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Jelenet A walkürből

A fiatal Siegfried rövid időre a felnőttek világá-
ba kerül. Ez olyan világ, amilyen a miénk,
amely-ről Bertolt Brecht azt mondta: „Már az
iskolában kitanulják a legáltalánosabb
galádságokat!" És Siegfried nem tanulta meg,
hogy kiismerje ma-gát, hogy megállja a helyét a
felnőtteknek ebben a világában, ezért elbukik.

Az istenek alkonyában nagy csoportokban
szerepel a kórus is, és amikor hallgatjuk a cso-
dálatos zenét, észre kell vennünk, hogy ez a
záró-zene optimizmust rejt. Nem katasztrófáról
vagy apokalipszisről szól. Ennek kategorikusan
ellent-mond a zenében megjelenő szerelmi
motívum.

Összefoglalva: Wagner korában nagy átala-
kuláson ment át a filozófia, tehát az az elképze-
lés, amely bennünk a felvilágodás, az idealizmus
és Hegel nyomán kialakult, hogy tudniillik nekünk
a transzcendencián belül védett helyünk van,
alapvetően megváltozott. Új elképzelések kelet-
keztek a nihilizmus, a marxizmus, majd később
az egzisztencializmus, azután Heidegger keserű
tézisei, miszerint egyáltalán nincs kapcsolatunk a
transzcendentálissal, hanem csak bekerültünk a
létbe, és ezért örök bizonytalanságra vagyunk

ítélve! Ez annyiban tükröződik a színpadképben,
hogy van egy világot jelképező korong, és van
egy gömbcikkely, ahol nyomasztóan nyilvánva-
lóvá, láthatóvá válik az ember számkivetettsége
és félelme. Gondoljunk például Sieglindére, aki
egyedül fekszik, és a világtól, az emberektől el-

ogy Radom legyen a kulturális beau
monde egyik fővárosa, amely
művészeket és közönséget vonz
Lengyelország és a világ minden
tájáról - micsoda nyaktörő ötlet!

Márpedig ez jutott eszébe Wojciech
Kępczyński radomi színigazgatónak. Ha nem
csalogatják ide a vendégeket a műemlékek és a
táj szépségei, akkor talán megteszi a magáét az

hagyatottan anyjáról álmodik. Heideggernek az
a tétele, hogy az ember világra jött, és Isten nem
hordozza a tenyerén, a színpadképben is
megjelenik oly módon, hogy gyakran üres a tér.
Az üres térben az egyes alakok, figurák nagyon
határozottan, kifejezően játszhatnak,
mozoghatnak.

író legendája, akinek e vidék mégiscsak a szülő-
földje, és akinek rokonai ma is itt élnek. Witold
Gombrowicz az a férfiú, akiről szó van.

A második nemzetközi Gombrowicz-fesztivál
ez év júniusában kis híján elmaradt: a minisztéri-
um váratlanul megvonta tőle a támogatást. Ám a
szervezők a sarkukra álltak, szponzorokat talál-
tak, s a nem egészen öt napig tartó rendezvény-

J E R Z Y J A R Z Ę B S K I

RADOM ÉS A KÖLTÉSZET
AMÁSODIKNEMZETKÖZIGOMBROWICZ-FESZTIVÁL



• VILÁGSZÍNHÁZ •

Szymon Kuśmider (Władzio) és Jerzy Radzivił-
łowicz (Henryk) az Esküvő krakkói előadásában

be belezsúfoltak több tucat előadást, találkozót,
referátumot és vernisszázst, a részvevőket kissé
megizzasztották, de a siker nem maradt el.

