
A RENDEZŐ AVAGY A SZÖVEG MEGNYITÁSA
ózef Opalski Beszélgetések Konrad Swi-
narskiról és a Hamletről című könyve
rendhagyó mű. Rendhagyó s talán meg-
ismételhetetlen. Mint ahogy rendkívüli és
utánozhatatlan volt ennek a különös ren-

dezőnek a találkozása a különös Hamlettel; ezt a
találkozást, amelyet a halál szakított félbe, most
a színészek elbeszéléseiből sikerült felidézni. E
rendhagyó rendezőnek a rendhagyó szöveggel
való találkozása a szöveg zárainak a kinyitását
jelenti. Tudatosan használom a „kinyitás" szót.
Ahhoz, hogy a szöveg kinyíljék, mint az ajtó, meg
kell találnia hozzá való kulcsot. A kulcs: egy má-
sik szöveg. Egy mondathoz egy másik mondat,
egy jelenethez egy másik jelenet, egy drámához
egy másik dráma. Még akkor is, ha a kulcs - ma-
ga a történelem. Ez is csak egy másik szöveg. A
szöveg pedig csak egy másik szöveghez való
dörzsölés közben tárul föl. Tudom, mert magam is
csináltam.

De a rendező nem egy másik szöveggel, ha-
nem a színésszel nyitja fel a szöveget. Ebben
rejlik a színház rendkívülisége. A férfi a nőtől
elvár-ja, hogy kitárulkozzék. Nem csak testileg.
A szeretők egymás számára "lélek-testükben"
nyíl-nak meg. A színházi alkotásban, a nagy
rendezésben mindig elérkezik ez a pillanat.
Csakhogy a szöveg által válik-e a színész
karakterré, ahogy Sztanyiszlavszkij tanította,
„lélek-testté", hogy maradéktalanul átadhassa
magát, avagy a szöveg nyílik ki a színész lélek-
teste által? Swinarski egyedülállósága,
rendezéseinek és színházának rendkívülisége
talán éppen az utóbbiban rejlik. A kettő közül
melyikben van a sötétség: a színészben vagy a
karakter lélek-testben? Swinarski talán azt
tartotta, hogy mind a kettőben és őbenne is.
Grotowski hasonlóképpen vélekedett: a sötétség
e hármas sötétségből adódik és azok
megvilágosodásából, a kölcsönös lemez-
telenedésből - születik a színház és annak vilá-
gossága, mivel a rendezés mindig interakciót
tételez fel. A sötétség „ledörzsölésével" - mint a
kénfelület és a gyufaszál - összedörzsölésekor
születik a fény. De lehet, hogy ez túl misztikusan
hangzik.

Tehát másképp. Szinte minden Swinarskiról
szóló beszélgetésben szó esik a manipulációról.
A színészeket manipuláló Swinarskiról vallanak
maguk az érdekeltek, a segédrendezők és a haj-
dani dramaturg, Jan Błoński is. Swinarski provo-
kálta a színészeit. Błoński részt vett a Cselédek
próbáján. „Nagyon mulatságos volt számomra,
mert először láttam, hogyan ingerelte az elő-
adásban játszó három hölgyet, és azt szerette
volna, ha egy kicsit utálták volna egymást az élet-
ben is." Ophelia szerepére Swinarski két szí-
nésznőt választott ki a próbákra: Anna Dymnát
és Elzbieta Karkoszkát, s nem lehetett tudni, vé-
gül is melyikük fog játszania bemutatón. És félig
komolyan, félig játékosan egymásnak ugrasztotta
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őket. Tudni akarta, melyikük nyílik meg elsőnek.
Swinarski megleste a színészeit, legbensőbb
világukhoz akart közel férkőzni, hogy a szöveg,
melyet el kell játszaniuk, megnyíljék nekik. Es
azért, hogy a szöveg titka ne csak előttük, de
előtte is feltáruljon. Színészei ehhez beleegye-
zésüket adták. „Ha S... úr leste volna meg azén
intim életemet - mondja Dymna -, és azután
felhasználta volna a színházban, akkor meg-
öltem volna őt. De amikor Swinarski tette, ez
olyan zseniális eredményeket hozott, hogy nem-
csak én éreztem, hogy ez így van rendjén, ha-
nem mindannyian azt éreztük; tudtuk, hogy
megbízik bennünk és ettől szárnyakat kaptunk."
Más színészek Swinarski pszichodrámájáról be-
szélnek.

