
as évek végének általános ideológiai
stagnálása és konformizációja légköré-
ben, mikor a hivatásos színházak műsorán
egyre sivárabbá vált a kortársi élet
ábrázolása, az egyetemi színházak vetették
fel a morális és politikai szempontból
aktuális kérdéseket. A kollektíven,
Konstantyn Puzyna kritikus találó kife-
jezése szerint - mintegy „a színpadon
megírt" előadások a napi problémákkal
foglalkoztak.

A STU első társulati ülésén felolvasott
manifesztum elutasítja „az esztétizáló kí-
sérletezést, amely a valósággal való köz-
vetlen kapcsolat rovására történik, s el-
vonja a fÍgyelmet az emberről, annak jo-
gairól s életben elfoglalt helyéről, szere-
péről".

Első előadásaik még drámai szövegek-
re vagy prózaadaptációkra épültek:
Mrożek A nyílt tengeren, Ionesco A lecke,
Gogol Egy őrült naplója, Lundkvist A törpe,
Picasso: A vágy, melyet a farkánál kaptak el.
Az együttes stílusa - a szöveg, a zene és a
színpadkép költői montázsa --1970 körül
alakul ki véglegesen, amikor a Tadeusz
Różewicz azonos című költeménye
alapján készült Zuhanás (Spadanie) című
előadásukat bemutatták. A lengyel sajtó
aktuális cikkeiből, valamint a nyugati
manifeszt-színházak nyilatkozataiból,
Ginsberg- és Baudelaire- versekből,
Gorkij- és Sartre- idézetekből, politikusok
nyilatkozataiból összeállított csípős szöveg
a modern világ ideológiai elemei-nek
érdekes válogatása.

Az STU stílusa határozottan agresszív:
a színpadkép, a világítás, a zene, mind-
mind az érzelmekre akar hatni. Krzysztof
Jasinski rendezett ún. agitprop előadásokat
is, amilyen a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom ötvenedik évfordulójára
bemutatott A z égő ember című oratórium
volt, vagy a fasizmus felett aratott
győzelem harmincadik évfordulóján elő-
adott Auschwitz-Birkenau című színpadi
kantáta, hasonló látványos bemutatót
tartottak a Lenin-emlékmű leleplezése-
kor, a Krakkói Déli Újság napján pedig
évente fény- és hangjátékokat rendeznek.

Jasiński sohasem titkolta, hogy sok-
ezres nézőtömeghez kíván szólni, érzel-
meket akar kelteni. „Száz-kétszázezer fős
népszínházat" akar létrehozni, amelyben
nem a néző műveltsége a fontos, hanem az
érzelmi nyitottsága, érzékenysége. Mindez
meghatározza a STU művészi módszerét.
Már a Lengyel álmoskönyvben (1971),
amelynek szövegét a klasszikus és a
modern lengyel irodalomból vett
részletekből állították össze - természe

tesen mai drámai problémák köré sűrítve -
, megfÍgyelhető volt, hogy az együttes
nem akar túllépni a Wyspiański által a
Felszabadudásban megfogalmazott prog-
ramon. Azokat a képeket és szimbólumo-
kat használták, amelyek az ő drámáira
jellemzők (például a szalmabábu tánca).
A színpadi hatásokat illetően sem akartak
többet, mint érzelmileg megalapozni a
népi mitológiával való azonosulást. Ja-
siński „ellenzéki" színháza így hát egy
platformra került Konrad Swinarski hi-
vatásos, „hivatalos" színházával!

A STU legutóbbi bemutatója: a Bul-
gakov A Mester és Margarita című regénye
alapján készült Ápoltak (Pacjenci) (1975)
és a Witkiewicz különböző darabjainak
montázsából összeállított musical, Az őrült
mozdony (1977). E két előadást már
hivatásos együttesként, saját cirkuszi
sátrukban mutatták be. Mindkét produk-
cióban igen sok az egymáshoz egyébként
jól kapcsolódó - látványos elem: cirkusz,
varieté, zenei show. A színházi és a zenei
motívumok azonban mindig túlsúlyban
vannak az agitatív elemekkel szemben. Az
Ápoltakban ez olykor már szentimentális
egyszerűsítésekhez is vezet: a Mester
számára - kinek alakja itt elválasztha-
tatlanul összeolvad. Jósuával - a szabad-
ság egyetlen lehetősége a Margarita iránt
érzett „örök szerelem".

