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Szocialista Köztársaságtól a Cseh és Szlovák

Szövetségi Köztársaságon át a Cseh

Köztársaságig, a fenti meghatározások

minden következményével egyetemben

általában sikerrel zajlott, a cseh színház megle-

pően sokat őrzött meg 1989. november előtti

önazonosságából. A növekvő pénzügyi meg-

szorítások, a piacgazdaságból és az agresszív

kommercializálódásból eredő nyugtalanító je-

lenségek és a jóformán szabályozatlan média

konkurenciája ellenére megmaradt a viszonylag

stabil, államilag szubvencionált színtársulatok

hálózata és a hagyományos repertoárrend-szer,

noha mind erősebb nyomás alatt. A prágai

színházak továbbra is kivételesen gazdag vá-

lasztékot kínálnak. 1994 márciusában például a

tíz vezető hivatásos színházi együttes össze-

sen százhét színművet játszott kétszázhetven

előadásban.

Az 1993/94-es évad során kilenc hónapig volt

alkalmam ismét tanulmányozni a prágai cseh

színivilágot; ezalatt száznál jóval több előadást

láthattam, továbbá számos alkotóval és jó né-

hány kritikussal találkoztam. Nagyon kevés régi

társulat tűnt el és nagyon kevés új vett sikeres

startot, ami nem jelenti azt, hogy ne jelentkezett

volna néhány kiemelkedő új tehetség és koncep-

ció, és ne múlt volna ki vagy alakult volna át radi-

kálisan néhány együttes. Ezekről a változások-

ról, néhány új, fiatal tehetségről és alapvető je-

lentőségű új színházi programokról másutt már

röviden számot adtam. A kép teljessége kedvé-

ért azonban illendő bemutatni néhány olyan

színház és színházművész mostani helyzetét is,

amelyek/akik a megelőző évtizedek során fenn-

tartották a cseh színház kontinuitását. Érthető,

hogy az új kitüntetett figyelemben részesül, de

érdemes foglalkozni azzal is, ami megmaradt, és

jobb helyen nem is kezdhetnénk, minta Nemzeti

Színházzal.

