
K I R Á L Y N I N A

A N E M K Ö V E T K E Z E T E S S É G
ÉS A NEMTISZTA FORMA SZÍNHÁZA
Kérdés: Október 9-én ötvenegy éves leszel. Mint

költő akarsz-e ebből az alkalomból valamit
mondani, bevallani, kijelenteni?
Válasz: Nem hinném, hogy kizárólag az a
tény, hogy valaki betöltötte ötvenedik, ötven-
egyedik, hatvanadik vagy nyolcvanadik éle-
tévét, ok lenne arra, hogy bármiről is „nyilat-
kozzon". Lehet, hogyha majd százéves le-
szek? Avagy... nem is tudom... hétéves?
Részlet Tadeusz Różewicz Hasonmás című
novellájából

Wojciech Zietarski és Jerzy Nowak az Ełment
hazułrół című darabban, Jerzy Jarocki rende-
zésében (Stary Teatr, Krakkó, 1969)

Mrożek Rendőrsége 1957-ben jelent meg.
Ugyanebben az évben látott napvilágot Lengyel-
országban - nem az emigrációban - Gombro-
wicz első drámakötete, és 1958-59-ben íródott
Różewicz Kartotékja. Mrożek és Różewicz da-
rabjaival kezdődik a mai lengyel színház forma-
teremtő megújhodása és a lengyel drámairoda-
lom nemzetközi elismerése. Az új drámai forma
megalkotásával egyidőben bemutatták a két vi-
lágháború közti avantgárd színházművészet
legjobb alkotásait: Witkacy és Gombrowicz mű-
veinek színpadra állítása ösztönzőleg hatott az új
dramaturgiával alkotó írókra. Az, hogy éppen a
dráma lett a szellemi és politikai megújulás
legfontosabb műfaja, igazolni látszik azt a régi
igaz-

ságot, melyet Goethe fogalmazott meg a legvilá-
gosabban: a despotikus rendszerekben általá-
ban nem születik dráma, vagyis nincs párbeszéd
(például a perzsa irodalom Goethe idejében nem
ismerte a drámai műfajt). De a lengyelországi
szellemi felszabadulás drámai formában való
megélésének volt még egy igen fontos tényező-
je: az abszurd dráma térhódítása a nyugat-euró-
pai színházban. Ionesco, Beckett, Genet már túl
voltak első sikereiken. És még egy nemzeti sajá-
tosság: a cenzúra 1956 utáni enyhülésének kö-
szönhetően egymás után állítják színre a lengyel
romantikus drámákat, melyek mindig vihart ka-
vartak, hol ún. oroszellenességük miatt, hol pe-
dig azért, mert megkérdőjelezték a meglevő



hatalmi viszonyokat. Mindezeket figyelembe véve
nehéz elképzelni kedvezőbb pillanatot az új
szellemben fogant drámaírás indulására.

Różewicz az Andrzej Trzebiński által „drámai"
generációnak nevezett nemzedékhez tartozik.
Elgondolkoztató tény, hogy ezek a varsói felke-
lésben huszonévesen elesett költők - Trzebiński,
Gajcy, Baczyński, Bojarski, Różewicz kortársai -
milyen hihetetlenül érett, formailag kiforrott
drámai műveket hagytak maguk után (Tadeusz
Gajcy: Homérosz és Orchidea, Andrzej Trze-
biński : Felemelni a rózsát). Trzebiński szerint ép-
pen ennek a nemzedéknek kellett lehántania a
művészetet a művészetről a dráma segítségével,
mivelhogy a dráma cselekvésre épül, ese-
ményekből áll, és nem szavakból. Márpedig a
cselekedetek, tettek nem csupán esztétikai, ha-
nem etikai mércével is mérhetők a jó és a rossz
pólusain.

