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ZBIGNIEW TARANIENKO

A SZERVES SZÍNHÁZ
Józef Szajna művészetének mindkét - ha-
gyományos és avantgárd - aspektusa az eu-
rópai civilizáció jelenlegi helyzetének
tudatosításából, valamint a személyes él-
mények feldolgozásából fakad. Szajna meg-
élte az élet régi törvényeinek kudarcát, a
civilizáció alapjainak és erkölcsi eszme-
rendszerének megsemmisülését - és meg-
élte a saját halálát. Belekeveredvén a törté-
nelem kataklizmáiba, kétszeresen elítélték, s
csodák csodájára megmenekült. Mit lehet
tenni mindezek után? Mihez lehet kezdeni?
Hogyan lehet művészként tovább létezni?
Ami bizonyos: fel kell fedni a formák lát-
szatvilágát, fényt kell deríteni a törvények
fiktív jellegére, le kell rombolni a hamis
értékrendszereket. Es az igazságról kell
szólni. Szembeszegülni a hagyományokkal -
ez az avantgárd felé vezető út. Ám ha az
emberben még továbbél a legfőbb és
megkérdőjelezhetetlen értékbe, az életbe
vetett hit - akkor mindent újra kell építeni.

Szajna küldetéstudata igazából a hatvanas
évek második felében körvonalazódott.
Korai - főként színházi jellegű -

műveiben a leleplező magatartás, az üres
művészeti-kulturális formákkal és társadal-
mi jelenségekkel szembeni kritikus hozzáál-
lás érvényesült, amihez az új művészet
szükségességét hangsúlyozó nézetek társul-
tak. Szajna, mint minden avantgárd művész,
azt hangoztatta, hogy a művészetnek nem az
a dolga, hogy a hagyományokat leképezze
és megismételje, hanem a modern civilizá-
ció technikai vívmányaira és társadalmi át-
alakulásaira kell válaszokat keresnie. Az el-
csépelt szavak helyére az „akciónak" és a
„képnek" kell lépnie. A művészetnek, amely
arra van ítélve, hogy az élvezeti cikkek, a
tömegkultúra és az álművészeti termékek
világában érvényesüljön, be kell
bizonyítania saját autonómiáját. A hagyo-
mányos hierarchiák és kommunikációs
rendszerek lerombolása után a művészetnek
kizárólag önmagára kell hagyatkoznia.

A színház mint jelenség hosszú évekre
Szajna legfőbb „alapanyagává" vált. 1963-
ban a művész díszlettervezőből és festőből
színházigazgatóvá „vedlik át", 1971-ben
pedig saját előadásainak szerzőjévé is válik.

Díszlettervezői teljesítményei festői mun-
kásságára is nagy hatást gyakoroltak. A
színpadon alkalmazott, felülről lecsüngő,
absztrakt formák az ötvenes évek végén nem
csupán a színházi tartalmak átérté-kelésének
lehetőségére ébresztették rá, de festőként is
inspirálták. Az anyagok meg-munkálása és
átalakítása során Szajna metaforákat
alkotott, és ezáltal új drámai formát hozott
létre a színházban.

Szajna festői és grafikusi pályájának
kezdetei szintén az ötvenes évekre nyúlnak
vissza. A művészetben ekkoriban a külön-
féle anyagok újabbnál újabb kifejezési
lehetőségeit kutatják, miközben mindenütt
tért hódít az informel. A korábban az ipari
termelés során hasznosított alapanyagok -
gerendák, szövetek, különféle kötőanyagok,
előre gyártott elemek, alkatrészek - most a
képalkotás eszközévé válnak, és átveszik a
vászon és a festék eddig kizárólagosnak ki-
kiáltott funkcióit. Szajna - a kollázstechnika
kipróbálása után - az ötvenes évek végén
különféle anyagokat: bőröket, gumikat,
szöveteket ragasztgatott a képeire, majd a

„Drang nach Osten, Drang nach Westen" (1987)
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A revizor (1963)

hatvanas években bábfigurák különböző ré-
szeit alkalmazva assemblage-okat és relie-
feket hozott létre.