A Nemzeti Színház viszonylag fiatal prózai

társulata, élén immár negyedik évada az 1945-

ös születésű Ivan Rajmonttal, a maga eklektikus,

általában színvonalasan tolmácsolt, de nem épp

gyújtó hatású repertoárján belül egyetlen, vitat-

hatatlan kiemelkedő sikert mutathatott fel: egy

XIX. századi cseh regény, a Mrštík testvérek által

írt Egy év falun adaptálását, amelyet a produkció

1951-ben született rendezője, Miroslav Krobot

készített. Az erőteljes közösségi dráma a falusi

életbe ágyazva mutat be kisebb és nagyobb

horderejű társadalmi folyamatokat, szenvedé-

lyeket, szertartásokat. A hatásosan hangszerelt

rendezést a színfalakon kívüli kóruszene is erősí-

tette, s az egésznek olyanszerű kumulatív ereje

volt, mint egy nagy folyónak vagy más elemi ter-

mészeti jelenségnek. Az előadás az 1993-as év

legjobbjaként elnyerte az egyik legnagyobb, má

sodik világháború utáni rendezőről, Alfred Ra-

dokról elnevezett évi díjat. Maga Rajmont, aki ki-

sebb stúdiószínházakban, például Usti nad La-

bemben vagy a prágai Divadlo na Zábradlí (Szín-

ház a Korláton)-ban kezdte pályafutását, hat elő-

adást rendezett a Nemzetiben, köztük egy ope-

rát is; a leghatásosabb azonban mindenképpen

az a két produkció volt, amelyet a Nemzeti Szín-

háznak a Kolowrat-palota padlásán két éve léte-

sült intim, nem proszcéniumos stúdiójában vitt

színre. A palota tetőgerendái alatti szűk térben

egyaránt kivételes erővel és intenzitással hatott

Euripidész Médeiája és Felix Mitterer mai német

drámaíró Látogatási idő című műve. Az előbbi

arénaszínpadát négy, az utóbbi színpadi építmé-

nyét három oldalról vette körül a közönség. A Lá-

togatási idő voltaképpen négy egyfelvonásos,

kórházi betegekről és az őket felkereső rokonok-

ról. A kvartett fénypontja az 1919-ben született

Radovan Lukavskynak, a Nemzeti Színház

doyenjének pazar alakítása volt. A művész pá-

lyafutása a második világháború éveiben indult,

1959-ben pedig mérföldkőnek számító Hamlet-

alakítása hat évig volt repertoáron. Mosta Láto-

gatási idő egyik darabjában egy elmegyógyinté-

zet fanatikusan büszke idős ápoltjaként nézett

szembe a lányával; Learhez méltó színészi mun-

ka volt.

Jan Kačer (szül.: 1936) a Nemzeti Színház

másik, az idősebb nemzedékhez tartozó állandó

rendezője. Változatos pályafutása során színész

és rendező volt a prágai Činoherny Klubban a

hatvanas évek nagy fellendülése idején, majd a

lerohanást követő, reakciós hetvenes és nyolc-

vanas években hosszú évekig rendezett külön-

böző vidéki színházakban. A nyolcvanas évek

végén sikerült ismét gyökeret vernie Prágában,

mégpedig a Vinohrady Színházban, hogy ké-

sőbb a Nemzetiben folytassa a maga megbízha-

tó, gondos felkészülésen alapuló rendezői mun-

kásságát. Az 1993/94-es évad során öt rende-

zése volt látható, közülük talán a legérdekesebb

az 1935-ben született Josef Topolnak, a költői

dráma századunkban legtehetségesebb cseh

művelőjének Isten veled, Szókratész című szín-

darabjából készült. Topol drámái egyébként

Václav Haveléivel együtt éveken át tilalmi listán

voltak.
Egy további, változatlanul kitűnő teljesítmé-

nyekkel büszkélkedő társulata színészközpontú
Činoherny Klub, amelyet most Vladimír Strnisko
szlovák rendező (szül.: 1938) igazgat. Több ot-
tani rendezése közül kiemelkedett egy Wede-
kind Lulu-drámáiból készült adaptáció, Moliére

Fösvénye, valamint Sartre Zárt tárgyalása; vala-
mennyit az a finom egyensúly jellemezte, ame-
lyet Strnisko intellektuális mélység és fizikai cse-
lekvésekben megnyilvánuló komikus hatás kö-
zött fenntart. A színházat 1965-ben alapította
Ladislav Smoček drámaíró és rendező (szül.:

Egy év falun (a Nemzeti Színház előadása)
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1932), aki most is falai között tevékenykedik; az

elmúlt évadban itt rendezte Pirandello Öltöztes-
sük fela mezteleneketcímű művét, jellegzetesen
színes, dinamikus előadásban, amely egyaránt
kiaknázta a darab bohózatosságát és a mélyén
rejlő fájdalmat. Smoček különben a Vinohrady
Színházban és Plzeńben is dolgozott mint ven-
dégrendező.

A Divadlo na Zábradlíban, amely a hatvanas

évek során Václav Havel drámaíró, majd állam-

elnök és Jan Grossman rendező művészi ottho-

nául szolgált, most Prága enfant terrible-je, Petr

Lébl uralkodik mint művészeti vezető és főrende-

ző. Léblt még maga Grossman hívta meg ven-

dégrendezésre 1992-ben, s amikor 1993 elején

Grossman meghalt, Léblt választották utódául. A

még ma is harminc év alatti Lébl grafikusi, terve-

zői és rendezői tanulmányokat folytatott, de nem

egészen két év után otthagyta az állam által

fenntartott színművészeti főiskolát. Egy interjú-

ban nyíltan kimondta, hogy ő a maga örömére

csinál színházat, és legfőbb célja, hogy kiküszö-

bölje az unalmat.

Lébl munkássága, tudatosan vagy sem, emb-

lematikusan tükrözi a posztmodern szemléletet.

