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Krzysztof War li kowski 1992-ben ke rült kö ze lebbi
kap cso latba az ope rá val, ami kor Pe ter Brook asszisz -
ten se ként dol go zott Cla ude De bussy Pel léas és Mé li -
sande-já ban. Elsô két ope ra ren de zése a kor társ an gol
Ro xanna Pa nuf nik The mu sic prog ramja és Verdi Don
Car losa. 2001 óta rend sze re sen dol go zik a var sói
Nem zeti Ope rá ban. Színre ál lí totta a Tho mas Bern -
hard mûve alap ján ké szült A tu dat lan és az ôrült címû
kor társ ope rát (zene szerzôje Pawel⁄ Myki etyn, War li -
kowski drá mai ren de zé se i nek ál landó ze nei köz re -
mû ködôje), majd Alf red Jarry és Krzysztof Pen de -
recki Ubu Re xét, va la mint Ge org Büch ner és Al ban
Berg Woz zeckjét. 2006-ban meg hív ták a pá ri zsi Opé ra
Na ti o nalba, ahol az Ip hi ge nia Ta u risz ban-t vitte színre.

War li kowski ope ra ren de zé se i ben szín házi esz té ti -
ká ját és prob le ma ti ká ját lát juk vi szont, min de ne kelôtt
a té mák mára vo nat koz ta tá sát (de nem túl zott ak tu a -
li zá lá sát), tér és idô meg ha tá ro zat lan sá gát, az em beri
ter mé szet és a benne rejlô go nosz kér dé sét. Az ári á -
kat elôadó éne ke sek já téka ugya no lyan vissza fo gott és
kon cent rált, mint a Te atr Roz ma itości szí né szeié, hi -
szen a ren dezô ugya núgy dol go zik ve lük: „ár tat lan,
pri mi tív és ta nács ta lan imp ro vi zá ciók” se gít sé gé vel.
Ugyan ak kor el fo gadja az opera „más sá gát”, s szín házi
el kép ze lé seit an nak sza bá lya i hoz ido mítja. „A szín -
ház ban arra tö rek szem, hogy meg nyis sam a szín pa -
dot a szó elôtt, az ope rá ban pe dig a zene elôtt” –
mondja. Ám a ze nét a szín ház felôl kö ze líti meg, az
opera ze né jét is szín házi ze ne ként fogja föl, ami „va -
la mirôl me sél, te hát azt kér de zem, mi a tör té nete, és
ho gyan tud nám azt én el me sélni. Az ope rá ban is
össz hang ban aka rok lenni szín házi gon dol ko dá som -
mal. Az ér de kel, mit ad hat egy opera par ti túra, ho gyan
le hetne azt meg sér teni, mit le hetne benne meg ta -
lálni. Csak ez után kö vet ke zik a ze né vel való ta lál ko -
zás.” (Ér de kes, hogy a mû vész, bár fél tu cat si ke res
ope ra ren de zést tud hat maga mö gött, ar ról be szél: „az
opera fáj dal mas ta pasz ta lat”, mi vel „az ope rá nak le he -
tet len meg fe lelni”.)

Krystian Lupa a The a ter an der Wi en ben vál lalta
Mo  zart A va rázs fu vo lájá nak szín re vi te lét, amelyrôl
azon ban le szö gezi: „Éle tem elsô és utolsó ope ra ren -
de zése.” Ki rán du lá sát a szé le sebb szakma két ség kí vül
el is merte (lásd SZÍN HÁZ 2006. au gusz tus – A Szerk.),
Lupa azon ban egy ér tel mûen ku darc ként élte meg.
Egy in ter jú ban így vall: „Az ope rá ban vég zett munka
vá gyak és ál mok el ve tése, el vesz te ge tése. Gon do la tok
el té koz lása, és ôszin tén szólva nem tu dom, hogy le -
het-e az ope rá ból kor társ, élô mû vé sze tet csi nálni. Le -
het, hogy az opera éne kelt ro mánc akar ma radni, ahol
még a zene is komp ro misszumra kény sze rül a cir -
kuszra és lát vá nyos ságra, ide gen bol dog ta lan ságra és
ide gen sze re lemre éhes kö zön ség ér zel me i vel és íz lé -
sé vel szem ben. Az opera anak ro nisz ti kus mû vé szet,
amely nek kö zön sége rá adá sul ketté osz lik azokra, akik
a ze nét akar ják hal lani, és azokra, akik lát vá nyos sá got
vár nak, ám rend sze rint a zene és a lát vá nyos ság el vá -
lik egy más tól.” 

