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A lengyelek nemzeti
művészete

Igen széles körű - történelmi, esztétikai és
egyéb - motivációra lenne szükség a
jelenség értelmezéséhez, hisz tény, hogy a
színház az irodalommal egyenrangú mű-
faja annak a projektív művészeti gondol-
kodásnak, mely különös módon formálja a
lengyelség tudatát. Így volt régebben, és
így van ma is. Lényeges szerepet játszik
ebben, h o g y a XIX. században a lengyel
állam nem létezett, a társadalom a művé-
szet tartományaiban építette fel azonos-
ságát; a művészet így szinte szakrális je-
lentőségre tett szert, az alapvető értékek
hordozója lett. Az író, a színész, a szín-
házi ember ebben a helyzetben valamiféle
nemzeti papság stigmáját viselte magán.

Számok és fesztiválok tükrében

Az idő megváltoztatta az arányokat. És
mégis, bár a világ zenei életének élvona-
lában ott vannak a lengyelek (elég
Krzysztof Pendereckire utalnunk), bár a
lengyel képzőművészet és irodalom fel-
becsülhetetlen szerepet játszik - valójában
a színház lett a lengyelek nemzeti
művészete. Természetesen megváltozott a
színház helye a kulturális életben. Minden
korábbi nyugtalanság ellenére a film nem
temette m a g a alá a színházat, a tele-vízió
vagy a tömegkommunikáció más formái
nem fosztották meg igazi rangjától. A
dramatikus művészet fiatalabb mű-fajai
közt a színház megtalálta a maga sajátos
helyét, sajátosan intim művészet, az
emberi találkozás helye lett, ahol a rivalda
két oldalán levők egymásra lelnek,
egymás szemébe néznek, hogy olyan dol-
gokról valljanak, melyekről egyébként
gondolkozni is csak suttogva szoktunk.

Nem véletlen, hogy a legkiválóbb len-
gyel írók szívesen választják a dramatikus
formát. Hisz a színház helye és rangja kü-
lönösen széles körű és tekintélyes fórumot
nyit a művész számára, hogy itt és most
életünkről és sorsunkról szóljon.
Mindemellett a lengyel színház repertoár-
ja igen széles skálán mozog: a nemzeti
hagyományt képviselő klasszikusoktól a
világszínház újdonságaiig, melyek igen
gyorsan eljutnak a Visztula partjára a
Broadwayról ugyanúgy, mint Moszkvából
vagy éppen Párizsból, Londonból,

Zürichből. Nincs mit szégyenkeznünk
akkor sem, ha képzeletben megrajzoljuk
Európa színházi térképét: drámairodal-
munk, de mindenekelőtt színházi esztéti-
kánk, a lengyel teátrum sajátos látásmód-
ja mindannyiszor elismerést arat London
és Párizs, Shiraz és Velence, Belgrád és
Dubrovnik fesztiváljain, hogy csak a leg-
jelentősebb világszínházi találkozókra
utaljunk. E fesztiválokon a lengyel elő-
adások számos díjat nyertek, így például
a Legenda a dicsőséges feltámadásról (ren-
dező: Kazimierz Dejmek, Nemzeti Szín-
ház, Varsó) 1964-ben Velencében, Dosz-

tojevszkij Ö r d ö g ö k j e ( r e n d e z ő : Andrzej
Wajda, Stary Teatr, Krakkó) 197z-ben
Londonban, majd ugyanezen a londoni
World Seasonon Mickiewicz Ő s ö k j e
(rendező: Konrad Swinarski, Stary Teatr,
Krakkó), a Dante című előadás (rendező:
Józef Szajna, Teatr Studio, Varsó) 1974-
ben Velencében. A lengyel színházi ex-
port azonban nem korlátozódik csupán a
fesztiválokra, több együttesünk rendsze-
resen turnézik a kontinens különböző
tájain. A legszorosabb kapcsolatok ter-
mészetesen a szocialista országokkal ala-
kultak ki, állandó színházi csereakcióink
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vannak Budapesttel, Prágával, Moszkvá-
val, Leningráddal, Szófiával, Bukaresttel,
s nem utolsósorban az egyes testvérváro-
sok közt is egyre szorosabb a színházi
együttműködés. Nem lebecsülendő az a
szerep sem, melyet e „művészeti export-
ban" az egyes színházi alkotók betölte-
nek. Több kiváló lengyel rendező állandó
vendég az európai színpadokon: Erwin
Axer a bécsi Burgtheaterben rendez,
Jerzy Jarocki a zürichi Schauspielhaus-
ban, Andrzej Wajda a moszkvai Szovre-
mennyikben, a nemrég elhunyt Konrad
Swinarski többek közt a nyugat-berlini
Schiller Theaterben vitt színre több elő-
adást, Jerzy Grotowski pedig, aki a „sze-
gény színház" mestereként vált világhí-
rűvé, a philadelphiai Színházi Intézetben
vezet szemináriumot. S ezek csak a leg-
jelentősebb példák, melyek a lengyel
színház jelenlétét illusztrálják korunk vi-
lágszínházi mozgalmának alakulásában.

