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A LENGYEL TÉVÉSZÍNHÁZ
az átlagos befogadóhoz. Olyan komplex feladat
ez, amelynek megvalósítására „élő színpadok"
nem vállalkoznak. Mikor vitték utoljára színre
például Strindberg Krisztináját? A tévészínház
jóvoltából végre érdekes adaptáció született
belőle. A televízióban jóval könnyebb klasszikus
szövegek alapján olyan „élő" előadást létrehozni,
amely aktuális. Jó példa erre Moliére Don Juanja
Leszek Wosiewicz rendezésében, Andrzej Seweryn
főszereplésével, vagy a szintén ritkán játszott
Coriolanus.

A tévészínház ugyancsak fontos szerepet ját-
szik az egyes színházi előadások megörökítésé-
ben. Nemrégiben vetítették Kleist A heilbronni
Katica című művét Jerzy Jarocki rendezésében, a
wroclawi Teatr Polski egy, pályaudvaron készült
előadása alapján. A wroclawi előadás - mivel a
hely különlegessége miatt vendégszerep-

Zbigniew Zamachowski és Edyta Jungowska
az Amadeus tévészínházi előadásában. Ren-
dező: Maciej Wojtyszko (1993)

lésekre nem kerülhetett s o r - csak nagyon kevés
nézőhöz juthatott el. (A televíziós változat ugyan
más, mint az előadás, de sokat átmentett Jarocki
nagyszerű adaptációjából.) Sokak számára a té-
vészínház tette lehetővé, hogy megismerje a len-
gyel színjátszás élvonalába tartozó Stary
Teatrbeli előadásokat, Konrad Swinarski, Andrzej
Wajda, Jerzy Jarocki, Krystian Lupa, Rudolf Ziola
rendezéseit.

A tévészínház stílusát és arculatát tapasztalt
művészek, a lengyel színjátszás „nagyjai" - Olga
Lipinska, Krzysztof Babicki, Anna Minkiewicz és
mások - alakították ki. Napjainkban azonban
egyre több fiatal alkotó - köztük számos, pályáját
többnyire anyagi okokból elhagyni kényszerülő
filmrendező keres önkifejezési lehetőséget a
tévészínháznál. Az utóbbi években tűnt fel Maciej
Dejczar, Filip Zylber, Piotr Szulkin, Magdalena
Lazarkiewicz, Mariusz Trelinski és számos más
tehetséges fiatal művész. Közülük jó néhányan
„becsempészték" a filmművészet formanyelvét és
gondolatvilágát a televíziós produkciókba.

Hogy ez a jelenség jó-e vagy rossz, hogy
színháznak számít-e még a tévészínház, vagy
egyre inkább filmművészetté alakul, úgy hiszem,
inkább látszat-, semmint valódi probléma. Tény,
hogy a televíziós technika - közelképek, plein air
helyszínek, a színpadi cselekményt lerövidítő vá-
gások alkalmazása - a filmhez viszi közelebb a
tévészínházi produkciókat. Másfelől a legfonto-
sabb szerepet továbbra is az irodalom, a színé-
szek által kimondott szó játssza, amely a legpro-
fesszionálisabb filmtechnikával szemben is a
színházművészet sajátja marad.
(Kontrapunkt, 1996. június 2.)

A lengyelországi tévészínház több mint
negyvenéves működése alapján megteremtette
önálló esztétikáját és kialakította milliós
közönségét, s bár nem minden produkciója éri el az
átlagosan jó színvonalat, mára elfogadottá és
elismertté vált – nem csak szakmai berkekben.

A tévészínháznak öt adása van: hétfőnként fő
műsoridőben sugározzák a Hétfő esti színházat,
míg a kettes csatornán vetített Színházi stúdió,
az úgynevezett Változatosságok színháza, a Bűn-
ügyi színpad és a Fiatalok színpada évente több
mint százötven bemutatót tart. Minden műsortí-
pusnak néhány milliós közönsége van, ami több-
szöröse a lengyelországi drámai színházak év-
adonkénti nézőszámának. Ha ehhez hozzáadjuk
a rendszeres ismétléseket meg a dokumentum-
műsorokat közvetítő Filmkocka színház adásait,
akkor érzékelhető, mekkora a tévészínház „ható-
ereje".

A tévészínház műsorpolitikája változatos. A
repertoárra producerek tesznek javaslatot (a mé-
diumok decentralizálása következtében az elő-
adásokat kisebb-nagyobb producerirodák készí-
tik), ám a tévészínház elsősorban rendezői mű-
faj. Régebben a „klasszikus triász" - Adam Ha-
nuszkiewicz, Jerzy Antczak és Jerzy Gruza -
alkotott, de a színház legjelentősebb egyénisége
immár tíz éve Kazimierz Kutz. Nyolcvanas évek-
beli adaptációi a lengyel színjátszás legkiemel-
kedőbb produkciói közé tartoztak. Nagy vissz-
hangot keltett többek között Róžewicz A homok-
hoz, Christopher Hampton Hollywoodi mesék
vagy Erdman Az öngyilkos című műve, az újab-
bak közül pedig Głowacki New York-i Antigonésa
vagy Mrožek Emigránsokja.

A tévészínház széles közönségigényt elégít ki,
repertoárján klasszikusoktól a kortárs művekig
minden műfaj képviselve van, s az igényesebb
alkotásokat preferálók éppúgy találhatnak ked-
vükre való műsort, mint a könnyedebb szórako-
zásra vágyók. A legnépszerűbbek a klasszikusok
adaptációi.

A tévészínház legnagyobb érdeme, hogy
olyan műveket visz közönség elé, melyeket más-
hol nem lehet látni. A produkciók kiváló szerep-
lehetőségeket rejtenek magukban, módot nyúj-
tanak új drámafordítások megismertetésére, és a
film segítségével közelebb hozzák az irodalmat


