
vitték színre Koszalinban, 1970-ben a
Felszabadulást Kaliszban. Továbbá Jan
Polewkát és a krakkói akadémia olyan
növendékeit, mint Urszula Kenar, Wacław
Kula, Zofia Inez-Lewczuk, Jerzy
Kowarski, Ewa Tęcza. Látni kell azonban,
hogy - bárhogyan alakul is további alkotói
sorsuk - ők már nem jelentenek olyan
határozott és érdekes csoportosulást, mint
idősebb kollégáik.

Végül meg kell említeni azokat a kép-
zőművészeket, akik nem hivatásszerűen
űzik a díszlettervezést, időnként dolgoz-
nak azonban színházaknak. Ezek: Daniel
Mróz, Władyslaw Ilona, Bronisław Chro-
my, Andrzej Mleczko, Franciszek Sta-
rowieyska.

És még egy megjegyzés. Gyakran
terveznek előadásaikhoz díszletet olyan
rendezők, akik képzőművészeti tanul-
mányokat is folytattak.

Swinarski például mint díszlettervező
1953-ban Olsztynban debütált Howard
Fast: Harminc ezüstpénzének díszleteivel.
Később még egyszer feltűnik a „tisztán"
szcenográfus szerepében: Erwin Axer
Arturo Ui-előadásához tervez díszleteket a
Teatr Współczesny számára (1962).
Egyébként csak saját elő-adásainak
színpadi kivitelezését vállalta. Vagy
teljesen önállóan - mint Weiss: Marat
halála (1966), Witkiewicz Bírók és Átok
(1968) és az Ősök (1973) - vagy másokkal,
rendszerint Ewa Starowieyskával együtt,
mint például Suassuna: Egy kutya
testamentuma (1960) Dürrenmatt: V . Frank
(1962).

Andrzej Wajda is egyszerre jegyzi mint
rendező és díszlettervező a legtöbb
előadását. A legnevezetesebbek ezek
közül: az 1963-as Menyegző, az Ördögök

1971-ben, a Novemberi 1974-ben, vala-
mint Dürrenmatt: Play Strindbergjének
1970-es előadása a Współczesnyben.

Jerzy Grzegorzewski is gyakran maga
tervezi meg előadásait képzőművészetileg.
Például az 1970-es Irydiont Łódźban,
Genet A erkélyét 1972-ben, Kafka
Amerikáját és Joyce Bloomusalemjét az
Ateneum Színházban, Gombrowicz: Es-
küvőjét Wrocławban (1975), a Menyegző
1969-es łódźi és 1977-es krakkói előadá-
sát.

A három rendező díszlettervezői te-
vékenységét persze nem lehet elválasztani
az előadás egészének létrehozásáért
végzett munkájuktól.

Peterdi Nagy László fordítása

ELZBIETA MORAWIEC

Krakkó
színházi mikrovilága

Lengyelország színházi térképén Krak-
kónak különleges helye van: a tradíciók
megújítva megőrzésének jelképe ez a
város. Bár a második világháború drámai
szünetet jelentett ebben a folytonos-.

ságban is, Krakkónak sikerült megőriz-.

nie különleges helyét. Mint a háború
során el nem pusztult kevés lengyel város
egyike a maga régi kultúrájával és az
ország első egyetemével a háború után
letelepedési alkalmat jelentett egy sor
kiváló művész és tudós számára. Így
Krakkó - Łódźmellett - a színházi új-
jászületés bölcsőjévé is vált.

Később, ahogy Varsó kezdett újjá-
épülni, a művészek egy része visszaköl-
tözött a fővárosba. Voltak azonban, akik
maradtak, és sok fiatal is érkezett. Ez a
pusztulás veszélyétől felkorbácsolt, lá-
zasan szerveződő kulturális élet két szín--
házi stúdiót adott Krakkónak, a mai
Állami Színházművészeti Főiskola elő-

deit. A Stary Teatr, amelyet 1893-ban, a
mai Juliusz Słowackiról elnevezett Városi
Színház új épületének elkészültekor
bezártak, 1945 tavaszán kezdte meg újra
színháztörténeti feladatának teljesítését: a
régi krakkói színházi élet legjobb
hagyományainak továbbfejlesztését, az
egész lengyel színház közkincsévé tételét.

Mikor úgy beszélünk Krakkóról, mint a
hagyományok újjászületésének városától,
természetesen nemcsak az anyagi-
egzisztenciális kérdésekre gondolunk.
Nyolcvan évig Krakkó a lengyel
avantgarde nem hivatalos fővárosa volt és
az maradt mind a mai napig, mintegy
igazolva a törvényszerűséget, hogy az
újító törekvések mindig ott jelentkeznek
legelőbb és legerőteljesebben, ahol a
hagyományok is erősek.

A századfordulón Krakkó, a három
részre osztott ország egykori reneszánsz
fővárosa, mindössze egy vagy százezer
lakosú galíciai kisváros volt. De meg-
lehetősen különös városka, amely a dicső
múltnak olyan nagyszerű emlékeivel
büszkélkedhetett, mint a királyi vár, vagy
a legrégibb lengyel egyetem és
Szépművészeti Akadémia. Olyan városka,
amelyben ambiciózus színház működött,
több napilap jelent meg, közöt-

Dosztojevszkij Ördögökje Andrzej Wajda rendezésében (Stary Teatr, Krakkó)
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ük a szocialista párt egyetlen legális
rgánuma az országban, és két komoly
rodalmi folyóirat. Ebben a városban
zületett meg a lengyel kabaré, és itt
irdették meg a modern művészet prog-
amját.

