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lásd melléklet) tulajdonképpen nem más, mint
gy happening-forgatókönyv, amely 1966-ban

ródott, amikor a Szépművészeti Akadémián Ta-
eusz Kantor rendezésében már lezajlott az első

engyelországi happening. (Később Kazimierz
raun 1973-as lublini inszcenálásában a Kotlik
z öregasszony zárójelenete utcai happeninggel
ejeződött be.)

Różewicz „nemkövetkezetesség színháza"
gy dologban mindenképpen következetes: drá-
áinak világa a színházon belül létezik és létez-

et. A Kartotékban a görög tragédiából kölcsön-
ött aggastyánok kórusa vívódik a hős tehetet-

enségével, a Temetés lengyel módra című da-
abjának prológusában (lásd melléklet) „a wag-
eri függöny ferdén felszökken, és a nézők elé

árul egy fafüggöny, amely a mazuri vidék kapuit
intázza a krakkói betlehemes játékból". Wit-

acy, Gombrowicz, a romantikusok színháza, az
vantgárd színház elméletírója, Chwistek, az ab-
zurd színház alkotói, Beckett és Ionesco állan-
ó viszonyítási pontok a színpadi formáról folyta-
ott vitában. A színházművészetben a hatvanas
vekben uralkodó látványosságcentrikus és
lasztikai színházzal ellentétben Różewicz kerüli
színes kosztümöket, sőt kategorikusan előírja:

Minél kevesebb színt és effektust." A szürke,
onoton tónus és a szerzői utasítás, mely szerint

teljes fényben" folyik a játék, egyértelműen film-
echnikai hatásra vall, és elsősorban az epizódok
ompozíciójára és a színészek gesztusaira hívja
el a nézők figyelmét.

Hogyan fogadta a kortárs lengyel színház
óżewicz drámáit? Kétségtelen, hogy a „nyitott",
öltői dráma nehezebben számíthatott olyan
gyöntetű elismerésre a kritikusok, rendezők és
ézők részéről, mint például Mrożek dra-
aturgiája. Jellemző, hogy közönségsikert in-

ább a „hagyományosabb" Różewicz-drámák
rattak, mint A Laokoón-csoport, a Fehér házas-
ág, a Kotlik az öregasszony. A nyitott forma új-
ajta szerzői és rendezői együttműködésre épült.

követelmények, melyeket a szerző olykor az
tasításokban, olykor az elméleti bevezetésben

elez, nemegyszer meghaladják a rendezők, szí-
észek vagy a színház lehetőségeit. Maga Ró-
ewicz ugyanakkor nem könnyen hajlik a komp-
omisszumra, ahogyan ezt ironikusan kijelenti a
élbeszakított játékhoz írt magyarázatokban.
égis, Mrożekhez hasonlóan, Różewicz is ráta-

ál odaadó rendezőire, színészeire, díszletterve-
őire. A Kartoték első színpadra állítása 1960-
an a Teatr Dramatycznyban Wanda Laskowska
endezésében, Jan Kosiński díszleteivel és Jó-
ef Parával a Hős szerepében az avantgárd szín-
áz korszakos eseménye volt. A későbbi len-
yelországi interpretációk közül Tadeusz Minc
endezése (Teatr Mały, 1973, Wojciech Siemi-
nnal a főszerepben) számunkra azért különle-
esen érdekes, mert ezt a vendégelőadást an

nak idején a pesti közönség is láthatta. De a
legeredetibb és a színháztörténetben
legmaradandóbb Różewicz-előadásokat Jerzy
Jarocki rendezte: Kotlik az öregasszony, Elment
hazulról (Ewa Lassek ma már klasszikusnak
mondható alakításával), Négykézláb (Varsói
Teatr Dramatyczny, 1974, Zbigniew
Zapasiewicz szellemes előadásában). Jarocki
nevéhez fűződik Az én kislányom rendkívül
precíz színpadi adaptációja is. Kazimierz Braun
és Helmut Kajzar külföldi rendezései
Németországban, Angliában, az Egyesült
Államokban, Olaszországban (Kotlik az
öregasszony, Nevetséges öregúr, Félbesza-
kított játék, Fehér házasság) megalapozták
Różewicz nemzetközi sikerét.

