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J. L. Borghes (1898-1986)
ko|tŐ, esszéista, fiIozófus

nyomorriságos utcája volt ebben az idoszakban a fóváÍoS-
nak. Az&t taLáIó a kotet magyar címe' mert tényleg ez
volt Buenos Aires ,,cselédbej fuója'', ide érkeztek a kor-
nyező teleptilésekról a nap számosok, cselédek hajnalban
robotolni a városba, és este visszatértek visk.Ófalvaikba.
olyan utca e7, amelynek nincs Szomszédos utcája, sínek,
vágányok futnak mellette, nem is lehet rajta végigmenni,
megszakítj akozéptitt egy gyártel.p, és rigy Íé1 kilométer
után egy zsákutcábóI indul rijra. Gombrowicz érkezésekor
még kifejezetten periÍériának számított, ma már kevésbé,
hiszen a foldalatti is elmegy odáig. Ebb en a7 elsó nyolc
évben ez volt Gombtowicz életének színtere, alkalmi
munkákkal, Összevisszasággal teli idószak.

_VoItbdrmilyenkatódeseekl<nribana7mgentinirodalomlnz?

- Elmondhatjuk, hogy már ekkor kapcsolatba lépett az argentín szellemi élet
némely szereplójével, megismerte például Borgest is. Egymásről alkotott vélemé-
nyiik is ekkor alakult ki, késóbb ritkán találkoztak, legfóképpen azért, mert na.
gyon rossz elsó benyomásokat tettek egynásra. Gombrowicz azt mondta Borgesról,
hogy ez az ember olyan kinyilatkoztatásokat tesz a mriveiben, mint egy ,,asszír'ba-
bilonisztikus'' Íóp"p. Ezt akiÍeiezést ó maga alkotta. Borges pedig azt tartotta rőla'
hogy egy hanyag, hányaveti alak, piszkos helyen lakik, még azt is tÖbbedmagával
osztja meg, tehát semmirekelló. KólcsÖnÖsen nem bírták egymást, és távolságot is
tartottak. Ez anézetbeli ktilonbozóség érdekes mődon máíg megosztja az olvaső-
táborukat is, vagyis aki Borgest szeteti, az nem szereti Gombrowicz.ot és fordítva,
aki Gombrowicz.rajongő, ki nem állhatja Borgest. A két írő megosztja az argen.
tin értelmiséget is. Meg kell mondani, kiilÖnleges helyet foglal el Gombrowicz
az argentin szellemí életben. Van, aki egyenesen azt á||ítja, hogy Gombrowicz a
20. század legnagyobb argentin írÓja, annak ellenére, hogy a mríveit lengyeliilírta.
Holott olyan világírodalmi nagyságok is jelentkeztek vele egy idóben, mint Julio
Cortázat. Általánosságban elmondhatő, hogy abban az idós'akban nagy volt az
argentin irodalom, és a holdudvara is tágas volt. Ezen írők némelyikévelGombro.
wicz mát a nyomorgásai kÖzepette kapcsolatba kertilt.

_Milyen természetíikapcsolanl<nt dpolt a7 argentin irodahni élet szereplőillel?

- Nem mondhatnám, hogy Gombrowicz kapcsolatai létesítésekor ktilÖnÖseb-
ben a nemzetkozi nagyságokra Íiikuszált volna. Távol tartotta magát Borgestól
és CortázartÓl, de azt lehet mondani, hogy Buenos Aires szellemi pezsgése á|ta|á.
ban nagy hatással volt rá. Egy nyolcmilliős nagyvárosről beszéltink, aholmintegy
százezerre tehetó az értelmiség lélekszáma, szemben mondjuk Budapesttel, ahol
rigy Ötezren vannak, ráadásul nagyon behatárolható íz|éspteferenciával. A százezet
argentin értelmiségi viszont nagyon sokarcri. Ez valőságos szellemi életet jelent.
Csak egy érdekes jellemzó erról a városről, hogy szinte minden utcasarkon van egy
gyógyszetát, és a két sarok kozott mindig találunk egy-egy konyvesboltot. Jelentó'
sége, fontossága van a kÖnyvnek, szeretik, olvassák, és a kÖnyvkiadás struktrirája
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Sem stillyedt odáig, min[ ná]unL
a népszerl olr,asmánvtrk ken:Ínel
kereskedelem elóterétne. *[eaa- h
lehet Venni' és nemc-iak s':épnroJr
nem esszékoteteket' eilerrj:ese&et 

