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Dosztojevszkij a színpadon

Beszélgetés Andrzej Wajdával

1986 augusztusában Nottinghamben tar-
totta hatodik ülését a Nemzetközi Doszto-
jevszkij Társaság. A világhírű lengyel ren-
dezővel ebből az alkalomból készítettem
interjút, s kérdéseim ezért irányulnak első-
sorban Wajda három Dosztojevszkij-adap-
tációjára: az Ördögökre (1971), a Nasztaszja
Filippovnára (1977) és a Bűn és bűnhődésre
(1984). Wajda, aki a lengyel klasszikusok
legnagyobb mai filmre vivője, illetve szín-
padra állítója, ezt vallja magáról: ,,. . .ren-
dezői munkám szüntelen harc az irodalmi
szöveggel, hogy a mű a színpadon önálló
életre keljen."

Hasonlóan filmjeihez, Wajda színpadi
rendezőként is színészben gondolkodik.
Így minden előadása egyben felejthetetlen
alakítást is hozott (például Jan Nowicki
Sztavroginját vagy Sztuhr Porfiriját). 1982-
ben a Nasztaszja Filippovna című előadását
egyébként Budapesten is láthattuk a Zichy-
kastélyban.

Wajdáról még a szakmabeliek is úgy
hiszik, hogy improvizatív alkat. Ám Krak-
kóban rendezett jubileumi kiállításán - a
művész most volt hatvanéves - meggyő-
ződhetünk róla, mennyi rajzvázlat, szín-
padterv készül az egyes előadásokhoz.

Dosztojevszkij és a lelkiismeret színháza
című könyve 1987-ben jelenik meg a varsói
Pax Kiadónál, melyben a három regény-
adaptáció forgatókönyve a hozzá készült
vázlatokkal, az előadások fotódokumentu-
maival, Wajda Dosztojevszkij-portréival
együtt hozzáférhető lesz.

 Először egy konvencionális kérdés:
három Dosztojevszkij-adaptációja közül
melyik áll önhöz a legközelebb?
 Ez a három munkám élesen elválik

egymástól, hisz tapasztalataim, érdeklő-
désem, irányulásaim más-más korszakára
esnek. A Teatr Stary igazgatója legutóbb
azt mondta, hogy ideje megint munkához
látnom, mert az utolsó regény színpadra
állításának immár két éve. Időnként az az
érzésem, az adaptációk közé eső munkáim
is voltaképp csak arra szolgálnak, hogy
mind jobban megértsem Dosztojevszkijt.
'Az első, az Ördögök volt a kiindulópont.

 Miért éppen az Ördögök? Hiszen ez a
szerző legnehezebb, legvitatottabb könyve.
 Igen, tele van a legszélsőségesebb

paradoxonokkal, a legváratlanabb fordu-
latokkal, s politikailag is a legkihívóbb.
Illett a fiatalabb éveimhez, hisz ezt húsz
évvel ezelőtt csináltam. Akkor számomra
az volt a legfontosabb, hogy kiadjam

magamból a dühöt, mely egybecsengett
mindazzal, amit Dosztojevszkij mondott el
regényében a világról. Egyébként is
Dosztojevszkijben engem a prófétikussága
érdekel. s meggyőződésem, hogy - akár
tetszik, akár nem - máig próféta is maradt.
Van Dosztojevszkijnek egy olyan mon-
data, hogy minden a jövő századtól függ.
De hát mi már ebben a században élünk, s
mindazt, amit átélünk, ő már száz évvel
ezelőtt észrevette és megírta. Ez vonz
hozzá - pszichológiai felfedezései, politi-
kai nézetei, ezért fordulok hozzá.