Természetesen nem a fesztiválok,
szemlék és találkozók alkotják a színház
hétköznapjait, ezek ünnepek, melyeken
azonban élesen kibontakozik ama hét-
köznapok profilja, s amelyek lehetőséget
biztosítanak az alkotói vitára, a művészi
erőforrások, az eszközök és a módszerek
kifinomítására. Két évtizede egyre szapo-
rodnak a hazai fesztiválok is, melyekre
most már évente sor kerül. Így adott ott-
hont Wrocław az új lengyel drámák se-
regszemléjének, Kalisz az avantgarde elő-
adások fesztiváljának, Opole az újraértel-
mezett lengyel klasszikus drámák bemu-
tatósorozatának, Szczecin a monodrá-
mák és a kis színházi formák találkozójá-
nak, míg Katowicében kétévente kerül
sor a népi demokratikus országok drá-
mairodalma, illetve a szovjet dráma fesz-
tiváljára; Toruńban, Jelenia Górában és
Sziléziában viszont fesztiválszerűen zaj-
lanak le az adott országrész színházainak

találkozói, s minden esztendő végén sor
kerül a Varsói Színházi Napokra, melyre
az előző évad legkiemelkedőbb előadásait
hívják meg az ország minden tájáról, s így
ez a rendezvény mintegy a lengyel
színházművészet eredményeinek évi mér-
legét is elkészíti.

De hát a színházi életet, mint említet-
tem, nem a fesztiválok alkotják. Ezek csak
élessé teszik a kontúrokat. A színház
arculata napról napra formálódik, a szó
szoros értelmében - hisz Lengyelország-
ban évente körülbelül 360 premierre kerül
sor. Minden nap premier - így is lehetne
mondani. Hatvan-egynéhány hivatásos
együttes működik az országban, a legtöbb
színháza természetszerűleg Var-sónak
van: tizenöt prózai társulat tizenkilenc
színpadon tart előadásokat. Ha a számok
törvénye szerint a fővárosnak vezető
szerep jut is, a lengyel színházi élet
egyáltalán nem tekinthető varsói
monopóliumnak. Az eseményszámba
menő színházi bemutatók nem egyszer
épp azokban a városokban zajlanak le,
melyek előzőleg kevesebb érdeklődést
keltettek; a lengyel színművészet élvonalát
évek óta éppen nem fővárosi együttesek
alkotják: így a Stary Teatr Krakkóban, Jan
Pawel Gawlik igazgatása alatt, kitűnő
színészi gárdával s olyan rendezőkkel,
mint Andrzej Wajda, Jerzy Ja-rocki vagy a
közelmúltban elhunyt Konrad Swinarski,
továbbá a Teatr Nowy Lódban Kazimierz
Dejmek, a Teatr Wybrzeże Gdańskban
Stanisław Hebanowski, a Teatr Nowy
Poznańban Izabella Cywińska vezetése
alatt. S ezek ismét csak példák, néhány
csúcs, melyek a lengyel színművészetben
jelenleg uralkodó rendezői törekvéseket is
fémjelzik.

írók a színházban

Mielőtt megpróbáljuk áttekinteni e vezető
színházi irányzatokat, legalább futó
pillantást kell vetnünk a drámairodalom-
ra, hisz a színházak irodalmi érdeklődése
jelentős mértékben meghatározza a szín-
padi kifejezés tendenciáit is. A bemutatók
legnagyobb hányada a világirodalom
klasszikusait viszi színre. Egy-egy évadban
250 vagy még ennél is több ilyen
premierre kerül sor; az antik szerzők mel-
lett a leggyakrabban Calderón, Molière,
Schiller, Dosztojevszkij, Csehov, Gogol,
Shaw van repertoáron, az utóbbi évek-
ben megnőtt az érdeklődés Ibsen és
Strindberg iránt. Egészen különös hely
illeti meg Shakespeare műveit. Megkoc-
káztathatnánk azt a kijelentést, hogy az
elmúlt két évszázad során Shakespeare

