
 GOMBROWICZ 

Szombat
Akármit mondjanak, igenis félek azoktól az
újságíróktól, akik erőnek erejével fel akarnak
ágaskodni a sarkamig, hogy aztán rosszindulatú
fogaikat belé vájhassák. Hogy miért baj az, ha a
sarkadban vannak? Ha egy hülye állít rólad vala-
mit, lehet az a legparádésabb és legmonumen-
tálisabb főbarom, azt sosem szabad alábecsül-
ni, mert a hülyét úgy hívják, hogy Milliók. De ami
ennél is lényegesebb, az efféle vélemény, legyen
bár a legtökéletesebb tahóság és az első betűtől
az utolsóig merő hazugság, ha igazi újságírói pi-
maszsággal tolmácsolják, mindig eljut azokhoz,
akik se téged nem ismernek, se a könyveidet
nem ismerik - akiknek tehát nem is áll módjuk-
ban, hogy saját véleményt alkossanak rólad.

S ha az efféle rosszmájú fröcsögés után,
amelyből csak úgy árad az igyekezet, hogy ne-
vetségessé tegyen, megsemmisítsen, elfordítsa
tőled az olvasókat, hogy minél nagyobb anyagi
és erkölcsi kárt okozzon neked (és mindezt teszi
a legszentebb érzések és eszmények jegyé-
ben), az ember ráakad egy tisztességesen meg-
írt kis cikkre, egyszerre isteni büszkeség da-
gasztja a mellét. Minden tisztelet Ryszard Wra-
gának! Nem várom el tőle, hogy tessenek neki a
dolgaim - egyszerűen hálás vagyok érte, hogy
nem vét a fair play ellen. Szavai nem akarnak
alattomban az arcomig lopózni, hogy holmi idióta
álarcot tapasszanak rám. Végre egy tisztessé-
ges újságíró! Miközben éles kritikával illeti néze-
teimet, nem habozik elismerni, hogy a könyv bi-
zonyos tekintetben meghaladja befogadóképes-
ségét, s hogy mások épp azt tekintik e könyvben
„nagynak és nagyszerűnek", ami az ő számára
érthetetlen. Ennek az őszinteségnek erkölcsi ér-
téke van. Ideológiai természetű ellenvetései nem
akadályozzák meg abban, hogy igazságot szol-
gáltasson nekem, s még azt is leírja, hogy „hol
van Sienkiewicz Gombrowicztól"! Az Esküvőről
mint „forradalmi drámáról" beszél, sőt idézi „az
egyik legmegrendítőbb jelenetét".

Nem szomjúhozom dicshimnuszokra. De
azok az elismerő szavak, amelyekkel Wraga úr
ajándékoz meg, számomra aranyat érnek, hisz
olyan ellenféltől erednek, aki képes megőrizni
elegáns pártatlanságát, és képes lemondani ele-
ve meglévő fölényéről, hisz az olvasó, aki nem is-
meri a műveimet, ha akarná, se venné észre az
esetleges csúsztatásokat (a veszélyeztetett

eszmék védelmében) vagy a hamisításokat (a
megsértett szent érzemények védelmében).

Valóban! Vegyünk példát e tiszteletre méltó
publicistáról. Az alábbiakban magam is megkí-
sérlem.

Csütörtök
A madár röpül. Közben ugatott egy kutya.

Azt a mondatot, hogy „A madár röpül, a kutya
ugat" - készakarva meg is fordíthatnám: „Röpül
a kutya, a madár ugat."

Mi az erősebb e mondatokban - az alany
vagy az állítmány? A „röpül a kutyá"-ban a „rö-
pül" nincs a helyén, vagy inkább a „kutya"? To-
vábbá: lehetne-e írni valamit, ami a fogalmak
ilyetén perverz társításán, a nyelv kicsapongá-
sain alapulna?

