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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
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kitörjenek az „átkozott nyelvi
rabságból", és megvalósíthassák,
életre kelthessék saját elképzelé-
seiket, vízióikat. A színházról
ugyanúgy kell ábrándozni, mint az
élet szépségéről vagy a sze-
relemről.

 Az ön művészi tevékenysége
nem egy ponton találkozott a
nemrégiben elhunyt legendás len-
gyel színházi rendező, Jerzy
Grotowski pályájával. Hogyan
emlékezik vissza a Grotowskival
való közös munkára?

 Grotowskival akkor ismer-
kedtem össze, amikor én már ismert
díszlettervezőnek számítottam
Lengyelországban, ő pedig
moszkvai tanulmányairól tért haza.
Az első években Krakkóban
találkozgattunk. Én művészi
manifesztumként értelmezem
munkáimat, Grotowski viszont az
eseményjelleget tartotta a
legfontosabbnak, műveit filozófiai
eseményként szerette volna szín-
padra állítani, ezért elsőként
Wyspianski Akropolisz című mű-
vét vette elő, amely a krakkói vár, a
Wawel termeiben játszódik. Azt
javasoltam Jureknek, hogy ne a
történelemhez nyúljunk vissza,
hanem a jelen eseményeiből
kiindulva, jóslatszerűen a jövőt
próbáljuk sugalmazni. A háború
utáni általános hangulat és élet-
érzés azt súgta nekem, hogy ha
valaki egyszer már vétkezett,
egyszer gyilkolt, az másodszor is
megteszi - és hogy a történelem
megismétli önmagát. Így jutottunk
ahhoz az ötlethez, hogy az
Akropolisz koncentrációs táborban
játszódjék. Elő dokumentum
formájában tudósítottam az ese-
ményekről, hiszen ismertem a
valóságot és annak minden bor-
zalmát. Természetesen megma-
radtunk a metaforikus nyelvezet
eszközeinél, semmit sem juttattuk
egyértelműen vagy illusztrá-
ciószerűen kifejezésre, mert ez
összeegyeztethetetlen lett volna
Wyspianski szövegével. Az em-
berek mentalitása és végső ha-
tárhelyzetekben való viselkedése
azonban olyannyira univerzális-nak
tűnt, hogy a dráma kitűnő

„alapanyagnak" bizonyult. Ez Replika (1971)
volt az első közös munkánk Grotowskival, amikor is én díszlettervezőként működtem közre
a produkció létre-jöttében. Nagyon szerencsés
találkozás volt, nagy sikert hozott
mindkettőnknek. A későbbiekben azonban
már saját képi világomat, a magam szavak
nélküli színházát vittem színpadra, s ekkor
útjaink elváltak.

 Hogyan ítéli meg az európai színház, s
ezen belül a lengyel színjátszás mai
helyzetét? Lengyelországban hosszú évek óta
egyfajta válsághangulattal küszködnek a
színházak és a drámaírók...

olyan útmutatókra, amelyek nem a fogyasz-
tói gondolkodásmódot népszerűsítik, hanem a
humanista és humanitárius gondolkodás felé
vezetnek. Az én korosztályom is bizonyos
eszméken nevelkedett: én például
megátalkodott idealista vagyok, kicsit talán
romantikus is, és most azokra a fiatalokra
várok, akik ugyanúgy felveszik a Rossz el-
len a küzdelmet, mint mi tettük annak idején.

Az interjút készítette, az anyagot össze-
állította és fordította: PÁSZT PATRÍCIA

- Azt mondják, hogy ami a kultúrát illet,
sokkal nehezebb idők járják, mint valaha.
Ezzel nem értek egyet. A nehézségek csak
gazdagítják az embert, termékenyebbé és
érdekeltebbé teszik a művészt. A színházak
többsége Lengyelországban is kabaré- vagy
szórakoztató jellegű repertoárral kíván talpon
maradni, és lassan odáig jutottunk, hogy csak
elénekeljük, eljátsszuk a világot, és
zenebonával süketítjük el a valóságot, ez
azonban túl kevés. A színházaknak és a fiatal
embereknek eszmékre van szükségük,