Gombrowicz és a többiek

A fesztivált másodízben rendezték meg, s van
némi remény a folytatásra. Nem értelmetlen te-
hát a rendezvény jellegéről tűnődnünk. Biennale
- folyton ugyanannak az alkotónak a tiszteleté-
re: ez igen szép gondolat, de vállalkozásnak

kockázatos. Ugyan meddig lehet egy és ugyan-
azon témáról újat mondani? A fesztivál szervezői
azonban kézenfekvő megoldást találtak e jogos
kételyre: úgy döntöttek, hogy minden alkalom-
mal más történelmi és irodalmi összefüggésben
veszik szemügyre írójukat. Az idén Witkacy
(azaz Stanisław Ignacy Witkiewicz) és Bruno
Schulz alkották Gombrowicz „társaságát". Két
év múlva valószínűleg Gombrowicz és „Párizs"
lesz a téma, ami annyit tesz, hogy Proust, Genet
és Sartre lennének a mellékszereplők; négy év
múlva az argentin „nagyok" kerülhetnének sorra,
hat év múlva Kantor, Lavelli, Sjöberg és más
színházi alkotók, és így tovább. Mert Gombro-
wicz nagyszerű kötőanyag; jó ürügy, ha a lengyel
vagy a világkultúra összefüggéseiről akarunk

eszmét cserélni, egyszerre nézve a kérdést a kö-
zéppontból és a perifériáról. A fesztiválnak, ha
valóban az, aminek lennie kell, nemigen lehet
köze az akadémikussághoz; Radomba is olyan
emberek sereglettek össze az egész világról,
akiknek Gombrowicz eleven, személyes problé-
ma, ám ez a Gombrowicz egyúttal szimbolikus
nyelvet teremtett, amelynek segítségével a
legkülönbözőbb emberek is szót érthetnek
egymással.

Tudós eszmefuttatások

A fesztivál keretében megrendezett tudományos
ülésszaknak sajátos dinamikája volt. Az első nap
hasonlította leginkább egy hagyományos konfe-
renciához: Włodzimierz Bolecki, Francesco M.
Catalucco, Allen Kuharski, Krzysztof Stala és
Aleksandr Fiut referátumai az európai és a világ-
kultúra, a modernizmus és a posztmodernizmus
összefüggéseiben helyezték el a fentebb említett
három „váteszt", a bennük fellelhető rokonságo-
kat és különbségeket egyaránt vizsgálat tárgyá-
vá téve. Bolecki feltette a kérdést: végül is mi az,
ami túl a rutinos tankönyvírók szempontjain ezt a
három, oly sokban eltérő alkotót megbonthatat-
lan triászként állítja elénk? Szerintem a Witkacy-
Schulz-Gombrowicz triász háború utáni sorsa
volt ebben a döntő, amikor is a sztálinista hata-
lom - maga mögött tudva a világégés minden
szörnyűségét - a két háború közti hagyomány
letagadásával, meghazudtolásával próbálta be-
oltani a társadalomba a maga új kultúráját. S mi-
nél kínzóbb volta hiányuk, annál inkább rá kellett
jönnünk, hogy ez az a három író, aki nélkül meg-
magyarázhatatlanok a XX. századi lengyel
kultúrában végbement változások, így aztán
1956 után elsősorban az ő rehabilitálásukról volt
szó. Ekkor szilárdult meg azaz értékrend, amely
Witkacyt, Schulzot és Gombrowiczot a modern
lengyel irodalom klasszikusainak tekinti. A
közöttük meghúzható relációk a lengyel kultúra
sokrétűségét és egységét tanúsító belső
összefüggések tükörképévé váltak.

A szeminárium második napját személyesebb
hangvétel uralta. Elsősorban a legkülönbözőbb
nyelvterületeken működő Gombrowicz-fordítók
és kommentátorok kaptak szót, így az amerikai
Lillian Vallee, a svéd Anders Bodegard, a német
Olaf Kül, valamint a Párizsban élő Mał- gorzata
S m o r a g . A legkülönösebb azonban a ta-
nácskozás harmadik napja volt, amikor a szemi-
nárium áttette székhelyét az orońskói Modern
Lengyel Szobormúzeumba, ahol a tervek szerint
kiváló rendezőknek kellett volna vitatkozniok a
gombrowiczi színházról. De ebből (a szervezők
legnagyobb csodákozására) semmi sem lett,
mert az egybegyűltek inkább Alejandro Rússo-
vichcsal, az író legendás argentínai barátjával kí-
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vántak beszélgetni. Rússovich, a Buenos Aires-i
filozófiaprofesszor, aki mellesleg ragyogó társal-
gónak bizonyult, szívesen mesélt Gombrowiczról,
a kettejük kapcsolatáról, együtt töltött éveikről,
még az író olvasmányairól és nézeteiről is. E talál-
kozó mindannyiunkat meggyőzhetett arról, hogy
bár Gombrowicz nem nevezhető szakképzett filo-
zófusnak, mégis hallatlan filozófiai kultúrával és
kivételes intuícióval rendelkezett, a klasszikusok-
ban való jártassága pedig (Schopenhauert beté-
ve ismerte) rácáfol a Tadeusz Kępiński által szél-
tében-hosszában terjesztett gombrowiczi „tudat-
lanság" és hozzá nem értés mítoszára.

