
pontosabban, mint Shakespeare ebben a
művében.

A szokatlan, ám impozáns színpad
díszleteleme most is a fa. Nem olyan
nyers és világos színű, mint a Tragédiában,
hanem korhadt, repedt, szúette, sötét
tákolmány, rajta málló ikonokkal. A több
emeletes szerkezet ablak- és ajtó-
nyílásaiban néhol tükrök vannak elhe-
lyezve. A színpad közepén sírgödör, ide
vonulnak le a halottak, akiket a boszor-
kányok lapátjaikkal elkaparnak. A bo-
szorkányok cseppet sem túlvilági lények
- három öregasszony kötött ruhában, akik
régi orosz népdalt énekelve jelennek meg
a színen. (Varázs-szövegük egy része
áldozatul esett a dramaturgiai
húzásoknak.)

Ennek a Macbeth-előadásnak az alap-
eleme a víz. A színpad előterében és két
oldalán hatalmas bronztálak állnak, tele
vízzel. A szereplők valamennyi gyilkos-
ságuk előtt és után ezekben mossák meg
kezüket. Ez a kézmosás valódi és jelké-
pes egyszerre : eltünteti a vért, és felmenti
őket a tett alól. Amennyire érthető és
fontos tartalma van ennek a jelzésnek,
annyira fölöslegesnek és didaktikusnak
tűnnek az előadás pantomimbetétei. A
dráma minden jelentős fordulópontján a
díszletelem nyílásaiban - kék háttér-
világítással - fehér arcú, fehér kesztyűs
figurák jelennek meg. A végzet hírnökei-
ként jelzik a nézőnek, mi következik.

Lucenko igényes, realista törekvésű
rendezése ezzel az effektussal kicsit a
modernkedés hibájába esik. E kivételtől

eltekintve azonban végig izgalmas, nagy
feszültségű, összefogott ívű előadást
láthattunk, amely erőteljesen épít a vilá-
gítási, technikai és zenei jelzésrendszerre.
(Zenei betétek: Bach h-moll miséje, a
Stabat Mater, a Carmina Burana stb.) Az
előadást megfejeli a befejezés kérdő-jele.
Lucenko Macbethje nyitva hagyja azt a
kérdést, hogy a következő király milyen
lesz. Á zsarnok halála után meg-
választott trónörökös első gesztusai fé-
lelmetesen emlékeztetnek elődjére. Em-
berei - akik királlyá tették - meghökken-
ten nézik, és máris félrehúzódnak tőle. A
hatalom természetrajzának új példája van
kibontakozóban!

Az előadás fontos részesei a színészek.
(Akik között a második gyilkos szerepé-
ben ott találjuk a Tragédia Luciferjét is.) A
második szereposztás két főszerep-lője -
Rosztyiszlav Janovszkij és Natasa
Csemodurova - nálunk szokatlan, kissé a
naturalista játékstílusra emlékeztető nagy
indulatokkal, széles gesztusokkal dolgo-
zik, amelyeket őszinteségük hitelesít.
Alakításukban van valami nyerseség,
vadság; ez a király és királyné ősi ter-
mészetességgel mozog a hullák, boszor-
kányok és szellemek között. Macbeth
szerepépítkezése a bizonytalan gyávaság-
tól a féktelen gonoszságig ível, a Ladyé
éppen fordítva: a tudatos gonoszságtól a
szorongó bűntudatig.

A minszki Állami Orosz Drámai
Színház magyarországi vendégjátékán
egy rendezői színház törekvéseinek le-
hettünk szemtanúi.

REGŐS JÁNOS

Egy színpadi látomás:
Novemberi éj

A varsói Drámai Színház budapesti ven-
dégjátékát az értetlenség csöndje fogadta
mind a közönség, mind a kritika részéről.
Kéznél volt a mentség rá: Wyspiański
Novemberi éje annyira sok szállal kötődik
bizonyos konkrét eseményekhez és sze-
mélyekhez, hogy a lengyel történelem
beható ismerete nélkül csaknem élvez-
hetetlen a magyar nézőnek. Tény, hogy
viszonylag nehéz követni ezt az előadást,
de nem hiszem, hogy ne lettek volna szá-
munkra is fontos tanulságai. Mindenek-
előtt maga a forma, a drámai látomás -
mely egyetlen nagyívű gesztusban képes
összefoglalni a legellentétesebb
tartalmakat, a romantikusan emelkedettet
és a legtriviálisabb szatírát - késztet
elgondolkodásra. Hol lelünk a magyar
dramaturgiában és színjátszásban olyan
színpadi alkotást, mely a Wyspiańskiéhoz
hasonló nyíltsággal és összetettséggel,
már-már publicisztikai közvetlenséggel
szól nemzeti ügyeinkről ? Pedig a magyar
történelem is bővelkedik az ilyen, máig
sem megemésztett, tragikomikus hely-
zetekben.

