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Henryk Jurkowski ahhoz a generációhoz tartozott,
amellyel a sors a megélt tapasztalatok terén nem
fukarkodott. Aktivitásával átfogta a XX. század
második felének egészét, és a XXI. század elejét
is, sőt, még a két háború közötti időszakot is érin-
tette, hiszen fiatal emberként részt vett a II. világ-
háború eseményeiben. Ez hatalmas perspektíva,
különösen, ha az egész aktív szakmai élet egyet-
len terület köré csoportosul, amely ráadásul ezalatt
hallatlan virágzást élt meg. Ezért ma úgy tűnik,
hogy Henryk Jurkowski és a bábszínház szinte
egymás szinonimái. 
Jurkowski az 1950-es években, szakmai karrierjének
kezdetétől összekötötte életét a bábjátszással.
Lengyel bölcsészeti tanulmányai befejeztével
a Kulturális Minisztériumba irányították, ahol a báb-
színházak ügyét bízták rá. Gyorsan megismerte
a rábízott területet, nagy kedvvel, lelkesen vett részt
a szakma újabb és újabb kezdeményezéseiben,
és maga is sokat inspirált közülük. Vonatkozott ez
a repertoárok felkutatására, különféle előadások,
fesztiválok, évfordulók támogatására, iskoláztatások,
oktatások, viták, találkozók, beszélgetések meg-
szervezésére, tehát a lengyel bábművészet okta-
tásának megalapozására és felépítésére. Nem
beszélve arról, milyen hatalmas aktivitást fejtett ki
a népszerűsítésben, egyre gyakrabban a tudomá-
nyos népszerűsítésben, aminek az volt a célja,
hogy felfedezzen egy teljesen ismeretlen területet,
és megszervezze annak tudományos hátterét.
A bábszínház iránti érdeklődése odáig terjedt, hogy
a bábjátszás gyakorlatát is elsajátította, háromszor
mérve meg magát bábelőadások rendezésével
a különféle színházakban. 
Nehéz lenne tagadni, hogy Henryk Jurkowski már
az 1960-as években jobban és sokoldalúbban
ismerte a lengyel bábszínházat, mint bárki más.
Hatalmas befolyása volt annak alakulására.

