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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,
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amelyet az író jelképek és irodalmi utalások
rendszerén át ad elő. És bár a két felfogás nem
zárja ki egymást, mégis, Maciej Wojtyszko ren-
dezése az első, míg Erwin Axeré a második felé
közelít.

A Stary Teatr színészeinek előadásában a
Szerelem a Krimben a jó pszichológiai színház
kánonjához igazodik. Minden szerep egyfajta
jellemtanulmányként bontakozik ki. Jerzy Trela
egy másfajta kultúrában nevelkedett férfi meleg-
ségével és vonzerejével ruházza fel Zahedrinsz-
kijt. A fiatal Anna Radwan Tatjanát a tökéletes
szépség megtestesítőjeként értelmezi. Anna
Dymna és Jerzy Gralek, a paraszti sorból meg-
vetésre méltó burzsoákká cseperedett Cselcov
házaspár szerepében, jól illusztrálja az orosz
nép hihetetlen alkalmazkodóképességének
közismert tényét. Szejkin szerepében Roman
Garncarczyk a Három nővér Szoljonijának vissz-
hangját pendíti meg, Marek Litewka pedig meg-
találja az indítékot Wolf, a mérnök viselkedése
mögött: feltárja, hogy a figura fejében a felesé-
gére, Lilyre való beteges féltékenység összega-
balyodik a vasúti sínek problémáival.

A krakkói színészek értelmezésében Mrożek
olyan par excellence vígjátékírónak tűnik, aki bi-
zonyos egyetemes értékek mellett tör lándzsát.
Ez a megközelítés paradox módon leleplezi a
darab gyenge pontjait, kivált a harmadik
felvonásban, amely a peresztrojkától lenyűgözött
külföldi újságírók összes közhelyét magába
sűríti. Csupa sztereotípia a díszlet is. Az első
felvonás stílusa lényegében a moszkvai Művész
Színházban alkalmazott Sztanyiszlavszkij-féle
módszert másolja. Az orosz kisváros lerobbant
áruházának ódon bájában a szocialista
realizmus leíró, humoros vonulata érvényesül, s
ugyanezt képviseli a színészi játék is, anélkül,
hogy a stílusba akár csak egyetlen fanyar
árnyalat is vegyülne. Az utolsó felvonás ortodox
templomának kupolája módfelett hasonlít egy
Las Vegas-i vidámpark bejáratához; a
megoldást író is, rendező is tudatosan giccsnek
szánta, itt azonban tautológiának hat. Emellett
az összeomlás után a szereplők és a szituációk
oly egyértelműen tagadják meg a birodalmat,
hogy Tatjana végső megjelenése egyetlen futó
pillanatra sem képes megbillenteni vagy
helyreállítani az egyensúlyt.

Erwin Axer, aki harminc év óta rendez Mro-
żek-darabokat, a dráma politikai és szatirikus ol-
dalát juttatta érvényre, ezen belül kiemelve azo-
kat az idézeteket és utalásokat, amelyek szim-
bolikus kulcsként szolgálnak a színpadi valóság-
hoz. Ewa Starowiejskának a Teatr Wspólczesny
kis színpadához alkalmazott díszletei egyáltalán
nem leíró jellegűek. A kevés számú bútor, a taka-
rékosan alkalmazott kellékek a színpadi helyze-
tekhez illeszkedve sűrítik, de nem fejlesztik to-
vább az atmoszférát. A harmadik felvonás orto-
dox temploma rajzszerűen vetül a halvány fény-

ben fürdő horizontra. E háttér előtt jelenik meg a
Farkasember, a fej nélküli Tábornok és a Pópa
feje. A természeti elemek színházi elemekké vál-
tak; a színészek a közönséggel szembe fordulva
látják a tengert és rajta a hajót.