A színház

Igazából azonban nem a tudós eszmefuttatások
alkották a lényeget e Gombrowicz-fesztiválon,
hanem maga a színház. Az elméleti fők
bármennyi bölcsességet összehordanak, a
fesztivál értelme mégsem a szimpózium, hanem
ami a szín-padon történik. Hisz a színháznak
tudvalevően sajátja, hogy benne az irodalmi
szöveg mindig újra és mindig másképpen ölt
testet, miközben a publikum is nemzedékről
nemzedékre változik. A színház megteheti, hogy
szinte kézzelfoghatóan kösse magát az adott
darab megjelenítési „kánonjához", de megteheti
azt is, hogy kipróbálja a szöveg teherbíró
képességét különféle nem kanonikus
olvasatokkal. Láthattunk Radomban olyan
előadásokat, amelyeket akár „klasszikusnak" is
nevezhetünk, mint Jerzy Ja-rocki híres Esküvő-
rendezését a krakkói Stary Teatr
tolmácsolásában, de ugyanakkor volt alkalmunk
bepillantani olyan színházak műhelyé-be is,
amelyek még csak most dolgoznak az Esküvő
színreállításán; ilyen volt Jacques Rosner és
toulouse-i színinövendékeinek figyelemre méltó
vállalkozása vagy a stockholmi Királyi Drámai
Színház által prezentált „tervezet" a Gomb-
rowicz-darab jövendő bemutatójához.

A magamfajta filológus nem azért megy el egy
ilyen fesztiválra, hogy a többi filológust meghall-
gassa, inkább, hogy lássa, a számára oly isme-
rős szövegek hogyan kelnek új életre a színpa-
don, hogyan értelmezi őket a rendező és a szí-
nész. Nem az a dolga tehát a filológusnak (bár
egyesek így gondolják), hogy unos-untig az írói
üzenet betűjét védje, hanem inkább a hatások
befogadása, hisz a színház ezáltal kitágítja szel-
lemi horizontját, gazdagítja fantáziáját: itt most
élőben, a saját két szemével tapasztalja, mitől
célratörő egy jelenet felépítése, mit jelent a szö-
veg a magafizikai megvalósulásában és miképp
hat a közönségre. Ha a filológus egyáltalán
védelmez valamit, akkor az nem egyéb, mint
hogy a rendező és a szöveg párbeszédére
bizonyos színvonalon kerüljön sor.

