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Wroclaw '86

Ebben az esztendőben rendezték meg
huszonötödször a lengyel kortárs drámák
előadásainak fesztiválját Wrocławban. Ez
a rendezvénysorozat egy kicsit több, mint
negyedszázados múltra tekinthet vissza, s
bár egy alkalommal, 1982-ben, közismert
okokból nem került rá sor, 1986
kétségtelenül jubileumi év. Ami a
külsőségeket illeti, szerencsére ezt nem
lehetett érzékelni: nem volt „tűzijátékos"

évforduló, dagályos, jubileumi protokoll.
Az üres formaságok-nak, szépen kongó
szavaknak egyébként sem kedvez a légkör
a lengyeleknél mostanában.

A fesztiválra összesereglett színházi
szakemberek egyébként sem ünnepelni
akartak. Egymás munkájára voltak kí-
váncsiak. Fáradhatatlanul nézték egy-más
előadásait; sokkal nagyobb szakmai
érdeklődéssel és lényegesen kevesebb
kollegiális rosszmájúsággal, mint ahogy
az másutt lenni szokott. Mint vendég,
jómagam is arra törekedtem, hogy meg-
nézzek mindent, ami megnézhető.

A versenyben részt vevő darabok szá-
ma mindig az évad kínálatától függ. A
szervezőbizottság és a műsort össze-állító
zsűri, még a kezdet kezdetén - alighanem
igen bölcsen - úgy döntött, hogy a sokféle,
kompromisszumokra kész-tető körülmény
mellett legalább a keret-számok
rögzítésével nem kényszeríti
megalkuvásra önmagát. Eddig a ver-
senyben szereplő legtöbb előadás tizen-
hat-tizenhét, a legkevesebb hat-hét mű
volt; a jubileumi esztendőben nyolc
produkció szerepelt a műsorban, illetve
ezek versengtek a díjakért. Természetesen
ez a válogatás sem volt mentes a
kompromisszumoktól.

Az a nyolc előadás, amely a verseny-
ben végül is helyet kapott, csak részben
volt igazi kortárs műnek tekinthető, és
túlnyomó többségük eredetinek se nagyon
nevezhető. Részben azért nem, mert eleve
adaptáció: nagy lélegzetű, szélesen
hömpölygő regény, illetve lírai s mégis
kegyetlenül kemény novella-füzér
színpadra állítása; a valóban szín-padra írt,
színpadra született darabok jelentős
részénél pedig, még a legjobbak-

nál is érezhető valami másodlagosság, déja
vu.

E drámák nagyobbik része nem a kö-
zelmúltban született: évek, évtizedek
teltek el a megírásuk óta - szomorú tény,
de a szerzők közül hárman, Stanisław
Grochowiak, Helmut Kajzar és Ireneusz
Iredyński, már nincsenek az élők sorában
- és, ami még elgondolkoztatóbb, az
előadások sem igazán kortársaink.
Kivétel, szerencsére, természetesen itt is
akad.

Tadeusz Różewicz a Na czworakach
című művének végére - talán Mászóka
lehetne ez a cím magyarul - 1971-ben tett
pontot, de a wroclawi Teatr Polski
előadásában olyan fergetegesen jó, ízig-
vérig friss darabként született újjá a
színpadon, ahogy az másfél évtized
távlatából csak valóban maradandó da-
rabokkal történhet meg. l la műfaját kel-
lene meghatároznom ennek a kegyetlen
iróniával, bölcs derűvel és végtelenül
szellemesen megfogalmazott munkának,
legszívesebben ezt mondanám: nyelv-
öltögetés két részben.

Różewicz éppen ötvenesztendős volt,
amikor ezt a darabját írta, melyben kö-
nyörtelen iróniával, kegyetlen józansággal
és ellenállhatatlan, fergeteges humorral
mondja cl különvéleményét a „társa-dalmi
megbecsülés" fonák külsőségei-ről, a
hivatalos elismerés üres rutinjáról. Ez volt
itt a legjobb darab, legjobb elő-adás volt -
szerintem.

