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GOMBROWICZ - A VISSZATÉRŐHULLÁM
Most lenne kilencven éves, de már

pontosan negyedszázada eltávozott az élők
sorából: Witold Gombrowiczról (1904-
1969), századunk lengyel irodalmának
rendhagyó géniuszáról a kor, amelyben
élt, újra és újra meg akart feledkezni, de ő nem
hagyta magát, nem elégedett meg az utókor
esetleges babérjaival. Szent meggyőződése
volt, hogy az irodalomban is, a színházban is az
az érték, ami „az emberek között" születik. Tehát
ami jelen idejű. Így nem volt más választása:
valósággal „rátukmálta" magát a saját korára.
Kel-
lemetlen alak volt, annyi bizonyos (úgy, ahogy
Esterházy is írja róla), civilben is, íróként is. Azaz
mindenféle komfortérzetet kikezdő, kényelmet-
len írásműveket gyártott. Utóélete ugyanolyan
ellentmondásos, akár az élete. Egy kitűnő
méltatója
(Wojciech Karpiński) úgy emlegeti, mint örök
debütánst: először a varsói kávéházi ifjak közt
tűnt föl a harmincas évek derekán, másodszor az
ötvenes évek közepén a legnagyobb lengyel
emigráns kiadó, a párizsi Instytut Literacki fedez-
te fel, majd a kongeniális barát és alkotótárs,
Konstanty A. Jeleński, aki franciára fordította -
és alig néhány esztendeje debütált az angol
nyelvterületen, háromkötetes Naplójának első
darabjával. Hogy sikerrel-e? Ez még elválik,
nyilván a folytatástól függ. Mindenesetre
elmondha-
tó róla, hogy már rég ismert (nyugat-)európai író
volt, miközben hazájában többnyire a legendája
élt. A radomi nemzetközi Gombrowicz-fesztivál-

ra, amelyről alább röviden beszámolni szeret-
nék, érdekes adatokkal érkezett az Egyesült
Államokból Allen Kuharski rendező és színházi
szakíró, hogy a fesztivál keretében rendezett
szemináriumon úgy idézze fel Gombrowicz alak-
ját, mint „a legnagyobb drámaírót, aki hiányzik az
amerikai színházból". Tény, hogy a franciáknál
Kuharski tizenkilenc premiert regisztrált, néme-
tül negyvennyolcat (ebből húsz alkalommal az
Yvonne-t játszották), Skandináviában tizenné-
gyet, s még a „keleti blokk" országaiban is
(együttesen) tizenötöt.

Hogy állunk vele mi, magyarok? Érdekes,
hogy míg az Yvonne, burgundi hercegnő, sőt az
Esküvő is értő színházi olvasatban részesült ná-
lunk, addig az Operettnek mostohább sors jutott.
Épp annak a Gombrowicz-darabnak, amely le-
leplező görbe tükröt tart a század elé, egymásra
kopírozva „az operett monumentális idiotizmu-
sát" és „a történelem monumentális pátoszát",
megmutatandó „az emberiség fájdalomtól eltor-
zult, nevetséges arcát", és amelynek napjaink-
ban egyre kézenfekvőbb az aktualitása. E tekin-
tetben az R.S.9. Stúdiószínház Operetka címmel
bemutatott Operett-változatát akkor is említe-
nem kellene, ha nem ez az előadás lett volna a
radomi fesztivál nagy eseménye. Jelentős szín-
házi tett volt már bemutatásakor (1990) is, még

Ferdydurke (a Teatr Powszechny előadása)

jelentősebb jelenlegi, felújított és az eredetihez
közelebb álló változatában.

