
gebreide (niet gedur fde of vernieu-
wende maar steeds eigengereide) re-
pertoire maakten hem tot een geves-
tigde waarde. 

Het Poolse theaterleven vertoont , 
niet enkel vandaag maar in heel zijn 
geschiedenis, merkwaardige en schrille 
contrasten. Veel meer dan bij ons be-
staan de beeld- en woordcul tus er, ze-
ker niet altijd even vredevol, naast el-
kaar, maar houden ze elkaar ook in 
leven. Zowel de verbale als de plasti-
sche cultuur hebben de Polen door de 
eeuwen heen, en vooral in de moeilijk-
ste fasen, blijkbaar een e lementai re 
communicatievorm geboden, een plat-
form voor de creatie en verspreiding 
van hun metaforen . Daarbi j hoeft het 
geen betoog dat de meta foren (helaas) 
vaak s c h e r p e r en m o o i e r w o r d e n , 
naarmate de repressie toeneemt . 

Maar een ander contrast komt dit 
schema nogmaals diagonaal doorsnij-
den en brengt ons meteen bij Wajda : 
het contrast avant-garde/traditionalis-
me. Ook hier geldt dezelfde rege l : in 
weinig andere Eu ropese landen is de 
traditie zo bekend, geliefd en actief 
aanwezig in het dagelijks leven als in 
Polen; maar de avant-garde, soms zelfs 
agressief, vormt een natuurli jke tegen-
pool van vergelijkbare kracht. 

Wajda is een groot traditionalist. 
Zijn gehele oeuvre is a.h.w. een ode 
aan de klassieke au teurs en d rama tu r -
gie, die hij ook steeds als uitgangspunt 
kiest. Zi jn enscene r ingen v o r m e n 
geen actualisering of moderniser ing 
van de klassieke literatuur, integendeel 
zelfs, maar hoeven evenmin iets aan 
actualiteitswaarde in te boeten. 

In de loop van november 1989 pre-
senteerde deSingel een hommage aan 
Andrzej W a j d a : een reeks films en drie 
toneelvoorstellingen. In het Nieuwe 
Polen, dat vanaf juni jl. gerealiseerd 
was, bekleedt Wajda echter zulke be-
langrijke en t i jdrovende functies, dat 
zijn aanwezigheid op het festival on-
mogelijk bleek. Naast zijn ononder -
broken activiteit als cineast en regis-
seur (huisregisseur bij het Stary Te -
atr), werd hij nu ook benoemd tot di-
recteur van van het Powszechny Tea t r 
(Algemeen Thea te r ) in Warschau en 
verkozen tot parlementslid en lid van 
de nieuwe Poolse cultuurcommissie. 
Wajda ' s levensloop bewijst hoe be-
langrijk de taak van een kunstenaar in 
dergelijke politieke omstandigheden 
kan zijn; in het land waar hij enkele 
jaren geleden (tijdens de staat van be-
leg) persona non grata was, bekleedt 
hij nu een verantwoordeli jke functie in 
de hoogste politieke kringen. Afge-

zien van zijn artistieke en politieke 
kwaliteiten kan men zich uiteraard de 
vraag stellen, of dat voor de kunste-
naar de aangewezen plaats is. 

DeSingel p rogrammeerde drie stuk-
ken, die tegelijk een eenheid vormen 
en erg verschillende portret ten teke-
n e n van t h e a t e r r e g i s s e u r W a j d a . 
Waa rom een eenheid ? Het program-
maboek je an twoord t : "In de drie thea-
terprodukties die in deSingel te zien 
zijn, plaatst Wajda het probleem van 
de dialoog centraal . Ui tgangspunt 
daarbi j is altijd de Poolse context, waar 
een open dialoog nog steeds (en al zo 
lang) e e n even p r i m a i r e b e h o e f t e 
vormt als eten en drinken. In die zin 
kent het theater van Wajda niet de 
vluchtigheid of oppervlakkigheid die 
het Europese theater zo vaak kenmer-
ken. Het gaat onmiddellijk naar de 
diepte, zoekend naar raakpunten en 
overlevingsmomenten binnen de te-
genstrijdigheden van het menszijn. De 
dood, het logische gevolg van een on-
moge l i jk g e w o r d e n d ia loog , is bij 
Wajda een even natuurlijk gegeven als 
het leven, de vijand is even aanwezig als 
de geliefde, het verleden even bepa-
lend als de toekomst." 