Botrányos, szikrázóan szellemes és merészen

látványos előadásaiban, melyeknek ő a tervezője

is, számos hagyományt ötvöz: dadaizmust,

szürrealizmust, intellektuális campet és ezred-

fordulós popot. Atelier-humorral és bizarr figu-

rákkal megtűzdelt rendezései egyszerre öntuda-

tosan teátrálisak és aprólékosan részletezettek;

szemmel látható, hogy elmélyült átgondoláson

és fegyelmezett próbamunkán alapulnak.

Lébl legfőbb erénye - a teátrális és vizuális

megoldások bősége - azzal fenyeget, hogy

előbb-utóbb gyengeségévé válik. Különösen

kitűnt ez Csehov Sirályának 1994 áprilisi be-

mutatóján. A rendező jóformán minden jelenetet

telezsúfol erősen stilizált, gyakran groteszk

mozzanatokkal. Mása nála hisztérikus, clown-

szerű alkoholista, aki a szamovárból konyakot

iszik; Trepljov a második felvonásban derékig

meztelenül, tollas hajpánttal kerülgeti Nyinát.

Van egy jelenet, melyben több szereplő felvált-

va szippant egy marihuánás cigarettából, míg

egy másikban a szolgák ventilátorokkal produ-

kálnak szelet.
Lébl díszleteiben többnyire tudatosan mes-

terkélt, kétdimenziós, vászonból kivágott fákat,
oszlopokat vagy felhőket látunk, fehérben-feke-
tében. A rendező-tervező még konstruktivista
megoldásokat is alkalmaz: a szereplőket időn-
ként kocsin tolják be stilizált pózokban. Léblt
ugyan főleg fiatalokból álló rajongók népes tábo-
ra veszi körül, mindazonáltal a jövő kérdése,
hogy nyilvánvaló tehetsége vajon beérik és fe-
gyelmezettebb belső ellenőrzés alá kerül-e.

A Vinohradyt, a Nemzeti Színház e hagyomá-

nyos vetélytársát most egy korábbi színésznő,

Jiřina Jirásková vezeti. Az együttes a legtapasz-
taltabb prágai színészekből áll, élükön a főváros
alighanem legjobb színészével, Viktor Preisszel
(szül.: 1947). Preiss skáláján egyaránt megfér-
nek a hősi, a klasszikus bohózati és a komplex lé-
lektani színek, amint ez kitűnt féltucat előadásból

is, így Pavel Kohout Szegény gyilkosából, Mo-

liére Fösvényéből, valamint Oldřich Dańek Mily
könnyű uralkodni című művéből, amely ironiku-

san, Dürrenmatt modorában ábrázolja Károly

cseh királyt. A Szegény gyilkost mesterien ren-

dezte az 1924-es születésű Luboš Pistorius, aki-

nek pályája, akárcsak színiakadémiai évfolyam-

társáé, Lukovskyé, a háborút közvetlenül követő

időkben bontakozott ki; azóta számos prágai

színházon hagyta rajta jellegzetes keze nyomát,

így a Vinohradyn és a Nemzetin is, ahol az elmúlt

évadban igen hatásosan vitte színre Pirandello

Így van (ha így tetszik) című művét.

A Jan Schmid (szül.: 1936) vezette Ipszilon

Színház legfőbb jellemzői együttesének állandó-

A fösvény Vladimír Strnisko rendezésében
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ironikusnak mondható, hogy éppen ez a színház

játszott Karel Křiž (szül.: 1941) vezetésével kez-

deményező szerepet az 1989. novemberi bárso-

nyos forradalom előkészítésében, mind provo-

katív műsorával, mind azzal, hogy házigazdája

volt a fokozatosan kialakuló forradalmi mozga-

lomban főszerepet játszó színházi emberek jó

néhány döntő jelentőségű találkozójának. A

rendszerváltás után a színház megváltoztatta

mind a nevét, mind a jellegét; ettől fogva Labirin-

tus Színháznak hívták, a tulajdonképpeni szín-

házépület melletti középkori boltívek alatt stúdió-

színházat hozott létre, és nagyra törő program

keretében kulturális központot alapított a szín-

ház és más művészeti formák számára. Csak-

nem egyidejűleg azonban olyan ingatlanproblé-

mák tornyosultak fel előtte, amelyek az új gazda-

sági rendszer tünetértékű jelenségei: a telek ko-

rábbi magántulajdonosai és üzlettársaik rend-

szabályokhoz folyamodtak az újjáalakult szín-

ház kilakoltatása céljából, aminek következté-

ben a Labirintusban néhány év óta mindenki

szorong és reszket, noha a hatályos törvények

értelmében a végérvényes kilakoltatásra még

további néhány évig nem kerülhet sor.