A z őrült mozdonyban a drámai mag -
Witkiewicznek a zenétől és az énektől
még kevésbé érthető nehéz szövege-jó-
formán csak alkalom volt a látványos
színpadi megoldások és a beat-muzsika
számára. Éppen ebben különbözik leg-
inkább az előadás a hasonló nyugati pro-
dukcióktól, mondjuk a Jézus Krisztus
Szupersztártól: a nehéz irodalmi szöveg-
ben adott gondolati tartalom az átlag-néző
számára szinte teljesen érthetetlen. A
népszínház eszméje így ellentmondásba
kerül a művészi igényekkel. A hasonló
típusú nyugati produkciókban a kom-
mersz szórakoztatóipari forma feloldja a
ellenzéki tartalmat. Jasiński színházának
esetében inkább arról van szó, hogy az
együttes a „kulturális oppozíció" állás-
pontja felől a szórakoztató művészet irá-
nyába halad. Az „idő szelleme" ezúttal
erősebbnek bizonyul a „hely szellemé-
nél". Az elmondottak nem meríthetik ki
természetesen mindazt, amit Krakkó
színházi világa jelent. De talán sikerült
körvonalazni azt az örökséget, amely
döntően meghatározza a színház jelenét,
jövőjét - nem csupán Krakkóban.

Peterdi Nagy László fordítása

KERÉNYI GRÁCIA

A költészet eltáncolása

Ez volt a könyv címe, lengyelül, amit
Miron Białoszewski színházáról 1968-
70-ben írtam; 1973-ban adták ki Krakkó-
ban.* A színház utolsó előadása 1963-ban
volt; azóta ismét eltelt jó néhány eszten-
dő, s ma, tizenöt év múltán, akár azt a
címet is adhatnám elbeszélésemnek:
„Álom egy színházról".

Egy színházról, ami volt, élt és meg-
halt; amikor megszületett, első volt és
egyedülálló, csinált valamit, utat tört és
megindított egy folyamatot, s meg tudott
halni akkor, amikor feladatát már
teljesítette.

Ez a színház az új színházi törekvések
első megnyilvánulása volt Lengyelor-
szágban. A színház megújulása az 1954-
56-os években a nem hivatásos színház-
művészetből indult ki; a diákszínházak
szatirikus formába öntött éles társadalom-
kritikával léptek fel, Białoszewski szín-
háza viszont új művészi javaslatot tett.

Miron Białoszewski a mai lengyel iro-
dalom egyik legjelentékenyebb, legere-
detibb alkotó egyénisége. 1922-ben szü-
letett, a felszabadulást követő években
jelentkezett verseivel a folyóiratokban, de
csakhamar el kellett hallgatnia; a ten-
gődés és nélkülözés évei után első, válo-
gatott verseskötete 1956-ban látott nap-
világot. Azóta rendszeresen publikál, to-
vábbi három verseskötet után több pró-
zakötete jelent meg, majd válogatott köl-
teményei az élő klasszikusok sorozatai-
ban. Magyarul Micsoda szerencse címen
adta ki 99 versét az Európa Könyvkiadó
1974-ben (Weöres Sándor és jómagam
fordításában), és Napraforgók ünnepe cí-
men a varsói felkelésről írt emlékiratait a
Kossuth Könyvkiadó 1973-ban.

Bialoszewski első nyilvános jelentke-
zése a színháza volt, 1955-ben. Az auto-
nóm színház új típusát teremtette meg; ez
annak a modern színháznak legfontosabb
elemeit foglalta magában, amit a világ
drámaírásában többek közt Ionesco és
Beckett képvisel, technikában meg-előzte
Kantort és Grotowskit, a gro-

*Gracja Kerényi: Odtańcowywanic
poezji czyli dzieje teatru Mirona
Białoszewskiego. Kraków, Wydawnictwo
literackie, 1973.



teszk-abszurd dráma megteremtésében
Mrożeket és Różewiczet. Nagyfokú sűrí-
tés és tömörítés jellemezte, az alakok re-
dukciója és polimorfózisa, a kellékek re-
dukciója és hétköznapisága, a szöveg re-
dukciója és transzpozíciói; a művészi
technikában is szakított a naturalizmus-
sal, a mozgást és a szövegmondást illetve
éneklést sajátos, a színház archaikus for-
rásaihoz visszanyúló ritmikára építette. A
ritmusnak egyébként is fontos szerepe
volt az előadásmód kialakításában: voltak
végig gyorsuló s egészen lelassított
darabok, meg előbb felgyorsuló s azután
lelassuló, sőt spirális illetve rugószerűen
változó tempójú darabjai is. Újítása épp-
úgy kapcsolódott a művészeten kívüli,
mint a művészi hagyományokhoz, a költő
gyermekkori emlékeinek világa s a régi,
háború előtti Varsó légköre is újjá-éledt
az új Varsó szűk magánlakásának
szobaszínpadán.