Jelenet Witkiewicz Suszterek című drámájából a varsói Ateneum Színház előadásában
(Roman Wilhelmi és Marcin Kociniek)



lett a lengyelek első számú nemzeti drá-
maírója. Csupán a felszabadulás utáni
időszakban - az 1946-os első premier óta -
365 Shakespeare-bemutató volt Len-
gyelországban. Igen, átlag havonta egy új
Shakespeare! Hasonló számítás szerint
átlag 31 Hamlet-bemutatóra kerül sor
évente. Ez a rendkívüli érdeklődés, mely a
lengyel színházban a stratfordi költő-
fejedelem iránt megnyilvánul, sajátos vi-
szonyt jelent: az egymás nyomába lépő
lengyel rendezőnemzedékek kortárs szer-
zőként olvassák újra s újra Shakespeare-t.
Magától értetődik, hogy nem egyszerűen
aktualizálásról van szó, sokkal inkább
arról, hogy a Shakespeare-szövegeket úgy
olvassuk, mint saját érzelmi állapotaink
vagy adott történelmi helyzetünk
elemzését, az ő drámáival felelünk a ben-
nünk felmerülő kérdésekre.

Hasonlóképp a színházi repertoár biztos
támaszát jelenti a lengyel klasszikus
dráma. Mickiewicz, Słowacki, Norwid,
Wyspiański, Fredro: ők a lengyel dráma
legjelesebb mesterei. Darabjaik előadásai
nem egyszer a színházi évad élvonalbeli
eseményének tekinthetők : arra ösztönöz-
nek, hogy számot vessünk magunkkal,
múltunkkal és jelenünkkel. Azt értve ezen,
amit tömören Norwid szavaival
foglalhatnánk össze: „A múlt is jelenkor -
csak kissé távolibb."

Az ötvenes évek közepén - ahogy a
korábban normaként alkalmazott realiz-
mus kötelező mivolta megszűnt - a len-
gyel színházak hirtelen fokozott érdek-
lődéssel fordultak a mai dráma felé. El-
foglalták méltó helyüket a legkiválóbb -
vagy adott esetben legdivatosabb - drá-
maírók, akik a Broadwaytól Moszkváig a
világ többi színpadát is meghódították.
Arthur Miller, Anouilh, Ionesco, Arbuzov,
Ghelderode, Albee, Vampilov, Pinter,
Arrabal, Storey, Bond, Osborne,
Dürrenmatt és nem utolsósorban Beckett
sok tekintetben meghatározták, milyen
színpadi keretek közt gondolkozunk
személyiségünk formálódásáról és a világ
formálódásáról, mely személyiségünket
alakítja.

A nehezen áthágható kulturális akadály
(itt arra a témakörre gondolok, ami a
százötven esztendőn át államiságától
megfosztott nemzet történelméből kö-
vetkezett) és a nyelvi elszigeteltség sokáig
csaknem teljesen lehetetlenné tette, hogy a
lengyel dráma Európa más országaiba is
eljusson. Ezt az izolációt először
Stanisław Ignacy Witkiewicz darabjai
törték át; ő az a lengyel drámaíró a két

világháború között, akit világszerte - sa-
játos groteszk hangvételű művei alapján -
a Beckett és Ionesco neve által fémjelzett
irányzat nagy elődeként könyveltek el. Az
a közel nyolcvan külföldi premier, mely
Witkiewicz nevéhez fűződik, jól
dokumentálja az európai színházban be-
töltött szerepét. A mai szerzők közül
nemcsak Sławomir Mrożek és Tadeusz
Różewicz, akik sok tekintetben Witkie-
wicz örököseinek tekinthetők, de a
szarkasztikus darabokat író Ireneusz
Iredyński, a realista Leon Kruczkowski
vagy a realista és a költői színház határ-
vidékén elhelyezhető Stanisław Grocho-
wiak is Európa-szerte játszott drámaírók.
De ők a hazai színházi repertoár fő erős-
ségei is.

Az új színház születése
Nehéz lenne a felszabadulás utáni időszak
lengyel színházát történelmi határvonalak
meghúzása nélkül tárgyalni. Ez a mintegy
három évtizedes korszak kétség-kívül
kulturális egységet alkot, de első-sorban a
maga fejlődésében, mely bizonyos alapvető
változásokból és az egymással
összecsapó, gyakran homlokegyenest el-
lentétes irányzatok harcából bontakozik
ki. Az első szakaszt - az 1945-49 közti
éveket - a különböző művészeti irányza-
tok dinamikus és sokoldalú virágzása jel-
lemezte, ami a német megszállás néma
esztendei után természetes is volt. Ezt