Axer előadása nem ás a lélek mélyére. A szí-
nészek mindenekelőtt a szöveg árnyalatait érvé-
nyesítik, ez a szöveg pedig nagyon mulatságos,
noha, amint az események az értelmiségi világ
összeomlásába torkollnak, a nevetés lassan tor-
kunkra forr. A rendező krakkói kollégájánál sike-
resebben foglalja szintézisbe a politika által
meghatározott emberi sorsot. Előadásának fő-
szereplője a történelem, amelynek kezében az
emberek csak sakkfigurák. Valamennyien tehe-
tetlenek parancsaival szemben, noha viszonyuk
hozzá igen különböző lehet. Zbigniew Zapasie-
wicz mint Zahedrinszkij például közönyösen,
sztoikus nyugalommal szemléli különös bakug-
rásait, Szejkin (Krzysztof Wakuliński) elfilozofál-
gat róla, Wolf, a német, Adam Ferency
alakításában, belemerül az orosz környezetbe,
amely le-nyűgözi, miközben egyszerűen
képtelen megértésére (tipikus európai
magatartás ez Oroszországgal kapcsolatban),
Cselcovék (Marta Lipińska és Krzysztof
Kowalewski) pedig alkalmazkodnak. Az
előadás mégis nyújt némi reményt, Tatjana
(Ewa Gawryluk) végső megjelenésével. A
kezében lévő, aranyló narancs emlékeztet rá,
hogy az emberiség újjászületési vágya
elpusztíthatatlan, különösen ha a szellem és a
szív szeretetigénye a tét.

A sajtóvisszhangból

Tadeusz Nyczek:
Rendkívül ritka eset Mrożek pályáján, hogy a
cselekmény pontosan meghatározott helyen,
nevezetesen általában Oroszországban és külö-
nösen a Krímben, és meghatározott évben
(években) játszódik. (...) A darabnak Oroszor-
szág az egyik főszereplője, minthogy Mrożek
számára Oroszország - ahogy ezt az egész tör-
ténelemfilozófiai megközelítés tanúsítja - az a
kitüntetett hely, ahol a XX. század legjelentő-
sebb emberi kísérlete végbemegy. Ekképpen
Mrożeknek óhatatlanul az orosz élet bizonyos
alapvető elemeire (Jan Kott szóhasználatával:
esszenciáira) kellett hivatkoznia. Mert csak a
XIX. század fordulójára jellemző orosz esszen-
ciák értethetik meg azt a hihetetlen folyamatot,
ahogyan az oroszok a Szovjetunió polgáraivá
váltak. A Szovjetunió volt a mi korunk igazi dé-
mona, és az Oroszországra mint olyanra való hi-
vatkozásnak Csehov lett az első számú alapja.
(...)

Ez a Csehov nyugtalanítóan többértelmű, s a
mélyén egy anti-Csehov húzódik meg, egyszer-
re híven és hűtlenül az eredetihez. Mintha a XX.
század végén ezt a korszakot közvetlenül már
nem lehetne feltámasztani, pedig voltaképpen
erre lenne a legnagyobb szükség, hogy ezáltal
felmutatható legyen a stabilitás és a józan ész, a
rend és a logika. (...)

Tehát bánjunk csak csínján ezzel a Csehov-
hűséggel. A Nizza panzió még mindig ott áll a
napfényben, most is lehet finom porceláncsé-
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széből teát inni, de a sarkokban az irónia ördöge
sivít, és farkával idézőjeleket mázol a szövegre
meg a bútorokra, a rítusokra, sőt még az érzel-
mekre is. (...)

Nincs még egy olyan Mrożek-darab, amely-
ben a világvége ilyen végleges, ilyen megmásít-
hatatlan volna. (...) Semmi nem éli túl. A kommu-
nizmus alóli felszabadulás mindkét Oroszorszá-
got megölte: Csehovét, azaz a régit és az újat,
vagyis Leninét. S a két világ fej nélküli kísértetei
átköltöztek a Grand Guignol birodalmába.

Tíz megjegyzés a Szerelem a Krímben
című drámához
Dialog, 1993/1

Andrzej Drawicz:
Jól szórakozunk, ha nem is folyamatosan, ami
egyébként érthető. A Szerelem a Krímben idődi-
menzióban kiterjesztett pastiche, márpedig a
pastiche olyankor a leghatásosabb, ha egy, a
kollektív köztudatban meggyökeresedett mo-
dellre hivatkozhat. Éppen ez történik az első fel-
vonásban, ahol Csehov szellemeivel szórako-
zunk...

