
ciós hibája és plakátszerű hangvétele elle-
nére érdekfeszítő realista életképben mutat
be egy pártértekezletet s ezen belül egy
vitatható, de hiteles mai munkássorsot.

Ugyanúgy, mint a hatvanas években,
most is sok premier zajlik le a színhá-
zakban, de igazán jelentős lengyel dráma
kevés születik. Mind a groteszk repre-
zentatív vonulata, mind a költői dráma,
mind a neoromanticizmus lassan eltűnő-
ben van. A legjobb darabokat még mindig
Różewicz és Mrożek írja, színre került
Gombrowicz Operettje, de az, amit nemrég
még avantgarde-nak neveztünk, ma már
klasszikusnak számít, az új irányzatokat
pedig nem látni. Úgy tűnik, a lengyel
drámaírókat erősen megviselte a hatvanas
évek színházi átalakulása, s még mindig
nem tudnak olyan erőteljes műveket
létrehozni, melyek versenyezhetnének a
tisztán színházi alkotásokkal (amilyen
például Tadeusz Kantor Hal o t t osztá lya) .
Ha pedig a témakör és a fel-vetett
kérdések felől közelítünk a mai
drámaíráshoz, az ugyancsak elmarad az
ötvenes-hatvanas évek fordulóján tapasz-
talható pezsgéshez képest. A dráma szín-
házi helyzetének feltűnő meggyengülése,
ami a hatvanas évek második felét jelle-
mezte, már a múlté, de hogy valóban
születik-e új, erőteljes drámaírói irányzat,
ez még a jövő titka. Az utóbbi évek
legfeljebb a változás előjeleit hozták meg,
anélkül, hogy bárminemű bizonyossággal
szolgáltak volna.

Hámori András és Pályi András fordítása

E számunk szerzői:

ASLAN, ODETTE
a Francia Országos Tudományos
Kutatóközpont színházi csoportjának
tudományos kutatója

BÁNYAI GÁBOR újságíró,
a Magyar Televízió munkatársa

BIENIEWSKI, HENRYK
a varsói Teatr főszerkesztője

BONARSKI, ANDRZEJ
a varsói Kultura munkatársa

FIK, MARTA,
a varsói Twórczość munkatársa

KERÉNYI GRÁCIA
költő, műfordító

KLOSSOWICZ, JAN
a varsói Dialog munkatársa

MORAWIEC, ELZBIETA a
varsói Dialog munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

ZUROWSKI, ANDRZEJ a
varsói Teatr munkatársa

HENRYK BIENIEWSKI

Új darabok -
új előadások

Mai lengyel drámák fesztiválja
Wrocławban

Voltak esztendők, amikor az új lengyel
dráma meglehetősen kis százalékát tette ki
a közel hetven lengyel színház össze-sített
repertoárjának; ezt a korszakot
szerencsére már magunk mögött tudjuk.

A legutóbbi szezonban például mint-egy
húsz ilyen bemutatót láthattunk. Ez elég
magas szám, ha tekintetbe vesszük, hogy
párhuzamosan repertoáron van a korábban
már színre vitt darabok jelen-tős része,
melyek kiállták az idő próbáját.

Természetes dolog, hogy számszerűleg
sokkal több darab születik, mint ahányat
eljátszanak; ennek okairól részben épp a
fentiekben szóltam. Alábbi
beszámolómban, mely a Wrocławban ez
évben is megrendezett mai lengyel
drámák fesztiválján látottakról tudósít,
csak olyan darabokról szólok, melyek már
találkoztak a közönséggel.

Minden látszat s főként a történelmi
események ellenére, melyek nemigen
kedveztek a színháznak, a hagyomány
szálai igen erősek a lengyel drámában.
Némi egyszerűsítéssel azt lehetne mon-
dani, hogy amiképpen a romantikából -
Słowackiból, Mickiewiczből és
Krasińskiből - táplálkozik Wyspiański
neoromantikája, ugyanúgy e nagy elődök-
höz kötődik Witkiewicz, Gombrowicz és
Różewicz, akik a kortársaink. A költői,
azaz metaforikus dráma gazdag vonulata
ez, mely kifejezett filozófiai, sőt történet-
filozófiai hajlandósággal rendelkezik.