Az Ördögök után, mely a legkirobbanóbb,
vizuálisan a legerőteljesebb előadás volt, A
félkegyelmű következett, melynek csak
végső stádiuma volt a Nasztaszja
Filippovna. Először megírtam a
forgatókönyvet, mely A félkegyelmű
minden fontos motívumát tartalmazta,
átfogta az egész regényt. Azután tv-
változattá kezdtem átdolgozni. A televízió
kategorikusan el-utasította a tervet.
Azután, amikor a szín-házban
megpróbáltam megvalósítani, magam is
rájöttem, hogy elképzelésem nem jó a
színpad számára sem. Ekkor egy kísérletbe
kezdtünk: huszonhét nyilvános próbát
rendeztünk a könyv anyagából, és ezekből
rajzolódott ki azután a Nasztaszja
Filippovna című előadás, két színésszel, a
regény utolsó fejezetére épülő cselekmény-
nyel. De küszködéseim ezzel a könyvvel
még nem értek véget. A krakkói Teatr
Staryban ki vannak állítva a levelek és a
tervek Tomazo Gurubando japán színész
számára, aki a Nasztaszja Filippovnát az én
adaptációmban szeretné eljátszani. Mivel
láttam őt színpadon, mondhatom, hogy ő
az egyetlen, aki képes rá, hogy ezt az ideális
és annyira összetett alakot eljátssza úgy,
ahogy Dosztojevszkij elképzelte. Doszto-
jevszkij egyébként is állandóan egy már-
már legyőzhetetlen akadályt állít a rende-
zők és a színészek elé. Amikor megláttam
ezt a színészt, megértettem, hogy érdemes
vállalkoznom erre a kísérletre. S ha már így
az érdeklődésem előterébe került, 1988-
ban még egy új adaptációt csinálok A félke-
gyelműből, ezúttal Nasztaszja Filippovna
szemszögéből.
 Ez érdekes elképzelés. Ön, úgy érzem,

azon kevés rendező közé tartozik, aki adap-
tációiban Dosztojevszkij művészi gondolko-
dását is követi, rekonstruálja.
 Úgy gondolom, ehhez az íróhoz nem

lehet úgy hozzányúlni, hogy megírunk egy
forgatókönyvet, és azt megpróbáljuk reali-
zálni. Amikor az Ördögöket csináltam,
állandó konfliktusba kerültem a társulattal,
mivel újabb és újabb szövegeket és jele-
neteket javasoltam. Ok ehhez nem voltak
hozzászokva, és föllázadtak, mondván,
hogy ők már betanultak egy szöveget. Erre
én azt feleltem, hogy semmi baj, csak nem
azt a szöveget fogjuk mondani, hanem egy
másikat. Hiszen éppen ez az a munka,

melynek folyamán a regény, amelynek
semmi köze a színházhoz, színházzá válto-
zik. A maga nemében ez egyfajta csonttö-
rés, erőszak, melynek a színészben, az
anyagban kell végbemennie, és nem akkor,
amikor a rendező az asztalon elgondolja.
Ez egy élő folyamat. Egyébként minden
alkalommal, amikor Dosztojevszkijen dol-
goztam, ilyen konfliktusaim támadtak a
társulattal.

A Dosztojevszkij-adaptációk egyik hibá-
ja, hogy rendszerint megkurtítják a dialó-
gusokat - holott a Bűn és bűnhődés című
regényben a dialógusok fundamentálisak:
itt minden Porfirij és Raszkolnyikov között
zajlik le. s miért kurtítják meg? Miért nem
képesek az egészet színre vinni? Mert
emellett a regény egész cselekményét
elmesélik. Ha pedig a mellékalakok mesél-
nek, nem marad arra lehetőség és idő, hogy
a főszereplők Dosztojevszkij összes szavait
elmondják abban a három alapjelenetben,
amikor Porfirij Petrovics a bűnöző Rasz-
kolnyikovval találkozik. mikor kiemeltem
a regényből ezeket a jeleneteket, meg-
értettem, hogy ez már egy kész darab.
 Úgy érzem, önnek ez a forgatókönyve a

legsikerültebb. De számomra valami hi-
ányzott belőle.
 Természetesen hiányzott az isten.

Mert ha van bűn, akkor van bűnhődés, s ha
van bűnhődés, Úrnak is kell lennie. Ha
nem lenne Úr, nem volna szükség bűnhő-
désre. Azonban a bűnhődést Szonya alakja
jelenti. A főhős minden elmélkedése, mely
a bűnhődésre vonatkozik, Szonyával való
dialógus. Ezért a Porfirijjal és Szonyával
való három-három beszélgetés egymást
váltja. No és természetesen igen nagy
probléma volt a befejezés. Nem tudom,
melyik variánst látta.
 Ötször láttam, köztük az elsőt is,

amelyik Szibériával zárul. Miért mondott le
róla?
 Tudja, az előadás kivitelezése ebben

