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Teatr BAJ

A Teatr BAJ társulata, 1935 – MK*
*(A rövidítések a fotók lelőhelyét jelzik, feloldásuk a cikk végén található. Köszönjük az intézmények és a szerzők hozzájárulását a közléshez.)

BAJ a gyerekek között 
Teatr Baj, 2014. Warszawa
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Sok idő telt már el azóta, hogy ennek a legendás
színháznak az alapítói meghaltak, még a legfiatalabb
is. Hátrahagyták a legendát, amelyet mindössze
néhány tucat év alatt alakítottak ki a két háború
közötti időben. A legenda az elkövetkező évtize-
dekben is tartotta magát, és minden bizonnyal
addig fog élni, míg a Teatr Baj létezik. 
Egyesek számára a legenda azon az egyszerű té-
nyen alapszik, hogy a Teatr Baj Lengyelország leg-
régebbi bábszínháza/gyermekszínháza. Szinte senki
sem emlékszik alapításának körülményeire, vagy
akár csak a legfontosabb eseményekre a színház
történetéből. Ami valóban alapvető és fontos, le-
számítva tiszteletre méltó korát, az a híres Maria
Kownacka neve, a színház szerves részeként, pont
úgy, mint a „kukielka”3 kifejezés, bármit is jelentsen.
A köztudatban a Bajt mindig is két meghatározó
tulajdonsága alapján azonosították: Maria Kownacka
gyerekeknek szánt színházi repertoárjával – mely
korábban Lengyelországban egyáltalán nem létezett
– és e sajátos bábanimálási technikával, melyet
a kukielka testesít meg: egyenes, puha, pálcára
rögzített emberszerű figura, bölcsőjáték forma (bet-
lehemes báb)4.
A kortárs bábosok kicsit máshogyan gondolnak
a Bajra. A gyakran más lengyel bábszínházakat
igazgató bábművészek között elvégzett rövid fel-
mérés meglepő eredménnyel zárult. Szerintük
Krzysztof Niesiołowski képviseli a Teatr Bajt,
az a hosszan regnáló igazgató, aki a 20. század
hetvenes évek elejétől a 21. század első évtizedéig

vezette. Ezek szerint a Teatr Bajhoz leggyakrabban
Niesiołowskit kapcsolják. Mégis, a legfiatalabb alkotók
számára a jelenlegi igazgató, Ewa Piotrowska a szín-
ház meghatározó alakja. Egy másik számottevő
csoport (melynek tagjai legtöbben a bábművészeket
képező Białystoki Akadémia volt növendékei) Nie-
siołowski után Jan Plewako nevét, a Teatr Baj hosszú
éveken keresztül működő kimagasló színészét és
egyben a Színházi Akadémia professzorát emlegeti.
A Baj legendája valódi megalkotói, Szczepan
Baczyński, Jan Wesołowski és Maria Kownacka
neve manapság elvétve kerül megemlítésre.
Vajon ez azt jelenti, hogy 85 év elteltével a Bajt már
csak egy bábszínházként tartják számon a sok közül?
Vagy lehet, hogy itt született meg a bábos szakma,
annak ellenére, hogy csapata félprofi volt egészen
a második világháború kitöréséig? Hiszen sok más
bábszínháznak volt inspirálója, többek között Opo-
léban, Olsztynban, Toruńban, Bielsko-Białában, Wroc-
ławban, Białystokban és Łódżban. Kivétel nélkül min-
den lengyel bábművész a Teatr Baj repertoárján és
meghatározó bábfiguráján nőtt fel, amely ma már
alig látható, bár az általános felfogás szerint még
mindig a gyerekszínházi (és sajnálatos módon a hi-
vatásos színházi) báb szinonimájaként ismert. Lehet
tehát, hogy a Teatr Baj hivatalosan az ősünk, az ük-
ükapánk, akár tetszik akár nem? […] 
A történeti kutatások bebizonyították, hogy nem
vagyunk a Teatr Baj vagy a szopka5 leszármazottai.
Voltak korábban más bábszínházak is Lengyel-
országban. Mégis, a színháztörténeti kutatásnak