Lévi-Strauss, egyik leginvenciózusabb tanul

mányában, a sámánt a pszichoanalitikushoz ha-
sonlítja. A sámán azt mondja a betegnek, hogy
többször, egészen avégkimerülésig kell ismétel-
nie vagy eljátszania a mitikus szöveget, a rítust.
És ebben a többszörös ismétlésben/eljátszás-
ban a beteg megtalálja magát a mitikus mintaszi-
tuációban, és ezáltal kigyógyul mitikus betegsé-
géből, a bűnből. A bűn már nem az övé többé, ha-
nem a mitikus hősé. A klasszikus pszichoanaliti-
kus terápiában a páciens fekszik a hírhedt freudi
kanapén, és a sámán itt csak egy láthatatlan fül.
A szöveg, melyet a gyógyításra szoruló mond,
gyónásnak fogható föl, de több alkalommal
meg-ismételve szinte áttranszponálódik a
gyógyítóra, az orvosra. A beteg meggyógyul, ha
betegségét az orvosra „ruházza át"; az megnyílt
előtte, és a bűn, a bánat már nem az övé. A
rendező a próba folyamán gyakran csak
láthatatlan fül a sötét nézőtéren; a színész pedig
a kivilágított színpadon
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olyan, minta beteg a freudi kanapén, csak ismétli
és ismétli a szöveget... Vannak rendezők, mint
például Brook, akik soha nem szakítják félbe a
színészeket. Kivárják, amíg a szöveg magától
megnyílik. A színész előtt? Nemcsak előtte - a
rendező előtt is.

Swinarski két színésznőre osztotta Ophelia
szerepét, egy idősebbre és egy fiatalabbra, ta-
pasztaltra és a kevésbé tapasztaltra. Opheliá-
nak az előzetes elemzés szerint tisztának és ár-
tatlannak kellett lennie. De a tisztaság és ártat-
lanság többféleképpen megnyilvánulhat. Swi-
narski két különböző lélek-testben akarta ezt
megnyitni. Dymna így idézi ezt fel: „Emlékszem,
hogy mivel kezdődött az értelmezés... Olyan
időszak volt ez az életemben, amikor nagyon ne-
héz családi problémákkal küszködtem, egész éj-
szakán át zajló botrányokkal; fél nyolckor alud-
tam el, tizenegykor ébredtem, s természetesen
elkéstem a próbáról. Zokogva, csak félig-med-
dig magamhoz térve rohantam a színházba,
mert számomra késni a próbáról, a világvége
volt. Mielőtt bementem volna, egy kicsit magam-
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hoz tértem, de amikor a rendező-asszisztensnő
közölte velem, hogy a próbát megszakították, és
mindenki a büfében van, annyira megijedtem,
hogy elkezdtem újra bőgni: sírva-zokogva bees-
tem a büfébe, mivelhogy azt hittem, megbocsát-
hatatlan bűntettet követtem el! Térdre borultam
Swinarski előtt, és sírtam, ő pedig simogatta a
fejemet, és aztán ezt mondta: »Tudod mit, most
már mindent tudok rólad. Beteg vagy a bűntudat-
tól.« Ez azon a napon történt, amikor Polonius
jelenetét próbáltuk; Swinarski sokat beszélt
Opheliáról. Azt akarta, hogy ebben a jelenetben
kifejezésre jusson a bűntudat: azt a tényt, hogy
Ham-lettel valami borzalmas történik, Ophelia
saját hibájának véli. (»Megfogá / Csuklón felül
kezem, s tartá erősen«)"

A rendező megnyitja a drámát nemcsak a szí-
nésze lélek-testével, hanem magával a test-tes-
tiséggel, a színpadi rekvizitumokkal és térrel - a
szöveg fölött vagy mellett, a színházi nyelvek
egyikével, még gyakrabban a filmnyelvek vala-
melyikével - saját idiómáin belül. Ezekben a ké-
pekben-metaforákban, képekben-kollázsokban,
melyek a karakter és a dráma sűrítményei, a
„signifié" („jelzett") gazdagabb a „signifiant"-nál

(„jelző"), és mintha független lenne attól; más-
képpen ragadja vagy inkább mérgezi meg a kép-
zeletet. Gyakran meg sem marad az emlékezet-
ben.