a formában lehetetlen volt. Az állami
szín-ház most már egy mesterséges
kreálmány. s a lengyel színház minden
szerencsét-lensége - ahogy a sikere is -
abból ered, hogy államosították. Legfőbb
ideje, hogy a színház ne legyen többé
állami. Nem tudom, hogy valamilyen
társadalmi jellegű vagy
csoportérdekeltségű intézmény kellene-e
hogy legyen inkább. Mert ma akik a
színházat csinálják, a saját kényelmüket
nézik. Állami hivatalnokok, s a színház is
úgy működik, mintha egy hivatal lenne,
nem pedig mint egy olyan intézmény,
melynek missziója van. A Bűn és bűnhődés
esetében is az történt, hogy az előadást
késő este, tíztől tizenkettőig játszottuk,
azon a színpadon, ahol előtte egy másik
előadást tartottak. A színpad másik oldalán
fölszaladt a függöny, és a nézőtér Szibé-
riává alakult át. Ezt a térváltoztatást azon-
ban csak néhányszor sikerült megvalósíta-



nunk, amikor ott tudtam lenni. Amikor
nem, le is kellett mondanom erről a meg-
oldásról.

Egyébként volt egy színészem, akiről
tudtam, hogy el kell játszania Porfirij Pet-
rovicsot - Jerzy Sztuhr. Mindig azt tartot-
tam, ha nem jön létre egy olyan szituáció,
amikor Raszkolnyikov és Porfirij korban
egymáshoz közel kerül, akkor a bűn és
bűnhődésnek nincs semmi értelme. A szín-
házakban ezt a szerepet általában egy idő-
sebb, kiforrott, kiemelkedő színész vállalja,
abból az elgondolásból, hogy ez a szituáció
Raszkolnyikov viaskodása egy érett férfival.
Valójában Dosztojevszkijnél erről szó
sincs. A regényben Porfirij ugyan-abban a
korban van, mint Jerzy Sztuhr: harminckét
éves. S mivel ő ennyi, Raszkolnyikov pedig
huszonöt, nyilvánvaló, hogy ez nem
generációs harc, hanem két világ-nézet
ütközése: harc azok között, akik lázad-nak,
és mindenáron változtatni akarnak. és akik
látják, hogy ebben a világban, mely
körülveszi őket, könnyebben lehet rom-
bolni, mint építeni. Es éppen azért érdekes a
dolog, mert nincs olyan nagy korkülönbség.

Nos, így keletkezett ez a három adap-
táció. Tavaly elkezdtem dolgozni a követ-
kezőn, de nem sikerült. Hat próbáig jutot-
tunk Janda Krystynával és Jan Nowickivel,
Dosztojevszkij Szelíd teremtését akartuk
megcsinálni. Bár úgy tűnt, hogy a színé-
szekkel való munkamódszerem alapjában
helyes, ha egy színész Dosztojevszkijt akar
játszani, úgy is végződhet a dolog, hogy
negatív eredményre jutunk. Ebben az eset-
ben az derült ki, hogy az előadáshoz hi-
ányzott valamilyen reális - vagy mondjuk
így: realisztikusabb - ötlet. Sajnos, ilyesmi
nem született a próbákon, bár talán egy
napon még megjelenik lelki szemeim előtt.
Ez a mű igazából nem más, mint egy
hosszú monológ, melyet a férj folytat a fe-
lesége holtteste mellett - legalábbis az
egészben ez a legizgalmasabb. Azonban, ha
csupán a férj mesél, a felesége pedig csak
ott fekszik holtan - ez nem dráma. Ez egy
monodráma, színpadilag félmegoldás.
Addig, amíg nem sikerül feltámasztani ezt
az asszonyt, hogy részt vehessen a jelene-
tekben, hogy létezzen, addig nem fogunk
tudni csinálni semmiféle előadást. Így hát
félretettem ezt a tervemet, pillanatnyilag
nem foglalkoztat. De talán egy napon
mégis megszületik a szcenikai megoldás.
Most azonban a legközelebbi tervem a
Karamazov testvérek a Teatr Staryban. Még
nem tisztázott bennem semmi; nagyon
nehéz kérdés, hogyan tagoljam, milyen
legyen a cselekmény vonala, mit válasszak a
dráma anyagául - nem lesz könnyű, de
mindenképp szeretnék megbirkózni ezzel a
regénnyel. Be kell vallanom, hogy amikor a
Szelíd teremtésen dolgoztam, az volt a ter-
vem, hogy összekötöm ezt az elbeszélést
Dosztojevszkij feleségének a visszaemlé-

kezésével (Az én szegény Fegyám), és úgy
képzeltem, hogy a hősnő és a hős itt egyút-
tal az író felesége és maga az író, s hogy az
elbeszélő-szerző az ő kapcsolatukat írja le.
Első pillanatban ez remek ötletnek tűnt,
azután viszont kiderült, valahogy mégsem
tud testet ölteni.

