
ehér frakkos, csokornyakkendôs fess úr mikrofonnal a kéz-
ben vezényli a ceremóniát a színház elôcsarnokában. Ponto-

san egy hét múlva, a következô májusi szombat éjszakáján látjuk
újra rajta e fényes öltözetet, az lesz majd a záró esemény, a feszti-
vál díjkiosztó ünnepsége, amikor – mielôtt az arra érdemes színé-
szeket (merthogy itt csak színészi díjak vannak, ez a „színészet
fesztiválja”) a színpadra szólítaná – a kínosan kötelezô feladat
unott és szabadkozó ledarálása helyett (ezt szoktuk mi csinálni)
valódi jókedvvel és ôszinte hálával felolvassa a szponzorok nevét
(és azok számosan vannak, és büszkén állnak fel a nézôtéren, és a
közönség lelkesen tapsolja ôket, hisz megérdemlik). De most még
a nyitó napon vagyunk, a jól tartott külföldi vendég udvarias tar-
tózkodásával, merev mosolyával figyeljük a frakkos úr bohóckodá-
sát (nevezzük is meg: Robert Czechowskiról van szó, a kaliszi Bo-
gusïawski Színház igazgatójáról, akinek elmúlt években elkövetett
csokornyakkendôs kûrjei, na meg rendezései, fesztiválszervezôi
munkája bizonyára hozzájárultak ahhoz, hogy az immár negyven-
hatodik alkalommal megrendezett kaliszi fesztivál az egyik legje-
lentôsebb lengyelországi színházi találkozóvá nôtte ki magát).
Mert hát mégiscsak bohóckodás zajlik itt, gondoljuk magunkban,
miközben az oszlopok mögé húzódunk a fehér ruhás tündérkék
vagy kik elôl, akik mosolyogva firegnek-forognak a csipkés ruhács-
kákban. „A menyasszonyi ruhákat gyártó cég is szponzorál ben-
nünket”, súgja fülünkbe titkon Mariusz aligazgató úr, öltözete ha-
gyományos munkaruha, akárcsak a helyére igyekvô vendégé, aki
megértôn mosolyog, de magában mégiscsak azt gondolja: hogy
jön ez a XXI. századi mûanyag bûbájkodás a Woyzeckhez?!, hisz

akárhogyan is, Büchner brutális látomásának kéne következnie.
Komolyan, keményen, minden megalkuvás nélkül. 

Az következik. De az átmenet a procc elôcsarnokból a woyzecki
világba zökkenômentes: a színpad bal oldalán menyasszonyiruha-
kölcsönzô és -bolt, a kirakatüveg mögött tehát ugyanolyan fehér
tüllcsodák virítanak, mint amilyeneket az imént láttunk a szpon-
zorangyalkákon. Czechowski úr tudta ezt, bizony, hiszen saját
színháza, a kaliszi Bogusïawski Színház produkciójáról van szó,
ahol a lengyel színház egyik mai ígérete, Maja Kleczewska állította
színre Büchner töredékes remekét. Baloldalt hát a bolt, ez lesz
majd Marie munkahelye-otthona, jobboldalt fodrászat, annak
szükséges rekvizitumaival, tükrökkel, parókákkal, satöbbi – ez
lesz Woyzeck állandó tartózkodási helye. Középen néhány sze-
dett-vedett mûanyag szék, mögötte plexifal, ez zárja a teret, és
mint késôbb kiderül, olykor a színpadi mélységben láttatni enged
egy másik világot. Elôcsarnokbéli saját csillogó életünkbôl belép-
tünk saját életünkbe. Minden történésen túl, a fôhôs kihallgatásá-
val kezdôdik az elôadás, ám tárgyalóterem helyett a tévé-show-k
szenzációhajhász ôrületét idézi a jelenet, mikrofonba lihegô, jelre
tapsoló plexiemberek gyûrûjében remeg egy megfelelni akaró, sze-
rencsétlen ember, Woyzeck, aki mikroportba tördeli-makogja ron-
csolt szavait, s emberi zárványként reménytelen igyekezettel pró-
bálja megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, azt, ami ebben a
médiatébolyban amúgy sem érdekel senkit sem: miért is ölte meg
szerelmét, Marie-t. A valószínûtlenül vékony Sebastian Pawlak tö-
kéletes Woyzeck. Reszketô kérdôjelként, örök naiv tekintettel bá-
mul embertársaira, hiperérzékeny empátiával és a kiszolgáltatot-
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tak bármit tudomásul vevô, kushadó buzgalmával igyekszik a vi-
lághoz idomulni s azt kielégíteni. Szó szerint. A perverz Kapitányt
és Doktort nôi parókában, piros tûsarkú cipôben szolgálja, beteg
vágyaikat-követeléseiket szétroncsolt lélekkel kielégíti, felad min-
dent, hogy megôrizze önmagát és szerelmét, mintha lenne a tér-
nek és idônek olyan szeglete, ahol nem gyûri le, nem zabálja fel
ôket az, ami van. Az, ami van – és az, amire vágyunk: e kettôsség fel-
mutatásának igényével született az elôadás, és miközben Maja
Kleczewska rendezése naturális brutalitással leképezi azt, amiben
élünk (és ez lényegét tekintve azonos ma Kaliszban és Budapesten
és tegnap a büchneri Strassburgban és Darmstadtban), a már em-
lített plexifal mögött templomi oltárral, megtisztító vízzel, a ter-
mészet zöldjével gyönyörû metaforában megfogalmazza azt is,
amire vágyunk. Hideg, kíméletlen pontosság és sajgó, fájdalmas
hiány – ebbôl építkezik a fesztivál kiemelkedô elôadása. Termé-
szetes hát, hogy egy hét múlva, a fehér frakk újabb felbukkanása-
kor, számos díjjal jutalmazzák a produkció résztvevôit. Ám szá-
mosan sorakoznak majd a színpadon további színészek is, hiszen
a Woyzeck mellett sok – és sokféle – jó elôadással találkozhattunk
e színészi szemlén. A sokféleség kulcsszó lesz Kaliszban, és ne-
künk különösebb bánatot nem okozva éppen az lesz meghatározó
élményünk, hogy a legnagyobb igyekezettel sem lehet a mai len-
gyel színjátszás trendi nyomvonalát kitapogatni. Azt a nyomvona-
lat, amin sorra érkezhetnének és potyoghatnának elénk a „köve-
tendô” forma termékei, és ami oly egyhangúvá, bár átláthatóvá (és
kritikusi boldogságot okozva: beskatulyázhatóvá) tenné az életet,
esetünkben a színházat.