még többnyire a háború előtti színházi élet
nagy egyéniségei határozták meg, akik
közül kétségkívül Leon Schiller, a
modernista forrásokra visszatekintő „ha-
talmas színház" megteremtője volt a leg-
kiválóbb mester, tanítványai a mai napig
döntő mértékben megszabják a lengyel
színművészet fejlődését. Vagy oly módon,
hogy modellszerűen követik a schilleri
eszményt, mint az expresszionista Lidia
Zamkow, vagy úgy, hogy határozottan
ellentmondanak ennek az örökségnek,
mint a kamarajátékhoz vonzódó Erwin
Axer, avagy már kevésbé kötődve a
mesterhez, mint a saját útját járó Kazi-
mierz Dejmek, Ludwik René, Jerzy Kra-
sowski, Aleksander Bardini. E korszak
művészi csúcsaként könyvelhető el az
i947-ben megrendezett Shakespeare-
fesztivál, melyen szinte az egész akkori
lengyel színházi élet képviseltette magát, s
amely jól illusztrálta különféle művészi
hitvallások széles skáláját. Hamarosan
bekövetkezett azonban - az 1950-55 kö-
zötti években - a „szocreál" kötelező
normaként való alkalmazása. E szigorú
normatívák keretei közt is néhány igen
kiemelkedő művészi eseményre került sor,
mindenekelőtt a Kazimierz Dejmek
igazgatása alatt működő, fiatalos szenve-
déllyel égő łódźi Teatr Nowyban vagy

épp Lidia Zamkow keze alatt, akinek
monumentális költői látomása volt a for-
radalomról, avagy a normatívákat némi-
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leg szétfeszítő Bohdan Korzeniowski
előadásaiban, aki Fredro vígjátékait vitte
színre. A lengyel színjátszás mégis ko-
moly árat fizetett: szinte teljesen eltűnt
színpadainkról a nagy romantikus iroda-
lom, melyet nem lehetett beilleszteni a
szűken értelmezett leíró realizmus kate-
góriájába. Így Mickiewicz Ősökjének
1955-ös előadása Aleksander Bardini
rendezésében a varsói Polski Teatrban a
következő időszak előhírnökének tekint-
hető. Az ezt követő két évtized alakította
ki a lengyel színháznak azt az arculatát,
melynek ma tanúi vagyunk.

Igen általánosan fogalmazva, a mai
lengyel színpad esztétikáját a költői szín-
ház eszméje uralja, mely inkább hajlik a
metaforikus általánosításra, s kevesebb
hajlandóságot mutat a zsánerképszerűség
és a leíró realizmus iránt. Hogy ez a kije-
lentés ne hangozzék üres frázisként, és
hogy jelezzük a fő tendenciákat, legalább
nagy általánosságban szemügyre kell ven-
nünk a legjelentősebb művészi alko-
tóműhelyeket. A varsói Nemzeti Színház -
szemben az európai fővárosokban ural-
kodó általános szokással - programszerűen
elhatárolja magát az akadémikus
színjátszástól. A Nemzeti igazgatója és
rendezője, Adam Hanuszkiewicz, a len-
gyel klasszikusokat színre vive, követke-
zetesen megtagadja e drámák előadásának
kialakult konvencióit. Gyakran ta-
lálkozunk a Nemzeti színpadán irodalmi
kollázzsal, mely a költészetből ugyanúgy
merít, mint különböző emlékiratokból
vagy publicisztikai írásokból. Hanusz-
kiewicz bátran változtat a klasszikus drá-
mák szerkezetén, rendezői esztétikáját a
formai szinkretizmus jellemzi, különféle
színpadi effektusok nem egyszer sokk-
szerűen ható vegyítése, mint amilyen pél-
dául a romantikus szólamok beat- vagy
jazz-zenével való ellenpontozása. Az a
bizonyos fiatalság, mely többnyire elkerüli
a színházat, s nem érdeklődik a nemzeti
hagyományok iránt, rendszeresen látogatja
Hanuszkiewicz előadásait, mely korunk
prizmáján át olvassa újra a klasszikusokat.
A barikád másik oldalán helyezkedik el
Kazimierz Dejmek (Teatr Nowy, Łódź), e
széles palettával rendelkező finom
stiliszta, akinek nevéhez régi lengyel
drámai szövegek felfrissítése fűződik
(Dialogus de Passione, Legenda a dicsőséges
feltámadásról, József élete), de nagy
visszhangot keltett 1968-as Ősök-
rendezésével csakúgy, mint mai lengyel és
nyugat-európai drámák színre vitelével.
Dejmek mindig a szövegből indul ki: a
szöveg stiláris inspirációjából. E két törek-