Witkiewicz a két világháború közti
időszak írója; ezért most eltekintek az új
Witkiewicz-bemutatók ismertetésétől.
Gombrowicz viszont már nagyon is kor-
társunk, különösen ha utolsó darabjáról,
az Operettről van szó. S bár az Operett
lengyelországi bemutatója 1975-ben zaj-
lott le Łódżban, a darab újabb előadásai is
annyira érdekesek, hogy megérdemel-nek
néhány szót.

A legjelentősebb talán az Operett leg-
frissebb bemutatója, melyre Słupskban, a
Teatr Muzycznyben került sor. Látszólag
magától értetődő dolog, hogy az Operettet
egy zenés színház tűzi műsorára, de akik
ismerik Gombrowicz darab-ját, ez nem is
oly természetes. Emlékez

tetnem kell tehát rá, hogy Gombrowicz
darabjának ugyan Operett a címe, de
műfaja szerint korántsem operett. Gomb-
rowicz olyan darabot írt, melyben ki-
nevetheti az operettkonvenciókat, de
egyben lehetősége nyílik társadalmi, sőt
történelemfilozófiai kérdések felvetésére:
e rendkívül érdekes darab csúcspontját a
forradalmi jelenet alkotja. Az eddigi
rendezések, az írói instrukcióknak Meg-
felelően, az operettparódia eszközeit
kamatoztatták, s csak időnként folya-
modtak vokális betétek alkalmazásához.
Maciej Prus, a fiatal rendezőnemzedék
jeles képviselője más elképzelést valósí-
tott meg: az egész darabhoz kísérőzenét
íratott, és jelentősen megnövelte az
énekesek számát. Egyúttal igen komolyan
vette a játékot, sokkal komolyabban, mint
az elődei. A słupski bemutató körül heves
viták robbantak ki, az Operett új színpadi
változatának megvannak a fanatikus hívei
és ellenzői. Függetlenül attól azonban,
kinek mennyi igaza van ebben a vitában,
megállapíthatjuk, hogy az előadás
felettébb érdekes.

A neoromantikus hagyományt folytatja
munkásságában az egyik legjelentősebb
élő lengyel költő, Tadeusz Różewicz, a
híres és évek óta játszott Kartoték írója, aki
színpadi szerzőként vált szélesebb körben
ismertté. Az a drámaíró ő, aki állandóan
új művekkel erősíti a lengyel színházat.
Tavaly a wrocławi Teatr Współczesny
mutatta be Az éhezőművész elmegy című
darabját, ez évben a wrocławi Teatr
Polskiban láthattuk a Halál régi díszletek
közt című művét. Meg kell jegyeznünk,
hogy Wrocław következetesen játssza az
itt élő költő új darabjait.

A Różewicz-bemutatók soha nem
maradnak visszhang nélkül. Az éhező-
művész elmegy, noha nem keltett lelkese-
dést se a nézőkben, se a kritikusokban,
minden bizonnyal izgalmas darab: éles
kontúrokkal rajzolja meg egyén és tár-
sadalom konfliktusát, mely egyébként
visszatérő probléma Różewicz írásmű-
vészetében.

A Halál régi díszletek közt másfajta mű.
Már azért is, mert a színpadi változatot
Różewicz azonos című kisregényéből a
fiatal rendezőnemzedék másik, ugyancsak
fÍgyelmet érdemlő egyénisége, Jerzy
Grzegorzewski készítette, aki egyúttal a
wrocławi Teatr Polskiban le-zajlott
bemutató rendezője. Az előadás
különössége, hogy a publikum a szín-
padon foglal helyet, szemben az üresen
tátongó nézőtérrel, ahol - a földszinten és
a balkonon - peregnek a różewiczi



játék jelenetei. E játéknak nincs meghatá-
rozott meséje: a hős - egy mai ember -
kerül szembe itt Itália sok száz éves kul-
túrájával és tradícióival, s az író e szem-
besüléshez fűzi filozófiai és etikai elmél-
kedéseit. Ha a Teatr Polski előadása nem
is elég világos minden részletében, de igen
szép és gazdag, emocionálisan is, látvány
tekintetében is.