Mindenki gyanús

Różewicz a háborús túlélők bűntudatával él. De
az ő költészetében és drámáiban a halottak sem
ártatlanok - ők azok, akik megkérdőjelezik az élet
értékeit. „Háború után mindenki gyanús. Még a
halottak is. Mindenki meg van mérgezve.
Halottak és élők egyaránt" - vallja Różewicz. A
halottak az élők emlékezetében élnek, és emlé-
kezetünk törvényei szerint illeszkednek az éle-
tünkbe. De az emlékezet a halottak alakjának fel-
idézésekor hajlamos arra, hogy nemzeti szte-
reotípiákra, mártírológiára, irodalmi sablonokra
hagyatkozzon: „Ott, ahol szekrény állt, barikádok,
amott lövészárkok húzódtak, és ezek a ven-
dégurak részt vettek benne..." (Spagetti és kard).
Mennyire egybecseng ez Tadeusz Kantor
Wielopole, Wielopole című előadásának kezde-
tével, amikor az első jelenetben a szereplők
megpróbálják felidézni emlékezetükben a családi
otthon hajdani elrendezését! De Kantornál a
szereplők emlékezéstere leginkább a főhős
szerző a színpadon személyesen is hitelesített
belső szellemi és lelki terére korlátozódik, míg
Różewicz nyitott drámájában a személytelen lírai
„én" lelki és szellemi állapotainak végtelen lán-
colatát szemlélhetjük.

Różewicz már ismert költő volt, amikor első
darabját, a Kartotékot megírta. Azóta is a „költői
és realista" színházat akarja létrehozni. Régen
tudjuk, hogy azok a motívumok, amelyek a költé-
szetben megjelennek, néhány évtizeddel meg-
előzik a hasonló motívumok győztes bevonulását
az irodalom más területeire és a többi művé-
szetbe. Lehet, hogy ez nem volt mindig és min-
denhol így, de a XX. századra vonatkozóan már
bebizonyosult. Czesław Miłosz mutatott rá, hogy
Beckett Godot-ja kétségkívül benne rejlik Eliot
Kiüresedett emberek című költeményében, és

az abszurd színház, mely az elidegenedés prob-
lémáival foglalkozik, semmi újjal nem lepi meg a
hermetikusabb költői formák kedvelőit, annál ke-
vésbé, mert csupán a groteszknek és a rémsé-
geknek azt e keverési technikáját ismétli meg,
amelyet a költők már régen felfedeztek. Eliot A
puszta országát például groteszk tragédiának is
nevezhetnénk. A költészetben meghonosodott
motívumok aztán átvándorolnak a prózába és a
színházba, onnan sokszor a filmbe. Miłosz sze-
rint Fellini vagy Antonioni filmjei néha szinte Eliot
verseinek képi átültetései.

Azonban ez a motívumvándorlás egy lénye-
ges formai változást eredményez: mindenek-előtt
a „költői én" személytelen költői énné való
metamorfózisát. A költői színház elveti a hely,
idő, cselekmény konvencionális felfogását, az
pedig, hogy a személytelen költői én válik főhős-
sé, azt jelenti, hogy a hős sajátos médiummá, an-
tihőssé lényegül át, mely csak leképezi a valósá-
got. És ebben a passzív szerepében, minta kül-
világ eseményeit regisztráló műszer, nem válo-
gathat az őt ért benyomások között, inkább
agyonnyomja azok sokfélesége: a beszédrész-
letek, újságszöveg-töredékek, tömegkommuni-
kációs hatások stb. összekeverednek társadalmi
konvenciókkal, mítoszokkal, emlékekkel, irodalmi
hősök monológjaival. Różewicz maga is médium
- így értelmezi saját költői hivatását. „Rajta
keresztül szólnak a kárhozottak hangjai:
gyilkosoké, megyilkoltaké, naiv bölcselőké, vak-
merő bunkóké - írja Andrzej Kijowski. - Rajta
keresztül szól a Kultúra Istene által kárhoztatot-
tak hangja. Różewicz az ő oldalukon áll, ő a
Kultúra Antikrisztusa. Gyűlöli az esztétákat és a
moralistákat, mint Antikrisztus gyűlöli az
angyalokat és szenteket. Az ő költészete az, ami
nem költészet, az ő értéke mindaz, aminek nincs
értéke, az üresség energiájának a mezeje, a
semmi a mindene."