Szombat
Karol Świeczewskivel az Esküvőről beszélge-
tünk, majd egy levél S.-től, hogy az Államokban
valaki színre akarná vinni az Esküvőt, végül egy
levél Camus-től, amelyben azt kérdi, beleegye-
zem-e, hogy az egyik párizsi színigazgatónak
beajánlja az Esküvőt.

Mit tegyek? Az Esküvő színpad nélkül akár a
partra vetett hal - igen, igen, mert ez nem egy-
szerűen egy színházi bemutatásra szánt dráma,
hanem maga a létezés önfelszabadító teatralitá-
sa. Attól tartok mégis, hogy rajtam kívül senki se
tudná megrendezni, s az előadás nagy szégye-
nemre csak befuccsolna, hosszú évekre elte-
metve a darab színpadi karrierjét.

A fő nehézség abban rejlik, hogy az Esküvő
nem egy probléma vagy egy szituáció művészi
feldolgozása (amihez a franciák hozzászoktat-
tak bennünket), hanem a fantázia kötetlen kira-
kodóvására. Igaz, meghatározott irányban
meg-feszített fantáziáról beszélek. Ez még nem
jelen-ti, hogy az Esküvő valamiféle történetet
akarna elmesélni: itt a modern ember
drámájáról van szó, akinek világa romokban
hever, s aki (álmában) megpillantja kocsmává
változott otthonát, szajhává lett
menyasszonyát. Hogy vissza-nyerje a múltat,
kikiáltja az apját királynak, a menyasszonyát
meg erőnek erejével szűznek szeretné látni. De
hiába. Hisz nemcsak a világ romos körötte, de ő
maga is romokban hever, s már el is apadtak
egykori érzelmei... A régi romjain azonban egy
új világ bontakozik ki, tele szörnyű

Witold Gombrovicz 1939-ben és 1958-ban

csapdákkal és kiszámíthatatlan dinamikával,
egy új, isten nélküli világ, mely a Forma elké-
pesztő görcsei közepette csakis az emberből
születik. Megittasulva hát a hatalomtól, amely
saját, béklyóitól megszabadult emberségéből
ered, immár magát kiáltja ki királynak, istennek,
diktátornak, s ezzel az új mechanikával szeretné
elérni, hogy újjászülessen benne a tisztaság, a
szeretet... igen, saját maga esketi meg magát,
tettét ráerőlteti a többiekre, kikényszeríti a jóvá-
hagyásukat! Ám a valóság, amit a forma terem-
tett, ellene fordul és összeroppantja.

WITOLD GOMBROWICZ

HAMLET VAGY DON QUIJOTE?
LAPOK A NAPLÓBÓL
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Ennyi az anekdota... De ezzel korántsem

mondtuk el, hogy miről szól az Esküvő, hisz az új
világot, amely itt kirajzolódik, előre senki sem lát-
hatja, még maga az író sem, a dráma csupán kí-
sérlet annak a valóságnak a művészi megközelí-
tésére, amely mögött a Jövő rejtezik. Álom a kor-
ról, amely kifejezi gyötrelmes jelenünket, de azt
is mondhatnók: olyan álom, amelyik meg akarja
előzni a maga korát, hogy kísérletet tegyen meg-
fejtésére... E hős-művész álomjáró szelleme -
mintegy a cselekmény peremén - át akar törni a
sötétségen, így álmában harcot vív a jövő démo-
naival, miközben a színen az új és ismeretlen
Születés szent rítusának celebrálása folyik. Az

Esküvő tehát, ha színre viszik, Sínai-hegy kell le-
gyen, tele misztikus kinyilatkoztatással, ezer je-
lentést hordozó felhő, a képzelet és az intuíció
parttalan csapongása, tréfákban tobzódó grand

guignol, titokzatos missa solemnis a nagy korfor-
dulón, az ismeretlen oltár lábainál. Ez az álom -
álom, sűrű sötétség övezi, nincs is joga más vilá-
gossághoz, legfeljebb a villámfényhez (elnézést,
hogy ilyen fennkölten fejezem ki magam, de nem
tudom másképp elmagyarázni, hogyan kell az