A Novemberi éj „nacionalista" és anti-
nacionalista darab, rapszódia és rekviem a
lengyel szabadságmozgalomról; történe-
lemszemléletének korszerűségét olyas-
fajta teljességigény biztosítja, mely a líra
sajátja: egy mélységesen szubjektív és
élményszerű, a fikciót és a valóságot egy-
másba játszató látásmód. A színpadi na-
turalizmushoz szokott néző valóban
tanácstalan. Mert hiába igyekszik össze-
függést keresni tett és szó között, több-
nyire csalódik, lévén hogy ebben a drá-
mában a megszokott motivációs szisz-
témák helyett valami egészen mást talál.
A lélektani indoklás ugyanis mintha
hiányozna a cselekvő személyek ábrázo-
lásából. Annál erősebb viszont az őket
körülvevő történelmi tér-idő konkrétsága
és cselekményformáló szerepe. Az idő
ólomlábakon jár, a cselekmény egy-más
mellett lejátszódó jelenetek látszólag
véletlenszerűen alakuló folyamata, mely
jelenetek belső dinamizmusa azonban
rendkívül erős. Ráadásul - mintegy a
bemutatott jelenetek általánosításaként -
egy mitologikus cselekmény is pereg,
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mely hol elkülönül, hol közvetlenül „be-
lekontárkodik" a reális hősök gondo-
lataiba, szándékaiba. Ilyen megjegyzést
súg például Pallasz a felkelőknek had-
parancsot osztó Wysocki fülébe: „Nem
fáj, hogy másnak is hoz / az éj dicső hírt és
nevet?" Ez a furcsa, hol groteszk, hol
heroikus vonásokkal felruházott,
szecessziós levegőt árasztó olümposzi tár-
saság állandóan ott „lábatlankodik" a
hősök körül, szerepük elsősorban a cse-
lekmény pszichológiai és eszmei értel-
mezése, minősítése. Az, hogy a színpadot
borító avarszőnyeget egyik pillanatban
történelmi alakok tapossák, a követke-
zőben meg képzelet szülte nimfák, istenek,
szatírok, nemhogy zavaró, hanem
éppenséggel az ideológiának a drámai
játékba való zavartalan beépülését biz-
tosítja. A történelemből ismert hősök
pedig mentesülnek eszméik hangoztatása
alól. Hús-vér emberek, eleven, ellent-
mondásos jellemek még akkor is, ha
csupán egyetlen jelenet erejéig vannak a
színen. Ettől válik bonyodalomgazdag és
lendületes színpadi játékká ez a végül is
tisztán költői eszközökkel megformált
szöveg. Á drámai cél az élményegész
szimbolikus erejű kifejezése, ami a sín-
padi látomásban nyer sajátos művészi for-
mát.

A hely és az idő tehát pontosan defini-
ált: „Történik Varsóban, 1930. november
29-ének éjszakáján." A dráma egy
fordított invokációval indul, melyben a
Łazienki park életre kelt istenszobrai
(Pallasz Athéné, Thermopülei Niké, Ma-
rathoni Niké, Napoleoni Niké stb.) mon-
danak harcias imát és könyörgést a nem-
sokára kitörő felkelés sikeréért. Ide-oda
cikáznak a színpadon, vörös és fehér se-
lyemköntösük sejtelmesen lobog nyo-
mukban, ahogy elsuhannak. Zászlót len-
getnek, vitatkoznak, mint valami hatalmas
népünnepély rendezői, lázas igyekezettel
végzik az utolsó simításokat, hogy minden
az általuk kívánt módon menjen végbe.
Szavaik költői pátosza, iramló, könnyű
léptük már az első percekben fokozott
tempót ad az előadás-nak, ami aztán
mindvégig ott lüktet az elénk táruló
látomásban.

Ebbe a feszültségtéli térbe robban be
Wysocki, a felkelés vezére, s az égiekkel
együtt lelkesítő szavakkal szólítja fegy-
verbe a zászlósokat. Praktikus parancsok
keverednek lángoló, romantikus tirá-
dákkal, miközben a haza nemtői himni-
kussá fokozzák a jelenet színpadi hang-
vételét.