Křiž, vezetőtársaival és társulatával együtt

addig is két fő irányban haladt: a nagyszínház-

ban többé-kevésbé hagyományos produkciókat

hoztak létre, míg a földalatti boltíves stúdióban

kísérletibb jellegű munka zajlott. Az előbbiek so-

rában a fénypontokat a fiatal - 1959-ben szüle-

tett - Nana Burešová rendezései jelentették;

Grabbe művének, a Don Juan és Faustnak szín-

revitelével 1992-ben ő nyerte el a Radok-díjat. A

nagyszínházban maga Křiž is rendez (1994 tava-

szán például egy, a trójai téma köré csoportosí-

tott görög tragédiatetralógiát vitt színre), de akár

a Nemzetiben Rajmont, ő is inkább a stúdióban

zajló intimebb alkotómunkát részesíti előnyben.

A közelmúltban itt rendezett két dramatizált, erő-

teljesen fizikai jellegű zenés montázst nem drá-

mai alapanyagokból: az egyik, Az evező és a

rózsa a XX. századbeli Csehország politikai és

vallási problémáit boncolta, míg az Opera Dada

dadaista anyagokból szerkesztett mozgalmas

revű volt.

Az 1994-es cseh színház problematikus arcu-

latára Otomar Krejča (szül.: 1921) esete a legjel-

lemzőbb. A cseh színház érettebb korú élvonal-

beli tehetségeinek legjelentősebb csoportja az

1993/94-es évad során a Divadlo za Branou II.-

ben jött össze; itt támasztotta fel Krejča az 1989-

es novemberi forradalom után a maga hatvanas

évekbeli színházát. Amikor Krejča az ötvenes

évek végén a Nemzeti Színház drámai tagozatá-

nak élére került, elsősorban az ő nevéhez fűző-

dött e színház - és ily módon közvetve az egész

cseh színjátszás - fellendítése. Az elkövetkező

tíz év alatta haladó együttest Európa egyik nagy

színházává változtatta. Miután e posztjából ki-

szorították, 1965-ben módjában volt saját szín-

házat alapítani; itt, a Za Branouban folytatta ki-

emelkedő munkásságát, amelynek révén Euró-

pa-szerte ismert, világklasszis rendező lett. Ám

1968 augusztusában a varsói paktum lerohanta

Csehszlovákiát; az ezt követő „normalizáció"

során a Divadlo za Branout bezárták, s

Krejčának, hogy egyáltalán rendezhessen,

1976-tól 1990-ig különböző európai színházak

között kel-lett vándorolnia. Helyzete egyébként

meglehető-sen speciális volt: hazájában ugyan

nem rendezhetett, külföldön azonban igen, és

haza is látogathatott Prágába, feltéve, ha

„meghúzza ma-gát".
1990-ben aztán magának a kulturális minisz-

tériumnak a jóváhagyásával Krejča feltámasz-
totta a Za Branout. Szoros együttműködésben
Karel Kraus dramaturggal (szül.: 1920), korábbi
közeli munkatársával, akivel a háborút követő
évek óta dolgozott együtt, 1990 és 1993 között
féltucat előadást rendezett. Az eredmény ve-
gyes volt; a legnagyobb figyelmet a Cseresz-

nyéskert és a Godot-ra várva keltette. Az 1992/
93-as évadban csatlakozott hozzá Josef Svobo-
da (szül.: 1920), korábbi tervezője, akivel az öt-
venes évek óta másfél évtizeden keresztül dol-
gozott együtt, egész pályája legnagyszerűbb
előadásain. Aztán Krejča emigrációja és bizo-
nyos félreértések húsz évre elválasztották őket.
Mostani művészi egymásratalálásukból két új
előadás született, ám ezek nemigen emlékeztet-
tek korábbi izgalmas együttműködésük termé-
keire, mint ahogy Krejčának valamennyi, vissza-
térése után keletkezett munkájáról elmondható:
mintha hiányoznék belőlük a szikra, mintha ezek
az előadások már nem találnák meg a rezonan-
ciát az új társadalommal és az új közönséggel.

