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Abban talán senki sem kételkedik, hogy a mai
lengyel bábszínház már másképp néz ki, mint
régen. És nem a réges-régi időkre gondolok. A vi-
szonylag közeli múltról beszélek, a harminc-ötven
évvel ezelőtti időkről. Akkor még tartott a bábozásnak
az a korszaka, amelyben a paraván elválasztotta
egymástól az emberek és a bábok világát, a létező
valóságot a megjelenítettől. Ebben a megjelenített
világban a bábok bábok voltak, legtöbbször em-
berformájúak, vagy állatokhoz, fantázialényekhez
hasonlatosak. A klasszikus bábtechnika kötelezett
szinte mindenhol; elsősorban pálcás- és kesztyűs-
bábokat használtak, időnként pedig nagyobb figu-
rákat. A figyelem középpontjában a repertoár állt,
amely nem rendelkezett túl gazdag hagyománnyal,
viszont játszani minden nap kellett. De mit? A mű-
sorral való gondok a lengyel bábművészet egyik
legfájóbb pontját jelentették.
Ma ritkán hallani panaszt a műsorhiányra, viszont
folyton siránkozunk a báb nélküli bábszínház miatt.
Egyesek ezt az állapotot a paravánról való lemon-
dásnak tulajdonítják. Ők azt akarják, hogy hozzuk
vissza. Vagy talán valami teljesen másról van szó?
A paraván, amely a háború utáni bábművészet
alapját képezte, letűnt, és nincs miért sírni utána.
Tizegynéhány éve legalábbis egy másik bábkor-
szakba léptünk. 1989 után rengeteg független
bábegyüttes alakult, amelyek a szocializmus idejéből
származó, de szerencsére később is fennmaradó,
nagy, intézményes bábszínházakkal együtt megal-
kották a bábos élet új szervezetét. Tulajdonképpen
minden megváltozott: a színházak és bábegyüttesek
működésének tere és háttere, a műsor, a bábosok
képesítése, a képzési rendszer, a látványtervezés
szerepe, a színházi technikák. Maga a bábok
formája is változásokon ment keresztül: a botos,
pálcás, kesztyűs báboktól és marionettektől kezdve
a maszkokon, szobrokon és deformált alakokon

keresztül egészen a hétköznapi tárgyakig, objektu-
mokig, sőt a marionetté alakított színészig, vagy –
ahogy mostanában mondani szokás – a formát
alkalmazó színészig. Az önkifejezés új eszközeinek
keresése közben a bábművészek eltávolodtak
az eredeti mintáktól és a klasszikus technikáktól,
egészen addig, míg a bábszínházból kezdtek
eltűnni a bábok. És azóta hallani a sirámokat arról,
hogy a bábszínházban nincsenek bábok.
Ha a múltbéli, ortodox bábosok megnyilatkozásait
nézzük, akkor kiderül, hogy már az '50-es években
is hiányolták a bábokat, sőt a következő évtizedekben
is. Mindig, minden korszakban találunk egy lelkesen
panaszkodó társaságot, amely szerint régen, az ő fi-
atalkorukban minden jobb volt. Pedig nem feltétlenül.
És nem úgy tűnik, mintha a bábok mostanság
eltűntek volna. Az lehet, hogy a klasszikus báboknak
nyoma veszett; a pálcás és botos bábokhoz egyre
ritkábban nyúlnak. A bábművészet még sincs ve-
szélyben. Megjelentek ugyanis másféle folyamatok,
amelyeket évekkel korábban nem lehetett megjósolni,
és amelyek most hatalmas kérdések elé állítják
a bábszínház intézményét. Azt az intézményt,
amelyet még a szocialista rendszer teremtett a színházi
struktúrák teljes lemásolásával. Vizsgáljunk meg
néhány ilyen folyamatot, amelyeknek nyilván tágabb
dimenzióik is vannak, mégis jellemzik azt az utat,
amelyen végigmentek és végigmennek a bábszín-
házak meg a bábművészet egész közössége.
