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Ön a közelmúltig a Teatr Powszechny igazga-
tója volt. Melyek a legfőbb nehézségek, ame-
lyekkel a mai lengyel rendezőknek és
színészek-nek meg kell küzdeniök?
 A legnagyobb problémát a társulat jelenti.
A színészek ugyan még dolgoznak a színház-
ban, de már nem abból élnek, mert a gazdasági
helyzet kényszerétől űzve ezernyi más munkát
vállalnak a filmnél, a tévénél; idejüknek csak egy
részét szentelik a színháznak. Ezért egy kettő-
négy szereplős darabot még elég könnyű meg-
rendezni, de már a Romeo és Júliához nemigen
lehet értelmes próbatervet készíteni.

A jelen gazdasági válságban csak két lehető-
ség van. Egyfelől csökkenteni a szubvencionált
színházak számát, és a rendelkezésre álló anya-
gi eszközöket a kevés megmaradt között szét-
osztani, hogy legalább azok normálisan dolgoz-
hassanak; másfelől a színészeknek, a színházi
embereknek más formákban is meg kell szerve-
ződniök, például magánszínházakban.
 Isabella Cywińska, a kulturális miniszter

az eddigi több, mint hatvan szubvencionált
szín-házból csak tizenötöt akar megtartani, a

többit a helyi hatóságok felelősségére bízná -
igencsak bizonytalan kimenetellel. Ön szerint ez
vajon ki-út?
 Ezek átmeneti formák. Úgy, amint most

van, nem mehet tovább. A színházak egy részét
a helyi hatóságoknak kell kezelniök, csakhogy e
szerveknek egyelőre fogalmuk sincs, mennyi
pénz áll rendelkezésükre. Még nincs adórend-
szer, amelynek alapján a jövendő bevételeket fel
lehetne becsülni, és a helyi hatóságoknak még a
következő szezonban is Varsótól kell kapniok a
pénzt. A kulturális minisztériumban felmerült el-
képzelések jó irányba mutatnak, de egyelőre
csak átmeneti megoldást jelentenek. Megalapo-
zott tervezésre csak a jövő évtől lesz mód.

 Önt a közeljövőben Glasgow-ban életmű-
díjjal tüntetik ki filmrendezői munkásságáért. Te-
matikai szempontból újra meg újra a lengyel na-
cionalizmus és a lengyel ellenállás foglalkoztat-

ta; az ellenállás éppúgy irányulhatott a német

megszállás, minta háború utáni kommunizmus

ellen. Mára mindkettő túlhaladottá vált. Vajon

ezzel lezárult-e az ön életműve is?
 Való igaz, hogy ez idő szerint nehéz sza-

kaszt élek át, de azért ellenségképeimet nem ve-
szítettem el. A legfrissebb lengyelországi fejle-
mények ugyanis megmutatták, hogy az orszá-
gon belül erős politikai ellenségeink támadnak
majd. Az én problémám más jellegű. Arra a kér-
désre keresem a választ, hogy vajon létezik-e
még közönség az én filmjeimre. Egész életem-
ben tudtam, hogy van ilyen közönség, mind Len-
gyelországban, mind külföldön; ma már nem tu-
dom ezt. Meglehet, hogy valahol a világban van-
nak még nézők, akiket érdekelnek ezek a messzi
országból érkezett furcsa filmek, de hát nehéz

dolog filmet csinálni ismeretlenek számára. Az
ember a saját honi környezete számára dolgozik,
és nem tudom, van-e még Lengyelországban
olyan értelmiség, amelyet érdekel a film, vagy ha
nincs, remélhető-e, hogy ez a réteg majd vissza-
tér, avagy először újra meg kell születnie?

 Ön eddig mindig nagy visszhangra talált a
lengyel nézők körében. Hogyan változott meg ez

a közönség az elmúlt években?
 Nálunk most olyan filmeket játszanak,

amilyenek korábban nem voltak: kommersz
amerikai filmeket, karate- és szexfilmeket. Ez
oda vezetett, hogy az eddigi nézők kiszorultak a
mozikból. Amellett a gazdasági válság az elmúlt
évek-ben különösen az értelmiséget sújtotta.