A Wrocławban lakó Różewicz, bár
személyesen egyetlen rendezvényen sem
jelent meg, központi alakja volt a fesz-
tiválnak: kiállítást szenteltek művészeté-
nek, vitát szerveztek művei hazai és kül-
földi fogadtatásának - a fesztivál nagy-
díját mégsem az említett előadás kapta.
Lehet tűnődni, hogy miért: túl sok lett
volna, annyi minden után még egy díj is,
vagy egyszerűen csak kínos lett volna
éppen egy ilyen mű ürügyén átnyújtani,
megfelelő formaságok között, a hivatalos
elismerést . . .? De a főszereplő Igor
Przegrodzki - megérdemelten - színészi
nagydíjat kapott.

Różewicz darabjában, fanyar per-
sziflázsként, felbukkan Mefisztó is, hogy
híven a goethei szöveghez, először egy
valódi fekete törpe uszkár képében, majd
emberi ábrázatban is megkísértse az
alkotó művészt. Igaz, csak egy ötlet volt a
mű gondolatpetárdái közül, de ez is
mutatja, hogy Lengyelországban a Faust-
legenda igencsak foglalkoztatja a szürke
agysejteket. A nagydíj nyertese, Tadeusz
Bradecki, ugyanis szintén

Faust professzor történetére építette fel
darabját.

E z a mű, amelynek címe - a teljesség
igénye nélkül - úgy szól, hogy: A meta-
fizikus érvek példatára, avagy Faustus doktor
tragikus históriája, amelyet William Schilling
angol színházművész mutatott be, Wilhelm
Freiherr von Leibniz közreműködésével és
átigazításában, I. (Romanov) Péter, minden
oroszok cárja jelenlétében, 1719-ben.
Gondolom, már címlapjával is sejteni
engedi, milyen úton indult el az író-
rendező, amikor a krakkói Stary Teatr
előadásában, a „színház a színház-ban"

játék ötletes variálásával, többszörös
fénytörésben bemutatott helyzetek
sorozatán át hatalomról, birodalomról s a
hatalom kínálta lehetőségek ha-tárairól és
korlátairól elmélkedett.

Vitathatatlan, hogy egy vérbeli szín-házi
ember teremtő fantáziája kellett ahhoz,
hogy megszülethessen ez az ötletekben
gazdag, fölényesen magabiztos,
látványában és látásmódjában egységes
előadás és darab. Pestiesen szólva, „ki volt
ez találva"; jó és még jobb ötletek sorozata
kapcsolódott, méghozzá gördülékenyen
egymáshoz, s a színészi munka is e g y

egységes stíluson belül volt igen magas
színvonalú. Mégis valamilyen
hiányérzettel keltem fel az előadás után;
lehet, hogy bennem volt a hiba, lehet, hogy
valami láthatatlan kis porszem került az
előadás gépezetébe. Egy kicsit szégyelltem
is magam lengyel barátaink előtt, amikor
be kellett vallanom, hogy tetszik, tetszik a
produkció, de korántsem annyira, mint
ahogy egy nagy és több különdíjjal
elismert, körülrajongott eseménynek
tetszenie kel-lene ...

A többi versengő darab? A łódzi Stefana
Jaracza Színház előadása Ireneusz
Iredyński műve, a Teremtő, a művész-
mecénás, alkotó-megrendelő viszonyt, a
kiszolgálás-kiszolgáltatottság kapcso-
latrendszerét variálja, nagy színpadi biz-
tonsággal, de mégsem elég eredetien;
Stanisław Grochowiak Okapi című darabja
szintén nem újszerűségével hat. Az ismert
dramaturgiai patronokat nagy biztonsággal
variáló, jó színpadi helyzeteket kínáló,
ügyes kis darab előadása sem volt igazán
meggyőző: a jól megírt szerepekben rejlő
lehetőségeket a bielsko-bialai Polski Teatr
művészei csak hellyel-közzel használták
ki. Helmut Kajzar Galapagos szigetek című
darabja ugyancsak ismerős, már sokszor
meg-fogalmazott életérzés, rossz közérzet
megjelenítése, jó, sőt nagyon jó színé-



szek előadásában, meglehetősen öncélú,
látványos, de következetlen és zavaros
szcenikai közegben: ezt a művet, a poz-
nani Teatr Polski előadásában, azt hiszem,
inkább aktuális utalásai, mint aktualitása
éltetik.

