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PÁSZT PATRÍCIA

A lengyel dráma transzformációja 
1990-től napjainkig

1989 új korszakot nyitott a lengyel irodalomban – ezt nem csupán a kapitalista gaz-
daság megjelenése, de elsősorban a cenzúra eltörlése jelezte. Az áhított szabadság 
szelének első fuvallatai azonban inkább zavarodottságot hoztak, mint megváltást a 
dráma-, és színházművészet számára (is). Egyfajta krízishangulat lett úrrá, általános-
sá vált a modern drámák és kortárs színpadi adaptációk hiánya feletti a sopánko-
dás, és egymást érték e „lehetetlen helyzet” megoldását sürgető szakmai fórumok.

A rendszerváltozással megszűnt a politikai-társadalmi közeg, amely irodalmi 
szempontokból „megfelelő” terepet, „drámai szituációt” és „inspirációt” biztosí-
tott a művészek számára. Korábban megszokott volt, hogy az alkotók többsége 
a cenzúra elkerülése végett a metaforikus formanyelvet választotta, s ez az „egy-
másra-kacsintás” közösséget teremtett író és olvasó között. A pluralizmus meg-
jelenésével eltűnt a közös ellenségkép, megosztottá vált a színházi szakma s a 
közönség is. Az egykor nagycsaládként funkcionáló színházi műhelyek vagy szét-
hullottak, vagy átstrukturálódtak, csak némely fontosabb színházi központ tu-
dott ugyanolyan formában fennmaradni, mint a rendszerváltozás előtt.

Megváltozott a befogadó réteg összetétele és igényszintje. Széthullott az egy-
ívású, hasonló gondolkodású nézőtábor és a közös kritériumrendszer. A „kon-
kurenciát” jelentő új tömegszórakoztatási médiumok (videó, DVD, internet 
stb.) megjelenése, valamint a közönség átformálódott ízlésvilága és eltérő el-
várásai szükségszerűen a színpadi nyelvezet és a repertoár jelentős átalakulá-
sát idézték elő. A  színház közösségteremtő erejét és össztársadalmi érvényes-
ségét elveszítve, teljes egészében elfordult a politikától. Ennek eredményeképp 
nem csupán a kommersz darabok és musicalek lepték el a színpadokat, hanem 
az auto tematikus l’art pour l’art jellegű előadások is, amelyek egy-egy kiváló szí-
nész szerepeltetésével kívánták a nézőket visszacsalogatni.

A változó politikai és gazdasági feltételek rányomták bélyegüket a színhá-
zi intézményrendszerre is. A decentralizációs politika és az új szabadpiaci körül-
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mények tömeges elbocsátásokra kényszerítették a színházakat, s a megváltozott 
gazdasági feltételek között minden társulat más-más módon kereste a megoldást 
a fennmaradásra. E jelenség automatikusan indukálta a jelentős kasszasikereket 
ígérő bulvárdarabok és musicalek tömeges megjelenését s egyben az ambiciózus, 
kísérleti, úgynevezett „művészi” előadások eltűnését. Mindez arra kényszerítet-
te a rendezőket, hogy a klasszikus vagy a külföldi repertoárban keressenek meg-
oldásokat napjaink kérdéseire.

A lengyel drámában a kilencvenes évek fordulóján jelentkező pangás egy-
beesett a nyelv s ezen belül az irodalmi nyelvezet válságával. A külső–belső el-
lenségkép eltűnésével feleslegessé vált az öröklött jelképrendszer, amelynek se-
gítségével a művész és a befogadó hallgatólagos konszenzus útján kommunikált 
egymással. Értelmüket vesztették a metaforikus kódok, társadalmi–politikai al-
lúziók, kiüresedtek az ezeket közvetítő fogalmak, kifejezések. A cenzúra eltörlé-
se megnyitotta az utat a szabaddá vált, nyílt, érthető beszéd előtt. A színpad is-
mét az egyszerű történetek helyszínévé vált.

A kezdeti lelkesedésből fakadó elvárásokkal ellentétben azonban a XX. szá-
zad utolsó évtizedében nem született új, nagyszabású repertoár, mert egyfajta 
bénultság alakult ki a hétköznapi valóság problémáival szemben. A kortárs al-
kotók legtöbbje hirtelen nem tudta feltalálni magát az új szituációban és sokáig 
ugyanazt a kódrendszert alkalmazta, mint a korábbi évtizedekben. A mindeddig 
az allúziók, az abszurd és groteszk nyelvén megszólaló kollektív színházi nyelv 
felbomlott, a nézőkkel folytatott dialógus más, újabb formái azonban egyelőre 
még nem alakultak ki. A megváltozott helyzetben az elsődleges gondot paradox 
módon éppen a szabadság, a nyílt beszéd és szabad megnyilvánulás jelentette.

