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Az UNIMA Budapesten megrendezett XVII.
kongresszusának résztvevője volt dr.Henryk
Jurkowski, a Varsói Színiakadémia
professzora, a Nemzetközi Bábszövetség
tiszteletbeli elnöke. Vele beszélgettünk a lengyel
színház és képzőművészet hagyományosnak
mondható, egymást megtermékenyítő
kölcsönhatásáról, a bábművészet és a drámai
színjátszás egymást inspiráló, szoros kapcsola-
táról.

- Melyek a gyökerei az úgynevezett plasztikus
színházi tradíciónak Lengyelországban?

- Hosszú múltra tekint vissza e jelenség. Az
irodalom, színház és képzőművészet már a szá-
zadfordulón összefonódott. Legnagyobb költőink,
drámaíróink - Wyspiański, Tetmajer, Witkiewicz -
festészettel is foglalkoztak, nem is akármilyen
szinten. Számos komoly művészetelméleti mű
született erről a témáról. De maradjunk a kortárs
színjátszásnál, ahol konkrétabb a helyzet. A
„szocreál korszak" legsötétebb évei-ben, amikor a
lengyel drámai színházakban be-tiltották a
romantikus darabokat, és a formalista művészetet
majdhogynem teljesen felszámolták, a lengyel
színpadi művészet legnagyobb alakjai a
bábszínházak köré csoportosultak, mivel ez volt a
szabad önkifejezés egyetlen formája és fóruma. A
képzőművészek ebben az időben váltak a lengyel
színjátszás meghatározó tényezőivé. Az ötvenes-
hatvanas években olyan jelentős személyiségek
alkottak bábszínházakban, mint Kantor (aki
akkoriban díszleteket tervezett), Mikulski,
Skarzynski, Stanczak, Kilian. A háború utáni
lengyel bábjátszás stílusát első-sorban a
képzőművészek alakították ki, akik a
későbbiekben szorosan együttműködtek a drámai
színházakkal is. A báb- és képzőművészeti
elemek átkerültek, majd koncepcionálisan is be-
épültek a drámai színjátszásba, ami másfajta lá-
tásmódot, „plasztikus" szemléletet eredményezett
- a lengyel színház többek között ennek
köszönheti erős vizualitását. Két eltérő színházi
tradíciót kell megkülönböztetnünk; az egyik az
úgynevezett klasszikus lengyel színjátszás, amely
a nagy remekírók- Moliére, Shakespeare, Fredro -
műveit hagyományos módon, lengyel kifejezéssel
élve „istenesen" viszi színpadra. A másik az,
amely ehhez a klasszikus iskolához társul ugyan,
de önálló irányzattá vált, s melyet

A Nyolcadik Nap Színháza (Teatr Ósmego Dnia)
utcai felvonulása

leginkább Grzegorzewski, Kantor, Szajna, az if-
jabbak közül Lupa vagy Wiszniewski neve fém-
jelez. Ezen belül ki kell emelni az alternatív jellegű
társulatok - például a Teatr Osmego Dnia (Nyol-
cadik Nap Színháza) vagy a Lublini Katolikus
Egyetem Leszek Madzik vezetése alatt álló Scena
Plastycznája (Vizuális Színpad) -szerepét. A két
hagyományhoz eltérő művészi elképzelések kap-
csolódnak, a képzőművészet azonban mindkét
irányzatot megtermékenyítette. Nem véletlen,
hogy nemrégiben éppen Lengyelországban jöttek
létre az első, biennálékkal összekötött Vizuális
Színházi Fesztiválok (többek között Katowicében),
melyeken nem csupán drámai színházak, de
bábtársulatok is fellépnek.

 Miben nyilvánul meg a képzőművészeti ih-
letettség?
 A képző- és bábművészet, valamint a drámai