Radom

Mit mond nekünk e közép-lengyelországi város
neve? Azon kívül, hogy nem messze innen terült
el a Gombrowicz család birtoka, rajta az a
małoszycei udvarház (már nincs meg), ahol
Witold Gombrowicz született, és élete első éveit
töltötte. Eszünkbe jut-e, mondjuk, az 1976-os
esztendő, amikor épp a radomi (és ursusi)
munkássztrájkok vezettek a Munkásvédelmi
Bizottság (KOR) létrejöttéhez? Azaz itt,
Radomban kezdődött az értelmiségi
demokratikus ellenzék és a lengyel munkásság
ama történelmi szövetsége, amiből pár év múlva
a Szolidaritás egész világot lenyűgöző mozgalma
született. Jacek Kuroń és Adam Michnik, akik e
szövetség létrehozásában jeleskedtek, a mai
lengyel közélet legismertebb - és immár ismét
ellenzéki - figurái. Ám a fesztivál, amelyről
beszélek, még a baloldali fordulat előtt zajlott le,
azon a „forró nyáron", amikor a jobboldali, sőt
szélsőjobbos hecckampány a liberális-
kereszténydemokrata bázisú Suchocka-kor-
mányt megbuktatta. Jellemző például, hogy alig
néhány nappal a Gombrowicz-fesztivál után a
felheccelt radomi tömeg nekiesett a városba lá-
togató Jacek Kurońnak, aki mellesleg évek óta
minden népszerűségi lista első helyét foglalja el,
s aki mosta közbelépő rendőrök fedezékéből re-
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zignált humorral nyilatkozta: „Nos, igen. Kétszer
vertek meg Radomban. '76-ban a rohamrend-
őrök, most meg ezek..."

Ritkán tesz jót egy beszámolónak, ha nem
azon frissiben készül el, ezúttal esetemben, azt
hiszem, mégis erről van szó. Hisz a tavalyi őszi
fordulat után mindaz, ami a Gombrowicz-leszti-
válon a „forró nyár" lenyomata volt, mára egy-
szerűen csak színfolt. Mindenekelőtt Elzbieta
Morawiec, akit mindig is a leghiggadtabb és
„legszakmaibb" lengyel színházi emberek közt
tartottam számon, a Gombrowicz-szimpóziumon
hatalmas lendülettel mondott vádbeszédet az
Adam Michnik nevével fémjelezhető liberális saj-
tó ellen, amely „magának vindikálja a költők ha-
gyományos váteszszerepét", s ráadásul van
mersze az „antiklerikális-kozmopolita" Gombro-
wiczot tűzni a zászlajára. Morawiec, aki egyéb-
ként ragyogó idézeteket gyűjtött ki a Naplóból,
nem titkolta, hogy a „hazafias" nemzeti tudat ré-
szére igyekszik visszaperelni az írót, s nagy vi-
hart kavart a vitaasztalnál, de Gombrowicz-idé-
zetei önmagukért beszéltek, s a kiváló irodalmár,
Michał Glowiński könnyedén levezethette belő-
lük, hogy maga az író se Morawiecnek, se (kép-
zelt) ellenfeleinek nem adna igazat e perben. Ő
mindazoknak fönnakad a torkán, akik politikai
előítélettel közelítenek hozzá.

(Csak zárójelben: a lengyel könyvpiac legfris-
sebb csemegéje az a kötet, amely Gombrowicz
és párizsi szerkesztője, Jerzy Giedroyc levele-
zését tartalmazza. Ebben olvasom, hogy Gied-
royc '53-ban, Sztálin halála után rá akarja venni
Gombrowiczot, írjon esszét vagy naplójegyzetet
a diktátorról. Mire az író: „Mit képzel?! En vátesz
vagyok, nem foglalkozom politikával.")

A klasszikus „bomba"?

Gombrowicz ki nem állhatta a provinciát. Emlé-
kezetes, hogy amikor 1957-ben a Byrski házas-
pár által vezetett kielcei Žeromski Színház be
akarta mutatni az Esküvőt (ez lett volna a világ-
premier), megtagadta tőlük a jogot. „Kizárt do-
log, hogy az Esküvőt első ízben vidéken mutas-
sák be, vidéki erőkkel, a kielcei-radomi publi-
kum előtt" - írta. Hiába volt Miłosz közbenjárá-
sa, aki a legjobb bizonyítványt állította ki Tadeusz
Byrskiről, hisz a kielceiek már 1955-től valóban új
hangot találtak, és úttörő szerepet játszottak az
elnémított írók megszólaltatásában. Gombro-
wicz hajlíthatatlan maradt: „A bomba nem azért
bomba, hogy a periférián robbanjon föl."