Bár ugyancsak reminiszcenciákat éb-
reszt, némileg más minőséget kínál a
krakkói Slowacki Színház Miniatűr
Színházának produkciója, a Románc. A
főszerepet az a Jacek Chimielnik játssza,
aki a darabot írta, az előadást rendezte; de
ha nem jelenne meg a színen, akkor is
tudnánk, hogy színész, méghozzá jó
színész szövegét halljuk. Ki másnak
juthatna eszébe olyan jelenetet kitalálni,
amelyben arra kérik, tiszte-lettel, a
színészmesterségére büszke fő-hőst, hogy
ugyan játszaná már el a Csomolungmát, a
Mount Everestet .. . A darab hálás
témáról, a színház és valóság paradox
viszonyáról szól: szerencsénkre, nem
elemzi, boncolgatja komolykodva a
gondolatot, hanem - ját-szik vele. Maga a
történet ismerős: egy néző belekiabál a
kosztümös, romantikus darab előadásába,
hogy ne nyavalyogjanak már annyit a
szerelemről, inkább arról beszéljenek,
mennyi a gond, a baj, mit lehet látni az
utcán! A szakmájában sértett színész végül
beledöfi tőrét az okvetetlenkedőbe: majd,
miután ki-derül - ami számunkra, Rejtő
Jenő honfi-társai számára nem újság -,
hogy a kést nem szabad kihúzni a sebből,
beszélgetni kezdenek ... Szellemes, jól
szerkesztett darab ez, mindamellett
számom-ra a látott előadás
legszórakoztatóbb pillanata mégiscsak az
volt, amikor egy buzgó miniszteriális
hivatalnok, nem tudván, hogy a
közbeszólás „benne van" a darabban,
hivatástudattól fűtve pattant fől a helyéről,
hogy megrendszabályozza a renitens
nézőt, beléfojtsa felháborító megjegyzéseit
...

Ami a dramatizált műveket illeti, a
hajdani „dühös ifjú", az ötvenes évek
második felében hatalmas irodalmi vitákat
provokáló Marek Hłasko első hosszabb
lélegzetű elbeszélése, a novella-ciklusként

is felfogható A hét nyolcadik napja, a
varsói Teatr Dramatyczny elő-adásában,
egymást követő szép, hangulatos, lírai
képek sora. A külvárosok sivár,
vodkabűzben pácolódó világa, hunyorgó
utcai lámpáival, a hétvégétől csodákat
váró és hétről hétre csalódó embereivel, ez
a sötét, reménytelen és mégis megejtően
emberi, szeretetre váró, szeretetre vágyó
világ, amelyet a színpadra idéznek,
egyértelműen bizo-

nyírja, hogy igazi író van jelen: de drá-
mává ez az epika még a látszólag drámai
összecsapásokban sem tud átlényegülni.
A hiteles környezet, a kiábrándult,
esendő figurák találóan megformált alak-
ja azonban így is elegendő egy szép
színházi estéhez, s a női főszerepet meg-
formáló Olga Sawicka egész kivételes
pillanatokat teremt.

A sofőrből lett író-fenegyerek, az egy
ideig anatéma alá helyezett Hłasko művei
most, csaknem két évtizeddel a szerző
halála után, úgy tűnik, reneszánszukat
élik Lengyelországban. A fesztivál
műsorán kívül, de ahhoz kapcsolódva,
łódzi művészek jóvoltából még egy

dramatizált művét láthattuk: a feszes
dialógusokká szerkesztett, hajdanvolt
gondolatokra, érzésekre való keserű rá-
csodálkozás, magyarul talán ezt a címet
kaphatná: Azok a hajdani huszonéveink.

Míg a Hłasko-művekről, színpadi meg-
szólalásuknak már első pillanataiban ki-
derült, hogy igazi. író alkotásával talál-
kozunk, Wieslaw Mysliwski regényének,
a Kő kövönnek Jerzy Hutek-féle adap-
tációja, amit a łódzi Stefan Jaracz Szín-
ház mutatott be, három felvonáson ke-
resztül sem tudott erről meggyőzni.
Hiába magyarázták lelkes vendéglátóink,
hogy ez a mű az évszázad regénye, az
elmúlt évtizedekről írott legjelentő-

