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Vándorló Színház

Beszélgetés Jacek Wekslerrel

A rendkívül sokrétű, sokoldalú és gazdag
lengyel színházi életben is egyedülálló
vállalkozása wroclawi Vándorló Színház.
Ez a sajátos intézmény 1980-ban szüle-tett
meg, a wroclawi Teatr Wspólczesny
keretei között. hogy azután 1984-től
önálló életet kezdhessen.

Ennek a színháznak azóta sincs állandó
társulata, külön épülete, rendszeres ját-
szási helye; ezzel szemben világos, egyér-
telmű művészi arculata, alkotó elképzelése
van. Megteremtői, életre hívói s
mindazok, akik az elmúlt években mun-
kásságának részesei voltak, a színház fel-
adatáról, társadalmi szerepéről azonos
nézetet vallanak.

A Vándorló Színház vezetője, Jacek
Weksler egyúttal a wroclavi Teatr Polski
művészeti menedzsere és a lengyel drá-
mák hagyományos fesztiváljának igazga-
tója. Ez a fesztivál, amelyet közel három
évtizede minden évben megrendeznek,
nemcsak az országon belül számít rangos
találkozónak; a sokoldalú Jacek Weksler
számára a Vándorló Színház ügye mégis,
talán mindennél fontosabb.
 1980-ban a Teatr Wspólczesny igaz-

gatója Kazimierz Braun volt, és én a he-
lyettese - így emlékezik a színház szüle-
tésének időszakára. - Ebben az eszten-
dőben, azt hiszem, nem kell külön emlé-
keztetnem rá, nyilvánvalóvá vált, hogy a
lengyel társadalom és közélet feszültségei
elodázhatatlanná teszik a változást. Mi is
szerettük volna megtörni a merev, idejét
múlta színházi struktúrát, kísérleteink
azonban sorra kudarcot vallottak. Nem
sikerült áttörnünk a kulturális bürokrácia
sokszorosan megerősített sáncait... Ekkor
döntöttünk úgy, hogy ha a színházat nem
sikerült megváltoztatni, megváltoztatjuk a
közönséget. Így szüle-tett meg a Vándorló
Színház gondolata. Azokba a kis, eldugott
sziléziai falvakba akartuk eljuttatni a
színház élményét, a színielőadások
szertartását, amelyek távol esnek a
kulturális központoktól, amelyek mellett
elhalad a világ.

 Ezeket a kis községeket keresték fel
előadásaikkal?
 Ennél sokkal, de sokkal többről van

szó! Nem valamiféle kész, hagyományos
produkciót szabtunk át falusi méretekre;
abból indultunk ki, hogy ezek a kis kö-
zösségek megérdemlik, hogy az ő színhá-
zuk kifejezetten hozzájuk szóljon. Mi-

előtt felkerestünk volna egy-egy községet,
előzetesen tájékozódtunk. Igyekeztünk
felderíteni mindent, ami erre az adott
falura jellemző. Ezt követőleg né-hányan
személyesen is ellátogattunk az előadás
leendő színhelyére. E tapasztalatok
alapján alakult, formálódott a bemutató.
 Milyen darabokat játszottak?
 Általában olyan irodalmi szövegeket

adaptáltunk, formáltunk át a helyi
követelményeknek megfelelővé, amelyek
alkalmasak voltak az efféle szabadabb
kezelésre. Szerettük volna megteremteni
bennük a népi kultúra, a nemes hagyo-
mányok és az úgynevezett „magas" kul-
túra valamiféle szintézisét. Olyan drámai
művet, amelynek íróilag megformált szö-
vege, drámai szerkezete változtatás nél-
kül szolgálja együttesünk céljait, tehát
„nekünk született" darabot eddig csak
egyet mutattunk be: Ernest Bryll Wie-
czernik című művét. Egyébként ez a drá-
ma, amely Jézus tanítványainak válságát,
vívódását mutatja be a Mester megfeszít-
tetését s feltámadását követő órákban,
ugyancsak kötődik a népi kultúra drámai
hagyományaihoz, a passiójátékokhoz...
 Eddig hány bemutatójuk volt?
 Öt előadás született meg mostanáig,

de szívem szerint azt mondanám, hatszáz
bemutatót tartottunk, hiszen elveinkből, a
színházról vallott elképzeléseinkből
adódóan ez az öt előadás minden egyes
játszási helyen másként került színre, s
másként is hatott.
 Hogyan lehetett ezt megoldani?
 Amint mondottam, eleve a helyszín

ismeretében készültünk fel minden egyes
előadásra. De a falusi „vendégszereplés-
nek" is sajátos rítusa volt. Kezdődött az-
zal, hogy amikor reggel vagy délelőtt
megérkeztünk, a lerakodás után a társulat
tagjai előre meghatározott terv szerint
szétszéledtek a faluban. Afféle kis ripor-
tokat készítettek a közösség életéről;
azokkal beszélgettek, akik a legtöbbet
tudhatták az ott élőkről. Volt, aki a helyi
tanács tisztségviselőit kereste fel, volt, aki
a korcsmárost; elmentek a plébániára, a
falu papjához, de megkeresték a rend-őrt, a
párttitkárt is. Délután, amikor ri-
portkörútjukról visszatértek, összegeztük a
tapasztalatokat, s estére ezek alapján
alakult ki a bemutató végső formája. Az
előadást követően azután általában még
sor került egy nagyobb lélegzetű be-
szélgetésre, találkozóra a nézőinkkel. De
nehogy azt gondolja, hogy ezek a beszél-
getések olyasféle „közönségtalálkozók"

voltak, amilyeneket egy időben, gondo-
lom, önöknél is sokat szerveztek... Inkább
falugyűlésre, közös gondolkozásra
emlékeztetett egy-egy ilyen találkozó...