r

towicz ezzel a sokarcus;í:]ga] i-el.sn
és a színe'jar.ár.al annali a saá-gTl
ségi kozosségnek' trmelv .u angenm
jellemzi.

- Melrek rcht",il J LjqffrcT/: ,,uml
időszak j ellemicí trhs:md .

- A ke-deri -il'vtr,lc saili tuf,cÍl
egyszer csak L'ekc]r-erle=,rr a ffi
fordular, mem lg+;-hen r&.mbrm
kapott a Banco Ptrlac.j-náI nl.rt.lf W
sági titkár. E: a: idfr;ra.k vÜ&E a[ q
évek legtermékenveb,t' SFIr **r-'.: p
foglalk ozása rér.én u e5ls;reoc!*
Iizálódott' a jől sjruálr kÓ,trFr..-lsililfl

életvitel színr'onalára ruJ..rffi elrmpl
A városnak is másik reru]e[ér L.e-n
ennek koszonhetóen. .1É a cciláffifl l
átm&ójií terulet lerr u trmhuT}ifr* l
napi mozgásainak síntere- annrÜr r
Buenos Aires szír-e. "Lt m m.rmr&f
nemcsak Argen na krr:eFc r-,cfo E i

hanem az akkori Ládn-.{rnenka uu
tosan fontos tertilete is e: E u-frfinc
városcentrum. Gombrouic ennct i
másÍél kilométeres kornek a F'erE-
a Venezuela utcában. Irrnen á5'6rcn.
kellett fordulnia a Peru ut'trá.*3* nlrd
sen haladva az elnoki paltua- a Cffil
elótt is naponta elment. [TIaT..J 3 FLgl
kovetk ezett, és a:tán jot'bna eg$ $d
a Banco Polaco elegán-s éptrlete. Ar
pedig hazatért, kis kiteroktietr .lnrrn
Tortoní vagy a Gran Caté Rex káu{á
amelyek éppen olyan irulalnrr-mftrr
találkahelyek voltak, mint m,.-nnlrut
a New York Kávéhá:. Irr rnár E akL
gentin szellemi élet kellos k[-:eFÉhcn
magáq mindenfele m r-és:eklretr. xrcx



Sem sullyedt odáig, mint nálunk, hogy csak
a népszedi olvasmányok kertilnek a konyv.
kereskedelem elóterébe. ,,Ig azi,, konyveket
lehet venni, és nemcsak szépirodalmat, ha.
nem esszékoteteket, elemzéseket is. Gomb'
towicz ezze| a sokarcírsággal taláIkozott ott,
és a színe.javával annak a százezres értelmi-
ségi kozosségnek, mely az atgentin Íóvárost
jellemzi.

_ Mely ek voltak a kaql etkező ny olcév es

ido szak j ellem7ő hely színei?
_ A kezdeti ,,nyolc sziík eszten dó" után

egyszer csak bekovetkezett a Szerencsés

fordulat, mert 1947.ben Gombtowicz állást
kapott a Banco Pola cónáI mint igazgató.
sági titkár. Ez az idószak volt a7 argentínai
évek legtermékenyebb szakas za: polgári
foglalkozása révén az egzísztenciája stabi-