századforduló színháza

XIX. század végén és a XX. század
lején kulturális szempontból Krakkó az
llamiságát elvesztett lengyel nemzet
ővárosa volt. A viszonylagos politikai
zabadság következtében, amelyet Ga-
ícia a másik két megszállt országrészhez
épest élvezett, a régi krakkói színház
odern műhelynek számított, széles

epertoárjával és - már akkor - az együt-
es játékra építő modern stílusával tűnt ki.
mikor elkészült új otthona, és Tadeusz
awlikowski vette át az irányítását, a
rakkói színház valóban a legkorszerűbb
örekvéseknek vált otthonává. Ettől
ezdve lehet a „rendezők színházának"
eg a „díszlettervezők színházának"

evezni, ekkor kezdtek egyáltalán külön
íszletet tervezni minden előadáshoz.
Pawlikowski szélesre tárta a színház
apuit minden előtt, ami akkor új volt az
urópai és a lengyel drámában. Bemu

tatta korának „dühös fiataljait": Zapols-
kát, Kieselowskit, Wyspiańskit,
Przybyszewskit.

Stanisław Wyspiański költő, dráma-író
és festő volt, aki később mint a galíciai
lojalizmus gőzeiben megáporodott
romantikus nemzeti legenda szertefosz-
latója, egyben örököse és továbbfolyta-
tója vált naggyá.

Przybyszewski személyes legendái na-
gyobbak, mint műveinek valóságos je-
lentősége. Pawlikowski 1893-ban vette át
a színházat, és 1898-ban érkezett
Krakkóba Stanisław Przybyszewski, a
„der geniale Pole" (Strindberg nevezte
így), aki a berlini műhelyekben és kávé-
házakban megismerkedett már az akkor
születő „art nouveau"-val, az Ifjú Skan-
dinávia és az Ifjú Németország irodal-
mával.

Az Ifjú Lengyelország számos irodalmi
előzménnyel rendelkezett, de az igazi
zászlóbontás csak akkor következett be,
amikor Przybyszewski a városba érkezett
és átvette a Zycie című folyó-irat
szerkesztését, amely körül a fiatal
tehetségek csoportosultak (a képszer-
kesztő például Wyspiański volt). A folyó-
irat közli Tetmajer és Kasprowicz verseit,
Wyspiański drámáit, valamint - a

főszerkesztő ajánlásával - Munch és
Vigeland darabjait. Mindezt a „tiszta", a
társadalom utilitarizmusa által meg nem
fertőzött művészetnek a jelszavával,
amelyet programnyilatkozatuk hirdet, s
amely az „öröktől fogva létező emberi
lélek kifejezője". Mindez teljes
elfordulást jelent a megelőző korszak
lengyel művészetének alapelvétől, hogy
ti. a művészet feladata a nemzet, a társa-
dalom szolgálata.

Przybyszewski irodalmi tevékenységét
a bohém botrányhősnek, az ördöggel
cimboráló művésznek egy vidéki
városban akkor különösen nagyra növő
mítosza kíséri. Házában bohém népség
tanyázott: fiatal irodalmárok és festők
dáridói botránkoztatták a „szappangyáros
filisztereket". Mindezt a „mester" több
órás Chopin-improvizációi kísérték.
Kedvelt helyük volt a Paon kávéház is,
amely épp a színház új épülete mellett
nyílt meg, így ezt a bohém szubkultúrát
csak egy lépés választotta el a „hivatalos
kultúra" csarnokától. A kávéház falán
hamarosan megjelent kiváló festők ké-
peivel egy pannó, melyet a költők tréfás
aláírásokkal kommentáltak. Ennek a
kávéháznak a törzsvendégei alapították
meg később a Michalik cukrászdában a
Zöld léggömb nevű kabarét.

Pawlikowski és Przybyszewski idején
kezdődik meg a hivatásos művészetnek és
ennek a szűkebb kulturális tenyészetnek a
párbeszéde, amely mind a mai napig tart.
Így születik meg és nyer egyre inkább
polgárjogot a speciálisan krakkói „tiszta"
avantgarde művészet, amely a kulturális
intézmények formális keretein túlnőve a
személyes baráti kapcsolatokban találja
meg a maga szervezeti formáit, amelyek
így művészeti csoportosulásokat is
jelentenek. Az elegáns és művelt
Pawlikowski színre viszi és klasszikussá
teszi Przybyszewskit. Ő maga azonban
leszáll a Parnasszusról a Paon tréfás
pannójára. Az Ifjú Lengyelország
megoldhatatlannak tűnő ellentmondá-
sokat old meg.

Ha Przybyszewskit úgy említettük, mint
az európai művészet új irányzatainak
ügynökét, Pawlikowskit pedig mint a
modern lengyel színház első jelentős
képviselőjét, Stanisław Wyspiański sze-
mélyében a nagy romantikus tradíció
születik újjá: Mickiewicz, Słowacki és
Krasiński. Wyspiański drámáiban a szá-
zadforduló lengyel embere - az értel-
miségi, a paraszt, a művész - szembenéz
ezzel a hagyománnyal, és felteszi a leg-
fontosabb kérdéseket: Hogyan vívható

rożek Piotr Ohey mártíromsága című játéka a krakkói Groteska Színházban



ki a valóságban az ország függetlensége?
Hogyan szabadulhat meg az egyes ember a
külső elnyomásnál is rosszabb belső
rabságtól?

Wyspiański vállalja a romantika kér-
désfeltevését, és visszaállítja régi jogaiba a
nép szolgálatának jelszavát, de elutasítja a
nemzetmentő prométheuszi személyiség
romantikus eszméjét, kíméletlen
őszinteséggel rombolja szét korának
ezeket az illúzióit. Véleménye szerint
éppen a csodaváró romantikus mítosznak
és a fülledt galíciai lojalizmusnak, a
nemzeti ünnepeken kimerülő hazafias-
kodásnak együttes eredménye a társa-
dalom szellemi stagnálása.

