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PÁRBES ŻEKKEL.

zintén el kell mondanom, hogy a legújabb
abod bonyolult érzéseket ébresztett bennem.
retném ezt bővebben is kifejteni, mivel - m i n t
tudod - évek óta írok és beszélek a

nkásságodról, és szembehelyezkedtem
kkal, akik prózádban vagy darabjaidban csak

llogizmusokat látnak, és úgy viszik színpadra,
t holmi logikai fejtörőt. Te is többször
koztál az ellen, hogy bele-erőltessenek egy
szurd színház" feliratú skatulyába. Nézd, mit ír

drzej Wanat a Teatr 1993. 7/8-ik számában: „A
relem a Krímben századunk különböző

szakaiban játszódik, összesen tizenkilenc
mély vesz részt benne. Az első felvonásban
żek egyértelműen Csehovból indul ki, és ez
meglepő. Unalomig ismert Mrożek kapcsolata

abszurd színházzal (nem térek ki az ítélet
tosságának mérlegelésére), de ez ideig talán
ki nem fordított figyelmet arra, hogy milyen
tos az író számára Anton Csehov. Például a
gó Stomilja a megöregedett Trepljov a

ályból; ő az, aki folytatja annak kísérleti
nházát és vállalja e folyamatosság kö-
kezményeit. Mindebből arra következtetek,
y Mrożek irodalmi előzményei között fontos

yet foglal el a Csehovval kezdődött világnézeti
yomány."

Nos, az első, aki ezt állította, én voltam, Cse-
val való kapcsolatodról már évekkel ezelőtt
m az egyik legelismertebb darabod, A púpos
csán. A Szerelem a Krímben első felvonása

lvánvaló bizonyítéka annak, milyen közel áll
zád Csehov... Többször elolvastam a dara-
, és első benyomásom megmaradt: egész
szerűen megindított. Úgy látom, minden sze-
lő a saját politikai közegében vergődik, ab-

a természetellenes szintézisben, amelyet
zhetven oldalon keresztül sikerül leírnod. El-
zélve mindazt, ami a világban a század elejé-
napjainkig történt. Az elbeszélésben benne
ik az emberi érzelmek titokzatossága is, s
k az érzelmek nyolcvan év alatt nem változ-
, mintegy a körülöttük zajló történelem elle-
en élnek tovább. Nem akarok hülye kérdése-
feltenni...

- ...mivel ez beszélgetés és egy beszélge-
nek nem kell feltétlenül kérdésekből és vála-
kból állnia. Ez nem interjú, hanem párbe-
d.
 Pontosan ezért nem akarom megkérdezni:

it gondolta szerző? Inkább a saját érzéseimet
zsgálnám felül. Sok minden rejtély még szá-
omra a darabban, de nem akarlak arra kény-
eríteni, legalábbis most nem, hogy ezeket a
ntokat megvilágítsd. Jobban érdekelne az,
gy a hangnem, a címben előrevetített megha-

ttság és érzelem szerinted is annyira fontos-e,
int ahogy az nekem tűnt.
 Hálás vagyok neked, mert azon kevesek

zé tartozol, akik nem azt veszik észre bennem,

minden összetevője az enyém volt, azonban
ezek kombinációja, egyesek fejlődése, mások
eltűnése valóban megdöbbentő. Úgy írok, ami-
lyen vagyok (s viszonylag sok éve írok), és nem
tudok úgy írni, hogy az ne legyen sokféle, és ne
legyen az elemek, hangsúlyok összessége, sőt
szubsztanciája.
 Térjünk vissza a darabhoz. Már első

olvasásakor megfogott a természet jelenléte és
fontossága. Roppant erősen (ahogy talán egyik
darabodban sem) hangsúlyozod, hogy a
cselekmény a tenger mellett játSzódik. És a
rendező számára, aki igazán meg akarja érteni a
darabot, a tenger hallatlanul fontos, szinte
alapvető. Úgy gondolom, nem mindennapi
módon van jelen a darabban az az ellentét,
amely szenvedélyeink és aközött feszül, ami
körülöttünk létezik, aminek közvetlen be-folyása
van a velünk történő dolgokra.
 Nagyon örülök, hogy ezt észrevetted. Ez

alapvető. Csak annyiban javítanálak ki, hogy a
tenger itt nemcsak mint természet van jelen, ha-
nem mint metafizikus elem is. Mindannyian tud-
juk, hogy vannak alapvető tájak, bolygónk alap-
vető elemei, a tenger, a hegyek, az ég, a föld...