A hasonmás drámája

Az Erkölcsi Magatartások Drámája, melynek
műfaját Różewicz „színpadi műként" határozta
meg, ily módon vázolja fel a modern dráma szer-
zőjének gyötrelmeit:
SZERZŐ Régen nem írtam színművet. Talán ma

belekezdek. Összegyűlt már némi gyúlékony
anyagom.

KRITIKUS Van elképzelése, terve?
SZERZŐ Ó, hogyne. Általában határozott elkép-

zelésem van arról, amit írni akarok.
A szélsőséges gondolatokról, érzelmekről,
helyzetekről akarok darabot írni...
Az Erkölcsi Magatartások Drámáját. Amely
még külön nehézséget jelent a gondolatok, az
érzelmek, az események meghatározása,

megfogalmazása és kifejezése... (Cservenits
Jolán fordítása)
Rendkívül nehéz kísérlet ez arra, hogy a drá-

mai hős - antihős - személyiségének „én-én"
típusú kapcsolatait értékelje, s ez nyelvi szinten
különleges dialógusformát hoz létre, színpadon
pedig további bonyodalmakat okoz. Megjelenít-
hető ugyanis oly módon, amilyen például Jerzy
Jarocki Gombrowicz-rendezésében Henryk és
Władzio (Esküvő) hasonmássági viszonya. Kül-
sőleg nagyon hasonlítanak egymáshoz (Jerzy
Radziwiłłowicz és egy fiatal színész, Szymon
Kuśmider játssza), ugyanakkor jellemük teljesen
ellentétes. Ez az ellentét olyan önkontroll- és lelki
lemeztelenítési folyamatot képes elindítani a hős
színpadi fejlődésében, amely a konvencionális
színház keretein belül a legmélyebb „ego-én"
kapcsolatot is feltárja a néző szeme láttára. Ez a
hasonmásság lbsen Peer Gyntjében még fan-
tasztikummal átszőtt hátteret kapott. Peer Gynt
nem átallja a tehenet szép fiatal lánynak monda-
ni. De amikor a trollok királya felvilágosítja, hogy
ha Peer akarata szerint a tehén valóban szép fia-
tal lánnyá változik, ezzel megfosztja magát attól
a képességétől, hogy különbséget tudjon tenni
képzelet és valóság között, akkor Peer sértődöt-
ten elutasítja az ajánlatot. A modern drámában
ennek a dialektikának a megjelenítése már nem
valósítható meg egy alakban. A hasonmás - az
alteregó motívuma - jelentős helyet foglal el a
német expresszionista drámában, Claudel mű-
veiben, de a színházban igazában csak a hatva-
nas években terjed el. Konstanty Puzyna annak
idején gúnyolódott azon, hogy nem lehet tudni,
mi érdekesebb és hatásosabb: ha Othello öt
Desdemonát fojt meg, vagy ha öt Othello egy
Desdemonát; nem is beszélve a Hamlet-hason-
mások sokaságáról.

A lengyel színházban éppen Różewicz Kotlik
az öregasszony című drámájának rendezésekor
vezette be Jerzy Jarocki az alakmegsokszoro-
zást: az öregasszony szerepében három szí-
nésznő váltotta egymást hasonló kosztümben és
sminkkel, ezért amikor a híres „fekete strand"-je-
lenetben, a szemétdombon mindhárman egy-
szerre jelentek meg, ez megdöbbenést váltott ki a
nézőkből.

A Różewicz-drámák az Everyman élettörté-
netei - ez sajátos „emberi színjáték", amely a
születés pillanatától a pszichikai és szexuális
érés minden lehetséges formáján keresztül a ha-
lálig követi az ember útját - az ezzel járó társa-
dalmi rítusokkal, mint az esküvő (Fehér házas-
ság), családi élet és magányosság (Elment ha-
zulról, Nevetséges öregúr), halál és gyilkosság
(Halál régi díszletek között; Föld alá) és a temetés

Az Ełment hazulról a wrocławi Teatr Połskiban
(1976)