Wyspiański mint drámaíró és mint dísz-
lettervező egyaránt nagy hangsúlyt helyez
a nemzeti, népi küldetés és a művészet
autonómiája közötti konfliktusra. A
romantikus mítoszt leromboló prog-
ramjának köszönheti a krakkói és általában
a lengyel színházművészet Mickiewicz
ősök című drámájának ősbemutatóját
(1901. október 31.). Wyspiański drámaírói
szinkretizmusa, amely összekapcsolta a
szimbolikát a realizmussal, a pátoszt az
iróniával, a népiséget az irodalmi
mítosszal, színházelméleti fejtegetéseiben
is kifejeződik. Önálló, sok-ágú
művészetként értelmezi a színházat, amely
a képzeletnek rendeli alá az írott szöveget.

Wyspiański művészetében valósul meg
legteljesebben a tradíció és az avantgarde
közvetlen, élő kapcsolata. Pawlikowski
utódának, Józef Kotarbińskinek az
igazgatósága alatt a krakkói szín-ház
eljátssza Wyspiański legnagyobb drámáit:
a Menyegzőt, a Felszabadulást, a Merész
Boleszlávot - ez utóbbit a szerző által
tervezett díszletekkel. Kotarbiński bemutat
ezen kívül egy sor addig szín-padra nem
került romantikus művet. Az ősöket már
említettük. Ezen túl Słowacki: Kordianját,
az Aranykoponyát, a Salomea ezüst álmát,
valamint a Marek papot és Zygmunt
Krasiński: Pokoli színjátékát. A krakkói
színház akkor voltaképpen nemzeti
színházi funkciót töltött be. De
Wyspiański Nagy Színháza, amely
Mickiewicz művészi elveit folytatva a
drámára épülő, azt a színpadi látvánnyal
egybeötvöző monumentális színház terve
volt, természetesen nem valósulhatott meg
a XIX. századi illúzió-színház elvei
alapján készült épületben. Ezek az
elképzelések csak a költő ránk maradt
vázlataiban maradtak fenn.

Nem kisebb Wyspiańskinak mint fes-
tőnek és szcenográfusnak a hatása a mo

dern lengyel színjátszásra. A stilizált nép--
művészeti - főleg krakkói - motívumok
használata, a díszletelemek egyszerűsí-
tése, a színpadkép költőisége, metaforikus
volta a lengyel színház sok későbbi nagy
művészét ihlette meg.

A színházi reform gondolata, amely neki
nem sikerült, a hátsó lépcsőn át mégis
bejut a köztudatba: 1905-ben fiatal festők
(köztük Wyspiański közvetlen tanítványa
- Karol Frycz), irodalmárok és zenészek
megalapítják a Zöld lég-gömb kabarét. A
művészetek szintézise, amelyről
Wyspiański álmodott, itt a „művészek
kabaréjának" baráti-kollégiális körében
megvalósult.

Irodalmi szempontból a Zöld lég-gömb
az utolsó, csökött hajtása az Ifjú
Lengyelország és Przybyszewski bohém
filiszterek elleni lázadásának. A kabaré a
nevetés eszközével ugyanakkor rombolja
is az Ifjú Lengyelország mítoszát. A
szatirikus számok éle nemcsak a nagy-
képű konzervatív politikusok ellen irá-
nyul, hanem a beképzelt tegnapi „nem-
zetmegváltók" ellen is.

A Zöld léggömb stílusát az adott kor és
környezet alakította ki, de tisztelet-len,
tekintélyromboló hangja mindmáig
hallatszik a lengyel művészetben, hirdeti a
művész szabadságát, a nevetés szabad-
ságát. Elég, ha csak Mrożekre és Gomb-
rowiczra utalunk. A Michalik cukrász-
dában, ahol a kabaré játszott, mind a mai

A „Michail-barlang" irodalmi kabaré Krakkóban

napig láthatók Karol Frycz, Kazimierz
Sichulski, Witold Wojtkowicz és több más
kiváló festő képei.

A verses képaláírások szerzői Tadeusz
Żeleński-Boy, valamint a lengyel iro-
dalom későbbi büszkesége, a kiváló
publicista és színházi kritikus, Adolf
Nowaczyński voltak, továbbá bárki a
társaságból, aki bánni tudott a tollal.

A lengyel színház későbbi csillagai is
felléptek a Zöld léggömbben: Leon
Schiller és Julius Osterwa rendezők,
valamint Teofil Trzciński, aki a krakkói
színház igazgatóba volt a két világháború
között. Karol Frycz, aki mint festő,
szövegíró és konferanszié tevékenykedett
a Zöld léggömbben, később a lengyel
szcenográfia nagy megújítója lett. A
krakkói főiskola professzoraként ő nevelte
a mai lengyel színház nem egy vezető
díszlettervezőjét.

Stary Teatr
Krakkóban ma négy hivatásos drámai
színház működik, de az utóbbi évtized-ben
közülük csak egy, a bevezetőben említett,
Modrzejewskiről elnevezett Stary Teatr
játszott jelentősebb szerepet a lengyel
színházi életben. A város másik, Európa-
szerte ismert - bár nem hivatásos -
színházi műhelye a Cricot 2. amelyet
Tadeusz Kantor festő vezet. Híres továbbá
a Krakkói Állami Színházművészeti
Főiskola egykori növendéke,



Krzysztof Jasiński által vezetett STU nevű
volt egyetemi színház, amelyből nemrég a
város ötödik hivatásos együttese alakult.
És végül a Zöld Léggömb
hagyományának örököse, a Bárány pince
is közkedvelt. Itt játszik már huszonegy
éve a város festőinek, íróinak, színé-
szeinek kabaréja.