vés között helyezhetnénk el a nemrég
tragikusan fiatalon elhunyt Konrad Swi-
narski rendezői művészetét. Legjelentő-
sebb előadásai: az Ősök, Wyspiański Fel-
szabadulása, a Szentivánéji álom (Stary
Teatr, Krakkó), Weiss Marat/Sade-ja (Teatr
Ateneum, Varsó), Majakovszkij Poloskája
(Nemzeti Színház, Varsó). Swinarski,
mindig hűen a drámai szöveg
inspirációjához, iróniát és végzetszerű-
séget egyesítő színházi szemléletével kü-
lönös képességről tett tanúságot, amellyel
az írott dráma jelentéstartalmát le tudta
fordítani a színpad autonóm nyel-vére. A
határainkon túl elsősorban film-
rendezőként ismert Andrzej Wajda szín-
házi munkáiban - így Dosztojevszkij
Ördögökjében, A félkegyelmű alapján készí-
tett Nasztaszja Filippovnában, Wyspiański
Novemberi lében (Stary Teatr, Krakkó) -
alapvető szerepet szán a színpadkép festői
kidolgozásának és a térkompozíciónak.
Előadásait többnyire színpadi mozgal-
masság, az érzelmek egyenesen
expresszionista felfokozottsága jellemzi,
míg a szöveg kezelésében a filmes
gyakorlatból ismert szabadságot engedi
meg magának.

Tehát az irodalom mint ürügy, hogy a
máról beszéljünk: ez Hanuszkiewicz; az
irodalom mint a színjáték meghatározó
esztétikai forrása - ez Dejmek; az iroda-
lom mint téma, mely a színpadon átalakul
és kiteljesedik - ez Swinarski és Wajda.
Ezek a fő tendenciák, melyek más rende-
zők munkásságában is felfedezhetők. A
Dejmek által képviselt irányzatot gaz-
dagítja - elsősorban mai lengyel drámák
színrevitelével - Jerzy Jarocki, továbbá
Krystyna Skuszanka, Jerzy Krasowski,
Zygmunt Hübner, Jan Maciejowski. Még
inkább irodalmi elkötelezettségű színház
az, melyet főleg az idősebb nemzedék
képviselői művelnek : Erwin Axer,
Stanisław Hebanowski, Tadeusz Byrski és
Jerzy Kreczmar, aki egyébként elsőnek
vitte színre Lengyelországban Beckett
Godot-ra várva című drámáját. Az, hogy a
drámát a szabad színpadi kompozíció ki-
indulópontjának tekintsék, néhány idősebb
kollégájuk mellett - amilyen Lidia
Zamkow vagy Ludwik René -, elsősorban
a fiatalokat jellemzi - Izabella Cywyńskát,
Maciej Prust - és a legfiatalabbakat -
Maciej Englertet, Ryszard Majort-; bár
épp az egyik legfiatalabb rendező, Marcel
Kochańczyk erősen hajlik arra, hogy a
színjáték meghatározó esztétikai
forrásának a drámát tekintse. Az új alkotói
nemzedékek feltüntetésével, úgy látszik,
egyre szélesebb művészi színképet mutat a
lengyel színházművészet, De

meglehet-e egyáltalán az élő színház
egymásnak ellentmondó és egyenértékű
igazságok állandó szembesülése nélkül?

Avantgarde törekvések
Külön helyet foglalnak el Lengyelország
színházi térképén az avantgarde törekvé-
sek. A világ szemében a lengyel avant-
garde fogalma elsősorban Jerzy Gro-
towski nevével és a „szegény színház"
eszméjével fonódott össze. Grotowski
vállalkozásának immár közel két évtize-
des története van: 1959-ben vette kezde-
tét, amikor Grotowski átvette Opoléban a
Tizenhárom széksor Színházának veze-
tését, s itt a nagy színházi centrumoktól
távol eső műhelyben olyan színház kiala-
kításán fáradozott, melyben az átélésnek
jutott az első, sőt egyedüli hely. Ahogy
kibontakozott Grotowski esztétikája,
színházában a szó mindenekelőtt az ér-
zelmek, s nem annyira szemantikai jelen-
tések hordozója lett. A hangsúly a színész
pszichofizikai cselekvésére került, a
sémákkal, a divattal, a beidegződésekkel
való küzdelmére, hogy a szó teátrális ér-
telmében eljussunk az archetípushoz, az
ember és ember közti autentikus kapcso-
lathoz. 1965-ben, amikor már kikristályo-
sodott a Grotowski-színház, élén Ryszard
Cieślak színészetével, az együttes áttele-
pült Wrocławba, és Teatr Laboratorium
elnevezés alatt folytatta munkáját. Itt
születtek meg későbbi világsikereik: a
Calderón-dráma alapján készített Állha-
tatos herceg és az Apocalypsis cum figuris. A
„szegény színház" e végső fázisában
csupán két színházi komponens maradt
meg: a színész és a néző. Már a színészi
szó is csak foszlányaiban létezett, az em-
beri test lett a cselekmény tartalmának és
formájának fő kifejező eszköze. Grotow-
ski színházi elképzelése és módszere
mintegy az egész világ színházi avant-
garde-jának fÍgyelmét magára vonta. Az
együttes tagjai szemináriumokat vezettek
az Egyesült Államokban, Franciaország-
ban, Skandináviában, Ausztráliában, Ja-
pánban, Mexikóban, Ausztriában, Spa-
nyolországban, melyek iránt igen nagy
érdeklődés mutatkozott, s amelyek azt
jelzik, Grotowski ihlető hatása egyre nö-
vekszik. Közben a wrocławi laboratórium
jószerivel abbahagyta színházi mű-
ködését. Grotowski jelenlegi tevékeny-
sége az emberek közti kapcsolatteremtés
parateátrális formáinak keresésére irá-
nyul, olyan találkozásokat szervez, me-
lyeken minden résztvevő egyszerre szí-
nész és néző is, tehát sensu scripto a színész
feleslegessé vált. Pontosabban szólva,