(Temetés lengyel módra). Auden egyik esszéje
szerint arra, hogy valaki hagyományos értelem-
ben hős legyen, hogy kimondhassa egyes szám
első személyben: „én"-kivételes erényeivel és
tetteivel nyeri el a jogot. Różewicz hőse viszont
eleve ezt az „én" magatartást képviseli, csak-
hogy ez az ő belső világára korlátozódik. Róże-
wicz hőse állandóan önmagával foglalkozik, a
saját énje az egyetlen instancia, mely meg van
fosztva az egyénitől, hiszen mint Musil „tulajdon-
ságok nélküli" hőse, csak a megismerés, össze-
hasonlítás, értékelés képességével bír, de a vá-
lasztásra már nehezen szánja rá magát. Megfi-
gyelés alá vont énje nem a megismételhetetlen
egyéniség, hanem különböző elillanó állapotok,
érzelmek, vágyakozások váltakozása. Szó és
tett romantikus drámából eredő dilemmáját
Różewicz leveszi a napirendről. Az általa megte-
remtett „nyitott drámában", mely egyszerre költői
és realista, a főhős nincs rákényszerülve a
cselekvésre, hiszen költői énje vagy álomba me-
rült (Kartoték), vagy önvallomást tesz a gyónás-
monológban (Nevetséges öregúr), vagy emléke-
zetének elvesztése következtében felesége fo-
hászaiban jelenik meg előhívott képe (Elment
hazulról). Mindez lehetőséget ad a drámaírónak
arra, hogy maximálisan felhasználja a filmrende-
zői eszközöket: az önmagát megfigyelő belső
szem filmkamerához hasonlóan működik - nem
visszatükrözi a valóságot, hanem újabb és újabb
képzeletbeli képet sorakoztat fel. De ezek a ké-
pek nem cselekményszerű cselekedetekből jön-
nek létre, hanem szavak, főképp monológok ál-
tal. „A modern színházban ugyanis kezdetben
még létezett, létezik és létezni fog a szó, a köz-
lésnek ez az olyannyira tökéletlen és helyettesít-
hetetlen, kezdetleges, de mégis szükséges esz-
köze. Ízetlen, minta víz, az életben mégis nélkü-
lözhetetlen. Mint realista író arra törekszem,
hogy színházamban a szónak ne legyen na-
gyobb szerepe, mint az életben." (Félbeszakított
játék) Ugyanitt a monológ előnyeire hivatkozva
azt írja Różewicz: ,,...a belső küzdelmet nem
tudjuk bemutatni, mert híján vagyunk a belső ki-
fejezőeszközöknek. A különféle grimaszok,
gesztusok, sőt felkiáltások nem ábrázolhatják a
szenvedést. Természetesen mindezt meg lehet-
ne oldani párbeszéd formájában is, de ez a legla-
posabb, legelcsépeltebb módszer. A monológ
megfelelőbb."

Monológ és dialóg

A szónak demiurgoszi ereje van, hogyha meg-
szabadul a lejáratott mitológiai, publicisztikai
sablonjelentésektől, és képessé válik a hétköz-
napi gesztusok örök érvényű törekvéseinek kife-
jezésére. Ebből erednek Różewicz drámáiban a
megfelelő - néhol monotonnak tűnő -

szókeresések, miközben a hős a szó szinte
egész szemantikai mezejét feltérképezi. A hős
saját szellemi és lelki tragédiáját a valóságra ve-
títi ki, ebben az adekvát szófogalom keresésben
a költői alkotói folyamatnak vagyunk a tanúi, és
mint nézők résztvevői is. Ezért mondja
R ó ż ewicz, hogy az ő színházában a költői elem
reálissá és realistává vált, a reális és realista
elem pedig költőivé. Mint a középkori katedrális
- folytatja az író -, súlyos kövekből áll, és mégis
légiesen költői, nem evilági.

