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Marek Waszkiel

Fahajas boltok, 2008. BTL.,
R: Frank Soehnle, 
T: Sabine Ebner. 

Fotók: Krzysztof Bieliński

Fahajas boltok



Előre kell bocsátanom, hogy az alábbi írásban –
a látszat ellenére – nincs semmi irónia. Csupán
azért vettem kölcsön és fordítottam visszájára Tony
Richardson1 híres filmjének címét,2 mert úgy gon-
doltam, hogy pontosan megfelel annak az attitűd-
nek, amely Marek Waszkiel (1954) két bábszínház-
igazgatói tevékenységét jellemzi.
Amikor 2014-ben átvette a poznańi Teatr Animacji
vezetését, így fogalmazta meg a  programját:
„Az Animációs Színház a bábok, a tárgyak, az ani-
mátorok és a színészek színháza, amely sokszínű
viszonyt képes kialakítani a halott és életre keltett
anyaggal. Gyermekszínház, de az ifjúság és a fel-
nőttek színháza is, mindazoké, akikben még nem
tompult el az érzékenység, vagy akik még nem estek
áldozatul azoknak a társadalmi-kulturális sztereotí-
piáknak, amelyek lenézik a gyerekeknek szóló művé-
szeteket, így a bábszínházat is. Az Animációs Színház
arra tanít, hogy gondolkodjunk önállóan, hogy gon-
dolkodjunk a jövőről, hogy ne dőljünk be a közhe-
lyeknek, hogy érzékenyek legyünk a szépre.”
Pontos, szakszerű definíció, olyan, amilyent egy
tudóstól el lehet várni, aki évtizedek óta él a báb-
játék bűvöletében, aki átélte a huszadik század
hetvenes éveinek nagy változásait, a bábjátékost
rejtő paraván száműzését, a Jan Dorman3 hadüze-
nete nyomán kialakult megdöbbenést és az utóbbi

évtizedek forradalmi változásait. Tadeusz Kudliński
szellemes és okos könyve, az Egy teatromániákus
útikalauza Grotowski mellett két jelentős alkotó
munkásságát elemzi a hetvenes évek kiforrott len-
gyel avantgárd színházából: Tadeusz Kantorét és
Dormanét. Utóbbiról ezt írja: „Dorman teljes jogú
színházi nézőnek tekinti a gyereket, akivel szót kell
érteni. De nem kész és nyilvánvaló képeket vagy
képleteket kínál, amelyek mindenki számára
»magától értetődőek«, azonnal és végérvényesen,
és amelyeknek a végén ott éktelenkedik a megfel-
lebezhetetlen tanulság. A megértés nála más tőről
fakad. Fel kell ébreszteni a gyermeki képzeletet,
aktivizálni kell annak érdekében, hogy elszakadjon
a valóságtól és konvencióktól.”4 Marek Waszkiel
szerint Dorman „a kísérletező bábos fenegyerek
sajátos pozícióját töltötte be Będzinben. Szerzői
színházat alapított: az asszociációk színházát, kol-
lázs színházat, a konvenciókat elegyítő gyerekjáté-
kok műhelyét. Makuszyński: Cérnácska szabócska5

című darabjának előadásában végérvényesen elve-
tette a paravánt, a színészt bábbal vagy báb nélkül
kiállította a színpadra.”6

A bábszínház világenciklopédiája Lengyelország
bábművészetéről szóló esszéje akkoriban keletke-
zett, amikor szerzője a Białystoki Bábszínház igaz-
gatója lett. Tekinthető akár önvallomásnak, vagy
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1 Tony Richardson (1928–1991) angol színházi és filmrendező. Első nagy sikerét John Osborne (1929–1994) Nézz vissza
haraggal (Dühöngő ifjúság, Look Back in Anger, 1958) című korszakos jelentőségű drámájának színpadra állításával aratta.
1958-ban Osborne-nal filmvállalatot alapított, amely fontos szerepet játszott a brit film megújításában és a Free Cinema
alkotóinak elindulásában. 

2 A hosszútávfutó magányossága (The Loneliness of the Long Distance Runner, 1962) az angol társadalom szigorú játék-
szabályainak leleplezése és elutasítása. Főhőse egy javítóintézeti anarchista.

