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KRYSTIAN LUPA ÉS A KANT

Wrocław-Swiebodzki valamikor csodás pá-
lyaudvar lehetett. Bár Wrocław még mindig
jelentős város, már nincs szüksége többé
hatalmas pályaudvarra, így a Swiebodzki is
feleslegessé vált - színházat csi-
náltak belőle.

Az előadásnak vége, az üres csarnokban tom-
bol a rendező, Krystian Lupa, aki mostanában
gyakran kerül az érdeklődés középpontjába. Az
ötvenhárom éves művész a lengyel színház „dü-
höngő ifjúságának" legjelesebb képviselője. A
„fiatal" rendező Wrocławban egy öregedéssel
kapcsolatos darabot rendezett, Thomas Bernhard
Kant című művét.

„Ezek ma csak poénra utaztak, paródiát ját-
szottak, ritmus és mérték nélkül" - mérgelődik
Lupa. A színészek szégyenkezve, lehajtott fejjel
osonnak el mellette. Lupából árad a düh. Bár
minden színész számára kitüntetést jelent, ha
vele dolgozhat, a munkák során gyakran kerül
sor súlyos konfliktusokra. Egy-egy előadáson
hat-tizenkét hónapot dolgozik - ötször olyan
hosszú ideig, mint az általában megszokott-, és a
rendezései soha nem tartanak négy óránál
rövidebb ideig. Kezdetben inkább a sztáregyüt-
tesek rút kiskacsáit szemelte ki munkáihoz, de
rendezéseinek sikere nyomán ma már a legjobb
színészek is versengenek, hogy vele dolgozhas-
sanak. Ugyanakkor a közönség egy része zavar-
ban van, mert Lupa előadásait sokan nem értik,
noha ezt bevallani kevesen merik.

Krystian Lupa nem kozmopolita művész, bár
előadásai alapján gyakran annak titulálják. „Lel-
kemben száz százalékig lengyel vagyok" -vallja.
Kezdetben filmezéssel akart foglalkozni, ezért
iratkozott be a híres łódzi főiskolára, ahol aztán
rátalált a színházra, s azóta az lett az otthona,
életének meghatározója. 1977 óta kisebb meg-
szakításokkal a krakkói Stary Teatrban dolgozik.
Ott őrli környezete idegeit egy-egy különös, nem
mindennapi témájú darab meditatív elmélyültsé-
gű rendezésével, igényes kidolgozásával. Lupa
szerző, dramaturg, jelmez- és díszlettervező egy
személyben, hang- és fénytechnikus, valamint
apa és barát - a lupai Gesamtkunstwerk meg-
személyesítője. Mivel a kész színdarabok untat-
ják, igyekszik nem drámai irodalmi anyagokat
színre állítani. Előszeretettel választ olyan dara-
bokat, amelyeket Lengyelországban még nem
ismernek, vagy olyanokat, amelyek még nincse-
nek lefordítva. Dosztojevszkij-, Musil-, Rilke- és
Broch-művek után a közelmúltban - egymást
követően háromszor - Thomas Bernhard-darabot
mutatott be.

Nem véletlenül kötődik a német irodalomhoz,
ugyanis kitűnően elsajátította a német nyelvet. „A
német irodalomban elbűvöl az önmegfigyelés
hagyománya." Bernharddal e kultusz köti össze
Lupát, aki maga is lelkes jegyzet- és vázlatké-
szítő. A két művész között számos rokon vonás

fedezhető fel, például a katolicizmus rituális ha-
gyományainak tiszteletben tartása, a bűntudat
traumatikul komplexusa, s az, hogy mindketten
egy súlyos megrázkódtatásokat megélt ország
meghasonlott nemzedékéhez tartoznak. Míg
Bernhard mint nyelvművész nyelvi játékokba rejti
világ- és embergyűlöletét, a lengyel színházmű-
vész Bernhard szövegeinek meghökkentő meta-
fizikai tartalmait boncolgatja, s bár messze-
menően érti azok lételméleti összefüggéseit, tel-
jesen kifordítja őket.

„Mi, lengyelek nagyon ragaszkodunk a háború
előtti romantikához. Az úgynevezett avantgárd
nálunk még mindig nem tudott kiteljesedni. Ez a
vákuum egyedülálló Európában"- mondja Lupa.
A fiatal színházművészek többsége ma is vagy
groteszk-stilizált lengyel szenvedéstörténeteket
celebrál, vagy a múlt értékeit felidéző
látványprodukciókat jelenít meg, vagy pedig
expresszionista színházi feketemiséket rendez.
Lupa azonban új színházi esztétikán dolgozik, s
ezért sok fiatal kollégájánál fiatalabbnak számít.
Ezt az esztétikát posztmodernnek lehet nevezni,
amennyiben az érzékelés és a gondolkodás
töredékességének mechanizmusával
foglalkozik. (Ez a nem kifejezetten színházi téma
mind ez idáig nem érdekelte a lengyel színházi
alkotókat.) Lupánál minden konkrét képekben
jelenik meg, s ezeket elő-szeretettel
kommentálja belső monológokkal. Egy-egy
figura karakterét, lelki folyamatait fé-
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nyek, hanghatások, gesztusok, szimultán moz-
gásképek segítségével ábrázolja. A produkciók-
nak ezt a komplexitását, kivált a Lupa által meg-
kívánt mélység, és elmélyültség fokán, nem lehet
a realista színjátszás hagyományos eszközeivel
elérni. „Ez természetesen sérti azoknak a színé-
szeknek az önérzetét, akik csak saját képessége-
ikben bíznak. A jó színház feltétele a színész és a
tér közötti feszültség; épp e feszültség révén
fejezhető ki szuggesztíven egy-egy helyzet igaz-
sága" - hangsúlyozza Lupa, aki természetesen a
látványra helyezi a hangsúlyt, s akit a színpadon
a drámán túli szituációk érdekelnek.