Kazimierz Braunnal folytatott beszélgetésé-
ben így interpretálja ezt az átmenetet: „Kotlik az
öregasszony című darabomban vannak statisz-
tikák, információk, a fák kipusztulásának leírása
stb., de ki is valójában az Öregasszony? Az évek
múlásával változik. Szüntelenül valaki más lesz.
Metamorfózisokon megy át, de állandóan
visszatér ősforrásához, amilyen Az öregasszo-
nyokról szóló költemény volt, melyben az öre-
gasszony mesél a fiairól: hogyan hódítják meg a
Holdat, keresztre feszítik őket, háborúban vesz-
nek el. Az Öregasszony ebből a költeményből nő
ki." (A színházi nyelvek) És ebből ered a natura-
lista és fantasztikus, egyéni és univerzális, tragi-
kus és hétköznapi, abszurd és logikai szintek kö-
zötti ingadozás, egymásba való átmenet. Itt min-
den szimbólum egyszerre két síkon működik.

Bogusław Kierc wrocławi színész, aki Az éhe-
zőművész elmegy ősbemutatóján Helmut Kajzar
rendezésében az Éhezőművészt alakította, így
emlékszik a darab egyik későbbi próbájára, me-
lyen jelen volt Tadeusz Różewicz is. Różewicz
időnként felnézett a színészre. „Érzem különle-
ges együttlétem vele és felcserélhetőségünket,
behelyettesíthetőségünket; ő az én alteregóm.
Az Éhezőművészben mindketten a darab
»hősévé« válunk, és most, amikor a költő arról
beszél, hogy az Éhezőművész metafizikai darab,
és hogy természetesen a ketrec nem metafizikai,
de én, Kierc, ebben a ketrecben éppen metafizi-
kai vagyok - meg kell erősítenem ezt az állapo-
tot, melyet ő határozott meg, vagyis megfigyelt...
Vajon akarok-e metafizikai lenni? Igen. Talán ez
az, amire valóban vágyom a művészetben - a
hivatást valóra váltani. Metafizikai akarok lenni,
de nem akarok metafizikainak látszani vagy a
metafizikait eljátszani. Ott és itt, vagyis olyan in-
tenzitással lenni itt, hogy az megjelenítse azt
ott-taI elrendeltetett integritást."

Groteszk és abszurd

Még egy többletről és egyben különbségről kell
szólni Różewicz és Mrożek, illetve Różewicz és
Beckett összehasonlításakor. A költői és realista
szinteknek a váltakozása egyfajta immanens, a
nyelv belső logikájából fakadó iróniát hoz
felszín-re. Az irónia nem a helyzetkomikumból,
hanem

éppen a realista és a költői szint felcseréléséből
ered, míg Mrożeknél a groteszk effektusa logikai
szójáték retorikai kifordításával jön létre, Be-
ckettnél pedig az abszurdítás a végsőkig fokozott
logikai következetességre épül. Ezért kell igazat
adni a drámaírónak, amikor elutasítja, hogy
darabjait a kollázstechnikával magyarázzák a
kritikai elemzéskor. Tudniillik a kollázst ezzel
formai eszközzé fokozzák le, holott az eredeti,
belső költői alkotói folyamat rekonstrukciójáról van
szó. Nem véletlenül adta az egyik kötetének ezt a
címet: Kísérlet a rekonstrukcióra; a Természetes
népszaporulat műfaji meghatározása pedig „a
színmű életrajza". A Félbeszakított játékot,
melyben saját színházi elveit vázolja fel, „nem
színpadi" komédiának nevezi, amivel visszauta-
sít minden lehetséges színházi konvenciót. Ter-
mészetesen tudatában van annak, hogy a „sem-
miből" nem hozhat létre előadást, tehát hajlan-
dóságot mutat a kiegyezésre a konvenciókkal:
,,...miután felvázoltam színházam kibontakozá-
sának perspektíváit, nem marad más hátra, még
ez egyszer lemondok a következetességről,
kompromisszumot kötök, és hozzálátok, hogy
felépítsem az előadást a hagyományos pszeudo-
avantgardista színház elemeiből. Egy-két helyen
azonban mégis az én valódi színházam
alapelveit valósítom meg, azokat, melyekről
ezekben a szerzői útmutatásokban már be-
széltem."