Korunkban - Bialoszewski szavai sze-
rint - a „versek ágyban-olvasásának rí-
tusa lépett barlangban-eltáncolásuk he-
lyébe". Ez a színház mégis a költészet
eltáncolásának kísérlete volt, mondhatni
sikerült, kollektív kísérlete. Bialoszewski
színháza nyolc évig élt, összesen öt mű-
sort mutatott be - négy szerzői és egy
klasszikus műsort. Háromszáz előadásán
- Varsóban és az ország különböző tájain
- mintegy 14 000 néző vett részt. Élete
külön fejezete volt a lengyel szín-
háztörténetnek, bár fejezete volt a költő
munkásságának is. Tizenhárom darabja
közül azok, melyeket ő maga lírainak ne-
vezett, a szorongás és a bekerítettség, a
halálfélelem és az önáltató lelkesedés té-
máit variálták (pl. a Wiwisekcja, Élve-
boncolás, Lepy, Lép, Szara msza, Szürke
mise, Stworzenie świata, A világ teremté-

se), másutt nyelvi játékból teremtett cse-
lekményt, a szavakon és a kifejezéseken
végrehajtott akciót transzponálta a szín-
ház jelenetté, mozgássá, „drámává" (pl.
Imiesłów, Igenév, Działalność, Tevékeny-
ség); úgynevezett epikus darabjai közül a
Wyprawy krzyźowe (Keresztes hadjára-
tok) történelmi paródia, a Pani Koch
(Kochné) a kórházi élet miniatűr szatí-
rája, az Osmędeusze pedig balladisztikus
külvárosi opera.

Hogyan kezdődött?
Amikor- 1968. június 9-ének hajnalán -

bekapcsolt magnetofonnal faggattam
Białoszewskit, ilyenformán mesélte el:
„Már rég gondoltam a színházra, jóval
ötvenöt előtt, és mert aligha számíthat-
tunk azokban az időkben arra, hogy szín-
padra kerüljön valami, azért gondoltuk,
hogy otthon csináljuk. De az én lakásom
nagyon szűk volt... egyszer aztán, épp
ötvenötben, egyszer csak beállított Cho-
iński, egy költő, Bogusław Choiński, és
azt mondta, hogy a Tarczyńska utcában
csinálunk színházat. Ládaszínházat. Ez
márciusban volt, március végén vagy
április elején. El is mentem oda, és volt
ott egy láda, nem nagy, a pincéből vitték
föl, olyan gyümölcsösláda. Belakkozták
feketére, hogy az lesz a színpad ... Eléggé
nagy szoba volt, alkóvval, és az alkóvban
állt a láda. Magasan. Szemmagasságban
vagy még feljebb. És akkor kezdtem kü-
lönféle tárgyakat hozzáméregetni, olyan
cserépfigurák voltak, a népművészeti
boltból, pulykák, tyúkok, mázasak, és azt
hittem, hogy ha az ember odaállít va-
lamit, valamilyen tárgyat, és mond vala-
mit, az mulatságos lesz, és akkor történni
fog valami. És oda is állítottam és mond-
tam egy mondatot, és semmi, csak álltak
ott tovább, és nem történt semmi. Így

hát azt találtam ki, hogy annak a valami-
nek mozognia kell, minél gyorsabban.
Emlékszem, először az az ötlet merült föl,
hogy valamilyen anyag legyen, pöttyös
vagy ilyesmi, és gyorsan kell cikázni vele,
de megint csak nem jött ki belőle semmi,
úgyhogy rájöttünk, hogy más-fajta
mozgás kell, és akkor Ludwik He-ringnek
támadt az az ötlete, hogy ujjakra
csináljunk valamit, hogy ujjak legyenek a
hősök, mert épp ujjakhoz volt megfelelő
méretű a láda. Ujjak mint ujjak és mint
hősök, ahogy az Élveboncolásban van,
mert annak az ujjakra írt darabnak, ami-
kor megcsináltuk, Élveboncolás lett a címe
...

Bialoszewski színházának első bemu-
tatója 1955. június 4-én Varsóban, Lech
Emfazy Stefański Tarczyńska utcai laká-
sában volt. „Az udvarban hátul, balra, az
ötödik emeleten - emlékezett vissza Jan
Błoński. - A falakat műsorok, fény-képek,
feliratok és képek borítják. Legbelül a
színpad; a jelmezek és a kellékek mögötte
és mellette, elrejtve. Vele szem-közt, a
nézők háta mögött, táblán olvasható a
»napi jelszó«. Amikor én ott voltam, épp
egy Przyboś-idézet volt : »A költészet a
lehető legtöbb képzettársítás elő-idézése a
lehető legkevesebb szóval.«" „Egy új
művészet reménye s a titokzatosság
légköre is néha több mint száz nézőt
vonzott a kicsiny szobába - írta Andrzej
Osęka. - Suttogva beszéltek, nem tudták,
illik-e ebben a színházban tapsolni?
Mintegy valami új dimenzióba léptek be
itt, egy különleges világba..."