Ilyen Kozincev Hamletjében (1964) Ophelia:
fájdalmasan fűzőbe szorítják, és ráadják súlyos
ruháját, mintha megbéklyóznák, mielőtt beveze-
tik az udvari jelenetbe. Tíz évvel ezelőtt Rómá-
ban az Angyalvárban, a Strumenti di Tortura
(Kínvallató eszközök) című kiállításon láttam az
úgynevezett vasszűzet, amelynek belseje ki van
rakva hegyes tövisekkel. Ilyen volt Kuroszava
Véres trónjában Macbeth, akit nyilak tucatjával
szögeztek oda utolsó kastélyának kapujához, és
aki úgy haldokolt, mint egy óriás sündisznó. Ilyen
volt Kuroszava utolsó, Shakespeare-motívu-
mokra épült remekművében Lear király, aki alsó-
neműre vetkőzve, gyermeteg öregúrként ját-
szadozik a zöld fűben, a világos, szinte izzó fehér
égbolt alatt. Ilyen volt az összes dán királyfi közül
a legesleglengyelebb Hamlet Wyspiański víziói-
ban, aki a Wawel tornácán sétál könyvvel a kezé-
ben. Ez a könyv természetesen Słowacki Király-
Szellem című műve volt.

Ilyenné válhatott volna Claudius Swinarski
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Hamletjében, a kírályfit Angliába utasító jelenet-
ben. Claudiust Jerzy Trela játszotta. Vele társult
volna az egyébként elmaradhatatlan árnyék,
melyet Swinarski gondolt ki. Az árnyéknak kellett
volna odatolnia a pergament, a pecsétet és a vi-
aszt. Az egész jelenet sötétben, gyertyavilágnál
játszódott volna. Ennek az embernek - az ural-
kodó névtelen árnyékának - kellett volna meg-
melegítenie a piros viaszt a királyi pecséthez. De
a viasz Claudius kezére csöppent. „Konrad meg-
kérdezte - emlékszik vissza Trela -, hogy kibí-
rok-e én ilyen forró viaszt. És egész erőmből kel-
lett a pergamenbe nyomnom a pecsétet, ezzel
pecsételve meg Hamlet halálos ítéletét."
Claudius ebben a jelenetben meztelen volt,
éppen csak egy lepedő sarkával takarta el
magát: éjnek ide-jén verték fel a hitvesi ágyból!
A meztelen király, véres jellel a kezén,
lepecsételi a halálos ítéletet. A
következőjelenetben - a Shakespeare-tragé-
diának e Swinarski-féle, meglepő olvasatát
követve - a meztelen király térdre ereszkedik
az imához, ugyanazzal a véres jellel a kezén.
Nehezen ereszkedik le. Swinarski rákényszeríti
Claudiust, hogy „bejárassa" a derekát, mielőtt
térdre borulna.

Claudius az utolsó jelenet próbáinak egyikén
kivette Hamlet kezéből a méregpoharat, és ma-
ga itta ki az utolsó cseppig. Két esetben viszont
azt láttam a próbán, hogy Hamlet teljes erőből
szétfeszíti Claudius összeszorított állkapcsát, és

Az ősök (Swinarski rendezése)

beleönti a pohár tartalmát. Kétféle értelmezése
ez a tragédiának. Végül is melyiket választotta
volna Swinarski? Opalski könyvének minden el-
beszélője, minden színésze azt mondja, hogy az
előadás végleges formája az utolsó próbákon állt
volna össze. De a Hamletről összegyűjtött be-
szélgetésekből az derül ki, hogy Swinarski ma-
kacsul - és nem félek attól a szótól sem, hogy
kétségbeesetten - a saját lélek-testével nyitott
fel minden alakot, nemcsak Hamletet, aki ő maga
Iett volna és egyúttal Everyman (Akárki), de
Opheliát, Gertrudot, Rosenkrantzot és Guildens-
ternt is; mindegyiküket felemelte és porba
sújtotta, azt akarta, hogy teljes
ellentmondásosságukban jelenjenek meg,
abszolút sötétségben és teljes világosságban.

lan Omesco ebben az évben jelentette meg
elgondolkoztató könyvét, „Hamlet ou la tentation
de ('impossible" (Hamlet vagy a lehetetlen meg-
kísértése. A szerk.) címen. Swinarski talán egye-
dül merte generációjából a lehetetlent megkísér-
teni. De a lehetetlen Hamlet csak úgy lehetsé-
ges, ha beteljesületlen. Swinarski lehetetlen
Hamletje - mitikus Hamletté vált.