Nos, ezek most az én legközelebbi
terveim, és elsősorban a Karamazoyok.
 Ön eddigi adaptációiban megvalósította

azt az elvet, amit Dosztojevszkij elméleti írásai-
ban és leveleiben is kifejtett: hogy a regényből
csak valamelyik motívumot ajánlatos szín-
padra állítani, a másik pedig, hogy nála az
,,egész" mindig a, főhősökben összpontosul.
 Igen, abban a könyvben, amely most

jelenik meg majd rólam a Pax Kiadónál,
felhasználtuk az erre vonatkozó híres
Dosztojevszkij-idézetet is. De javaslom,
mindenképp olvassa el Mackiewicznek a
hetvenes években írott Dosztojevszkij-
könyvét. Én ebből tudtam meg a legtöbbet.
A lengyeleknek amúgy is nagyon jó
Dosztojevszkij-irodalmuk van. Időről időre
meg kell, vele magukat mérettetniük, mivel
abban a tudatban élnek, hogy Dosz-
tojevszkij kifejezetten lengyelellenes, sovi-
niszta, nacionalista volt.
 Tulajdonképpen Stepowski esszéje, a

Lengyelek Dosztojevszkijnél változtatott
ezen a felfogáson.
 Valóban, ez után az esszé után a len-

gyelek csak azzal a mély belső meggyőző-
déssel írhatnak vagy csinálhatnak valamit
Dosztojevszkijjel kapcsolatban, hogy ez
zseniális író, akiről le kell bántani minden
előítéletet. Csak ezek nélkül az előítéletek
nélkül nagy író. Nála az ilyesfajta rosszmá-
júság, hogy például egy lengyel lopott
pénzt, vagy becsapott valakit a ruletten - ez
mind csak ostoba kicsinyesség.. .

- Érdekes, hogy Leon Schiller és más ren-
dezők is csináltak híres Dosztojevszkij-adap-
Cációkat„ de egyik sem vált a színház számára
korszakalkotó jelentőségűvé. Ön viszont
Dosztojeyszkij apropóján korszakos szín-
házi felfedezéseket tett (az előbbiek mellett
bizonyos filmi hang- és képeffektusok szín-
padi alkalmazását is említhetnénk). Nem-csak
Varsó, szinte egész Lengyelország elza-
rándokolt a krakkói Ördögökre.
Mindenesetre paradox, hogy az Ördö-

göket itthon mindössze kétszer játszhattuk a
fővárosban, míg Londonban például húsz-
szor. Itthon nem vártak minket tárt karok-
kal. S amikor Londonból hazajöttünk,
lemondatták velünk a tervezett sajtókon-
ferenciát, sőt mindenfajta beszélgetést is.

- De önben egyszer csak alábbhagyott az
Ördögök iránti lelkesedés. Hiszen a többi,

fontosabb adaptációt sorra megfilmesítette.
Pedig az Ördögök szinte kívánkozott a filmre.

- Megmondom, miért történt így. Azon
a véleményen vagyok, hogy a színpadi vál-
tozat filmre vitele nem lett volna az, ami-
nek az Ördögöknek filmen lennie kellene.

Évek óta dolgozom rajta, és nincs kizárva, hogy
jövőre a film létrejön. Nagyon sokáig kerestem
a helyet, igencsak elhúzódott a dolog.
 Lengyelországban?
 Nem, sajnos, nem. Francia film lesz.

