, a SORS és
az ELRENDELÉS mesterséges világában
él. (...) Az ekképp felfogott Hamletből
kipárolog minden, ami konkrétum, ami
történelmi és pszichológiai tapasztalat. Ez
a lengyel Hamlet már csöppet sem rene-
szánsz kori és csöppet sem korszerű. Csu-
pán egy ingerlő és szimbolikus felkiáltó-
jel."

Trznadel viszont úgy véli, hogy
Wyspiańskit mégiscsak inkább „a tett, az
akarat, a sors és az elrendelés" felől lehet
megérteni, bizonyos „tágabb értelemben
vett historizmus" keretében. Mickiewicz