Esküvőt színpadra állítani).
Ha innen ragadjátok meg - mint az eljövendő

idők homályos előérzetével terhes lélek kitárul-
kozását, mint a jövő szertartását -, akkor mű-
ködnie kell; ám ne feledjétek, hogy ez a színház
legalább annyira érzéki kell hogy legyen, mint
metafizikus, vagyis a féktelen játék minden

Jelenet az Esküvő 1991-es krakkói előadá-
sából

fénye és réme, az álarcosditól való megittasulás
és az, ahogy a játék fölfalja önmagát, mind-mind
maga legyen a gyönyör. És végül ne feledjétek,
hogy a végső tragikum forrása az ember rettegé-
se, aki olyan átalakuláson megy keresztül, amit
előre nem is sejthetett, vagyis az ember és a for-
ma diszharmóniája.

Melankóliával szemlélem saját fentebbi inst-
rukcióimat. Valóban az a helyzet, hogy teljesen
bizonytalan vagyok: egyáltalán színre kerül-e

életemben az Esküvő.

Vasárnap
Legalább annyit hadd mondjak el, hogyan kép-
zelem fővonalakban az első felvonás színrevite-
lét...

Első jelenet, Henryk-Wtadzio: az álom nosz-
talgikus, szívfacsaró dallama és Henryk pateti-
kus szózata az űrben, közben Władzio
„könnyedsége", az ifjúság ijesztő könnyedsége.
És a „halló", akár valami bájolás, ami önmagát
gerjeszti, és nyomában várakozás támad.

A szülők megjelenésével Henryk fölveszi az

"utazó"-stílust, tipikus kocsmajelenet. Az Apa in-
dokolatlanul felüvölt, és belép az Anya, akinek ki-
abálása beleolvad az Apáéba. Majd Henryk két
monológja:

Első látszatra esetleg igen,
De nem egészen biztos

 aztán még:

De mit beszéljek egyszerűen..."*

 mint két crescendo: Henryk itt már kezdi
pap-nak érezni magát, és kezdetét veszi a mise.
Ettől a pillanattól egyszerre benne is van a
cselekményben, de kívül is van rajta; hol
megszállottan hajtja a fejleményeket, hogy az
értelmük minél előbb kimerüljön, hol
megittasulva csatlakozik hozzájuk, hol oldalt áll
és asszisztál, hol meg kis időre teljesen le is
állítja az események folyását.

Dialógusai a két szülővel: változó ritmusban,
változó hangulatban - de nagyon is kidolgozan-
dó a dialógusok hangfekvése, akár egy zenei
szöveg esetében, és lényeges a teatralitásuk. És
a lakoma szertartásossága. Amikor párosával az
asztalhoz vonulnak, az merő groteszkum, össz-
játék, imitált táncparádé - itt egy pillanatra meg
is feledkeznek a drámáról, és egyszerűen csak
szórakoznak.

Ezt követi Mańka-Mania színre lépése, amit

át- és átsző az álom gyötrő titka. Henryk, leküzd-

ve kétségbeesését, Władzio oldalán vidáman

beleveti magát a könnyedségbe és a könnyel-

műségbe, ritmikus, rímes őrjöngés! Majd pedig

berontanak a Részegek, akiket mintegy az Apa

szájából előhabzó "disznó" és a „Mańka disznó,

adjál disznóságot!" agresszív vezérmotívuma

Itt is, a későbbiekben is: Spiró György fordítása
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arázsol a színpadra - Henryk ott áll oldalt,
agyja magát bevonni, és máris megszállottan
újja, erősítgeti:

„Disznóványkeserűt!"
Avagy meg-megismétli „félre" a Részegek

zavait („Mańka, disznósajtot!" ... „A krucifix-
e!"), úgy viselkedve, mint aki csatlakozik a szer-
artáshoz. Majd egy adott pillanatban azt kérdi
agától: „Mikor lesz már vége az egésznek?",
ire a Részeg, mintegy kilépve a szerepéből, rá-

ágja: „Mindjárt." És a következő pillanatban
áris bekövetkezik a cselekmény felfüggeszté-

e, ami oly jellemző az Esküvőre:

HENRYK (a Részeghez) Mi van ott kinn?
RÉSZEG (mint fent) Széles mezők.