Azt mondtuk, hogy Różewicz lépésről lépésre
követi drámáiban az Everyman élettörténetét, az a
szereplő azonban, aki „gyakran megszűnik az
elbeszélés hőse lenni", és átadja helyét mások-
nak, akik ugyancsak „hősök", maga a költő, aki
jelen van minden darabjában - a Kartotéktól
kezdve egészen a legutóbbi, Föld alá című da-
rabjáig. Az életrajzi vonulat legvilágosabban a
Négykézláb című színdarabban érzékelhető.
Różewicz itt szinte direkt módon polémiába bo-
csátkozik a groteszk és abszurd dráma elveivel
és azok lengyel művelőivel: Sławekkel (Mrożek)
és Witold úrral (Gombrowicz), akik a hős, Lau-
renty költő szerint elakadtak az abszurdnál, és
eltévedtek, zsákutcába kerültek. A dráma epiló-
gusában a hőst múzeumba viszik. Różewicz egy
komplexusokkal teli, elesettségében sokszor
szánalmas embert mutat be, aki azonban tuda-
tában van váteszszerepéből adódó fontosságá-
nak. Tehát igehirdető és bohóc egyszerre, aki-
nek a környezete még életében emlékművet állít,
piedesztálra emeli, holott legszívesebben sírem-
léket állítana neki. A költő négykézláb jár, bohóc-
kodik, a környezete ezt komolyan veszi, és ép-
pen ezt a látszatot tekinti valódi játéknak. Ez a
furfangosan megírt darab rendkívüli szellemi ro-
konságot mutat Bulgakov Molière-ciklusával.
Molière-en kívül sok más művész élettényeiből
alkottak anekdotákat, például Sztanyiszlavszkij
elzárkózásából villájába, ahová alig jutottak el hí-
rek a külvilágról, vagy Kantor hírhedt dühkitöré-



A Féłbeszakított játék a varsói Teatr Nowyban,
Bohdan Cybulski rendezésében (1984)

seiből, amelyekkel rettegésben tartotta környe-
zetét, miközben sokszor védtelen és tanácstalan
volt. A művész minden lehetséges életpózát
megörökíti Różewicz drámája, a „négykézláb"-
pozíciótól egészen a darab szürrealista befeje-
zéséig, amikor elhangzik a lengyel reneszánsz
költő, Jan Kochanowski verse arról a poétáról,
akinek a vállából hirtelen óriási szárnyak nőttek
ki. A hóbortos viccelődés, bohóckodás, a csípős
irónia nagyon is komoly kérdéseket vet fel a mű-
vész küldetéséről: bohóc vagy múzeumi tárgy,
vagy ahogyan azt későbbi darabjában feszegeti,
saját kelepcéjébe került alkotó, aki magányos
marad, és nem számíthat sem barátainak, sem
családjának, sem szerelmeinek megértésére. A
Kelepce, a Franz Kafkáról szóló dráma a Karto-

ték és a Fehér házasság mellett talán a leggyak-
rabban játszott Różewicz-dráma. Jean-Baptiste
Clamence, Camus A bukás című regényének
hőse egyik monológjában azt mondja Kafka el-
beszélői módjáról: „Bizonyos fokig Kafka az, aki
beszél, ámbár mi vagyunk azok, akiket gyóntat."
Ez Różewicz Kelepcéjének hősére is áll.

A fogadtatás

Różewicz dramaturgiája szüntelen harcban áll a
létező színpadi konvenciókkal és a színház
lehetőségeivel. Állandóan a nemdráma és a
nem-színház határán mozog. A Természetes
népszaporulat, melynek a műfaji meghatározása
„egy színmű életrajza", önvallomásos jellegű
mű arról, hogy milyen nehéz drámát írni. Itta
munkafolyamat lejegyzése maga a mű. De a mű
nem tud megszületni. Tehát egy nem létező
művel állunk