Itthon számításba sem jöhetett. Évekkel
ezelőtt felajánlottam már, hogy megcsi-
nálom, de hallani sem akarnak róla. Fran-
ciaországban találtam producert, már
három éve dolgozunk. A forgatókönyv
írója Jean Carriér, aki Bunuel forgató-
könyvírója is volt. s a színészek is franciák
lesznek. Szerettem volna inkább angolul
megcsinálni, mert valamikor évekkel ez-
előtt az USA-ban megrendeztem az Ördö-
göket. Jobban hangzik angolul, mint fran-
ciául, annak ellenére, hogy a fél könyv
franciául van: Sztyepan Trofimovics és
Varvara Petrovna többet beszélnek fran-
ciául, mint oroszul. Mégis úgy gondolom,
az angol jobban illik hozzá. Emlékszem,
ahogyan az ÚSA-ban fiatal színészekkel
megcsináltuk, az nagyon expresszív volt.
 Az utóbbi időben a Dosztojeyszkij-iro-

dalom is nagyrészt angol nyelvű. Azon túl az
Ördögök megfilmesítése valahogy most a
levegőben van. Lehetséges, hogy önt, akinek
a filmjeiben mindig olyan érzékletes a képi
világ, nem vonzza különösképpen e regény
meglehetősen szürke reális közegének a meg-
jelenítése? Legutolsó filmjében, Az ígéret
földjében is szembetűnő, mennyire törekszik a
miliő minél gazdagabb képi megteremtésére.
 Tudja-e, hogy az Ördögök színpadi

változatának egy részét Mészáros Márta
filmre vitte Az úton címmel? Láttam ezt a
filmet, hisz a stúdiónkban csinálták, s meg
kell mondjam, igen jól sikerült. De azzal
együtt a színészek és valahogy az egész,
ahogy van, még mindig túlságosan színpa-
dias. Úgy kéne ezt csinálni, mint annak ide-
jén a Menyegzővel vagy a Danton ügy-gyel:
előbb a színpadi változatot, majd ettől füg-
getlenül a filmet. Mert a film valami egé-
szen mást követel. Azt hiszem, a szóban
forgó esetben egészen más színészekre,
másfajta ötletre volna szükség. Nos, majd
kiderül, mennyire lesz sikeres az én első
filmes találkozásom Dosztojevszkijjel.

-biztos, hogy sokan várjuk már ezt a filmet.
 Még az is problémát okoz, hogy kissé

excentrikus az Ördögöket éppen a francia
filmművészet sajátos tematikájának a
közegében megcsinálni. Sokan felteszik a
kérdést, nem őrültség-e ez, minek kezdtem
éppen ott bele, ki fogja ezt megnézni? Hisz
ma a mozikban főleg tizenévesek ülnek,
akik nem ismerik Dosztojevszkijt, és soha
nemis fogják elolvasni. Számunkra
Dosztojevszkij mindig is jelentett valamit -
a színházi néző is ismeri legalábbis a nevét.
Kérdés viszont, vajon érdemes-e az ottani
fiatalokra ráerőszakolni.
 Esetleg mégis érdemes, hisz például

Fassbinder Küsters mama az égbe megy
című filmje is az Ördögökön alapult.



- Igen, de az egészen más volt. Én is gon-
doltam rá, hogy az Ördögöknek egy mai vál-
tozatát kellene megcsinálni. De azt hiszem,
ez nagyon elszegényítené a regényt. Először
is megfosztaná a legfontosabbtól, a próféciá-
tól. Dosztojevszkij ugyanis már a múlt szá-
zad hatvanas éveiben megírta, hogy áldozatai
lettünk ennek a kaotikus, ijesztő világnak,
melyben a terrorizmus sötét szervezetei egy-
mást pusztítják - ezt nem szabad elvenni tőle.
Nagyon nagy szükség volna egy olyan
Dosztojevszkijre, aki a mai Ördögöket írná
meg. A paradoxon abban áll, hogy Doszto-
jevszkij „ördögei" még akkor is ijesztőbbek
maradnának, mert ők a normalitás közegé-
ben mozognak. Ama „ördögei" - bárki írná is
meg őket - egy általános őrület közegében.
Ezért is nem tudjuk úgy szemlélni őket, mint a
szervezet beteg részeit, hanem csak úgy,
mint magát a halálos betegséget. Most már
mindnyájan velük pusztulunk ezekkel az
„ördögökkel". Azonban amikor Doszto-
jevszkij a maga regényét írta, a társadalom
még egészségesebb, normálisabb volt, s csak
egy része öltött ördögi alakot.

- Úgy érzem, a három adaptációt hasonló
formaelv tartja össze. Mindháromban az
önvallomás kerül előtérbe, s mintha filmes
premier plan képkockák fokoznák időnként a
színpadi feszültséget.