Nehéz intellektuális kategóriákban beszélni
arról, ami érzéki, zsigeri és - ahogy mondtam -
metafizikus, jelentsen akármit ez a szó. Mert a
metafizikát is lehet különbözőképpen értelmezni
(legalacsonyabb szinten mint vallást vagy valami
olyasmit). Maradjunk tehát annál a kifejezésnél,
hogy „metafizikus", és mindenki értse úgy,
ahogy akarja. A tenger jelenléte - ami egyéb-
ként a színházban nagyon hálás effektus (de vi-
gyázat, a színpadi megvalósítása csak látszólag
könnyű) - az előadásnak más dimenziót ad.
Egyébként nem ez az első darabom, amelyben
felbukkan a tenger, és mindig megvan a magaje-
lentése. Így volt ez a Vatzlavban és a Nyári nap-
ban is... Ez mind bizonyos érzékenységet, fogé-
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amit annak idején divatos volt észrevenni, és
amit idegesítő módon magammal kell hurcol-
nom. Azokra a rengetegszer leírt elméletekre
gondolok, hogy műveimben mennyi a
geometrikus, a bábszínházi, a mit tudom éri,
milyen elem... Ez nem azt jelenti, hogy nem
lehetett a darabjaimban ilyenfajta
megoldásokat is találni, ha éppen azokat
keresték. Márpedig azokat keresték, hiszen
olyan idők jártak, az volt a divat. Martin Esslin
engem örökre „beskatulyázott". Könyve örök
érvényű, ott kering az egyetemi
könyvtárakban, és üldöz engem országokon
és kontinenseken át. Köztudott, hogy az
emberek nem akarnak vagy nem tudnak
gondolkodni, te-hát elfogadják ezt az
akadémikus véleményt, s e tudás kielégíti őket.
Sok évvel ezelőtt szakítottam ezzel a
paradoxszal, ezzel az abszurddal vagy hogy is
hívják. De az iskolai olvasmányok még a világ
legtávolibb pontjain is hatnak. Begyömö-
szöltek az abszurd skatulyájába, és erre
nagyon erőszakosan reagálok, mivel idegesít.

Mindenesetre vannak - nagyon kevesen,
például te is -, akik észreveszik, hogy ez nem
így van, és nem csak ez van. Majdnem
negyven éve foglalkozom színházzal, és talán
tudok róla valamennyit. Úgy gondolom, hogy a
színházi írókat két csoportba lehet sorolni.
Vannak, akik kész egyéniségként születnek és
egész életük-ben ugyanolyanok maradnak -
közöttük egyéb-ként nem ritka az igazi
tehetség, mint például Gombrowicz. Róla nem
lehet elmondani, hogy változott volna.
Gombrowiczként született, úgyis halt meg. Én
tökéletes ellentéte vagyok. Amikor a húszéves
és a mostani önmagamra gondolok, meg
vagyok döbbenve azon a változáson, amely
végbement bennem. Természetesen lényem
M
rożek és Maria Obremba a Krímben (1956)
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konyságot követel. A színház nem kizárólag in-

tellektuális tevékenység. Nagyon is testi, nagyon

is érzéki és nagyon is intuitív. És mindazt, ami

intuitív, érzéki, zsigeri és tudatalatti, felesleges és

torzító intellektuális katagóriákkal magyarázni.

Ezért is vagyok ellenfele az analizáló mániának,

a tudományoskodásnak, amely mindent meg

akar magyarázni, s amelynek értelmében egy

darab vagy egy előadás abszolút megértése

annyit tesz, mint megkeresni a mű szövegében

azt, amire a szerző még csak nem is gondolt.

Ismétlem, ez felesleges, sőt káros. Azok az

emberek, akiknek a vérében van a színház,

tudják, hogy ezt és ezt az előadást egyszerűen

így kell meg-csinálni s nem másképp, és ez

semmiféle mélyreható intellektuális megokolást

nem igényel.