A sikeres külföldi Kartoték-interpretációk közé
tartozik Konrad Swinarski tel-avivi előadása
(1965), amelyben szuggesztív színészi alakítást
nyújtott Gilead-Konstantiner a Nagybácsi szere-
pében. Ugyancsak Swinarski készítette a Karto-
ték első televíziós feldolgozását, Tadeusz

Az éhezőművész elmegy című darabnak három-
négy rétege is van. Ezek alkotják a dráma
szerkezetét. Tadeusz Różewicz mint drámaíró
tulajdonképpen csak az egyikkel kapcsolatban
hozott kifejezett döntéseket. Ez pedig magának
a cselekménynek a rétege, amely az
Éhezőművészt, az Impresszáriót, annak
feleségét, az őröket, a ketrecet látogató em-
bereket fogja át.

Ám a darab alapcselekménye, a szerző meg-
írás előtti és utáni gondolatairól szóló jelentés,
mely a prológusnak tekinthető „Rövid értekezés
az éhezőművészekről" és az epilógusszerű „Írói
műhelyemből" című részben manifesztálódik,
tartalmaz egy teljesen személyes, lírai verset is a
ketrecről. Továbbá egy interjút az
Éhezőművész-szel. Az utóbbi a kiadott
szövegben a dráma előtt található, de a szerző
nem integrálta az alapcselekménybe; bizonyára
azért, mert nagyon különböző funkciója lehet
ennek az interjúnak. Helmut Kajzar az előadás
végéhez tette; én kétféle módon használtam fel.
Egyszer úgy, minta ketrecbe zárt Éhezőművész
„látogatásának" folyamatába beépített jelenetet
- ez a szünet előtti, nagyon hangsúlyozott
jelenet. Úgy is föl-használtam, hogy belevettem
abba az interjúba, amelyet a szerzővel
készítettek az újságírók

Łomnickival a főszerepben (1967). Ebben a fel-
ejthetetlen élményt nyújtó előadásban a néző
át-élheti azt a különös állapotot, melyről
Bogusław Kierc beszél az Éhezőművésszel
kapcsolatban: a színész és a költő egyfajta
metafizikai együttlétét, felcserélhetőségét a Hős
alakjában. Ezt az érzést Łomnicki azzal is
fokozza, hogy Różewicz hanglejtésével mondja
el egy-egy replikáját. A film érdekessége, hogy
egy epizódszerepben megjelenik benne maga a
rendező, Konrad Swinarski is. Tavaly készült el a
Kartoték modern televíziós filmváltozata
Kieślowski rendezésében, Gustaw Holoubek
főszereplésével. A darab bizonyos aktualitást
nyert, viszont egyetemes értékeinek
szempontjából Holoubek, aki jelentős szerepet
játszott az utóbbi évek politikai változásaiban,
nem volt szerencsés választás. Ez a film
figyelmeztetés azok számára, akik Różewicz-
darab rendezésére vállalkoznak: úgy látszik,
nem szabad hűtlenné válni a nemkövet-
kezetesség színházának elveihez.

a repülőtéren, amikor megérkezett, hová is? Ta-
lán abba a városba, ahol a darabját játsszák?

Az Éhezőművész mindazon részei, amelyek
nincsenek beleszőve a szövegbe, a „realista"
jelenetekkel együtt, egyben egy új, összetett,
többrétegű dramaturgia elemeit képezik. Ennek
a drámának a struktúrája, hogy úgy mondjam,
nem folyamatos. Szimultán módon többrétegű.
Igyekeztem ezeket a rétegeket végigvezetni az
egész előadáson.

Az alapréteg a szerzői alkotói folyamat, úgy,
ahogyan Różewicz a darabot megírta. Ahogyan
végignézte az előadást, képzeletben csakúgy,
mint fizikai valójában, amikor a szerző megnézi
darabjának előadását. Hogy a különböző réte-
geket fölépítsem, beiktattam a szerző alakját.
Szövegeit azokból az elemekből állítottam
össze, amelyeket fentebb már fölsoroltam: a
prológusból, az epilógusból, a ketrecről szóló
versből, az interjúból és néhány szerzői
útmutatásból. Az én előadásomban a szerzőt
Stanisław Brejdygant játszotta... Ideális
esetben, persze, magának az írónak kellene
alakítania...