Marek Waszkiel
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1 A „baj” lengyelül mesét jelent. A színház neve tehát MESE SZÍNHÁZ
2 Marek Waszkiel tanulmánya a Teatr Baj 85. születésnapja alkalmából megjelent tanulmánykötet angol nyelvű összefoglalója:

Baj a gyermekek között – Lengyelország legrégibb bábszínházának 85 éve, mely a könyv mellékleteként jelent meg.
A cikket rövidítve, nem teljes terjedelmében közöljük. 

3 A szó lengyelül kis bábot, bábocskát jelent, a szaknyelvben a botos bábra használják.
4 A magyar titirinek megfelelő figura
5 A lengyel betlehemes bábjáték elnevezése
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Maria Kownacka, 1935 – MK

Dargiel és Kownacka egy Baj előadás után, 1950-es évek – MK

Szczepan Baczyński próbán, fotó Stanisław Urbanowicz – TB Jan Wesołowski – IT
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semmi köze a küldetéstudathoz, a hithez, a színház
csodájához, az érzelmességünkhöz, vagy a művé-
szethez, és főleg semmi köze a gyerekszínházak
művészetéhez. 
Ma hajlamosak vagyunk azt a szerény véleményt
hangoztatni, miszerint a Teatr Baj volt a színházi
nevelés – vagy annak a valaminek az előfutára,
amelyet színházpedagógiának kezdtünk el hívni.
Mivel a mai napig senki sem befolyásolta akkora
mértékben a fiatal nézők tudatosságát, az esztétikai
és művészeti oktatásukat, az egész tanítói közös-
séget, mint a Teatr Baj, amely a színházi nevelésben
találta meg az esélyegyenlőségét, hogy ismertté
tegyék az ismeretlent, hogy szembenézzenek a más-
sággal, hogy jobban megismerjük önmagunkat.
Ez a szokatlan út néhány lelkes önkéntessel indult
Szczepan Baczyński, Jan Wesołowski, Maria Kow-
nacka, Witold Miller, Wanda Pawłowska-Byrska és
sok más személy vezetésével, akik egyáltalán nem
ismeretlenek, hiszen gigantikus munkát végeztek
mindössze egy évtized leforgása alatt, 1929 és
1939 között. Néhányan közülük nem élték túl a há-
borút. A szerencsésebbek a háború után próbálták
újraéleszteni a Teatr Bajt. Több-kevesebb szeren-
csével sikerült elvezetni a színházat az 1954-es ál-
lamosításig, jóval később, mint ahogyan azokat
a színházakat, amelyeket a Teatr Baj inspirált, és
csak a háború után alapították őket. 
A Teatr Baj 1954 után csatlakozott a bábszínházi
családhoz – a hivatásos állami bábszínházakéhoz,
mivel akkoriban nem volt tere más színházi formá-
nak. Ebben az intézményi struktúrában mindössze
három igazgatója volt: 24 éven keresztül Jerzy
Dargiel vezette, 36 évig Krzysztof Niesiołowski és
2009 óta Ewa Piotrowska. Ambícióikban mindig is
arra fókuszáltak mindhárman, […] hogy gyerekekkel
dolgozzanak.
[…] Az első szopka előadást 1928-ban egy csoport
művész és lelkes tanár szervezte a helyi gyerekek
szüleivel közösen Varsó egyik lakónegyedében, Żo-
liborzban. […] Így a Teatr Baj egy szimpla karácsonyi
betlehemes játékból nőtte ki magát, de hamar fej-
lődött, főleg miután Jan Wesołowski és Maria Kow-
nacka csatlakozott a társulathoz. Jan Wesołowski
tanár, zenész és mesemondó volt, aki gyorsan