Önálló létének első percétől (1955-ben
vált el a Słowacki Színháztól) a Stary
azonnal az élre ugrott a vidéki nagyszín-
házak mezőnyében. Stílusát, arculatát -
mint emberi kollektíváét is - az utóbbi tíz-
tizenkét évben három nagy rendező-
egyéniség határozta meg: Konrad Swi-
narski, aki ma már nincs az élők sorában,
valamint Andrzej Wajda és Jerzy Jarocki.
Nem kevés szervezői, emberi és szakmai
érdem illeti azonban a színház két másik
vezetőjét: Zygmunt Hübnert, aki 1969-ben
került a színházhoz (Hübner ma a varsói
Teatr Powszechny igazgatója. A ford.
megjegyzése), valamint Jan Pawel
Gawlikot, aki drámaíró, esszéíró és
kritikus egy személyben. 1974-ben Ja-
rocki, Swinarski, Wajda és Gawlik meg-
kapta a Polityka című folyóirat Kovász
(Drżdży) elnevezésű díját a „nemzeti tudat
formálásának területén végzett
munkájukért".

Valóban kevés színház dicsekedhet
olyan következetes műsorpolitikával,
olyan művészi sikerekkel, mint a Stary.
Repertoárjában a krakkói színházi tra-
díciók két fő ága fonódik egybe: Andrzej
Wajda és Konrad Swinarski rendezései-
ben a nagy nemzeti klasszikusok, a világ-
irodalom nagyjai, valamint a lengyel
avantgarde klasszikusai (pl. Witkiewicz)
és a kortársi dráma legjobbjai (Różewicz,
Mrożek) Jerzy Jarocki rendezésé-ben.

Konrad Swinarski hagyta talán a leg

határozottabb jegyet a Stary Teatr stí-
lusán. Amikor 1965-ben először talál-
kozott az együttessel, Swinarski már is-
mert rendező volt, aki több európai szín-
házban hozott létre jelentős előadásokat.
De tehetségének igazi nagysága és erede-
tisége csak Krakkóban bontakozott ki.
Elsősorban a színészi munkastílus gyö-
keres megváltozásában mutatható ki
hatása. Ő adott igazi értelmet ebben a
színházban az együttes játék fogalmának.
A társulatot ő tette a maga művészi cél-ját
jól ismerő, arra tudatosan törekvő
kollektívává.

Ami a műsort illeti, Swinarski Micki-
eviczet, Słowackit, Krasińskit, Wys-
piańskit játszott, a lengyel színháznak arra
a hagyományára támaszkodott, amely
Mickiewicztől Wyspiańskiig és tőle Leon
Schillerig ível. Ugyanilyen fontos helyet
kaptak nála Shakespeare és Brecht is.
Swinarski ugyanis Brecht követője volt.
Az egyetlen az újabb rendezők között, aki
a maga „hatalmas színházában" - eredeti
módon oltva be a lengyel hagyományba -
fel tudta mutat-ni a Berliner Ensemble
alapítójának idő-szerűségét.

A „V-effektus" ősét Swinarski a ro-
mantikusok iróniájában találta meg.
Úgyszintén a romantikusok heterogén
stílusában a mai szubkultúra vásári
komédiáihoz, kabaréihoz, amelyekből
Brecht világa is felépül, valami nagyon ha-
sonlót lelt fel. Előadásainak „negatív hő-
se" az arc nélküli tömeg, amely biológiai
ösztöneinek és a demagóg szólamoknak
engedelmeskedik. Ezt jelenítette meg a
Pokoli színjáték forradalmi orgiáiban
(1965), Wyspiański Bírák című darabjá-
nak babonás gyűlölködésében (1968), a
Minden jó, ha vége jó katonáinak erőszakos-
kodásában, a háború kegyetlenségeiben

(1971), a szertartáson résztvevők álmos
közömbösségében Konrád küzdelme iránt
az Ősökben (1973). Wyspiański
Felszabadulásának színrevitelekor - amely
1975 augusztusában bekövetkezett tra-
gikus halála előtti utolsó krakkói rende-
zése volt - a rabság okát a tudatlanságban,
illetve a hamis társadalmi tudatban, a
hiedelmek visszahúzó erejében kereste.

A romantika problematikáját Swinarski -
mint annak idején Wyspiański is - a saját
korának társadalmi tudatállapotából
kiindulva fogalmazta meg. Világát
ugyanakkor a barokk teatralitás jellemzi:
az érzelmi sokk, a kegyetlen verizmus. Az
„itt és most" játszódó szituációkat mintegy
a kortársi életből leste el. Az irónia, amely
kíséri őket, ugyanakkor le is leplezi
„valótlanságukat". Az elő-adás mindvégig
a teatralitás és az élet-valóság közötti
keskeny határvonalon egyensúlyoz.
Swinarski - ebben is Wyspiański örököse -
a kortársi életből vett kellékekkel és
szimbólumokkal tölti be a színpadteret.
Ezek gyakran közvetlenül Krakkó
műemlékeire utalnak, mint például a
Pokoli színjáték barokk temploma, vagy a
város sajátos mikrovilágára (a templom
mellett nyüzsgő koldusok serege az
Ősökben). Swinarski színházát is áthatja
Wyspiański drámáinak eszmei tartalma, a
romantikus mítosz bírálata. A mítosz és az
alapját képező valóság - nem felel már
meg egymásnak. Így fogalmazhatnánk
meg nagyon leegyszerűsítve Swinarski
színházának alapgondolatát is.

Ezt a motívumot viszi tovább az el-
bukott 1830-as felkelésről szóló Wyspi-
ański-műben, a Novemberi éjben Andrzej
Wajda is. Már a Camus dramatizálásában
színpadra vitt Dosztojevszkij-mű, az
Ördögök előadásában (1971) is nagy sze-
repet kaptak a zenei és filmes elemek. Míg
a zenének azonban ott inkább csak han-
gulati háttér szerepe volt, a Novemberi éj-
ben határozott drámai funkciót kap: el-
választja, megkülönbözteti egymástól a
cselekmény két vonalát - a valóságos
élethez és a mitológiához kapcsolódót.