inkább a néző vesztette el funkcióját: a
„Grotowski-meeting"-en mindenki
cselekvően vesz részt, vagyis különleges
színésszé válik. De ez sem a legszerencsé-
sebb fogalmazás, hisz Grotowski nem a
színészi „tettetést" akarja előhívni a ta-
lálkozás résztvevőiből, nem a tudatos ala-
kítás érdekli, hanem ama szituáció meg-
teremtése, melyben akadálytalanul meg-
valósulhat az emberi dinamizmus teljes,
spontán felszabadulása. E parateátrális
működését Grotowski 1974-ben
Philadelphiában Holiday elnevezésű
találkozójával kezdte. Később Hegy,
Kaptár és más elnevezések alatt hasonló
akciókat rendezett Lengyelországban.
Egyre távolabb a színháztól - egyre
közelebb a meztelen személyiséghez.

Az avantgarde törekvések másfajta, de
ugyancsak világszerte nagy érdeklődést
keltő egyénisége Józef Szajna és Tadeusz
Kantor: két képzőművész, akik a forma, a
szín és a kép felől közelítették meg a
színházat. Szajna 1953-ban színházi terve-
zőként kezdte pályáját - többek közt
Grotowski mellett is dolgozott -, s a szín-
házi plasztikát első perctől fogva nem-
csak illusztrációnak, hanem metaforikus
elemnek tekintette. Már ekkor kirajzoló-
dott munkásságának fő motívuma: a dest-
ruktív erők hatalmával való szembesze-
gülés és az egyén harca, hogy ezen a ha-
talmon úrrá legyen. 1971 óta Szajna ve-
zetése alatt működik a varsói Teatr Studio.
Itt - olyan egész Európát bejárt elő-
adásokban, mint a Dante és a Replika -
kristályosodott ki színházi esztétikája,
melyben a szöveg is, sőt a színész is csak
másodrangú elemnek számít. A lényeg a
hangokkal aláfestett kép, ennek metafo-
rikus jelentésvilága. A Replikában, mely
egyébként néma csöndben zajlott le, az
emberi hang szerepe csak egy-egy kiál-
tásra vagy hörgésre korlátozódott. A Dante
struktúrája az állandó mozgásban levő
rekvizitumok, groteszk és egy-úttal
fenyegető formák színpadi tűzijátékára
épül. De a külső jelek e halmozásával
Szajna egyéni, dramaturgiailag fe-
gyelmezett, saját jelentésrendszerrel bíró
színházat teremt.

Tadeusz Kantor előadásai látvány te-
kintetében sokkal szerényebbek. Színhá-
zában, melyet 1955-ben alapított Cricot 2.

néven, happeningszerű előadásokat tart,
melyeken elejétől végig a rendező is a
színen van, s mintegy irányítja az elő-adás
előre kigondolt, következetesen meg-tartott
tengelye köré szőtt improvizációkat. A
világsikert Kantornak a Halott os-

Henryk Bista Lucifer szerepében Madách Az ember tragédiája című drámájában
Jadwiga Polanowskával és Zbigniew Grochallal (Teatr Wybrzeze, Gdansk )

tály című produkció hozta meg, mely ki-
fejezetten szürrealista hagyományra épít.

A lengyel színházi avantgarde külön
ágát képviseli Henryk Tomaszewski 1958-
ban alapított wrocławi Pantomim
Színháza, mely programszerűen eltér a
többi drámai színpadtól, s a drámai vi-

szonyok és jelentések önálló világát a
mozdulatok nyelvén fogalmazza meg.
Mégsem pusztán formai kísérletről van
szó: Tomaszewski, amikor elveti a szö-
veget, nem veti el az irodalmat. Épp el-
lenkezőleg, nagyon is használja, helye-
sebben: felhasználja, hogy maradéktalanul
lefordíthassa gesztusokra. És hogy a
különböző előadásokban ugyanahhoz a
problémakörhöz térhessen vissza, arról
vallva, hogy az ember számára a világ
lidérces és tragikus utat kínál a „nehéz
optimizmushoz", ami nem más, mint a
szépség: az emberi test és a belőle ki-
bontható lehetőségek,

