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JÁTSZUNK TOVÁBB
Krakkói színházak a túlélésért

„A liberalizmus kísértete járja be Európát -
mondja Tadeusz Bradecki rendező és drámaíró,
aki másfél év óta igazgatja Krakkó leghíresebb
színházát, a Stary Teatrt. - Egy működő
rendszer teljes szétrombolását
éljük meg."

Aki már hosszabb ideje nem járt a korábbi
fő-városban (amely titkon még ma is annak
számít), rá sem ismer az egykor oly álmatagon
csendes Krakkóra. Csillogó homlokzatok, tarka
butikok, video- és szexshopok szorították ki a
szürke és kedvetlen szocialista üzleteket.
Másfelől a rikító reklámok el is csúfítják a
történelmi utcákat és tereket, a hajdani
varázslatos szerénységet elsöpörte a
kapitalizmus. Eltűntek a boltok, amelyek
évtizedek óta mintegy összenőttek a földdel,
újak nyílnak, hogy két hét múlva már tönkre is
menjenek, az utcákat másképp hívják, vagy úgy,
„mint régen", noha ezekre a nevekre már senki
sem emlékszik; az emberek, hogy megértessék
magukat, a „régi"-új névhez hozzáteszik azt,
amelyet negyven éven át megszoktak. Rende-
zett zűrzavar minden szinten.

A színházak megkísérelték, hogy ellene sze-
güljenek a fennálló rendszer teljes szétrombolá-
sának. A kulturális minisztérium már másfél év-
vel ezelőtt fel akart állítani egy színházi tanácsot,
amely hároméves terv kidolgozásával tette volna
lehetővé az átmenetet a teljes állami függőség-
ből egy új forma felé. Ily módon szerettek volna
megmenteni a hatvanöt államilag támogatott
színházból legalább tizenötöt; ám a terv az állan-
dóan változó politikai vezetés ellenállásán hajó-
törést szenvedett.

Bradecki már-már védelmébe veszi a minisz-
térium tehetetlenségét. „Egyes embereknek
nem tehetek szemrehányást. Inkább valami álta-
lános őrületről, valami szellemi elsötétülésről le-
hetne beszélni... Ami régi, az mind rossz, és a vi-
lág megváltója a szabad piac! Csakhogy ez a
kultúra világára semmiképpen sem érvényes,
legkevésbé pedig az állandó társulattal rendel-
kező színházakra."

így aztán az elmúlt két évben egészen furcsa
képtelenségek és ostobaságok harapództak el.
A nagy színházi városok, mint Varsó, Krakkó,
Wroclaw, Pozńan és Gdansk hátrányos helyzet-
be kerültek, „egy merőben beteg, skizofrén,
esetleges elosztási rendszer következtében";
míg másfelől néhány kisváros, ahol a klubok és
egyéb intézmények bezárása után a színház
maradt az egyetlen kulturális intézmény, igen jó
anyagi lehetőségekhez jutott, amelyeket
azonban képtelenek megtölteni művészi tarta-
lommal.

A krakkói igazgatók szavaiból sötét kép
rajzolódik ki. Sok társulat széthullott vagy csak
vegetál, és egyszer vagy kétszer egy héten
gyerekek-nek játszik mesedarabokat. Azt a
döntést viszont, hogy melyik színház jusson a
bezárás sor-

sára, senki nem akarta magára vállalni. Formáli-
san eddig csak egyetlen színház szűnt meg.

„A Stary Teatrral minden a legnagyobb rend-
ben." A leghíresebb lengyel színház, amelyet
Kozmian, Swinarski, Kantor, Wajda és Jarocki
neve fémjelez, az egyetlen, amely 1991. október
elseje óta közvetlenül a kulturális minisztérium-
nak van alárendelve. Ezzel gyakorlatilag az or-
szág Nemzeti Színháza lett, és bizonyos pénz-
ügyi függetlenséget is élvez. De még ez a nagy-
szabású színházi üzem is, amely négy színpa-
dán évente hétszáz előadást tart, több mint har-
minc műből álló repertoárral rendelkezik, és
mintegy száz alkalommal lép fel külföldön - még
ez is átalakulásra, reformokra kényszerül. A mű-
vészetben véget értek a luxus évei, a költségek
lefaragása elodázhatatlan. Tavaly csaknem hat-
van munkatársat kellett elbocsátani. Ám Tade-
usz Bradecki el van szánva rá, hogy fenntartsa a
nemzedékek óta összeforrott együttest, a művé-
szi igényességet és az eleven repertoárt. „Ehhez
a színházhoz nem csupán egy szerződés köti az
embereket, ez valamennyiünk otthona."

A Stary Teatrban dolgozott tizennyolc éven át
mint színész és rendező Jerzy Fedorowicz is, aki
másfél év óta a Nowa Huta-i Teatr Ludowy igaz-
gatója. Nehéz örökséget vett át. A legendás elő-
adásokkal büszkélkedő színház, amely koráb-
ban Krystyna Skuszanka és Józef Szajna igaz-
gatása alatt élte meg virágkorát, már régóta a hi-
vatalos politika unalmas szócsövévé züllött, és
elvesztette közönségét.