Wajda előadásait a filmmontázs tech-
nikája jellemzi: időnként a színészhez
közelít a kamera, máskor „totált" ad, a
színpadképnek „mélységélessége" is van
stb. Mindez azonban mindig pontos
színházi jelentést hordoz. Az előadás
alapgondolatát az egymást váltó jelenetek,
„snittek" ritmusa érzékelteti: a nagy
emocionális tartalmú és zenei telítettségű
„totálok" váltakozása a pszichológiai
kamarajelenetekkel.

Wajdát szintén az egyén és a közösség

Jelenet Brecht Kurázsi mama című drámájából a krakkói Teatr Kameralnyban



viszonya foglalkoztatja, akárcsak Swi-
narskit. De éppen az ellenkező oldalról
közelíti meg a problémát. Szerinte az
egyén beteges vonásai, amelyek kihat-nak
a társadalomra is, maguk is a hamis
társadalmi tudat visszatükröződései - nem
pedig fordítva. Ez a gondolat jutott
érvényre a Novemberi előadásában,
Mrożek: Emigránsok című darabjának
színrevitelekor (1975) - amely ennek a
műnek legjobb előadása a lengyel szín-
házakban - ez az egyén szemszögéből
folytatott történelemvizsgálat tette a darab
általánosító pátoszát konkrétan két
kisember tragikus történetévé.

Legutóbbi rendezése a Staryban a
Dosztojevszkij Félkegyelmű című regénye
alapján készült Nasztaszja Filippovna. Az
előadás két színész improvizációja egy
meglehetősen laza szövegkönyv alapján.
Ez már a rendező ihletének új forrásaira
enged következtetni: Grotowskira az
Apocalipsis cum figuris idejéből meg
Tadeusz Kantor „halál-színházára".

A Stary Teatr harmadik nagy rendezője,
Jerzy Jarocki, a modern lengyel dráma
nagy „specialistája": Różewiczé, Mrożeké,
Gombrowiczé és a két világ-háború közti
avantgarde klasszikusáé

Witkiewiczé. Szívesen fordul Csehov-
hoz is (Három nővér - 1969, Cseresznyés-
kert - 1975). Swinarskitól és Wajdától
eltérően az ő rendezéseit intellektuális
hűvösség, kristálytiszta, racionális logika
jellemzi. Csak a Różewicz hasonló című
elbeszéléséből készült Az én kislányom a
kivétel, amelynek színpadi változatát is a
rendező készítette (1968). Ez talán
egyetlen rendezése, amelyben közvetlenül
érzik a rendező viszonya mindahhoz, ami
a színpadon történik. Az én kislányom
lenyűgöző atmoszférájára nagy hatással
voltak Wojciech Krakowski piszkos színű,
közönséges anyagokból készült díszletei
is, amelyek - főként a vas-úti váróterem -
az elesettséget, az el--hanyagoltságot, az
emberi sors véletlen-szerűségét
hangsúlyozták.

Witkiewicz „katasztrofális" drámáinak
színrevitelekor (Suszterek - 1971, A z anya -
1973), Kafka Perében (1973), de még
Csehov Cseresznyéskertjében is (1975) az
intellektuális determinizmus légkörét
teremti meg Jarocki. A forma tisztasága és
eleganciája, a hatáselemek
visszafogottsága, a kifejező színészi játék
révén éri el mindezt. Nála az ember sorsát
mindig a kérlelhetetlen ráció szabja meg.

A Stary Teatr három nagy rendezőjének
előadásai egységes programmá áll-

nak össze. Mindegyikben jelen van az
egyén és a társadalom viszonyának a kér-
dése, az egyénnek a múlt és a jelen míto-
szaival való kapcsolata. Nagy hatással
volt persze az előadások végső formájá-
nak kialakulására a szcenográfia és a szín-
padi zene is. A Swinarski rendezte Ősök
és a Felszabadulás zenéjét Zygmunt
Konieczny szerezte, aki akkor évek óta
már a Bárány pince kabaréjának kompo-
nistája volt. A színház másik zeneszerző-
je, Stanisław Radwan is ennek a kabaré-
nak a „neveltje". Nekik köszönhető, hogy
a zene, amely addig csak illusztratív
szerepet játszott az előadásokban, fontos
elemmé vált. Az a kabarészínpadon
kialakult költői-balladai stílus, amely
Koniecznynél a harmónia, a forma ro-
mantikus monumentalitásával párosul,
jócskán elősegítette a Stary Teatr előadá-
sainak közönségsikerét.

A Cricot 2. és Tadeusz Kantor
A krakkói mikrovilág egyik legeredetibb,
legérdekesebb művészegyénisége, a
Cricot vezetője, Tadeusz Kantor festő.
Frycz és Pronaszko tanítványa. Festők és
színészek egy csoportjával

1955-ben alapította meg nem hivatásos
színházat, amely a két világháború közti
krakkói művészkabaré, a Cricot vív-
mányait folytatja. A két színház közti
közvetlen kapcsolatra utal az is, hogy a
Cricot 2. nyitó előadásának, Witkiewicz
Tintahal című darabjának jelmezeit a híres
festőnő, Maria Jarema tervezte, aki az
első Cricotnak is alapító tagja volt.

Kantor egyénisége, szigorú gondolati
fegyelme, következetes avantgardizmusa
lehetővé tette, hogy a Cricot 2. mint-egy a
tiszta művészet szolgálatára való
felhívássá váljék. Kantor mint festő is
mindig az élő művészet útján járt, s nem
hajolt meg sohasem az ún. „szocreál"
esztétikai dogmája előtt. A színházban is
mindig következetesen elutasította a
naturalista illúziószínház elvét és ami
abból következik - a szcenográfia illuszt-
ratív voltát. Az ötvenes években készült
díszlettervei, amelyeket hivatásos szín-
házak számára alkotott, már akkor is úgy
szervezték meg a színpadi teret, hogy az
meghatározta a cselekmény, az egész
előadás jellegét.