Iizal1dott, a jől szituált kozéposztálybeli
életvitel színvonalára tudott emelkedni.
A városnak is másik tertiletét kezdte belakni
ennek koszonhetóen , Az a másÍél kilométer
átm&óiíí terulet lett az otthona' minden'
napi mozgásainak színtere' amely ma is
Buenos Aires szíve. Azt is mondhatjuk, hogy
nemcsak Argentína kozepe volt ez a hely,
hanem az akkori Latin.Amerika vatázsla.
tosan fontos tertilete is ez az obeliszk koruli
városcentrum. Gombrowicz ennek a mágikus
másÍél kilométeres kornek a peremén lakott,
a Venezuela utcában. Innen éppen csak rá
kellett fordulnia a Perri utcára, ahol egyene-
sen haladv a az elnoki palota, a Casa Rosada
elótt is naponta elment, majd a Florida utca
kovetk ezett, és aztán jobbra egy sarkon volt
a Banco Polaco elegáns éptilete. Amikor
pedíg hazatért, kis kitérókkel eljutott a Café
Tortoni vagy a Gran Café Rex kávéh ázaIba,

amelyek éppen olyan irodalmi_míívészeti
találkahelyek voltak, mínt mondjuk nálunk
a New York Kávéház.Itt már az akkori ar-

gentin szellemi élet kellós kozepében taláIta
magát, mindenÍéle miívészekkel, irodaLmá.

{Izsla1 ÁBoqy

Café Tortoni
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A Gran Rex elocsarnoka

rokkal' muzsikusokkal korulvéve. Ez a
meróben más, egzisztenciálisan t1yu.

godtabb idós zak nagyon termékeny volt
Gomb rowicz p ályafu tását ille tóen, de

nagyon fontos az is, hogy ezen a teru'
leten, ezer: a ,,színpadon'', amelyen ó

napi szinten mozgott, a kor legnagyobb
torténelmi attrakciÓi zajlottak. Egészen

kivételes események voltak ezek, hiszen
Argen tína nemzeti torténelmének leg-

nagyobb katakLizmáit éppen ezekb en' az

években élte ffieg, amikor Gombrowicz
ott rőtta az utcákat. Az írő persze mint
m velt és érzékeny emigráns kivételes

helyzetben volt Argentínában: kíviilvolt azon, ahová valőjában tartozott' és ahol
élt, kívtilállő maradt ott is. Sót, a megdrózó nyomorriságos évek alatt mintha a sa-

ját életéból is kíviilre keriilt volna. Egy gondolkodő ember ilyen helyzetben kicsit
mintha dombtetóról szemlélné mindazt, ami lent a lapályon torténik. Ez a szemLé.

lódés Gombrowicz esetében nagyon fontos momentum, hiszen sző szerint a Szeme

elótt zajlik a tÖrténelem, ami számára egy b vsző, gondoljunk drámai fómíivéte, az

Operettte. Ekkor keriil elótérbe Argentína életében Juan Perőn és felesége, Evita.

Í94?4849 a nagy ttndoklés idószaka, hetente őriási tomeggyíílések zajlanak a

Casa Rosada kornyékén. Hihetetlentilfelvillanyozott állapotba keriil az argentin
társadalom. Gombrowicz folyamatosan egy monumentális parádét lát maga kortil,
kÖveti naprőlnapra' egészen odáig, amikor az rémtÖrténetbe fordul. Eva Perőn
megbetegszik , és 32 évesen meghal, és ekkor rendeznek egy színpadias, émelyí.
tóen láwányos temetést, amit egyhetes nemzeti gyász kovet, mindenki Eva Perőnt
siratja. Majd jon Perőn politikai meggyengiilése, számíízetése és a katonai diktatri-
ra. Eva Perőn mauzőleumát is szétrombolják, ki kell csempészni a bebalzsamozott

El Querandí _ étterem a Peru
és Moreno utca sarkán

100

holttestet, és átmenekíteni a tengeÍeÍI.

trilra, Spanyolországba. Ez a torténet
valami bombasztikus, és minde zt szinte
páholyb óI nézí végig Gombrowicz.
Kozvetlentil megtapasztala, hogy a
torténelem sajátos' esszenciális uzenete,
jelentéSe nem más, mint atáció katego'
rikus cáfolata. Aki benne é1, a szuletett
argentin igyekszik minde zt ésszeriísíteni.