Różewiczhez hasonló irodalmi család-
fája van Ernest Bryllnek is. A színházak
évek óta játsszák darabjait, melyek közül a
Novemberi történet a legjelesebb mű. A
legfrissebb Bryll-darab, a Łomźai ballada
nem éri el a Novemberi történet szintjét, de
kétségkívül fÍgyelmet érdemel. Mint a
címe is jelzi, e mű voltaképp ballada,
vagyis költői elbeszélés, ez esetben a
szerelemről, az érzelem hatalmáról, mely
még arra is képes, hogy az elesett
katonába életet leheljen. Egy esztendővel
ezelőtt zajlott le a Łomźai ballada eredeti
bemutatója a kis elbłągi színházban; e
siker nyomán már a varsói Teatr Polski is
előadta a darabot. A nagy tapasztalattal
rendelkező színészi gárda szépen
tolmácsolta Bryll szavait, a tervező
hatásos, e finom eszközökkel élő művet
talán túlzottan is uraló díszletet készített
az előadáshoz.

Egészen más világot ismerünk meg
Helmut Kajzar műveiben. A fiatal költő és
drámaíró egyúttal színházi rendező is, aki
többnyire maga viszi színre darabjait.
Legutóbbi bemutatója, mely a Három
kereszttel címet viseli, igen ellentétes
véleményeket váltott ki. Nincs is ebben
semmi különös, hisz Kajzar eléggé nehéz
színházi élményt kínál, melyben a
szokásos sztori helyét átveszi a filozófiai
reflexió. Ebben a művében a főhős a maga
helyét keresi a világban, mely nem kíméli
meg őt a fájdalmas tapasztalatoktól. Ezt a
nehéz vándorlást a rendező Kajzarnak
sikerült igen meggyőzően bemutatnia.

És végül még egy költőnek és próza-
írónak volt friss bemutatója az elmúlt
évadban: Ireneusz Iredyńskinek, aki
Hangok címmel több kisebb drámai mű-vét
fűzte össze, melyek - akárcsak Kajzar
előadása - az emberi természetről szőtt
elmélkedésnek nevezhetők.

A mai lengyel dráma e költői vonulata,
melyről a fentiekben szó volt, természe-
tesen se tematikailag, se problémalátásá-
ban nem egységes. E darabok közös
vonása a metaforikus nyelv használata, a
laza cselekményváz és a filozófiai álta-
lánosításra való hajlandóság. Többnyire
meglehetősen nehéz művek ezek, de

mindazonáltal megvan a maguk közön-
ségbázisa.

A lengyel romantikus irodalom egyik
jellemző vonása volt az éles szatirikus
hangvétel. Ez a hagyomány hangsúlyossá
vált Wyspiański művészetében, aki
előszeretettel ostorozta honfitársait nem-
zeti fogyatékosságaikért, s Wyspiański
örökségét folytatták mások, a mai drá-
maírók közül a legerősebben Sławomir
Mrożek, aki céltudatosan épít a lengyelek
nemzeti humorérzékére. A Tangó ismert
írója, aki évek óta állandóan játszott
szerző a lengyel színpadokon, legutóbb
három egyfelvonásossal jelentkezett: a
Szerenáddal, A filozófus rókával és a
Rókavadászattal. A három drámai mini-
atűr, mely az állatvilágból meríti témáját,
természetesen emberi dolgokról szól,
pontosabban: az emberek közötti kap-
csolatokról. Mrożek gúnyt űz az emberi
butaságból és naivitásból, a képmuta-
tásból, az önelégültségből, s bár ezek nem
kifejezetten lengyel nemzeti jellem-
vonások, mégis érezzük, hogy a mi port-
rénkat vázolja fel. Az egyik kisebb vidéki
színházban zajlott le e három egyfelvo-
násos eredeti bemutatója, s különösebb
visszhang nélkül maradt, viszont utóbbi a
wrocławi Teatr Współczesny előadásában
már megérdemelt sikert aratott.

