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KIRÁLY NINA

Tadeusz Różewicz költői 
színházáról
Tadeusz Różewicz (1921. 10. 09. – 2014. 
04. 24.) ahhoz a generációhoz tartozott, 
amelyet Lengyelországban „elveszett 
nemzedéknek” szokás nevezni. Alig húsz 
évesek voltak ezek a fi atalok, amikor 
a második világháborúban részt kellett 
venniük, és sokan életüket vesztették a 
varsói felkelésben vagy a „honi hadse-
regben”, amelyben Tadeusz Różewicz is 
harcolt. Ennek az id�szaknak szentelt 
versei nem sokkal a háború után jelen-
nek meg Echa leśne (’Erdei visszhangok’) 
címmel, kés�bb pedig sokat vitatott Do 
piachu (’A föld alá’) cím� drámájában 
idézi vissza e korszak borzasztó élményeit.

Różewiczet kivételes kapcsolat f�zte 
a magyar kultúrához. 1950-ben a két 
ország közötti kulturális egyezmény ke-
retében egy évre szóló ösztöndíjat kapott 
Magyarországra. És nemcsak a nyelv-
tanulást vette komolyan, amir�l be is 
számolt A magyar nyelvóra (1953) cím� 
írásában, hanem részletes riportokat is 
közölt itteni tapasztalatairól (Kartki z 

W�gier – ’Magyarországi képeslapok’, 
Varsó, 1953).

Różewicz távol tartotta magát a napi 
politikától; el�bb Gliwicébe költözött, 
majd 1968-tól Wroclawban lakott élete 
végéig. E város szellemi és m�vészeti 
élete inspiráló hatással volt a dráma-
író Różewicz-re is. Err�l tanúskodik a 
rendez� Kazimierz Braun Rózewicz-csel 
folytatott rendkívül izgalmas beszélge-
téssorozata, mely könyvalakban jelent 
meg, s a mai olvasót is rádöbbentheti, 
milyen nagy hatással volt Różewicz költ�i 
nyelve, képzeletvilága Jerzy Grotowskira 
és Tadeusz Kantorra is. Többek között 
Poemat otwarty (’Nyitott költemény’), Et 
in Arcadia ego; Nic w plaszczu Prospera 
(’Nincs semmi Prospero köpenyében’), 
Spadanie (’Zuhanás’) cím� költeményei-
vel egy olyan költ�i formanyelvet hozott 
létre, mely által össze tudta hangolni 
a lengyel romantika és a posztmodern 
szimbolikáját a 60-évekre kiteljesed� 
európai abszurd dráma tragikus-groteszk 
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képzeletvilágával. Hadd hivatkozzunk itt 
Czesław Miłosz-nak arra a meglátására, 
hogy a költészet mindig is hatott a drá-
mára: „A költészetben megjelen� motívu-
mok több évtizeddel megel�zik a hasonló 
motívumok diadalútját az irodalom más 
m�fajaiban és a m�vészetben.” A 20. 
századra ez mindenképpen jellemz�. 
A Godóra várva abszurd Beckett-i világa 
T. S. Eliot Puszta országának motívumai-
ban gyökeredzik.

Różewicz drámáiban a h�snek reális 
élettörténete van. De mivel életében 
választás elé kerül, ennek következté-
ben valaki más lesz bel�le, amire nem 
volt felkészülve. Kénytelen elfogadni ezt 
az új egyéniséget, ám az folyamatosan 
rákényszeríti �t a bels� dialógusra „egó-
ja” és „énje” között. Ez az „én” azonban 
sokkal gyengébbnek bizonyul, mint 
amilyen eredeti „egó-ja” volt, ami a h�s 
és környezete közötti kapcsolatokban is 
tükröz�dik: az apa, anya és a h�s; a tanár, 
az aggastyánok kara és a h�s; Kövér, az 
újságíró és a h�s egymáshoz való viszonya 
az abszurd drámák jellegzetes Úr–Szolga 
relációira emlékeztet. Różewicz h�se 
inkább az „én” pozícióját �rzi a maga 
nagyon is zárt világán belül.

E ciklussá rendez�d� drámák sajá-
tos „emberi színjátékok” a születést�l a 
haláláig; témái a házasság (Fehér házas-
ság), a családi élet és az öregség (Elment 
hazulról; Nevetséges öregúr; Kotlik az 
öregasszony), a halál (Halál régi díszletek 
között; A föld alá; Az éhez�m�vész elmegy; 
Az erkölcsi magatartások drámája), a teme-
tés (Temetés lengyel módra).