Gombrowicz viszont a rémlátomást és

az órÜJetet Veszi észre belóle' Szemben

Borges .SZe-lt aki azt mondja, hogy a mí
tosz a torténelem végsó igazságá, S ami

azon tril van' nem tÖbb, mint hétkoz-

napi zsurnalizmus (-il mífr.] s la Í
periodismo''). Tehát Bonger \rale
lemben' míg a teljesen rn.L.kerrr g

_Milyen stáclrjk tqcr,e'l.e| J cn
akik egyenesen a legnryr,r-fr -r,rgo'ra

- A lassri ido- lsmerern .r en!
sok fontos dolog rortén[ u$ ac &
éltem, Szinte emigrá.-i.iban- *l e n
tom, hog1 eg}-olvan l.oir ..'rsá6|
esemén}'ei torténneli. FIa llejl:e.ki 6
ot év elhullorr idti. vÉnu

kozelíteni. Gombronic ug,wl.tm
leszállt. lI{eg kellen E.mharx ffir|il
j on az emb'.erek]iel. konlÍDunrkÉtr
(tt vezetem thhr-r:' h.}gt- rsmnqct é
naryon is néps:eni e5 lsmff[ dd*
mi élemek. Olvarurrira t}.]'g'F 5í r
megengedheme mag:ánaL h]igt Ü
h"gyla a munkát é.s c.ak c meilo
éljen. Ennek eló-nénle t-oh FW
hory Párizsban már rnqplenrck r
és a világsiker s;inrjén n-b'bam,d t
irodalmi koztudatt'a- E a husnrom
Argentínában toltom es:fen,Jrí egt
ívet alkot a nullponnol a her$cfrl
Azután 1963-ban GornbrL}n:lt Gtr
az országot., és soha t&.LE nÉm fu fi
oda Vissza. Érdekes ris:oÍlf. tmry r
Sem lehet megkeriilni t ti s:etr*íl*i
az otvenes évek Argennnálár..il bcf,

lunk. Itt van a ke:em ugl.éboen ''Iffi
egy konyv, ameh' 'Er'.u Ps7r,,.m;.u d

álarcal' címmel elerrri a FplruhrmÍ
tevékenységét, és már a rul.a"'tqh
olvasható, hog' a ner.éhe: kap$nr
torténelmi e Semén}.e k dt1nt*.i i}aÉn
voltak egy ír.Ógenerácio|á. arnerrgt 

.

ges és Eva Perőn ,,fatnrrn-erm,ekci
nevezherunk. Ennek a generáuaínr
a legnagyobb alakja FE.Jlg tiée.e$cír
Gombrowicz volt. Annrira ér*beu
Gomb towicz j elenléte" htrg!. nem lT
nehéz felkutatni életének hehsjrrc



napi zsurnalizmus (,,i1 mito es la última verdad de la historia, el resto es efémero
periodismo''). Tehát Borges valami értelmezhető nagyságrendet keres a történe.
leinben, míg a teljesen másként.gondolkodó Gombrowicz az érte|emhiányát látja.

_Milyen stációk uezettek el a cselédlépcsőtől egy olyasfajta ismertségig, hogy vartnak,

akik egy enesen a legnag1 obb ar gentin írót láq ák benne?