Ryszard Latok darabjának, mely az
Édesapám Édesapám, kibújt ám a szög a
zsákból címet viseli, valósággal külön
fesztiválja volt. Latko kétségkívül ügye-
sen, frappánsan, mindenekelőtt csípős
iróniával, igen zamatos nyelven és tudatos
társadalombírálattal megírt komédiát te-
remtett. A falusi viszonyokat: ecsetelve, a
paraszti származású fiatal szerző kineveti
honfitársainak gyarlóságait, kicsúfolja azt
a vékonyka civilizációs mázt, mely gyak

ran alig képes elfedni az alatta meghúzó-
dó primitivitást, s az abszurditásig fel-
pörgeti a drámai helyzeteket.

Hasonló levegője van egy másik víg-
játékíró, Edward Redliński darabjainak.
Redliński, akit korábban Konopielka című
regénye tett ismertté, néhány esztendeje
A kor szava című darabjával
robbanásszerűen meghódította a szín-
házat is. Ezt követte két újabb darabja, a
Négyszög és A koraszülött. Redliński azokat
teszi nevetségessé műveiben, akik a
faluról városba kerülve, nagy Ígyeke-
zetükben, hogy alkalmazkodjanak a vá-
rosi élethez, mintegy elveszítik személyi-
ségüket. A koraszülött nem hibátlan darab,
de tematikailag oly vonzó és oly sok
humor rejlik benne, hogy több szín-ház is
érdeklődött iránta.

Latko és Redliński munkássága az élet,
a társadalmi jelenségek érzékeny
megfÍgyelésére, a személyes tapasztala-
tokra épül. S bár az irodalmi fikciónak itt
is szerepe van, e műveket mégis szinte
riportszerű hitelesség jellemzi.

Még tovább ment ezen az úton az a
drámaírói csoport, melynek tagjai kimon-
dottan publicisztikai jellegű műveket
írnak. Természetesen itt is megvan a
helye az irodalmi fikciónak, de már nem
ez a lényeges. A témát közvetlenül az
életből merítik, s a leggyakrabban olyan
esetek kerülnek feldolgozásra, melyeket
a sajtóból is ismerünk. E darabok, me-
lyekben a konkrét valóság játszik döntő
szerepet, s hangsúlyossá lesz a történet
kifejező ereje, az alakok életszerű meg-
rajzolása, nem egyszer azzal a szándék-
kal íródnak, hogy közvetlenül beavat-
kozzanak a társadalom életébe; minden-
esetre a legszélesebb közönségrétegek
érdeklődését keltik fel.

Ernest Bryll Üvegfestmény című darabja a varsói Teatr Polskiban



Az elmúlt évadban a legnagyobb
visszhangja Krzysztof Kieślowski Életrajz
című riportdrámájának volt. A darab, mely
felépítésében némileg hasonlít Gelman
Egy ülés jegyzőkönyve című szín-művére,
egy párttag konfliktusait eleveníti meg, aki
az elkövetett hibák ellenére is
tisztességesen akarja leélni az éle-tét. A
cselekmény egy pártgyűlés keretében
zajlik, ahol összecsaphatnak a külön-féle
igazságok és szemléletek, kibonta-
kozhatnak az egyes jellemek és emberi
magatartásformák. A darab eredeti be-
mutatója a krakkói Stary Teatrban volt, s a
jó színészi játék, valamint a saját darabját
színre vivő szerző célratörő rendezése
méltán aratott sikert.