Aztán a színpadot fény árasztja el: a

cári helytartó palotájában vagyunk. A
térelrendezés mit sem változott, de mint-
ha egy egészen más „színjátékba" csöp-
pentünk volna. Rövid, szaggatott és ide-
ges szavakat hallunk, a romantikus pátoszt
alantas nyelv, csúf gesztusok váltják fel.
Hazugság, árulás, erkölcsi fertő min-
denütt. A Nagyherceg előszobájában
spiclik és talpnyalók hada vár kihallga-
tásra. Undok csúszómászók, gerinctelen
lakájok szégyentelenkednek a szín-padon.
Egy nagyszabású politikai manőver
körvonalai bontakoznak ki: a Nagy-herceg
a kitörni készülő lengyel felkelést -
aminek szításában maga is tevékenyen
részt vett - saját kalandorpolitikájának
eszközéül akarja használni. Ha ügyesen
manipulálja a lengyeleket, és öccse, az
orosz cár felé is fedezi magát, a lóvá tett
lengyelek őt kiáltják ki királyukká:
, , . . . t i tok - teljhatalom - bohózat --kicsit
aljas! . . . I t t állok véresen jó s ha
Lengyelország sorsát a vállamra veszem,
leszek valaki - nem bohóc, udvaronc és
szamár, de Lengyel cár - vértől." A szín-
pad tehát egy ördögi komédia színhelyévé
vált, ami sötét árnyat vet az előbbi je-
lenetben fellángoló szent indulatokra is.
Ezek az indulatok engedelmes kellékek
lesznek egy zsarnok kezében.

Kint a parkban a Goszczyński értel-
miségi különítménye készülődik, hogy a
palotába rontson s meggyilkolja a
Nagyherceget. Az akció azonban a Nagy-
herceg lengyel feleségének, Joannának
közbelépésével meghiúsul: férjét elrejti a
felkelők elől, de a felkelőket is elrejti a
palotaőrség elől. Hitvesi és hazafias kö-
telességének egyszerre tesz eleget, mi-
közben mindkét fél árulónak bélyegzi őt.
A színre visszatérő Nagyherceg ter-
mészetesen „mindkét" Joannához be-szél,
amikor először a hála szavait zengi, majd
az „áruló", a felkelőkkel összepaktáló
Joannát ostorozza, piszkolja. S köz-ben
semmiféle lélektani indoklás nem
valószínűsíti a kétféle, merőben ellen-tétes
emberi indulat közti átmenetet. Álig akad
a világ drámairodalmában még egy a
Nagyhercegnéhez foghatóan rapszodikus,
szélsőségesen ellentmondásos elemekből
gyúrt hős.

Á játék harmadik helyszíne a Rozma-
itosci Színház. Á színen, szemben a kö-
zönséggel, deszkákból ácsolt nézőtér. A
lelátókon a már ismert alakok, köztük s
köztünk a színpad. Ördöggúnyába búj-
tatott szatírok téblábolnak a sorok között,
néha lejönnek a proszcéniumra vagy
felcsimpaszkodnak az állványzatra. A
képzelt színen groteszk Faust-moralitás