a csapat vezetőjévé vált. Maria Kownacka számos
gyermekirodalmi mű szerzőjeként vált ismertté, és
az évek alatt ő alakította ki a Baj repertoárjának
alapjait. A színház minden tagja és munkatársa
Żoliborzban élt. Witold Millert és Wanda Pawłowskát
kivéve mindenki önkéntesként vett részt a felada-
tokban, díszleteket építettek és játszottak az elő-
adásokban díjazás nélkül. Ez volt az ő társadalmi
munkájuk. A társulat rendszeresen játszott Varsó
különböző helyszínein, sőt időnként más lengyel
városokban is. Miután Wesołowski csatlakozott hoz-
zájuk, Szczepan Baczyński már csak távolból figyelte
a színház munkáját, diplomáciai pályára lépett, de
továbbra is tartotta a kapcsolatot velük, főleg mivel
Żoliborzban lakott. A második világháború alatt
Baczyński több európai országban megszervezte
a lengyel színházi életet, a háború után egyike volt
azoknak, akik újraélesztették a Teatr Bajt. 1949-ig
ő igazgatta a színházat a Gyermekbarát Munkások
Szövetségének patronálásával. 
A színház sajátos stílusának valódi megteremtője
[…]. Jan Wesołowski, a Teatr Baj háború előtti
időszakának spiritus movense, rendező, színész,
zeneszerző és szervező, de leginkább ő volt az,
aki összekötötte a színházat a nézőivel. Gyakran
vezényelt az előadásokon, és a szünetek alatt
a gyerekekkel beszélgetett, dalokat tanított nekik
a produkciókból. Rajongtak érte a gyerekek, és
a Teatr Bajjal azonosították. Ő volt a megalkotója
a színház hihetetlen sikerének, amelyet Lengyel-
ország-szerte és külföldön is ismertek. Mivel
az egész országból működött együtt pedagógu-
sokkal és a Külföldön Élő Lengyelek Világ Egye-
sületével (melynek a harmincas években Weso-
łowski és kollégái rendszeresen tartottak nyári
báb-workshopokat és előadásokat), a gyerekszín-
ház eszméje, a varsói Teatr Baj repertoárja, az ál-
taluk alaposan kidolgozott művészeti munka fo-
lyamata mintává vált, amelyet több tucat iskolában,
Lengyelország amatőr bábszínházaiban és világ-
szerte széleskörűen utánoztak és fejlesztettek.
A Wesołowski által vezetett színház, amely Kow-
nacka darabjait állította színpadra (Dratewka, a ci-
pész; Kata, aki elvesztette a libáit; A kis írni-olvasni
tanító) megalapozta a lengyel bábjáték alapjait,
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A császár új ruhája, 1946. R: Baczynski – IT
A kis írni-olvasni tanító.

Kownacka Bábmúzeum

Dratewka, a cipész, 1956. R: Radkowski, 
T: Ali Bunsch, Fotó: Leon Myszkowski 
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Krzysztof Niesiołowski, Fotó: Leon Myszkowski Inook és a Nap titka,1986. R: Niesiolowski, T: Adam Kilian, 
Fotó: Leon Myszkowski

amely nemcsak a két háború közötti állapotot
tükrözte, de referenciapontot határozott meg min-
den művész számára, aki bábszínházat hozott
létre a háború után. 
Jerzy Dargiel negyed évszázadon keresztül volt a Baj
igazgatója. „Dargiel kinevezése a Teatr Baj élére
megdöbbenést váltott ki – írja Henryk Jurkowski –
Nem tartották a színházi közösség tagjának. Mivel
képtelenek voltak a saját kedvezményezettjüket fel-
mutatni, a hatóságok egy jól-ismert fiatal aktivistát
választottak, a cserkészcsapat alapítóját, egy minden
lében kanált, egy színészt, akinek volt érzéke a ta-
nításhoz. Dargiel elfogadta a felkérést és elkezdett
állandó játszóhelyet keresni a színháznak – ez ösz-
szességében le is kötötte energiái nagy részét – és
az államosítás folyamatát is elindította. Az államosítás
ténylegesen 1954-ben történt meg. Végül a színház