A bábművészet kivárta, hogy professzionális képzése
legyen, mert ezt követelte a specializációkra bontott
színházi rendszer. A szabályos bábművészképzés
a II. világháború után indult el, de igazi bábiskola
csak kettő létezett: először Janina Kilian-Stanisławska,
majd Stanisław Stapf stúdiója. A többi, kétségtelenül
dominánsabb iskola (a krakkói főiskola bábművészeti
tanszéke, illetve a wrocławi és białystoki karok) mind
színművészeti felsőoktatási intézmények tagozatai,
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némi bábjátékos specializációval. Ennek az akadémiai
képzésnek köszönhetjük a megszokottá vált „báb-
játékos színész” kifejezést. Azokban a körökben
terjedt el leghamarabb, ahol programszerűen meg-
szüntették a paravánt, amely eltakarta az addigi
bábmozgatókat. Mivel a bábjátékosok már paraván
nélkül jelentek meg a színpadon, automatikusan
feltűnt a színészi funkció, így a „bábjátékos színész”
meghatározás megalapozottnak tűnt. Az elnevezés
presztízsétől függetlenül ténylegesen is ez felelt
meg a valóságnak. Mindegyik felsőfokú bábmű-
vész-képzés a színészképző iskolák keretében jött
létre, így természetes módon kölcsönös hatást gya-
koroltak egymásra. A színészet presztízse pedig nem
hagyott kétséget afelől, hogy a színház lényege –
még a bábszínházé is – a színész! Az oktatás olyan
merev tanulmányi programból állt és áll ma is,
amely nem bábosokat, hanem különféle, széleskörű
képességekkel rendelkező szakembereket képzett,
akikre a hivatásos bábszínháznak szüksége volt.
A bábjátékos színész esetében ennek a specializá-
ciónak olyan összetettnek kellett lennie, hogy a báb-
játékos megfeleljen minden elvárásnak, amelyet
a különféle hagyományokkal, technikákkal és stílu-
sokkal rendelkező színházak támasztottak vele szem-
ben. Így tehát univerzális, bábozásra is nyitott színé-
szeket képeztek, nem pedig bábművészeket.
A háború utáni bábművészet kánonjának megfor-
málását, majd kimerítését követően a bábszínház
irányítói – a rendezők – más irodalmi műfajokhoz
nyúltak: a drámához és a prózához, így beléptünk
az adaptációk korszakába. Ez a rendezők színházi
metaforákban való elmélyülésével járt együtt, ami
viszont a pszichológiai és bölcseleti irodalom iránti
érdeklődéshez vezetett – ez pedig a bábbal szemben
sokszor fontosabb helyet jelölt ki a színész számára.
Elég hosszú listát lehetne összeállítani azokból
a produkciókból, amelyek bábelőadásnak készültek,
de végül bábok nélkül, vagy legfeljebb jelzésértékű
figurákkal valósultak meg. Kiderült tehát, hogy nem
egy szöveg jobban hangzik bábok nélkül, és hogy
a keservesen felépített, asztal mellett kigondolt, szi-
tuációban eljátszott produktumok a színész közve-
títésében egyszerűen izgalmasabbak. A mi báb-
színházunk a repertoárszínház hagyományaiból nőtt

ki, a legfontosabb mindig a szöveg (néha a forgató-
könyv) volt, és ez még ma is így van. Az olyan mű-
vészek, mint Josef Krofta, Ondrej Spišak vagy akár
Jan Wilkowski – akik a legtöbbre a színpadiasságot,
a vizualitást és a látványt tartották, amelyet a lát-
ványtervezővel, azaz a bábok és az egész kitalált
világ megalkotójával szoros együttműködésben
hoztak létre, és amelyből sosem hiányzott a gon-
dolatiság, az ötlet és az intellektuális kontextus –
példájukkal azt bizonyítják, hogy a színház intézménye
bábszínházként is lehet nagyszerű. De ehhez a ren-
dező mellett szükség van társalkotókra, vagy legalább
egy olyan látványtervező-egyéniségre, amilyen Petr
Matásek, František Lipták vagy Adam Kilian volt.
