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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
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legjelesebb képviselőit. Annyira meg volt rendül-
ve, hogy a szünetben rájött az asztmás roham.

- Beszéljünk még az Operettről. Hiszen ön
bizonyára szemtanúja volt e darab születésé-
nek.

 Gombrowicz Vence-ban írta az Operettet.
És még fiatal voltam, és nem voltam tisztában
Gombrowicz nagyságával. Valamit írogatott ma-
gának. De az egész életünk operett volt. Operett-
ritmusban éltünk. Witold egyfolytában énekelt,
újra meg újra előjött a Lord Blotton kis faszéke,
meg a bál, meg a galopp.

 Az a gyanúm, bár nem tudom, ez
bizonyít-ható-e, hogy Gombrowicznak, amikor
az Operettet írta, a fülében ott voltak a konkrét
dallamok.

 Ez teljes mértékben így van. Volt televízi-
ónk, s a televízióban gyakran közvetítettek ope-
rett-előadásokat. Witold szenvedélyesen nézte
ezeket. A kiindulópontot az igazi operett
jelentet-te. Ez nagyon fontos volt neki. Csak
később kel-lett a dolognak kreatív zenévé
átalakulnia. Egyébként már az ötvenes évek
elején Argentínában törte a fejét az Operetten.

 Gombrowiczot érdekelte, hogy a darabjai
milyen fogadtatásra találnak? Olvasott-e példá-
ul kritikákat?

 Igen, eleinte. Habár épp az Operettet
nem is játszották életében. Közvetlenül a halála
előtt felettébb aggasztotta, hogy a nagy svéd
rendező, Alf Sjoeberg, akinek nevéhez az
Yvonne és az Esküvő talán legszebb előadása
fűződött (s akinek nagymértékben köszönhető
volt, hogy Svédországban Gombrowiczot az
irodalmi No-bel-díj várományosaként
emlegették), megbotránkozott az Operett
politikai aspektusán. Sjoeberg ugyanis erősen
baloldali volt. Azt írta Witoldnak, hogy soha
nem fog színpadra állítani olyan darabot,
amelyben a lakájok az uraik cipőjét nyalják. Igen
tanulságos Gombrowicz és Sjoeberg levelezése
az Operett kapcsán; könyvem-ben ezeket a
leveleket is közzétettem.

 És az ön benyomásai a Gombrowicz-elő-
adásokról? Melyik volt az első?

 Rosner nagyszerű Operettje. Láttam Ros-
ner Yvonne-ját is az Odéonban, melyet a Comé-
die Française színészei játszottak. Németor-
szágban láttam Bergman nagyon is expresszio-
nista Yvonne-ját, Zürichben Jarocki Esküvőjét.
Két évvel ezelőtt a kaliszi fesztiválon ugyancsak
láthattam Witold több darabját és regényadaptá-
cióját.

- Kérem, mondjon egy-két szót arról, milyen
körülmények közt került sor az Esküvő 1974-es
varsói bemutatására, Jerzy Jarocki rendezésé-
ben.

 Ami a szerzői jogokat illeti - ez elég bo-
nyolult kérdés. Nincs kedvem hosszan ecsetelni
az évekig tartó háborúságot, ami a lengyel kor-
mány és a szegény özvegy közt folyt. Tehát dió-
héjban. Witold halála után a Twórczość 1969.

Jelenet az Yvonne varsói előadásából (1957)

decemberi számában Iwaszkiewicz közölte Wi-
told hozzá írt leveleit, mit sem törődve a szerzői
jogokkal. Nyugaton vannak bizonyos alapelvek,
amelyeket tiszteletben szokás tartani. Utóvégre
nem élünk a dzsungelben. Emlékeztetni szeret-

nék rá, hogy itt egyáltalán nem rólam volt szó. Ott
volta kiadó, amely gondozta Gombrowicz műve-
it, és rendelkezett a szerzői jogok fölött.
 A párizsi Instytut Literackiról beszél?
 Igen. Én egyetlen lépést sem tehettem a

párizsi Kultúrával* való egyeztetés nélkül. Eleve

* A Kultúra az Instytut Literacki által kiadott folyóirat



 GOMBROWICZ 

Jelenet az Operett 1975-ős tódzi előadásából

csodálkoztam rajta, hogy miért engem keresnek
meg. Természetesen ez az egész bizonyos poli-
tikai közegben történt. Giedroyc és én elhatároz-
tuk, hogy igen kemények leszünk. Iwaszkiewicz
lépése nélkül másképp történt volna. A leglénye-
gesebb követelésünk az volt, hogy a Naplónak
teljes terjedelmében meg kell jelennie odahaza.
Ez Witold kívánsága volt, minthogy berlini
tartózkodása után valóságos sajtókampány folyt
ellene hazájában.
 Ezt úgy értsem, hogy kívánságát végren-

deletileg is kifejezte?
 Amikor a Le Monde-ban lwaszkiewicz jog-

talan publikációja ellen tiltakoztam, a „formális
akarat" kifejezést használtam, de soha nem
akartam ezzel azt állítani, hogy mindez írva áll
Witold végrendeletében. Egyszerűen kifejtette