3 Jan Dorman (1912–1986) lengyel bábművész, festő, tervező, rendező, 1978-ig a Będzinben működő Teatr Dzieci Zagłębia
(A Zagłębiei Gyerekek Színháza) igazgatója. (Zagłębie történelmi régió Sziléziában. A szó jelentése: medence. A sziléziai
medencére utal.) A színház 1996-ban felvette Jan Dorman nevét.  

4 Tadeusz Kudliński (1898–1990): Vademecum teatromana. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Varsó, 1976. 300-301.
5 Krawiec Niteczka, 1958
6 Marek Waszkiel: Pologne. In: Encyclopedie Mondiale des Arts de la Marionnette. L’Entretemps, Charleville-Mézieres, 2009, 552. 
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székfoglalónak is. Gondolom nem kis meglepetést
okozott szakmai berkekben a kinevezése. Én nem
lepődtem meg. Akkor már hosszabb ideje jól ismer-
tük egymást, együtt jártuk a világ bábfesztiváljait,
és pontosan tudtam, hogy gondolkodása fényévnyi
távolságra esik a szobatudós észjárásától. Titokban
talán voltak színházcsinálói ambíciói. De nem
az önmegvalósítás szándéka vezérelte, esze ágá-
ban sem volt, hogy bebizonyítsa a világ számára
rátermettségét a színházi gyakorlat mindennapjai-
ban. Viszont volt egy határozott víziója a 21. század
bábszínházáról, ami nélkül többen nekifogtak már
nem kevés önbizalommal a színházcsinálásnak,
de a közhelyeken és a külsőségek felszínes máso-
lásán nemigen tudtak túllépni. Waszkiel a Varsói
Egyetem Polonisztikai Tanszékének elvégzése után
szinte azonnal megtalálta azt a területet, amelyen
kiteljesíthette tudományos ambícióit. Doktori disszer-
tációját lengyel bábtörténetből írta A bábszínház
Lengyelországban 1945-ig7 címmel, ennek folytatása
a 2013-ban megvédett habilitáció a második világ-
háború utáni korszak lengyel bábművészetéről,
A bábszínház Lengyelországban 1944–2000.8 És
közben tanítani kezdett a varsói Aleksander
Zelwerowicz Színművészeti Akadémia 1975-ben,
Białystokban megalakult Bábművészeti Tanszékén,
amelynek később egyetemi tanára, dékánja, majd
rektorhelyettese lett. Ez a pedagógusnak is kiváló
alkalom arra, hogy a tanítványaival együtt felfedezze
ennek a különös műfajnak a rejtett tartományait
és minden más műfajtól eltérő sajátosságait.
A Białystoki Bábszínházat hét évadon át, 2005-től
2012-ig igazgatta. Ez a korszaka még csak némi
erőszakkal nevezhető „rövidtávfutásnak”, hiszen
ennyi idő alatt fel lehet építeni egy rendszert, amely-
ben felnőttek és gyerekek számára világosan kide-
rül, milyen színház alakul a  szemük előtt.
A 2009-ben készült Andersen-mese, A rendíthetet-
len ólomkatona előadása például meglehetősen

szokatlan módon közelített az ismert témához.
A kétszemélyes játék csak a metaforát vette kölcsön
a féllábú ólomkatona és a papírtáncosnő történe-
téből. Jacek Malinowski szövege és rendezése való-
jában a Költő és a Múzsa lírai párbeszéde.
Képzeletbeli találkozásuk során tárgyak, hangok,
fények segítségével újrafogalmazódik a mese,
amely csupa titok, akárcsak a bennünket körülvevő
valóság megkopott darabjai: egy skatulya, egy asz-
talfiók, egy ébresztőóra. A tárgyak segítségével szü-
letik meg a színház illúziója. A poétikus hangvételű
előadás nem a gyermeki értelemre számít, hanem
a különös atmoszféra megteremtésével a szavak
és használati tárgyak bizarr összefüggéseire irányítja
a közönség figyelmét.
A białystoki hét esztendő hajmeresztő vállalkozás.
Tizenkét felnőtt-bemutatót tartanak. Ez az időszak
termésének majdnem a fele. Magától értetődik,
hogy felnőtteknek is játszanak. Nem virtusból, nem
nagyravágyásból. Sem az eszköztár, sem a gondo-
lati tartalom nem tesz különbséget gyerek- és felnőtt
néző között. A kétféle tevékenység ugyanabból
a meggyőződésből fakad. „A felnőttség nem életkor
kérdése – jelenti ki távozásakor az igazgató. –
Sokkal inkább az önálló gondolkodás, a kérdésfel-
tevés készsége, a tévedés kockázatának vállalása,
ismeretlen tartományok felfedezésének vágya. A fel-
nőttek gyakran nagyon fiatal emberek, és többnyire
ők töltik meg a színházak nézőterét. Nyitottak, őszin-
ték és ábrándoznak. Mint a költők, a filozófusok,
mint mindazok, akikben valamivel több érzékenység
van, és nem félnek attól, hogy kinevetik őket.”9