Ezt a színházat ebben az időben Tar-
czyńska utcai színháznak hívták, s három
költő (Bialoszewski, Choiński és Stefań-
ski) mutatta be itt műsorát. Bialoszewski
színháza később kis ideig (1957-58-ban) a
Mokotowska utcai „Hybrydy" diák-
klubban is működött, végül pedig, 1958-
tól, amikor Bialoszewski végre lakást
kapott, ott tartották az előadásokat, a
Dąbrowski téren. Ekkor Teatr Osobny-nak,
Külön Színháznak (avagy: Személyes
Színháznak) nevezték. Bialoszewski
kezdettől fogva harmadmagával csinálta a
színházát, Ludwik Heringgel és Ludmila
Murawskával, a cocteau-i elv alapján: „A
színművészetben voltaképpen egy és
ugyanaz az ember kellene hogy a szerző, a
díszlet- és jelmeztervező, zene-szerző,
színész és táncos legyen. Ilyen sokoldalú
titán nem létezik. Ezért azzal kell az egy
embert helyettesíteni, ami leginkább
hasonlít hozzá: egy baráti közösséggel."

Miron Bialoszewski az Igenévben



Az Élveboncolást Bialoszewski egyedül
adta elő, mondta és énekelte végig; szö-
vege szorosan kapcsolódik ahhoz az alkotó
korszakához, amikor, mint Czesław
Miłosz megállapította, „a szűrőkanálhoz, a
kályhához, a padlóhoz és az asztalhoz írt
ódát, égitestméretűre nagyítva őket", de
már megmutatkozott a nyelv sajátos
kezelésére való hajlama is. Az Élveboncolás

keletkezésénél, mint fentebb láttuk, a
tárgyi adottságok határozták meg a forma
megválasztását: a láda az ujjakat, s azután
az ujjak a témát és annak alakítását: „ ...
hogy ezek az ujjak ujjak legyenek - mesélte
Bialoszewski -, s egy-úttal doktorok is,
akik egyszerre beszélnek; a második
részben pedig az egyik kéz ujjai férfiak, a
másikéi nők, barokkos, hollandias
öltözetben, rembrandtiasan, mert fekete,
ráncolt kesztyű volt rajtam . . . tehát
Ludwik Hering azt találta ki, hogy legyen
valamilyen cselekmény a tárgyakkal, hogy
az ujjak valamilyen tárgy láttán
vitatkozzanak, háborodjanak fel, s féljenek
tőle. Kitaláltuk, hogy ez a tárgy, mármint
az első, egy fésű legyen, imádkozzanak
hozzá és meneküljenek előle és így tovább
. . . és a jelmez, meg ahogy mozogtak -
mert az ujjak érzékenyek, egészen csöpp
mozdulat is elég --úgy hatottak, hogy az
emberek, akik nézték, hol ujjakat láttak,
hol megnövekedett előttük, mintha felnőtt
alakok volnának, az ujjbegy volt az arcuk .
. . No és azután megírtuk a szöveget,
kipróbáltam az ujjaimat, tornáztattam őket,
hogy mozgatni tudjam és megjegyezni,
hogy ez a Bal Mutatóujj, ez a Jobb
Középső ... tükör előtt próbáltam ... A
hangok is különböztek egymástól ..."

Az Élveboncolás cselekménye a fésű li-
tániás imádása és a sótartó-pánik után a
habverő-tangó spirálisában csúcsosodott
ki, Mrożek Tangójának előképeként. Az
eredeti bemutatón Stefański Homunculu-
sával volt egy műsorban, később, főleg a
vidéki turnékon, az ún. Dalok székre és

hangra kabaré egészítette ki: ezt a tizen-
négy-tizenhat verset Bialoszewski és Mu-
rawska fölváltva énekelte-szavalta, a nya-
kába akasztott tonett-szék ülésén kopog-
tatva ki alulról a szöveghez a ritmust.

Tehát az ujjakra írt Élveboncolás után
csakhamar rátértek az „élő" színházra; a
szöveget Bialoszewski írta, gyakran
Heringgel együtt - közösen dolgozták ki
az előadás módját, Heringtől származott a
színpadterv és a jelmezek terve is - ezeket
aztán Murawskával együtt készítette el -, s
mindhárman szerepeltek a dara

bokban, szükség szerint; a leggyakrabban
Bialoszewski és Murawska játszott.