A színházi élet peremén

Nem lehet élesen elválasztani az avant-
garde és a hagyományos színházat. A ta-
pasztalatok kölcsönösen hatnak egymás-
ra. Az avantgarde eredményeit kamatoz-
tatja például a hivatásos színház keretein
belül Kazimierz Braun, a szélesebb néző-
közönség befogadóképességéhez idomítva
ezeket (Teatr Współczesny, Wrocław).
Braun nem egyszer kilép a doboz-
színpadról, elhagyja a színháztermet, ki-
viszi a nézőket az utcára, felcseréli a né-
zők és a színészek helyét és viszonyát. A
lengyel színházi élet másik lényeges
jelensége, mely mintegy a hagyományos
színjátszás peremén alakult ki, a mono-
dráma, az „egyszemélyes színház". Ennek
a színháztípusnak régi, a XVIII. századig
visszanyúló hagyománya van. Ma a műfaj
legkiválóbb képviselője Danuta
Michałowska, aki az elmúlt húsz év alatt
több tucat premierrel lepte meg a közön-



séget, köztük a bibliai Énekek éneke és a
nagy sikerű Andrzejewski-regény, A Pa-
radicsom kapui színpadi változatával. A
monodráma népszerűségét tanúsítja, hogy
évente megrendezik Lengyelországban „az
egyszemélyes színház" fesztiválját. Ennek
ellenére ez a műfaj nem a széles
tömegekhez szól. A tömegigény
kielégítését a szórakoztató színházra szo-
kás hárítani. De Lengyelországban nin-
csenek komolyabb hagyományai a musi-
calnek vagy a revünek, s operett-tradí-
cióinkat sem lehet összehasonlítani a
budapesti vagy bécsi hagyományokkal. A
könnyű múzsa a század elejétől az iro-
dalmi kabaréban működött a legeredmé-
nyesebben, s mondhatnánk, második
ifjúságát élte az ötvenes évek végén és a
hatvanas években: a lengyel kabaré újra
maró szatírával szólalt meg, s a nézőtéren
gyakran kirobbanó nevetés ellenére ko-
rántsem csak nevetséges dolgokról be-
szélt. Jelenleg e műfaj, úgy tűnik, halvá-
nyulóban van, viszont egyre jobban fel-
hívja magára a fÍgyelmet egy másik szó-
rakoztató színház: a Teatr Muzyczny
Gdyniában, mely Danuta Baduszkowa
irányítása alatt működik. Itt főként zenés
vígjátékokat játszanak, s a hangsúly a mai
lengyel műveken van. E színpad lé-
nyegileg átmenetet képez a drámai szín-
ház és a vígopera között.

Mint a fenti észrevételekből kitűnik, a
mai lengyel színművészetben fontos sti-
láris szerepet tölt be a képzőművészet és a
zene. Különösen megfÍgyelhető volt ez a
hatvanas években, mikor igen dinamikus
fejlődésnek indult a „rendezői színház".
Azóta is együttműködnek a színházzal,
legalább alkalomszerűen, a legkiválóbb
lengyel zeneszerzők Krzysztof
Pendereckitől Katarzyna Gärtnerig, aki a
legnépszerűbb beatmuzsikusok közé
tartozik. A lengyel színházi
képzőművészetnek már határainkon túl is
rangja van, amit a különböző nemzet-közi
kiállításokon és fesztiválokon nyert díjak
újra s újra megerősítenek. Nehéz lenne ezt
homogén jelenségként méltatni; több
művésznemzedék dolgozik együtt a
pályán, s más-más színnel gazdagítja az
összképet. Amikor például Jan Kosiński
főleg a plasztikus tömörítéshez, az
építészeti elemek alkalmazásához és a
részletek szimbolikus kidolgozásához
folyamodott, ugyanakkor Zenobiusz
Strzelecki a gazdag realista kompozíció,
az imitáció és a stilizálás irányába fordult.

Színészet és hagyomány
A lengyel színháznak igen jelentős szí-
nészi hagyományai vannak. Mindeneset-
re a színészet mindig is egyenrangú volt a
nagy rendezői és tervezői elképzelésekkel.
Ma is ez a helyzet. Az 1945-49 közötti
időszakban a lengyel színészek még a régi
mesterek hatása alatt alkottak: a
szólójáték iskolája, az etűdök mesteri
kidolgozása, a virtuóz technika kultusza
volt ez. A következő színésznemzedék
már megismerkedett a Sztanyiszlavszkij
módszerrel és a brechti elidegenítési
effektussal, a pszichologizálással és a
pszichológiaellenességgel. A lengyel
színjátszás hagyományában mélyen meg-
gyökeresedett színészi realizmus tovább-
ra is alapnak tekinthető, de sokszor csak
olyan mesterségbeli alapnak, melyről
messzire el lehet rugaszkodni.