Jelenet A bál folytatódik című Bohdan Urbankowski-darabból (Wroclawi Teatr Wspolczesny)



sebb könyv, páratlan siker: bármennyire is
hinni akartam nekik, a tények - a łódzi
előadás tényei - sajnos, erőteljesen be-
folyásoltak. Azután, a hivatalos feszti-
válprogramtól függetlenül, megnéztünk
egy másik átdolgozást, a wroclawi OTO
Kalambur színházban. Őszintén szólva
nehezen szántam magam rá, hogy a łódzi
társulat előadásán szerzett kínos
tapasztalatok után még egyszer kísérletet
tegyek a K ő kövönnel, de nem bántam
meg. Gondolatban megkövettem minden
lengyelt, akinek nem akartam hinni,
mindenkit, akinek a szavaiban kételked-
tem; most már csak azon dühöngtem,
miért egy csapnivaló előadás került a
fesztivál programjába, és miért maradt ki
ugyanannak a műnek ez a nagy-szerű
változata! Azután fény derült erre is: az
előadás után, a színház kapujában jobban
szemügyre véve a plakátot, rá kellett
döbbenjek: ennek az előadásnak a
rendezője s a fesztivál műsorát szervező
Bogusław Litwiniec - ugyanaz a személy.
Mint később, egy baráti találkozón el is
mondotta, saját produkció-ját nem érezte
illendőnek beválogatni. Igazat adtam neki.
A lényeg úgysem az, hogy versenyben
van-e egy produkció avagy sem: a z a fő,
h o g y a fesztivál vendégeinek volt
alkalmuk megnézni ezt is. Szerencsére!
Mint ahogy általában szerencse, hogy a
„hivatalos" programon túl, láthattunk más
színházakat is.

A talán legérdekesebb és vitathatatlanul
új vagy legújabb darabot, például Bohdan
Urbankowski A bál folytatódik című
történelmi drámáját - ez a mű nyerte el a
legutóbbi fesztivál alkalmából
meghirdetett drámapályázat első díját -
versenyen kívül mutatta be a wroclawi
Teatr Współczesny, méghozzá igencsak
izgalmas, jó előadásban. Bogusław
Schaeffernek, a lengyel zeneművészet
kiemelkedő alkotójának a színház
területére tett kirándulásai, az
AUDIENCJA sorozat fanyar iróniával,
finom öngúnnyal és nem kis színpadi
érzékkel megírt egy-, illetve kétszemélyes
jelenetei közül kettőt ugyancsak versenyen
kívül nevethettünk végig: az AUDIENCJA
III. két Jelenia Góra-i színész, Ewa
Sobiech és Wojciech Ziemiański elő-
adásában, az AUDIENCJA V. pedig
Andrej Grabowski tolmácsolásában szer-
zett igen kellemes pillanatokat és fel-
üdülést a színháznézésbe belefáradt
fesztiválvendégeknek is.

A wroclawi II. Stúdió Seneca Phaedrá-
jának a saját képére formált előadásával

bizonyította, hogy Grotowski hajdani,
legendák övezte fellegvárában ma is híven
őrzik a mester teremtette szín-padi rítus,
előadás-szertartás igényességét; az itt
tevékenykedő művészek szakmai tudása,
az a biztonság, amellyel testüket mint
munkaeszközt használni tudják,
egyenesen bámulatos.

A wroclawi Teatr Polski társulatának
jóvoltából még két, immáron klasszikus
modern mű, Witold Gombrowicz T ö r -

ténelem és Witkiewicz talán legtöbbet
vitatott darabja, a Janulka, Fizdejka
leánya(?) előadásával is megismerked-
hettünk. Mindkét produkcióról külön-
külön oldalakat lehetne írni: a szerzői
látomások „egyenszilárdságú" színpad-ra
idézése teljesen lefegyverző, igazi
színház. Ha valami hiányérzetem mégis
támadt a Witkiewicz-produkcióval kap-
csolatban, azt elsősorban az okozta, hogy
egy kicsit mintha túlságosan komolyan
vette volna a társulat Witkacy filozófiáját.
Őszintén szólva, ezzel a darabbal eddig
nem találkoztam, hírét se nagyon
hallottam; de általában, amennyire e
szuggesztív és expresszív festő irodalmi
munkásságát ismerem, a látomások
szárnyaló gondolatai általában fekete
humorral vannak megpatkolva. A vi-
lágmindenséget perbe hívó eszme jól
megfér a persziflázzsal, a „szür-kabaré"
abszurd felhangjaival; ez a réteg a Janulka
... előadásában nem kapott hang-súlyt.
Még a látvány, a nagyszerűen komponált
szürrealista színpadkép is inkább baljós,
fenyegető volt, mintsem groteszk .. .