Mit szólt volna hát ahhoz az ötlethez, hogy a
Kielcétől mintegy ötven kilométerre fekvő Ra-
domban rendezzék meg az első nemzetközi
Gombrowicz-fesztivált? Mindenesetre Rita
Gombrowicz, az író özvegye, aki a legutóbbi idő-
kig rendíthetetlenül ragaszkodott férje végaka-
ratához (például nem engedte Lengyelország-

Emmanuele Riva, a Naplóból készült mono-
dráma előadója

ban megjelenni a regényeket, amíg a Naplót ki
nem adták), ezúttal nemcsak hogy nem emelt
vétót, hanem szívesen elvállalta a fesztivál
dísz-elnöki címét, végigülte a többnapos
szemináriumot - noha (kanadai franciaként)
lengyelül csak pár szót tud -, s fölkereste az író
gyermekkorának helyszíneit is. A szeminárium
záróülésén pedig ünnepélyesen bejelentette:
úgy érzi, véget ért az író által reá bízott misszió,
„a Gombrowicz-életmű a maga csonkítatlan
egységében eljutott szülőhazájába", azaz a
jövőben nem szándékozik különösebb szerzői
jogi megkötésekkel élni. Nem fűzte hozzá, de
megtehette volna, hisz a

fesztivál előadásait nézve valószínűleg maga is
eltűnődött rajta, hogy Gombrowiczot immár
másféle veszély fenyegeti Lengyelországban: a
klasszicizálódás, a nemzeti szoborrá
merevedés. Azaz Gombrowicz alkatára szabva
ekképp állíthatnók fel ezt az egyébként
ismerős dilemmát: létezhet-e klasszikus
„bomba", tervezhet-e (akár csak irodalmi-
színházi) merényleteket egy szoborrá lett
nemzeti nagyság? Avagy a bombának, amely
végképp bekerült a perifériáról a nemzeti
irodalom szívébe, le kell mondania bomba
mivoltáról?

Ha van szerep, ami távol állt Gombrowicztól,
pontosan ez volt az: a klasszicizálódás, a puszta
formává válás, hisz találóan írta róla valamikor
Konstanty A. Jeleński: műveiben az alapkonflik-
tus mindig a között húzódik, „ami arra tör az
em-
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Jelenet az Esküvő varsói előadásából

berben, hogy végül alakot, formát öltsön, és a kö-
zött, ami ellenszegül a formának", ám Gombro-
wicz neve elsősorban ez utóbbival, a formának
való ellenszegüléssel fonódott össze, mintha
mindenekelőtt azon pillanatoknak lenne a mes-
tere, amikor elkiáltható a „Meztelen a király!" -
és való igaz, hogy ő mindig el is kiáltotta magát.
Pontosan ez a Napló dramaturgiája, de végül is
erről van szó mindhárom (befejezett) színpadi
alkotásában is. A három darab valójában egy-
egy ismert dramatikus forma paródiája és
belső le-bontása vagy inkább szétrobbantása.
(És mellesleg rendező legyen a talpán, aki
ugyanezt a dramaturgiát egy Gombrowicz-
regényadaptációban is megvalósítja!) Ezért
állíthatta még a hatvanas évek végén a kitűnő
színházi esztéta, Konstanty Puzyna, hogy
„Gombrowicz darabjaiból fel lehetne nevelni
egy friss és újszerű szín-házat, ahogy a magból
fel lehet nevelni egy fát". Ez a fesztivál
azonban, mint jeleztem, egyelőre más dilemmát
tárt elénk: az élő és inspiratív Gombrowicz-
színházzal szemben láthattunk egy-két olyan
produkciót, amelyek vagy játékmódjukban, vagy
már eleve, egész művészi habitusukban tőle
teljesen idegen szellemet képviseltek.