A második felvonás a szerző akaratából már
kényesebb helyzetet teremt. Az orosz néző ott-
honosan érezné magát, mert hiszen nyilvánvaló,
hogy az író olvasta és emlékezetébe véste llf és
Petrovot, Valentyin Katajevet, Zoscsenkót, a ko-
rai Bulgakovot és másokat, és kitűnően eligazo-
dik a vígjátéki helyzetek között, amelyekből vi-
szont a lengyelek alig értenek valamit, elvégre ők
hazafias kötelességüknek tartották, hogy lehe-
tőleg semmit se olvassanak, ami orosz. (...) Így
aztán a szöveget meg kellett tűzdelni népszerű
kis anekdotákkal, például arról, hogy a
feljelentőnek mindig sietnie kell, nehogy
megelőzzék, szkeccsekkel, amilyen a Lenin
Múzeum látoga-
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tásáról szóló, vagy a Csapajevre való hivatko-
zással, és ez nem is fölösleges, mert legalább
lengyel füleknek ismerős húrt pendít meg.
Ugyanez a helyzet a Patyomkin matrózaira való
utalással is. Ennél többet nem is lehet kívánni.
Efféle anyagokból kénytelen építkezni a pere-
sztrojkáról szóló harmadik felvonás is. (...)

Ezért van az, hogy a vége felé az a hiperorosz
Oroszország a sajtóból s nem az irodalomból
táplálkozik. (...)

A posztmodernizmus jóindulatú uralkodásá-
nak korában a pastiche eléggé fáradt műfajnak
tűnik, bár nem kizárható, hogy a múlttal való ját-
szadozás receptje vonzza majd a közönséget,
és a rivaldán innen is, túl is jó mulatságot kínál.
Érvényes ez alighanem magára Oroszországra
is, ahol amúgy is divat kifigurázni az értelmisé-
get, amiért még nem dolgozta fel mindazt, ami
vele s az országgal történt.

Hogyan ne értsük meg Oroszországot
Dialog, 1993/3

Pawel Głowacki:
Ha egyetlen tömör mondatban szeretnénk
összefoglalni a Szerelem a Krímben lényegét,
biztos, hogy bolondot csinálunk magunkból,
hiszen a darab egyik legfőbb erénye az, hogy
merőben ritka színpadi lehetőségeket aknáz ki.
Mit mond-hatunk még róla? Legföljebb azt,
hogy olyan, mint Mrożek saját kezű plakátja:
fehér alapon nyíllal átdöfött óriási piros szív,
alatta pedig a ferde névaláírás. Talán csúfot űz
belőlünk a szerző? A kérdésre lehetetlen
egyszerű választ adni, legalábbis kapásból. A
Szerelem a Krímben négy órán, illetve három
felvonáson át késlelteti a

választ, egészen a csúcspontértékű utolsó jele-
netig, amely nem más, mint az igaz érzelem
apológiája. Lehetséges, hogy ezúttal Mrożek
minden szarkazmus nélkül teszi fel a pontot az i-
re? A szöveg rácáfol beidegződéseinkre: se nem
rövid, se nem tömör és befejezett, mint ahogy
nem is egyértelműen ironikus vagy gúnyos. A
szerkezet ezúttal nem arra szolgál, hogy mintegy
gépiesen maró groteszkeket termeljen. A
gondolati tartalmak nem világosak. A dráma
talán játék a XX. századi színház
konvenciójával, de nem csak azzal: elszórakozik
mindazokkal a formákkal, gesztusokkal,
hangnemekkel, amelyekbe a színház lassan
belemerevedett. Mrożek eljátszik benne
Csehovval, Shakespeare-rel, Gorkijjal,
Bulgakovval, és a sor tetszés szerint folytatható.
Eljátszik a kommunizmus groteszk frazeológiá-
jával és a jelen bágyadt dadogásával és tehetet-
len csendjével, amelyben jobb korok emlékei re-
zegnek. (...)

Mrożek, miközben játszik a színházban s el-
játszik a színházzal, egyetlen értékre, egyetlen
tiszta hangra teszi fel tétjét: a szerelem játékára.
(...) A játék a színpadon alakul ki és oldódik meg,
menet közben századunk nyolc évtizedét érint-
ve. Az ilyen műnek nyitott ajtók labirintusában
kell lezajlania. A rendező választhat az ajtók kö-
zül, s választása mindenképpen döntő fontossá-
gú lesz. Három felvonás, három korszak, szám-
talan drámai bonyodalom. A rendezőnek kell el-
döntenie, hogy e szerelmi játék melyik variációját
állítsa elénk; s ez a választás is meghatározó
lesz.

Tíz pont, amely megrengette a színházat

Tygodnik Powszechny, 1994/16
Le Théâtre en Pologne -

The Theatre in Poland 1994/30
Fordította: Szántó Judit