- Új darabod első felvonása, mint már
mondtam, játék Csehovval. Ám mélyen átélt

játék. Megidéződik a három Prozorov nővér,
akik Moszkvába utaznak; ott van a puska, amit
Cse-

Oroszországi pillanatképek

hov Lazarevnek irt leveléből ismerünk, és ami-
nek „el kell sülnie'', ha mára falon lóg; megtalál-
juk a Ványa bácsi visszhangját; Cselcov

alakjában pedig Lopahin cinkosára ismerünk,
együtt veszik meg a cseresznyéskertet... És
még sorol-hatnám a példákat. Amikor ezt a

felvonást Krakkóban először olvastuk, nem
tudtuk elképzelni, hogyan folytatódhat. Ugyanis a
további két felvonást csak később küldted el.
Akkor valamit meg-értettem, és most, többszöri
olvasás után, ez a sejtésem beigazolódott.
Csehov világán keresztül akartad bemutatni azt
a világot, amely 1917-ben eltűnt, és amely
mindannyiunknak egy másik kor
kvintesszenciáját jelentette: egy elegáns és

emberséges korét, amelyben még létezett a
duruzsoló szamovár, csend honolt, az asztalon

érett narancsok hevertek...

- Pontosan így van. Életemben először elbe-

szélő drámát volt kedvem írni, holott ama teoreti-

kusok szerint, akik jobban tudják nálam, hogy ki

vagyok és mit akarok, az ilyen műfajnak termé-

szetesen nem lehetne helye az életművemben.

Ennek ellenére... ehhez volt kedvem, és meg is

csináltam. Századunk elejétől akartam kezdeni.

Ugyan honnan is lehetne? És ez kínálkozott. Ah-

hoz, hogy kifejezzem a kezdetet, nem találtam

jobb formát, mint hogy Csehovhoz forduljak. Na-

gyon is tudatosan. Ez természetesen az inter-

pretációt is befolyásolja. Olyannyira, hogy attól

félek: a színházak könnyű pastiche-nak fogják

fel a darabot. Pedig itt nem pastiche-ról van szó.

Ez nem Csehov-utánzás. Inkább együtt akartam

dolgozni Csehovval.
A továbbiakban még kevésbé lehet Csehovból

kiindulni, mivel a második felvonás már 1928-
ban játszódik, a harmadik pedig többé-kevésbé
1990-ben. Itt már nincs Csehov. Innen kezdve a
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színre vívő társulat valószínűleg bizonyos ne-
hézségekbe ütközik. De én nem. Mert „Csehov-
val utazni" könnyű. Ha valaki csak a felszínt nézi,
akkor ez egy Csehov-utánzat. Kizárólag. Szá-
momra viszont az első felvonás Csehov-utánzat
is, azonban számomra nem ez a legfontosabb
benne. A második és harmadik felvonás jó kis
fej-törést jelenthet a színháznak. Csehov véget
ért; most kivel „utazzanak"? Azt tanácsolom,
hogy „utazzanak" velem, vagyis csak a
szöveget figyeljék, és ne keressék se
Bulgakovot, se mást, menjenek csak a szöveg
után. Különösen a harmadik felvonásban, mivel
ez a felvonás mára jelenkor. Es a darab
különlegességéhez az is hozzátartozik, hogy -
amennyire t u d o m - nem született még olyan
dráma, amely a jelenkori Orosz-országról szól.
Arról, ami történt. Na és itt már egyáltalán nincs
utalás, egyáltalán nincs minta. Nincs kivel, nincs
mivel „utazni", úgyhogy újra csak azt
tanácsolom: „utazzanak" azzal, ami le van írva.
Darabjaim színrevitelével kapcsolatban azért van
bennem rengeteg fenntartás, mert általában
nem veszik figyelembe az intelmeimet.
Rendszerint nem szoktam úgy viselkedni a szín-
házzal, mint a tálkáját védő kutya. De ebben az
esetben kénytelen leszek rá. Védeni fogom „a
tálkámat". Mert ez a darab ürügyet szolgáltathat
az úgynevezett rendezői látásmód érvényesíté-
sére. És akkor az a veszély fenyeget, hogy el-
vész a saját látásmódom. Pedig azt feltétlenül
meg akarom őrizni.