A bábos látványtervezés viszont történetének talán
legnagyobb válságába került. A rendező minden-
hatóvá vált. Többen közülük kijelentették, hogy
maguktól is meg tudják tervezni a teret, a díszletet,
sőt akár még a bábokat is. A hivatásos látványtervezőt
egyre gyakrabban már csak a jelmezek megterve-
zéséhez hívták. A látványtervezők azonban többé
nem a rendezők partnerei. A rendezők már a drá-
maírók feladatait is átvették. Mindig volt és van
példa olyan különleges alkotókra, akik saját maguknak
írnak. Viszont amikor ez általános szokássá kezdett
válni, eljutottunk egy kevéssé professzionális szintre,
amely már egyáltalán nem volt izgalmas. A legtöbb
író-rendező nem igazi drámaíró, bár annak próbál
látszani. A színészekkel jól tudnak dolgozni, de
nem mesterei a szavaknak, ráadásul általában
semmilyen közük nincs a bábokhoz. Őket a bábok
csak zavarják. Pedig a bábszínház mindenek ellenére
látvány, mozgó képzőművészet. Az új drámairodalom
a bábirodalommal együtt virágkorához ért. Azóta
sem volt részünk olyan csodálatos szerzők és szö-
vegek dömpingjéhez, amilyen például Marta Guś-
niowska, Michał Walczak, Malina Prześluga vagy
Robert Jarosz munkájához köthető. Műveiket sokszor
bábokban gondolva írták, a színpadon viszont bá-
bokat nemigen látunk. A rendező képzelete néha
hihetetlenül izgalmas, tárggyá formált színészi öl-
tözeteket szült, de bábokat nagyon ritkán. A bábok
a mai világban igazából várják a látványtervező-al-
kotókat, mert Locsi-Pocsi, Térdzokni, Lázálom, Szem
a Harisnyán, Fül, Libabőr, Bogárlélek, Rózsaszín
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Vendég, illetve a Valami és a Senki nevű bábfigurák
aktuális, cseppet sem hagyományos megfelelőinek
a kitalálásért meg kell szenvedni. A kortárs dráma-
irodalom olyan messze megelőzte a mai színházat,
legalábbis a bábszínházat, hogy az tanácstalanul
áll a szövegek szerzői által felépített esetek és szi-
tuációk előtt. Ha már színpadra állítják őket, akkor
azt általában bábok nélkül teszik. 
A bábművészet ráadásul ugyanott találta magát,
ahol a többi művészeti ág, vagyis az interdiszcipli-
naritás határán, amely különféle, a mostani időkben
kötelező műfajok, konvenciók és stílusok keveredését
hozta magával. A bábszínháznak ez óriási lehető-
séget biztosított a műfaj kifejezésmódjának gaz-
dagítására. A bábszínház nyelvezetének gazdagí-
tásából az lett, hogy nemegyszer elhagyták a báb-
kellékeket: mert macerásak, állandóan valamilyen
technikai vagy szerkezeti újítást igényelnek. A ha-
gyományosan bábszínházban dolgozó rendezők
(mert különben hol kéne dolgozniuk?) a bábokon
kívüli, főleg színészi és multimediális kifejezőesz-
közökre fordították a figyelmet.
A mi különleges sajátosságunk ráadásul egyik szo-
morú következménye annak, – és ez csak most
látszik világosan –, hogy még az '50-es évek
döntése alapján megszűntek gyermek- és ifjúsági
színházak lenni. Évekkel korábban a bábművészek,
hogy sikert és elismerést szerezzenek új műfajuknak,
lelkesen vállalták az ifjúsági színházzal járó kötele-
zettségeket. Idővel azonban kiderült, hogy a báb-
művészet mégsem ugyanaz, mint a gyermek- és
ifjúsági színház, mert másféle felkészülés, és főleg
másfajta gondolkodásmód szükséges hozzá. Ennek
eredményeképpen Lengyelországban még ma is
sok bábszínházunk van, bár többségükben ezek
inkább gyermek- és ifjúsági színházak. Néhányuk
már rég nem használja a „bábszínház” elnevezést,
mások megtartották, de a mindennapi működésük
gyakorlata nem átlátható. Ez leginkább két szervezet,
az UNIMA és az ASSITEJ munkáján látszik, amelyek
egymástól teljesen különböznek, de a lengyel kö-
rülményeket tekintve csaknem azonosak.