Színházi munkáiban az ötvenes évek kö-
zepétől egyre merészebb alapanyagokat
használ. A bádoglemezek, műanyagok, szö-
vetek, vastörmelékek, céltáblák, létrák, mű-
végtagok, bábok, talicskák, kádak, csövek,
zsákok és dobozok vagy különböző fogal-
makat jelenítenek meg, vagy pedig a színpadi
absztrakció eszközei lesznek.

A különféle alapanyagok széles körű al-
kalmazása elősegítette, hogy Szajna meg-
valósíthassa egyik legjelentősebb színházi
elképzelését: a tárgyak valódi természetének
felfedését és a fetisizmussal való aktív
szembeszegülést.

A hetvenes években Szajna számtalanszor
hangsúlyozta a tárgyak jelentőségét
meghamisító modern torzításokat. A tárgyak
fetisizálódtak, és egyfajta, az ember és a
valóság között közvetítő mechanizmus
szerepét vették fel. A tárgyak iránti érdek-
lődés még az ember természetről való gon-
dolkodását is helyettesíti. A modern ember a
tárgyak világában él. A tömeges méreteket
öltő, egész valóságunkat uraló tárgyak, ter-
mékek és „standard cikkek" veszélyeztetni
kezdték az ember egyéni létét és lelki életét;
a modern embernek egyre több dolgot kell
megóvnia annál, mint amennyi újat épít-
hetne.

Ami a tárgyaknak a modern civilizá-
cióban betöltött új szerepét érinti, Szajna

diagnózisa számos művészeti-stilisztikai és
ezen belül elsősorban színpadi újítás be-
vezetését sürgette. Kritikus hozzáállása az
Akropolisztól (1962) és A revizortól (1963)
kezdve egészen a Replika (1971) és a
Majakovszkij (1978) című előadásig a dísz-
letek, a színpadi helyzetek és az alapvető
konfliktusok megkonstruálásának módjában
jutott kifejezésre. Az önálló életre kelő tár-
gyak ellen indított harcot, az egyre inkább
eltárgyiasuló ember védelmében.

A színházban az ember és a tárgy közötti
konfliktus a színészek konkrét élményein
keresztül fejeződött ki, a művészek sokér-
telmű reakciója és gesztusai által; a színész
például mintha megijedne saját, őt tárggyá
változtató jelmezétől, a többi színészt kívül-
ről körülvevő tárgyak mintha a szereplők
útjába állnának, és megakadályoznák tevé-
kenységüket... Szajna epizodikus előadá-
saiban a cselekmény sokszor „felhalmozó-
dott", a tempó pedig nemegyszer megakadt,
és szándékosan elnyújtottá vált, néha pedig
teljesen „leült". Az önálló lélekkel bíró
tárgyak eluralták az előadás struktúráját.

A kísérletek, melyek során az új esz-
méket színpadi cselekmény keretében je-
lenítette meg, Szajnát egyfajta saját szerzői
színház megteremtésére ösztönözték. A
művész eleinte átalakított vagy megcsorbí-
tott tárgyakat alkalmazott, amelyek
jelzésszerűen szimbolizálták az értékeit
védelmező embert. A tárgyak és anyagok
hosszú

évekig tartó elemzését követően, a tárgyak
különféle részeit felhasználva születtek meg
Szajna individualizált művészi objektumai.
A világhírt a meggyilkolt művészek emlé-
kére létrehozott Reminiszcenciák hozta meg
számára. Az agressziót, az emberi rabságot,
az erőszakellenességet és a szabadságvágyat
megtestesítő térbeli munkái Szajnát a XX.
század meghatározó alkotójává tették.