Azért szólok erről, mert az idei fesztivál jó al-

kalmat szolgáltatott a kritikusok, az irodalomtör-
ténészek és a színházi emberek
szembesülésére, nem minden tanulság nélkül.
Szívesen ki-emelek egy-két előadást, amely
számomra különösen érdekes volt. Először is a
Waldemar Śmigasiewicz-féle Gombrowicz-
színházat; tőle egy korábbi Ferdydurke-
rendezést is láthattunk a varsói Teatr
Powszechny előadásában és egy új Kozmoszt is
a vendéglátó radomi társulat erőivel. Mindkét
előadáshoz Maciej Preyer tervezett nagyszerű
játékteret. A két előadás közül a Kozmosz volt a
jobb. Śmigasiewicz előszeretettel nyúl
Gombrowicz regényeihez, ám ez olyan fel-adat,
ami magasabb rendű kínoknak teszi ki a
színpadra alkalmazót: meg kell birkóznia a tény-
teremtő és magyarázó Gombrowicz-narráció
analitikusságával. A Ferdydurke második részé-
ben legyűrhetetlennek bizonyuló nehézségek
tornyosultak a rendező elé. Ezzel szemben a
Kozmosz egységesebb benyomást kelt, úgy tű-
nik, az előadás minden momentumában aláren-
delődik a nagyon is következetes és kiérlelt ren-
dezői gondolatnak. A játék abból a
„feketeségből" startol, amiről Gombrowicz
beszél, és ami egyfajta kozmikus űr, hogy
kialakulhassanak belőle, majd pedig bizonyos
idő elteltével belehull-hassanak a káoszba az
emberi világ törékeny rendjei. A díszlettervező
ebből a feketeségből ki-domborít és jelentéssel
ruház fel néhány tárgyat, hogy később ezeket is
mintegy visszanyelje magába a fekete massza.
Vannak azért az előadás-

Jelenet Jarocki krakkói Esküvő-rendezéséből

ban olyan elemek, amelyek a színpadi gépezet-
ben kissé csikorogva működnek, s gondolom,
Śmigasiewicz még egyszer-kétszer megcsinálja a
Kozmoszt, amíg sikerül neki a nyaktörő mutat-
vány: bemutatni a színpadon a regény narrátor-
hőse (azaz az író) agyműködését. De már most
is látható az ambiciózus szándék és a mű
egészét átfogó rendezői látomás.

A legtöbb vitát az Yvonne, burgundi hercegnő
előadása váltotta ki, amely a szlovákiai Nyitráról
érkezett. Ez & produkció a maga felszíni varázsá-
val és profi kiállításával a nézők egy részét ta-
gadhatatlanul) hatása alá kerítette, mégis döbbe-
netesen mutatja, hová vezethet, ha a Gombro-
wicz-művek színrevitelekor a játékos színházasdi
háttérbe szorítja a kívánatos szellemi standardot.
Emil Horwth rendező úgy döntött, hogy ő
„megérti" és megmagyarázza Yvonne minden
cselekedetét, jobban is, felettébb jobban, mint
kellene, ezáltal megfosztva a darabot minden ti-
tokzatosságától. Yvonne ebben az előadásban
sérült gyermek, akit túl korán beavattak az élet és
a szexualitás rejtelmeibe, hisz a felnőttek világa
itta vulgaritás határait súrolón van át- meg átero-
tizálva. Az udvar úgy fest, mintha Bicska Maxi
bandája lenne, a Királyné egy liba, afféle kültelki
démon (az ember nem is érti, mitől töpreng el
versei giccsességén). Yvonne alakjának és hely-
zetének e „megfejtése" elviselhetetlenül lapossá
tette a figurát:: Gombrowicz felzaklató filozofikus
groteszkje ebben az előadásban a kiskorúak el-
zülléséről szóló melodráma lelt.

A szlovák Yvonne kisebbfajta botrányt váltott
ki, különösen mert a produkció egyik lelkes híve a
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sajtótájékoztatón oly agresszíven és sértőn tá-
madt minden kétkedőre, hogy lebénított minden
lehetséges vitát a rendezővel. Ami nagy kár. Hisz
a Gombrowicz-szövegek a legkülönbözőbb
színházi eljárásokat is eltűrik, csak a leegyszerű-
sítő, a szöveg többértelműségét kiiktató
értelmezést nem. Nem arról van szó
természetesen, hogy az Yvonne-nal
kapcsolatban ne lenne létjogosultsága a
„pszichológiai", vagy akár a „realista" motiváció
alkalmazásának, de sokkal-sokkal a fölött a
színvonal fölött, mint amilyenről a nyitrai előadás
tanúskodik.