Ondanks Wajda 's plastische talen-
ten en voorkeur voor de film, waarin 
het oog van de camera de enige brug is 
tussen toeschouwer en acteur, bewij-
zen deze drie spektakels Wajda 's bij-
zondere betrokkenheid bij het woord, 
dat kennelijk het hart en de eerste be-
staansreden van zijn uiterst traditiege-
bonden theater is. Wie van hel oude 
theater houdt , komt bij het Stary Teat r 
dus wel aan zijn trekken. Het valt 
d a a r b i j e c h t e r te b e t r e u r e n da t 
Wajda 's woord tijdens de opvoeringen 
in deSingel door middel van vernuftige 
zendert jes overlapt werd door mono-
toon geciteerde vertalingen. Bestaat 
hier werkelijk geen intelligentere op-
lossing voor ? Of blijft het oude thea-
ter, om een dergelijke perversie te ver-
mijden, dan misschien beter bij zijn 
eigen haard ? 

Schuld en boete 
De verhaalstructuur van Schuld en 

boete vormt, zoals steeds bij Dosto-
jewski, een brandpunt van verschillen-
de dramatische lijnen en leent zich uit-
s tekend voor toneelbewerking. De 
student Raskolnikow vermoordt , van-
uit zijn morele superioriteitstheorie, 
een oude loinmerdhoudster , maar kan 
zijn misdaad psychologisch niet aan. 
Hij bekent uiteindelijk zijn schuld on-
der druk van twee personages : voor-

eerst is er Porfiry, die tegelijk als open-
bare aanklager, biechtvader en geheim 
agent met een geniaal psychologisch 
inzicht fungeert ; daarnaast is er de jon-
ge Sonja, een a rme , eenvoudige en 
diep religieuze vrouw, die als prosti-
tuée aan de kost komt. Voora l haar 
natuurl i jke eenvoud drijft Raskolni-
kow tot zelfbekentenis : hij gaat zich 
aanmelden op het politiekantoor en 
wordt veroordeeld tot dwangarbeid in 
Siberië. I n d e a n n e x v a n d e r o m a n , d i e 
duidelijke autobiografische e lementen 
bevat (Dostojewski was als politieke 
gevangene ook naar Siberië gestuurd) , 
is de lezer getuige van een ontmoet ing 
tussen Sonja en Raskolnikow in het 
s t rafkamp. Het ogenblik van Raskol-
nikows inzicht (de ' tevreden' berusting 
in zijn straf) is aangebroken. Dosto-
jewski schreef : "zij waren beiden bleek 
en mager, maar op die ziekelijk bleke 
gezichten blonk reeds het morgenrood 
van een nieuwe toekomst , een opstan-
ding tot nieuw leven. De liefde had 
hen gewekt, het hart van de één bevat-
te onuitputteli jke levensbronnen voor 
het hart van de ander . Zij waren beslo-
ten geduldig te wachten. Nog lagen er 
zeven jaren voor hen van duldeloos 
lijden, maar ook van grenzeloos ge-
luk ! (...) Maar hier begint al een nieuw 
verhaal, het verhaal van de geleidelijke 
vernieuwing van een mens, het verhaal 
van een geleidelijke wedergeboor te , de 
geleidelijke overgang van de ene we-
reld in de andere, het geleidelijk ver-
trouwd raken met een nieuwe, tot nu 
tot volkomen o n b e k e n d e werkelijk-
heid." 

Het optimistische slot van een com-
plex en uiterst dramatisch gegeven. 
Wajda 's enscenering heeft bewust tal-
rijke wijdvertakte verhaa le lementen 
achterwege gelaten. De dramatische 
handeling is lot de uiterste essentie 
herleid. Haa r vorm is de dialoog, hel 
gesprek. Wajda ' s criterium voor de 
coupures in de roman was de actuali-
teit, de politieke context, waarin de 
ideologische moord (op Polieluszko) 
de toon a a n g a f . T h e a t r a a l h e e f t 
Wajda 's interpretatie weinig o m het 
lijf; noch scenografisch, noch acteersti-
listisch gebeurt er iets opzienbarends 
of ten minste fascinerends : er zijn 
voornamelijk de ragfijne, nauwelijks 
merkbare draden tussen blikken en lip-
penvan de acteurs, die tot een ingewik-
keld web verward raken en onder druk 
van g ro te psychologische spann ing 
l a n g z a a m w e e r o n t r a f e l e n . Al les 
speelt zich af lussen en in de hoofden 
van de personages, wier kleinste bewe-
gingen maximale betekenissen heb-
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