A rendszerváltozással beköszönő, a drámairodalmat s a színház világát is mé-
lyen érintő általános krízishangulat azonban rövid lefutású volt Lengyelország-
ban. A kortárs drámák hiányát vagy hiányosságait kifogásoló panaszáradatokat 
hamar felváltotta a szakma egészére kiterjedő öntevékeny és hatékony válságke-
zelő aktivitás, valamint a különböző fórumok. Az úgynevezett átmeneti – nagy-
jából az 1990–95-ig tartó – időszakban lezajlott társadalmi-gazdasági változások, 
valamint az infrastrukturális és esztétikai környezet átalakulása új dimenziókat 
nyitottak a lengyel dráma és a színházművészet számára: megkezdődött az iro-
dalmi nemzedékváltás.

A nálunk is jól ismert „Nagy Mesterek” (Sławomir Mrożek, Tadeusz Róże-
wicz) az „új dimenziókkal” nem mindig tudtak mit kezdeni, és az átalakult való-
sággal szembesülve vagy nem találták saját hangjukat, vagy régi drámáik egyko-
ri elemeit felhasználva hoztak létre darabokat. Ezek művészi színvonala gyakran 
alatta maradt a korábbi alkotások színvonalának. Néhány „Nagy Öreg” – pél-
dául Bogusław Schaeffer és Janusz Głowacki – művészetét viszont nemhogy nem 
érintette a rendszerváltozás, de nagy sikereket is tartogatott a számukra. Mind-
két szerzőre érvényes, hogy művészetük távol állt a mindaddig megszokott para-
bolisztikus drámai képalkotás írói módszereitől.
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A  rendszerváltozást követően debütáló fiatal drámaírók középkorosztálya 
(ma már ők is hatvanas-hetvenes éveikben járnak) vagy az úgynevezett draszti-
kus realizmusban (Grzegorz Nawrocki, Marek Koterski, Ewa Lachnit, Marek Bu-
kowski) vagy a pszichologizáló dráma műfajában (Jerzy Łukosz, Lidia Amejko, 
Ingmar Villqist) találtak rá eredeti, jellegzetes stílusukra. A két tendencián kívül, 
külön kell megemlítenünk a mitikus történeteiről s karakterisztikus költői nyel-
vezetéről elhíresült, autonóm, homogén írói világot teremtő kiemelkedő művész, 
Tadeusz Słobodzianek nevét, aki nemcsak drámaíróként tölt be jelentős szere-
pet, de Dráma Laboratóriumának megalapításával egyben a mai lengyel színház-
történet meghatározó személyiségévé nőtte ki magát.

A harmadik kategóriát az utóbbi évtized felfedezettjeinek számító fiatal – ál-
talában 1960 után született – tehetséges drámaírók alkotják. Ezen alkotók ese-
tében egyfajta nemzedékváltásról is beszélhetünk az ezredforduló lengyel dráma-
irodalmában. 2000 után látványos változásra lett figyelmes a lengyel szakma. 
Egyre több ismeretlen, fiatal szerző neve jelent meg a színházi bemutatók pla-
kátjain. „Hogy változnak az idők. Pár szezonnal korábban még panaszkodtunk, 
hogy a színházak idegenkednek a kortárs drámától. Úgy tűnt, hogy a drámaírás 
a kihalófélben lévő szakmák listájára kerül Lengyelországban. Erre váratlanul 
visszájára fordult minden. Kedvező konjunktúra jelent meg a kortárs dramatur-
gia számára” – írta 2003-ban Wojciech Majcherek, a jeles lengyel színházkriti-
kus. Tanulmányában a fiatal drámaírók „nagy boomját” többek között azzal in-
dokolta, hogy 2000 körül egyre több olyan fórum jelent meg Lengyelországban, 
amely teret nyitott s lehetőséget adott az ifjú, ismeretlen alkotók bemutatkozá-
sára, egyszersmind alkalmat adva, hogy szövegeiket a színpadon is viszontlát-
hassák. Szinte évente jöttek létre az újabbnál újabb drámaírói műhelyek, verse-
nyek s fesztiválok, amelyek a kortárs lengyel dráma színpadi jelenlétét elősegítve 
a legifjabb nemzedék szárnypróbálgatásait támogatták.