Szavának nagyobb súlya volt, mint bárki másénak.
Sok bábszínház számára ő volt a mindent eldöntő
tekintély. Annak ellenére, hogy az 1970-es évek
elején távozott a Kulturális Minisztériumból, ez
a pozíciója nem változott a bábszínházi berkekben.
Lassan természetes tekintéllyé vált, és nem
a minisztériumi hivatal irányító súlya által. Tekintély
maradt élete végéig. Kompetenciáját és pozícióját
senki sem merte megkérdőjelezni, ami különösen
jellemző volt rá az utóbbi évtizedekben, amikor
amúgy is elkezdtek fogyni a tekintélyek. Henryk
Jurkowskira a bábszínháznak mindig szüksége volt.
Amikor a szakmai környezet találkozóin megjelent,
szorgosan jegyeztük fel (és jegyeztük meg) szavait.
Minden újabb írását szorgosan elolvastuk. Még ha
egyre gyakrabban eltért is a véleményünk az övétől,
Jurkowskit nem vehettük félvállról. 
Henryk Jurkowski nemzetközi pozíciója rendkívüli
volt. Ebben hatalmas szerepet játszott az UNIMA,
melyben az 1950-es években tűnt fel Henryk Ryl
kíséretében. Abban az időben a különféle nemzet-
közi szervezetekben, ahová az UNIMA is tartozott,
kötelező érvényű volt az egyenlőség elve, amely
garantálta a nyugati, a szocialista és az el nem
kötelezett országok képviselőinek arányos jelenlétét.
Akkoriban a cseh és az orosz nyelv még az UNIMA
hivatalos nyelvei közé tartozott, de ezen kívül min-
den más nyelven csak tolmács segítségével tudtak
kommunikálni a világ többi részével. Ez a két nyelv
és a tolmács elegendő volt a hivatalos ülésekre és
fórumokra, de a kétoldalú kapcsolatok kiépítésére
nem. Ez nagy nehézségeket okozott, időnként meg
is bénította a személyes kapcsolatokat. Henryk Ryl
az első olyan lengyel bábművészek egyike volt,
akik más nyelveken is tudtak. Henryk Jurkowski
számára az idegen nyelvek ismerete természetes
dolognak számított. Kiszélesülő kapcsolatainak és
tudományos kedvteléseinek köszönhetően mind
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újabb és újabb nyelveket sajátított el, amit részben
a saját kíváncsisága is elősegített, mert érdekelte
minden, ami új, ami más, ami ismeretlen. Nem
tudom megmondani, hány nyelven beszélt. Az ide-
gen nyelvek ismerete időt, türelmet, állandó munkát
igényelt, de mindezt a nagy kiterjedésű bábszínházi
környezettel való különféle kapcsolatok megterem-
tésére építette. Jurkowski nemzetközi környezetbe
való ilyetén belépésének megkoronázását minden
bizonnyal az jelentette, amikor 1962-ben, Varsóban
társszervezője lett az UNIMA VIII. Kongresszusának.
A következő évtized az az időszak volt, amikor
Jurkowski a nemzetközi bábos világban nemcsak
Lengyelország nagykövetévé vált, hanem a hazai
berkekben is ennek képviselője lett. A bábos kap-
csolatok akkoriban még nem voltak nagyon nép-
szerűek, rendkívüli óvatosságot, elővigyázatosságot,
tapintatot követeltek meg mind a lengyel kormány -
zattal, mind a nemzetközi környezettel való érint -
kezésben. A kapcsolatoknak ez az óceánja olyan
térségnek bizonyult, amelyben kifejlődtek Jurkowski
különféle személyiségjegyei: beszélő és felszólaló
képessége, diplomáciai érzéke, elegáns viselkedése
és jómodora, jó megjelenése és önkifejező képes-
sége, a bábművészet iránti sokoldalú érdeklődése
és elkötelezettsége, népszerűsége, hatalmas isme-
retei és az általa választott terület története iránti
kíváncsisága, kiváló beszélgetések, viták vezetésének
képessége, nyelvek ismerete és hasonlók. Jurkowski
egyre többet írt és publikált, oktatni is kezdett, csat-
lakozott az akkor alakuló wrocławi bábművészeti
tanszékhez, komoly tudományos kutatásokba kez-
dett, amelyeket nemsokára további tudományos
művek megjelenése koronázott meg. A világ lassan
úgy ismerte meg őt, mint szervezőt, az egyre bővülő
bábos környezet képviselőjét, kritikusát és pedagó-
gusát, a bábművészet történészét és teoretikusát. 
Henryk Jurkowski karrierjének mérföldköve az volt,
amikor 1972-ben az UNIMA főtitkárává választották.
Hirtelen az egész világ bábművészetének közepébe
került, varsói hivatalán keresztül vonult az összes,
a Nyugatot és a Keletet összekötő út és szál. Pedig
az 1970-es évek a valódi szocializmus évtizedei
voltak, a megosztottság időszaka, amikor a kap-
csolatok, az érintkezés nehéz volt, sok akadály

