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Anna Augustynowicz szczecini előadása a kom-
munikáció, az emberi tettek és a gyilkolás auto-
matikussá válásáért egyértelműen a médiumokat
teszi felelőssé. Az események hiteles rekonst-
rukciója és a gyilkosságok nyílt színen való na-
turalisztikus - és éppen ezért esetleg teátrálisnak
ható - ábrázolása helyett a rendező egyszerű, ám
igen hatásos módszerhez folyamodott.

Az előadás igazi főszereplője egy hatalmas
vetítővászon, amelyet az üres színpadon, a néző-
térrel szemben helyeztek el. A vászon színpadi
folytatását széles, fehér vonalakkal is jelezték a
földön, s ez az egész játéktér, a vásznon felvillanó
képsorokkal élesen kommentálja a színpadon
történteket. A vetítés kettős szerepet tölt be:
egyfelől a cselekmény egyes részeit, másfelől a
szereplők tudatában lezajló történéseket illuszt-
rálja, hangsúlyozva a valóság és a fikció közötti
átjárhatóság veszélyeit. A szereplők hol a színpa-
don, hol a vásznon bukkannak fel, egyes párbe-
szédek pedig a színpadi alakok és filmbeli part-
nereik között zajlanak, összemosva a színpadi
cselekményt a képernyőn vibráló agresszív film-
bejátszásokkal. A David Perkins által kiválasztott
vagy felvett képsorok videoklipszerű gyorsaság-
gal peregnek, és általában a legdurvább, legbru-
tálisabb eseményeket rögzítik, kemény, erősza-
kos zene (rap és techno) kíséretében.

A Kalapács és koponya című etűd főszereplőjét
a darab egyik jelenetében a haverja a téren éppen
gyilkosságra buzdítja. A háttérben először erotikus
jelenetek, majd dokumentumfilm jellegű, fekete-fe-
hér, háborús filmhíradó-bejátszások követik egy-
mást: bombák robbannak, repülőgépek, tankok
zúgnak, majd szőnyegbombázás képei villannak fel.
A fiú küszködik a döntéssel, s az „igen"
kimondásának pillanatában a vásznon óriási,
kabátos-kalapos anonim alakok bukkannak fel.

Ugyanennek a minidrámának egy másik jele-
netében a farmerbe és flanelingbe öltözött fiúra
egy felkínálkozó, hatalmas nőalak - a leendő
áldozat-tekint le a vászonról. A fiú és az asszony
beszélgetése közben a kamera a nő harisnyáját
igazgató ujjaira, nedves ajkaira és kihívó lábmoz-
dulataira közelít, egy pillanattal később pedig már
a fiút látjuk a képernyőn, amint kalapáccsal
ütéseket mér az asszonyra.

A kihallgatás jelenete az előző felállásnak ép-
pen a fordítottja: a bűnügyi krónikák technikájával
forgatott filmen a kamera gyakran a fiú kezére és
arcára siklik, miközben a színpadon álló rend-őrnő
a gyilkosságra vonatkozó kérdésekkel ostromolja
a kamaszt. (A rendőrnőt ugyanaz a színésznő
játssza, mint a meggyilkolt asszonyt.)

Apjának meggyilkolása előtt egy pillanattal
(Horror-apával) a srác az üres színpadon ül, és
úgy tesz, mintha ujjaival a tévé távirányítójának
gombjait nyomkodná. A képernyőn hirtelen lö-
völdözések, verekedések és pornófilmek jelenetei
villannak fel, majd a gyerekek által kedvelt

agresszív, durva rajzfilmfigurák lepik el a vász-
nat. Az egyik, komputeranimációval készült film-
részleten egy, a falnak csapódó tolókocsis alak,
majd annak a falon szétroncsolódott, torz vigyor-
ba merevedett arca jelenik meg... -- íme, a gyer-
mekrajzfilmek világa, amelyekben a mindennemű
következménytől mentes erőszak természetes és
adott: nem kerül semmibe, de nem is vált ki
különösebb reflexiót.

A szczecini előadás minden részlete az
erőszak, a fizikai és lelki terror, a bekerítettség
légkörét árasztja - ezt hangsúlyozza a hatalmas
vetítővásznon folyton vibráló, mindent felnagyító
kép, amely mint egy óriási neonreklám, befura-
kodik az ember tudatába, és lassan a valóság
helyére lép. A képernyőn vagy éppen annak elő-
terében megjelenő szereplők agyában is lassan
elmosódni látszik a határ a valóban megtörtént
és a vásznon látott események között. Minden
alak - mintha csak önmagát látná a képernyőn -
szinte automatikusan átveszi az agresszív filmek
által szuggerált durva szerepeket, és kritikátlanul
megismétli a látott viselkedési „normákat"; az így
eljátszott, önbíráskodásba torkolló jelenetek kö-
vetkezménye végül mindig egy-egy valódi áldo-

A krakkói Lengyel Drámairodalmi Központot
1995-ben színház-teoretikusok, kritikusok
és rendezők egy csoportja hozta létre. Ez
az egyetlen olyan intézmény Lengyelországban,
amely a kortárs lengyel dráma-írás területén
komplex reklám-, kiadói és mű-
helytevékenységet folytat. A központ megalaku-
lásakor a következő célokat tűzte ki maga elé:

 minden lehető eszközzel segíti a
drámaírók műhelymunkáját, előmozdítja az
alkotók művészi fejlődését;

 vállalja a legújabb drámai szövegek kiadá-
sát és gondozását;

 teljes körű és naprakész információkkal
szolgál a kortárs lengyel drámairodalomról.