Az éhezőművész ełmegy című ełőadás plakátja
(Kazimierz Braun rendezése a buffalói egyete-
men, 1987)

KAZIMIERZ BRAUN

RÓŻEWICZ RENDEZÉSE KÖZBEN
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Aztán ott van a realista értelemben vett cse-
ekmény rétege a szereplőkkel, azok lélekrajzá-
al, színpadi jelenetekkel, dialógusokkal stb.
ersze ennek a rétegnek is legalább két dimenzi-
ja van: realista és metaforikus, szimbolikus, ál-
alánosító, egyszerűen szólva költői dimenziója.
z Éhezőművész Różewicz realista-költői da-

abjainak egyike. S van még egy jól kivehető ré-
eg. Mert az Éhezőművész, ahogy a nevében is
enne van, az éhezés művésze, mai szóval „per-
ormer", aki látványossággal kápráztatja el a kö-
önséget. Előadása a „show-business" körébe
artozik. Az lmpresszárió valóban impresszárió,
állalkozó, cirkuszigazgató (egy különleges ál-
attal - az Éhezőművésszel) vagy színházigaz-
ató (egy színésszel...). Az lmpresszárió hente-
eket alkalmaz őröknek, hogy egyfajta látványt
eremtsen. Igen, van a darabban „színész", van
gyfajta rendezés, vannak díszletek (a ketrec az

hely, ahonnan az őrök szemmel tartják az
hezőművészt stb.), a ketrec nyitvatartási ideje
latt a látogatókat zene szórakoztatja, fények
illog-nak, és persze van közönség. Tehát a
zínházi előadás minden eleme adott. Ez itt
ersze „szín-ház a színházban". Előadás az
lőadáson belül. És ez a Różewicz-darab
övetkező rétege. Igyekeztem ezt a réteget
yakorlatiasan és konkrétan fölépíteni.

A tér középpontjában állt a ketrec. Körülötte
árom spotlámpa, amelyek közelről világították
eg az Éhezőművészt; de persze ezeket is
egvilágították a színházi reflektorok. Az egész
lőadás egy színházi függöny előterében játszó-
ott. Vagyis mindaz, ami a színpadon történt,
gyfajta idézőjelbe került. Nyitott, három oldalról
ézőkkel körülvett színpad, a háttérben függöny-
yel. Két ízben ment szét: először, hogy bemu-
assa, mintegy visszatekintésként, Franz Kafka
olgozószobáját, amikor az Éhezőművész egy
illanatra Kafkává alakult át; másodszor, hogy a
etrecnyitás ceremóniájára vitt Éhezőművész
etrecét leleplezze; az lmpresszárió rendezte
eg így a nagy finálé meglepetését, feszültsé-
ét...

gy premier előtti interjúban ezt mondtam: „Az
hezőművész saját identitásának megőrzésére,
számára legfontosabb meggyőződések és ér-

ékek megőrzésére törekszik. Az elsődleges ér-
ék számára a szabadság, pontosabban: a vá-
asztás szabadsága. Az Éhezőművész olyan va-
aki, aki nagy árat fizet a választás, a másság jo-
áért."

Fordította: Szenyán Erzsébet

észlet a szerző Szinházi nyelvek című kötetébő l. Kazimierz Braun
1 93 6 - ) rendező, szakíró, pedagógus. Főként Różewicz műveinek
zínre állításával aratott jelentős sikereket Lengyelországban, az Egye-
ült Államokban és másutt is.

észlet az íróval folytatott beszélgetésből:
Mulattat, amikor a színházi próbákon lélek-
anról, jellemekről beszélgetnek: a férfi gyűlölte

a nőt, a nő pedig nem szereti évekkel korábbi
önmagát, és elégedetten állapítja meg, hogy
immár másmilyen. A férfi elvette a nőt, a nő
egyébként előre látta azt az eshetőséget stb.,
stb. Természetesen e megjegyzések és be-
szélgetések nélkül nem értenének meg
benneteket a színészek, de hát ez olyan
idejétmúlt dolog, visszabújtok azokba a zugokba,
amelyeket már elhagytatok, ahol már voltatok.
A modern szín-házban nincs okvetlenül
szükség sem ihletre, sem áldozatra, sem
fanatizmusra a művészet szolgálatában.
Mindezek már számtalanszor
kompromittálódtak. Még az általatok dicsőített
szakmai tökély is untat engem. A sztárjaitok
alapjában véve rutinosan végzik a szakmájukat.
Grimaszokat vágnak - holott nem ez a lényeg
.............