És így el is jutunk a talán legfontosabb jelenséghez,
ami nem más, mint az elnevezés. Ez a kortárs
bábművészet meglehetősen bonyolult problémája,

és a színházak tulajdonneve csak a jéghegy csúcsa.
Az alapkérdés tulajdonképpen a báb fogalmára
vonatkozik. A lengyel nyelvben a „lalka” szó
a színházi bábokat és a babát is jelenti. Ez az oka
annak az állandó infantilizációnak, ami a bábmű-
vészeti körök legteljesebb művészi elképzeléseivel
történik. Tíz éven keresztül próbáltak más megha-
tározást keresni: alternatív színház, különféle kifeje-
zésmódok színháza, animációs, képzőművészeti,
vizuális, tárgy- és formaszínház. Ezek közül egyik
sem vált elfogadottá a művészeti tudományág ne-
veként, és valójában egyik sem illik annak a jelen-
ségnek a lényegéhez, ami a jelenkori bábszínház.
Ha tehát ma a „bábszínház” kifejezést használjuk,
természetes módon kapcsolatba lépünk a múlt
bábművészetének összes formájával. És pontosan
tudjuk, miről beszélünk. Ha viszont kortárs terepre
lépünk – elveszítjük megfigyelésünk tárgyát.
Létezik tehát egy sereg gond, amely a múltból és
a mindennapi gyakorlatból ered és elrendezésre
vár. A jelenleg működő intézményes bábszínházak
és a megannyi független társulat csak részben tölti
be a bábszínház funkcióját. Néhányan közülük
egyáltalán nem, annak ellenére, hogy bábos kö-
zegben találjuk őket (biztos attól való félelmükben,
hogy máshol nem találnák meg a helyüket!). A velük
együttműködő alkotók csak nagy ritkán bábosok.
Egyszerűen ma Lengyelországban legtöbbször gyer-
mek- és ifjúsági színházakkal van dolgunk. Előfordul,
hogy különféle művészek bábokhoz nyúlnak, de
valójában az irodalom, a saját művészi vízióik és
legfeljebb még a néző érdekli őket, akihez szólnak.
Beletörődtünk ebbe és elfogadtuk a helyzetet, mert
mindannyiunknak gondjai vannak manapság a kortárs
bábművészet meghatározásával. Talán ezért fordul
elő egyre gyakrabban, hogy bábokat a drámákat
vagy operákat bemutató színházak művészei al-
kalmaznak. Irodalomra vagy zenére építve, ugyanakkor
a báb erejének tudatában (mert az elmúlt néhány
évtizedben rengeteg kiváló bábelőadás született,
amely sokféle művész képzeletét megmozgatta)
bevonják őket élőszínházi előadásaikba. Pontosan
tudják, hogy a színész nem mindig helyettesítheti
a bábot, amelynek a jelenléte új, ismeretlen, mág-
neses feszültséget teremt.
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Hogyan különböztessük meg tehát a mindenütt
jelenlévő gyermek- és ifjúsági színházat a kortárs
bábszínháztól? Mi a mai posztbábos bábművészet,
amely után vágyakozunk, szüntelenül a nagy báb-
művészek múltbéli érdemeire hivatkozva?
Nos, legfőbb megkülönböztető jegye a báb közép-
pontba helyezése. Csak a báb már nem kesztyű
vagy marionett formájú. Talán ezért jelenti a legna-
gyobb problémát a „báb” szó használata, amely
azonnal régi formák asszociációit kelti. A mai
időkben a modern báb szinte minden művésznél
másmilyen. Néhányan saját nyelvet alkotnak, né-
hányan gazdagon merítenek az újra felfedezett
formákból, amelyek a legkülönfélébb átalakulásokon
mennek keresztül. Elég összehasonlítani például
Duda Paiva, Hoichi Okamoto, Neville Tranter, Fabrizio
Montecchio, Ronnie Burkett, Michael Vogel, Christoph
Bochdansky, Frank Soehnle vagy a lengyel Adam
Walny és Tadeusz Wierzbicki bábjait. Néhány éve
Halina Waszkiel bevezette az „animant” fogalmát
a kortárs báb meghatározására: „Az »animant« egy
»teljesen szabad tárgy«” – írja A lengyel bábszínház
dramaturgiájában –, „materiális vagy non-materiális
(pl. árnyék), a művész-animátor által animálva.