Fedorowicz, aki két, az amerikai követség ál-
tal szervezett marketingtanfolyamot is elvégzett,
az ifjúságra alapozza reményeit; fiatal az együt-
tese, és fiatalokat akart behozni a nézőtérre is.
„Nowa Huta, amikor a színházat átvettem, siva-
tag volt, itt muszáj szokatlan módszereket alkal-
mazni." És ehhez is tartja magát. A színház politi-
kai hagyományához kapcsolódva tavaly A már-
ványemberrel nyitotta meg az évadot, éppen ak-
kor, amikor a színház közelében a munkások a
Lenin-szobrot rombolták le.

Fedorowicz mindenütt ott van. A negyven kilo-
méterre lévő Pieskowa Skała-i várban szabad
téren mutatta be a Hamlet válogatott jeleneteit
japán, német és brit turisták előtt; a Szellem-jele-
net a vár kriptájában zajlott. Találkozót szerve-
zett a skinheadekkel, körkérdésben tudakolta
meg, egyetért-e a fiatal közönség azzal, hogy a
következő bemutató a Romeo és Júlia legyen;
Európa-szerte gyűjtést rendezett a ferences
rend körében egy Assisi Szent Ferencről szóló
musicalhez, futballmeccset szervezett színé-
szek és nézők között, és arról álmodik, hogy
Krakkó kulturális csomóponttá legyen Nyugat és
Kelet között. Bécs - Prága - Krakkó - Buda-
pest... „Soha nem fogom letenni a fegyvert -
mondja harciasan. - Itt maradok a színházban,
még akkor is, ha többé egy fillért se kapunk; majd

én találok valahol. Persze igazság szerint kell,
hogy adjanak szubvenciót: ha a varsói központ
beszünteti a támogatást, a városnak kell
beszállnia."

Jerzy Golinski személyében másfél éve új
igazgatója van a Słowacki Színháznak is, amely
Krakkóban a klasszikus irodalom őrzőjének
számított. Golinski, az új vezetőgárda egyetlen
idősebb tagjaként, csak átmenetinek tartja
vezetői állását. Ő is gyökeres változásokat
emleget, „földrengést, amely a társadalom
egész struktúráját éppúgy megváltoztatta, mint
az emberek jellemét". Ő sem tudja, jut-e még
gázsira a jövő hónapban; és ő sem hisz a
szponzorokban. „Ez merő mítosz. Az ilyesmi
még Angliában vagy Franciaországban sem
működik, itt pedig nin-csenek gazdag firenzei
üzletemberek." És még-is: az anyagi
nehézségektől még mindig kevésbé tart, mint
„az üdvözült téboly opportunizmusától, attól a
százféle részegségtől, amely az embereket
hatalmába kerítette". Korábban minden
áttekinthető volt. Létezett a cenzúra, de ennek
fejében az állam pénzt is adott. „A cenzúra most
sem tűnt el, csak színt váltott. Az állam egyik
napról a másikra kibújt a kultúráért viselt
felelősség alól, és felhagyott mecénási szerepé-
vel. Csakhogy a kultúra nehezen viseli el a forra-
dalmakat." És közben a színházat épp nemrég
renoválták, és ellátták a leghipermodernebb
technikával; éppen csak az a mindent eldöntő öt
százalék hiányzik, amitől az egész működhetne.
És ismét elhangzik a konklúzió: ,.Hiába, az állam-
nak vagy a minisztériumnak kellene
közbelépnie, de hát mindkettő épp felbomlóban
van."

Másfelől a sok nehézség Golinski szerint elő-
nyös változásokkal is járt. „A színház feléledt.
Már nem vagyunk szolgáltató üzem; az irodalom
ismét önmagában és önmagán át hathat."

Ám a Słowacki Színház csak azért van még
életben, mert drasztikusan csökkentette az
együttes létszámát, mert kétszer egy héten bér-
be adta színpadát az épület nélkül szűkölködő
operának, és mert a krakkói Goethe Intézet arra
szemelte ki, hogy itt hozza létre az európai kultú-
ra találkozóhelyét. „Én is örülnék, ha házunk a
művészi cserekapcsolatok és viták színhelyévé
válnék. Elvégre már építészeti stílusa is arra pre-
desztinálja, hogy afféle európai szalon legyen."
(A Slowacki Színház olyan, mint a bécsi Burg-
theater mini kiadása.)

Minden színház az életben maradásért,
együttese fenntartásáért, előadásai létrehozá-
sáért küzd. Egyelőre, csodával határos módon,
az élet megy tovább. És ami a legfurcsább: min-
denki meg van győződve róla, hogy ez a jövőben
sem lesz másként.
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