„Szeretni kell a színházat!" - harsogta a szlo-
vák Yvonne elfogult védelmezője. Úgy érzem,
épp a színház szeretete késztet arra, hogy eluta-
sítsam a nyitrai rendezői „víziót", miközben na-
gyon is megragadott a Pornográfia merész és
helyenként kockázatos interpretálása, amellyel
Jasmin Novljaković, fiatal horvát rendező érke-
zett Radomba. Az eredeti regényben Witold -
barátja, Fryderyk kalauzolásával - a háború
alatt hazatér egy lengyel falucskába; az előadást
tehát a radomi skanzenben játszották, ahol a
nézőket körbevezették, bemutatva nekik a
mintegy Fryderyk rendezte falusi életképeket.
Később az idilli atmoszféra észrevétlenül sűrűbb
lett, ahogy a „háborús őrület" lassan átitatta. A
rendezőnek nem okozott gondot, hogy bevonja
ebbe a hangulatba a nézőket. Így például
egyszer csak föl-tűnt a tavon egy kis tutaj, rajta
korabeli zsidó figura, akit - mintegy a falusi
szokások szerint - „illett" megdobálni kővel.
Néhány néző bele is ment a játékba, amit az
előadáson jelen lévő Jan Lebenstein
meglehetősen fanyarul kommentált.

Az előadás a szérűn ért véget, ahol épp foly-
nak az előkészületek Siemian és Skuziak likvidá-
lásához, vagyis a kettős gyilkossághoz, ami a re-
gényt zárja, miközben elősétálnak az udvarház-
ból a társalgásba merült urak, ott habzik Neme-
sis, az ijesztő süketnéma, s a pajta mögül előlép
két férfiú, akiket partizánnak nézünk... A rende-
zőnek végül is sikerült úgy sűrítenie a regényt,
hogy közben megmutatta, amint az elhalványuló
idill először átcsap perverzióba, s ez torkollik
végül gyilkosságba.

Gombrowicz tehát él és hat a színházban, de
ez együttjár azzal, hogy megvan a feszültség a
„kanonikus", az írói üzenethez maximálisan hű
előadások és azok közt, amelyek a szöveget ki-
teszik az átértelmezés próbájának, más való-
ságba és más összefüggések közé helyezve. És
nem föltétlenül a kísérleti vállalkozásból születik
az igazán intenzív színpadi élet. Hisz a legfensé-
gesebb színházi lakoma a radomi fesztivál utolsó
napján várt a publikumra - Jerzy Jarocki évek
óta repertoáron lévő, ismert Esküvőjének alakjá-
ban. A Stary Teatr együttese „százötven száza-
lékos" teljesítményt nyújtott; mondhatnám, a
rendező által hihetetlen precizitással felhangolt
hangszer úgy szólalt meg, hogy minden tétová

zás nélkül ki merem jelenteni: életem legna-
gyobb színházi élménye volt ez az Esküvő. Nem
kis része van ebben Jerzy Radziwiłłowicz kivéte-
lesen nagy alakításának: ő az, aki Henryk szere-
pének spirálján oly hatalmas emocionális fe-
szültséggel vezet végig bennünket, hogy néha
már-már az a benyomásom, nem is színész által
betanult és megelevenített szöveget hallok, ha-
nem a darab dialógusai itt és most születnek,
mint ahogy ő teremti meg azokat a drámai hely-
zeteket is, amelyek a Henryk, Władzio és Manka
(Dorota Segda nagyszerű alakítása) közt zajló
tragédia szálait összefonják. Újfent meggyőződ-
hettem róla, hogy a színház a csodák birodalma;
itt még az is lehetséges, hogy a betéve tudott
szöveg és az évek óta ismert előadás fényes ra-
kétaként ível az égre.

Mi lesz veled, Radom?