A lengyel színészi stílusok mai összképe
igen nagy változatosságot mutat; a
nemzedéki felosztást számos iskola és
irányzat keresztezi. Továbbra is fontos
szerepet játszanak azok a művészek, akik
a háború előtt léptek a pályára. Irena
Eichlerówna szinte „vokális" színészetet
művel, a fő hangsúlyt a frazírozás
zeneiségére helyezve s gazdagon ki-
használva az ellenpontozás lehetőségeit; a
háború előtti színészesztétikát képviseli
Elżbieta Barszczewska, akit romantikus és
lírai színésznőnek tartanak; mellettük Jan
Świderskit kell említenünk, aki ritka
átlényegülési technikával rendelkezik, s
nem kevésbé a pszichológiai elemzés
mestere. Külön kell tárgyalnunk azokat a
színészeket, akik már a felszabadulás után
debütáltak. E nemzedék legjelesebb
képviselői: Zofia Mrozowska, Halina
Mikołajska, Aleksandra Śłąska, valamint
Stanisław Igar, Jerzy Przybylski, Igor
Przegrodzki. E művészek köréből három
egyéniséget érdemes külön is kiemelnünk,
akik a nemzedék fő útkeresését jelzik.
Gustaw Holoubek (Oidipusz, Hamlet,
Ványa bácsi, Platonov, Konrad az
Ősökben, Götz Az ördög és a jóistenben)
jellegzetesen az az alkat, aki nem
kultiválja az át-lényegülést, mérsékelt
távolságot tart fenn saját gondolatai és az
írói szöveg között, s mindenekelőtt saját
személyiségét hozza a színpadra. Tadeusz
Łomnicki viszont (Arturo Ui, Priszipkin a
Poloskában, Lear Bond darabjában) mes-
tere az átlényegülés technikájának, ha-
tározottan az expresszionista hagyomány-
hoz kötődik, szabatosan mozog a tra

gikus, groteszk, vígjátéki vagy épp bo-
hózati helyzetekben. Közöttük pedig el-
helyezhetjük Andrzej Łapickit, az elmés
párbeszédek mesteri tolmácsolóját, a
szalondráma jeles örökösét, ami az ő
változatában mindig iróniát és szarkaz-
must is jelent. Hasonlóan polarizálódik az
a nemzedék is, mely már a felszabadulás
után tanulta ki a színészmesterséget, és az
ötvenes években lépett a pályára: Zofia
Kucówna egyszerűségét, Barbara
Krafftówna figuráinak mulatságosságát,
Anna Polonna, Teresa Budzisz-
Krzyżanowska és Ewa Mirowska drámai
erejével szembeállítható Maja
Komorowska és Halina Winiarska, e két
hagyománytisztelő tragika, a nagy
klasszikus repertoárban rezonőrszerepeket
játszó Ignacy Gogolewskivel
szembeállítható Zbigniew Zapasiewicz és
Henryk Bista átlényegülő képessége.
Végül a fiatalok és a legfiatalabbak.
Tehát: Wojciech Pszoniak cirkuszi tech-
nikával párosuló „gondolati" színészete,
Jan Nowicki elegáns játékstílusa, Jerzy
Trela újszerű rezonőrfelfogása, Jadwiga
Jankowska-Cieślak egyénisége, Krzysztof
Gordon idegfeszültséggel teli
kamarajátéka - és mintegy az ellenkező
oldalon a fiatal nemzedék legnépszerűbb
színésze: Daniel Olbrychski, akinek
figuráit ösztönösség és gunyoros, fiatalos
lázadás jellemzi. És így a hatvanas
években divatossá vált „rendezői szín-
ház" után, ha a rendezők nem is szorultak
egészen vissza a kulisszák mögé, a
lengyel színjátszás ismét erőteljesen
visszatért nagy hagyományához és kime-
ríthetetlen forrásához: a színész alkotó
művészetéhez.

A lengyel színházi élet fenti áttekintése
alapján méltán beszélhetünk gaz-
dagságról. De beszélhetünk-e nemzeti
sajátosságról? Azt hiszem, igen. Mert az
egyes művészek egyéni stílusa olyan
ellentéteket, olyan feszültségeket szül,
melyek viszonyából, kölcsönös függő-
ségéből és egymást kiegészítő jellegéből
kibontakozik az egész jelenség stílusa.
Azé a jelenségé, amit nemzedéknek ne-
vezünk. Azé a jelenségé, amit mai szín-
háznak nevezünk. Azé a jelenségé, ami a
leginkább méltó arra, hogy a lengyelek
nemzeti művészetének nevezzük.

Pályi András fordítása