sága, valamint sajátos stílusa, amelyben szere-

tetre méltó, félig rögtönzött bolondozás és ko-

moly társadalombírálat elegyedik, a színészek

zenei adottságaival fűszerezve. Az eredmény: a

hagyományos színházi sémák elleni szelíd akna-

munka. Az Ipszilon voltaképpen úgy testesít meg

bizonyos posztmodernséget és formai bomlasz-

tást, hogy közben rá sem hederít ezek elméleti

megalapozására vagy implikációira. 1963-ban

jött létre az észak-csehországi Liberec városá-

ban, majd 1978-ban költözött Prágába, ahol ál-

landóan telt házak előtt játszik, ám mindvégig

megőrizte a maga nyájas, közönségbarát kötet-

lenségét; színészei könnyedén váltanak át a

színpadi átélésből a kívülálló brechti kommen-

tárra avagy a nézőkkel való laza, fesztelen kon-

taktusra. A Romeo és Júlia, az Othello, a Van, aki
forrón szereti és Woody Allen Isten című műve

házi adaptációja mellett előadnak saját, kollektí-

van létrehozott kvázi dokumentumjátékokat is,

amilyen a Mozart Prágában, vagy lazán szer-

kesztett, csevegésből, énekből és talkshow-ból

szőtt varietéprogramokat is. Jan Schmid, miköz-

ben fogantatásuk pillanatától kezdve kezdemé-

nyezi, felügyeli és irányítja az Ipszilon legtöbb

produkcióját, tanít a színművészeti főiskola alter-

natív színházi tagozatán, könyveket ír és illuszt-

rál, továbbá maga végzi a színház minden grafi-

kusi munkáját is.

A háború végén alapított Realista Színház ne-

ve nem sokkal az 1948-as kommunista hatalom-

átvétel után összeforrt a színészet leszűkítve ér-

telmezett, dogmatikusan sztanyiszlavszkiji, szo-

cialista realista felfogásával. Ennek fényében

A Zárt tárgyalás a Drama Club előadásában
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Ám 1994 tavaszán Krejča és Svoboda (no

meg természetesen Kraus) közösen állították

színre Pirandello A hegyekóriásaicímű művét, s

itt Krejča ismét sikerrel igazolta különleges te-

hetségét, amely harminc évvel korábban hírne-

vet szerzett számára. Együtt volt itt a szöveg és a

jellemek mélyreható elemzése, a mesterien

hangszerelt, fegyelmezett rendezés és az a ha-

todik érzék, melynek révén a művész az időszerű

problémák lényegét tudta mindig is kitapintani.

Az előadás több, részben mélységesen ironikus

szempontból is mérföldkőnek tekinthető. Egyfe-

lől Krejčának visszatérése óta leghatásosabb

rendezése ez, és méltó apoteózisa két nagy mű-

vész megújult együttműködésének, másfelől vi-

szont alighanem hattyúdala a második Divadlo

za Branounak, s ezáltal paradigmája a cseh szín-

házat sújtó mostani bajoknak.

A dráma maga különös parabola egy vándor

színtársulatról; újabb variáció Pirandello jól is-

mert témáira, igazság és illúzió, maszk és való-

ság viszonyára. A konfliktus a színházművé-

szek, illetve a közönyös szponzorok és az érzé-

ketlen közönség konfrontációjában csúcsosodik

ki, s már-már túlságosan is fájdalmasan vissz-

hangozza Krejča színházának sorsát 1994 tár-

sadalmi és gazdasági kontextusában. Az új piac-

gazdaság egyik következménye ugyanis a mű-

vészeteknek juttatott szubvenció drasztikus

csökkenése, s ezt a válságot csak elmélyíti, hogy

hiányoznak azok a törvények, amelyek a művé-

szeti intézményeknek nonprofit státust biztosíta-

nának, illetve lehetővé tennék, hogy a vállalko-

zók leírhassák adójukból a művészeteknek jutta-

tott támogatást.