1969-ben három kiváló színházi előadás szü-
letett, amelyekkel szemben mint kritikus és mint
néző tanácstalanul álltam. Ezek: Tadeusz Róże-
wicz: Kotlik az öregasszony (Rendezte: Jerzy
Jarocki - A ford.), Konrad Swinarski Wyspiański-
rendezése, az Átok és Jerzy Grotowski Apo-
calypsis cum figuris című előadása. Látszólag
nem sok közös vonás van e három alkotásban,
különféle színházi elképzelések megvalósulá-
sai, de hatalmas falként állnak előttem, olyan
akadályként, amelyet nem tudok átlépni. Az
Apocalypsis és az Átok, amikor először láttam,
„nem tetszett". Most, az idő múltával megnőttek
a szememben, egyre fontosabbnak érzem őket.
Gyökeret vert bennem a feltételezés, hogy ezek
tudatosan vagy szükségszerűen sikertelenül, hi-
ányosan megvalósított víziók. Bennük rejlik a XX.
századi művészet, a modern drámaírók előtt tor-
nyosuló nehézségek felismerése. Azt gyanítom,
az alkotók munkásságának összegzése, és így a
lehető legteljesebb műalkotássá kellett volna
válniuk - az alkotók szándéka szerint tragédiák-
ká. A Swinarski rendezte Átokban a darab végén
villámlik és mennydörög. A fanatizált tömeg
megkövezi a menyasszonyt. A legények nagy
erőfeszítéssel emelik fejük fölé és hajítják el a
feszülő izmokkal a köveket. A kövek lágyan
hulla-nak a színpad deszkáira: sziklát imitáló,
kitömött párnák. Csahol a vedlő bulldog. A
szifiliszes letépi orráról a kötést, üszkös sebét az
eső alá tartja. Nyomorékok fetrengenek a
sárban, kitátják a szájukat, várják a csodát,
mennydörgés, eső,

sár, elszürkül a kép, egyre koszlottabb, sötétebb.
A Menyasszony feláldozása bevégeztetett. A
nézőket lenyűgözi a látvány, mégis elégedetle-
nül, kielégületlenül távoznak. Nem sikerült? Le-
hetséges, hogy egy kiváló előadás nem sikerült?

Csak kevés kiválasztott fér el a Laboratórium
Színház nézőterén. Belépünk a fekete terembe,
a fekete kamrába. Néhány pad áll a falak tövé-
ben. A terem közepe üres. Összejárkált, koszos
padló. A Színészek-Vándorok a földön feksze-
nek elkoszolódott fehér ruhájukban, amely sza-
básában egyenruhára, talárra, farmerra, bermu-
dára egyaránt emlékeztet. Mai fiatalok, lázadó
beatnikek öltözéke lehetne. A fehérruhások kö-
zött van egy fekete köpenyt viselő alak. Fehér bot
van a kezében. A Vak. A zarándokok mögött ván-
szorog. Igyekszik alkalmazkodni hozzájuk, de
vezetni is szeretné őket. A színészek az előadás
alatt sorra eltűnnek a teremből. Kimennek. Ma-
rad a két ellenfél: Simon Péter és Krisztus. Az
inkvizítor és az eretnek. A látó és a vak. Az okos
bűn, az eltaszított és az eltaszító ember. Sorra el-
lobbannak a lángocskák. Kihunytak a fények.
Beléptünk a nemlátók világába. A sötétségben a
következő szavakat halljuk: „Menj, és többé ne
térj vissza." Amikor újra látjuk egymást, amikor
bekapcsolják a terem sarkában álló reflektort, a
színészek már nincsenek közöttünk. Kimentek.
A Kotlik az öregasszony fináléjában leereszkedik
a vasfüggöny. Egy pillanattal korábban még lát-
tuk, hogy az öregasszony lázasan keresgél a
szemétben; botjával szétkotorja a szemétdomb
rétegeit, körmével kaparja a földet. Csikorog a
függöny, szétlapítja a földön heverő dobozokat,
tárgyakat, babákat. A színészek nem jöttek ki
meghajolni.

Az egyik kritikus azt írta, hogy a Swinarski ren-
dezte előadásban egyedül a forma és a rendezői
fogások játszottak. Ez az előadás valóban felvo-
nultatja mindazokat a fogásokat és képeket,
amelyekkel már találkozhattunk Swinarski más
rendezéseiben is. Az Átokban megengedett volt
minden kipróbált fogás (ebből adódóan könnyen
észrevehető az idézett konvenciók sokfélesé-
ge). Ebben a könnyedségben és a szinte cinikus
iróniában volt valami sértő. A rendező, Adrian
Leverkühn nyomán, a szemünk láttára forgatta
ki, érvénytelenítette a régi, leíráson és pszicholo-
gizáláson alapuló „realista" színházi formákat.
Zúdult minden, kölcsönösen érvénytelenítve

HELMUT KAJZAR

HOGYAN TOVÁBB, A PUSZTULÁS UTÁN