zajlik, színészek erőlködnek, de a nyug-
hatatlan szatírok minduntalan megza-
varják az előadást, belebeszélnek, sza-
márfület mutatnak, csipkelődnek. Ok
valami mást szeretnének most látni, olyat
csinálni, ami az embereket valóban ér-
dekli. Az időtlen morál színházával
szemben politikus, publicisztikai szín-
házat, olyat, ami segít „kinyitni a csi-
pákat". És kezdetét veszi a szatírjáték,
melynek tárgya a Nagyherceg nevezetes
megszégyenülése azon a díszszemlén, ahol
Chłopicki tábornok sikerrel védte meg a
lengyel tiszti :mundér becsületét, s tette
nevetségessé a zsarnokot. „A Nagyherceg
cárevics rákvörös lett, egész Varsó
nevette!" kiáltják a szatírok, s a színen
ördögi röhej tör ki, a közönség tombol,
elégedett, s miközben a színészek foly-
tatják a megkezdett előadást, a szatírok
szarkasztikus gúnnyal foszlatják sem-mivé
a mindenható morál százados kulisszáit.
Egyedül az eset „hőse", a néző-téren
helyet foglaló valódi Chłopicki tábornok
nem tombol a tömeggel. S nem-sokára azt
is megtudjuk, hogy legendás tettére
inkább lovagiassága, mintsem
oroszellenessége a magyarázat. (A szín-
ház nézőterén ülő orosz tiszteket is meg-
védi a tömeg lincshangulatával szemben.)
A jelenet végén a felkelés hírét hozó
Napoleoni Niké - Chłopicki tábornok
„felettes én"-jeként - vet kártyát s jö-
vendöl. Á jóslat a felkelés és Chłopicki
bukását mondja ki, de közben epigram-
matikus tömörséggel és élességgel világít
rá e bukás minden részletére. Ebbe a je-
lenetbe sűrűsödik a látomás történelem-
filozófiája. A kérdés, amit fölvet: vajon
nemcsak a mi képzeletünk egészíti-e ki a
valóságot olyanná, amilyennek látjuk,
pontosabban látni szeretnénk ? A színház
a maga kvázi valóságával, a valóságról
való gondolkodás hús-vér megtestesí-
tésével közelebb juttathat ahhoz a pont-
hoz, ahonnan eldönthető: vajon az, ami a
szemünk láttára megtörténni látszik, játék-
e csupán vagy valóban a történelem alakul
itt. A Novemberi éjnek ez az „egérfogó-
jelenete" olyan színházi gesz-tus, mely
shakespeare-i mélységével visz-
szavonhatatlanul szétfeszíti a színpadi
látomás költői kereteit, s hallatlan mű-
vészi pontossággal világít rá a színház
illúziókat romboló, valóságtiszteletre
kényszerítő küldetésére.

A Novemberi éj konfliktushalmazára
egymással feleselő drámák egész sora
épülhetne. Mintha a színpadra lépő tör-
ténelmi hősök - a töretlen hitű Wysocki,
az „értelmiségi osztag" dekadens vezető-
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je, Goszczyński, a nagyherceg életére
törők kegyetlen vezére, Nabielak, a re-
formista Chłopicki, a tudománytól s apja
halálos ágyától még a forradalom hívó
szavára sem távozó Lelewel, a felkelők-
höz csatlakozni vonakodó Potocki s az
előadás végén bevonszolt államfogoly,
Lukasiński, nem beszélve a másik tábor
alakjairól, a Nagyhercegről, Joannáról (de
itt még az árulók is különféleképpen
árulók!) - mind-mind más ügyet képvi-
selnének. Mintha képtelenek lennének
egyfélét akarni, noha látszólag valameny-
nyien könnyen besorolhatók ebbe vagy
abba a táborba. A színpad parázs vita
helyszínévé válik, mintha mindenki egy-
más szavába vágva igyekezne érveket
gyűjteni és híveket szerezni a maga
igazának. Szónokokat, pozőröket, talp-
nyalókat, kibiceket, lakájokat, „dilettáns"
és „profi" forradalmárokat figyel-hetünk
meg két és fél órán keresztül, s nehezen
tudnánk biztosat mondani arról, ki
közülük a politikai hazárdjátékos:
Chłopicki, akit a képzelt színházi szatír-
játék meggyőződéses nemzeti ellenálló-
nak, a színházban lejátszódó jelenet pedig
óvatosnak mutat? Vagy Lelewel, a vo-

