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A „nagy improvizáció"

AzŐsök, Adam Mickiewicz monumentális színpadi poémája, mely
eredeti címe (Dziady) és tartalma szerint nemcsak az ősökre,
hanem egy „pogány" eredetű, keresztény elemekkel átszőtt,
halottidéző népi szertartásra is utal, azok közé a romantikus
művek közé tartozik, melyek a lengyel színház mitológiájának
máig eleven forrását, élő vizét jelentik. A költő, mikor
terjedelmileg is hatalmas, romantikus drámáját írta, nem is
gondolhatott előadásra; Lengyelország mint önálló állam száz--
ötven évig nem létezett, három birodalom - a cári, a porosz és a
Habsburg-dinasztia - osztozott rajta, s a fiatal Mickiewiczet a
vilnai diákok összeesküvése után a cári hatóságok száműzték. Az
1830-as forradalom hírére, mely a lengyel történetírásban
novemberi felkelésként vált ismertté, s amely leginkább a mi 48-
as szabadságharcunkkal állítható párhuzamba, a költő haza--
indult, de mire a határra ért, a lázadást már leverték. AzŐsök egy
része a fiatalkori száműzetés után, más része a forradalom
bukását követően született; az előbbiben a mű főhőse Gustaw, az
individualista-álmodozó ifjú, akit a szerelmi csalódás meg-
semmisítő terhe nyom, az utóbbiban azonban börtöncellája
mélyén Konraddá alakul át, aki népe szabadságáért ég. Konrad
sorsa és lázadása transzcendentális méreteket ölt: ebben a vízió-
ban, akárcsak a Faustban vagy Az ember tragédiájában a földön-túli
jó és gonosz szellemek is reális harcot folytatnak, s Konrad
egyenesen az isten ellen lázad:

Meg ne vess, nem egy vagyok, bár itt egymagamban,
Egy nagy néppel a földön egy-testvérré válván, Áll
mögöttem seregem, trónusom és hatalmam;

Hogyha káromollak Téged,
Én véresebb csatába kezdek, mint a Sátán:
Ő ész-harcot folytatott, én szív-csatát Véled.
(Pákozdy Ferenc fordítása)

Ez a „szív-csata" az Ősök lényege. „Az ótestamentumi próféták
óta nem hallatszott ily nagy erejű hang, mely egy nép bukását
énekli meg" - állapítja meg George Sand. S valóban, még a mai
olvasó is megborzong, ahogy e látszólag laza szerkezetű verses
monológot olvassa (vagy hallja), mely szinte misztikus transzban
árad Konrad ajkáról; elkerülhetetlenül bővkörébe kerülünk
annak a „szentségtörésnek", melyről a sacrum kifejezés ősi
kettőssége juthat eszünkbe: Konrad lázadása egyszerre szent és
átkozott.

Mickiewicz messianisztikus látomását, melyet az Ősökben Pé-
ter pap fogalmaz meg, aki a lengyelség szenvedését Krisztus pas-
siójával azonosítja, s úgy tartja, e nép kálváriája fogja „meg-
váltani" az emberiséget, történelmi összefüggéseiben kell lát-
nunk. A három részre szakított országban a színház a szó szoros
értelmében szentélynek számított, a nemzeti lét szinte egyetlen
szentélyének. Nem véletlen, hogy az 1830-as forradalom bukása
után Lengyelország cári területein sorra bezárják a színházak
kapuit. Nyugat-Lengyelországban viszont ellenkező előjelű
tendencia mutatkozik : míg például az iskolákban a porosz hata-

lom erőszakosan végrehajtja a németesítést, mintegy enged-
ményként hozzájárul, hogy Poznanban megnyíljék az első
állandó lengyel színház, mely a mai napig Teatr Polski néven
működik. Sőt, rendszeressé válik, hogy Krakkóból, a Habsburg
birodalom galíciai tartományából, ahol ez időben a legtöbb
lengyel színház működik, nyaranta vendégszereplésre érkeznek
ide Thália lengyel felkentjei. Nyelvében él a nemzet, s ez itt
annyit tesz: színpadjain él a nemzet.