A legsúlyosabb Gombrowicz-ellenes vétsé-
get a fesztivál egyik legnevesebb rendezője kö-
vette el: Adam Hanuszkiewicz. A varsói Teatr
Nowy lefordíthatatlan című (Cząberz Gombra -
azaz „Gombrowicz-szósz", „Gombrowicz-ízek",
„Gombrowicz-egyveleg" stb.) előadása nem
egyéb, mint Gombrowicz-motívumokból szőtt
musical (napló, levelek, a befejezetlen színmű

önéletrajzinak is értelmezhető töredékei), ame-
lyet eredetileg nyilván Gombrowicz-apoteózis-
nak szántak, de amelyben végül is a színpadi
sztereotípiák nagymestere (azaz Hanuszkie-
wicz) látványosan két vállra fekteti minden szte-
reotípiák esküdt ellenségét (Gombrowiczot).
Sokkal rokonszenvesebb vállalkozás volt Mikołaj
Grabowski katowicei Transz-Atlantik-előadása,
amely az egyik legsajátságosabb Gombrowicz-
prózát ültette színpadra, egyfajta „dokumentum-
ként" fogva föl a regényt, amely a gombrowiczi
elégtelenség és éretlenség gondolatának talán
legspecifikusabb megtestesülése, a „lengyel lé-
lek" ironikus dél-amerikai rapszódiája, farce és
antifarce egyszerre. Grabowski ezt az írói doku-
mentumot kívánja a színpadon szembesíteni a
valósággal; csakhogy az egészből inkább egy
furcsa históriát előadó színpadi képeskönyv lett.
Az irodalmi paródiát (a Transz-Atlantik igazából
Pan Tadeusz-pastiche) a katowicei rendezőnek
minden ambíciója ellenére sem sikerült gombro-
wiczi „bombává" lényegítenie, s így a detonáció
is elmaradt.

Mint ahogy elmaradt a robbanás Tadeusz
Minc Esküvőjében is, noha a fesztiválközönség
vastapssal ünnepelte a varsói Teatr Polski sokak
által erősen vitatott produkcióját, mintegy posz-
tumusz igazságot (?) szolgáltatva a nemrég el-
hunyt rendezőnek. Ez az Esküvő tagadhatatla-
nul minden ízében megformált, impozáns spek-
tákulum, amely hamisítatlan nemzeti klasszikus-
nak mutatja a szerzőt, ám épp azt tagadja le be-
lőle, ami a drámát elvezet(het)né a katarzishoz:
a formaparódia révén „megmenekülő" formát.
Minc előadása ott a legpatetikusabb, ahol vég

képp ironikussá kellene válnia: a fináléban, ami-
kor is a nászmenetből gyászmenet lesz. Ezzel
szemben a francia Jacques Merienne Ferdydur-
ke-előadása, amely a maga módján szintén túl
skrupulózus, túl hosszú, túl képeskönyvszerű
volt, mégis a leglényegesebb ponton lett gomb-
rowiczi: az Actuel Acteurs Free Théátre látható-
an olyan színház, amely könnyedén és tisztán
képes gúnyt űzni minden teatralitásból. A saját-
jából is.

A nagyszínpadi bemutatókat átgondoltan és
többnyire szerencsésen egészítették ki a radomi
színház stúdiójában tartott délutáni és éjszakai
premierek: a ma is elragadó Emmanuele Riva
(egykor a Szerelmem, Hirosimából ismerte meg
őt a világ) a Napló alapján készült monodráma,
Claude Bernhardt (a Ferdydurkét előadó társulat
tagja) kissé fáradtabb Napló-variációja vagy a
Kraykowski ügyvéd táncosa című ifjúkori Gomb-
rowicz-novella szintén monodramatikus feldol-
gozása (ezúttal a német Jörg Schnass tolmácso-
lásában). Itt, a stúdióban zajlott le a fogadó
szín-ház korrekt nyitóelőadása, a Zbigniew
Zborza rendezte Előre megfontolt gyilkosság,
amely szintén egy ifjúkori novella színrevitele. És
itt került sor az R.S.9. Stúdiószínház Operetka-
bemutatójára is, amely túlzás nélkül a fesztivál
szenzációjának volt nevezhető. („Operetka" -
lengyelül „operett", azaz a kissé egzotikus hang-
zású és kvázi kicsinyítő képzős lengyel cím meg-
őrzése mintha a színház finom utalása lenne ar-
ra, hogy nem egészen az eredeti művet játsszák;
lengyel környezetben ez a halovány distinkció
természetesen eltűnt a színlapról.)