A filmforgalmazási rendszer felszabadult az
állami gyámkodás alól, és most kizárólag üzleti-
es szempontok alapján működik. Ehhez járul,
hogy a honi filmgyártást világszerte adókedvez-
ményekkel és más pénzügyi eszközökkel támo-
gatják. Ilyesmi nálunk nem létezik, és ez csak
mélyíti frusztrációnkat.
 Vonatkozik ez az elüzletiesedése veszély

a színházakra is?

Andrzej Wajda

- Nem ilyen élesen. Amikor ezt a színházat
átvettem, megtudakoltam az anyagi lehetősége-
ket. Ekkor kiderült, hogy a költségvetés jószeré-
vel független a látogatottsági aránytól. A szín-
házjegy nálunk most olcsóbb, mint egy doboz ci-
garetta, és ez a következő szezonban is így ma-
rad. Vagyis gazdasági tekintetben semmi értel-
me nem volt egy népszerű műsorterv összeállí-
tásának. Másfelől persze a színházak pénzügyi
ellátottsága jóval szerényebb a szükségesnél;
szponzorokra lenne szükség, csakhogy ahhoz a
szponzorálásnak anyagilag ki kellene fizetődnie,
és a pénzügyminisztérium egyelőre hallani sem
akar ilyen jellegű adórendszerről. Egyszóval: to-
vábbra is rá vagyunk utalva az állami szubvenci-
óra - az állam viszont, mint tudjuk, jószerivel
csődben van. Ha nem következnek be változá-
sok a törvénykezésben, katasztrófára számítok.
 És milyenek az újfajta törvényalkotás esé-

lyei?
 Elvben lehetne új törvényeket hozni, csak-

hogy ez idő szerint még vagy negyven elintézet-
len gazdasági törvény fekszik a szejm előtt, és ez
a szejm még legföljebb 1991 március-áprilisig
marad együtt. Ez a negyven törvény létfontossá-
gú a lengyel gazdaság talpon maradásához, és
attól tartok, az idő túl rövid ahhoz, hogy a szejm
még a művészek problémáival is foglalkozhas-
son. Jelenleg nincsenek olyan állami mechaniz-
musok, amelyek védenék vagy támogatnák a
lengyelországi művészi tevékenységet. Ez nem-
csak a filmre vagy a színházra vonatkozik; a len-
gyel kiadók is igen súlyos helyzetben vannak.

A szocialista rendszer legalább gazdasági te-
kintetben megvédte a művészetet. Ez a védelem
most megszűnt, és az új formák még nincsenek
kimunkálva. Az említett törvények sem oldanak
meg minden problémát, hiszen tudjuk, hogy a
művészetet és a kultúrát megfelelő mértékben
csak egy gazdag ország tudja finanszírozni. A
helyzet pedig elég baljós. A pesszimisták jöven-
dölése szerint még tíz évre lesz szükség; az opti-
misták szerint talán nyolc éven belül is jóra for-
dulhatnak a dolgok. Egy biztos: addig bőven ma-
rad rá idő, hogy a lengyel színház és a lengyel
film eltűnjön a föld színéről.
 A lengyel művészek, a lengyel értelmiség a

Szolidaritással együttműködve nagyon nagy

szerepet játszottak a kommunista rendszer le-

győzésében. Mosta margóra akarják őket szorí-
tani?
 Igen, mert a Szolidaritás kettészakadt, és

Lech Walesa mindent megtett azért, hogy a dol-
gok idáig jussanak. Nézetem szerint Walesa a le-
tűnt rendszer gyermeke. Nagyon hatékonyan
küzdött e rendszer ellen, kitűnően értett hozzá,
miként fordítsa a kommunista érveket és jelsza-
vakat kitalálóik ellen: saját fegyvereikkel verte
meg a kommunistákat. De ma már egészen más-
képp fest a helyzet; a tegnapi módszereknek



 SZÍNHÁZI RENDSZERVÁLTÁS 

már nem vehetjük hasznát. Mostani problémáink
már nem politikai, hanem gazdasági természe-
tűek, és sem Walesa, sem tanácsadói nem tud-
nak rájuk megoldást. Ehelyett át akarják politi-
zálni a gazdasági problémákat. Csakhogy ez
nem megoldás.