Kantor előadásszervező színpadi
gondolkodásmódjának radikális kifeje-

Bruno Schulz darabja a krakkói Stary Teatrban (Mieczyslaw Grabka, Roman Stankiewicz és
Viktor Sadecki )



zése volt a Ionesco Orrszarvújához (1961)
és Słowacki Palladynájához (1974) - nagy
színházak számára - készített díszletterv.

Az újraszerveződött Cricot 2. első
manifesztumában Kantor meghirdeti az
autonóm színház eszméjét, amely „csak
önnön törvényeit követi". A Cricot 2.

előadásaiban a dráma szerepe valóban
csak az, hogy mintegy átmenetet képez-
zen az előadás „másik valóságához",
amelyet a rendező a modern képzőmű-
vészet legújabb eszközeivel teremt meg.
Bár festő, akit érzékenyen érint ezeknek az
eszközöknek, stílusoknak minden
változása - a tasizmustól az informel és az
emballage művészetén át a happeningig -
Kantor mégis hű marad ihletének eredeti
forrásához, amely főleg Witkiewicz
drámáiból táplálkozik. O a Cricot 2.

egyetlen drámaírója ma is.
Nem hanyagolható el azonban itt sem a

hagyománynak az a szála, amely Wys-
piańskitól indul ki. A megszállás idején a
Független Színházban Kantor bemutatta
Wyspiański Odüsszeusz visszatérését és
Słowacki Balladynáját is. A színpad szi-
gorú egyszerűsége, az anyagok szedett-
vedettsége a háborús évek, a „megalázott
élet" atmoszféráját fejezte ki. Ezek-ben az
előadásokban található meg Kan-tor
„halál-színházának" csírája is, amely a
Halott osztályban (1975) fejlődött ki
legteljesebben. A halál témáját azonban -
amely az európai művészet minden vál-
tozására érzékenyen reagált művészetét
kialakította - Wyspiańskinál találta meg
Kantor. Az ő hősei a romantikus halál -
hőstett, áldozat, csoda - lenyűgöző hatá-
sával küszködnek. Ugyanígy vergődnek
Kantor színészei is a halott tárgyak súlya
alatt, ugyanígy próbálják áttörni a szín-
padi tér tehetetlenségét és káoszát.

Kantor a maga festői tapasztalatait
belevitte minden előadásába a Tintahałtól
(1955), az Egy kis udvarházban (1958), Az
őrült és az apácán (1953), valamint a
Vízityúkon (1968) át a Szépelgők és mas-
karákig (1973). Az Egy kis udvarházban
„informel-színházában" a színészek min-
denféle kacattal együtt egy nagy szek-
rényben hányódnak, míg végül maguk is
hasonlóvá válnak a levetett ruhákhoz és a
szennyestartó zsákokhoz. Minden a forma
„megsemmisítésére", degradálására, a
káosz kifejezésére szolgál.

Az őrült és az apáca előadása úgyneve-
zett „zéró-színház" volt. Egy székekből
összerakott „neantizációs gép" a mini-
mumra csökkentette a színészek rendel-
kezésére álló színpadteret, meg-meg-
szakította a dialógusokat. A Szépelgők és

maskarákban maga a játéktér, a színpad
degradálódott: a színtér, a „művészet
szentélye" - egyszerűen egy garde-robe
volt.

A Halott osztály, amelyet Kantor „drámai
szeánsznak" nevez, ennek az egyre
nagyobb méreteket öltő halál-színháznak
és az egyre bizonyosabbá váló entró-
piának a szintézise. A „szeánsz" cselek-
ményének laza vázát Witkiewicz Agya
Tumorovics (Tumor Mozgowicz) című
darabjának szövege adta. Kantor, a nagy
színpadi építőmester, karmester és mágus,
aki mindig személyesen is jelen van az
előadásokon, itt a nézők szeme láttára
„megidéz" egy tanórát a békebeli Galícia
egyik zsidó felekezeti iskolájában. Majd
felidézi azt a kulturális közeget, amelyet a
második világháború söpört el. A „lecke"
tanulsága - a két világháború között
európai és lengyel avantgarde,
mindenekelőtt Gombrowicz és Schulz
művészetének mérlege. A nekik tett
hűségeskü az előadásban annak a
korszaknak az apoteózisává válik, amely-
nek ők jelentették a gyermekkorát.

Az előadás dramaturgiája a páros szem-
beállítások rendszerén alapul: élet és halál,
az élő színész és hasonmása, a bábu. És
ahogyan a színész a maga hasonmásában,
a maga régmúlt énjében mutatkozik meg
és bontakozik ki, a rendező is úgy fordul a
maga irodalmi elődeihez, Schulzhoz
(Megállapodás a próbababákról) és
Gombrowiczhoz (Ferdydurka). Sehol
másutt nem fÍgyelhető meg nála a ro-
mantikus „hősi halálnak" és az önmagán
kívüli célokat szolgáló művészetnek olyan
erős elutasítása, mint itt. Ezzel a
társadalmi célokat szolgáló művészettel
Kantor, a nagy bábkészítő szembeszegezi
a modern művészet autonómiájának elvét,
amelyet a XX. század modernizmusától és
avantgarde-jától tanult, a gyakorlatban
pedig a második világ-háború
tapasztalatait: embermilliók névtelen,
megalázó, minden pátosztól meg-fosztott
halálának nagy „színházát".