- A lassú idő. Ismerem az emigtáciőt' mert a saját bőrömön tapasztaltam meg,

sok fontos dolog történtűgy az életemben, hogy nem voltam itthon. Külíöldön
éltem, szinte emigrációban, és a sors ktilonos fintorábólmost már elmondha-
tom, hogy egy olyan távoli országban, mint Argentína, a személyes életem fontos
eseményei történnek. Ha valaki emigrációba érkezik, azt mondjuk, hogy az elrső

öt év elhullott idő. Semmibe vész addig, arníg az ember elkezd a maga valőjához
közelíteni' Gombrowicz ugyanolyan volt akkor is, amikor a tengerjáró hajóról
leszállt. Meg kellett azonban annyira tapadnia, hogy valóságos interakcióba kerül-
jőnaz emberekkel, kommunikálni tudjon. Ahogy ez bekövetkezett,már egyenes
út vezetett ahhoz, hogy ismerjék és elfogadják, hiszen nem volt akárki. 

.s7itoldo

nagyon is népszerű és ismert alakja lett az ötvenes évek elejére az argentin szelle.
mi életnek. olyannyira, hogy ,55 után
megengedhette magának, hogy abba-

hugyja a munkát és csak az irodalomnak
éljen. Ennek előzménye volt persze'

hogy Párizsban már megjelentek m vei,
és a világsiker szintjén robbantak be az

irodalmi koztudatba. E,z a huszonnégy
Argentínában toltott esztendŐ egyenes

ívet alkot a nullponttől a beteljesuléSig.
Azután 1 963.ban Gombrowicz elhagyta
az otsaágot, és soha tobbé nem is tért
oda vissza. Érdekes viszont, hogy ma
Sem lehet megkerulni az ó személyét, ha
az otvenes évek Argen tínájáróI beszé.
lunk. Itt van a kezem ugyében most is
egy konyv, amely ,Eva Perőn arcai és

álarcai' címmel elemzi a politikusnó
tevékenységét, és már a fulszovegbe fL a7

olvasható, hogy a nevéhez kapcsolődő
torténelmi események dontó hatással
voltak egy írőgen erációra' amelyet Bor-
ges és Eva Perőn ,,fatty ,gyermekeinek''

nevezhetunk. Ennek a generáciőnak
a legnagyobb alakja pedig kétségkívul
Gombrowicz volt. Annyita érezhetó
Gombrowicz jelenléte, hogy nem volt
nehéz felkutatni életének helvszíneit.
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Gombrowicz ablaka
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Kedves anekdota például, amikor az ElQuerandí étteremnél próbáltam fotózni.
Akkora volt a forgalom, hogy csak nehezen tudtam jó képet készíteni, a tulajdo.
nos felfigyelt rám, odajött és megkérdezte, miért íotózok. Mondtam, hogy azért,
mert ide járt ebédelni \íitold Gombrowicz, míre ő felkiáltott, ,,méghogy Gomb-
rowicz, de Borges!'' _ ebből kiderült számomra, hogy Borges.párti.Yégigjártam az

útvonalat is, melyet naponta megtett. Elzarándokoltam a lakásához is, és megnéz'
tem, mit |átott az ablakból nap mint nap, mintha kicsit a titkaíba pillantanék bele.
Számomra egyébként Gombrowicz mitikus alak, mert a hetvenes-nyolcvanas
években nagyon nagy hatással volt rám mint színházi alkotóra és mint gondolko-
dó emberre egyaránt. Amikor Argentínában jártam, éppen akkor rendezte meg
az argentin Nemzeti Könyvtár megérkezésének 75. évfordulója apropóján az első
nemzetközi Gombrowicz'konferenciát, mintegy negyven részwevővel. Ez is újabb
jelzése volt annak, nrennyire jelen van az ottani szellemi életben: egy először meg-
szervezett tanácskozás, amelynek spanyol a hivatalos nyelve' Persze volt a dolog.
nak egy furcsa fintora is, hiszen maga
Gombrowicz írgy fogalmazott, hogy a
miívészetnek nincsenek katedrái. Nos,
ezen a konferencián ktilonbozó egye-

temi katedrák képviseltették magukat,
Bostontől Buenos Airesen kereszttil
Barcelonáig. olyan volt az egész, mint
egy grotes zk színház.