Szajna művészetében az anyag, a tárgyi-
asság és a tér fogalma évtizedek óta igen
összetett viszonyban áll egymással. Korai
színpadi művei a teljes, egyetemes tér
megteremtését célozzák, amelyben kife-
jezésre juthat az embernek a történelem me-
netétől független, örök érvényű drámája. Az
ötvenes évek végének Nowa Huta-beli, alig
néhány állvánnyal beépített színpadképei
előadásról előadásra szerényebbek és üre-
sebbek: a játék terét szolgálják. Felülről
azonban - például az Egerek és emberekben
(1956) vagy az Új Don Quijotéban (1957) -
hatalmas, függő formák, eleinte metafo-
rikus, majd szimbolikus jellegű szoborob-
jektumok töltik be a teret, hivatkozási pont-
ként szolgálva az alattuk zajló cselekmény-
hez. Az évek során a lecsüngő alakzatok
önálló életre keltek. A színpad horizontján
elhelyezett, úgynevezett „függönydrámák-
kal" együtt mindinkább uralmuk alá vonták
a teret, és a nézőtér felé terjeszkedtek - lásd
az Oreszteia (1960), a Szentivánéji álom
(1963) és az Antigoné (1964) című előadá-
sokat. Ez az eljárás a hatvanas évek ren-



XXXII. évfolyam 8. szám • 1 9 9 9 . augus z tus

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I S Z Í N H Á Z

dezéseiben teljesedett ki: A revizor (1963)
és A kastély (1966) című produkcióban a
horizont fallá alakult át, amely a színpadi
játék során felfedte a mögötte zajló emberi,
tárgyiasult és egyben anyagi élet valóságát.
E folyamat részeként a tárgyak egyre sze-
mélyesebbé váltak, a szereplők pedig eltár-
gyiasultak, vagy bábokká alakultak át. A
tárgyakkal szerves kapcsolatban álló em-
berek kezdték átvenni azok funkcióit - s las-
san a részeikké váltak.

1969-ben készítette el Szajna Reminisz-
cenciák című environment-ját, amelyet vi-
szonylag egyszerű elemekből: ember alakú
sziluettekből és rájuk ragasztott, rabokat áb-
rázoló nagy auschwitzi fotókból állított
össze. Tudatosan zárt teret hozott létre, ebbe
vezette be a néző-befogadót. A halott bábok
között álló befogadónak - mint a színésznek a
színpadon - képzelőereje segítségével kel-
lett életre keltenie a lecsupaszított és merev

tárgyakat. A Reminiszcenciák egy olyan
kísérleti korszak lezárását jelenti, amely a
zárt tér és a műalkotás anyaga közti egyen-

súly megteremtésén alapult.
Az egy évvel később elkészült, eleinte

szintén environment-ként funkcionáló
Replika IV. később cselekménnyel bővült,
és időbelivé vált, s így - a színpadi
tevékenységnek köszönhetően - színházzá
alakult át. A cselekményt körülvevő zárt
teret maga az előadás közönsége alakította
ki - ezenkívül más tér nem létezett. A pro-
dukció terét és „anyagát" is emberek alkot-
ták.

A Replikával egyidejűleg a varsói Teatr
Studióban megszülettek Szajna szerzői
előadásai. Az első produkciókban -Witkacy
(1972), Gulgultiera (1973) - az előadás
egyre inkább a közönség sorai felé terjesz-
kedett. A művész egyre kevesebb sziluettet
helyezett el a horizonton, ugyanakkor az
előszínpadon kaput állított fel, amelyet az
előadás kezdetekor megnyitott. A játékteret
a nézőtér első soraira épített dobogókkal
bővítette. Az anyag és tér ellentétét az eltár-
gyiasult ember és az életre kelt tárgyak közti
konfliktus gazdagította.

A néhány hónappal később színpadra
állított Dante (1974) Szajna legnagyobb
szabású kísérlete a tér megnövelésére.
Valamennyi színházi produkciója közül itt a
legtisztább és legtágasabb a színpadi tér: az
előadás a színháztermen kívüli helyszíneken
indul, vetítésekkel gazdagított utolsó je-
lenete pedig a kozmosz illúzióját kelti. A
Replika mellett ez Szajna egyik legjelen-
tősebb színpadi produkciója, amelyben igen
kifejező módon valósult meg tér és anyag
tökéletes harmóniája.

Szajna utolsó Teatr Studió-beli munkái-
ban - Cervantes (1976), Majakovszkij
(1978) - a tárgyiasság, az anyagiság és a
hozzájuk kapcsolódó cselekményesség még
erősebben jelen volt a színpadon, ám ezek-
ben a művész nem alakította át olyan drasz-
tikusan a teret, mint korábbi rendezéseiben.