a Jagiellońska utca 28-ban telepedett le tartósan,
a korábbi lengyelországi Zsidó Közösség imaházában,
és azóta is ez a székhelye. […] Az államosítás a Teatr
Baj számára békés jövőképet biztosított, de sajnos
nem segített megoldani a korábbi évek problémáit,
amikor is a repertoárt több más bábos (mint például
Zofia Jaremowa6) is kritizálta és anakronisztikusnak
tartotta, vagy az új ideológiai körülmények között
alkalmatlannak találták. Ám Dargiel mégis a színház
tradícióinak védelmezője maradt […].
„Ehhez az attitűdhöz a művész-tanító Dargiel hű-
séges maradt egész igazgatói működése során.
Igaz, időről-időre kísértésbe esett, hogy eredeti mű-
vész-alkotóvá váljon – szeretett volna egy időre el-
mozdulni a régi szokásoktól, hogy véghez vigyen
néhány innovatív rendelkezést. Ezek néha sikeresek
voltak, és a kritikusok is elismerték.”

6 Zofia Jaremowa (1919–2008) a lengyel bábművészet kiemelkedő alakja, férjével, Władysław Jaremával (1896–1976)
a krakkói Groteska Báb- és Maszkszínház megalapítója. 
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A Dargiel által vezetett Baj klasszikus példája volt
kora színházának, előnyeivel és hátrányaival együtt.
A Baj egy ambiciózus színház volt, a vendégpozí-
ciókra kimagasló művészeket hívott meg és fog-
lalkoztatott, különböző színpadra állítási megoldá-
sokat keresve és több kísérletet kivitelezve – sok
ezek közül nagyon hasonlított a Bauhaus élmé-
nyekre. Repertoárja kerülte a monotonitást, és nem
félt azon akcióktól, amelyek a költői kifejezés kü-
lönböző megnyilvánulásainak beemelésére irá-
nyultak, amelyek bábokat, élő színészeket és tár-
gyakat használtak. Igaz ugyan, hogy a késő
hetvenes évekre a színház elveszítette a dinami-
kusságát, de ez Dargiel betegsége és 1973-ban
bekövetkezett halála miatt történt. 
Dargiel színházának alapvető jellemvonása volt
a lengyel repertoár iránti odaadás. Ma már ez nem
sokat jelent, de az ötvenes években a repertoár
sajátosságai lényegesek voltak egy színházigazgató

célkitűzéseiben, politikai értelemben is. A Kulturális
és Művészeti Minisztérium osztályainak nemcsak
jóváhagynia kellett a repertoárt, és szocialista realista
szovjet darabokat ajánlania, de minden évadban
statisztikákat készítettek, az ideológiai hatóság po-
litikai egyességei alapján osztva fel a repertoárt,
vagyis a szocialista párt instrukciói alapján. 
Jerzy Dargiel utódja egészen váratlanul Krzysztof
Niesiołowski lett (Tymon Niesiołowski fia, aki kiváló
festő volt és a háború előtt a Vilniusi Egyetem pro-
fesszora), egy bábszínész, aki nem sokkal a második
világháború után lépett először színre a prágai DA-
MU7 bábtagozatának végzős hallgatójaként, koráb-
ban pedig a szczecini Pleciuga Bábszínház szí-
nész-rendezője volt. 
Prágai tanulmányai után Niesiołowski kapcsolatba
került már a színházzal, még Dargiel vezetése alatt,
majdnem két teljes évadig. Akkoriban rendezte meg
bemutatkozó előadását, A császár új ruháját, amelyet

7 Divadelní Akadémie Múzických Umění – az első felsőfokú művészképző intézmény Európában, ahol 1952 óta
bábművészeket is képeznek.