ezt Giedroycnak, Józef Gombrowicznak és ne-
kem. Ehhez tartottuk magunkat, el akarván ke-
rülni, hogy Gombrowicz életműve méltatlan for-
mában, csonkán kerüljön a lengyel olvasó kezé-
be. Nyilván nem makacsoltuk volna meg magun-
kat ennyire, ha nem kezdik Gombrowicz műveit

engedély nélkül kiadni Lengyelországban. Elju-
tottak hozzám azok a hangok is, amelyek azzal
vádoltak, hogy megfosztom a lengyeleket
Gombrowicz olvasásától. De hiszen ott voltak a
Kultúra kiadványai, bár tisztában vagyok vele,
hogy ezekhez csak igen korlátozott mértékben
lehetett hozzájutni. Gondolom, a lengyel rezsim
számára az ifjú özvegy, aki nem ismerte a len-
gyel nyelvet, igen kényelmes „partnert" jelentett
- nem volt nehéz bűnbakot csinálni belőle. Jól
van, mondtam magamban, hadd legyek áldozati
bárány, ha ez az ára, hogy Gombrowicz teljes
életműve olvasható legyen hazájában.
 Végül is mi győzte meg önt, hogy bele-

egyezzen a Jarocki-féle rendezés bemutatásá-
ba?
 Úgy gondoltuk Giedroyccsal, hogy a szín-

házat kevésbé veszélyezteti a cenzúra. Egyéb-
ként nagyon jól láttuk, hogy nem az emberek
akarják a korlátozást, hanem a hatóságok. És
ezért egyeztünk bele.
 Ön is ott volt a Jarocki rendezte Esküvő

1974-es premierjén?
 Többek közt épp azért mentem el, hogy

el-mondjam, nem én tiltottam be Gombrowicz
műveinek hazai kiadását.

 Azóta látta az Esküvő Jarocki rendezte
legújabb előadását is, azaz ismeri mind a
zürichi, mind a varsói, mind a krakkói Jarocki-
rendezést. Össze tudná hasonlítani a három
változatot?
 Ez túl nehéz feladat. Nem vagyok szakem-

ber. Jarocki legutóbbi előadását Párizsban lát-
tam, szinkrontolmácsolással. Így tökéletesen
megérthettem. Ragyogó előadásnak tartom.
Először vettem tudomásul, hogy Gombrowicz
klasszikus lett. Mert Franciaországban Gombro-
wiczot túlzottan elviszik a barokk felé.
 Gyakran játsszák Franciaországban és

egyáltalán Nyugaton?
- Abban az időben, amíg élt, sűrűn játszották

őt Európában, s még később is, a halála után
évekig. Aztán valahogy egyre kevésbé. A halála
huszadik évfordulóján Lavelli színre vitte az
Operettet, ragyogóan. Nagy sajtója is volt.
 Legyen szíves, mondjon néhány szót arról,

hogy Gombrowicztól eltekintve ön mivel foglal-
kozik.
 Több mint húsz évig csak vele foglalkoz-

tam. Naponta nyolc-tíz órát dolgoztam. Egyedül
maradtam, főleg miután Kot Jeleński is meghalt.
Dominique Roux ugyancsak elhunyt. Nem volt
olyan kiadó, amely Gombrowicz műveire specia-
lizálta volna magát, úgy, ahogy mondjuk a Galli-
mard a Borges-művekre specializálódott. Ter-
mészetesen a párizsi Kultúra számára Gombro-
wicz mindig is ilyen állandó szerző volt, de az
nagyon szegény kiadó, amely ráadásul a
lengyelországi kommunista rezsimmel is harcolt,
s ezáltal magára haragította a francia baloldalt.
És természetesen szóba sem jöhetett
semminemű hazai támogatás. Onnét csak a
támadások jöttek. Így hát minden rám
nehezedett. A fő feladatomnak azt tekintettem,
hogy minden lehetséges eszközt megragadjak a
Gombrowicz iránti érdeklődés minél szélesebb
körű felélesztéséhez. Egyéb-ként hasonlóképp
teljesen magukra maradtak azok - Russovich,
Betelu -, akik Argentínában Gombrowiczcsal
foglalkoztak. Most mindez a saját lábára állt, és
valahogy működni kezdett. Witoldnak már nem
nagyon van szüksége rám, így hát elkezdtem
magammal foglalkozni. Lassan visszatérek
hazámba, Kanadába. Letettem az irodalmi
doktorátust, s újabban egyetemi elő-adásokat
tartok.
 Mi volt doktorátusának témája?
 Colette. Munka közben egyfolytában ma-

gamon éreztem Witold szarkasztikus tekintetét,
aki életében gyakran letanárnőzött, Colette-ről
készülő dolgozatomra meg azt mondta: tézisvi-
rágok. De azért felettébb meg volt elégedve ve-
lem.
 Köszönöm a beszélgetést.

Pályi András fordítása