Szajna olyan új színházi formát alkotott,
amelyben mintegy megvalósul századunk
modern művészetének számos érdekes
törekvése - a konstruktivizmus, a kinetikus
művészet, a kollázstechnika - és a nem

Kisoltár (1969)
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hagyományos művészetek: a happening, az
environment, az akcióművészet képviselő-
inek álmai. A képzőművészeti narráció
színháza a színházművészet eredeti és sajá-
tos változata. Szajna „szerves színházában"
az előadás tárgyak és színészek alkotta
alapanyagából olyan eszmék születnek,
amelyek megteremtik az előadás egységét.
Színháza arra a különleges játékra épül,
amelyet a színész a tárggyal űz, miközben
egyfajta sajátosan „képzőművészeti" kap-
csolat alakul ki közöttük, és szerepeik las-
sanként felcserélődnek: a tárgy élettel te-
lítődik, az ember eltárgyiasul. A képző-
művészeti narráció színházát a cselekmény
felfokozása, erős expresszivitás és epizód-
szerűség jellemzi, amely abból adódik, hogy
a dráma struktúrájából fakadó helyzetek
kollázsokkal helyettesítődnek. Szajna szín-
házában a színházi „alapanyag" új struk-
túrába rendeződik át. A képzőművészet
dominálni kezd a dráma mint hagyományos
„alapanyag" és a tartalom legfőbb hordozó-
ja felett; átveszi a szó szerepét, és az előadás
egészének lényegi meghatározójává válik.
Ebben a színházban a jelentések életre

hívásának folyamata a modern művészet
befogadási mechanizmusához hasonul: az
előadás gondolatisága és eszmeisége a
képzőművészeti narrációt alkotó képsorok-
ban rejtőzik.

Szajna küldetése a leghatározottabban
színpadi műveiben, a Replika, a Dante, a

Cervantes című előadásokban bontakozik
ki. A Replikát legtöbbször az agresszió elleni
vádiratként, a passzív megadás elleni
felhívásként értelmezik, amely az erőszak
elleni aktív cselekvés szükségességét
hangsúlyozza, mivel csak így válik lehetővé
a remény megőrzése és az élet fenn-
maradása. Akár a Dantéban, Szajnát e pro-
dukciójában is az elmúlás, a dolgok időbeli
változása - kifejlődése és letűnése --
foglalkoztatja. Minden relatív - a születés,
az élet, a halál, sőt, még a nemlét is az Élet
állandóan és kölcsönösen váltakozó formái.
A Dante az örök kozmikus mozgás képével
zárul.

Az utóbbi évtizedekben Szajna érdek-
lődése mindinkább az idő kérdései felé for-
dult: arra törekedett, hogy meghatározza az
alapvető emberi értékek időtállóságát, ame

lyeket kezdettől fogva szembeállított a
fogyasztói társadalom általánosan elfo-
gadott determinánsaival. S mivel nem
bizonyosodott meg az állandóság kizáró-
lagosságáról - a távolságtartó magatartás
mellett döntött. Az elmúlással, a mindent
elnyelő idővel szemben csakis a távolság-
tartás jelenthet megfelelő választ.

Az individuum elveszti a tömeggel szem-
beni küzdelmet, mivel Fausthoz és Danté-
hoz hasonlatosan olyan túlzottan kockázatos
célokat tűz maga elé, mint az ismeretlen
titkok felfedése vagy a „konformisták és
pragmatikusok" általános elveivel való
szembeszegülés. Az egyéniség túlságosan
népszerűtlen eszméket védelmez: magasabb
rendű értékeket és a saját szabadságát. Az
aktivizmus - az egyetemes eszmék védel-
mében kifejtett, felfokozott emberi tevé-
kenység - posztulátuma a könnyen előre
látható vereség ellenére is meghatározza
Szajna hetvenes évekbeli művészi „külde-
téstudatát". A legfőbb érték az emberi élet,
nem pedig a fétistárgyak világa - a huma-
nista eszme és nem a fogyasztói mentalitás
képviseli.