Ezek közül a legjelentősebb kezdeményezés napjaink egyik legkiválóbb len-
gyel drámaírója, a már említett Tadeusz Słobodzianek nevéhez fűződik, aki nem 
csupán szerzőként, de az ifjabb drámaíró-nemzedék elhivatott mentoraként is 
elhíresült hazájában. A Słobodzianek által 2003-ban megalakított varsói Drá-
ma Laboratórium legfőbb célkitűzéseinek egyike, hogy „a fiatal drámaírók, ren-
dezők és színészek számára a színház eszközeivel biztosítson önkifejezési lehető-
séget, és a kortárs drámairodalmat a kommercializáció ellenszereként kezelje”. 
A Heti gyakorisággal megrendezett workshopok keretében szerzői felolvasásokat 
szervez ifjú drámaírók és rendezők részvételével, amelyek során az új szövegek 
„életképességét” vizsgálják kritikus szemmel. A műhelymunka eredményeképp 
többször átdolgozott drámák a varsói színházak egyikében kerülnek bemutatás-
ra. A Dráma Laboratórium eddigi működése során több mint 100 workshopot 
szervezett, melyeken több mint 200 drámát elemeztek.

Az ezredvég „drámai újhullámának” kialakulását egy másik fontos tényező is ins-
pirálta: egy ifjabb színházi rendező-nemzedék megjelenése, amely a hagyományos, 
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„unalmasnak és kiégettnek” minősített konven-
cio nális lengyel színjátszás ellenében egy merőben 
más alaphangot ütött meg, és a „régi mesterek-
től” teljesen eltérő esztétikát képviselve szólította 
meg a közönséget. Piotr Gruszczyński lengyel szín-
házkritikus 2003-ban kiadott Apagyilkosok című 
könyvében „tehetségesebb fiatalabbaknak” ke-
resztelte el e generációt, amely az eddigi lengyel 
színházi ethoszt alapjaiban megrengető, „megbot-
ránkoztató” és „eretnek” színházi nyelvezettel tört 
be a színpadokra – főként a nyugat-európai „bru-
talisták” repertoárjára támaszkodva. A fiatal ren-
dező korosztály (Krzysztof Warlikowski, Grzegorz 
Jarzyna, Zbigniew Brzoza, Piotr Cieplak, Anna 
Augustynowicz) és az új színházi stilisztika meg-
jelenésével még nyomatékosabban jelentkezett az 
igény olyan friss, hazai drámák iránt, amelyek ké-
pesek méltó módon felzárkózni a gyökeresen át-
alakult színházi formanyelv mellé.

A 2003-as esztendő meghozta a rég várt nem-
zedék/meg-váltást a lengyel drámairodalom szá-
mára. A Dráma Laboratórium megalakulásával 
egy időben négy új drámaantológia látott napvi-
lágot, összesen 32 új művel.

A 2000 és 2010 között született darabokat ösz-
szekötő közös életérzés az új évezred legfőbb nyug-
talanságát tükrözi: a  nihilizmust, a  tömeg képze-
letét uraló erőszakot, az érzelmi kapcsolatok és a 
család válságát, a kapitalizmusból és a szabad piac-
ból való kiábrándultságot, a fogyasztás mint fő élet-
modell diadalát, az autoritások, köztük az egyház 
bukását. Az új drámák hősei a fogyasztói társada-
lom különböző közegeiből származnak, s  főként 
a nagyvárosokban élnek. Ide tartoznak a szak-
mai siker megtestesítői, az ifjú médiaszemélyisé-
gek vagy művészek, akik a lengyel társadalmi-gaz-
dasági változások haszonélvezőivé váltak. Vagy 
a harmincasok korosztálya, akik felnőtté válá-
suk próbatéte lei vel és identitásukkal küszködnek, 
s mindeközben különféle érzelmi pótlékokon él-
nek. A harmadik csoportot a „kívülállók”, vagyis a 
társadalom által „másnak” titulált, megbélyegzett 
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vagy éppen környezetük közömbössége miatt tragédiába süllyedt emberek képvise-
lik. A hősök szinte egytől egyig magányos emberek, akik érzelmi életük, saját ma-
guk vagy a társadalom számkivetettjei, küzdelmeikben nem találnak támaszra sem 
hivatásukban, sem érzelmi kapcsolataikban, sem közvetlen környezetükben.