A színészi munka, a mozgás, szöveg-
mondás és éneklés sajátos módjának ki-
alakítását Bialoszewski így magyarázta el:
„Ne feledjük, az ötvenes években
voltunk, ötvenötben, akkor a színészek a
színpadon, a színházakban eléggé
összevissza mozogtak, ritmus nélkül, és a
beszédük se volt jó, szerintem, nem volt
érdekes . . . Szóval az úgy kezdődött,
hogy azt mondtam, úgynevezett nulla-
állásból, nulla-arckifejezésből indulunk ki.
Vagyis úgy áll az ember, mintha egy kicsit
vÍgyázzban állna, lazított izmokkal,
leengedett karokkal, és akkor minden
kézmozdulat, a legkisebb kézfölemelés is
jelent már valamit. A nulla-arckifejezés is
az arcizmok fellazítását jelenti, olyan
semmilyen arcot. És csak arra építeni az-
után annyit, amennyit kell. Igen. No és
ugyanúgy a hangkezelés : beszéd volt,
vagy olyan félig beszéd, félig ének, vagy
ének, de általában a ritmuson alapult, a
hang fölemelésén és leeresztésén, és az-
után már attól függött, hogy melyik da-
rabban mi és hogy ..."

Az első „élő színházi" bemutató, az
úgynevezett második műsor első elő-
adása 1956. február 17-én volt, a
Tarczyńska utcában. Három színdarabból
állt: a Lép és a Szürke mise, mint említet-
tem, Bialoszewski „lírai színházához"

tartozott, a Keresztes hadjáratok az „epikus
színház"-hoz. A Lép Mrożek Strip-tease-
ének szinte közvetlen előképe: két
szereplője, a két légysorsú Plafonjáró,
kezdettől fogva ki van szolgáltatva az
agresszív külső erőknek - a szín fejjel
lefelé fordított szoba mennyezete, melyen
abban a hitben járkálnak, hogy ez a fejjel
lefelé lógó helyzet teljesen rend-jén való -,
és színtelen, tompa hangon számolnak be
érzelmi állapotukról, mi-közben a tárgyak
erőszakkal beavatkoznak az életükbe:
előbb a zsinórokat vagdalják el alattuk,
azután kampós-bottal vadásznak rájuk, s
végül a lép megpecsételi sorsukat. A
Szürke mise személyesebben lírai darab:
főszereplője kétségkívül a szerző
gyermekkori énjével azonos, színtere a
gyermeki képzelet, fő témája a gyermek
félelme a haláltól. Egészen más
hangulatba ragadta a nézőket a Keresztes
hadjáratok színpada előtt forgó,
szimbolikus lófej : ez a huszonöt perces,
mulatságos darab egyszer-re parodizálja a
történelmet és a történelmi regényeket, a
mészárszék-prológhól szójátékkal első
keresztes hadjáratra váltó cselekmény
számos színváltozással és ál-

ruhacserével vágtat szédületes tempóban
nyolc keresztes hadjáraton, szerelmi és
politikai intrikákon át a végkifejletig,
amikor a hősnő leveszi fejéről a mosogató
drótkefe-koronát, és súrolni kezdi vele a
nagy Keresztes Lakoma üstjét. A darab
szövege csodálatos makarónihalandzsa, a
keresztes hadak nemzetköziségét
demonstrálandó.

„BALDWIN LOVAG: Gut yess nemes
Artur Garde-Vertu de Moment, (hátraszól)
és mögötted, Swenon Koppenpipperhagen
Saltzjöbaden, és mögötted, Juan Monterron
della Sarca, és mögötted, Adelajdun Wi-
kingrid, és így tovább, és tovább
homályosulván sebtébe-kurtába egészen
az utolsó tollig továbbítva, sárkány-sorján!
(előreszól) Hej, hej! Jeles Mindenlébendi
lovag: mivel-hogy e lendületes
szerteimbolygásban arculatom
reácsuszamlik telidestelivér paripád
perpetuum mobile-hátuljára, kérlek, srófold
kissé gyorsabbra ritmusodat - rapidement,
zsivavo, con brio -, hogy hasonlóképp fel-
srófolja a neked hátazó Roger Paris-Soir
nagygróf, valamintségesképp az előtte méltó-
ságosan tündöklő Lammemoore of
Commercy the Underwood mylord,
valamintségesképp a távolodottság által
még inkább meg-kisebbedett s őelőtte
hatalmasan fényességes Filippo Filippi
Filippino Filippini des Escoriales qualita
Mucio Uffizio della Museo Nazionale ... és
így tovább, előre, előre, hadd halljon meg
bennünket a menet orra!

SIMEON LOVAG: A Hadjáratra! Vajon
hát valóban rokona-é Purée kardinálisnak,
a Maggi-Bouillon-ágon?

BALDWIN LOVAG: A Bazilissza? Tel-
jességgel. Azonkívül niceai nagybátyja„
Château au Petit-Nuance seigneur révén
atyafiságban van Szívnélküli Walterral is, s
ez előbbre hozta az esküvőt, mely is 1099
augusztus 5-ére tűzetett ki, tizennégy
nappal - úgyhogy Bazileusz Khryzotopaz
Ikonosztaz meg se kondíttathatta Bizánc
vala-mennyi harangját ..."