Azt, hogy a wroclawi együttes kitűnő
társulat, még egy előadáson volt alkalmam
látni : a Candide musicalváltozata
fergeteges kavalkádjában. Ez a produkció
aratta - az általam látottak közül - talán a
legnagyobb sikert a közönség körében;
igaz, ehhez a nagyszerű zene s a színészi
teljesítmények mellett a politikai utalások,
csipkelődések, nem éppen „hivatalos
szemlélet-konform" célozgatások is
hozzájárultak.

Nem lenne teljes a kép, ha még egy,
nem az erényeivel, inkább hibáival
„ékeskedő" előadásról szót nem ejtenék.
Ez pedig a z Akt-orka című produkció.
Ebben a video-színházi előadásban
Helmut Kajzar felesége számára kívánt
lehetőséget teremteni ahhoz, hogy
valamiféle közönség és kamera előtti
viviszekció ürügyén megteremtse a
színésznő apoteózisát. (A cím - szó-játék.
Aktorka lengyelül színésznőt jelent.)
Négy képernyő, két vagy három

video-magnó és egy zárt láncú televízió
mozgékony kamerája „vonul fel" a kép
teljesebbé tételéhez, de mindez a hatal-
mas technikai apparátus sem tud művé-
szetet varázsolni abból, hogy meglesi,
hogyan készíti el az egyébként valóban
kiváló „akt-orka", Jolanta Lothe a
sminkjét. A színésznő önvallomásai saját
szájából sokkal meggyőzőbbek, mint
amikor a kamera közvetíti őket; az
Epidaurosz felé vezető út és az ókori
színházcsoda kövei között elmondott
szöveg video-filmjei is megmaradnak egy
turistaút kedves magánemlékeinek
szférájában. Még az olyan, gondolom,
valóban eredeti ötletek, mint amilyen az,
h o g y a művésznő egy kis festékkel fitos
orrú gyermekfejjé varázsolja saját mezí-
telen kebleit, s ikrekként ringatja, altatja
őket - még ezek sem elég érdekesek.
Szenvedés helyett szenvelgés, játék he-
lyett játszadozás - ennyi jön át a néző-
térre, míg a színésznő, az „akt-orka"
keményen, félelmetes intenzitással dol-
gozik. (Belőlem az előadás vége felé már
az érdeklődés utolsó szikrája is ki-hunyt a
technika kínálta lehetőségek iránt,
helyette sajnálkoztam és bosszankodtam:
sajnáltam a jobb sorsra érdemes színészi
munkát, és bosszantott az elvesztegetett
idő.)

A fesztivál ideje alatt megrendezett
viták során sok szó esett a lengyel szín-
ház válságáról. Többen elpanaszolták,
hogy a drámaírók és a színház viszonya
nem jó; kevés az új, a mai valóságot
tükröző darab; hogy az anyagi támogatás
reálértékének csökkenése következtében
egyre nehezebb egy-egy produkciót
kiállítani; a financiális gondok a
kommersz felé orientálják a társulatokat -
és így tovább ... Mintha egy otthoni vitán
ültem volna: ismerős fájdalmak, ismerős
szavak! És alighanem igazak is, mind a
két helyen. De!

A látottak alapján valóban arra
következtethetünk, hogy manapság nem
tolonganak a régi és új drámaírók a szín-
házak dramaturgiáin, nem ostromolják
remekművekkel a direktorokat. Erről
tanúskodik az a tény is, hogy az idei
drámapályázat első díját nem adták ki.

Ismervén azonban a közelmúlt fájdal-
mas társadalmi, politikai megrázkódta-
tásait, az lenne a meglepő, ha nem így
lenne. Az előadások összességét, a végső
benyomásaimat tekintve pedig azt kell
mondanom: lehet, hogy színházi válság
van ebben az országban, de a válság alatt
a lengyel színművészet továbbra is magas
színvonalon üzemel.


