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SZÉPJfRÁS

Gao Xingjian
Gao Xingjian (1940) kínai író, műfordító, rendező, a kínai kísérleti
színház megteremtője, kritikus és festőművész. Ganzhouban, Jiangxi
tartományban született, jelenleg francia állampolgár. Apja bank
tisztviselő, anyja amatőr színész, az ő hatására kezdett el érdeklődni
a színház és az irodalom iránt. Iskoláit a Kínai Népköztársaságban
végezte, 1962-ben diplomázott a Pekingi Idegen Nyelvek Egyete
mén francia szakon, majd évekig a Nemzetközi Könyvesboltnál for
dítóként dolgozott. A Kulturális Forradalom alatt átnevelő táborba
kü1dték - ebben az időben elégette kéziratainak a nagy részét -,
majd ezt követően egy falusi iskolában tanított. Csak 1979 után
publikálhatott ismét és utazhatott külföldre. 1980-87 között külőn-

.böző irodalmi folyóiratokban novellái, esszéi, drámái jelentek meg,
továbbá több tanulmánykötete. 1981-tól a Pekingi Népi Művészeti

Színháznál dolgozott drámaíróként és rendezőként, nevéhez fűződik

több kísérleti dráma színpadra állítása is. Ebben az időszakban sorra
jelentek meg drámái: A töke1etes jel, A buszmegálló, A vadember stb.,
erősen hatottak rá Brecht, Artaud és Beckett írásai. Többek között a
kísérleti színháza és a modernizmusról alkotott elképzelései miatt
kritikák és támadások kereszttüzébe került, és betiltották a Másik part
című drámáját is. Hogy elkerülje a politikai zaklatásokat, 1986-ban 10
hónapos utazásra indult Szecsuan tartomány hegyvidékes, erdős

tájaira, és végigjárta a Jangee-folyóútját a forrásától a tengerbe torkol
lásáig. Ennek az utazásnak az élményeiból született meg a ma már vi
lághírű regénye, a Lélek-hegy. 1987-ben elhagyta Kínát, és Párizsban te
lepedett le, mint politikai menekült. Az 1989-es "lienanmen téri vé
rengzés"-t követően írta meg a Menekültek című drámáját, aminek hát
teréül e politikai esemény szolgált. Ettől kezdve Kínában "persona non
grata"-nak bélyegezték, betiltották műveit. 2000-ben Gao Xingjian
megkapta a legrangosabb irodalmi kitüntetést, a Nobel-díjat. A
Svéd Akadémia indoklásában többek között ez áll: "egyetemes ér
vényű életművéért, keserű meglátásaiért, nyelvi leleményességéért,
mellyel új távlatokat nyitott a kínai regény és a dráma előtt".

A l.e1ek-hegy alapját a már említett utazás impressziói alkotják
Dél- és Délnyugat-Kína távoli tájain, ahol a sámánizmus szokásai
máig élnek, ahol a banditákról szóló balladákat és meséket igaznak
tartják, ahol még rá lehet bukkanni az ősi taoista bölcselet képvise
lőire. A könyv több főhős történetének a füzére, akik talán egy és
ugyanazon egonak a megtestesülései. Utazás a valóság, a fikció, a
képzelet és az emlékek elválaszthatatlannak tűnő területén, "az
egyén belső nyugalmának és személyes szabadságának a keresése".
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