A harmadik műsor bemutatója 1957.
április 29-én volt a „Hybrydy" diákklub-
ban, 1958-tól kezdve, már ezt is a költő
lakásán játszották. A műsor ismét három
darabból állt: a háromszereplős Żmud
teljesen absztrakt, matematikai redukció-ja
az emberi lét abszurdumig vitt kiút-
talanságának, A világ teremtése című
kétszereplős, háromperces darab egy
takarítást monumentalizál - koturnuso-

kon, lassított tempóban - világteremtés-
méretűre, s Beethoven örömódájára fut ki
- a csaknem háromnegyedóra hosszat tartó
Osmędeusze, Bialoszewski
színházának legnagyobb mutatványa pedig
groteszk opera, mely hol régi slágerek
dallamára, hol újonnan szerzett me-
lódiákra írt szövegekkel mutatja be a régi
Varsó külvárosának jellegzetes figuráit,
játssza el a temető kapuja előtt a
szerelem és a, halál tragikomédiáját.



Maga Bialoszewski később cégérora-
tóriumnak nevezte ezt a darabját; a sze-
replőket ugyanis hatalmas, farostlemezre
festett, úgynevezett cégérek ábrázolták,
kétdimenziójú, lapos figurák, kezükben
egy-egy jellegzetes kellékkel. A darab
elemzése során szerkezetében négy ré-
teget különböztettem meg: az első réteg-
ben a két színész, Bialoszewski és Muraw-
ska, a külvárosi bérházak udvarait járó
vándorkomédiásokat játszanak, a Mutat-
ványost és a Lányinast - a másodikban a
Mutatványos és a Lányinas bemutatja
azokat a személyeket, akik megint nem
maguk játsszák el, hanem elbeszélik a
cselekményt: tizenhat szólistát és két
kórust; a harmadik rétegben ez a tizen-hat
szólista és két kórus megint csak nem
eljátssza, hanem elbeszéli, szóval-dallal,
mozdulatokkal és tánccal, a negyedik
réteget: a tragédiát, melynek négy sze-
replője van: Teosia, a külvárosi széplány,
Sylwester, a vándor tányérdobáló, a mé-

száros, akihez Teosiát akarata ellenére
férjhez adják, és a Sylwestert csábítgató,
kripták kincseit halmozó, legendás Kata-
kumbowa. A darabban Murawska hang-
ját csak háromszor lehetett hallani: az
elején és a végén csatlakozott
Białoszewski kikiáltóénekéhez, a dráma
csúcspontján pedig, amikor Sylwester
megölte Katakumbowát (leesett a
ruhafogas felső része), ő sikoltott fel;
személyesen, Łányinasként, csupán a
végén jelent meg: kilépett a „színpad"

elejére, s előrefésül-te addig kontyba
tűzött, hosszú haját. Különben egész idő
alatt a „cégérek" mögé rejtőzött, csupán
keze-lába látszott ki, s úgy csatlakozott,
mozgással-tánccal, hol párhuzamosan,
hol ellenkező irányban, Bialoszewski
táncához és mozdulataihoz. A költő
mindegyik alakja számára talált a
gondolkodásmódjának megfelelő ritmust,
gyakran egy-egy divatos keringőt,
rumbát, rock and rollt, s erre a ritmusra
vagy dallamra építette

a szöveget, amit azután Mutatványos-ként
elénekelt, s ez a ritmus határozta meg
mindkettőjük mozgását. A két kórus, a
Koszorús Kofák és a Lakodalmas
Vendégek Kara, ugyancsak farost-
lemezből kivágva, a hátsó falon lógott, s
Białoszewski-Mutatványos egy-egy zsinór
rángatásával mozgatta őket; a Koszorús
Kofák mintegy a görög tragédiák
kórusának funkcióját töltötték be, az ő
koszorúkínáló gajdolásuk, pusmogásuk,
pletykálásuk, mint bevezető és összekötő
szöveg, egyúttal kitöltötte az időt, amíg
Murawska ki-kiszaladt és újabb cégért vett
magára, a következő bemutatandó
szereplőhöz. A világirodalom tragédiáinak
őstémáit, a szerelmet és a gyilkosságot,
úgy dolgozta fel Bialoszewski ebben a
sokszínű, tömör szerkezetű, páratlan
nyelvteremtő és dallamgazdagságú
előadásban, hogy a saját gyermek-kori
emlékeivel, első „színházi" élményeivel a
régi Varsó életét is felidézte: ezért hatott
emberszerető humorral át-itatott, hiteles
költészete oly lebilincselően közönségére.