- Beszéljünk most a második felvonásról,
amely 1928-ban játszódik. Adsz még egy irodal-
mi jelzést - „Gorkij napjaiban", de utána már
csak magaddal „utazol". És ami a legmegka-
póbb: néhány szereplő öregszik, mások viszont
nem. Végül is a felvonások között tizennyolc év
telik el... Például Zahedrinszkij a radikális politi-
kai változások ellenére továbbra is viszonzatla-
nul szereti Tatjanát, és továbbra is ötven év körül
van; Tatjana továbbra is huszonnyolc éves és
szereti Szejkint, aki szintén ugyanolyan korú ma-
rad, amennyi az első felvonásban volt (harminc-
éves); ő változatlanul Lilyt szereti, aki időközben
feleségül ment Wolfhoz, és tizennyolc évet öre-
gedett. Úgy építed fel tehát hőseid sorsát, hogy
azok, akik igazán és boldogtalanul szeretnek,
nem öregszenek. Félreérthetetlenül azt akarod
jelezni, hogy - a század vége körül végbemenő
változások ellenére - az érzelmek nem öreg-
szenek. Ez a te komoly üzeneted. Természete-
sen közben jól szórakozol, megelőlegezed a tör-
ténelmi eseményeket. (Ilyen megoldás például
Zubatij verse Magnyitogorszkról.) A közönség
minden bizonnyal nevetni fog. Ám amikor a né-
zők kijönnek a színházból, ettől a nevetéstől
rossz érzésük támad. Ez az a nevetés, amit a
legjobban szeretek a darabjaidban: a nézőtéren
kacarászok, amikor azonban kijövök a
színházból, a nevetés elhal az ajkamon.
Változnak az idők. A

Adam Ferency és Zbígniew Zapasiewicz a var-
sói előadásban

félelemnek és a fájdalomnak az a szintézise,
amit a nyolcvanas években hoztál létre, vág,
minta szike. Az érzelmek változatlanok. De úgy
gondolom, ehhez meg kellett szerezned azt a
távlatot, amely nekünk, itt élőknek nem adatott
meg. Ahhoz, hogy távolságot tudj tartani és ilyen
élesen tudd értékelni a szovjet forradalom által
felőrölt világot, kellett Mexikó, a tornyod, ahon-
nan egyikoldalról dombokra látsz, a másik oldal-
ról meg a Popocatapetlre és lxtaccihuatlra. Így
tudtad megalkotni ezt az összképet. Könyörtele-
nül. A Szerelem a Krímben című darabod bizo-
nyos jelenetei azt a gyilkos mechanizmust mu-
tatják be, amelyben oly sokáig kellett élnünk.
Például arra a jelenetre gondolok, amelyben
Wolf Zahedrinszkijt zsarolja: azzal fenyegeti,
hogy titkos jelentést ír róla a szovjethatalom elle-
ni szabotázs vádjával. Ez a néhány színpadi pil-
lanat némi ízelítőt ad a rendszer gyilkos voltából.

- Arról a gyilkosságról, amely nemcsak a
testet, hanem a lelket is pusztította.
 És itt van még Cselcova alakja, aki

szintén nem öregszik nyolcvan év alatt sem. De
ő nem érzelmi okokból. Hisz ő az örök" számító
nő ", aki minden helyzetből tőkét tud magának
kovácsol-ni. Az a jelenet, amikor a francia turista
meglátogatja a Lenin Múzeumot, nemcsak erre
példa, hiszen ebben a szovjet bürokrácia egész
borzalmát és abszurditását is megmutatod. Ez

nyilván-való mindannyiunknak, akik ezt a kort
végigéltük. De kíváncsi vagyok, hogyan
olvassák ezt a jelenetet Nyugaton?
 Mint egy burleszket vagy szkeccset...

Valószínűleg... Várj egy pillanatot, felvetettél
néhány fontos dolgot... Nagyjából igazad van,
úgy értem, általában, de szeretnék néhány
megjegyzést tenni, hiszen annyi mindenről
beszéltél egyszerre.
 Ebből is látszik, mennyire megérintett a

darab.
 Na igen... Az időket átívelő érzelem

gondo-

latával teljes mértékben egyetértek. A cím: Sze-
relem a Krímben, tehát a színrevitelben meg kell
jelennie a szerelemnek is, meg a Krímnek is.
Hogy mit értek szerelmen, nem kell magyarázni,
viszont a Krím maga a történelem, a kommün, a
szovjetek... Teljes mértékben nem kell a Krímet,
vagyis a történelmet elhanyagolni, de az első
hely a szerelemé, És a szerelmet Tatjana jelenti,
ő kezdi a darabot, és ő fejezi be. Ő a szerelem
metafizikus alakja, mert mindvégig igazán sze-
reti Szejkint, aki viszont brutálisan mellőzi őt.
Igaz, hogy együtt hál Zahedrinszkijjel, de (ahogy
a férfi el is panaszolja) szerelem nélkül. Ettől még
nem lesz közönséges nő, és Szejkin iránti szerel-
me is igaz marad.