BESZÉLGETÉS JÓZEF SZAJNÁVAL

„ÉRTETEK,
FIATALOKÉRT"

„Az én színházam nem intézményes jellegű:
én a színházamat magamban hordozom"

- A magyar közönség először I975-ben
ismerkedhetett meg munkáival, most újra
vendégül láthattuk a Lengyel Intézetben.

- Első nagyobb magyarországi bemutat-
kozásomra a budapesti Ernst Múzeumban
került sor, ahol egy kiállítás keretében
Replika című művemet mutattam be. Az
akkori tárlaton a hatvanas, hetvenes évekből
való képeimet állítottam ki, manapság
inkább kamara jellegű, kevésbé térigényes
alkotásokat készítek: kollázsokat, erotikus
műveket, különféle sorozatokat - például
Hangyaboly és Pofák - maszkok címmel -,
amelyek az embert ironikus és csúf oldaláról
mutatják be. Régebbi munkáimon is sokat
dolgozom, folyton újabb jelentésekkel
ruházom fel őket. Képeim a tömegben
feloldódó személyiség dezintegrációját, a
modern civilizáció torzulásait fejezik ki -
természetesen nem közvetlenül, hanem
metaforikus módon. Művészetem lényege
ugyanis a metaforikus jelentések mögött
húzódó mondanivalóban, a háború, a ke-
gyetlenség, a népirtás elleni lázadásban
rejlik. Régi Bábjaimat például, amelyek

egykor a színpadon szerepeltek, most szán-
dékosan azért hoztam el Budapestre, hogy
konfrontáljam őket napjaink koszovói ese-
ményeivel. Mindaz ugyanis, amit életemben
valaha is létrehoztam - mindig a háború
ellen agitált, amely bennem is mély nyo-
mokat hagyott; azóta is a legyilkoltak emlé-
kére alkotok. Ezek a bábok a lázadásomat
hivatottak kifejezni mindaz ellen, ami a vi-
lágban napjainkban is történik. Látszólag
civilizált emberként élünk a civilizált Euró-
pában, s a barbárság, a gyilkolás mégis
továbbra is jelen van. Éppen ezért nagyon
kiábrándító számomra, hogy agitatív,
tiltakozó művészetem ellenére semmi sem
változott a világban - s így munkáim mint-
egy a XX. század elleni vádiratokká váltak.
Tizenéves fiúként, nehéz körülmények kö-
zött éltem meg a második világháborút,
amikor kellett, meghaltam, amikor pedig
arra volt szükség, dolgoztam, de mindig úgy
éreztem, hogy az eljövendő korosztályokért

teszem mindezt; értetek, fiatalokért... Es
most kiderült, hogy ugyanazt kell megél-
netek„ mint amin tizenévesen mi keresztül-
mentünk. Mennyire cinikus és terméketlen
az ember! Nagyon csalódott vagyok...

- A lengyel színház egyik legfontosabb

meghatározója az ön által is képviselt
„képzőművészeti látásmód". Folytatódik-e ez
a tradíció a kortárs lengyel színjátszásban,
tovább él-e az újabb korosztályok
művészetében ez a szemlélet és kifejezési
forma?

A lengyel kultúrában nagy hagyománya
van az úgynevezett „képzőművészeti
gondolkodásnak". A századvég idején sok
író, költő festőként is alkotott, például
Wyspianski, majd Witkiewicz. A vízió-,
látomás- és látványművészet tradíciója a
XIX. századra tekint vissza, és talán
leginkább a XX. század hatvanas éveiben
teljesedett ki, amikor én még díszletter-
vezőként dolgoztam Krakkóban. A színházat
nemcsak hallani, de látni is kell, mert a
színház érzéki és látványos, majdhogynem
tapintható művészet; nem csupán szóbeli,
hanem a vizuális narrációé is. Ezen alapul a
rádiószínház és élő színház közötti nagy
különbség: a részvétel igen fontos. Az én
színházam lényege éppen a képi nyel-
vezetben és a képzőművészeti látásmódban, a
szavak nélküli színjátékban rejlik. Ez a
tradíció Lengyelországban nemzedékről
nemzedékre száll, hiszen az ifjú művész-
korosztályoknak is szükségük van rá, hogy