Mickiewiczről feljegyezték, hogy kivételes költői rögtönző-
képességgel rendelkezett, s előszeretettel csillogtatta ezt az
adottságát társaságban, az irodalmi szalonokban. Ez az impro-
vizációs technika fedezhető fel Konrad fentebb idézett mono-
lógjában is, melyet a lengyel irodalomtörténet „nagy improvi-
zációnak " nevez. Hogyan vált ez a költői „nagy improvizáció" a
lengyelség par excellence színházi hagyományává? Az utókor, a
tudományos kutatás, a műelemzés sok mindent mikroszkóp alá
helyezett: jól látjuk ma már az eredetileg könyvdrámaként
olvasott lengyel romantikus dráma teátrális forrásait - elsősorban
a rituális jellegű népszokások felhasználásában. De nem
utolsósorban világossá vált, hogy Konrad, illetve Gustaw - maga
Mickiewicz; a teatralitás forrása pedig abban a szerepben
keresendő, melyet a költő a szó szoros értelmében eljátszott.
Nem más, mint maga Mickiewicz hirdette meg a „szív-csatát" az
istennel, a történelemmel, a fennálló világrenddel; s a nagy
történelmi színház, melynek tétje egy nemzet léte vagy nem-léte
volt, mozgósította a hatalmasokat: Mickiewicz Európa
uralkodóinak rettegett ellenfele lett, akik akarva-akaratlanul
ekképp „beléptek" a színjátékba, még isten földi helytartója, a
pápa is, aki kiátkozta az őrült lengyel látnokot. A párizsi sza-
lonokban dübörgő „ótestamentumi próféta" nem kevéssé a népek
tavaszának előhírnöke lett. Ez mind hozzátartozik a mickiewiczi
„szív-csatához", az Ősökhöz : része a lengyel szín-ház
mitológiájának.

De Mickiewicz; a lengyelség szemében is egyszerre volt a
fanatikus hit és a botrány megtestesítője. Azok a kortársai, akik
realistábban és racionálisabban gondolkoztak a forradalomról, a
nemzet jövőjéről - és szép számmal voltak ilyenek -, nem ta-
karékoskodtak a Mickiewicznek címzett kritikával. Még
Słowacki is, akinek romantikus világképe pedig sok rokonságot
mutat Mickiewiczével, mintegy az Ősökben megszólaló messia-
nisztikus szellem ellen írta a maga nagy nemzeti drámáját, a
Kordiant, melynek hőse a Mont Blanc csúcsára hág fel, hogy ott
vívjon meg az istennel. „Lengyelország a nemzetek Winkel-
riedje!" - születik meg a felismerés Kordianban, az utalás a
svájciak nemzeti hősére, ki saját mellével fogta fel az ellenség
nyilait, s akinek holtteste utat nyitott társainak, hogy az ellen-
ségre rontsanak, egyúttal polémia Mickiewiczcsel: a nemzet
keresztre feszítettségének vallásos lázálmát az „evilági" sza-
badsághős profán jelképe helyettesíti. Słowacki drámájában már
ott az irónia: Kordiant, amikor elhatározza, hogy a koronázási
ünnepség alatt megöli a cárt, elfogja az ideggyengeség, s a tett
elkövetése előtt elájul. De ha Słowacki látomása profánabb is,
könnyen beépült abba a nemzeti mitológiába, mely az elnyomás
éveiben tagadhatatlanul ébren tartotta a lengyelség (elsősorban a
lengyel nemesség) öntudatát, ám amelyben ott rejlett a veszély: a
valóságos feladatok, tettek előli menekülés, a történelmi mu-
lasztás súlyos vétsége.

A lengyel irodalom mélyen gyökerező hagyománya a gúny, a
szarkazmus, a nemzeti karakter önironikus szemlélete. Elegendő
csak utalni Mikołaj Rej reneszánsz szatíráira, melyek