nak?
 A legtöbb esetben szemmel látható

volt. Élmény volt hallgatni azokat a falu-
siakat, egyszerű földműveseket, akik a
darab, az előadás hatása alatt végre meg-
fogalmazták azokat a gondolatokat - kö-
zösségről, emberségről, világról és saját
magukról - amelyeket eddig nem tudtak
vagy nem mertek elmondani. Volt, ahol a
látogatásunkat követőleg leváltották a
helyi vezetést, másutt valósággal vereke-
dés tört ki a végre őszintén megszólaló
gondolatok s a rejtett, több éves, évtizedes
feszültségeket felszínre hozó beszél-
getések után. De szinte minden közös-
ségben megindult a színház hatására va-
lamiféle erjedés...
 Erről hogyan szereztek tudomást?
 Egy idő után érdeklődünk... Mi is

kíváncsiak vagyunk, milyen a színház ha-
tása, hiszen ez élteti együttesünket. Az
általános tapasztalat az, hogy ott értük el a
legnagyobb, legmeggyőzőbb hatást, ahol
sikerült a helyi problémákat beépítenünk
az előadásba.
 Hogyan lehet egy-egy sajátosan helyi

szempontot a többé-kevésbé kész előadá-
sok szövetébe „beoperálni"?
 Talán az lesz a legjobb, ha konkrét

példát idézek. Az egyik - szám szerint
negyedik - előadásunk Miczkiewicz Ősök
című drámája alapján született. Ez a mű
egyúttal kitűnő lehetőséget kínált arra is,
hogy a népi hagyományokhoz szorosan
kapcsolódjunk. Sajátos lengyel ha-
gyomány ugyanis az, hogy halottak napján
az emberiség, az ország, a kisebb-nagyobb
közösségek sorsát előrelendítő
személyiségekről megemlékeznek. Ilyen
emlékezés szerepel a drámában is, és ezt
mi kiegészítjük, kitágítjuk. Megemléke-
zünk az ismeretlen gdański hajógyári
munkásról, de azokról is, akik az adott
faluban az önkény áldozatai lettek, vagy
azokról, akik sokat tettek a faluért, akiket
az adott közösség valóban tisztel.
 Igen nagy felelősség állást foglalni,

véleményt mondani egy-egy ilyen kis kö-
zösség belső kérdéseivel kapcsolatban...
 Valóban az, de mi vállaljuk a fele-

lősséget! Egyébként is, színházat csinálni
csak felelősséggel lehet!
 A Vándorló Színháznak nincs önálló

társulata. Kik vesznek, vehetnek részt a
munkájában?
 Három wroclawi színház művészei

szerepelnek előadásainkban; olyan szí-
nészek, akiknek affinitása van az efféle
színjátszáshoz, de mindenekelőtt olyanok,
akik számára az ügy fontos és nem a pénz.
Mert a mi színészeink szinte ingyen
dolgoznak, társadalmi munkában...
 Nem kapnak állami dotációt?



 Kapni kapunk, de minimálisat. Kü-
lönösen akkor tűnik kevésnek a költség-
vetésből juttatott pénz, ha figyelembe
vesszük, hogy egész Lengyelországban ez
az egyetlen ilyen jellegű színház. De,
ahogy a színészek sem, mi sem a pénzért,
az anyagi haszonért csináljuk, amit csiná-
lunk.
 Nem nehéz ilyen körülmények kö-

zött -a színházi egyeztetések nehézségei, a

vállalt célt szolgáló előkészítő munka idő-
igényessége mellett - előadásokat létre-
hozni?

- Könnyűnek nem könnyű, az bizo-
nyos, de hogy nehéz lenne? Nem hiszem,
hogy nehezebb, mint bármi más, ami va-
lóban elveket szolgál, és igényes munkát
követel. Ha a nehézségeket említve ne-
tán arra gondolt, hogy nem nehéz-e szí-
nészeket találni, akik szinte ingyen vállal

ják ezt a felelősségteljes munkát, erre is
nemet kell mondanom. Mert szakmai
szempontból rengeteget jelenthet az ilyen
közönséggel való találkozás, az ilyen
együttesben vállalt feladat; az olyan szí-
nész számára, aki nemcsak a holnapra,
hanem a holnaputánra is gondol, olyan
mesterségbeli többletet jelenthet egy-egy
efféle produkció, ami a későbbiek során
százszorosan visszafizeti a beléfektetett
energiát.
 Eddig hatszáz községben, faluban

játszottak Sziléziában. Szándékoznak-e
bővíteni működési körüket?
 Nagyon, nagyon sok olyan kis falu

van a mi vonzási körzetünkben is, ahová
még nem jutottunk el, ahol mindmáig a
kultúra egyetlen forrása a televízió. Nem
félek attól, hogy nem lesz tennivalónk.
 Említette a televíziót...
 Nem vagyok televízióellenes, ha erre

akar rákérdezni! Tisztában vagyok a tévé
hatásával; előadásainkban ezért gyakorta
támaszkodunk olyan ismere-tekre is,
amelyeket a tévéből tudhatnak a falusiak.
Felhasználjuk, amit lehet, kapcsolódunk
egyes televíziós produkciók-hoz. De a
konzervkultúra és az élő művészet két
különböző dolog. Hiszek abban, hogy az
élő színház többet, mást tud adni az
embereknek; ha nem hinném, nem
színházat csinálnék, hanem valami mást...

Gusza. A wroclawi előadás egyik jelenete

Jelenet a wroclawi színház előadásából