A bemutatók nagyon különbözőek. Felfogásban,
technikai megoldásban egyaránt. A sokarcúság sok
kockázatot rejt. Sok színház éppen azzal veszti el
önálló arculatát, hogy különféle alkotók művei jelen-
nek meg a színpadon. Ilyenkor szoktuk megkérdő-
jelezni, vajon van-e elképzelése egyáltalán a veze-
tőnek arról, milyen színházat akar csinálni. Marek

7 Dzieje teatru lalek w Polsce (do 1945 roku), Lengyel Tudományos Akadémia Művészeti Intézete, Varsó, 1990.
8 Dzieje teartu lalek w Polsce 1944–2000, Aleksander Zelwerowicz Színházi Akadémia, Varsó, 2012
9 Marek Waszkiel utószava Krzysztof Bieliński: BTL – Lalki (Białystoki Bábszínház – Bábok) című fotóalbumához. A Białystoki

Bábszínház kiadása, Białystok, 2012, 139.
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Antigoné szelleme, 2011. 
Bialystoki  Bábszínház., 
R: Fabrizio Montecchi

Egy, kettő, három, Baba Jaga.
2011. BTL. 

R: Anna Iwanowa Braszinska

Valerie, 2008. BTL.,
R: Alain Lecucq 



B Á B  É S  B Á B S Z Í N H Á Z4 4

Białystok fekete madarai, 2012. BTL., 
R: Eric Bass, 
T: Eva Farkašová

Mars, mars Gombrow…ski, 2010. BTL.,
R: Christoph Bochdansky

Homlokzat, 2007. BTL., 
R: Eduardo de Paiva Souza,
Fotó: Bogumił Gudalewski
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Waszkiel színházában sokféle író, rendező, tervező
dolgozik. Ezek néha egymással is vitatkoznak.
Az igazgató egyetlen dologban kérlelhetetlen:
a minőségben. Színházában korunk legkiválóbb
bábjátékosai fordulnak meg. A hazai bábjátszás
különböző életkorú alkotói mellett azok a feddhe-
tetlen tekintélyű külföldi művészek, akik részt vettek
a 21. század nagy bábszínházi forradalmában, és
a saját útjukat járják. Mint Eric Bass10 (Egyesült
Államok), Fabrizio Montecchi (Olaszország), Frank
Soehnle11 (Németország), Eduardo de Paiva Souza
(Hollandia), Alain Lecucq (Franciaország), Christoph
Bochdansky (Ausztria) rendezők, Julija Skuratova
(Litvánia), Pavel Hubička (Csehország), Nicoletta
Gariotti (Olaszország), Sabine Ebner (Ausztria), Eva
Farkašová (Szlovákia) tervezők és mások.
A brazíliai születésű, Hollandiában élő Eduardo de
Paiva Souza 2003-ban robbant be a nemzetközi
köztudatba Az angyal című szólójátékával. Két évvel
később mintha az ellentét-párjával mutatkozott vol-
na be: a Hajnalcsillag a bábbal való együttjátszás
másfajta lehetőségeit kutatta. Itt báb-teremtménye
a tökéletes ördög képében jelent meg. Paiva táncos
és bábjátékos. A táncos Paiva a lábait, bábjátékos
énje pedig a kezeit kölcsönzi az életre keltett báb-
nak. Különös nemi aktusban egyesül partnerével.
Felolvad benne, ketten együtt egyetlen lényt terem-
tenek. Ebben az erotikus kapcsolatban eltűnnek
a nemek, a mozdulatok hol férfiasak, hol pedig
puha, feminin jelleget öltenek. Egy-egy pillanatban
Michael Jackson mozdulatait véljük felfedezni, a tör-
ténet vége pedig mintha Godard Bolond Pierrot
című filmjének befejezését idézné: másképpen