Lupa rend kí vül fon tos nak tartja a szí nész belsô
me cha niz mu sa i nak meg moz ga tá sát, szí né szeitôl el -
várja, hogy min den ki mon dott szó vagy ki mu ta tott
ér zés gyö ke rét, mo ti vá ci ó ját meg ta lál ják sa ját ma -
guk ban. A bé csi ope ra ren de zést nagy rész ben azért
érez hette ku darc nak, mert e tö rek vé sét nem si ke rült
meg  ér tet nie az ot tani éne ke sek kel. „A munka so rán a
szó és a zene kö zötti el len pon tok fel fe de zése je len -
tette szá momra a leg na gyobb örö met. Ami kor azon -
ban meg pró bál tam a szí né szek nek ra di ká li sabb ér zé -
se i met át adni, az ér tet len ség fa lába üt köz tem. Mind -
az, amit mond tam, szá mukra ir ra ci o ná lis és fel  fog -
ha tat lan volt, te hát fé lel met vál tott ki. Min den ext ré -
mebb ja vas la tom után, amely arra irá nyult, hogy cse -
lek vé sük a tes tükbôl fa kad jon, ne pe dig il luszt ra tív le -
gyen, el hang zott a kér dés: mit fog hozzá szólni a kö -
zön ség?”

Lupa – War li kows ki hoz ha son lóan – sza bad sá got
ta lált az opera mû fa já nak kö tött sé gé ben. Ám míg az
utóbbi ren dezô e sza bad sá got ép pen ab ban látja, hogy
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en gyel or szág ban mint egy tíz éve lát ha tók olyan ren de zé sek, ame lyek sza kí ta nak a ha gyo má -
nyos, „rizs po ros” opera ját szás kli sé i vel, s igye kez nek fel ol dani az ének lés és a szí né szi ala kí tás

ko ráb ban fel old ha tat lan nak tûnô el len té tét. Eb ben Ma ri usz Treliński te kint hetô út törônek, aki – mint
ná lunk Ko va lik Ba lázs vagy Kes se lyák Ger gely – rend ha gyó, újító ope ra ren de zé se i vel tûnt föl, s hû ma -
radt a mû faj hoz. Ná lunk a drá mai ren dezôk rit kán me rész ked nek az opera te rü le tére. Len gyel or szág ban
is csu pán há rom al kotó vál lal ko zott erre – s való szí nû leg nem vé let len, hogy ép pen a je len leg le gér de -
ke sebb és leg in kább el is mert há rom al ko tó ról van szó. Min den bi zonnyal az sem vé let len, hogy mind há -
rom ren dezô drá mai elôadá sa i ban is rend kí vül fon tos, a szö veg gel egyen rangú al ko tó e lem a zene.
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az opera „sok kal il lé ko nyabb és ke vésbé ért hetô, ke vésbé kéz zel fog ható,
mint a szín házi szö veg”, ad dig Lupa szá mára „a zene fe gyelme”, a ze nei
struk tú rá ban rejlô le hetôsé gek mu tat tak új uta kat. E le hetôsé gek ki hasz -
ná lá sá nak ér de ké ben a ren dezô éle sen el vá lasz totta egy más tól A va rázs -
fu vola be szélt (re ci tált) és éne kelt ré szeit, s ki hang sú lyozta azok tem pó beli
kü lönb sé geit, egye net len sé gét. A Lupa ren  de zé se ire oly jel lemzô „gon dol -
ko dás”, fi lo zo fá lás azon ban ne he zen ad ható át az opera mû fa já nak ke re -
tei kö zött, ahol nincs mód meg állni egy-egy mon dat ere jéig, nincs he lye a
csend nek, a pil la nat fel füg gesz té sé nek, s így ép pen az ve szett el A va rázs fu -
vo lá ban, ami egyéb ként Lupa elôadá sa i nak lé nyege.

Grze gorz Jarzyna más fél éven be lül im már má so dik ope ra ren de zé sé vel
je lent ke zett, s köz ben drá mai mû vet nem is vitt szín padra. A 2006 szep -
tem be ré ben be mu ta tott Gi o vanni mint egy a ko rábbi Così fan tutte kri ti ká i -
ra adott vá lasz, s va ló já ban alig te kint hetô ope rá nak. A ren dezô úgy ha tá -
rozza meg mû vét mint „ta lál ko zást az ope rá val szí né szek elôadá sá ban”,
ahol a re ci ta ti vó kat pró zá ban mond ják el a Te atr Roz ma itości szí né szei,
az áriák pe dig play backrôl hang za nak el.

Jarzyna ope ra ren de zé seit mind az opera-, mind a szín házk ri tika egy ré -
sze éle sen bí rálta, más részt vi szont kul tu szelôadá sokká vál tak, ép pen ra -
di ká lis ak tu a li zá lá suk és az opera mû fa já val szem beni tel jes tisz te let len -
sé gük mi att. Sa ját ope ra ren de zé seirôl War li kowski is ki je lenti, hogy
„nem pro du ká lok, csak re du ká lok”, ám Jarzyna egye ne sen dest ruál.