A latin anima/animus jelentése ›lélek‹, animatus
›életre keltett, élettel megajándékozott‹, az »animáció«
tehát a mindennemű életre keltő tevékenységet
jelenti, az »animátor« pedig az, aki elvégzi az életre
keltés aktusát. Az »animátor« és az »animáció«
szavak már szinte teljesen meghonosodtak a lengyel
nyelvben, így talán az »animanttal« is ez fog
történni.” Majd folytatja: „Az animant lehet emberhez
hasonlatos báb, kesztyűsbáb, pálcás és botos báb,
marionett, árnybáb, maszk, bármilyen tárgy, anyag-
darab, sőt fénysáv is, ha színpadi alakként, dialó-
gusokban partnerként, eszmék hordozójaként vagy
metaforát megjelenítő esztétikus tárgyként kezelik;
tehát mindaz, amit a színész a színpadra visz és
a nézőknek az előadás harmadik elemeként mutatja
be. A színház lényege a színész és a néző
találkozása. A bábszínház lényege három partner
találkozása: a színészé, a nézőé és a bábé. És
nincs annak jelentősége, hogy a színész látható-e
a néző számára vagy rejtetten, például egy paraván
mögött játszik – ő akkor is mindig jelen van.”

A mai bábművészet, akár csak évszázadokkal
ezelőtt, továbbra is a bábokra összpontosít. Ma-
napság azonban egyértelműen inkább az élettelen
anyag életre keltésén van a hangsúly, mint hajdanán
a bábokkal való történetmesélésen. Talán épp
ez a kortárs bábművészet lényege. Középpontjában
a bábos-alkotó áll, aki inkább előadó- vagy per-
formanszművész, mint rendező vagy bábjátékos
színész. Képzőművészeti formákhoz nyúl, hogy
általuk fogalmazza meg annak a lényegét, amit
szeretne kifejezni. Előfordul, hogy az útkeresése
számos gyakorlatban végződik. Az is lehet, hogy
mondanivalóját összetettebb módon építi fel.
Olyankor rendezőt, látványtervezőt, zeneszerzőt
hív, mert egy mű színpadra állítása mindig
összalkotói tevékenység. Nehéz önellátónak lenni
a mai világban, amely az anyagok, technológiák
és a szaktudás ilyen gazdagságát kínálja. Mégis
az ő, a bábos-alkotó elképzelését jeleníti meg
a létrehozott mikrokozmosz. A felkért rendező
inkább a szakember szerepét tölti be, az érzékeny
megfigyelőét, aki ismeri a szakértők művészetét,
aki meg tudja mutatni a buktatókat, igazgatja
a mondanivaló gondolatiságát és annak színházi
megformálását. Szokás szerint az ő neve anonim
marad, így aztán nem győzünk csodálkozni, ha
kiderül, hogy valamelyik bábjátékos igénybe vette
egy rendező segítségét. 
Az ilyenfajta bábművészet jelenléte Lengyelországban
nem túl erős. Nem jellemző az intézményes báb-
színházakra sem, amelyek több különféle szakember
csapataiból állnak. De a bábjátékos-alkotó szinte
mindig hiányzik közülük. Vannak igazgatók, művészeti
vezetők, rendezők, technikusok, iparművészek, de
nincs (vagy alig van) alkotó tehetségű, merészen
gondolkodó bábművész. Vannak a világon jobbak
és rosszabbak azok között, akik ezt a szakmát
művelik. Mégis több tucatnyi fesztiválon láthatjuk
őket a mi kulturális övezetünkön kívül.
A bábművészek a mi kultúrkörünkben leginkább
színészek. Sokan közülük évek óta még csak nem
is fogtak a kezükbe bábot. A bábszakokon szín-
művész- (és nem bábművész-) diplomát kapnak.
Még akik a legérzékenyebbek a bábok iránt, ők is
elég ritkán válnak bábos alkotókká. Az intézményes
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színházakban dolgozva semmire sincs befolyásuk.