A negyedik műsort 1959. április 20-án
mutatták be; anyaga már előbb meg-jelent
nyomtatásban, a Dialog című folyóiratban.
Eredeti összefoglaló címe S z e ś ć sztuk
(Hat darab), de a hat közül az elsőtől
csakhamar elment a szerző kedve, s
azontúl csak ötöt játszottak. Mind a hat
rövid, nyelvi ötletekre épülő, illetve azokat
dramaturgiájába beépítő groteszk játék,
közülük három, az Igenév
(műfajmegjelölése: gramma), a Kochné és
a Paróka avagy Európa sógora megjelent
magyarul, a fordításomban, a Híd című
folyóirat 1973/12. számában, és színre
került Budapesten a Lengyel Kultúrában
1973. március 9-én Halász Péter és
együttese szabad feldolgozásában. Az
Igenevet Párizsban is előadták, Alan Kosko
francia fordításában, 1967-ben. A hatodik
darab (Szury), Bialoszewski színházának
tizenharmadik darabja, éppúgy, mint an-
nak idején az első, tangóritmussal zárult - s
ezzel véget is ért a Białoszewski-Hering-
Murawska-együttes szerzői színháza.

Az ötödik, utolsó műsort klasszikusokból
állították össze, 1961. február 8-án volt a
bemutató. Öt drámarészlet került színre:
két Białoszewski-magánszám (húszperces
részlet Mickiewicz Ősök című művéből, és
Słowacki Kordianjának ötperces
kísértetjelenete), két Murawska-
magánszám (Ofélia a Hamlet negyedik
felvonásának két helyéről összevágott,
ötperces jelenetben, és egy huszonöt
perces részlet Norwid addig szinte

Ludmila Murawska Bialoszewski színházában



ismeretlen Kleopatrájából) és Wyspiański
Menyegzőjének páros részlete: ebben
Murawska Ráchelt játszotta, Bialoszewski
előbb Ráchel apját, majd a Költőt, aki itt
(a 18. jelenetben) a Vőlegény szerepét is
átvette. Ennek a műsornak egy részét a
lengyel televízió is közvetítette, 1961
júniusában. Újszerű előadásmódjuk so-
kakat meghökkentett vagy megbotrán-
koztatott, másokat épp ezzel a klasszikus
műsorral győztek meg a színházukról.

Bialoszewski színháza 1955 júniusában
játszott először, 1963 nyarán játszott
utoljára. Kantor képzőművészeti szín-
háza, a Cricot 2., 1956. május 12-én tar-
totta Krakkóban első bemutatóját, Mrożek
első darabját 1958-ban közölte a Dialog,
Grotowski színházának első, még csupán
útkereső előadása 1959 októberében volt,
Różewícz első darabja 1960-ban jelent
meg, Dejmek híres misztériumjáték-
rendezésének łódźi premierje 1961-ben
volt, a varsói 1962 áprilisában. Tehát 1963
nyarán, amikor Białoszewski színháza
kihunyt, már sok minden volt
Lengyelországban: mond-hatni, minden
megvolt, ami a lengyel színházat
világszerte híressé tette. De ő volt az első,
Bialoszewski; Bialoszewski színháza volt
az első, „mielőtt bármi" - ahogy A világ
teremtése című darabjában írta -, mielőtt
bármi is létrejött volna.

A költő eltáncolta költészetét, s az-után
ismét ágyban-olvasnivaló verseket, majd
prózát írt, a festőnő, Murawska, visszatért
a vásznaihoz, és Ludwik He-ring a maga
csendes, bölcselkedő-olvasgató
magánéletébe. Színházukra, meg-szűnte
után, sokáig még gondolni sem akartak.
Azután megjöttem én Budapestről, s
előrángattam az emlékeket a feledésből,
csupán mert szükségem volt rá, a
disszertációmhoz ... s Bialoszewski egyre
szívesebben mesélt róluk, segített nekem,
és közben a darabok közlésére is kedvet
kapott: szövegük 1971-ben jelent meg
Varsóban, a Teatr Osobny című kötetben.
Azóta bárki eljátszhatja, és játsszák is
őket, szerte Lengyelországban. De ez már
nem ugyanaz, ami volt. Annyira nem
ugyanaz, hogy most, tizenöt év múltán,
már nem is fáj Białoszewskinek, hogy
játsszák. Még el is megy megnézni,
hogyan. Hiszen ő maga is már rég nem
ugyanaz. Ami abból maradt: néhány
magnetofonszalag, át- meg átmásolva,
továbbadva, a hajdani Białoszewski
hajdani hangjával. S nekem:
Bialoszewski, amint pizsamában, egyedül
táncolja-énekli végig, 1969 őszén,
Dąbrowski téri lakásán az Osmedęuszét.