A Lengyel Drámairodalmi Központ kiterjedt
kiadói és dokumentációs tevékenysége mellett a
drámai szövegek gondozását és az intenzív mű-
helymunkát tartja elsődleges feladatának. Legfőbb
célkitűzése, hogy szoros és élő kapcsolatot te-
remtsen a színpad és a drámaíró között.

A központ fennállása óta négy műhelytalálko-
zót szervezett, amelyek keretében az érdeklődők

zat; a való világ csupán torz tükrét adja mindan-
nak, amit az audiovizuális technikák megjeleníte-
nek számunkra,

A kérdés, amely a viták lavináját Lengyelor-
szágban elindította, az, hogy mi volt a rendező
szándéka a darabbal. A gyermekarcú halál
ugyanis drámának szánalmasan kevés, riport-
nak, dokumentumnak túlstilizált, társadalmi-
szociológiai diagnózisnak pedig kissé avatag.
Színpadra állítása valószínűleg tényleg csak az
Augustynowicz-féle multimediális megoldással
képzelhető el, egy „tisztán" színpadi elő-adás
keretében ugyanis minden bizonnyal
képtelenség lenne ennyire drasztikusan sűrített,
szinte kizárólag trágárságokból álló szöveget
hitelesen tolmácsolni. A darab igencsak
vázlatszerű, így különösen fennállt a túlpszi-
chologizálás és a túljátszás veszélye. Ez történt
mellesleg a szczecini előadás színpadi jele-
neteiben is, amikor a dráma szereplőinél tíz-egy-
néhány évvel idősebb színészek a trágár szleng
által kifejezésre juttatott tinédzser- „életérzést" -
ha ugyan ez esetben még bárminemű érzésről
szó lehet - erőltetetten kamaszos lendülettel
igyekeztek reprodukálni.

előadásokkal összekötött gyakorlati műhelyfog-
lalkozásokon vehettek részt, és sor került a szö-
vegen végzett munka módszereit szemléltető be-
mutatókra is. A legnevesebb színházi rendezők
(Jarocki, Grzegorzewski, Sobaszek, Krukowski),
illetve dramaturgok által vezetett találkozók és
előadások sokszínű tematikája a tévészínház
problematikájától a színházi forgatókönyv kérdé-
sein át a klasszikus drámaírói műhelyek tevé-
kenységéig vagy az alternatív színházi munka-
módszerekig terjedt.

Az új művekről rendszeres információkat és
rövid elemzéseket közöl a Lengyel Dráma című
kiadványunk - amelyet minden színház és a köz-
ponttal együttműködő drámaíró megkap. A leg-
érdekesebb drámák bekerülnek a központ mű-
helymunkájának programjába is; ennek kereté-
ben ismert színházi rendezők és színészek a szín-
pad próbájának is kiteszik a legjobbnak ítélt al-
kotásokat, amelyek végül a közönség előtt is
bemutatkozhatnak.

A Lengyel Drámának eddig öt száma jelent
meg, amelyek általában két főbb tematikai részre
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Bogusław Schaeffer: A színész (Łódz)

Tadeusz Slobodzianek Borsógörgetője (Bia-
lystok)

oszlot
lódva
műhel
valam
tak: az egyik a műhelymunkához kapcso-
a műhelyfoglalkozásokról és a drámaírói
yekről szóló riportokat, tudósításokat,
int egyes próbaelőadásokra vonatkozó

rendezői feljegyzéseket tar-
talmazott, míg a másik új
műveket mutatott be. A ki-
advány nem publikál drá-
mákat, csupán azok tartal-
mát és részletes elemzését
teszi közzé. Azoknak, akik-
nek egy adott mű felkelti az
érdeklődését, a központ ter-
mészetesen rendelkezésére
bocsát egy fénymásolt pél-
dányt.

A Lengyel Drámairodalmi
Központ független intéz-
mény; a működéséhez elen-
gedhetetlen anyagi feltéte-
leket különféle alapítvá-
nyok, valamint a krakkói ön-
kormányzat és a Művészeti
és Kulturális Minisztérium
céltámogatásai biztosítják.
A központnak a drámaírók
számára nyújtott minden-
nemű segítsége és szolgál-
tatása ingyenes.

A központ tevékenysége
egész Lengyelországra ki-
terjed. A szervezeti struktú-
ra meghatározó elemei a te-

rületi képviselők, akik töké-
letesen ismerik és átlátják régiójuk színházi éle-
tének problémáit. Ez idő szerint a központ hat
állandó regionális munkatársat foglalkoztat,
mégpedig Katowicében, Varsóban, Łódzban,
Szczecinben és Wrocławban.

A központ drámaírói pályázatok kiírásában is
tevékenyen részt vesz - az 1997-es vígjátékpá-
lyázatra például több mint száz alkotás érkezett
a szerkesztőségbe.

A Lengyel Drámairodalmi Központtal számos
ifjú, pályakezdő és középkorú drámaíró tart fenn
szoros kapcsolatot. A központ reklám- és kiadói
tevékenységének köszönhetően néhányuk alko-
tása a színpadra is eljutott. Ezek közé sorolható
többek között Radoslaw Figura Légygondozó,
Grzegorz Nawrocki A gyermekarcú halál, Adam
Bauman Periferikus komédia és Marek Bukowski
Testégetés című drámája.

A Lengyel Drámairodalmi Központ természe-
tesen eleve tisztában volt vele, hogy a normális
drámaírói „piac" kialakulása nagyon sok időt
vesz igénybe, és egyáltalán nem bizonyos, hogy
ez a folyamat sikerrel zárul. A tehetséget és az
ötletességet ugyanis még a legjobb, legfejlettebb
kiadói módszerek sem helyettesíthetik, legfel-
jebb csak előmozdíthatják.
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