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JANUSZ MAJCHEREK
színháztörténész, kritikus

A kortárs drámairodalom válsága hosszú évek
óta a lengyel színházi szakma örökzöld témái
közé tartozik. Általánossá vált a siránkozás,
amely a lengyel drámák minőségét és a kortárs
színpadi adaptációk hiányát panaszolja. Ha azon-
ban a dolgok mélyére nézünk, igazából nincs
nagy okunk kesergésre.

A Dialog című színházi folyóirat az utóbbi
tizenöt évben is havi rendszerességgel publikált
kortárs drámákat. Több mint százötven alkotás

gyűlt így össze, nem számítva azokat a műveket,
amelyek egyéb folyóiratokban jelentek meg, vagy
nem kerültek nyomtatásra (ilyenek például
Bogusław Schaeffer darabjai). Nem tudom, hogy
ez a szám tizenöt év alatt sok-e vagy kevés. Az
az érzésem, hogy kissé lekezeljük kortárs
„nemzeti" drámairodalmunkat, ha ugyan hasz-
nálható még ez a terminus. Ennek legfőbb oka
az, hogy úgynevezett „remekmű-komplexusban"
szenvedünk. Azt várjuk, hogy a Dialog hasábjain
havonta legalábbis egy, a Menyegzőszínvonalát
megütő darab jelenjen meg, és miivel ilyen drá-
ma a műfaj természetéből adódóan ritkán buk-
kan fel, savanyú képpel legyintünk mindenre,
ami „kortárs".

JACEK WEKSLER,
a wroclawi Teatr Polski igazgatója

A sokszor emlegetett „pangás", amellyel a kor-
társ lengyel dráma állapotát az utóbbi években
jellemzik, meglátásom szerint elsősorban arra
vezethető vissza, hogy megszűnt az a politikai-
társadalmi aspektus, amely „megfelelő" talajt
biztosított a drámairodalom számára. A lengyel
színjátszás jellegét, „küldetését" kétszáz évig az
határozta meg, 'hogy hangot emeljen valaki vagy
valami - a megszállók, elnyomók vagy éppen a
rendszer - ellen. A művészek és a közönség, a
cenzúra stb. elkerülése végett bizonyos betanult
kód- és jelképrendszer segítségével kommuni-
káltak egymással. Létezett egyfajta közös nyelv,
közös értékrendszer. A rendszerváltás után a
lengyel drámairodalomban és színházművészet-
ben az elsődleges gondot paradox módon éppen a
szabadság, a nyílt beszéd és szabad megnyil-
vánulás lehetősége jelentette . Nem léteznek
többé azok a problémák és mechanizmusok,
amelyek ellen tiltakozni kellene, mégis a kortárs
lengyel alkotások 'legtöbbje máig ugyanazt a
kód-rendszert alkalmazza, mint hosszú évekkel
ezelőtt. Megszűnt a külső-belső ellenségkép, a
lázadó "hősök" magukra maradtak, és most hir-

Antigoné New Yorkban - Janusz Głowaeki
darabja a varsói Teatr Ateneumban

Tavalyi sikeres rendezvénysorozata után a budapesti Lengyel Intézet az
idén novemberben második alkalommal szervez színházi találkozót a
magyar fővárosban. Céljuk, hogy lehetőséget teremtsenek a két ország
színházi szakembereinek további párbeszédére és eszmecseréjére.

A tavalyi program folytatásaként november első hetében a Műcsarnok-
ban a lengyel tévészínház legújabb filmalkotásai láthatók. November 24-én és
25-én a Műcsarnok Törley Terme ad otthont a lengyel és magyar
drámaírók, valamint színházi szakemberek részvételével megrendezendő
nyilvános szimpóziumnak a kortárs drámaírásról. A tanácskozást november
26-án előadóest követi a Bárka Színházban, amelynek vendégei Tadeusz
Slobodzianek és Bogusław Schaeffer drámaírók. A színházi napok befejező
aktusaként hirdetik ki a Lengyel Intézet drámafordítói pályázatának
eredményét.

VAN-E KORTÁRS DRÁMA?
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Kvartett négy színészre - Bogusław Schaeffer
darab/a Poznanban

telen nem tudnak mit kezdeni magukkal. Mindez
nem csupán a drámát sodorja válságba, de a
nyelvet is. Ma másként beszélünk, mint tíz évvel
ezelőtt: szaggatottabban, nagyobb temperamen-
tummal, és ennek a művek nyelvezetében is
tükröződnie kellene. Egyfajta vákuumhelyzet ala-
kult ki, amelyből lassan talán már kezdünk kilá-
balni, egyre több ugyanis azon fiatal írók száma
(gondolok itt Głowackira, Nawrockira, Mysliws-
kire), akik a változó körülményekből fakadó új
problémákra hívják fel a figyelmet.

MAŁGORZATA SEMIL
színháztörténész, dramaturg

A mai lengyel drámaírás válságáért általában az
1989 előtti helyzetet szoktuk felelőssé tenni. Az
előző időszakban a cenzúra korlátozásai miatt az
alkotók többsége vagy nem tudott mit kezdeni a
„kortárs" problematikával, vagy - többnyire - a
metaforikus formanyelv elszigetelt világát vá-
lasztotta, a színházak pedig a klasszikus vagy a
külföldi repertoárban kerestek menedéket. Nem
épültek ki azok a mechanizmusok, amelyek kö-
zelebb vinnék egymáshoz a drámaírót és a szín-
házat, és ösztönzőleg hatnának az ígéretes
szerzőkre. A drámák mindmáig íróasztal mögött
íródnak, különféle pályázatokon helyezéseket ér-
nek el, majd leggyakrabban a feledés homályába
vesznek. A legtöbb igen fontos problematikát
érintő és érdekes témájú mű hemzseg az
alapvető dramaturgiai hibáktól, s ezeket nincs,
aki korrigálja, a színházak ugyanis kizárólag kész
és kicsiszolt művekkel hajlandóak foglalkozni.
Lengyelországban máig nem alakult ki a színházi
ügynökség intézménye, amely a szerzők népsze-
rűsítése mellett azok szigorú és objektív kritiku-
saként is szolgálna. Nem rendelkezünk élő,
„hasznos" és „használati" kortárs drámairoda-
lommal, amely bekerülhetne a színházak reper-
toárjába, valamint a televízió és a rádió műsorai-
ban is képviseltetné magát.

Róžewicz Csapdája a wroclawi Teatr Polski
előadásában

Tadeusz Slobodzianek Merlinje a bialystoki
Wierszalin előadásában