Kommunista volta is csak álca: belekerül a
forradalomba, elfogadja annak szigorát, de csak
azért, mert boldogtalan. Mintha azt mondaná:
„Jó, nem jó, ebbe is belemegyek, mert a szerel-
mem megsebzett, eltaszított. Szükségem van
valamilyen megerősítésre, ideológiailag is, sze-
xuálisan is." És ebben nincs semmi különlege-
sen eredeti. Hiszen ismerünk olyan nőket, akik
így reagálnak a sors csapásaira. Nemrég egy
hölggyel beszélgettem a darabról s Tatjana alak-
járól, és beszélgetőpartnerem azt mondta, hogy
Tatjana mégiscsak kurva. Nehéz elképzelni en-
nél tévesebbet és közönségesebbet!

- Számomra az a harag, amellyel Szejkin a
szerelmes Tatjana iránt viseltetik, gyávaságnak
tűnik. Egyébként az ő szájába adtad a darab
egyik legmegragadóbb mondatát: „Nincs igaz-
ság, én sem vagyok, mégis haragszom."

És bár a második felvonás 1928-ban játszódik,
és már abbahagytad a Csehovval való „játékot",
az egész felvonás hangulata mégis csehovi. Hi-
szen tőle származnak azok az emberek, akik kike-
rülik egymást, nem tudják megérteni a másikat,
nincs bátorságuk, hogy kiismerjék saját érzelmei-
ket... Ez nehéz feladat elé állítja a rendezőt. Finom
kéz kell hozzá, olyan, mint amilyen finomak az em-
beri érzelmek. A darab politikai auráján belül na-
gyon kell figyelni erre az érzelmi hálóra.

A harmadik felvonás igen nagy hatást tehet a
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nézőre. Tenger, ezüstös éjszaka, görögkeleti

templom, a megöregedett Wolf házaspár. Ba-
tyuskova, a szolgáló, aki már az első
felvonásban is hatvanéves, vagyis most már
száznegyven évesnek kéne lennie. És a
szamovárja, amely" a csehovi puska" szerepét

tölti be. Az első felvonásban a szolgáló ezzel
jön be, hiszen - ahogy Zahedrinszkij mondja -
"mi már nem lehetünk meg szamovár nélkül.
...mindegy, mivel kezdjük, úgyis a szamovárral
végezzük. "A harmadik felvonásban Batyuskova
azon igyekszik, hogy eladja a szamovárt, míg
el nem határozza: ő is Amerikába utazik.
Egyébként az is fontos, menynyire
hangsúlyozod az amerikai mítoszt, az
emigráció utáni erős vágyat.

És most valami nagyon személyeset kell mon-
danom, hiszen nem mindenki olvassa igya

darabodat. A Krímben van valami határtalan
szomorúság. Amikor arcátlan könnyedséggel a

Patyomkin katonáit és Eizensteint a

bordélyházak és a leánykereskedelem szintjére
merészeled helyezni, hirtelen az emberi
szenvedés, a több évi kényszermunka és a

vértenger is erre a szint-re helyeződik.
 És felvetődik a kérdés: mindez vajon miért

történt?
 Valamiféle tragikus tanácstalanság csen-

dül ki ebből a kérdésből. Ebben a felvonásban
különböző szimbólumok jelennek meg: a Tábor-
nok törzse, a Pópa feje, a Farkasember... titkok,
melyeket a rendezőknek meg kell fejteniük.
Megjelenik Nagy Katalin koronázási öltözék-
ben... de ez mind a mély csendben, az üresség-
ben... Teljes pusztulás és pusztítás... Ennyi év
alatt. És a legrosszabb, hogy mindez feleslege-
sen történt. Rémisztő szomorúság. Mégis, a da-

rab mély pesszimizmusa nem végleges. A

szerelem ellensúlyozza. Tatjana mindent

végigcsinált: forradalmat, háborút. Megjelenik a

záróképben, lángoló bíbor háttérben, mögötte a
tenger. Ez a kép nem mindennapi hatást gyakorol a

nézőre. És ami-kor már úgy tűnik, hogy a színpadi

ragyogás sosem ér véget, hirtelen minden fény
kialszik.