nem szabadulhatunk meg a bennünk élő sátántól,
csak úgy, ha felrobbantjuk magunkat.
A Białystoki Bábszínházban 2007-ben létrehozott
produkciója, A homlokzat minden szempontból
eleget tett a szerzői színház kritériumainak: társ-
rendezője, az angol Paul Seweryn Norton segítsé-
gével saját témáját valósította meg egy workshop
keretében: ő a rendező, a bábtervező és az egyik
főszereplő a nagy apparátussal létrehozott elő-
adásban. De a különféle emberi indulatokat bemu-
tató metaforikus történet töredékei nem mindig
tudtak egységes látomássá összeállni, az öreg pan-
zió lakóinak és látogatóinak sorsa etűdök némileg
vontatott sorozata maradt.
Azok voltak a legizgalmasabb és legértékesebb elő-
adások Białystokban, amelyek különböző nemzeti-
ségű alkotók összefogásából jöttek létre. Mint Eric
Bass megrendítő lengyel témájú zsidó legendája,
a Białystok fekete madarai (társrendező: Ines Zeller
Bass, koreográfus: Shoshana Bass, tervező: Eva
Farkašová), amely a kiváló amerikai bábjátékos szín-
háza, a Sandglass Theatre és a Białystoki Bábszínház
közös produkciójaként jött létre. Hasonló szellemben
született Frank Soehnle rendezésében és Sabine
Ebner tervezésében Bruno Schulz12 Fahajas boltok
című elbeszélésének feldolgozása, vagy a Witold
Gombrowicz írásából készült Mars, mars, Gomb -
row… ski az osztrák Christoph Bochdansky rende-
zésében és tervezésében.       
A Białystoki Bábszínház fiatal intézménynek számít
a lengyel bábszínházak változatos térképén. Csak
1960-ban jött létre az 1944-től működő műkedvelő
Tücsök Együttes (Teatr Lalek Świerszcz) államosításával.

10 Eric Bass (1947) amerikai bábművész, rendező, pedagógus. Német feleségével, Inez Zellerrel 1982-ben Münchenben
megalapította a Sandglass Theatre-t, majd néhány év múlva Putneyban (Vermont, USA) telepedtek le. Dolgozott Auszt-
ráliában, Finnországban, Kambodzsában, Nicaraguában, Salvadorban. Több alkalommal Magyarországon is fellépett.
A jelenkori bábjátszás kiemelkedő személyisége. 

11 Frank Soehnle (1963) német marionettjátékos, rendező. 1987 és 1990 között Karlsuhéban alapított bábszínházat, 1991-től
Tübingenben működik. Számos bábművészképző iskolában vezetett mesterkurzusokat.

12 Bruno Schulz (1892–1942) a lengyel próza abszurd áramának Gombrowicz mellett legkiemelkedőbb alakja. Mindössze
kétkötetnyi elbeszélése maradt ránk. A Fahajas boltok (Sklepy cynamonove, 1934) önéletrajzi elbeszélés-ciklus. Világa
álomvilág, műveinek nincs cselekménye, az irreális és a valóságos elemek mítoszteremtő módon keverednek bennük.
Kafka első lengyel fordítója volt, ezért sokan hasonlítják írásait az ő műveihez. A német megszállás idején gettóba
zárták, és egy gestapós a nyílt utcán megölte.
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Igazi arculata 1969-től kezdett kialakulni, amikor húsz
éven át Krzysztof Rau13 igazgatta. Ő alapozta meg
a felnőtt előadások tradícióját is olyan bemutatókkal,
mint Tadeusz Różewicz Kartoték, Vaszilij Suksin
Harmadik kakasszóra,14 vagy Mrożek Rókavadászat15

című műve. 
Poznańban még erőteljesebb hagyományokkal kellett
megküzdenie Waszkielnek, amikor 2014 februárjában
átvette a színház vezetését. A többszörös névváltozás
is jelzi az 1945-ben alakult színház arculatváltásait,16