nehezítette a kapcsolatokat. Jurkowski erős egyé-
niség volt. A bábművészet világában jelentős, sokat
számító egyéniségekkel többször volt konfliktusa,
összeütközése, ami a művészetben elkerülhetetlen.
A rendkívül sokféle, sokszínű nagy nemzetközi szer-
vezet ügyeinek irányítása állandó egyensúlyozást,
borotvaélen táncolást követelt meg. Ezt ráadásul
olyan konfliktusok is megterhelték, amelyeknek
nem volt semmi köze a művészet világához, de
nem volt arra lehetőség, hogy elszakadjon a reali-
tásoktól. Valószínű, hogy éppen ebben az időszak-
ban építette ki Henryk Jurkowski maga körül azok-
nak a vele rokonszenvező híveknek és a későbbi
tanítványoknak a széles táborát, akik azután évti-
zedekig a követői és társai maradtak. 
Két cikluson át volt az UNIMA főtitkára, majd utána
kétszer töltötte be az UNIMA elnökének a tisztségét.
Abban az időszakban – nem számítva a szervezési
feladatokat és kötelezettségeket – már szinte kizá-
rólag csak az írásnak és az oktatásnak szentelte
az idejét. Minden tudományos fokozatot és titulust
megszerzett, részt vett a Nemzetközi Bábművészeti
Intézet megalakításában Charleville-Mézières-ben,
együttműködött sok bábszínházi oktatási intéz-
ménnyel. Megosztotta a fiatal generációkkal tudá-
sát, ismereteit, kedvtelését és gyűjteményeit. Súgott,
buzdított, ösztönzött, sarkallt, serkentett, utat muta-
tott. Hány fiatal embernek, művésznek, kritikusnak,
kutatónak nyitotta meg ezt a világot, osztotta meg
velük a tapasztalatait és kapcsolatait! Valószínűleg
mindenhová eljutott, ahol bábszínház létezik. Szinte
mindenkivel találkozott, akiket ez a művészet nem
hagy hidegen. 
Írói munkássága és hagyatéka hatalmas, a világ
több tucat nyelvén megjelent publikációit is magá-
ban foglalja. Henryk Jurkowski olyan határokat lépett
át, amelyeket a bábjátszás kutatói közül nagyon
kevesen. Ő maga, egyedül megírta a bábjátszás
és bábszínház terjedelmes történetét, amivel a múlt
Charles Magninnal kezdődő, legtehetségesebb
szer zőinek sorát gazdagítja. Olyan teljesítményt
nyújtott, amilyen előtte senkinek sem sikerült: kuta-
tásaival átfogta egész Európát. Elsőként vezette be
a világirodalomba Közép- és Kelet-Európa bábját-
szását, annak minden bonyolult előzményével,
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múltjával, hagyományaival és jelenkori kutatásaival.
Jurkowski bábszínház-történetének angol-amerikai
kiadása és a francia nyelvű Métamorphoses pre-
mierje óta már nem illendő a nyelvek nem isme-
retével takarózni, vagy azzal védekezni, hogy a len-
gyel, az orosz, a szerb, az ukrán vagy a magyar
szakirodalom nem hozzáférhető. Ha a továbbiak-
ban bárki ezzel védekezik, az kizárólag az illető
szellemi lustaságából fakad. Mint semmilyen más
színházi területet, a világ bábjátszását jelentős mér-
tékben éppen Henryk Jurkowski heroikus munkája
fogta össze és kapcsolta egybe. 
Az utóbbi években Henryk Jurkowski kevesebbet
utazott, ritkábban vett részt a nemzetközi vitákban
és konferenciákon, bár továbbra is sokukat inspirálta
vagy azok társalkotójának számított. De szoros kap-
csolatban maradt a világ bábszínházaival és báb-
művészeivel még akkor is, ha ezek az érintkezések
főként az elektronikus média segítségével valósultak
meg. Ezekben, mint mindig, kritkus, elvhű és állha-
tatos maradt. Neve sokak számára jelent belépőt
a bábszínház világába. A lengyel bábművészet
közegében, és sok más országban is megkérdője-
lezhetetlen tekintély maradt. Erről tanúskodott az
a rendkívüli jubileumi est, amit Henryk Jurkowskinak

szenteltek 2015 szeptemberében, Charleville-
Mézières-ben, a nemzetközi bábfesztivál megnyi-
tójának előestéjén. A nagy tiszteletnek örvendő
vendégek között barátai, taníványai, hívei és a vele
rokonszenvezők jöttek össze a világ minden tájáról.
És Henryk Jurkowski még egyszer megosztotta velük
az energiáját, újabb gondolatait és ötleteit, hitét
a báb erejében, amely – véleménye szerint – soha
nem múlik el. És biztosan nem tévedett. 
Emlékezni fogunk rá. 

Hamberger Judit fordítása

At the beginning of January 2016, Henryk Jurkowsky departed from our midst. His artistic activities
spanned the second half of the 20th century and the beginning of the 21st century. His professional
life centered around a single artistic area, and so today his name and puppet theater may be
considered synonyms. His work and legacy are enormous, and have been published in dozens
of languages. As a researcher on puppetry, Henryk Jurkowski crossed more boundaries than any
other artist in the field. In writing his history of puppetry and puppet, he was the first to encompass
the whole of Europe in his researches. He was the first to introduce the world to Central and
Eastern European puppetry with all its complicated antecedents, history, traditions and current
scholarship. Since the publication of Jurkowski’s history of puppet theater and the French-language
premiere of Métamorphoses, one can’t use the excuse of not knowing the language. It is available
in Polish, Russian, Serbian, Ukrainian and Hungarian. Henryk Jurkowski’s heroic work has linked
formerly separate areas of world puppetry. We will remember him as long as puppetry lives.
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Henryk Jurkowski és Marek Waszkiel, Varsó, 2010