„Megdöbbentően más Gombrowicz"

E szavakkal összegezte benyomásait a magyar
vendégjáték egyik méltatója, Janusz Majcherek a
Teatrban. Szerinte a lengyel színházi szakma
számára revelatív tanulságokkal szolgál az R.S.
9. előadása, amely után nem lehet nem más
szemmel olvasni a darabot. „Két óra, szünet nél-
kül, reménytelenül érthetetlen nyelven - és
mégis ez a leginkább magával ragadó és
legegységesebb Operett-értelmezés, amit
valaha láttam. Agresszív és kétségbeesett
Operett, Közép- és Kelet-Európa elvesztett
illúzióiról... Rá-adásul az előadás még véletlenül
sem zökken ki a gondosan megkomponált
konvencióból, a groteszk metafora pedig -
minden értelmezésbeli radikalizmus ellenére -
nem csúszik át lapos alkalmi publicisztikába."

A Lábán Katalin és Dobay Dezső nevével fém-
jelzett előadásról lámpással sem találtam a len-
gyel sajtóban fanyalgó sorokat. A Tytul kritikusa
szerint például a rendezőpáros „az Operettet
igen sűrítetten vitte színre, időnként fergeteges
ritmust diktálva, miközben a groteszk játékmó-
dot inkább burleszkre váltották, kissé chaplini
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stílben... Ám ugyanakkor az előadás - vala-
mennyi karikaturisztikus eleme ellenére -- meg-
őrizte a hetvenes évek alternatív színházait idéző
élét és hevét." S bár a kritikusnak itt eszébe jutt
egy lengyel rokon együttes, a poznańi Teatr Ós-
mego Dnia (a Nyolcadik Nap Színháza), mégis
megjegyzi, hogy „nagyon magyar" az ekőadás,
olyannyira, hogy a nézőben felébreszti „a nagy
magyar filmek", a korai Jancsó, a Szökevények
stb. atmoszféráját.

A napi- és hetilapok is osztoztak lelkesedésé-
ben. A Gazeta Wyborcza recenzensének is a
„magyar Operett tetszett a legjobban", hisz „ami
itt a színpadon történik, az hihetetlenül sűrű és
lenyűgözően erőteljes képet nyújt a trivialitás és
a fenyegetettség ama bonyolult elegyéről, amit
Gombrowicz századunk történetében meglá-
tott". A Polityka cikkírója egész figyelmét az elő-
adás legvitatottabb aspektusának szenteli: ne-
vezetesen annak, hogy ebben az előadásban el-
marad a mezítelen Albertinka dicsőséges feltá-
madása, s helyette egy megbecstelenített-meg-
alázott lány lép ki a színpadi koporsóból. A ma-
gyarok tehát „inkább a hűtlenség mellett döntöt-
tek az íróval szemben, semhogy úgy játsszák el
a végső felszabadultságot, hogy arra sem a
sajátérzelmeikben, sem a világról szerzett
tapasztalataikban nem találnak emocionális fe-
dezetet".

Magam is zavartan ültem a nézőtéren a nagy
siker láttán, lévén némileg érdekelt fél (úgy is
mint fordító, úgy is mint a szervezésben közre-
működő varsói Magyar Kulturális Intézet igazga-
tója), így utólag is szívesebben hivatkozom a len-
gyel kollégákra, minta magam impresszióira. De
ha nem tévedek, olyanszerű eseménynek vol-
tam tanúja, mint amikor a hetvenes évek köze-
pén Budapesten a tartuiak farmernadrágos Tra-
gédia-előadásáért lelkesedtünk: ahogy az a tá-
volról érkezett, merész interpretáció Madáchot
meglepően új fényben mutatta meg, úgy csodál-
koztak rá az R.S.9. Stúdiószínház vendégjáté-
kán a lengyelek a maguk Gombrowiczára.