de főként Leokadia Serafinowicz17 tizenhat éves igaz-
gatása hozott komoly változásokat a társulat életé-
ben. Elsősorban lengyel klasszikus művek bábszín-
padi adaptációival keltett országos feltűnést
(Gałczyński: Bączyński professzor bálja,18 Witkiewicz:
A  tintahal,19 Wyspiański: Menyegző,20 Norwid:
Wanda21). Hogy az új igazgató valamilyen formában
kötődni kívánt elődei törekvéseihez, azt világosan
kifejezte az a 2015-ben megrendezett kiállítás, amely
hetven év munkáit mutatta be az egykori Marcinek
és a jelenlegi Teatr Animacji történetéből.
Marek Waszkiel három és féléves igazgatása alatt
huszonkét bemutatót tartott a színház. Elképesztő
szám. Még akkor is, ha tudomásul vesszük, hogy a len-
gyel bábszínházak jóval nagyobb társulatokkal működ-
nek, mint a magyarok, és a produkciók párhuzamosan

készülnek. (A Teatr Animacji társulata húsz állandó szí-
nésszel rendelkezik. Tegyük hozzá, hogy a műhelyek
és a műszaki dolgozók létszáma nem nagyobb
a nálunk megszokott átlagnál.)
Okoskodásnak tűnhet, ha az első bemutatóból,
Witkiewicz Suszterekjéből22 messzemenő követ-
keztetéseket vonnék le arra vonatkozóan, hogy
az új vezetés Leokadia Serafinowicz törekvéseire
próbál visszautalni a lengyel abszurd szürrealista
remekével. De feltehetően ez még a távozó igaz-
gató, Janusz Ryl-Krystianowski döntése, ahogy
az általa rendezett állatmese, A kígyó is a zökke-
nőmentes folytatás jegyében jött létre. 
Kevésbé látszik tévedésnek, ha a 2014/15-ös évad
első premierjét, A sárkányokat23 tekintjük az új idő-
szak kezdetének. A szlovák Marián Pecko, a besz-
tercebányai Színház az Útkeresz te ző dés nél volt
a rendezője, tervezője pedig Eva Farkašová. 
A bemutatók gazdag választékából ezúttal is a kül-
földi vendégek névsorát kell kiemelnünk. A sort
a jelenkori bábművészet egyik legizgalmasabb
egyénisége, Neville Tranter24 folytatta 2015 decem-
berében Molière című előadásával, amely saját
színháza egyszemélyes játékának adaptációja hat
színészre. 2016 májusában Eric Bass ismételte meg
a korábban Białystokban is bemutatott Fekete

13 Krzysztof Rau (1937) rendező, bábművész, színházvezető, pedagógus. Teatr 3/4 Zusno nevű színháza az egyik első
családi bábszínház volt a rendszerváltozás után Lengyelországban. Többször dolgozott Magyarországon a győri Vaskakas
Bábszínházban. 

14 Vaszilij Suksin (1929–1974): Do tretyih petuhov, kisregény, 1975.
15 Polovanie na lisa, 1989.
16 1945 és 1960 között Teatr Lalek (Bábszínház), 1960-tól Teatr Marcinek, 1989 óta Teatr Animacji.
17 Leokadia Serafinowicz (1915–2007) a lengyel bábművészet kiemelkedő alakja, tervező, rendező, bábjátékos, színigazgató.

Képzőművészeti tanulmányok után 1948-ban, a krakkói Groteska társulatánál kezdte színészi pályáját, ahol 1952-től
tervezőként és rendezőként is működött. 1956-tól a wrocławi, 1958-tól a Bielsko-Biała-i bábszínház vezetője. 1960-tól
a poznańi bábszínház ügyvezető, majd 1968-tól művészeti igazgatója.

18 Konstanty Ildefons Gałczyński (1905–1953): Bal u profesora Bączyńskiego
19 Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy, 1885–1939): Mątwa
20 Stanisław Wyspiański (1869–1907): Wesele
21 Cyprian Kamil Norwid (1821–1883): Wanda
22 Szewcy, 1938.
23 Smoki. A darab szerzője Malina Prześluga, a színház dramaturgja.
24 Neville Tranter (1955) ausztráliai születésű, 1978 óta Hollandiában élő színész, bábművész, rendező, tervező, a The

Stuffed Puppet Theatre alapítója és vezetője. Ember nagyságú bábokkal játszik, többnyire a világirodalom jelentős al-
kotásaiból meríti témáit. 1990-ben a Macbethet, 1999-ben a Frankenstein-legendát, 2003-ban Hitler utolsó óráit vitte
színpadra.
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Sárkányok, 2014. Poznań,
Teatr Animacji.
R: Marián Pecko,
T: Eva Farkašová,
Fotó: Piotr Warga