1994 tavaszának végén a kulturális minisz-

térium bejelentette, hogy számos, addig szub-

venciót élvező színháztól megvonja a támoga-

tást, köztük Krejča Za Branou II.-jétől is; csak a

Nemzeti Színház sorsa látszik biztosítottnak,

ámbár a szubvenciót itt is megkurtították. A töb-

bi, Krejčáéhoz hasonló színháznak másutt kell

támogatókat keresnie. De noha más színházak,

amelyek már eddig is élveztek támogatást

városi vagy regionális szervek részéről, a jelek

szerint, továbbra is számíthatnak valamelyes

segítségre, Krejčának egyelőre senki sem nyújt

ilyen mentőövet. Mélységesen nyomasztó a

párhuzam Pirandello vándorszínészeinek sor-

sával: ha Krejča második Za Branoujának be

kell zárnia, e színház lesz az első jelentős áldo-

zata a Cseh Köztársaság posztkommunista

korszakára jellemző deregulált szabad vállal-

kozásnak.
A prágai színházi rendszer legradikálisabb

megújításának színhelye az egykori E. F. Burian
Színház lett, amelyet valaha az egyik leghíre-
sebb XX. századi avantgárd cseh rendezőről ne-
veztek el. A városi hatóságok 1991-ben a köz-
gazdász-szociológus Ondřej Hrabot nevezték ki

A Laterna Magika Varázsfuvola-előadása

e színház élére, egyszerű, ám (a Cseh Köztársa-

ság viszonylatában) forradalmi pályázat alapján.

Hrab Archa, azaz Bárka Színházra keresztelte át

az intézményt, amelyből vadonatúj típusú befo-

gadó színházat csinált, minimális adminisztratív,

műszaki és dramaturgiai személyzettel, de stá-

tusban lévő színészek és tervezők nélkül. Ehe-

lyett vagy már kész produkciókat kívánt meghív-

ni, vagy egyes művészeket új előadások

létrehozására. Hrab hangsúlyozza, hogy őt nem

a kommersz szórakoztatás érdekli, hanem

részben kísérletibb szellemű hagyományos

színházi produkcióknak akar otthont adni,

részben újító szellemű zenés, táncos,

pantomim- és multimédia-vállalkozásoknak.

Emellett sikerült megnyernie az ingatlan

tulajdonosának, a Kereskedelmi Banknak a

támogatását is; a bank kész a

színház kiadásainak jelentős részét magára vál-

lalni.

1994 júniusában változatos skálájú, avant-

gárd zenés és pantomimworkshop, illetve elő-

adóest után, a Bárka Színház adott otthont Ro-

bert Wilson prágai bemutatkozásának: itt került

színre a Doktor Faustus világosságot gyújt. A to-

vábbi előadásokon Meredith Monk, Peter Schu-

mann, japán kabuki és bunraku társulatok, vala-

mint válogatott cseh művészek mutatták be tu-

dásukat.

Hazai szempontból forradalmi már maga az

épület is. Az egykori Burian Színházat minde-

nestől kibelezték, és két, a legmodernebb tech-

nológiával ellátott, abszolút rugalmas fekete já-

tékteret létesítettek, amelyek közül a nagyobbik

négyszer négy méteres liftekkel van felszerelve;

a konstrukciót alighanem maga Burian is elisme-

réssel nézte volna. Másfelől Hrab vállalkozásá-

nak fanyarul ironikus sajátossága, hogy az 1930-
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s években létesített s a kommunizmus ügyének

zentelt színház helyére most egy bank által

zubvencionált szabad piaci vállalkozás került.