- Azt lehet mondani, hogy ambivalens

az írő nemzeti kotodése. Mennyire tartotta
magát lengyelnek, hogyan vis7onyult ehhez

a kér déshez Ar gentíndb an?

- Azt mondhatom, hogy olyan
kizfuólagosan, mélyrehatőan lengyel
írő volt, hogy talán már nem is lehetne
lengyelebb. EIég, ha beleolvasunk a

T r ansz. Atlantik cím rcgényéb e, amely-
ben felidézi azt a lidércnyomást, mely
Argentínába érkezésekor kerítette hatalmába; de egy olyan nyelvezetet használ,
mintha a magyar barokk, Mikes Kelemen nyelvén írna ma valaki modem prózát.
Az, hogy ó maga is leírja magáről, hogy ,,antilengye1'', annak a kovetkezménye,
hogy a lengyelség Önképe sokkalÖsszetettebb, mint a mienk. Diadalmas jelen.
létének talán éppen az a titka, hogy ó ,,folényesen'' lengyel abban a latin kornye.
zetben. Nem váltott nyelvet, ami szintén erre utal. Saját tapasztalatből tudom,
hogy idegenben az anyanyelven valő gondolkodás megtisztul, kiÍényesedik, sokkal
inkább akuttá válik; kísérteties, mennyivel eróteljesebben lehet fogalmazni, mint
amikor az ember itthon van. Megerósodik az anyanyelv az emigtációban, sót,

megerósodik annak a képessége is, hogy hatékonyan tudja kifeiteni a gondolatait
az ember.

102

Buenos Aires, Callao Street, 1955
(foto: B. Paczowski)

_ Az osszetert leirgle/ o'nlicP mű.
esetében értelmeui!

- Mi mag):arok, Er hL.:eE- ha
cíőkho z) arrrrak ellen'ére. hoir a E
okunk megrendulni- A lensrele&c
lendultek át eg1- irss:eteneb.b' é5 h
onmagukkal S:embÉn. \-otrr .dnan-
nelem folyamán, majJneun elnfutr
ragaszkodtak a n}ugari kulrÚrábffi
kikényszeríte tték a leng! e[e.L:Ln.{ t
íronikusabban rudják s:em.Iéh[ fu
szárnyakat kapott, his:en egl: fu
foghatő valőság, ahol a rea& shm
pen ez a,,titok", és E illu:r'] a krilÍ
egzotikuffi, minr Bra:ilia- h,antln n
A valÓság és r rllujti ***n.éFF É
az argentin s:emnéleret. .t ilIrfu*i r

Eva Perőn polidkar páh-arutásffi
zelhet ó va\ó.ság és a me9tt1ffi'énÉ$ b
megtorténhet. Argenrína l..lilr É
j,tk, bekovetkezhet egT- aLL.ra &
mint amennyi a; átlamkas-sgtm a
Íélteni' ott Vannak a termésre.n kÜI

számláI az ország tÖrténelrne. JÉ Lo
zió futcsa viszonyára a legl..*b'Fdd
nak' mint mondjuk a samba- Erró
sajátunknak tekingiik. nrint a hcri
ugyanaz. Ami nálunk c"ak e{h- rffr
tart egy férfr', nem csupán ry. nő e r

is egyben. Ennek T. T. oka- lr.lrr cu
teremtették meg eg}. uj éner reméq
hajőkon, és amikor elmenrek a d
hogy egyetlen táncra f.elliérhene& e
ott volt a maga fizikai r.alo*ágábm-
karjai kozott valőságosan L. c ill li

_ Tehát nemcsaka l.ng-cJifu ifudq

-Ezétt is tarthaqák sa.iánukn*
hozott, és értik is j Sokar t.tr'xnam É
Gombrowicz-darab. Níégho# c Q
késztilt produkciőt [ámam. L.rnert. b
más képletet alkotott meg u lr.i- &
a ,,mezítlábas fr " _ érdekes. lner|nryl

ezt vitte színre a Hasta Tri]ce netri :



_ Az összetettleng1el anWp mit jelent pontosd,n, és hogyonkell ezt Gombrowicz
esetében értelmezni?