BÁNYAI GÁBOR

Caracasi interjú
Tadeusz Kantorral

Az 1978 júliusában Caracasban, Venezu-
ela fővárosában megrendezett Nemzetek
Színháza fesztivál elsőrendűen a harma-
dik világ színházainak nemzetközi sereg-
szemléjéül szolgált. Főként Latin-Ame-
rika színházi életébe pillanthattunk be,
fölismerve, hogy abban a legjelesebb
irányt a politikailag elkötelezett színházak
képviselik, melyek formailag az ama-
tőrizmus irányából érkeznek. Éppen az
erősödő politikai érdeklődés és a hivata-
los-professzionista korlátok átlépésének
igénye eredményezte azonban, hogy a
legnagyobb sikere az európai „kísérleti"

színházaknak volt, azoknak az együtte-
seknek, melyek kiforrott társadalmi
mondanivalóval jelentkeztek, s többnyire
az ezzel adekvát formához is közel jutot-
tak már.

A legnagyobb visszhangot kétségtelenül
egy lengyel előadás váltotta ki, Tadeusz
Kantor rendezése, a Halott osztály már a
tavalyi BITEF-en is a nemzetközi
érdeklődés középpontjában állt, ezúttal
azonban olyan közeggel került szembe,
mely történelmi múltját és sok tekintetben
politikai jelenét tekintve is eltérő képet
mutat. A szembesítés európai szemmel
meglepő eredményt hozott: kiderült, hogy
a közép-kelet-európai problémák
megfelelő történelmi távlatú bemutatása a
más fejlődési stádiumban levő latin-
amerikai politikai helyzetben is meg
tudott szólalni. Világossá vált, hogy az
előadás az ábrázolt történelmi valóság
alaposabb ismerete nélkül is ugyanolyan
jelentést hordoz, ha nem jelenti is
feltétlenül ugyanazt.

A fesztivál meghívója Kantor színháza
számára négy előadásra szólt. Magam a
hatodik és ismét felejthetetlen sikerű este
után válthattam néhány szót az immár
világhírű színházi emberrel.

- Ha egy színházat meghívnak egy ilyen
rangos nemzetközi seregszemlére, akarva-
akaratlan egy ország színházi kultúráját kell
képviselnie. Mit jelentett önnek ez a felelősség?

- A lengyel színházi élet egyik legfőbb
vonzereje sokszínűségében rejlik. A világ
számára elsőrendűen azzal váltunk
érdekessé, hogy a legkülönfélébb

színházi stílusokban gondolkodni tudó
rendezők működése határozza meg színi
kultúránkat. Éppen e sokféleség ered-
ményeként tűnhettünk ki azzal is, hogy
újabb és újabb területeket Ígyekeztünk
meghódítani a színház számára - a leg-
különbözőbb irányokból érkezve erre a
területre. Hogy e sokféleséget mégis
képviselni tudja egy-egy színház, annak
döntő oka _a szemléletbeli rokonságban
keresendő. A mai lengyel színház ugyan-
is - bármilyen irányban keresse is a meg-
oldást, a kivezető utat vagy akár csak
egyszerűen a kísérleti lehetőségeket - a
lengyel függetlenségi törekvésekkel pár-
huzamosan alakult lengyel romantika
irodalmi és politikai hagyományainak
talaján állva végső soron egyazon prob-
lematikával foglalkozik. Nem akarom
ezzel összemosni az egyébként is össze-
keverhetetlen profilokat: a közös társa-
dalmi gond azonban mindenképpen azt
sugallja, hogy a sokféleségben az egy-
séges lengyel színházi kultúrát hangsú-
lyozzam.

- Ebben a sokszínű egységben az Ön szín-
háza, a Cricot 2. mégis egy egészen sajátságos
színt képvisel - s ez nemcsak a formát illetően
van így.

- Úgy vélem, erre a kérdésére a leg-
tömörebben és a legrövidebben úgy vála-
szolhatok, ha vázlatosan összefoglalom
színházam történetét.

A Cricot 2. Színház 1955-ben alakult
meg Krakkóban, s megalakulása óta több
olyan fejlődési szakaszon ment át,
amelyek élesen elkülöníthetők egymástól,
s amelyek a modern színház útkeresését is
tükrözhetik valamelyest. A kezdeti
lépések után, melyeket célkitűzéseimnek
megfelelően egy sajátos történelmi és
képzőművészeti gondolkodásmód
együttes jelenléte indukált, a hatvanas
évek elejére megszületett az a színház,
melyet mi sans forme, azaz forma nélküli
színháznak neveztünk. Ez a fogalom is a
képzőművészetből származik, egy kép-
zőművészeti mozgalomra utal, mely a
hatvanas évek elejének egyik legjelentő-
sebb irányzata volt. Lényegében színhá-
zunkban ezt a képzőművészeti eszmét
Ígyekeztünk megjeleníteni sajátos színházi
eszközök hozzáadásával, hogy ily módon
adott valóságunkat egy, a színházban
merőben új szempontból ábrázol-hassuk.
Mint arra már utaltam, a lengyel
színháznak kísérleteihez adott volt a
lengyel irodalom, a lengyel romantika
sajátos kifejezésvilága: így válhatott en-
nek a korszaknak reprezentáns előadá-