Różewicz h�se mindig egyes szám 
els� személyben beszél magáról, bele 
van merülve az önelemzésbe, mivel � az 
életben az önismeretet helyezi a lehet� 
legmagasabbra. Eközben azonban min-

denki számára világos, hogy nem ren-
delkezik felismerhet�, csak rá jellemz� 
individuális vonásokkal. Ahogyan Musil 
regényh�se, � is képtelen a határozott 
cselekvésre, a dráma folyamán csak 
változó emocionális állapotait, ábrándjait 
követhetjük nyomon. Az aggastyánok 
kara hiába szólítja föl a Kartoték h�sét a 
cselekvésre, annak költ�i „én”-je mély 
álomba merült: „Tégy valamit, mozdulj, 
szólj / Csak fekszik, s az id� repül”. A Ne-
vetséges öregúr gyónás-monológja törté-
netmondássá válik, a feleség sirató imája 

a h�s életútjának elbeszélésébe csap át. 
A tettek itt a beszéd, a szó formáját öltik. 
„A modern színházban ugyanis kezdetben 
még létezett, létezik és létezni fog a szó, 
a közlésnek ez az olyannyira tökéletlen és 
helyettesíthetetlen, kezdetleges, de mégis 
szükséges eszköze. Ízetlen, mint a víz, az 
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életben mégis nélkülözhetetlen. Mint rea-
lista író arra törekszem, hogy színházam-
ban a szónak ne legyen nagyobb szerepe, 
mint az életben” – írja err�l Różewicz (Akt 
przerywany – ’Félbeszakított játék’).

Różewicz számára az a metafi zikai 
dimenzióval rendelkez� költ�i szó a leg-

fontosabb, melyet a színpadon a színész 
reális élettapasztalata és energiája hite-
lesít. A színházi néz� fel kell hogy legyen 
készülve ennek az alkotói propozíciónak 
az elfogadására. Vagyis arra, hogy ezen 
a színpadon a „nem-játszást” fogja látni, 
ami Różewicz dramaturgiai alapelve. Azt 
vallja, hogy az � színházában mindenek 
el�tt a reális és realista elemek jelentik a 
költ�iség zálogát, mint ahogy a középkori 
templom is súlyos kövekb�l áll, mégis 
légiesen könny�, nem evilági.

Różewicz drámáit Cservenits Jolán, 
Kerényi Grácia, Fodor András jóvoltá-
ból nagyszer� fordításokban olvashatja 
a magyar olvasóközönség, azonban csak 
a 80-as évek végén, 90-es évek elején 
jöttek létre az els� fi gyelemre méltó szín-
padi interpretációk. Pályi András kiváló 
kritikai elemzésében pontosan leírta a 
Różewicz-drámák költ�i nyelvének azt 
a complex struktúráját, mely mindmáig 
megnehezíti, hogy e m�vek népszer�ekké 
váljanak a magyar színpadokon. 2006-
ban Gothár Péter rendezte meg Różewicz 
Pułapka (’Kelepce’) cím�, Franz Kafkáról 
szóló darabját Lengyelországban, a toruni 
Wilam Horzyca színházban.

Wiesław Wałkuski plakátja 
a Fehér házassághoz, 2002

Nina Király: On Tadeusz Różewicz’s Poetic Theatre
Tadeusz Różewicz, an outstanding fi gure in 20th century Polish poetry and 
dramatic literature, died in Wroclaw at the age of 95 this April. In her short 
essay Nina Király suggests that the novelty of the poetic language had pri-
macy in this oeuvre and that its romantic and postmodern symbolism was 
later  supplemented in the author’s stage pieces by the characteristic features 
of absurd dramatic literature. The essayist draws a parallel between the hero 
of these dramas and “the man without qualities” in Musil’s novel. She points 
out that the poetic world of Różewicz is built up of realistic elements and that 
on the stage this world is authenticated by the similarly realistic life  experience 
of the actor. Finally she mentions that, despite the excellent translations, 
Różewicz’s dramas have not yet enjoyed a fi tting production in Hungary and 
she believes that this may be attributed to the poetic language of the author.