- Mi magyarok, azt hiszem, hajlamosabbak vagyunk ragaszkodni a konven-
ciókhoz, annak ellenére, hogy a mi történelmünkben is volt bőven pofon, volt
okunk megrendülni. A lengyeleket végig csak pofozta a történelem, talán ezért
lendtiltek át egy összetettebb és kevésbé konvencionális alapállásba a világgal és

önmagukkal szemben. Volt olyan, hogy szinte teljesen megsemmisültek a törté.
nelem folyamán, majdnem eltűntek a térképről. Ennek ellenére kategorikusan
ragaszkodtak a nyugati kultúrához. Valahogy a történelem hányattatásai jobban
kikényszerítették a lengyelekből, hogy nyitottak legyenek, és ennek köszönhetően
ironikusabban tudják szemlélni önmagukat. Gombrowicz Atgentínában egyenesen
szárnyakat kapott, hiszen egy olyan ülágba került, ahol a realitás nem egy kézzel-
fogható valóság, ahol a realitáshoz egyfajtalebegés érzete társul. Argentínában ép-
pen ez a ,,titok'', és azillrűziő a kulcs. Argentínában az az érdekes, hogy nem merő
egzotikum, mint Brazília, hanem nagyon hasonlít Európára, annak sajátos tükre.
A valóság és az il|űziő másképp jelentkezik, a kettő ktilonos összefonódása jellemzi
az argentin szemléletet. Az illűziő olykor felülkerekedik a valóságon, ebben rejlik
Eva Perón politikai pályafutásának titka is. Argentína olyan ország, ahol az elkép-
zelhető valóság és a megtörténés között óriási a distancia, és az elképzelhetetlen is
megtörténhet. Argentína volt már a vílág leggazdagabb országa, és ahogy ma lát.
juk, bekövetkezhet egy akkora államcsőd, hogy az aznapkif,zetendő adósság több,

mint amennyi az államkasszában összesen rendelkezésre áll. De nem kellőket
Íélteni, ott vannak a természetí kincseik és a szorgalmuk. Ugyan csak kétszáz évet
szám\áI az ország történelme, de komoly kultúrát halmoztak fel. A valóság és i11ú.

zió furcsa viszonyára a legjobb példa a tangó. Ez nem tekinthető egzotikus tánc.
nak, mint mondjuk a szamba. Európában is a legtermészetesebben táncolhatjuk,
sajátunknak tekintjük, mint a keringőt. De ahogyan nálunk táncoljuk, az mégsem
ugyanaz. Ami nálunk csak egy tát:rc, az náluk egy rítus, és az, akit a karjaiban
tart egy Íérfi', nem csupán egy nő a maga frzikaivalójában, hanem a Nő illúzióia
is egyben. Ennek az az oka, hogy ezt az orczágotküzdeni, dolgozni akaró férflak
teremtették meg egy új élet reményében. Magányos férfrak érkeztek ide, leginkább
hajókon, és amikor elmentek a milongába, az össztáncnál adódott rá a lehetőség,
hogy egyetlen táncra felkérhettek egy nőt, aki ugyan nem volt az övéké, de mégis
ott volt a maga fizikai valóságában. É' .gy''"'csak ott volt ezeknek a férflaknak a
karjai között valóságosan is az illrűziő. Ez a tangő alaphelyzete.

