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talán jobb lett volna
hagyni a sminkmestert, tegye nyíltan
amit titokban mindenképpen tesz
muszájból
minden arccal és minden nyárral
aminek a közepén vagy a végén
vágy már az elején is
valami nem stimmel
szél támad, vág)' köd
beboral hirtelen
szürke, hideg eső hullik
a könyvespolcok roskadásig könyvekkel
a csontok fáradtsággal
és még mindig nyár van
még mindig zöldek a mezők
hiába hallod a macskasírást
valahonnan a gyomrod mélyéből
hiába, hiába, hiába
csak mész előre, a zöldbe.

A TELHETETLENSÉG FOGALMÁHOZ

Stanislaw Ignacy Witkiewicz (Witkacy) a 
lengyel irodalom legsokoldalúbb tehetsé
ge. Maradandót alkotott a festészetben, 
az esztétikában és a filozófiában is, az ab
szurd dráma divatja idején pedig korukat 
évtizedekkel megelőző drámái is világhí
rűek lettek. Regényei viszont, különösen 
Magyarországon, méltatlanul háttérbe 
szorultak. Ennek okai részben Witkiewicz 
esztétikai nézeteiben, műfaji hierarchiá
jában keresendők. A „tiszta forma” teore
tikusa úgy gondolta, csak a festészet és a 
dráma képes létrehozni azt az álomvilág
ra emlékeztető közeget, amely ráébreszti 
az egyént „a létezés furcsaságára”. A prózát, 
különösen a regényt erre alkalmatlannak 
találta (kivéve Brúnó Schulz novelláit), 
nem is tekintette művészetnek, ennek

megfelelően a „zseniális grafomán” a mű
gonddal is sok helyen adós marad. Wit
kiewicz számára a regény kényelmes és 
alacsonyrendű forma, amelyben kifejthe
ti egyéni bölcseleti nézeteit, vitatkozhat a 
kor divatos eszmeáramlataival, parodi
zálhatja kortársait és elődeit.

Mindez legjobb regényére, a T elhe- 
TETLENSÉG-re (Nienasycenie , 1930) is 
vonatkozik. A katasztrofizmus alapmű
veként számon tartott regény a történet
filozófiai pesszimizmus eszméit jeleníti 
meg Spengler és Ortega y Gasset szintjé
től a még csak nem is igényes publiciszti
kában terjedő sárga és vörös veszedelme
kig bezárólag.

A korszakban nagy divatját élte az ún. 
„sárga regény”, amely az orosz szimboliz
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musból eredő pánmongolizmust kombi
nálta a legújabb történelmi tapasztala
tokkal, a keleti kommunista kihívással. 
Krzysztof Stepnik szerint az európaiak 
tudatalattijában van egy ideologikus szte
reotípia, amely válsághelyzetben aktivizá
lódik. Ez a „törzsi inváziótól”, „a barbárok 
rohamától” való félelem. Witkiewicz ezt az 
európai civilizáció kritikájává fejleszti, re
gényében az európai közegbe átültetett 
keleti vallásbölcseleti elemek kommercia- 
lizálódnak, agresszív tömegideológiák 
épülnek rájuk, amelyek felszámolják a 
személyiség integritását.

A mű egyik értelmezője, Michal Misi- 
omy az ismert nevek mellett Danyilevsz- 
kijt emeli ki, aki az emberiség törté
netében tíz, a biológia törvényei szerint 
születő, fejlődő, majd pusztuló civilizációt 
különböztet meg: egyiptomi, asszír-babi- 
loni-föníciai, káldeus (ószemita), indiai, 
iráni, héber, görög, római, újszemita és 
indogermán (vagyis európai). Említ még 
két idő előtt elpusztult kultúrát, a mexi
kóit és a peruit. A jövő azonban a tizen
egyedik, kialakulóban lévő alakzaté, az 
oroszok által vezetett szláv kultúráé.

A regény negatív utópia, mint ilyet, 
Milosz, a T elhetetlenség első nyugati 
népszerűsítője A RABUL EJTETT ÉRTELEM 
című kötetében Orwell, Zamjatyin és 
Huxley mellé helyezte (azóta megjelent 
már franciául, németül, spanyolul, ola
szul, angolul és hollandul).

1999-ben játszódik Dél-Lengyelor
szágban, a Tátrában, nem messze a ma
gyar (!) határtól. A világ kissé átalakult: 
Nyugat-Európa, Afrika és Amerika bolse
vik lett, Oroszországba pedig visszajött a

fehér cár, és elűzte a kommunistákat, de 
már szorongatja is a világhódító hadjárat
ra indult kínai sereg. Lengyelországban 
a Nemzeti Megváltás Szindikátusa kor
mányoz, az ország furcsa módon meg
őrizte archaikus tekintélyelvű rendszerét 
és az időközben teljesen átalakult „védő
bástya” szerepét (a mérsékelten kommu
nista Nyugat pénzeli a vörös Kína ellen).

Más szempontból nézve a regény gro
teszk fejlődési vág}' beavatási regény, hő
se, az ifjú Genezyp Kapen jártas lesz a 
művészet (zene, irodalom), a vallás és a fi
lozófia világában. Megismeri a szerelem 
különféle változatait, a cinikus érzékisé
get (lásd a részletet), a homoszexualitást, 
a mazochizmust, majd úrrá lesz rajta a 
sz entimentaliz mus.

A kínai hódítók diadalát a hadsereg 
mellett a tabletták formájában terjesztett 
Murti-Bing hit is megkönnyíti. A „metafi
zikai telhetetlenségtóT gyötört, az erotiká
ban és a kultúrában kielégülést nem talá
ló, vallási, nemzeti, társadalmi koordiná
táikat elveszítő szereplők (a főhőssel 
együtt) e túldifferenciált kultúrát lebontó 
démonikus hangyatársadalom narkózi
sában találnak megnyugvást vagy halált.

Ha valaki a pamfletét súlytalannak ta
lálná, vegyen figyelembe bizonyos önélet
rajzi mozzanatokat. A „katasztrojizmus pá
pája” a cári gárdában, Szentpétervárott 
szolgált, 1917-ben közvetlen közelről lát
ta a bolsevik hatalomátvételt. Jó két évti
zed múlva, 1939 szeptemberében, ami
kor megkapta a hírt, hogy az oroszok át
lépték a lengyel határt, öngyilkos lett.
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