csípős nyelvvel csúfolódtak a kor feudális viszonyain és a bigott
vallásosságon, vagy épp Aleksander Fredróra, e különös galíciai
földesúrra, aki a XVIII-XIX. század fordulóján moličre-i
komédiákban fogalmazta meg, amit a lengyel nemesség élhetet-
lenségéről és tunyaságáról tudott. Ez a nemzeti önirónia fel-
támad és sajátos metamorfózison megy át a múlt század végén,
e század elején Norwid és Wyspiański drámáiban. Mindketten
ironikusan szembefordulnak a romantikus pátosszal, s a mes-
sianizmusban elsősorban a nemzeti mártíromság öntetszelgését
látják, a teátrális illúziót, a „festett világot". Kettejük közül
Norwid az elvontabb és filozofikusabb, egyúttal magányosabb is
(ő az, aki Mallarmé előtt már tanulmányban megfogalmazza a
költői elnémulás esztétikáját), darabjai életében nem is jutnak
színpadhoz. Wyspiański számára viszont maga a nemzeti mito-
lógia kérdésessé válása jelenti a színházat: hisz van valami eleve
teátrális, s ezt fedezi fel Wyspiański, Mickiewicz élet-színházá-
nak, az Ősök szellemének és a Mickiewicz által játszott szerepnek a
kritikájában. A Felszabadulás című Wyspiański-darab kezdetén
Konrad bejön a színpadra - az a Konrad, akit jól ismerünk az
Ősökből -, s kijelenti, hogy elege van a romantikus színházból,
fellázad teremtője („istene") ellen: ez maga Mickiewicz.
Pontosabban: a Mickiewicz-szobor, mely megelevenedik ugyan a
színpadon, de ugyanolyan tehetetlennek bizonyul Wyspiański
Konradjával szemben, mint amaz égi isten az Ősök Konradjával
vagy Słowacki Kordianjával szemben.

A Menyegzőben, melyet a magyar közönség Andrzej Wajda
filmjéből is, a varsói Nemzeti Színház két évvel ezelőtti ven-
dégjátékából is ismerhet, egyértelműen kiderül, hogy Wys-
piański ironikus színháza ugyanúgy a nemzeti sorskérdések
színpada, mint a maga idejében Mickiewicz költői szószéke
volt; Wyspiański lesz az új színház első apostola, azé a színházé,
mely mindenekelőtt játék, de szent és átkozott játék: neki a
hagyomány egyszerre élő forrás is, de a történelmi tehetetlenség
álruhája, maszkja is, melyet le kell tépni. A Menyegzőben,
melynek lakodalmas forgatagában a városi urak fennhangon
barátkoznak a nép egyszerű fiaival, hajnal felé beoson a
Chochoł, a Szalmacsutak, s andalító hegedűszavára lassú,
groteszk táncot kezdenek a mulatozók, míg végül valamennyien
meg-merevednek. A Menyegző századfordulós krakkói
premierjén úgy hatott e drámavégi akkord, akár valami durva
nyelvöltés a publikumra, a korra: hiszen a korszak valamennyi
világmegváltó, népboldogító szólama előzőleg ott csengett-
bongott a színes színpadi kavalkádban.

Wyspiański színháza is bizonyos „nagy improvizáció", a ki-
fejezésnek immár eredendően teátrális értelmében; ő már úgy
építette fel a drámát és rendezte meg az előadást (a lengyel szín-
művészet első mai értelemben vett író-rendezője volt), hogy a
közönségre tett hatást is a kompozíció szerves részének te-
kintette. Egyetérthetünk Gordon Craiggel, aki a kor kevés számú
igazi „színházi művésze" közt tartotta számon, e meg-
határozáson egyszerre értve a mesterségbeli hozzáértést és az
újító szellemet. Mindez mégsem óvhatta meg Wyspiańskit attól,
hogy ő is a mitológiai alakká váljék: Witkiewicz ugyan-úgy
gúnyt űz Wyspiański Szalmacsutakjából, ahogy Mrożek is ezt
parodizálja a Tangó fináléjában. Gúny, irónia, paródia ezúttal is
úgy értendő: élő hivatkozás és ostorozás. A lengyel színház
mitológiája máig eleven mitológia: a szent és átkozott pillanat, a
katartikus élmény innen születik. A lengyel színház olyan
kiemelkedő rendezőegyéniségeit sem érthetjük meg e fejlődési
folyamat nélkül, amilyen Swinarski, Dejmek vagy Wajda, de
mélyen e lengyel mitológiából élnek az úgyneve-

zett autonóm színház mesterei is: Szajna barokk képorgiájában
ott van Witkiewicz katasztrofizmusa, Tadeusz Kantor
happeningszerű „nagy improvizációiban" ott a witkiewiczi
esztétika szerinti „tiszta forma", mely az abszolútumot a naturális
valósághűséggel párosítja, Grotowski „szegény színházában"
Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański.