A Halott osztály rendezőmágusának
előadásában elválaszthatatlanul össze-
fonódik a művész teremtő mozdulata a
hóhér gyilkos suhintásával. Így jön létre
az a - csak a lengyel művészetre jellemző
- paradoxon, hogy a „tiszta művészet"

mégis a társadalmi tapasztalat
kifejezőjévé, dokumentumává válik.

Egy sajátos műfaj: a kabaré

Ha a Kantor vezette Cricot 2. a XX. szá-
zadi avantgarde - és általában a moder-
nizmus - örököse, úgy a Bárány pincét

a Zöld léggömb kései unokájának kell
nevezni: annak a humornak a leszár-
mazottja, amely a közös szórakozás fa-
miliaritásában egyenlővé teszi a kis és a
nagy dolgokat.

A Bárány pince kabaréja 1956-ban, a
művészeti élet nagy „olvadása" idején
alakult meg, amelynek a hulláma ország-
szerte egy sor egyetemi színházat hozott
a felszínre: Gdańskban a Bim-Bamot,
Varsóban az STS-t, a Szatirikus Egyete-
mi Színpadot, Łódźban a Pisztrángot.
Tőlük eltérően a Bárány pincének soha
nem volt határozott politikai jellege. A
szatíra itt mindig feloldódott valami já-
tékos, költői atmoszférában.

A kabaré létrehozója és lelke mindmáig
Piotr Skrzynecki művészettörténész,
festő és mindenekelőtt - valószínűleg az
utolsó - krakkói bohém. A jórészt fiatal
művészek szabad társulásából létrejött
kabaré első társulata az évek folyamán
többször is átszerveződött. Kialakult egy
stílus: az abszurd humor, a paródia és a
groteszk, valamint a politikai szatíra
különös keveréke. Mindezt költői értékű
hangulatos dalocskák kísérik.

Előadásaiknak játékos, parodisztikus,
operetteket meg szerelmi románcokat
perszifláló címeket adnak, mint Hét kis-
lány az ágyúnál, Három boszorkány tava,
Halála kávéházban. Fél szemmel ugyan-
akkor az Ifjú Lengyelország és a két
világháború közti Krakkó „évforduló-
mániájára" is hunyorítanak ezek a címek
és előadások. Ezt a mániát, hogy minden
rendezvénynek valamely évfordulóhoz
kell igazodnia, már Żeleński-Boy is osto-
rozta a Szavacskákban és a Zöld léggömb
más számaiban. A Bárány pince húszéves
fennállásának megünneplését pedig ta-
valyelőtt Kraszewski születésének 98.
évfordulójára időzítették.

Az országban elsőként a Bárány pincé-
ben kezdtek énekelni hangulatos dalokat
nagy költők szövegeire. Egy sor
tehetséges zenészt indítottak így el a
pályán: Zygmunt Konieczny, Stanisław
Radwan, Andrzej Zarycki zeneszerzőt,
Ewa Demarczyk énekesnőt.

Amatőr együttesből hivatásos színház

Az új közönségigényeket a Krzysztof
Jasiński vezette STU együttes cirkuszi
sátra szimbolizálja. A nemrég hivatásossá
vált együttes 1966-ban még mint amatőr
csoport alakult meg a Krakkói Állami
Színházművészeti Főiskola végzős nö-
vendékeiből, akik közül jó néhányan ma
már jelentős színészek a varsói Powszech-
nyben és a krakkói Staryban. Az 1960-



as évek végének általános ideológiai
stagnálása és konformizációja légköré-
ben, mikor a hivatásos színházak műsorán
egyre sivárabbá vált a kortársi élet
ábrázolása, az egyetemi színházak vetették
fel a morális és politikai szempontból
aktuális kérdéseket. A kollektíven,
Konstantyn Puzyna kritikus találó kife-
jezése szerint - mintegy „a színpadon
megírt" előadások a napi problémákkal
foglalkoztak.

A STU első társulati ülésén felolvasott
manifesztum elutasítja „az esztétizáló kí-
sérletezést, amely a valósággal való köz-
vetlen kapcsolat rovására történik, s el-
vonja a fÍgyelmet az emberről, annak jo-
gairól s életben elfoglalt helyéről, szere-
péről".

Első előadásaik még drámai szövegek-
re vagy prózaadaptációkra épültek:
Mrożek A nyílt tengeren, Ionesco A lecke,
Gogol Egy őrült naplója, Lundkvist A törpe,
Picasso: A vágy, melyet a farkánál kaptak el.
Az együttes stílusa - a szöveg, a zene és a
színpadkép költői montázsa --1970 körül
alakul ki véglegesen, amikor a Tadeusz
Różewicz azonos című költeménye
alapján készült Zuhanás (Spadanie) című
előadásukat bemutatták. A lengyel sajtó
aktuális cikkeiből, valamint a nyugati
manifeszt-színházak nyilatkozataiból,
Ginsberg- és Baudelaire- versekből,
Gorkij- és Sartre- idézetekből, politikusok
nyilatkozataiból összeállított csípős szöveg
a modern világ ideológiai elemei-nek
érdekes válogatása.

Az STU stílusa határozottan agresszív:
a színpadkép, a világítás, a zene, mind-
mind az érzelmekre akar hatni. Krzysztof
Jasinski rendezett ún. agitprop előadásokat
is, amilyen a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom ötvenedik évfordulójára
bemutatott A z égő ember című oratórium
volt, vagy a fasizmus felett aratott
győzelem harmincadik évfordulóján elő-
adott Auschwitz-Birkenau című színpadi
kantáta, hasonló látványos bemutatót
tartottak a Lenin-emlékmű leleplezése-
kor, a Krakkói Déli Újság napján pedig
évente fény- és hangjátékokat rendeznek.