- Eleinte nem gondoltam, hogy ez így fog
alakulni. Azt hittem, hogy mindenképpen
meg kell csinálnom a színpadon az
öregasszony meggyilkolásának a jelenetét.
Hosszú ideig dolgoztam rajta. De amikor
tudatosítottam magamban, hogy Doszto-
jevszkij zsenialitása abban áll, dialógusai úgy
vannak megszerkesztve, hogy ha a néző nem
tudja, Raszkolnyikov valóban gyilkolt-e
vagy sem, akkor mint egy igazi krimit üli
végig a darabot, kíváncsian figyeli, hogy
kifakad-e végül belőle a vallomás, s hogy
összeroppan-e vagy sem. Így csak azokat az
alakokat vezettem be, melyek ennek az
eshetőségét megteremtik: az ismeretlent, aki
megvádolja, a mázoló Mikolkát, aki magára
vállalja a gyilkosságot. Az a gesztus, mellyel
Raszkolnyikov Mikolkát fölsegíti, árulja el
Porfirijnak Raszkolnyikov bűnösségét.
Meglátja mélységes emberségét, s megsejti
azt is: csak határtalan képzelőereje és
intellektuális maximalizmusa vihette rá, hogy
áthágja az erkölcsi normákat. Erkölcsi
érzékenységére vall a tett utáni szenvedése
is, mely számára a voltaképpeni bűnhődés -
ezért is mondja neki Porfirij, hogy a
bűnhődés megmentheti.

De eleinte mégiscsak azt hittem, az
öregasszony nélkül nem sikerül megcsinálni
az előadást. Azután megértettem, milyen
banális lenne baltával belevágni egy
gumibábuba, amiből aztán ömleni kezd a vér
- s hogy ez inkább á la Dosztojevszkij volna.
Viszont az a jelenet - melyre a regény is utal
-, hogy Raszkolnyikov a tárgyaláson
mennyire szenvtelenül és pre-

cízen, minden részletre kiterjedően mesélte
el a történetet, de úgy, mintha az egész nem
őrá vonatkozna, megértette velem, hogy ez a
rész egy fantasztikus befejezés lehetőségét
kínálja. S hogyha mindazok a tárgyi bizonyí-
tékok - a balta, a kulcs, a szőrmedarab -,
amelyek olyan részletesen le vannak írva, ott
lehetnek „résztvevőként" a tárgyaláson, sok-
kal inkább megragadják a képzeletünket,
mintha egy olyan jelenetben látnánk őket,
amikor Raszkolnyikov a baltával végrehajtja
a tettet.

 Számomra az előadás értelmezésében
éppen Raszkolnyikovnak ez az átváltozása,
szenvtelensége tűnt a legfontosabbnak.
Ha látta Ljubimov rendezését, emlé-

kezhet rá, hogy ott a hirtelen váltakozó
képeknek nem volt belülről fakadó ritmusa.
Ez az előadás a szovjet rendező meddő
lázadása volt a stagnáló művészeti élettel
szemben, de nem volt semmi köze sem a
Bűn és bűnhődéshez, sem pedig általában a
dosztojevszkiji kérdésekhez - kizárólag a
szovjet színházművészet kifejezés-beli
problémáihoz volt köze. Ő a szocialista
realizmusra támad baltával - pedig itt az
emberre kell támadni, s ebből kell levonni a
konzekvenciákat.

 Ez a mozzanat, a személyes felelősség
hangsúlyozása talán az ön nemzedékének ifjú-
kori tapasztalataival magyarázható. Filmjei-
ben még inkább szembetűnő ez. Az a sokoldalú
- pszichológiai, fabuláris stb. - motiváció, mely
Dosztojevszkij regényére jellemző, színpadon
nagyon nehezen valósítható meg. Mégis úgy
érzem, az ön adaptációiban ez a sokoldalúság
a rendkívüli feszültségben és expresszivitásban
mégiscsak jelen van.
Az embereket vonzza a szerteágazó fa-

bula, de a színpadi adaptáció számára ez a
kusza szövevény nem inspiráló, mert elvész
benne az alapgondolat. A regény olvasásra
szánt műfaj, kellően vastagnak kell lennie.
Dosztojevszkijnek a maga problematikáját
kora olvasója számára megfelelő közegbe
kellett beágyaznia. A mai olvasók többsége -
én is közéjük tartozom - sok mindent átla-
poz, hogy kiválassza a legfontosabbat. Adap-
tációimban is azt választom ki, ami a mai
olvasót, illetve nézőt megfoghatja.