Merthogy van itt minden: a lengyel színház közelmúltjának po-
rolgatása-ápolgatása-életre keltése; divatosan sivár, kortárs német
dráma antropomorfizálása (szóval átélhetôvé tétele); vérprofi bru-
táláru eladhatóvá csiszolása; látványban fürdô, önmutogató mo-
nodráma látványos bukása és az ellenpélda: semmiközelig redu-
kált, moccanatlanságában is gazdag monodráma fényes diadala;
humorra kihegyezett, földszagú csehszlovák (persze: cseh, illetve
szlovák) realizmus fagyos elutasítása és közben földszagú álmok
és emlékek beregszászi szárnyalása és sikere; Gombrowicz-évfor-
dulóból maradt értelmes és intelligens érzékiség; divatos témák
kortárs lengyel kiadása; mesterség felmutatása, illetve kiárusí-
tása… és mindenekelôtt, talán mert ösztönösen is jobban figye-
lünk a Színészre: színes, izgalmas, erôs és gazdag személyiségek

diadala a lihegô üzenetek vagy a gépies rutin által szürkére gyalult,
unalmas alakok felett. 

Mindezt most még nem tudjuk. A Woyzeck ütôs élményével zár-
juk az elsô estét, és túl vagyunk két délutáni elôadáson, de még
nem tudhatjuk, mi vár ránk egy héten át a legendás imposztorról,
Bogusïawskiról elnevezett színházban. Mindenesetre a kezdet
biztató: elôbb varsói fiatalok érzékeny, összecsiszolt játéka arat jo-
gos sikert Stephen Belber Szalag címû kamaradrámájában, majd
kissé kényelmetlenül feszengünk (de kitartunk) a mellôlünk elpá-
lyázó, elégedetlen nézôk között, amikor is azok egyértelmûen el-
utasítják a mai orosz Mester, Koljada Tyúk címû darabját. Vagy in-
kább a prágaiak elôadását (ez lesz majd a sorsa a pozsonyi Astorka
Bûn és bûnhôdésének is). Tradicionális és kommersz, magyarázzák
mellettem, és mi rábólinthatunk – a kérdés csupáncsak az, bûnös
dolog-e ez. A darab pompás szereplehetôségeket ad Szí-
nésznôknek és Színészférfiaknak egyaránt, s ezzel élnek is a Svan-
dovo Divadlo színészei. Egy kevés Feydeau és sok-sok kelet-euró-
pai provincializmus szorul a sablonhelyzetbe: éjszakai órán lepuk-
kant vidéki színház színészlakásában vagyunk, naiv üdvöskével és
megfáradt fôrendezôvel a paplan alatt, hisztérikus primadonnával
és szarkavaró barátnôvel a beszakított ajtóban, örökzöld színházi
botrányokkal és mindent megoldó hajnali madárcsicsergéssel… 