Walesa mindenkinek - a parasztoknak, a bá-
nyászoknak, az ipari munkásoknak - azt ígéri,
hogy majd jobban mennek a dolgok, és senkit
nem kell elbocsátani. De ha tekintetbe vesszük,
milyen rengeteg a nem rentábilis üzem, akkor ez
nem nevezhető komoly gazdasági programnak,
és attól tartok, Walesa ezzel csak elmélyíti a vál-
ságot. A másik oldalon ott áll Mazowiecki, aki
megmondja, mi a helyzet, és hogy a szükséges
áldozatok nélkül a helyzet nem fordulhat jobbra.'
 Október 3. óta nincs lengyel-NDK-határ;

ehelyett Lengyelország a megnövekedett Né-
met Szővetségi Köztársasággal határos, vagyis
az ország nyugatabbra tolódott. Változtat ez az
itteni helyzeten?
 Azt hiszem, túlságosan lekötnek a saját

problémáink, hogysem ezen igazán elgondol-
kodnánk. Lengyelország számára valószínűleg
kevésbé fontos, hogy mit gondolunk mi nyugati
szomszédainkról, mint az, hogy ők mit gondol-
nak mirólunk. Nyáron itt járt Zbigniew Brzezinski,
és azt mondta, hogy a nemzetközi politikai hely-
zet ez idő szerint kedvező Lengyelország szá-
mára. A Nyugat támogatni akarja a születő de-
mokráciát, s ezért gazdaságilag is segíteni fog.
Ezen a helyzeten csak egy hirtelen politikai for-
dulat ronthat, amelyet a Nyugat nem értene meg,
s amely megzavarná; mert akinek pénze van, az
nagyon alaposan meggondolja, hol fekteti be. És
én nagyon félek attól, hogy a közeljövőben sor
kerülhet egy ilyen politikai fordulatra.

Theater heute, 1990. december

Az interjú még az elnökválasztás előtt készült. - A ford.

90 éve, 1901. április 18-án született Németh Lász-
ló, a magyar próza- és drámairodalom kiemelkedő
alakja. Orvosi diplomáját és gyakorlatát félretéve
lesz író, tanár, lapszerkesztő. Társadalmi drámái-
ban a móriczi gondolat folytatója, a gúzsba kötött
férfi kompromisszumait ábrázolja (Papucshős, Vil-
lámfénynél). Történelmi színműveiben a korral pe-
reskedő nagy személyiségek (Széchenyi, Görgey,
Husz János, Galilei) konfliktusait tárja az olvasó, il-
letve a néző elé. Legsikeresebb darabjait, amelyek
sohasem archaizált, de irodalmian emelkedett
nyelven szólnak hozzánk - a fölsoroltakon kívül A
két Bolyaí, a VII. Gergely, Az áruló - gyakran fel-
újítják színházaink. Népszerűsége, ha a színházi
ízlés változásával egyidejűleg hullámzik is, lénye-
gében alig csökken. Az elmúlt évtizedek legjelentő-
sebb Németh László-színésze: Bessenyei Ferenc.
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Az elmúlt negyven évben furcsa, szokatlan ta-
pasztalat jutott osztályrészül ennek a mi közép-
európai művészetünknek: irgalmatlanul maga
alá gyűrte az a proletárdiktatúra, amelyet Körép-
Európától nyugatra jó néhány idealista haladó
rendnek álmodott. A mondott lidércnyomás alatt
sínylődő s az előbbiekkel genetikailag rokon kö-
zép-európai szakemberek, ama bizonyos lelke-
sült hatvanas évekbeli reformkommunisták több-
éves elemzésnek vetették alá az ő proletárdikta-
túrájukat, és különb-különb demokratizálási el-
járásokkal ömlesztettek bele friss vért, feltételez-
vén, hogy egy diktatúra, icikét-picikét, egészen a
dogma tabuvá emelt határáig, demokratikus is
lehet.