Molière, 2015. Poznań. 
R, T: Neville Tranter 

Fekete madarak, 2016. 
Poznań. R: Eric Bass, 
T: Eva Farkašová
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A béka, 2016. Poznań.
R: Fabrizio Montecchi,
T: Nicoleta Garioni

Az emlékezetből
kiesett történetek, 

2016. Poznań. 
R: Duda Paiva

Repülés, 2017. Poznań. 
R: Janni Younge, 
Fotó: Jakub Wittchen
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madarak című kompozícióját. A tervező ezúttal is
Eva Farkašová volt.  Az olasz Fabrizio Montecchi25

A béka című árnyjátékot állította színpadra Max
Velthujs26 népszerű mesekönyve nyomán.
Az Évszakok japán összefogásból született. Írója-
rendezője Tszubame Kuszunoki, tervezője Ajumi
Ito. A bemutató 2016 augusztusában Japánban,
októberben pedig Lengyelországban volt. Egy
hónappal később Duda Paiva bemutatkozására
került sor, aki Az emlékezetből kiesett történetek
címmel állította színpadra új kompozícióját.
A Repülés a Dél-Afrikai Köztársaságból érkezett
Janni Younge27 alkotása. Az Álom egy jobb országról
ukrán vendégek bemutatkozása Szergij Zsadan28

Anarchia Ukrajnában című könyve és versei nyo-
mán. Az adaptációt készítette, az előadást rendezte
és tervezte Julija Bilinszka. A külföldi vendégek sorát
a katalán Joan Baixas29 zárta, aki Fernando Pessoa30

Tengeri óda című művéből készítette Az ördögbe
is! című előadását. 
„A történetmesélés nem az egyetlen lehetősége
a színházcsinálásnak, legkevésbé a bábszínházban.
Ott a legnagyobb csoda a megelevenedés, maga
az animáció.” – foglalja össze két bábszínház-igaz-

gatói kalandjának tanulságait Marek Waszkiel31.
Megszívlelni való megállapítás. Különösen azok szá-
mára, akik alkalmi kalandként kóstolnak bele a báb-
játékba. De a Białystokban és Poznańban eltöltött
esztendők nemcsak a bábszínház-vezetőknek szol-
gálhatnak tanulságul. Mindenki okulhat belőlük, aki
nem képes időben felismerni, hogy át kell adnia
a helyét másoknak. Aki vakon hisz saját pótolha-
tatlanságában. Sokan vannak ilyenek, szerte a nagy-
világban. Kiválóak, középszerűek és a feladatukra
teljesen alkalmatlanok egyaránt.  
Kicsit megmosolyogtam Marek Waszkielt, amikor
hallottam, hogy alig másfél évvel a Białystokból
való távozása után újra nekivágott egy hasonló
kihívásnak. Esküdözött, hogy csak három szezonra
vállalta. Nem hittem neki. Most már tudom, hogy
nagyon komolyan gondolta. Ahogy búcsúzásában
sem volt semmi kérkedés, vagy kacérság: „A szezon
végén túlra nem látok, mert a színházvezetésem
véget ér, különleges víziókat pedig nem kívánok
megfogalmazni. Jön valaki más, reményeim szerint
egy fiatal, aki megvalósítja a saját elképzeléseit.
Ezek az elképzelések bizonyára különbözni fognak
az enyéimtől.”32

25 Fabrizio Montecchi, tervező, árnyjátékos. 1978-tól a Piacenzában működő neves olasz árnyszínház, a Teatro Gioco Vita
álladó munkatársa. Számos rangos olasz operában dolgozott, többek között a Milánói Scalában, a Veronai Arénában
és a Római Operában. A jelenkori árnyjáték kiemelkedő alkotója.

26 Max Velthujs (1923–2005) holland festőművész, illusztrátor. A béka című képes mesekönyve magyarul A béka és az ide-
gen címmel jelent meg a Móra Kiadónál, 2005-ben.

27 Janni Younge szobrász, bábjátékos, rendező, bábkészítő, a Janni Younge Productions alapítója. 2011 és 2014 között
a Handspring Puppet Company igazgatója, részt vett A katonaló című nevezetes londoni előadásban. (V.ö. Henryk Jur-
kowski Egy ló története című írásával, Báb-Tár XI.)

28 Szergij Zsadan (1974) ukrán költő, műfordító, germanista. Több műve jelent meg Lengyelországban, egyebek közt
2007-ben az Anarchia Ukrajnában.  