Svoboda Laterna Magikáját szintén a kulturá-

is minisztérium szubvencionálta, s a támogatás

olyósítását megszüntették; ez az együttes

zonban mindig is olyan kasszasikert mondha-

ott magáénak, hogy a szubvenció évi egy dollár

elképes összegre korlátozódott. A színház to-

ábbra is eltartja magát, főleg azáltal, hogy -

int már hosszú évek óta - elsősorban a turis-

ák érdeklődését aknázza ki igen eredménye-

en. (A most futó előadások, például az Odüsz-

zeusz, a Minotaurusz vagy Mozart Varázsfuvo-

ájának adaptációja, napról napra zsúfolt háza-

at vonzanak.) Ám a legtöbb cseh színház,

mely ellentétben a Laterna Magikával, a cseh

yelvhez van kötve, aligha élhet ezzel a megol-

ással. Sok színház, miközben hevesen támadja

kormánynak a művészetekkel szembeni piac-

azdasági álláspontját, máris rögtönzött straté-

iákkal próbál védekezni: erősíti kapcsolatait a

ámogatásra hajlandó helyi kulturális intézmé-

Az 1989-es változások után a
posztszocialista"
rszágok közvéleménye komoly
árakozással fordult a művészetek, így a
zínház felé is. Sokan azt várták, hogy a tilalmak
egszűnésével egymás után születnek majd az

rtékes, „világmegváltó" produkciók, sorra
erülnek elő az asztalfiókból a ki nem adott nagy
űvek stb. Hamar kiderült, hogy az elvárások

issé naivak. Az asztalfiókok többnyi-re üresnek
izonyultak, a színházakon pedig szinte
indenütt egyfajta bizonytalanság lett úr-rá. A

izonytalanság az egyes színházakban, de az
gyes országokban is különböző mértékű volt és
ülönböző ideig tartott. Ismereteim szerint se-hol
em okozott olyan mérvű hanyatlást, és nem
utatkozott annyira tartósnak, mint a volt Cseh-

zlovákiában, illetve a szétválás utáni Szlovákiá-
an.

Az említett jelenség okait e helyütt lehetetlen
ifejteni, annyit mégis tudní kell, hogy 1989 no-
embere előtt a csehszlovákiai társadalmi-politi-
ai légkör merőben eltért a magyarországitól. A
atalmát egyre nagyobb veszélyben érző pártból

nyekkel, szívélyes viszonyt ápol a háziurakkal,

kapcsolatot keres a vállalatokhoz, igyekszik

megtalálni a közönségvonzó produkciók recept-

jét, sőt, merőben új színházmenedzselési formá-

kat dolgoz ki.

Öt évvel a bársonyos forradalom után a cseh

színház most is, mint már annyiszor, csak most

más okokból, szorult helyzetben van, és taktikai

manőverezésre kényszerül. Személyi állomá-

nyát, korábbi struktúráit és működési módját

nagyrészt megőrizte, mindazonáltal világos,

hogy egy közelebbről még meg nem határozható

átmeneti korszakot él át. Minthogy számos ko-

rábbi hangadó személyisége lassan pályája vé-

géhez közeledik, könnyen lehet, hogy a cseh

színházak üzemelésének eddigi logisztikája is

elveszíti életképességét. A jövőt mindenesetre

homály fedi.

Slavic and East European Performance;

a New York City University kiadványa, 15. évfo-

lyam, 1995 tavasza

Fordította: Szántó Judit

hiányoztak (vagy nem jutottak szóhoz) a „re-
formkommunisták", a társadalmon belül egyre
fokozódott a feszültség. A politikai „ellenvéle-
mény" kinyilvánításának szinte egyetlen - de
mindenképpen legerősebb, „leghangosabb" -
fóruma a színház volt. A színház tehát az érdek-
lődés középpontjában állt. Szlovákiában a politi-
kai ellenvélemény művészileg igen magas szín-
vonalú produkciókban fogalmazódott meg, rá-
adásul a közönség sokszor a nem politikai szán-
dékú mozzanatokat is „egyértelműsítette" és há-
lásan fogadta. Végül a színház, illetve a színházi
emberek váltak a novemberi változások kezde-
ményezőivé és vezéralakjaivá.