Aligha tévedünk, ha azt mondjuk, Mickiewicz óta nem tűnt fel
oly prófétikus jelenség a lengyel színház vidékén, mint Jerzy
Grotowski. Akárcsak Mickiewicz, ő is a hit és a botrány köve a
mai lengyel köztudatban. Így volt ez már a „színházi" Gro-
towskival is, de még inkább érvényes ez a „színház utáni" Gro-
towskira. Mickiewiczhez viszonyítva persze Grotowskit inkább
ellenprófétának kellene neveznünk, de az ellentmondás a tör-
ténelem és az idő múlásában rejlik. Mickiewicz végül is ugyanúgy
„parateátrális" tevékenységet folytatott - hogy Grotowski ki-
fejezését használjuk -, mint a wrocławi Laboratórium Színház
vezetője. Mickiewicz „színháza" elsősorban a történelem és a
politika arénájában zajlott le; Grotowskié az intimitásban, az
elvonulásban, de nem kevésbé a világ fÍgyelő tekintete előtt.
Mickiewicz hitt a saját szerepében, s a szerepjátszás apostola
volt; Grotowski kezdettől a szerepjátszás hamisságára helyezi a
hangsúlyt, mert úgy tartja, az ember lényege épp az, ami a sze-
repek mögött felfedezhető. De korántsem Mickiewicz vagy
Grotowski személyes meggyőződéséről van itt szó, sokkal inkább
az idők változásáról.

Grotowski, aki közel évtizede nem jelentkezett új színházi
rendezéssel, s mint e számunk végén, dokumentumként közölt
interjújában kifejti, nem is szándékszik ezzel foglalkozni, „pa-
rateátrális" kísérleteiben az ember és ember közti autentikus
kapcsolat új lehetőségeit kutatja. Ezt kereste már a színházban is,
ezért volt laboratóriuma valójában mindig „parateátrális" jellegű,
de épp, mert a valóság, az élet mindig fontosabbnak tűnt
számára, mint a művészet - akárcsak Mickiewicznek -, tudott új
dimenziókat nyitni a XX. század színháza és embere előtt.
Grotowski a maga ellen-messianizmusát egy újfajta érzékenység
ébredésének nevezi, mely olyan, „akár egy hal az új nemzedék
folyójában", és hozzáfűzi: „Semmiképp sem szabad a halat
összetéveszteni a folyóval, mert nem ugyanaz." A Grotowski-
titok tehát ugyanúgy nem titok, ha valóban a jelenségre fÍgyelünk,
ahogy Mickiewicz őrülete sem volt az. Mindez szervesen
összetartozik, még ha kiragadott részleteiben furcsának és
különösnek is hat.

Az utóbbi években sok szó esett nálunk is, a lengyelek köré-
ben is arról, hogy a magyar színháznak nagy adósságai vannak a
lengyel drámairodalommal kapcsolatban. Aki járatos a magyar
dramaturgiákon, jól tudja, hogy az idegenkedés nem az egyes
szerzőknek és műveknek szólt; inkább onnan eredt, hogy mindig
csak egyes szerzőket és műveket olvastunk, anélkül, hogy a
„nagy improvizációt", mely egy nemzet élő mitológiájából
táplálkozik, s egyben táplálja is azt, legyen szó akár Mic-
kiewiczről, Wyspiańskiról vagy Grotowskiról, megértettük volna.
Holott igazi kincsesbánya, amiről nagyvonalúan már-már
megfeledkeztünk: a lengyel dráma és színház nemcsak sajátosan
kelet-európai művészet, hanem valóban európai színház. A
SZÍNHÁZ ezért megragadja az alkalmat, s a lengyel dráma
ünnepe alkalmából, mely most hazánkban megrendezésre kerül,
Ígyekszik minél szélesebb összefüggéseiben megrajzolni „a len-
gyelek nemzeti művészetének" körét, amiben két lengyel laptár-
sunk, a Dialog és a Teatr munkatársai is segítségünkre voltak. A
lengyel dráma magyarországi útját kívánjuk ezzel is egyengetni.