Kísérletük körülbelül olyan sikeres volt, mint
azé a leányzóé, aki elhatározza, hogy egy picikét
és lehetőleg szeplőtelenül terhes lesz. Látható
kudarcukat a sztálinizmus brutalitásával indo-
kolták, mintha a sztálinizmus csak holmi
bosszantó, esetleges jelenség volna, nem pedig
a proletárdiktatúra voltaképpeni értelme.
Mélyére akarván hatolni az őket eltöltő hitnek,
alaposan megvizsgálták és lebontották, hátha
rábukkan-nak a lényegre. Belül, a nép álarca
alatt, ott a párt, a pártfátyla mögött a pártvezetés,
a pártvezetés mögött a kiválasztottak
gyülekezete, a politikai bizottság, és csak a
politikai bizottság alatt rejtőzik a mag, a centrum,
a koncentrált hatalom és erőszak- vagyis a
semmi. És ez a semmi volt: az, ami uralkodott.
Ez a felismerés kapóra jött mindnyájunk
számára, akiket úgy izgatott a kommunizmus,
mint rákbeteget a rákja. Rádöbbentünk, hogy a
proletárdiktatúra vagy - ahogyan később
átkeresztelték - a létező szocializmus sajátos
fajtája az önkiszolgáló totalitásnak, amelynek
nincsenek igazi centrumai, mert egyenletesen el
van osztva az egész társadalomban: mindenki
egyszemélyben zsarnok és áldozat, mindenki
kínozza a másikat és ugyani-akkor elszenvedi
annak kínzásait, és ekképpen szinte minden
egyes ember sorsában az egész társadalom
sorsa tükröződik vissza.
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E kissé hosszadalmas bevezető arra szolgált,
hogy a kívülállók is megértsék, amit a követke-

zőkben mondani akarok: hogy tudniillik a kom-
munizmustól olyannyira sújtott és felőrölt, a
rend-őri erőszaktól olyannyira szorongatott
művészet mégsem tűnt el a föld színéről, hanem
egyszersmind az eliszaposodott totalitárius
önkiszolgálás egyik leghatékonyabb fegyverévé
vált.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mintegy
két különböző művészet létezett volna: egy,
amelyiket üldöznek, és egy, amelyik kiszolgál.
Szó sincs ilyesfajta megoszlásról. A kommuniz-
mus korszakának művészete, ahogyan én lá-
tom, elvileg tömör organizmus; lelki szemem
előtt nagy alkotók határtalanul tragikus pályái vo-
nulnak el. Oroszországban sok ilyen él, de van
belőlük másutt, így ami országunkban is. Ezek a
bátor művészek Kelet- és Közép-Európa-szerte
eltűntek a közéletből, és csodálatra méltó ellen-
zékei kultúrát hoztak létre, de a küzdelem hiába-
valósága árnyékként kísérte őket. Némelyeket
elűztek hazájukból, mások önként távoztak, de a
kilátástalan harc mindig velük maradt, és saját
történetüktől nem szakadhattak el.
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Aligha lehet csodálkozni azon, hogy a totalitás
hatalmának megdöntéséhez végső soron és pa-
radox módon azok is hozzájárultak, akik részt
vettek felépítésében, vagy éppen eggyé olvad-
tak vele. Kvizlingekből lettek a forradalom hősei,
olyanokból, akik először önmagukat győzték le.
Aki a proletárok országában él, az nem lepődik
meg ezen, sőt természetesnek találja. Életünk
minden mozzanata Janus-arcú, ez alól csak a
keresztények kivételek, de most nem ezzel fog-
lalkozom.

A kommunista ol igarchia- hasonlóan egyéb-
ként minden primitív hatalomhoz - egyszerre
gyűlölte és szerette a művészetet, a művészeket
pedig tisztelte s egyszersmind megvetette. Kas-
télyokat adományozott nekik, ahová aztán be-
zárta őket. Jószerivel nemesi rangra emelte
őket, és könyveiket zúzdába küldte. És a művé-
szek mindhalálig szerették kínzóikat. Hiába a sok
büntetés, a sok szekatúra: nem keseredtek meg.
A hatvanas években visszatértek a koncentráci-
ós táborokból, és továbbra is ragaszkodtak a régi
tanhoz, és anyjukként szerették a pártot. Oszip
Mandelstam mára második világháború előtt így
írt: „Nálunk még értékelik a költészetet: kivégzik
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