Szellemi égtájak

Az R.S.9. Színház radomi sikere végső soron
csak aláhúzza azt a kérdést, amit így vagy úgy fel
kell hogy tegyen magának mindenki, aki Gomb-
rowiczcsal foglalkozik. Mit kezdjünk vele itt és
most? Tegnap egyszerűbb volta helyzet: alig le-
hetett hozzájutni a műveihez, tehát olvasni kel-
lett, be kellett mutatni, meg kellett ismerni. Be-
szélni kellett róla. Ez a hőskorszak véget ért, s
vele együtt kopott meg a művészi (mondjuk, ren-
dezői) szándék, amely egy évtizede még „érde-
kes" előadást volt képes produkálni, ha másért
nem, hát azon puszta oknál fogva, hogy belopta
Gombrowicz „eretnek" nézőpontjait abba a kul-
turális közegbe, ahonnan az író többnyire ki volt

Operetka - az R.S.9. előadása (Szalai Judit
felvétele)

tagadva. Ma viszont ebből az attitűdből nemegy-
szer merev, dekoncentrált, művészileg szétfor-
gácsolódó előadás születik. Így történt ez a var-
sói Teatr Ateneum új Yvonne-bemutatójával is
(Maciej Wojtyszko rendezése), holott korábban
épp ebben a színházban láthattunk két igazi
gombrowiczi szellemű adaptációt: a Pornográfia
és a Kozmoszfeldolgozását (mindkettő Andrzej
Pawłowski munkája). Ugyanakkor az évek óta
művészi hanyatlást mutató Teatr Powszechny
színpadán Waldemar Smigasiewicz fergeteges
komédiát teremtett a Ferdydurkéből, amiben,
láss csodát, a parádés színészi alakítások és a
már-már kabarészerű aktuális poénok egymást
erősítették. Mindenesetre elmondható - hozzá-
véve e két legfrissebbhez a fesztiválon látott,
enyhén szólva is vitatható értékű varsói
Gombrowicz-előadásokat -, hogy
Gombrowiczot rendezni manapság sokkalta
problematikusabb vállalkozásnak tűnik, mint a
közelmúltban. És éppen vele, Gombrowiczcsal
lett különösen nehéz a helyzet, hisz ő valóban
azaz író, akinek a Nap-lóban szellemes
morbiditással előre lefestette magát, mondván:
akinek ajkán ő meghal (értsd unalmassá válik),
annak betömi a száját. Azt ő el-némítja.

Az is tagadhatatlan azonban, hogy ha nem is
tudunk vele mit kezdeni, nemis oly könnyű őt
„ad acta" tenni. „Gombrowicz, a visszatérő
hullám" - e gondolatjegyében rendezték meg a
radomiak a maguk valóban jól sikerült
Gombrowicz-

szemináriumát. Aki csak eljött, mind arról beszélt
- élményszerűen vagy elvontan, rögtönözve
vagy kiselőadásformájában -, hogy ő maga mi-
ért nem tud és miért nem akar szabadulni
Gombrowicztól. Witold Gombrowicz tehát a
többnapos tanácskozás keretében a
legkülönbözőbb föld-rajzi és szellemi égtájak
felől tért vissza szülő-földjére; eljöttek a nagy
hazai gombrowiczológus professzorok: Jan
Bloński Krakkóból, Michal Glowiński Varsóból,
Malgorzata Czermińska Gdańskból, eljött
Joanna Siedlecka, aki egy varázslatos
riportkönyvben szólaltatta meg az író-hoz
egykor közelállókat, eljöttek a kritikusok
(Zbigniew Majchrowski, Elzbieta Morawiec, Ta-
deusz Nyczek), ott voltak az emigráció olyan ki-
váló Gombrowicz-szakértői, mint Malgorzata
Smorag a Sorbonne-ról vagy a párizsi (ponto-
sabban ma már párizsi-varsói) Zeszyty Literac-
kie munkatársai (Wojciech Karpiński, Piotr Klo-
czowski), eljöttek Gombrowicz fordítói és külföldi
kiadói: Koukbu Chanska (Párizs), Zofia
Chądzyńska (Buenos Aires), Anders Bodegard
(Stockholm), Franceso M. Catalucco (Milánó),
Allen Kuharski (Berkeley), Jean Pierre Salgas
(Tourcoing), s természetesen szót kértek a szín-
házi szakma képviselői (Hanuszkiewicz, Gra-
bowski, Andrzej Pawlowski és mások). Ebben az
összejövetelben az volt a legsajátságosabb,
hogy a sokfelől jött sokféle Gombrowicz-hívő
először volt ebben az összetételben együtt, kö-
vetkezésképp állandóan kiigazították és kiegé-
szítették egymást: az egyik irodalomtörténetről
beszélt, a másik színpadi trükkökről, a harmadik
Gombrowicz és a zene kapcsolatáról, a negyedik
a nyelvi fortélyokról, a rendező anekdotázott, a
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kritikus aktuálpolitikai eszmefuttatásba vágott, a
professzora gombrowiczi intertextualitás kérdé-
seit vizsgálta szigorúan elméleti aspektusból. Az
„emigránsok" különösen érdekfeszítő részlete-
ket tudtak az író személyes kapcsolatairól, a for-
dítók pedig előszeretettel ecsetelték Gombro-
wicz lefordíthatatlanságát.