színjátszás közti szimbiózist számos kiváló alkotó,
például Bunsch, Stanczak, Strzelecki életútja
példázza. Az egyik legnagyszerűbb példa Adam
Kilian kitűnő lengyel képzőművész munkássága,
aki korábban a Varsói Bábszínház díszlet-
tervezőjeként dolgozott, majd drámai színházak-
ban folytatta tevékenységét. Elsősorban folklo-
risztikus jellegű előadásokban működött közre; az
ő nevéhez fűződik többek között a híres Adam
Hanuszkiewicz-féle varsói Menyegző-előadás
díszlete, de többször kérték fel Leon Schiller
Pásztorjátékénak interpretációjára is. Adam Kilian
mindahányszor a népi folklórból vett motívumokkal
dolgozott, díszleteiben és jelmezeiben vissza-
visszatérnek úgynevezett „sopkai", groteszk-
szatirikus bábelemek. A másik példa Zenobiusz
Strzelecki díszlettervező és művészet-teoretikus,
aki annak idején Kazimierz Dejmekkel dolgozott
együtt annak híres ólengyel adaptációi során.
Strzelecki az ólengyel motívumokat később
beépítette bábszínházi szcenográfiáiba. A lengyel
képzőművészek, díszlet- és jelmeztervezők
mindig érzékenyen bántak az anyaggal -
megpróbálták megszólaltatni, beszédessé tenni.
Kilian például nádból készítette bábjait. Először
kosarakat font, majd alakokat teremtett belőlük,
amelyek életre keltek a színpadon. Ez egy kettős
víziójú színház, melyben az anyag egyfelől önma-
gát játssza, másfelől színpadi figurát ölt. Művé-
szeink mindig arra törekedtek, hogy olyan „aktív
formákat", tárgyakat szerepeltessenek a színpa-
don, amelyek nem sorolhatók a klasszikus díszlet-
és bábtípusok közé. A már említett Zenobiusz
Strzelecki például önálló és spontán mozdula-
tokkal rendelkező jutabábokat használt Ólengyel
triptichon című előadásában. A lengyel színpadi
művészet erőssége elsősorban a díszlettervezők
képzőművészeti szemléletében, „plasztikus ví-
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zióiban" rejlik, másrészt pedig abban, hogy a
rendezők nagy gondossággal válogatják meg
irodalmi forrásaikat. A lengyel „avantgárd" iro-
dalom - Witkiewicz, Gombrowicz, Mrožek,
Róžewicz - művei inspirálóan hatottak mind
rendezőinkre, mind díszlettervezőinkre. Ugyanez
elmondható a bábművészetről is. Lengyelor-
szágban hosszú ideig az volt az uralkodó nézet,
hogy a bábjátszás gyermekműfaj. A lengyel mű-
vészek azonban mindent megtettek annak érde-
kében, hogy kitörjenek ebből a skatulyából. Ezt
példázza a krakkói Teatr Groteska ötvenes-hat-
vanas évekbeli sikertörténete. A színház nagy-
szerű dramaturgiai koncepciójának köszönhetően
a repertoáron olyan szerzők szerepeltek, mint
Mrožek és Róžewicz. Az utóbbi években a
wroclawi bábszínház felnőttek számára létreho-
zott előadásaival aratott hasonló sikereket. A Kaf-
ka, Witkiewicz és Goethe műveiből készült adap-
tációk neves képzőművészek által tervezett dísz-
letek között kerültek színpadra.

- Mi jellemzi a mai lengyel színpadművésze-
tet? Milyen új tendenciák mutatkoznak a kortárs
színjátszásban?

Merlin a białystoki Wierszalin Színház elő-
adásában. Rendező: Piotr Tomaszuk (1993)

- Lengyelországban még nem alakult ki az a
színházfinanszírozási rendszer, mint Nyugat -
Európában, ahol a színházak működését városok
vagy kisebb közösségek támogatják. A lengyel
színházak anyagi nehézségekkel küszködnek, hi szen
nagymértékben csökkent az állami támoga tás. Ez a
társulatok „zsugorodását" vonta maga után; ennek
viszont csak örülni lehet, hiszen a színházi
dolgozóknak csupán húsz százalékát tették ki a
művészek, nyolcvan százalékuk admi -

nisztratív munkát végeztt. A létszám csökkenése
után ma gyakorlatilag ugyanazok a társulatok
működnek Lengyelországban - csak az admi-
nisztráció távozott. A valódi problémát jóval
inkább a formai kérdések jelentik. A nézőnek
ugyanis mindegy, hány tagú egy társulat -
érdekes előadásokat szeretne látni. A gazdasági,
politikai kérdések nem kötik le többé a
közönséget - a válságból csakis új művészi
megoldások jelenthetnek kiutat. A legújabb
színházi tendenciák azt bizonyítják, hogy az
alkotók ráéreztek erre. A vizualitás napjainkban
is döntő módon meghatározza a lengyel
színjátszást, a plaszticitást azonban egyre
inkább egyfajta metaforikus forma-nyelv váltja
fel. A kortárs színház egyre több formai elemet
kapcsol össze, bonyolultabb és összetettebb
kifejezőeszközöket használ, ez vonatkozik mind
a bábművészetre, mind a drámai szín játszásra.
A színész mellett megjelennek más tárgyak és
kellékek is, bábok, maszkok és egyéb jelképek,
melyek metaforikus üzenetet közvetítenek a néző
számára. A metaforikus színházi nyelv sokkal
rétegzettebb és komplexebb, mint a vizuális
színházé, egyetemesebb mondanivalót hordoz.
A „metaforikus színház" kiútnak látszik a
válságból, példa erre Lupa, Grzegorzewski és
Wiszniewski színháza. Am az is figyelemre méltó
jelenség, hogy a legnagyobb lengyelországi szín-
házi fesztiválokon, melyeken bábszínházak is
részt vesznek, az utóbbi években számos alka-
lommal bábtársulatok nyertek első díjat, vagy
pedig olyan produkciók, amelyek bábművészeti
motívumokat alkalmaznak. Az érdeklődés tehát a
komplexebb, kevert műfajok, bonyolultabb kife-
jezési eszközök felé látszik fordulni.