Inook és a Nap titka, 1986.
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Jan Plewako, Fotó: Marek Zimakiewicz Ewa Piotrowska, Fotó: Marek Zimakiewicz

Aleksander Maliszewski írt, és játszott még néhány
más előadásban is. Később pedig igazgatóként tért
vissza a színházhoz. 
Amikor Krzysztof Niesiołowski lett az igazgató, eny-
hébb cenzúrával és kisebb ideológiai nyomással
kellett szembenéznie, mint elődeinek. […] 
A gyerekirodalom klasszikus kánonalkotó darabjainak
folyamatos jelenléte; az új és vonzó repertoár fo-
lyamatos keresése; kimagasló szintű professzionális
díszlet; mérséklet a kísérletezésben; a tanító, oktatási,
szocialista és nemzeti bábművészeti tradíciók iránti
tisztelet elegyítve a közönséggel való interakció
modern metódusával – ez biztosította Krzysztof Ni-
esiołowski színházának a hűséges nézőket mind
az óvodákból, mind az iskolákból, és persze a szü-
lőket, meg a kritikusok elismerését, valamint a bábos
szakma elismerését.
Gyakran tért vissza saját és más rendezők korábbi
sikeres előadásaihoz, ez része volt a programjának
és intézkedéseinek, melyeknek kettős létjogosultsága
volt: a gyerekközönség új korosztályainak, vagy
akár új generációknak mutatták be őket ismét, és
ugyanakkor egy állandó lajstromát adták a gyerek-
repertoár legértékesebb darabjainak, amelyeket sa-
játos művészi formákkal állítottak színpadra. […] 
Munkássága alatt klasszikus lengyel és külföldi
irodalmi anyagokat is repertoáron tartott. Igaz,
igazgatása alatt a színház bemutatóinak több
mint a felét ő rendezte, de azért meghívott más
rendezőket is Lengyelországból és külföldről (Ke-
let- és Nyugat-Európából egyaránt), színészeit és
fiatal művészeit munkákhoz segítette. A tervezőket
különleges figyelemmel választotta ki, és annyira

törődött a társulatával, hogy a mai napig nagy
lelkesedéssel emlékeznek rá, csakúgy, mint Jerzy
Dargielre. Mindenki egyetért abban, hogy a Teatr
Baj atmoszférája intim és egyedülálló volt – és
ez a mai napig így van. Míg Krzysztof Niesiołowski
volt a színház igazgatója, sok kezdeményezést
vezetett be. A korai kilencvenes évek krízise után
széleskörű és innovatív színházi nevelési prog-
rammal állt elő, hogy növelje fiatal közönsége ér-
deklődését. Ő vezette be a felvett előadások CD-n
történő értékesítését. Éveken keresztül kiadta
a színház helyiségét az UNIMA vezetőségének,
és a Teatr Lalek című folyóirat szerkesztőségének.
Folyamatosan növelte a nemzetközi együttműkö-
déseket, amely vendégelőadásokat eredményezett,
vendégrendezők dolgoztak az intézményben, és
külföldi meg más lengyel színházak léphettek fel
a fővárosban. Ezek a kapcsolatok erőteljesen meg-
növekedtek a nyolcvanas években. Azonban a 21.
század elejére a színház elveszítette energiáját
és erejét. […] 
Ez a kimagaslóan hosszú szakasz, amíg Krzysztof
Niesiołowski volt az igazgató (1973–2008) meg-
kérdőjelezhetetlenül a lengyel bábművészet kie-
melkedő korszakát eredményezte. A színház új
igazgatója, Ewa Piotrowska, a Białystoki Akadémia
bábtagozatának végzett hallgatója, korábban a rze-
szowi bábszínház művészeti vezetője nemcsak
a legfiatalabb lengyel bábművész generáció tagja,
de teljesen új „színházcsinálási” módszert alkalmaz,
amikor vízióról, küldetésről és kötelességekről van
szó. Ám mégis követi a tradíciót, és ez még mindig
a Teatr Baj, még akkor is, ha ez már egy másik
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bábszínház. „A legnagyobb kihívás számomra,
hogy tiszteletben tartsam a Teatr Baj tradícióit, és
ugyanakkor kövessem a világ trendjeit a színházi
fejlődésben…” – állítja. „Szeretem a színház ha-
tárok nélkül kifejezést, sőt, én valójában nemcsak
elhagyni szeretném a határokat, hanem túllépni
rajtuk.” Az egyik legnagyobb feladata a különböző
hátrányos helyzetben lévő emberek integrálása
a kulturális életbe. 
A Baj egyik újítása egy lengyel–norvég együttműködés
színházi nevelési projektje volt, a Gyerek – Színház
– Világ. A határokon felül, amely a Garmann világa
(2010) című eladásban tetőzött, jelentős fejlődést
eredményezett két területen is: a színházi és az ok-
tatási tevékenységekben. Nem szólva az egyik leg -
eredetibb trendről a legkisebb színházi nézők szá-
mára (csecsemőszínház), és a Teatr Baj egy
vadonatúj területét, a felnőtt-bábszínházat (többek
között A liba, a Halál és a Tulipán, 2013). „Az az ide-
álom, hogy feltérképezzem az összes érdekes irányt,
tendenciát és trendet a kortárs művészetben, hogy