Tőlük egyszerűen semmi sem függ: sem a műsor,
sem a munkatársak, sem pedig a színházi kifeje-
zőeszközök kiválasztása. Ráadásul azt is elvárhatnánk
tőlük, hogy zongora-, hegedű- vagy trombitavirtuózok
legyenek, ugyanis Paiva, Tranter és Soehnle bábjai
között akkora a különbség, mint ezek között
a hangszerek között.
Nyilvánvaló, hogy a színházban mindenfajta meg-
nyilvánulásnak helye van. Akárcsak az univerzális
színésznek, vagy a saját szövegkönyvet író rende-
zőnek. De a bábszínházban a legfontosabb a báb-
szerűség. Duda Paiva végzettsége szerint táncos,
Neville Tranter pedig színész; ennek a posztbábos
bábművészetnek rengeteg mai alkotója képzőmű-
vész, vagy más, különféle diszciplínák tehetséges
képviselője. De az „animantokat”, a bábokat vá-
lasztották, csakúgy, mint nagy lengyel elődeik:
Władysław Jarema – egy utazószínház színésze,
Henryk Ryl – tanár és bábrajongó, Jan Dorman –
tanító és nevelő, Janina Kilian-Stanisławska –
művészeti kritikus, illetve Jerzy Zitzman, Leokadia

Serafinowicz és Joanna Piekarska képzőművészek.
Ők hozták létre a háború utáni bábszínházat, mert
éppen a bábokban látták az erőt és útkeresésük
értelmét. A bábok elbűvölték őket, ahogy ma is el-
bűvölik a bábos alkotókat. Az ő követőik, néha ta-
nítványaik, saját útjukat keresve kiszélesítették a té-
maköröket és mondanivalójuk eszközeit, lemondtak
a báb jelenlétéről és fokozatosan elutasították
a látványtervező munkatárs szerepét, a bábszínházat
pedig egy konkrét közönségre szabták: gyerekekre,
fiatalokra vagy ritkábban felnőttekre. 
A báb, az „animant” fogalma a kortárs posztbábos
bábművészetben jelentősen kiszélesedett. Ez Len-
gyelországban is így van. És ez hihetetlenül izgalmas
tud lenni. De egyrészt ez a klasszikus bábtechni-
kákhoz fűződő hagyományos gondolkodásmódtól,
másrészt az ennek a színháznak tulajdonított ha-
gyományos nézőtől való elszakadást követeli meg.
A bábszínház nem egyenlő a gyermekszínházzal
(ami persze nem azt jelenti, hogy nem lehet az).
Ma zsákutcában vagyunk. Tovább nehezítik a hely-
zetet azok a nevelési preferenciák, amelyek az utóbbi

Temessetek a padló alá, 2018. R: Elmira Kurilenko, Novoszibirszk
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években jómódú mecénásokat szereztek és lassan
minden bábszínházban uralkodni kezdenek. Vajon
ki mondja fel a jó meleg, véglegesített állását „lát-
szólagos bábos” munkakörben egy látszólagos

bábszínházban? Vajon ki változtatja meg ezt az in-
tézményrendszert?

Héda Veronika fordítása

In this article, Marek Waszkiel examines current and past problems in the world of puppetry. He
says that  some ten years ago, we entered a new era of puppetry. After 1989, a lot of
independent puppet troupes were founded. These, together with large institutional puppet
theaters from the socialist period, reshaped the overall life of puppetry. Actually, everything
changed – the space and background of theaters and puppet troupes, programs, qualifications
of puppeteers, the educational system, the role of visual design, theatrical techniques. The shape
of the puppet itself also went through a transformation: from rod and glove puppets and
marionettes to masks, sculptures and deformed figures all the way to everyday objects. Even
marionettes became actors. This development reached a point when puppets even began to
disappear from the theaters. And since then, you’ve heard the laments about there being no
puppets in puppet theaters. It’s possible classical puppets have lost their mark; rod and glove
puppets are being used less and less. Still, puppetry is not in danger. That is to say, there are
other kinds of processes. The author here examines the processes involved and describes the
path the puppet theaters and the entire community of puppetry have taken.
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