_Telútrlemcsak alngyeleklwjlannsabbak a sztinealitásra,lwnem a7 argantirwkis?
_Ezért' is tarthatják sajátjuknak azt az éÍtéket, melyet Gombrowicz ottléffe.

hozott, és értik is! Sokat voltam színházbanmost Algentínában, és volt műsoron
Gombrowicz.darab.Méghozzá az Operett egyik első vá|tozatábőI, aHistoriábőI
készült produkciót láttam. Ismert, hogy több vá|tozatis készült, és ezekben más-
más képletet alkotott meg az író. Ennek a variációnak a főszereplője maga Witold,
a,,mezítlábas fi'ú'' - érdekes, mennyire rímelez a meztelenség metaforájára. Nos,
ezt vitte színre a Hasta Trilce nevű színház társulata. Nyugodtan mondhatom,
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hogy rajongója vagyok a lengyel színháznak, GrotowskitólKantorig a legmélyebb

hatások engem is a lengyel színházbő| értek, ennek köszönhetően nagyon sok

lengyel produkciót láttam, de ez aBuenos Airesben látott argentin produkció egy

tőről metszett, igazi lengyel előadás volt! ,,Lengye1ebb'', mint amit itt, a Nemzeti
Színházban egy lengyel rendező (Andrzej Bubieri) állított színpadra. Argentíná-

ban nagyon értik őt, valami nagyon mély azonosság húzódik meg ott a lengyel

látásmóddal. A kulcsszó a gÍoteszk. Ez az atgentin tátsulat egy olyan költői,
látomásszerű, hamisítatlan lengyel előadást hozott létre spanyolul, amelyben - bár
kétségkívülőrülten hangzik - valaholelrejtve még egy fájdalmas, titkolt lengyel
patriotizmus is ott lapult. Beleírtak a darabba egy dalt, amelyben azt éneklik spa-

nyolul: ,,csak téged akarlak megóvni, Polónia'..''
_ Mib en mérhető G ombr owicznak az ar gentin szellnmi élen e gy alar olt hatds a?
_ Két pontban tudom összefoglalni ezt a hatást a látott előadás és a konferen'

cia kapcsán. Negyven olyan előadó jött elerre a tanácskozásra, főleg latin-ameri-
kai országokból, akik Gombrowiczbólélnek, ő a témájuk,FJaez a negyven egye'

temi kutató egzisztenciát tudott alapítani egy szerzőte, akkor ez azt jelenti, hogy

nagyon nagy a hatása. A színhází gyakorlatnak pedig Gombrowicz Argentínában
ma is a megtermékenfitője. Az említetten kívül más előadásokból kiindulva is

azt lehet mondani, hogy ez a közeg elsősorban a szítházi progresszió mindennapi
gyakorlatában tudta kamatoztatni az írőhatását. És ami még ennél is fontosabb:

a közönség, afrzető néző, az argentin szellemi elit ma is elmegy az előadásokra,

és akár öt évig is műsoron tart egy.egy előadást. Ez azt jelenti, hogy Gornbrowicz

nemcsak formálisan, hanem valóságosan is jelen van az argentin színházi életben.

ln the Wake of Gombrowicz
(Imre Katona |s Interviewed by Judlt Ungvári)
It is seventy-fi.ve years ago that the world-famous Polish author, 'W'itold

Gombrowicz disembarked in Argentina. Which road dtd he take? \il/here did

he find himself and what social surroundings awaited him? \7hat locations

determined the twenty-four years of emigration and what effect did his experi-

ences have on his writing? \il/hat may be the secret of Gombrowicz's undimin-
ished success in the literary and theatrical life of Argentina? These questions

are answered here by director Imre Katona on his recent return from Buenos

Aires, where he also visited the Argentinean scenes of Gombrowicz's life on
behalf of our magazine.

He|yreigazítás
EIózó számunk 75. oldalán a Harag Gyorgyrólszőlő kotet adatait hibásan kozolttik.

Helyesen: RenÁpzte: HaragGyorgy, szerkesztette: Nánay István, OSZMI' 2000.
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