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kultusz és kánon

KIRÁLY NINA

250 éves a varsói 
Nemzeti Színház
Európában ez a varsói intézmény a négy legid�sebb színház közé tartozik. 1765. 
november 19-én kezdte m�ködését, annak köszönhet�en, hogy az utolsó lengyel 
király, Stanisław August Poniatowski a színházat az európai felvilágosodás gon-
dolkodóihoz hasonlóan fontos eszköznek tartotta a társadalom politikai és erköl-
csi nevelésében. Wojciech Bogusławski nevét, a nemzeti társulat alapítójának zak-
latott életét és pályájának történetét a magyar olvasóközönség Spiró György Ikszek 
(1981) cím� könyve, illetve a Katona József Színház el�adása, az Imposztor (1984) 
alapján ismerhette meg.

E jelent�s évforduló alkalmából a varsói Nemzeti Színház szimpóziumot ren-
dezett. Ez volt a harmadik hasonló alkalom, amelyen a nemzeti színházak modern 
társadalomban elfoglalt helyér�l, rangjáról, illetve a kortárs nemzeti drámaírás 
ösztönzésében betöltött szerepér�l tárgyaltak, vitatkoztak a különböz� etniku-
mok képvisel�i. Terítékre került most is a nemzeti hagyományok, a klasszikus m�-
vek jelenlétének súlya a nemzeti színházak repertoárjában, de téma volt a nemzeti 
színjátszás formáinak elsajatítása, meg�rzése, illetve fejlesztése is.

Az idei szimpóziumon a negyedszázados évforduló alkalmából egész sor jelen-
t�s publikáció látott napvilágot. A színház m�vészeti vezet�je és a szimpózium 
kezdeményez�je, Tomasz Kubikowski ’Nemzeti színház…egészen máig…’ ( Teatr 
Narodowy…aż po dziś…) címmel egy gazdagon illusztrált albumot írt és szerkesz-
tett meg; Halina Waszkiel, a Színházi Múzeum és Archívum volt munkatársa 
egy ötszáz oldalas monográfi át publikált ’Nehéz évek, varsói színház 1815–1868’ 
(Trudne lata, Teatr Warszawski 1815–1868) címmel a varsói színháznak arról a 
korszakáról, amikor az intézmény politikai okok folytán, az államiság elvesztése 
következtében hivatalosan meg volt fosztva „nemzeti” statuszától – mindazonál-
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tal megtarthatta a nemzetben gondolkodó hazafi as elkötelezettség propagálásának 
tartalmi funkcióját.

Wojciech Dudzik, a varsói egyetem professzora a két világháború közötti kor-
szakot dolgozta fel, kiegészítve egy repertoárral: ’A stílus keresése. A Nemzeti 
Színház 1924–1939’ (W poszukiwaniu stylu.Teatr Narodowy 1924–1939). Koráb-
ban jelent meg Magdalena Raszewska könyve, ’A Nemzeti Színház 1949–2004’ 
(Teatr Narodowy, 1949–2004, Warszawa, 2005), amely a varsói színházat a he-
veny társadalmi változásokat generáló politikai események kontextusában mutat-
ja be, ugyanakkor a 20. század legismertebb lengyel rendez�it és a nemzeti kánont 
megteremt� el�adásokat állítva el�térbe.

November 19-én – hasonlóan ahhoz, mint amikor 1965-ben, a 200. évfor-
dulóra helyreállították az Operát és a Nemzeti Színházat – a Moniuszko-operát 
(Straszny dwór – ’Kísértetkastély’) –, illetve a lengyel romantikus kánon emblema-
tikus drámáját, Słowacki Kordianját adták el�.

A következ� két napon a Nemzeti Galeriában – ahol a jubileumhoz kapcsolódó fo-
tókat, plakátokat és dokumentumokat állították ki – zajlott le a szimpózium. A nyitó 
beszédet az els� napon az afrikai, a másodikon pedig a hindu színház képvisel�je tar-
totta meg: a kenyai Ngugi wa Thiong’o A Nemzeti színház aktualítása és Homi Bhabha 
a Nemzetiség a nemzeti színházban címmel. Ehhez kapcsolódott a japán M�vészeti Ta-
nács el�adója, Fumio Owada, aki egy sokszín� prezentáció keretében mutatta be a ja-
pán hagyományos színházi formák m�velését és a kortárs tanítási módszereket.

Az angol nyelvterület képviseletében érdekes volt a skót és az ír etnikum nem-
zeti színházai programjának a bemutatása (Skót Nemzeti Színház, Glasgow; Abbey 
Theatre, Dublin).

A 250. évfordulóra megjelentetett 2015-ös kiadványok
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A varsói Nemzeti Színház harmadik nemzetközi szimpóziumának résztvevői 
a Lengyel Nemzeti Galériában. A harmadik sor jobb szélén a szerző.

Az USA-t képvisel� Elżbieta Matynia által provokált vitában nagyon fontos 
programnyilatkozatok hangzottak el. Megszólalt a görög Nemzeti Színház jelen-
legi m�vészeti igazgatója, Stathis Levathinos, a craiovai színház és fesztivál igaz-
gatója, a ljubljanai, bukaresti, berlini, stockholmi színházak képviseletében érke-
z� dramaturgok és sajtó-menedzserek. A Burgtheater igazgatón�je meglepetéssel 
szolgált: a színház színésze, Philipp Hauss egy szóló-produkcióval lépett fel; „Kan-
tor is here!” cím� prezentációjában felolvasott néhány Kantor-manifesztumot. 
Ennek aktualitását az adta, hogy 2015-ben Lengyelországban és a világban Kantor 
születésének 100. évfordulóját ünnepelték.

A Nemzeti Színház jubileumának szentelt ünnepség-sorozat november 25–
26-án a varsói Színm�vészeti Akadémián rendezett tudományos tanácskozással 
folytatódott.

Nina Király: The 250th Anniversary of the National Theatre in 
Warsaw
Nina Király, on behalf of the Nemzeti Színház (National Theatre) in Budapest, took part 
at the National Theatres’ Meeting in Warsaw, a forum which regularly addresses national 
theatres in various parts of the world and which saw this year the celebration of the 250th 
anniversary of the National Theatre in Warsaw, too. There is important information 
here on the current topics which were in the focus of this academic conference, as 
well as on particular presentations. This report is, at the same time, meant to introduce 
Magnus Florin’s presentation at the meeting (see the following article in this issue).


