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• VILÁGSZÍNHÁZ •

Szerepet formálni, légkört és pláne szituációt
eremteni nincs lehetőség. A fantasztikusan
neklő Deborah Polaski, ha Brünnhildéjének lelki
ohama van, hátravonul az odakészített vitorla-
zerű kiállítási tárgyat kaparni. Szegény Wagner
it meg nem tesz, mennyit küszködik, hogy
rünnhilde ébredését varázslatossá bűvölje -
indhiába; Kirchner és segítség híján a szegény
olaski érzéketlen marad. (Ó, Hildegard Beh-

ens, te felejthetetlen!) Egyedül a nagyszerű
ohn Tomlinson tud önmagába zuhant, megha-
onlott Wotant játszani.
A „földgömbölyűséget" jelképező ívelt padlat -
egvolt már Peter Hallnál! - egyetlen pillanatra

em képes metaforikussá válni. A színpad
olyamatos ügyetlenkedések színhelye. A Rajna
incsében az Alberich környékezte sellők perce-
ig semmittevően unatkoznak. A walkürben a lif-
es lányok csúcsforgalma majdnem komikus. A

z 1994-ben felújított Ring rendezője, Alf-
red Kirchner a Max Reinhardt-iskolát vé-
gezte el. Németország legmodernebb
színházában, Brémában Peter Zadek
asszisztense volt, majd a bécsi
Burgthea-

erhez került, néhány évig Bochumban és Stutt-
artban is dolgozott. Elsősorban prózai műveket
llított színpadra, de később a zenés műfajban is
űködött. Frankfurtban például nagy sikerrel

endezte a Jenufát. Amszterdamban a Nicolaus
arnoncourt vezényletével színre kerülő Don
iovannit, Bécsben Claudio Abbadóval a Ho-

anscsinát állította színpadra.
A bayreuthi Festspielhausban lévő rendezői

zobájában kerestem fel, hogy a Ringről beszél-
essünk.
- Kirchner úr, kérem, beszéljen Ring-rende-

ésének koncepciójáról.
- Arra törekedtem, hogy a darab mélyéből az

mberi arcokat mutassam be, hogy rávilágítsak
zokra a részekre, amelyek szép vágyakról szól-
ak. Ezt azért tartom lényegesnek, mert az em-
ereket ma egyre inkább megfosztják fantáziá-

uktól. Hiszen a ma embere mindent megrágva,
indent előre elkészítve kap. A televízióban
egmutatják, hogyan kell viselkednie, mikép-

en kell reagálnia erre a világra. Nincsenek vízi-
k, nincsenek álmok, nincs civil kurázsi, és hogy
z ellen felléphessünk, úgy vélem, fontos, hogy

Siegfriedben is interludium a tűzfolyamon áttörő
címszereplő útja; mire a függöny fölmegy,
Brünnhilde már hideg tájon szunnyad, mint a
jégmezők lovagnéja. Az istenek alkonyában a
hátsó horizont alatt, a földhajlat takarásában,
hang-súlytalanul és jelentéktelenül áll Siegfried
ravatala. Brünnhilde a függöny alatt odaslisszol,
melléfekszik, miközben a tűzpatak folyóvízzé
változik (tűz és víz, folyó és szárazföld
önkényesen cserélődik Kirchnernél), száraz
víznek nedves partján grasszálnak a sellők,
majd a fekete kör-függöny mögött föltűnik és
egy kihajtogatott vörös szőnyeg takarásában
„elhamvad" a poszt-modern Walhalla.

Kirchnert és Rosalie-t, enyhén szólva, nem
ünnepelte a közönség. Azért ők minden este kijöt-
tek a függöny elé, és mosolyogva állták a vihart.

Wagner örök - de e négy estén nem volt a
régi.

az emberi aspektusokra mutassunk rá, ez sokkal
lényegesebb kérdés, mint az, hogy például kapi-
talizmus és szocializmus ebben a darabban tu-
lajdonképpen immanens módon benne foglalta-
tik. Szerintem a rendezőnek nem az a feladata,
hogy erre a történetre egy másikat, a saját törté-
netét ráerőltesse, hanem az, hogy a nézőnek
megmutassa a különböző kapcsolódásokat, így
például az egyik legfontosabbat, hogy tudniillik A
Rajna kincse, A walkür, a Siegfried és Az istenek
alkonya szorosan összefüggenek. Így lényeges
megmutatni A Rajna kincsében az emberi gyen-
geséget, a kapzsiságot, a pénzsóvárságot, a ha-
talomvágyat vagy a házasság intézményének
védelmét, a szerelmet, például Fasolt szerelmét
Freia iránt. Tehát be kell mutatni ezt a sokféle ér-
zést, és azt is, hogy ezek milyen bonyolult dol-
gok, és mennyi bajt okoznak.