Mind a Così fan tut téban, mind a Gi o van niban a szen ved élyek (fôleg a
sze xu a li tás) ereje és az áru lás, a meg csa lás kér dése fog lal koz tatta. Az elô -
adások hôsei mind két produkcióban al vi lági fi gu rák, ut ca lá nyok, transz  -
vesz ti ták, s bôsé ge sen ta lá lunk uta lást a tö meg kul túra kli sé ire, idol  ja ira.
Jarzyna le mond a ze nei dra ma tur gi á ról, s azt sa ját szín háza dra ma tur gi -
á já val he lyet te síti. Mo zart ze néje ha sonló funk ciót tölt be, mint más
elôadá sa i ban a szín házi zene, amely a szín padi ese mé nyek ér zelmi hát -
te rét raj zolja meg, gyak ran nyíl tan il luszt ra tív mó don. A mu zsika nála
gyak ran idé zet, pas ti che, amely a ren dezô és a nézôk kö zös is me re te ire,
ér zelmi tu dá sára apel lál. (A Così fan tut té ban pél dául fel csen dül egy Bo -
ney M-slá ger is.) 

Jarzyna így jel lemzi ope ra ren de zé seit: „A Così fan tutte ese té ben az volt
a cé lom, hogy szín há zat csi nál jak az ope rá ban. Med dig le het el menni az
éne ke sek kel a tör té net me sé lés ben? Hi szen foly ton az in ge rel az ope rá ban,
hogy nem me sél el tör té ne tet, hogy min den mûvi. A Gi o van ni nál vi szont
az ope rát vit tem be a szín házba, s úgy dol goz tam a szí né szek kel, mint ha

éne ke sek len né nek. A Così...-ban az
ér de kelt, ho  gyan le hetne az ope ra é -
ne ke sekbôl szí nészt fa ragni [a
poznańi opera éne ke se i vel dol go zott
– N. F.], a fel ada tuk az volt, hogy
el me sél je nek egy tör té ne tet, mint
a szín ház ban.”

Hogy Jarzyna a Gi o van nit nem
szánta tel jes mér ték ben ope rá nak,
bi zo nyítja az is, hogy be il lesz tette
az elôadásba Molière Don Ju an já -
nak egyes szö ve geit (pél dául a
fôhôs ta lál ko zá sát ap já val). Sza ba -
don bánt az ese mé nyek sor rend jé -
vel, a zene na gyobb ré szérôl le -
mon dott – Mo zart áriái csak a meg -
c sal tak ér zel me i nek ki fe je zé sére
hi va tot tak (Le po rello hí res ári ája
pró zá ban el skan dálva igen ko mi -
kus). Ezút tal „sa ját”, roz ma itościs
szí né sze i vel dol go zott, s ez zel me g -
ol dotta az opera te rü le tére át rán -
duló szín házi ren dezôk legfôbb
prob lé má ját (amellyel War li kow-
s ki nak si ke rült meg bir kóz nia, Lupa
vi szont ku dar cot val lott vele), vagy -
is azt, hogy rá ve gye az ope ra é ne ke -
se ket a be idegzôdött ját szási ru tin -
juk kal való sza kí tásra. Ki zá ró lag a
Kor mányzó – nála egyéb ként mind  -
vé gig néma – sze re pét osz totta Re -
mi gi usz L/ ukoms kira, a var sói Nem  -
zeti Opera éne ke sére, ô vi szont –
egye dü li ként – élôben énekli el az
elôadást záró „Don Gi o vanni, a ce -
nar teco” bel épôjét, a cím sze replô
és Le po rello szó lama pe dig mint ha
kar cos, re csegô le mezrôl vá la szol -
na. A próba fo lya mat so rán azon ban
a többi sze replô is vett ének lec ké -
ket, hogy a play backrôl fel csen dülô
ári á kat mi nél il lú zi ó  keltôbb mó don
adják elô.

Pi otr Gruszczyński Jarzyna elô -
adá sa i ban „mi ti kus tö rés nek” ne -
ve zi azo kat a „min den eset ben
rend  kí vül pon to san meg ter ve zett
pil la na to kat, ami kor a – leg alább is
lát szó lag – ren de zett szín padi vi -
lágba hir te len be tör a vad és is me -
ret len, be kú szik az ir ra ci o na li tás,
amely meg sem mi sít min den lo gi -
kai ren det, fel bo rítja az élet pre cíz
szer ve zett sé gét”. A Gi o van ni ban
Mo zart ze né jé nek fel csend ülése
jelzi e mi ti kus tö ré se ket, az is me -

Danuta Stenka (Anna) 
és Andrzej Chyra (Giovanni)
Grzegorz Jarzyna 
Don Giovanni-rendezésében
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ret lent, az ir ra ci o ná list. A zene
elôször ak kor hang zik fel, ami kor
a bosszúra szom jazó trió fel buk -
kan Gi o vanni na tu ra lis tán áb rá zolt
or gi á ján, majd egyre gyak rab ban
ta golja a pró zai ré sze ket, s vé gül a
Kor mányzó bel épôjé ben tel je se dik
ki. A Così fan tut té ban vi szont Mo -
zart ze néje a vá gya ik tól és ösz tö ne -
iktôl el va kult sze rel me sek hez
kötôdik, míg a so kat kri ti zált Bo -
ney M-slá ger a „ra ci o ná lis” kül vi -
lág hoz.