Krystian Lupa vallásos művésznek tartja ma-
gát. Posztmodern kifejezési nyelve ellenére ra-
gaszkodik ahhoz az egyébként erősen vitatható
igényéhez, miszerint szükséges, hogy a színházi
előadás valamiféle „kinyilatkoztató aktus" le-
gyen. „Abban az értelemben vagyok vallásos,
hogy a színházban az emberségem meghatáro-
zóiról meditálok. A művészet feladatára vonatko-
zó kérdésem így hangzik: mennyiben fontos az
egyén számára az a valóság, amelyben él? Úgy
gondolom, az emberi individuum számos feltá-
ratlan titkot rejt magában, s vannak pillanatok,
amikor egyes titkok villámcsapásszerűen feltá-
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rulnak előttünk. Ilyen pillanat lehet egy színházi
előadás is."

Bernhard-meditációi során Lupa ezért reagál
különösen érzékenyen a színészek parodisztikus
túlzásaira, még ha ezzel a szerző alapvető szán-
dékát tagadja is meg. Bernhard „érzékeny" és
„szentimentális" nyelvi játékait a rendező „érzéki-
szentimentális" színpadi cselekvésekre fordít-ja
át. Az érzékekre ható, moralizálás nélküli ka-
tarzis élményét akarja felmutatni, anélkül, hogy
Bernhard „fennkölt" botrányaira vagy a rituális
„őslengyel" mártíromságra egy pillanatig is gon-
dolna: „Thomas Bernhard zseniális nyelvének
segítségével a létezés legalapvetőbb mechaniz-
musát akarom vizuális kompozíciókban megmu-
tatni."

Talán a Kant-rendezés bizonyította a legjob-
ban, hogy mennyire hatásos lehet a lupai katar-
zis. Az előadás nem annyira az öregedésről, mint
inkább a generációk konfliktusáról szól. „A téma
azonnal magával ragadott. Lengyelországban ez
különösen aktuális, hiszen a generációs problé

ma Európa más országaihoz képest itt harminc-
éves késéssel jelent meg." Kant, Európa szellemi
öröksége öreg és szenilis. 0, aki életében soha
nem utazott sehová, most egy apokaliptikus,
robbanásveszélyes gőzösön - a második gene-
rációnak nevezett társaság kíséretében - az Újvi-
lág, egy jövőbeli, ismeretlen vad kultúra felé tart.
Ennek a „második generációnak" a tagjai - akik-
nek nyelvezete Kant számára teljesen idegen - a
színpad mélyén lézengenek, az eseményeket
csupán kommentálva, s egy-egy kisebb feladat
is sokkolja őket. A fiatal színészeknek csak a
szünetben van lehetőségük arra, hogy - látszó-
lag magánemberként - az előszínpadra jöhesse-
nek, oda, ahol a „korlátokat" és a jeleneteket
kékes fény mossa el. „A darabban a szünetek a
legfontosabbak" - mondja Lupa.

Miután Kant a hajón tartott előadásával meg-
bukott, semmi sem állítja meg a hátsó színpad
előretörését. „A fiatalok elfoglalják a szalonokat, a
színpadon technozene és bécsi valcer váltják
egymást. Ez már minden bizonnyal egyfajta for-
radalom előszele, egyfajta továbblépés, vagy azt
is mondhatnám: egy új generáció új kultúrájának
kezdete" - nyilatkozik Lupa. A generációk közötti

ellentét számára a legérdekesebb színházi téma.
„Különböző felfogások, különböző nyelvek, kü-
lönböző jelek. Még sosem volt a generációk kö-
zötti szakadék ennyire mély, az emberek soha-
sem féltek ennyire az öregedéstől. Es az ag-
resszivitás, amely e félelemből fakad, mindkét
oldalon erősödik." Ezért akart Lupa e két világ, e
két eltérő felfogás számára különböző színházi
nyelvezetet kialakítani.

„Az agresszivitást, a zavart nem csak negatív
energiaként lehet értékelni, bár Lengyelország-
ban ez a vélemény az elterjedtebb. Talán új kul-
túra van születőben, amelyet mi még nem isme-
rünk." Lupa, aki Krakkóban rendezőket tanít, op-
timista. „Most végre készülődik valami, valami új.
A színiiskolákban a végzősök tele vannak valami
mással, öntudatosak, s más víziókkal, ötletekkel,
egészen más nyelvezettel állnak elő. Nemsokára
fiatal rendezők és szerzők is lesznek
Lengyelországban!" Lupa, az öreg fiatal új kihí-
vásokat keres.
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