Ugyancsak Krakkóban, a Słowacki
Színház kamaratermében zajlott le Bohdan
Drozdowski Hamlet 7o című darabjának
bemutatója. A blankversben írt dráma nem
kevéssé időszerű témát, a túszrablás
kérdését veti fel. Kétféle emberi
magatartás szembesítésének vagyunk
tanúi: az elrabolt nagykövettel az őt őriző
fegyveres dialógust folytat, el-lenfelének
fejére olvasva a maga igazságát, de
közben szembenézve saját személyes
kételyeivel is. A rendező, aki jelentősen
sűrített a dráma szövegén, magas érzelmi
hőfokú, de higgadtan végig-gondolt
kamaradrámát állított színpadra.

De az elmúlt évad legvisszhangosabb
előadása Kazimierz Moczarski darabja, a
Beszélgetések a hóhérral volt. A könyv,
amelyből Zygmunt Hübner a színpadi
változatot létrehozta, voltaképp emlék-
irat-riport, melyet a varsói gettó hóhér-
jának, Stropp hitlerista tábornoknak
lengyel cellatársa tett közzé. Moczarski
közvetlenül a háború utáni időkben hosszú
beszélgetéseket folytatott cella-társával,
melyek során a hitlerista tiszt teljes
nyíltsággal és cinizmussal vallott
dicsőségének és győzelmeinek éveiről,
különös személyes elragadtatással szá-
molva be a varsói gettó zsidóinak lemé-
szárlásáról. A mű megrendítő hatást tett a
közönségre; a varsói Teatr Powszech-
nyben lezajlott premiert ragyogó színészi
hármas játszotta, melynek élén Stanisław
Zaczyk briliáns alakításában megjelenített
Stroopot feltétlen ki kell emelnünk. Az
előadás, melyet nemcsak a wrocławi,
hanem a kaliszi fesztiválra is meghívtak,
határozott sikert aratott, több díjat hozott a
rendező Andrzej Wajdának és a
színészeknek.

Ugyancsak fÍgyelmet érdemel Andrzej
Niedoba A nagy ugrás című darabja. Egy
fiatal síelő drámája bontakozik ki előt

tünk, aki nem tudja megőrizni a kellő
erkölcsi és sportkondícióját, s lassan el-
veszíti az olimpiai győzelem esélyét. A
darab riportszerű hűséggel mutatja be
azoknak a talajt vesztett fiataloknak a
széthullását, akik mindinkább a társa-
dalom peremére szorulnak. A szerző, aki
egyébként újságíró, közvetlenül az
életből, az általa ismert területről merítette
a témát. A darabot a Bielsko Biała-i
színház mutatta be.

Es még egy színmű, mely témáját szinte
közvetlenül a sajtóból vette: Stanisław
Srokowski Ajtók című darabja. Az író egy
fiatal, paraszti származású házaspárt visz
színpadra, akik már a városi értelmiség
kiegyensúlyozott élet-formáját élik. A
munka, a pihenés, a szórakozás általuk
kialakított ritmusát azonban összezavarja,
hogy idős szüleik fel-költöznek hozzájuk.
E bölcs paraszt-házaspárról szól
voltaképp Srokowski darabja, két idős
emberről, akikre alapjában véve senkinek
sincs szüksége, akik úgy érzik magukat a
városi kőfalak közt, akár a börtönben, s
képtelenek alkalmazkodni az új
körülményekhez. A Jelenia Góra-i
színházban lezajlott bemutató érdekes
előadás volt, mely nemcsak a történet
realista szintjét elevenítette meg, hanem
azt a költőiséget is, melynek a darabban
elég fontos szerep jut.