A Gi o vanni szé les szín pa dát fé -
nye sen tük rözôdô fal ta karja, mö -
güle buk kan fel a szín pad kép vagy
an nak egyes ré szei. A kezdô je le -
net ben csu pán egy ko mor, fe kete
már vány bur ko latú fürdôszo bát lá -
tunk, itt csá bítja el Gi o vanni An nát,
s öli meg a Kor mány zót. A má so -
dik fel vo nás ele jén ugya nez a für -
dôszoba a szín má sik ol da lán je le -
nik meg, s foly ta tó dik a cse lek mény:
Anna és je gyese, Ot ta vio meg fo -
gad ják, hogy bosszút áll nak a gyil -
ko son. El vira és Gi o vanni ta lál ko -
zá sára egy opera házi fo lyo són ke -
rül sor (amely pon tos má so lata az
elôadás nak helyt adó Nem zeti Ope -
ra fo yer-já nak), s ve sze ke dé sük nek
a Mo zart-nyi tány fel csend ülése vet
vé get. Ma setto és Zer lina Jarzy ná -
nál nem fa lu siak, ha nem új gaz da -
gok, s egy fé nyûzô ho tel ét ter mé -
ben tart ják es küvôjü ket. Gi o vanni
lak osz tá lya pe dig ugya no lyan ko -
mor ri deg ség gel van be ren dezve,
mint a gyil kos ság hely szí ne ként
szol gáló fürdôszoba, er ké lyérôl
egy met ro po lisz felhô kar  co ló ira
látni. A mind Mo zart, mind Mo -
lière mû vé ben kulcs fon tos ságú
álöl tö zet, álarc Jarzy ná nál fejre hú -
zott fe hér ha ris nya, ami még a (jo -
gos) bosszúra áhí tozó hár mas ese -
té ben is bû nözôk kép ze tét kelti. Az
ere deti tör té net ve ze téstôl az elô -
adás be fe je zése tér el leg in kább.
Gi o vanni nem a Kor mányzó szob -
rát hívja meg va cso rára, ha nem
egy sze rûen ki rán gatja an nak holt -
tes tét a fürdôszo bá ból, és a ka na -
péra ül teti. Sü ket pár be szé det foly -
tat vele, anél kül ta gadva meg a
meg bá nást, hogy arra a Kor -
mányzó fel szó lí taná. S vé gül nem
is az el hunyt rántja ma gá val az al -

vi lágba, ha nem egész egy sze rûen ha lálra za bálja ma gát (mind vé gig azt
is mé tel geti, hogy „éhes va gyok”). 

Va ló já ban azt le het mon dani, hogy Jarzy nát nem is annyira az opera
mint mû faj, ha nem a Mo zart ope rá já ban ki tel je sedô Don Juan-mí tosz
ér de kelte, az, hogy „ki csoda ma Don Gi o vanni, mennyi ben ôrizte meg a
mí tosz az ere jét, mi lyen faj tái le het nek a sze relmi füg gés nek, ugyan ak -
kor az üres ség és a ki áb rán dult ság mennyi ben fon tos, bár dest ruk tív mo -
torja Gi o vanni tet te i nek”.

Míg War li kowski és Lupa ope ra ren de zé sei a mû faj ke re tein be lül ke re -
sik a le hetôsé ge ket, ad dig Jarzyna konf ron tá lódni akar a mû faj jal. War li -
kows kit az új forma ér dekli az ope rá ban, a szín ház és az opera mû vé -
szete kö zötti kap cso la tot ke resi. Lupa ki hí vás nak érezte a mû fajt, s an nak
sza bá lyait be tartva pró bált meg sa ját szín házi gon dol ko dá sát tük rözô
mû vet al kotni. Jarzyna vi szont „a szín házi nyelv mû fa jok kö zötti te rét”
ke resi – s je gyez zük meg, hogy nem csu pán az opera és a szín ház kö zötti
tér ér dekli, hi szen ko rábbi elôadá sa i val (Min dent egy lapra, Mac beth
2007) a film és a szín ház kö zötti mezs gyét igye ke zett fel tárni.

Tomasz Tyndyk (Ottavio) 
és Danuta Stenka (Anna) 
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