Nem véletlen, hogy közvetlenül a „bársonyos
forradalom" kitörése előtt, 1989 októberében A
ma színháza című ostravai fesztiválon a szlovák
produkciók soha nem látott magas színvonalról
tanúskodtak, és hangos szakmai és közönségsi-
kert arattak. Azóta legendássá vált, nemzetközi
sikereket elért előadások születtek az 1988/89-
es évadban: a túrócszentmártoni színház Edin-
burghban díjazott, BITEF-et is „megjárt" Mari-

vaux-ja (A vita) vagy ugyancsak Edinburghban

szerepelt Brechtje (Baal), a Nemzeti Színház Ib-

sen- (A nép ellensége) és Gorkij- (Nyaralók) elő-

adása vagy a Stúdió S Süskindje (A nagybőgős)

és Mrožekje (Emigránsok) stb.

November után a közvetlen politizálás valódi

helyére került, a parlamentbe és a publicisztiká-

ba. A színházakban pedig maradt a tanácstalan-

ság, a bizonytalanság, a hogyan tovább kérdé-

se. Erre a kérdésre a legkülönbözőbb válasz-

adási kísérletek születtek, eleinte kevés sikerrel.

Voltak, akik megpróbálták ott folytatni, ahol a ha-

talom a hetvenes évek elején közbelépett: az ab-

szurdnál, Kafkánál és más tiltott szerzőknél. Ez a

kísérlet szinte teljes kudarcba fulladt. Művészi-

leg érdemleges érték nem született, a közönség

pedig teljes érdektelenségével tüntetett. Az itt-ott

fölbukkanó, addig tiltott kortárs szerzők közül

egyedül a Nemzeti Színház Tábori-előadása

(Main Kampf, rendezte Roman Polák) aratott

szakmai sikert, a közönség azonban ezt sem „dí-

jazta". Mások az addig csak nyomokban föllelhető

„alternatív formákkal" kísérleteztek. Ezekből a

kísérletekből új, a hivatásos színházi struktúrán

kívül álló színház született, a Blaho Uhlár vezette

Stoka, és hivatásos - ugyancsak az állami

struktúrán kívül működő - társulattá vált az addig

amatőr GunaGu. Megjelenésük új szín a szlovák

színházi élet palettáján, a kritika egy részé-nél

tapasztalt hozsannázó fogadtatást azonban,

véleményem szerint, inkább a végre megjelenő

másság fölötti öröm, mint a tényleges művészi-

esztétikai értékek váltották ki.

Tény azonban, hogy a szlovák színháznak

szüksége volt - és van - ezekre a társulatokra,

mert ők jelentik a hivatásos színházból húsz éven

keresztül szinte teljesen száműzött (az amatőr

színházaknál viszont erőteljesen jelenlévő)

„alternatívát". A legtöbb színház első meglepe-

téséből ocsúdva a kommersszel próbálta áthi-

dalni az átmenet nehézségeit. Szerencsére

egyes színházvezetőkben mégis fölébredt az

igényes művész, másutt az egyre szorongatóbb

pénztelenség vált a legfőbb akadállyá. A semmit

ugyanis legalább csillogóan föl kellett volna

öltöztetni. Ez egyedül a pozsonyi Nova Scena

társulatának sikerült. Lúbo Roman igazgató az

egykor Nyitrán (és a zeleneci amatőr csoporttal)

kiváló előadásokat produkáló Jozef Bednárik

rendezővel „giccsgyárat" hozott létre, amely el-

sősorban musical-előadásaival nemegyszer ar-

cul csapja a jó ízlést, de kielégíti a közönség-

igényt.
Az újból felerősödő társadalmi feszültségek és

az a tény, hogy az országban kialakult helyzet ma
rosszabb, mint ahogy azt a többség 1989 után
várta, az alkotók egy részét újra a „politikus
színház" felé fordították. Ennek első jelentős
eredménye a besztercebányai bábszínház (Di-
vadlo na Rázcesti) „profilbővítése" volt. A tár-
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