Az első ízben színre vitt új darabok
mellett kevés olyan mai dráma előadására
került sor, mely igazán felhívta volna
magára a fÍgyelmet. Gombrowicz
Operettjét fentebb említettem, s most fel-
tétlen utalnom kell Gombrowicz Iwona,
burgundiai hercegnő című darabjára, me-
lyet a wrocławi Teatr Polski izgalmas, jó
ritmusú, lendületes, hatásos színészi ala-
kításokban bővelkedő előadásban újított
fel. Különösen felhívta magára a fÍgyel-
met a Királyt alakító Zdzisław Kozień, aki
népszerű film- és tévészínész, vérbeli
komikusalkat s a wrocławi publikum
egyik kedvence.

A színházak újra s újra előveszik Mro-
żek korábbi darabjait is, mindenekelőtt a
Tangót, mely alighanem az író legsikerül-
tebb alkotása. De műsoron találjuk a
Sztriptízt, a Károlyt, A nyílt tengerent, a
Mulatságot, ám a legnagyobb érdeklődés
az Emigránsok iránt nyilvánul meg.
Gondolom, nem pusztán azért, mert az
Emigránsok kétszemélyes sikerdarabnak
számít, hanem a mű mondanivalója miatt
is, melyből sokféle konkrét és általános
emberi probléma kiolvasható. S ez meg is
mutatkozik a különféle interpretációkban.
Vannak előadások, melyek a

nyomorúságos alagsorban tengődő és
sorsukkal viaskodó hősök lengyel szár-
mazására helyezik a hangsúlyt, de van-
nak olyan előadások is, melyek tágabb
horizonttal rendelkeznek, s inkább a mai
ember szellemi emigrációjának problé-
máját olvassák ki a műből. Könnyen le-
het, hogy az Emigránsokban rejlő számos
értelmezési lehetőség tette határainkon túl
is oly népszerűvé ezt a darabot.

Jerzy Szaniawski az az író, akiről úgy
tűnik, megfeledkeztek színházaink. Ját-
szották már a háború előtt, a hatvanas
években különösen népszerű volt, az
utóbbi időben azonban mintha veszített
volna vonzerejéből. Es most mégis, né-
hány hónappal ezelőtt sor került Varsóban
Szaniawski legjobb drámájának, a Két
színháznak felújítására. A darabot a Kis
Színház színpadán Andrzej Łapicki
rendezte, s egyúttal ő is játszotta a fősze-
repet. Łapicki sajátos hangvételű elő-adást
teremtett, elszakadva a Szaniawski-
darabhoz fűződő színpadi konvenciótól, s
így frissen megvilágította azt a kettősséget
is, mely nemcsak a darabbeli két színházat
jellemzi, hanem a lengyel szín-
házművészet múltját és jelenét: a realista
valóságábrázolás és a költői metafora
útját.

Ez a két irányzat fémjelzi a mai lengyel
drámát, s nincs benne semmi különös, ha
a Wrocławban ez évben tizenkilenced-
szer megrendezett fesztiválon is ennek
jegyében alakult a repertoár. A költői
színház kiemelkedő sikereit (Halál régi
díszletek közt, Három kereszttel) a publi-
cisztikus színház nagyszerű előadásai
(Életrajz, Beszélgetések a hóhérral) egészí-
tették ki. Természetesen az előadások
más-más művészi színvonalat képvisel-
nek, és sok vita folyik egy-egy produkció
eszmei vagy stiláris problémáiról. Az idei
wrocławi fesztiválon izgalmas vitaülésen
vehettünk részt, mely Tadeusz Różewicz
színpadi munkásságával foglalkozott, s
amelyet különösen aktuálissá tett, hogy a
szerzőtől egyszerre három darabot is
láthattunk.

A fesztiválra külföldről - a szocialista
országokból és Nyugat-Európából egya-
ránt - több kritikus és színházi szakember
érkezett. Elégedetten állapíthattuk meg,
hogy nem passzív nézőként vettek részt a
rendezvénysorozaton, hanem szívesen
hangot adtak véleményüknek az egyes
bemutatókat követő vitákon. Ennek is
köszönhető, hogy az idei wrocławi
fesztivál nemcsak érdekes, hanem mind-
annyiunk számára tanulságos is volt.

Pályi András fordítása