Henrykben kétségbeesett vágy ég a sérthe-
etlenség után; ez a vágy és a Részeg ujjától való
ad félelem teszi királlyá az Apát - az ujj tehát
egyen nagy és ijesztő.

Itt belép a „szimfónia" másik fő témája
„Henryk, ó, ó, Henryk"), amelyet emelkedettsé-
e szembeállít az elsővel, a lealacsonyítóval
„Disznó - disznó"), s ennek a hangzásban is
ellőképpen meg kell jelennie, amit csak alátá-
aszt a „király, király!" kiáltások sora és a Méltó-

ágok bevonulása. A Méltóságok megjelenését
lelje körül az álom köde, amiből fokozatosan
omlik ki a színpad új aspektusa: a királyi udvar.

Az imajelenetben az Atyaság isteni jelleget ölt
az Isten az Atya atyja -, és ez a könyörtelen és
rőszakos atyaság az alattvalói hűség igéit su-
almazza Henryknek... De hamarosan beúszik
könnyed és csodás „esküvő" szócska, és a

zínpad kivilágosodik - összeáll a lakodalmas
enet, fürge ritmusú, diadalmas zárókép követ-

ezik, egy polonéz, amellyel az Apa szeretné „le-
yűrni" a valóságot - és amit az utolsó percben
egzavar a „disznó" kurta berobbanása.

Hétfő
Szabad-e kinyomattatnom egy ilyes kommen-
tárt, amit a saját művemhez írtam? Nem vissza-
élés ez? Es nem unalmas?

Mondd magadnak: az emberek arra vágynak,
hogy téged megismerjenek. Téged szomjaznak.
Rád kíváncsiak. Vezesd hát be őket akár erőnek
erejével a magad ügyeibe, még azokba is, ame-
lyek iránt közömbösek. Minél többet tudnak ró-
lad, annál szükségesebb leszel számukra.

Az „én" nem akadály a többiekkel való érintke-
zésben, az „én" nem egyéb, mint amit „ők" meg-
követelnek tőlem. És ami a lényeg: az „én"-t nem
kell sehová becsempészni, mint a tiltott árut. S
hogy mi az, amit az „én" nem visel el? A fele-
másság, a félénkség, a szégyenlősség.

Szerda
Ismét egy nő (mert erre leginkább nők adják a fe-
jüket; ám ez ráadásul harcias asszony, el akar
ti-

porni) szememre veti az egoizmusomat. Azt írja:
„Maga számomra nem excentrikus, hanem csak
egocentrikus. Ez egyszerűen egy fejlődési fázis
(vide Byron, Wilde, Gide) - egyesek átlépnek
belőle a következő fázisba, amely talán még drá-
maibb, mások sehová nem lépnek át, bezárkóz-
nak saját egójukba. Ez is tragédia, de magán-
ügy. Nem kerülnek be se a panteonba, se a törté-
nelembe."

Szóvirágok? Józan ésszel ki követelhetné
meg az embertől, hogyne foglalkozzon magával,
ne ragadja meg magát, röviden szólva, hogy ne
tekintse önmagát önmagának. Legfeljebb egy
őrült. Ez az asszony azt várná tőlem, hogy elfe-
ledkezzem arról, hogy én én vagyok, miközben
nagyon jól tudja, hogy ha vakbélgyulladásom
lesz, én és csakis én fogok üvölteni, nem pedig ő.