Jasiński sohasem titkolta, hogy sok-
ezres nézőtömeghez kíván szólni, érzel-
meket akar kelteni. „Száz-kétszázezer fős
népszínházat" akar létrehozni, amelyben
nem a néző műveltsége a fontos, hanem az
érzelmi nyitottsága, érzékenysége. Mindez
meghatározza a STU művészi módszerét.
Már a Lengyel álmoskönyvben (1971),
amelynek szövegét a klasszikus és a
modern lengyel irodalomból vett
részletekből állították össze - természe

tesen mai drámai problémák köré sűrítve -
, megfÍgyelhető volt, hogy az együttes
nem akar túllépni a Wyspiański által a
Felszabadudásban megfogalmazott prog-
ramon. Azokat a képeket és szimbólumo-
kat használták, amelyek az ő drámáira
jellemzők (például a szalmabábu tánca).
A színpadi hatásokat illetően sem akartak
többet, mint érzelmileg megalapozni a
népi mitológiával való azonosulást. Ja-
siński „ellenzéki" színháza így hát egy
platformra került Konrad Swinarski hi-
vatásos, „hivatalos" színházával!

A STU legutóbbi bemutatója: a Bul-
gakov A Mester és Margarita című regénye
alapján készült Ápoltak (Pacjenci) (1975)
és a Witkiewicz különböző darabjainak
montázsából összeállított musical, Az őrült
mozdony (1977). E két előadást már
hivatásos együttesként, saját cirkuszi
sátrukban mutatták be. Mindkét produk-
cióban igen sok az egymáshoz egyébként
jól kapcsolódó - látványos elem: cirkusz,
varieté, zenei show. A színházi és a zenei
motívumok azonban mindig túlsúlyban
vannak az agitatív elemekkel szemben. Az
Ápoltakban ez olykor már szentimentális
egyszerűsítésekhez is vezet: a Mester
számára - kinek alakja itt elválasztha-
tatlanul összeolvad. Jósuával - a szabad-
ság egyetlen lehetősége a Margarita iránt
érzett „örök szerelem".

A z őrült mozdonyban a drámai mag -
Witkiewicznek a zenétől és az énektől
még kevésbé érthető nehéz szövege-jó-
formán csak alkalom volt a látványos
színpadi megoldások és a beat-muzsika
számára. Éppen ebben különbözik leg-
inkább az előadás a hasonló nyugati pro-
dukcióktól, mondjuk a Jézus Krisztus
Szupersztártól: a nehéz irodalmi szöveg-
ben adott gondolati tartalom az átlag-néző
számára szinte teljesen érthetetlen. A
népszínház eszméje így ellentmondásba
kerül a művészi igényekkel. A hasonló
típusú nyugati produkciókban a kom-
mersz szórakoztatóipari forma feloldja a
ellenzéki tartalmat. Jasiński színházának
esetében inkább arról van szó, hogy az
együttes a „kulturális oppozíció" állás-
pontja felől a szórakoztató művészet irá-
nyába halad. Az „idő szelleme" ezúttal
erősebbnek bizonyul a „hely szellemé-
nél". Az elmondottak nem meríthetik ki
természetesen mindazt, amit Krakkó
színházi világa jelent. De talán sikerült
körvonalazni azt az örökséget, amely
döntően meghatározza a színház jelenét,
jövőjét - nem csupán Krakkóban.

Peterdi Nagy László fordítása

KERÉNYI GRÁCIA

A költészet eltáncolása

Ez volt a könyv címe, lengyelül, amit
Miron Białoszewski színházáról 1968-
70-ben írtam; 1973-ban adták ki Krakkó-
ban.* A színház utolsó előadása 1963-ban
volt; azóta ismét eltelt jó néhány eszten-
dő, s ma, tizenöt év múltán, akár azt a
címet is adhatnám elbeszélésemnek:
„Álom egy színházról".

Egy színházról, ami volt, élt és meg-
halt; amikor megszületett, első volt és
egyedülálló, csinált valamit, utat tört és
megindított egy folyamatot, s meg tudott
halni akkor, amikor feladatát már
teljesítette.

Ez a színház az új színházi törekvések
első megnyilvánulása volt Lengyelor-
szágban. A színház megújulása az 1954-
56-os években a nem hivatásos színház-
művészetből indult ki; a diákszínházak
szatirikus formába öntött éles társadalom-
kritikával léptek fel, Białoszewski szín-
háza viszont új művészi javaslatot tett.

Miron Białoszewski a mai lengyel iro-
dalom egyik legjelentékenyebb, legere-
detibb alkotó egyénisége. 1922-ben szü-
letett, a felszabadulást követő években
jelentkezett verseivel a folyóiratokban, de
csakhamar el kellett hallgatnia; a ten-
gődés és nélkülözés évei után első, válo-
gatott verseskötete 1956-ban látott nap-
világot. Azóta rendszeresen publikál, to-
vábbi három verseskötet után több pró-
zakötete jelent meg, majd válogatott köl-
teményei az élő klasszikusok sorozatai-
ban. Magyarul Micsoda szerencse címen
adta ki 99 versét az Európa Könyvkiadó
1974-ben (Weöres Sándor és jómagam
fordításában), és Napraforgók ünnepe cí-
men a varsói felkelésről írt emlékiratait a
Kossuth Könyvkiadó 1973-ban.

Bialoszewski első nyilvános jelentke-
zése a színháza volt, 1955-ben. Az auto-
nóm színház új típusát teremtette meg; ez
annak a modern színháznak legfontosabb
elemeit foglalta magában, amit a világ
drámaírásában többek közt Ionesco és
Beckett képvisel, technikában meg-előzte
Kantort és Grotowskit, a gro-

*Gracja Kerényi: Odtańcowywanic
poezji czyli dzieje teatru Mirona
Białoszewskiego. Kraków, Wydawnictwo
literackie, 1973.