 Úgy érzem, főként a legutóbbi két adap-
tációban, hogy ezek egymásra rímelő szituá-
ciókból építkeznek, ahol minden következő
jelenet elmélyíti az előzőt.
Én úgy érzem, csak most fog nekem

sikerülni majd egy igazán jó előadást csi-
nálni. Igaz, hogy a Bűn és bűnhődésben
rendkívül erős színészekkel dolgoztam, sok
mindent mégsem sikerült megvalósítani -
például Szibériát sem. Most ősszel ezt a
darabot Nyugat-Berlinben fogom
megcsinálni, fantasztikus német színé-
szekkel. Például Szonyát Jutta Lampe,
Porfirijt Údo Zammel fogja játszani, Rasz-
kolnyikovot még nem tudom, ki. De min-
denképp úgy érzem, formai szempontból

ezt a darabot tovább lehet fejleszteni. Nem
tudom, hogy fognak játszani, de a németek
jól értik Dosztojevszkijt, s talán jól is fog
hangzani németül.
 A krakkói előadással mindenesetre sike-

rült visszaadnia a regényi fabulának azt a
kettősségét, hogy a gyilkos itt egyben forra-
dalmár is és szent is, mélységesen emberi, s
hogy P o r i is, az ügyész, Raszkolnyikov
üldözője, egyúttal filozofikus hajlamú ember.
Dosztojevszkijnek feltehetően ez is volt

a szándéka. Hisz a valóság, amely
körülvette, olyannyira ambivalens, nehezen
visszaadható volt, hogy éppen e kettősség
ötvözése kellett hogy legyen a művész
feladata. Mackiewicz könyvében nagyon jól
kidomborodik, hogy Dosztojevszkij a hőseit
nem egyszerűen a környezetéből másolta.
Ezek a hősök több prototípus ötvözetei: az
öregember vonásai a gyermekéivel
keverednek, a nőkéi a férfiakéival, s ez-által
hihetetlen plaszticitás jön létre.

- Elolvastam előadás előtt a
forgatókönyvet, s nagyon megfogott, mennyire
sugallja a szó a gesztust. A színpadon pedig
még inkább gesztusértékű volt minden szó.

 Dosztojevszkijnél is megvan ugyanez.
 Igaz. Én oroszul, eredetiben olvastam, s

mégis most már nehezen tudnám másképpen
elképzelni a hősöket, mint ahogy az ön adap-
tációiban láttam, egészen a színpadi térben
való mozgásukig.

 Mindig is valami effélére törekedtem.
 A Dosztojevszkij-szakértőknek az volta

legfőbb kifogása, hogy Szvidrigajlov nincsen
benne az előadásban. Érzésem szerint az ő
szerepét mintegy a nézőknek kell itt magukra
vállalniuk.
 Hogyha benne lett volna az előadásban,

nehéz lett volna összehozni őt a többiekkel,
hisz egészen más síkon mozog. Biztos
vagyok benne, hogy így kellett döntenem.
Dosztojevszkijnél mindig van valamiféle
leselkedés. Valaki hallgatózik az ajtó mögött.
Szvidrigajlov is az ajtó mögött hallgatózik.
Krystyna Zachwatowicz nagyon hangsú-
lyozta egyébként ezt a leselkedésmotívumot a
díszleteiben. Ez olyan szélsőséges formában
jelenik meg az előadásban, hogy hallunk egy
beszélgetést, de nem látjuk, egyesek látják,
mások nem, s időnként egy-egy jelenet
teljesen homályban marad.
 Ez azt a hatást kelti, mintha valami elő-

készület folyna a tettre, miközben a szemünk
előtt már ott van az eredmény is.
 Dosztojevszkij ilyen értelemben az

Evangélium illusztrátora (ahogy Mackiewicz
is írja), valójában olyan modern regényt ír,
melynek gerince az Evangélium.
 Amikor egy angol kritikus megnézte ezt a

darabot, azt írta, hogy szeretne megtanulni len-
gyelül. Észrevett-e valamiféle különbséget a
külföldi vendégszereplések során a közönség
reakcióiban?
A színészek annyira szuggesztívek, oly-

annyira magukkal ragadják a nézőt, hogy
mindenki érzi, itt valami nagyon fontosról
van szó.