- Az ön rendezésében Alberich alakja is más
megvilágításba kerül.

- Számomra Alberich nem a világra rásza-
baduló gonoszságot jelenti, nem a született „ős-
gonosz" lép elénk, hanem egy szerencsétlen
ember, aki nehézségekkel küzd. Alacsony, csúf,
testi hibás figura, aki egyszerűen csak meg akar-
ja bámulni a gyönyörű rajnai sellőket. Az első
mondata így kezdődik: „Stört es..." (vagyis: za-
var, ha itt állok és nézlek benneteket?). A sellők
azonban kinevetik, mert Alberich borzasztóan

csúnya, de Wagner ezt belekomponálta a zené-
be. Alberichnek mindig azt kell énekelnie: hat-
schi, hatschi, ami tüsszentést (hapci, hapci) je-
lent, és mindig tüsszent is. Megcsúszik, elbotlik,
elesik, mindig valami módon az orrára koppinta-
nak, végül csellel a Gyűrűt is elveszik tőle, és ez
az oka, hogy olyan iszonyúan gyűlöli a világot. Al-
berich tehát a mindig háttérbe szorított ember tí-
pusa, ezt kell megmutatnunk a Ring kezdetén, A
Rajna kincsében.

- Richard Wagner számos rendezői utasítást
adott. Ezeket mennyire vette figyelembe?

- Számomra nagyon fontosak Wagner ren-
dezői utasításai. Wieland Wagner annak idején
kijelentette, hogy ezek érdektelenek, neki
ugyanis az volt a célja, hogy a színpadképeket
megszabadítsa a felesleges díszletektől. Szerin-
tem ezek a rendezői utasítások nagyon érdeke-
sek. Így például A Rajna kincsé ben azt olvassuk,
hogy olyan szakadékok vannak, amelyek egy-
mást követően a végtelenbe nyúlnak. Ez engem
arra emlékeztet, hogy a maga módján az agy is
olyan hálózatot alkot, amely a tudatalattihoz ve-
zet, oda, ahol az álmok születnek.

A walkür számomra olyan darab, amelyben a
tudatalattinak rendkívüli jelentősége van. A köz-
ponti jelenet az, amikor Wotan ezt mondja:
„Wenn ich mit lhr spreche, dann rat ich mit mir."
Tehát: „Ha vele beszélek, akkor önmagammal
ülök tanácsot", vagyis énjének jobbik felével, a
tudatalattijával beszél. Majd eljutunk arra a pont-
ra, amikor Wotan legkedvesebb leányát, Brünn-
hildét elaltatja, és tudjuk, hogy az alvás Wagner-
nél álmot és önmagunk megtalálását jelenti.

A következő rész a Siegfried; a részek közti el-
térés a színekben is kifejeződik. A walkür teljes
háttere fekete, ez a darab alapszíne. A Siegfried
gyönyörű zöld színben pompázik, ebben mani-
fesztálódik Wotannak az új emberről alkotott
gondolata. Ebben a darabban Siegfried eredetét
kutatja: honnan jövök, ki az anyám? Egyébként
a Siegfried cselekményének középpontjában
mindvégig a tudásvágy áll. Így kerül ide a Wotan
és Mime közötti - a régi népi kérdezz-felelek játé-
kon alapuló - fogadás, amelyben a vesztes feje a
tét! Ez átvitt értelemben azt jelenti, hogy aki nem
tud semmit, elveszti a fejét, tehát a tudatlannak
nincs is feje! Mime is tragikus figura, aki csak a
hatalmat akarja. Tőle úgy szabadul meg
Siegfried, hogy ledöfi. Ezt követően Siegfried az
ígéretek birodalmába, majd a senki országába
megy. Hiszen mielőtt Brünnhildét felébresztené,
azt énekli: „Selige Öhde", tehát boldog üresség,
olyan sivatag, ahol nem élés nemis élt soha senki:
ember nélküli világ. És úgy tetszik, csak ebben a
kietlen világban fejlődhet szerelem. A szerelmi
jelenet, a „Lachende Liebe, leuchtender Tod"
(nevető szerelem, ragyogó halál!) szavakkal ér
véget. Tehát Siegfried és Brünnhilde szerelmes,
boldog egymásra találása végül mégsem teljesül
be.

VIOLA GYÖRGY

A RING
BESZÉLGETÉS ALFRED KIRCHNERREL
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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