szemben, melynek csak a címe és a megírásá-
nak lehetetlenségéről szóló feljegyzés ölt konk-
rét formát. Irodalomtörténészek különböző ma-
gyarázatokat adtak erre. Kazimierz Wyka hatá-
rozottan leszögezte, hogy „azonos című komé-
dia egyszerre létezik és nem létezik". Ez azon-
ban a legvilágosabb példa arra, hogy Różewicz
dramaturgiája nemcsak elvetette a kortárs szín-
pad konvencióit, de érzékenyen reagált a szín-
házban folyó kísérletekre és újításokra is. Tade-
usz Kantor lehetetlen színháza éppen a
„nemjátszás" elvére épült, a „nemcselekvésre".
Az „i"-színházban (théâtre impossible),
mondhatni, előadáson vagyunk, és nem vagyunk
előadáson. Kantor híres aneantizációs gépezete
(environment-tárgy Az őrült és az apáca 1963-as
előadásából) a színészek játékát volt hivatva
megakadályozni. És még egy példa arra, hogy
Różewicz mennyire figyelemmel kísérte az új
színházi törekvéseket. Rendfenntartók című
darabja



(lásd melléklet) tulajdonképpen nem más, mint
egy happening-forgatókönyv, amely 1966-ban
íródott, amikor a Szépművészeti Akadémián Ta-
deusz Kantor rendezésében már lezajlott az első
lengyelországi happening. (Később Kazimierz
Braun 1973-as lublini inszcenálásában a Kotlik
az öregasszony zárójelenete utcai happeninggel
fejeződött be.)

Różewicz „nemkövetkezetesség színháza"
egy dologban mindenképpen következetes: drá-
máinak világa a színházon belül létezik és létez-
het. A Kartotékban a görög tragédiából kölcsön-
zött aggastyánok kórusa vívódik a hős tehetet-
lenségével, a Temetés lengyel módra című da-
rabjának prológusában (lásd melléklet) „a wag-
neri függöny ferdén felszökken, és a nézők elé
tárul egy fafüggöny, amely a mazuri vidék kapuit
mintázza a krakkói betlehemes játékból". Wit-
kacy, Gombrowicz, a romantikusok színháza, az
avantgárd színház elméletírója, Chwistek, az ab-
szurd színház alkotói, Beckett és Ionesco állan-
dó viszonyítási pontok a színpadi formáról folyta-
tott vitában. A színházművészetben a hatvanas
években uralkodó látványosságcentrikus és
plasztikai színházzal ellentétben Różewicz kerüli
a színes kosztümöket, sőt kategorikusan előírja:
„Minél kevesebb színt és effektust." A szürke,
monoton tónus és a szerzői utasítás, mely szerint
„teljes fényben" folyik a játék, egyértelműen film-
technikai hatásra vall, és elsősorban az epizódok
kompozíciójára és a színészek gesztusaira hívja
fel a nézők figyelmét.

Hogyan fogadta a kortárs lengyel színház
Różewicz drámáit? Kétségtelen, hogy a „nyitott",
költői dráma nehezebben számíthatott olyan
egyöntetű elismerésre a kritikusok, rendezők és
nézők részéről, mint például Mrożek dra-
maturgiája. Jellemző, hogy közönségsikert in-
kább a „hagyományosabb" Różewicz-drámák
arattak, mint A Laokoón-csoport, a Fehér házas-
ság, a Kotlik az öregasszony. A nyitott forma új-
fajta szerzői és rendezői együttműködésre épült.
A követelmények, melyeket a szerző olykor az
utasításokban, olykor az elméleti bevezetésben
jelez, nemegyszer meghaladják a rendezők, szí-
nészek vagy a színház lehetőségeit. Maga Ró-
żewicz ugyanakkor nem könnyen hajlik a komp-
romisszumra, ahogyan ezt ironikusan kijelenti a
Félbeszakított játékhoz írt magyarázatokban.
Mégis, Mrożekhez hasonlóan, Różewicz is ráta-
lál odaadó rendezőire, színészeire, díszletterve-
zőire. A Kartoték első színpadra állítása 1960-
ban a Teatr Dramatycznyban Wanda Laskowska
rendezésében, Jan Kosiński díszleteivel és Jó-
zef Parával a Hős szerepében az avantgárd szín-
ház korszakos eseménye volt. A későbbi len-
gyelországi interpretációk közül Tadeusz Minc
rendezése (Teatr Mały, 1973, Wojciech Siemi-
onnal a főszerepben) számunkra azért különle-
gesen 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