amit lát. A darab mai színpadra képzelője,
Maciej Prus mind a húzásoknál, mind az
előadás hangvételének kialakításánál a
groteszk, ezen belül pedig a paródia felé
igyekezett hajlítani ezt a látszólag roman-
tikus szöveget. A darabban szereplő is-
teneknek például alig enged több ma-
gasztosságot, pátoszt, mint a reális ala-
koknak, és térben sincsenek elkülönítve.
Jóformán csak közjátékszerűen (de nem
alárendelten!) alkalmazza őket, noha
Wyspiański ennél jóval többet akart velük
elmondani, nevezetesen a lényegét
mindannak, amit ezek a gyorsan pergő
jelenetek csak illusztrációszerűen idéz-
hetnek meg. Á hősök „lelkei" kiszöknek, s a
maguk külön csatáját víva hálózzák be és
szellemítik át a cselekményt. A színészek
játéktechnikája is ehhez a
megkettőzöttséghez igazodik : szerepük
belső lényege kívülre kerül, önálló szín-
padi egzisztenciát nyer, és mint ilyen szól
hozzá, kérdőjelezi meg egyes konkrét
cselekedeteiket, illetve kapcsolódik be új
dialógusokba az előadás metafizikus,
jelenésszerű cselekménysíkján. Így például
a darab utolsó előtti jelenetében, ahol egy
létező színhelyre (a Stanislaw park szigetén
lévő teátrum) képzelt fiktív szertartás
keretében az égi lakhelyükre induló istenek
osztanak igazságot mind a saját, mind az
éjszakán elesett földiek ügyében, s ahol
például az eddig egy-értelműen negatívan
beállított két Gendre, apa és fia tart közös
számvetést és keresztényi bűnbánatot,
együtt a többi árulóval vagy ingadozóval,
akik mind Kharon ladikjára várnak. A
színész tehát nem dönthet az általa játszott
alakról; a dolga az, hogy cselekedjék és a
lehető legpontosabban körvonalazza a
maga alakját anélkül, hogy a játszott hős
viselkedésének döntő motívumait, a figura
szubjektív igazát a felszínre hozná. A szí-
nészek többsége ironikusan viszonyul
szerepéhez, olykor „meg is mosolyogják" a
figurát. Az elidegenítő játékmód egy
különös típusával élnek, melynek cél-ja,
hogy az előadás alapgesztusát - vagy-is a
pusztulás-feltámadás dialektikájának a
lengyel nemzeti sorsra vetített képét - úgy
juttassák érvényre, hogy az ne egyes
hősöknek, hanem magának a népszellem-
nek az így elképzelt drámája legyen.

Ebben az előadásban csak azok a szí-
nészek tudnak kiemelkedőt produkálni,
akiknek nem okoz nehézséget az a szám-
talan szerep, amit egy-egy alak bőrébe
bújva el kell játszaniuk. Legkézenfekvőbb
megoldás komédiásnak mutatni mindenkit,
ahogy a Nagyherceget alakító

nakodó tudós? Ki az igazi hazafi? Wy-
socki? Joanna? A vakmerő Nabielak?
Ráadásul az sem egyértelmű, hogy melyik
az az érdek, amelyet képviselniük kéne
ahhoz, hogy hihessünk bennük. Potockié,
aki mintha csak a vérbe fojtott lengyel
mozgalmakból okulván szeretné
megakadályozni az összecsapást? Áruló-
ként esik el egy összecsapás kereszttüzé-
ben. S hullik a többi is némán, orosz és
lengyel egyaránt.

Ez a dramaturgia egy ideig önmaga
ellen dolgozik, amikor ahelyett, hogy
kézen fogná, inkább elbizonytalanítja a
nézőt, aki azonban hamarosan támpontot,
magyarázatot keres a látottakhoz. A forma
szépsége abban rejlik, hogy mi-közben
mindvégig érezzük a szerzőnek a darab
tárgyához való kivételesen bensőséges
viszonyát, a szenvedélyességet, az előadás
mégis rejtvény tud maradni, önvizsgálatra
késztető, politikai színház. Ez pedig
annak a hatalmas mélységeket és
magasságokat láttatni képes színházi
látásmódnak köszönhető, mely kellő-
képpen nyitott, sokigazságú s mégis
drámaiságtól izzó ahhoz, hogy a néző
„ügyként" viszonyuljon mindahhoz,



Zbigniew Zapaskiewicz teszi, aki minden
bizonnyal a ripacs természetrajzából
indult ki, amikor elképzelte a történelem
színpadának ezt a félelmetes bohócát.
Most egy kis fennhéjázás, majd önsaj-
nálat, később hisztéria, aztán bölcs tü-
relem, kíméletesség és kíméletlenség -
mindig ahogy a helyzet követeli.
Zapaskiewicz Nagyhercege démonikus
jelenség a színpadon, szeszélyes és ravasz
kaméleon. O minden „szerepében" ki-
tűnő, mert mindegyikkel megsemmisít
egy „másik" Nagyherceget - és mind-
egyikben azonos is önmagával. Ő az, és
mégsem ő: színész, aki meggyőzően tud
„csalni". Partnere, Magdalena Zawadzka
Joanna szerepében jóformán észrevétlen
marad mellette. Képtelen kiverekedni
magát abból a tragikai attitűdből, ami
ebben a játékban éppen mert a romantikus
történelemszemlélettel való
szakítás igénye szülte egyszerűen fél-
reállítja olyan színészekkel szemben, akik
a Zapaskiewiczhez hasonló „csalásra"

képesek.