Manapság hallatlan nyomás nehezedik ránk
mindenfelől, hogy mondjunk le saját
egzisztenciánkról, de mint minden olyan
követelmény, amit nem lehet teljesíteni, ez is
egyedül az élet eltorzulásához és hamissá
válásához vezethet. Ha valaki már annyira
tisztességtelen önmagával szemben, hogy azt
meri mondani: a másikfájdalma fontosabb
nekem, minta sajátom, az már el is merült abban
a „könnyedségben", ami minden-nemű közhely
és mindennemű lapos fenn-

Úgy kezdődött, hogy a helsinki lengyel
követségről fölhívott Joanna Trzcińska-Mejor,
és megkérdezte, mondanék-e pár
szót Gombrowiczról azon a miniszemináriumon,
amelyet az Yvonne, burgundi hercegnő
bemutatója alkalmából rendeznek. A be-mutató
1993. november harmadikán lesz a helsinki
Nemzeti Színházban, az előadást a magyar
Ascher Tamás rendezi. Finnországban Gombro-
wicz szinte teljesen ismeretlen: csak a Pornográ-
fia jelent meg finnül a hatvanas években, azt sem
lengyelből fordították. Ott vannak persze a svéd
fordítások (Finnország gyakorlatilag kétnyelvű),
mégis jó volna, ha tartanék egy bevezetőt az író-
ról.

Megkérdeztem, milyen nyelven kéne beszél-
nem, és rajtam kívül ki vesz részt a találkozón. A
válasz, megvallom, meggyőzött: a rendezvény
nyelve angol, a résztvevők pedig a következők:
Jan Blomstedt, a számos európai nyelven publi

költség, a puszta verbalizmus szülőanyja.
Amennyiben rólam van szó - nem, soha, sem-
miképp. Én vagyok.

Aki művész, az különösképpen elveszhet, ha
rá lehet szedni, és aláveti magát ennek az
agresszív konvenciónak. Ne hagyjátok
magatokat megfélemlíteni. Az „én" szócska oly
alapvető és oly ősi, annyira kitölti a
legkézzelfoghatóbb és ezáltal
legtisztességesebb valóság, oly téved-hetetlen
iránytű és oly szigorú ismérv, hogy jobban
tennénk, ha nem lenéznénk, hanem térdre
hullnánk előtte. Azt hiszem, inkább túl kevés fa-
natizmus van bennem, amikor önmagammal
foglalkozom, és mindeddig - éppen a többiektől
való félelmemben - nem tudtam elég kategori-
kusan és minden feltétel nélkül átadni magam e
hivatásnak-feladatnak, nem tudtam elég
messze nyomulni ez ügyben. Én vagyok a
magam legfontosabb és alkalmasint egyedüli
problémája: valamennyi hősöm közül ez az
egyetlen, aki számomra igazán fontos.

Lássak hát hozzá és formáljam át magam,
kreáljak Gombrowiczból is egy figurát - mint
Hamlet vagy Don Quijote - ? - ! -

Buenos Aires, 1954.
Pályi András fordítása

káló kiváló finn esztéta és Eörsi István, volt ma-
gyar másként gondolkodó, politikus és író, aki
most fejezi be Gombrowiczról szóló több mint öt-
száz oldalas opuszát. Elgondoltam, hogy a szí-
nészek finnül beszélnek, mi angolul, az egészet
pedig a magyarok tartják kézben - ennél gomb-
rowiczibb helyzetet kívánni sem lehet. Egy szó,
mint száz: ott a helyem!

Így kerültem Helsinkibe. A szemináriumra
szépszámú közönség gyűlt össze, akik talán
nem bánták meg, hogy eljöttek. Ez nagyrészt a
szervezők, a lengyel nagykövetség érdeme volt.
Blomstedt röviden vázolta Gombrowicz életét és
műveinek fő vonásait. Sajnos nem olvastam
Gombrowiczról írt tekintélyes esszéjét, ami finnül
jelent meg; látható volt azonban, hogy a gombro-
wiczi életmű közel áll hozzá, és tömören, találóan
tud róla beszélni. Eörsi István a halhatatlan
érettség-éretlenség párost boncolgatta,
kiterjesztve e fogalmat a Ferdydurke
szerzőjének késői mű-

LEONARD NEUGER

A MORCOS BÁBU
AZ YVONNE HELSINKIBEN