29 Joan Baixas (1946) katalán festőművész, rendező, bábjátékos, a barcelonai egyetem tanára.
30 Fernando Pessoa (1888–1935) portugál költő, kritikus, a portugál modernizmus kiemelkedő alakja.
31 Katarzyna Grajewska: Beszélgetés Marek Waszkiellel (Rozmowa z Markiem Waszkelem). In: Animációs Színház,

2014–2017, Irány: a világ (Teatr Animacji 2014–2017, Kierunek: świat). Teatr Animacji, Poznań, 2017. 111.
32 I.m. 109.
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Felhasznált irodalom

Krzysztof Bieliński: BTL – lalki (Białystoki Bábszínház – bábok). Fotóalbum. Białystok, 2012
Teatr Animacji 2014–2017. Kierunek: świat (Animációs Színház 2014–2017. Irány: a világ.) Antológia. Poznań, 2017

Repülés, 2017. Poznań. R: Janni Younge, Fotó: Jakub Wittchen

Molière, 2015. Poznań. R, T: Neville Tranter
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The article borrows the title of Tony Richardson’s Loneliness of the Long Distance Runner and        
applies it to the prominent puppet historian, Marek Waszkiel, and to his activities as director of
two puppet theaters. He was director of the Białysok Puppet Theater for seven seasons between
2005 and 2012, and he led the Teatr Animacji in Poznań for three and a half years afterwards. 
Krzysztof Rau had founded the traditions of the Białystok adult performances with his adaptations
of works by Tadeusz Różewicz, Vasily Suksin and Sławomir Mrożek for the puppet stage. Waszkiel
had to deal with even more powerful traditions in Poznań, in particular, since Leokadia
Serafinowicz’s 16-year administration had brought about serious changes in the life of the theater,
which was founded in 1945.
During the seven years of Marek Waszkiel’s directorship in Białystok, he presented twelve
performances for adults. Those were the most exciting and valuable performances by artists of
different nationalities. These included the production of  Facade by Eduardo de Paiva Souza,
a Brazilian dancer and puppeteer living in the Netherlands; the American Eric Bass’s stunning
Polish-themed Jewish legend, Black Birds of Białystok; a production of short stories by the Polish
Bruno Schulz, The Cinnamon Shops, under the direction of the German Frank Soehnle and
designed by the Slovak Eva Farkašová; and Mars, Mars, Gombrow…ski, written by Witold
Gombrowicz, directed and designed by Austrian Christian Bochdansky.
Twenty-two performances were offered during the three and a half years of Waszkiel’s directorship
in Poznań. Among the rich selection of performances, the author of the essay also highlights the
works of foreign artists. The first premiere of the 2014/15 season, Dragons was directed by the
Slovakian Marián Pecko, the designer was Eva Farkašová. Molière, originally a solo piece by the
Holland-based Australian Neville Tranter, was rewritten for six actors at Teatr Animacji. 
Erik Bass adapted Black Birds for the Poznań audience. the Italian Fabrizio Montecchi made his
debut with the shadow play, The Frog. The Seasons was a Japanese collaboration, written by
Tsubame Kusonoki and designed by Ajumi Ito. Duda Paiva staged his new composition, Stories
Lost from Memory. Take Flight is the creation of Janni Younge from the Republic of South Africa.
The Dream is a production about a better country by Ukrainian guests artists, directed and
designed by Julija Bilinska. Joan Baixas from Catalonia closes the list of foreign guests with his
performance of Diablo! based on Maritime Ode by Fernando Pessoa from Portugal.
When he took over the management of the theater in Poznań, Marek Waszkiel said: “Teatr Animacji
is a theater of puppets, objects, animators and actors that is capable of creating a diverse
relationship with material that is dead and that which has been brought to life. Children’s theater,
but also youth and adult theater, belongs to all those whose sensitivity hasn’t been numbed or
who have not yet fallen victim to the socio-cultural stereotypes that look down on the arts meant
for children, including puppet theater. Teatr Animacji teaches us to think independently, to think
about the future, not to succumb to banalities, to be sensitive to beauty.”
The example of Marek Waszkiel, the “short-distance runner”, is not just for puppet theater
directors. Anyone who leads an institution can learn from him, especially those who are unable
to recognize in time that his place should be taken by others and those who blindly believes in
his own irreplaceability.
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