megmutassam, a színház milyen érdekes lehet. Így
befolyásolhatjuk a gyerekek érzelmeit és képzelőerejét,
azt hiszem manapság ez a színház legfontosabb
szerepe és küldetése.”

Szántó Viktória fordítása
A lábjegyzeteket írta Balogh Géza

(BAJ wsrod dzieci. 85 lat najstarszego teatru lalek
w polsce. Teatr Baj, 2014. Warszawa)

Garmann világa, 2010. R: Ewa Piotrowska, Fotó: Krzysztof Bieliński

A liba, a Halál és a Tulipán, 2013. R: Marcin Jarnuszkiewicz, Fotó: Krzysztof Bieliński
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Aurelka királynő kis királysága, 2018. R: Ewa Piotrowska, Fotó: Albert Roca Macià
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A csodába!, 2016. 
R: Ewa Piotrowska, 

Fotó: Albert Roca Macià 

A gyurmafiú naplója, 2014. 
Fotó: Albert Roca Macià

A jólnevelt lány, 2017.
R: Maria Żynel, Fotó: 

Albert Roca Macià
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Ö-röm!, 2017. R: Beata Bąblińska, Fotó: Albert Roca Macià

Marek Waszkiel’s article, Baj Amongst Children – 85 Years of the Oldest Puppet Theater in Poland,
is a summary in English of Teatr Baj 85, the volume published on the occasion of the anniversary
of Teatr Baj, and was published as a supplement to it. The article appears here in abbreviated
form. Almost nobody remembers the circumstances surrounding the founding of Teatr Baj or the
most important events in the history of the theater. Aside from the theater’s age, the name Maria
Kownacka, and the expression “kukielka” (puppet) appear among the most important accounts.
In the public consciousness, Baj has always remained identified with these two. Contemporary
puppeteers think of Baj differently. According to them, Teatr Baj is represented by Krzysztof
Niesiołowski, its long-time director, who led the theatre from the early 1970s through the first
decade of the 21st century. For the youngest artists, however, the current director, Ewa Piotrowska,
is the defining figure in the theater. “The biggest challenge for me has been to respect the tradi-
tions of Teatr Baj and at the same time, to follow the global trends in theatrical development . .
.” says Piotrowska. “I like the expression ‘theater without boundaries’, and in fact, I not only want
to leave the boundaries, but to go beyond them. (…) It’s my ideal to map out all the interesting
directions, tendencies and trends in contemporary art to show how interesting theater can be.
That is how we can influence the emotions and fantasy of children, which I believe to be the
most important role and mission of theater these days.”

P O LA N D ’ S  O L D E ST  P U P P E T  T H E AT E R

A rövidítések magyarázata: MK – Maria Kownacka Múzeum (Varsói Fővárosi Könyvtár – Mazóvia Vajdaság Főkönyvtára); IT – Színházi Intézet
(Varsó); MM – Maria Maziewska (Szczepan Baczyński lánya) magán archívuma; További képek: Baj Színház archívuma