E tíz év lengyel drámáinak valósága nem túlzottan bővelkedik napsütötte tó-
nusokban, a  szövegekből általános válsághangulat árad, minden kötelék dara-
bokra szakad, s az élet sötét oldala kerül előtérbe. A művek preferált tematikáik 
szempontjából az európai „brutalista” irodalomra emlékeztetnek. Visszatérő motí-
vumok: az érzelmi kiüresedés (családi, szerelmi és egyéb emberi kötelékek híján), 
a  függőségek (szex, munkamánia, alkoholizmus), az erőszak és különböző pato-
lógiák (gyilkosságok, extrém, beteges magatartások), valamint a „manipulatív és 
agymosó” média szélsőséges megnyilatkozási formáinak ábrázolása. A legtöbb szer-
ző közkedvelt témája a család széthullása (Elżbieta Chowaniec, Tomasz Mann), il-
letve a média eltorzult világa (Andrzej Saramonowicz, Joanna Owsianko).

Mindemellett egy másik tendencia is felfedezhető az ezredforduló lengyel drá-
maművészetében: újra „visszaszivárgott” a művekbe az esztétizáló stílus és szim-
bolikus nyelvezet. A szerzők a publicisztikai, szociológiai megközelítés valamint 
a valóság kíméletlen diagnosztizálása helyett újra a formával és nyelvvel kezdtek 
kísérletezni. [E kettősség amúgy – a publicisztikához közelebb álló, és az „erkölcs-
telen nyugtalanság” fogalmával fémjelzett realista-naturalista stilisztika, valamint 
a belső lelki folyamatokat ábrázoló, különleges nyelvi és formai megoldásokat 
előtérbe helyező szimbolikus-metaforikus látásmód – mindvégig nyomon követ-
hető a lengyel drámairodalom történetében.] A drámák a konkrét, kézzelfogható 
helyszínek helyett bensőséges vagy szimbolikus térben (például a képzelet szférá-
jában) játszódnak. A hősöket mindenekelőtt érzelmi meghatározottság jellemzi, 
nem pedig szociológiai, így a társadalmi kórleletek nem jelennek meg közvetlen 
formában, hanem a szereplők között folytatott játszmákban, helyzetekben tükrö-
ződnek. A hétköznapi nyelvezetet és a nyers hangnemet felváltja a stilisztikai vir-
tuozitás és a sokféleség (Michał Bajer, Michał Walczak és Dorota Masłowska).

A harmadik említésre méltó jelenség, hogy újra hangsúlyossá kezd válni a 
lengyel színpadokon a történelem. A legutóbbi évek sikerdarabjai (A zsidó, Meg-
vagyunk egymással, Gardénia, vagy Tadeusz Słobodzianek nagyszabású történel-
mi tablója: A mi osztályunk) alapján megállapíthatjuk, hogy a lengyelek meré-
szebben és nyíltabban mernek szembenézni és elszámolni a XX. század – nemzeti 
lelkiismeretet is érzékenyen érintő – fel nem dolgozott, meg nem emésztett kér-
déseivel. A  zsidó pogromokat, a  katolikus egyház tévedéseit vagy a politikai 
baloldal túlkapásait a közelmúltban feltáró dokumentumok össztársadalmi fe-
lelősségvállalásra sarkallták a művészeket, amelynek eredményeképp számos je-
lentős történelmi tematikájú mű született. Különösen érdekesen jelenik meg e 
motívum a női szerzők műveiben, melyekben a XX. századi történelem női élet-
történetek és nemzedékről nemzedékre öröklődő családi tragédiák árnyékában 
zajlik, követhető nyomon (Gardénia, Megvagyunk egymással).
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A legutóbbi tíz év lengyel színházművészetének egyik legérdekesebb jelensé-
ge a nők aktív szerepvállalása: a lengyel drámairodalom utóbbi évtizede kétségkí-
vül a nőké. Ez nem jelenti azt, hogy minden írás a nőkről szól – az abszurd komé-
diáktól (Anna Burzyńka, Iza Degórska művei) a társadalmi-politikai paraboláig 
(Jolanta Janiczak, Monika Strzępka), a  történelmi szembenézéstől (Małgorza-
ta Sikorska-Miszczuk, Weronika Murek, Magda Fertacz) a groteszk vagy köl-
tői egzisztencialista vízióig (Lidia Amejko, Antonina Grzegorzewska, Zuzan-
na Bućko, Zyta Rudzka, Dorota Masłowska), az ifjúsági és gyermekdaraboktól 
(Maria Wojtyszko, Marta Guśniowska, Malina Prześluga) a színpadra írás mód-
szerével készült szövegig (Anna Karasińska) mindent megtalálhatunk a mai len-
gyel drámairodalom nők által képviselt szegmensében, s a művek tárgyköre igen 
változatos. Mindemellett jelentős számban képviselteti magát a gender (Joan-
na  Owsianko, Julia Holewińska, Dana Łukasińska) és a kimondottan női tema-
tika is (Elżbieta Chowaniec, Anna Wakulik), számos mű asszonysorsokat mu-
tat be, az anyák, feleségek, leányok, nővérek szemszögéből láttatva a valóságot.

Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi évtizedben háttérbe szorult az 
ezredvég drámairodalmára jellemző „brutalista” esztétika. A legkülönbözőbb de-
vianciákat bemutató, a média világának felelősségét firtató, általános társadal-
mi romlást és kilátástalanságot sugárzó darabokat felváltották a mély, ontológiai 
kérdéseket taglaló – legtöbbször az egyén és történelem, egyén és család, egyén 
és nemi identifikáció konfliktusára épülő, személyes és társadalmi felelősségtu-
datot boncolgató –, egzisztenciális ihletésű művek. Témájukat tekintve töret-
len népszerűségnek örvendenek a lengyel történelmi lelkiismeretet elszámolta-
tó, társadalmi, politikai kérdéseket feszegető művek és történelmi parafrázisok. 
Külön említést érdemel a női egzisztencia, női önmeghatározás kérdésköre, illet-
ve továbbra is túlnyomó részben családi történetek születnek. Az ezredfordulón 
írt hasonló tematikájú szövegekkel ellentétben már nem annyira a társadalom 
kóros jelenségeire, hanem inkább az egyén torzulásának hátterére és megoldási 
lehetőségeire kívánják felhívni a figyelmet. Jellegzetes elemként gyakran megje-
lenik a darabokban a pszichoterápiára és annak változatos formáira való utalás 
(egyéni és családterápiák, Hellinger-féle családállítás, személyiségfejlesztő tré-
ningek stb.) mint a személyiség gyógyulásának elengedhetetlen vagy épp eleve 
kudarcra ítélt feltétele. Az egyéni és ezzel együtt a társadalmi tudatosodás szük-
ségessége a kortárs lengyel dráma legégetőbb kérdéskörei közé tartozik.

Az utóbbi 15 év legfőbb lengyel és magyar nyelven kiadott 
drámaantológiái:

[Előkészületben: Színpadi kompozíciók, Kalligram Kiadó, 2020]
Polkák. Új lengyel drámák, Kalligram Kiadó, 2017
A mi osztályunk. Hat színpadi mű, Kalligram Kiadó, 2011
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Fiatal lengyel dráma, Kalligram Kiadó, 2010
Ilja próféta. Mai lengyel drámák, Európa, Budapest, 2003
Wróg publiczny i inne dramaty węgierskie, ADiT, Warszawa, 2017
Kolizje. Antologa nowego dramatu węgierskiego, Panga Pank 2010
Współczesny dramat węgierski., Księgarnia Akademicka, Kraków, 2003

Patrícia Pászt: Transformation of Polish Drama from 1990 to 
the Present Day
Reviewing the dramatic literature of the three decades after the regime change, expert 
on contemporary Polish theatre, Patrícia Pászt distinguishes between the following 
periods. First, the turn of the 1990s, characterised by stagnation and the crisis of 
literary language, rooted in the fact that with the disappearance of external-internal 
enemy images, the inherited system of symbols via which the artist and the recipient 
used to successfully communicate during the dictatorship became redundant; the 
transitional period from 1990 to 1995, when the change of literary generations began 
as a result of changes in society and the economy: after the “grand old” playwrights, 
the middle generation of those born after 1950 came into prominence, finding their 
particular style in drastic realism or in the genre of psychologising drama; they were 
followed at the turn of the millennium by dramatists born in the 60s, who, also thanks 
to the activity of Warsaw Drama Laboratory founded by Słobodzianek in 2003 to 
embrace young talents, appeared in large numbers with their works, fundamentally 
shaking Polish theatre ethos by their “heretic” language and following the Western-
European “Theatre Brut” style mainly. 2003 saw the publication of four new drama 
anthologies, with a total of 32 new works. The dramatic output of the decade after 
the turn of the millennium, as the author of the article points out, conveys a sense 

of general crisis. The recurring motifs 
of the pieces are going emotionally 
numb, addiction (sex, workaholism, 
alcoholism), violence (murders, extreme 
and sickly behaviours), and extreme 
manifestations of “manipulative and 
brainwashing” media. Yet, the author 
concludes by taking stock of encouraging 
tendencies in our time: the aestheticising 
style and symbolic language are 
demanding space anew across the 
spectrum of contemporary Polish drama; 
the historical theme is very popular; 
female authors have become more and 
more dominant over the last decade; 
and young authors are re-publishing 
existentially inspired works in search of 
a solution.