Kamienny Potok, 1988. augusztus

Fordította: Király Nina

Jan Kottnak ehhez az újabb kelete esszéjéhez egy könyv szolgáltatta az alkalmat: Józef Opalski Beszélgetések Konrad Swinarskiról és a
Hamletről című monográfiája. Ez a könyv, melynek alapján Jan Kott oly érzékenyen feszegeti Konrad Swinarski rendezőI módszerének és
sikerének titkát, önmagában is páratlan a színházi "dokumentáció" történetében. Egyrészt még egyszer tudatosítja bennünk, hogy a
színház akkor valósul meg maradéktalanul, ha az élő ember „test-lelkében" él. Másrészt kitapinthatóvá teszi számunkra, hogy a hagyo-
mány nem pusztán metafizikai emlékezet dolga, hanem megőrzött gesztus, szóintonáció és grimasz, mely immár nemcsak néhány barát
visszaemlékezésében marad meg, hanem a közösség - a nézők - tudatában is tetten érhető. Józef Opalski könyve éppen erre vállalkozott -
megmenteni a feledéstől egy olyan előadást, amely a színészekben már-már létezett (hiszen a próbák jó ideje folytak), „csak" a be-mutató
maradt el, mert Swinarski 1975. augusztus 19-én meghalt. Shirázba repült, a színházi fesztiválra, és repülőgépe Damaszkusz fölött lezuhant.
(Ezen a gépen utazott egyébként Vujichich Tihamér is.)

Az idő múlásával mind világosabb, hogy Swinarski - Kantor és Grotowski mellett - a lengyel színház egyik kiemelkedő alkotója volt. Jan
Kott esszéjéből egyértelművé válik, hogy mennyire közel állt Grotowski kísérleteihez. Fény derül arra is, hogy sokkal szorosabb baráti
kapcsolatfűzte őket egymáshoz, mint sejtettük. Annak idején mindenkit meglepett Grotowski kétségbeesett zokogása Swinarski temetésén.
Kevesen tudják, hogy Swinarski eredetileg Brecht-tanítvány volt (néhány évig segédrendezőként dolgozott a Berliner Ensemble-ben).
Német nyelvtudása folytán (anyja német volt) sokat rendezett külföldön, főleg Németországban, Peter Stein színházában. Híres rendezései
közül talán a legismertebb Majakovszkij Poloskája (1964, Nyug a t -Be r l i n ) és a Marat/Sade (Schillertheater).

A lengyel színháztörténetében mindenekelőtt a krakkói lTeatr Staryban bemutatott, romantikus és neoromantikus lengyel nemzeti drá-

mákkal alapozta meg rendkívüli helyét. Ha v a l a k i h e z , akkor leginkább német és lengyel romantikusokhoz, Büchnerhez és Słowackihoz.
Talán azért, mert a teljességre törő szenvedély mellett átható irónia jellemzi; védtelennek mutatja az embert nemcsak a Jan Kott elemezte
Nagy Mechanizmussal, hanem önmagával szemben is. Ahol Opheliának bűntudata lehet, ott meg lehet kérdőjelezni a világ
berendezkedésének és a történelem menetrendjének elvét.

Swinarski 1965-től haláláig a krakkói színházhoz kötődött; a szó szoros értelmében a színházban „élt", hiszen a próbák sokszor az éj-
szakába nyúltak. Ez a korszak a színészek visszaemlékezésében pályájának legizgalmasabb, legtermékenyebb időszakaként jelenik meg.
Főleg az a generáció köszönhet neki sokat, mely ekkor indult: Jerzy Radziwiłłowicz, Jerzy Trela, Anna Polony - elsősorban őket tartják
számon Swinarski-tanítványokként. Radziwiłłowicz, számára ez a meg nem valósult Hamlet - a Hamlet, amelyet soha el nem játszott.

Opalski Swinarskiról és a Hamletről folytatott beszélgetéseiben titkok tárulnak fel a színházról. Ezért lényeges ez a könyv - emlékmű a
rendezőnek, s tankönyv az élő színház számára. K. N.