A Gombrowicz-fesztivál nemcsak tudományos
ülésszak és színház, hanem kiállítások egész
sora is (ilyen például a Lebenstein-expozíció);

z év májusának végén a színházi világ két
hétre Montrealba költözött: a Nemzetközi
Színháztudományi Társaság a quebeci
egyetem montreali részlegében tartotta
soros kongresszusát - a nyitó előadást
nem más, mint Eugenio Barba tartotta -,

majd kezdetét vette a Festival du Théâtre des
Amériques előadássorozata. Az eredetileg az
amerikai kontinens színházi életéből válogatott
szem-lére első ízben tíz évvel ezelőtt került sor
a világ második legnagyobb francia nyelvű
városában. A kétévenként visszatérő
eseménysorozat azonban mostanra már túlnőtt
az amerikai kontinensen, hiszen az idei
meghívottak között ott volt egy több száz éves
hagyományt folytató vietnami vízi bábszínház, a
Párizsban alkotó François Tanguy, a kínai
kísérletező színházat képviselő Mou Sen, a
mexikói Astrid Hadad vagy a Don Giovanni-ren-
dezése révén világhírűvé vált Peter Sellars.

Noha a hatodik alkalommal megrendezett
Amerikai Színházi Fesztivál az odaát is erősen
érződő recesszió hatására ezúttal rövidebb ideig
tartott, kevesebb vendégprodukciót tudott meg-
hívni, és feltűnően nagy volt a kevés szereplőt
foglalkoztató előadások száma, továbbra is a
legnagyobb és legközismertebb nemzetközi
színházi rendezvények sorába tartozik.

mindenekelőtt azonban nagyszabású kulturális
esemény a város életében, ahol egy-egy elő-
adásra valószínűtlen tömegek tudnak egybe-
gyűlni. Mégis vannak, akik szkeptikusan vagy
ellenségesen nézik a radomi kezdeményezést.
Meglepetten olvastam a fesztiválújságban Mi-
chal Jagełło miniszterhelyettes nyilatkozatát,
amelyből világosan kiderül, hogy a Gombrowicz-
fesztivál nemigen számíthat a jövőben a pénz-
ügyi kormányzat támogatására. Holott az egész
lengyel szellemi élet vallaná kárát, ha az ígéretes
kezdetek után elmaradna a folytatás. „Radom
sosem volt költemény, még napkeltekor sem" -
írta Gombrowicz a Naplójában. Azok, akik ennek
ellenére becsempésztek némi költészetet e vá-
rosba, hathatós, energikus segítséget érdemel-
nének.

Tygodnik Powszechny, 1995. augusztus 6.
Fordította: Pályi András

Jerzy Jarzebski (Bytom, 1947) az egyik legkiválóbb lengyel Gombro-
wicz-kutató, az eddigi legteljesebb Gombrowicz-monográfia (Play
Gombrowicz, 1982) szerzője, a krakkói Gombrowicz-összkiadás filoló-
giai szöveggondozója. Krakkóban, a Jagelló Egyetemen modern len-
gyel irodalmat tanít.

Chilét a két évvel ezelőtti fesztiválon a szen-
zációs Teatro deI Silencio képviselte egy Rim-
baud életének néhány fejezetét taglaló fergete-
ges mozgásszínházi produkcióval. Ez évben a
Teatro la Memoria volt Montreal vendége a His-
toria de la Sangre (Vértörténet) című produkció-
val (rendezte: Alfredo Castro). A hiteles doku-
mentumokon alapuló történet azt a már-már
kötelező érvényűvé váló gyakorlatot követi,
amely normálistól eltérő viselkedési mintákat
dolgoz fel - jelen esetben a többszörös
vérfertőzést. A jó egyórás, rendkívül intenzív és
szigorúan koreografált jelenetsor központi témái:
szex, erőszak és félelem. A szereplők többsége
jól ismert női, illetve férfi típusokat - Marilyn
Monroe, latinos macho, travesztita, boxoló -
testesített meg. Mozgáskultúrájuk
felülmúlhatatlan. Azonban a ver-bális utalások
régióhoz kötődése, és némely vizuális
szimbólum homályos volta - például az átlátszó
szürkés paraván mögött pózoló nőalak vagy a
szintén átlátszó dobozban álló, olykor beszélő,
hagyományos öltözetű nő, a doboz tetején álló
kitömött kutyával - megnehezítette, hogy a néző
az előadás egészére vonatkozóan koherens
értelmezést alakíthasson ki.

A fesztivál nagy szenzációjának ígérkezett a
Peter Sellars által jegyzett musical, az I was
Loo-
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