Végül Wojciech Kępczyński radomi igazgató

mint házigazda joggal mondhatta el, hogy ő

tényleg ráérzett arra, mit is kezdjen Gombro-

wiczcsal itt, nem messze az író szülőföldjétől és

a közelgő jubileum előestéjén: olyan találkára

toborozta össze a világ legkülönfélébb Gomb-

rowicz-mániásait, amelyre valamennyien sokáig

emlékezni fognak. Bőven volt ugyanis alkalmuk

eltűnődni rajta, valójában hány és hány irányból

tér vissza ez a hullám, ez a még mindig nem

egészen megfejtett író. Akit mellesleg talán

soha senkinek nem sikerül teljesen ki-ismernie.

valamennyi szólót végigénekelte neki, rettentő

hamisan. Rosner meg azt gondolta magában:

hadd énekeljen, én úgyis azt csinálom, ami ne-

kem tetszik. De később, már Witold halála után,

Rosner elmondta, hogy rendezés közben igazat

kellett adnia Gombrowicznak. Láttam ezt az

Operettet, Kot Jeleński is látta, el voltunk bű-

völve.

 Ha jól tudom, Nizzában Gombrowicz egy-
szer megtekintette az Yvonne előadását.

 Ez volt az egyetlen eset, amikor saját

- Azt írja Gombrowicz, hog
házat, és nem jár szính

hogy miért nem?
 Szerette a színházat,

járt.

 De miért, mit gondol?
 Nem tudom. Egysze

Azt hiszem, a háború elő

kedvenc szerzője Shakesp

az egészet. Mindig mond

akármit Shakespeare-ből,

melyik darabban van. Es s

egész élete színház volt. M

ző. Lehet, hogy csak a sa

Azt szerette, hogy az élete

rendező.

- Amikor már Franciao
megtekinthette volna Lavel

 De nem látta. Amiko

ciaországba jött, Lavelli ép
próbáit. Rémes körülmény
ház nagyon szegény volt. L

meretlen. Az Esküvő színre
Krystyna Zachwatowicz f
rábban Jarockival már dol
diákszínházban...

 Gliwicében, 1960-ban
 Lavelli elmondta n

Gombrowicz előtt, hol za
gondolta, ha még az író is
akkor mind megőrülnek.

 És az ön véleménye
nak kedve lett volna belesz

 Witold soha életében
a rendezőknek. Az egyetle
kezett mindent elmagyaráz
lála előtt, - Jacques Rosne
készült színre vinni a Chaill
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Gombrowicz Európában című könyvemben,

fényképeim is vannak az előadásról.

 Őrá milyen benyomást tett?
 Úgy kezelte a színészeket, mint a szakmaTRITMUSBAN ÉLTÜNK
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y nem szereti a szín-
ázba. Elárulta önnek,

de tényleg soha nem

rűen nem járt és kész.

tt járt színházba. S a

eare volt. Betéve tudta

ogatta nekem: idézz

és én megmondom,

oha nem tévedett. Az

indig is ő volta rende-

ját színházát szerette.

színház, s hogy ő a

rszágban tartózkodott,
li Esküvő-rendezését.
r Witold '63-ban Fran-

p elkezdte az Esküvő
ek közt, mert a szín-
avelli meg teljesen is-

vitelének gondolatával
ertőzte meg, aki ko-
gozott a darabon egy

.
ekem, hogy eltitkolta
jlanak a próbák. Úgy

beleszól a próbákba,

szerint Gombrowicz-
ólni?
nem adott útmutatást

n kivétel, akinek igye-
ni - nem sokkal a ha-
r volt, aki az Operettet
ot Palotában. Witold
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