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2A Wilson áttal 1968-ban
Byrd Hoffman Sc/'ool ol
Byrdsnek elnevezett amatőr

Szilházi társulatért létrehozott
a1apftvány. Atársulat Mrs. Byrd
Hoffmanról kapta a nevét, aki
fogyatékos gyerekeket gyó
gyftott a tánc, a mozgás se
gftségével, s aki Wilsont is
átsegftette tizenhét éves ko
ráig tartó beszédzavarán
3Párizsban élő pszichiáter,
Pilinszky vendéglátója ké
sőbb maga is játszik ama
tőrként Wilson társulatá
ban a The Ute and Times of
Joseph StaJin című darab
ban, s cikket íra Párizsban
maradt volt Wilson-színé
szek által alakított "La'lla"

Louis Aragon nyílt
levele
André Bretonhoz
A süket pillantásának párizsi bemutatójáról

Az alábbi levél, melyet az öregedő Aragon A süket pillantásának
1971-es párizsi bemutatójáról írt az ekkor már öt éve halott André
Bretonnak címezve, Aragon lapjában, aLettres Francaises-ben jelent
meg először 1971 júniusában, majd Stefan Brecht közölte The The
atre ofVisions:Robert Wilson című könyvének (Suhrkamp, 1978) füg
gelékében. Pilinszky többször is utal erre a szövegre,1 mindannyi
szor kiemelve belőle ugyanazt a lelkesedéstől fűtött mondatot: "So
ha a földön nem láttam ennél szebbet". Az elérzékenyülő és az
előadástól elkápráztatott Aragon a szürrealista csoporttól való el
szakadása után 40 évvel mintegy békejobbját nyújtja Bretonnak a
megtörtént "csoda" fényében. Annak ellenére, hogy Pilinszky Ara
gonnal ellentétben nem a szürrealisták álmának megvalósulását lát
ja az előadásban, szembeötlően hasonló fogalrnakkal közelítenek a
néma darabhoz: csend, idő, új szépség, álomszerűség.

A levelet különösen fontossá teszi az a sajnálatos tény, hogy A
süket pillantásáról (Deafman Glance) nem készült teljes felvétel, a
színházi fesztiválokat ekkor még nem rögzítették videóra, s Wilson,
a texasi származású rendező, festő, belsőépítész előadásaínak (The
King of Spain; The Life and Times of Sigmund Freud (1969); Deafman
Glance (1970) esetleg a híre juthatott csak el a szakavatottakhoz, a
VIII. Nanci Fesztiválon 1971 áprilisában bemutatott A süket pillan
tása volt első európai szereplése. A New York-i Byrd Hoffman Fo
undatiorr' két jelenet néma felvételét őrzi az iowai egyetemen 1970
ben tartott premierből: a rituális gyilkosságét és az erdei jelenetét.
(A "Murder Scene"-nek tíz évvel később Wilson elkészítette a vide
ováltozatát is. Számára különösen fontos volt ez a jelenet, melyet
többször, különféle formában mutattak be. Pilinszky Wilson-élmé
nyének is központi magva ez a cselekménysor, mely a későbbiek

ben szervesen beépül a versek magánmitológiájába.) Wiener Pá13

szóbeli közlése alapján tudjuk, hogy a költő nem a nanci hétórás,
hanem a június-júliusi párizsi négyórás előadást látta a Théátre de
la Musique-ben (a régi Gaité-Lyrique-ben). A süket pillantásával
egyidőben játszották az Espace Cardin-ben (Théátre des Ambassa
de urs) a Prologue-ot, a főelőadás rituális bevezetőjét. Ezt azonban
Pilinszky Wiener Pál szerint nem látta, amit az is alátámaszt, hogy
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