- Helyes. Így gondolom én is. Így írtam meg.
Az utolsó felvonásban minden úgy van, ahogy
mondtad. Mélységes szomorúság és a kérdés:
ez vajon miért volt? Aztán mindezt kiegyensú-
lyozza egy kép. Egy nagyon erős kép. Elemek
együttese. A temploma lángoló ablakokkal; sejt-
hető, hogy ott valami történik; egyházi kórus hal-
latszik... Hirtelen ugrás egy más dimenzióba. És
ez az, amit nehéz intellektuális nyelvre
lefordítani. De ahogy már mondtam: az ilyen
„fordítás" nem mindig szükséges, sőt van, hogy
egyenesen káros. A közönség megemészti az
előadást (ha van mit megemésztenie), és nem
gondolkodik intellektuális rejtvényeken. Az
utolsó kép ki-

Szerelem a Krímben Mrożek egyik legne-
hezebb és legtitokzatosabb színdarabja.
A szerző egyrészt terjedelmes utasítások-
kal látta el, előírta a díszletet, a jelmezeket,
a színpadi helyzeteket, sőt, a játékmódot

is; de ezen túlmenően tíz ajánlást is fűzött a
szöveghez, arra kérve a színházakat, hogy
tartsák tiszteletben elképzelését.

A bemutatásra vállalkozó krakkói Stary

egyensúlyozza a darab tragikusságát, szomorú-
ságát, és ezt a bizonyos másik dimenziót. Nem a
szomorúság itta legfontosabb, nem ez a fajta je-
lenvalóság, hanem az örökkévalóság (ez a szó
talán túl merész). Van itt valamiféle folytonos-
ság, sőt valami több. És nagyon szeretném, ha
ez a „még több" lenne hangsúlyos. És szerintem
a darab vége ezért nem kétségbeejtő. Olcsó
kétségbeesés helyett az élet magasztossága, a
bizonyosság magasztossága jelenik meg. A
rendezéstől függ, hogy sikerül-e ezt elérni.

POST SCRIPTUM
 A recenziókról és a kritikákról szeretnék még
mondani valamit. Életemben a legjobb kritikát,
vagyis azt, amelyet a legnagyobbra értékelek,
mexikói házigazdámtól kaptam, igazgatónk fele-
ségétől, aki remekül főzött. A hegyekből
származott, Indiosból, ahol igen alacsony
társadalmi státusú emberek élnek. Az özvegyek
járási székhelyükön, Tlaxalában tartott
bemutatójára zömmel falusiak jöttek el,
családostul, gyerekestül (egyébként nemcsak
ők voltak ott, hanem a kormányzó, a felesége, a
városi elöljáróság tagjai is), olyan emberek, akik
azelőtt sosem voltak színházban. Az előadás
után háziasszonyunk azt mondta Susanának:
„Asszonyom, nevetni lett volna kedvem, mert
nagyon mulatságos volt
 de a szívem erős maradt".

- Valami hasonló történt a Stary Teatrban,

amikor az egyik legrégebben itt dolgozó
gépész a bemutató után odajött hozzám, és
így szólt: „Tudja, az első próba óta a kulisszák

mögött állunk, és nézzük az előadást. Végre
valami az embereknek - szomorú is, mulatságos
is."

- Ugyanazt mondta más szavakkal, amit há-
ziasszonyunk Cervantes gyönyörű spanyol nyel-
vén fejezett ki. Ezek a vélemények a legértéke-
sebbek számomra.

Krakkó, 1993. szeptember
Fordította: Nánay Fanni

Teatr rendezője, Maciej Wojtyszko, majd a var-
sói Teatr Współczesny előadását színre állító Er-
win Axer teljesítette ugyan a szerző kérését, ám
ez mégsem jelenti azt, hogy a két előadás egy-
forma volna.

A drámát két nézőpontból is értelmezhetjük:
tekinthetjük lélektani vizsgálódásnak avagy egy,
az orosz értelmiségről szóló, a történelmi
változások háttere előtt játszódó történetnek,

elenet a krakkói előadásból

ELŻBIETA BANIEWICZ
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