A szerepek itt valóban „csak" szerepek,
alakítóiknak mindig az előadás egésze
kell hogy a szemük előtt lebegjen. Nem ők
teremtik meg az előadást, ha-nem az
előadás teremti meg őket.

A rendező a dráma képi túlkomponált-
ságát is visszafogta. Eltüntette azt a ba-
rokkos zsúfoltságot, amit a Gesamt-
kunstwerk igézetében komponáló kép-
zőművész-író-rendező Wyspiański kép-
zelt játékába. Macies Prus nem valami
szcenikailag látványos, elkápráztató for-
mával akarta kifejezni a történelmi mo-
numentalitást. Á puritán játéktér, mely a
színpad mindkét dimenziójában teljes
mozgásszabadságot enged, nemcsak az
előadás tempóját segít felgyorsítani, de
szerves része annak az iróniát célzó ma-
gatartásnak, mely a rendezőnek a drá-
mához való viszonyát meghatározta. Á
színpadon szétterített avar ugyanakkor
természetes konkrétsággal utal az el-
múlásra s feltámadásra egyszerre, hiszen
reá hullik az elbukó, s alóla sarjadhat
majd az új akarás.

A görög és lengyel mitológia szellem-
alakjai Prus előadásába bizarr pátoszt
visznek, ami nemcsak felerősíti, de paro-
disztikusan alá is ássa a látottak hitelét.
Meglepően evilágian viselkedik néme-
lyikük, semmiféle misztikus homály nem
övezi őket, replikáikban az egyéni sze-
szély, a kicsinyesség éppúgy megtalál-
ható, mint a hősi gesztusok, a retorikus
emelkedettség. Ebben is földi alteregóik-
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oz hasonlítanak. Mindemellett mégis ők
zok, akik által a felsorakoztatott konflik-
ustípusok állandósága, történelemfe-
ettisége és sorsszerűsége fogalmazódik
eg. (Hadd utaljak arra a vitára, amelyet

z első jelenetben Panasz Athéné Napo-
eoni Niké hadistennel folytat arról, mi-
ént „rendezzék meg" a felkelést!) Fel-
datuk - Prusnál különösen hangsúlyozott

értelme éppen a történelmi tudat
mítosztalanításában" rejlene, ami egyben

yspiański színházának is egyik
egfontosabb, de soha be nem váltott ígé-
ete. A kettős cselekmény az embereké és
z isteneké egymással harcolva alkot-ja
eg a „dráma drámáját": a könyörtelenül

gazsághirdető Wyspiański választott
rámai tárgya újra és újra kike-
ülhetetlenül komédiába fúl, ugyanakkor

demitizáló akarat is megtörik, és vég-
icsengésében a mítoszt erősíti. Mind-
nnek átgondolt megjelenítése, nem
edig a látomás bizonyos külsőségeinek
isszaadása miatt érzem mélységesen
szöveghűnek" ezt az előadást.
Az előadás felnőttnek tekinti nézőjét,

amikor feltételezi, hogy az mindenféle rá-
tukmált „sugallat" nélkül is képes ítéletet
alkotni az egyes alakokról. Nincs itt
szükség arra a fajta színészi rájátszásra
sem, amit általában megszokhattunk a
történelmi drámákban, ahol a nagy hőst
alakító színész mindig érzékelteti, hogy
valamiféle nemzeti megbízatást is teljesít.
Nálunk különben is szentségtörés-számba
menne egy efféle dráma.
Legnagyobbjaink - gondoljunk csak
Katona, Illyés és Németh László
történelmi drámáira - úgy kerülték ki ezt
a veszélyt, hogy személyiségközpontúan
gondolkodtak, s a leglényegesebb formai
erő-feszítésük arra irányult, hogy az
alakban kifejezni kívánt eszmét (benne az
író véleményét) és magát az alakot
egyetlen elképzelhető drámai
személyiségben tegyék kézzelfoghatóvá.
A lengyelekéhez hasonló komplex
színházi gondolkodás-módra valló
drámánk mindössze egy van, Madáché. S
magyar anyagon csupán Paál István
hetvenes évek eleji Petőfi-rockjában és
Kőmíves Kelemenjében lehetett felfedezni
egy a lengyelekéhez hasonló nyíltságot és
elfogulatlanságot.

allasz Athéné (Halina Dobrowolska) a Novemberi éjben (MTI fotó - Benkő Imre felvételei)