Fesztiválra „komoly” dolgok valók, érezzük másnap az opoleiek
Iphigeneia Auliszban címû japánosított szertartásmímelésében,
majd a komolyság mellé plasztikforradalmiság is társul, amikor a
wrocïawiak Idôzített narancs címmel színre viszik és megmutatják
nekünk Anthony Burgess divatregényét, a Gépnarancsot. Jan Klata
a másik nagy rendezôígéret, tudhatjuk meg színházi barátainktól
a bejáratnál, és valóban, vérprofi adaptációt kapunk. (Lásd Nánay
Fanni írását a SZÍNHÁZ idei áprilisi számában. – A Szerk.) Ízléses
szalonbrutált tálalnak egy amerikai musical szervezettségével és
látványosságaival, minden a helyén van, és imponálóan üzemel,
sokszor „leesik az állunk”, csak éppen a közlésbôl tûnik el öt perc
után a meglepetés, mindent tudunk, agyonrágott csont az egész –
igaz, a „tradicionális” olvasó ezt már a kultuszregényrôl is elmon-
daná, ha merné. Klata az új évezred emberérôl állít valami fonto-
sat, de épp az embert spórolja ki a színházi nagyüzembôl – ennek
szerencsés ellentéte a már több mint ígéret Pawel Miś kiewicz
munkája néhány nappal késôbb: ô is coolban utazik, vele kapcso-
latos szerény élményanyagunk (korábban Walczak-, Sbrljanovic-,
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Alina a nyugati végeken (Drámai Színház, Varsó) 
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most pedig Dobbrow-rendezése) azt mutatja, erôs érdeklôdést és érzékenységet tanúsít a
kortárs drámák iránt. Alina a nyugati végeken – valahogy így fordíthatnánk a német Dirk
Dobbrow nálunk még ismeretlen drámáját, mely mai sablonokat alkalmazva abba a vég-
telen sorba illeszthetô, ahol a sivár és kietlen nem történés depi-drámái sorakoznak, és
ásítják a nézôre azok szomorúságát, ám menthetetlen unalmát. Remek színészei segítsé-
gével (varsói Drámai Színház) Csehovot lopja be 2006-ba Miśkiewicz, és a nagyváros
széli benzinkutas-lakókocsis, hôségben fuldokló világvégi tájban egyszer csak igazi kicsi
emberek tûnnek fel igazi kicsi örömökkel és fájdalmakkal. S miközben szembesülünk a vi-
lág dolgaival s benne saját életünkkel, azt érezzük, hogy valóban a színészet fesztiválján
vagyunk. Nem azért, mert végre bátran „lelepleznek-megmondanak”, hanem mert a stú-
diónyi térben felmutatják a végtelen emberi titkokat és szakadéknyi mélységeket. Ehhez
az kell például, hogy az anyát játszó Katarzyna Figura (mi nem tudjuk, de a közönség an-
nál inkább: ô a letûnt évtized lengyel szexidolja) amolyan vidéki Marylin Monroe-ként
társért kaparva, majd összezuhanva szôke parókáját félredobja, hogy tar fejjel, lelki-testi
pôreségben álljon elénk. 

Így, ilyen pôrén áll elôttünk, pontosabban egy sajtótájékoztatószerû semleges térbe
lépve ül a mikrofon mögött egy nagy színésznô, Maïgorzata Rozniatowska, és mondja el
élettörténetét – na persze nem a sajátját, hanem egy dokumentumból és fikcióból össze-
gyúrt sorsot. Mozdulatlan felsôtest, rezzenetlen arc, a száj mozog, a tapasztalattal és böl-

csességgel teli tekintet mesél. Nézôtársaink ismerik a mesét (Witkacy pályatársának, Jerzy
Szaniawskinak utolsó éveit édesítette, majd tette tönkre a hatvanas években egy fiatal fe-
leség), értik a szöveget, mi meg csak függünk bambán egy tekinteten, hallgatjuk az isme-
retlen lengyel szavakat, és minden világos. Értjük a kegyetlenséget, amivel ez a nô halálra
kínozta a híres írót, értjük a sorsvállalást, a kíméletlen szembenézést a változtathatatlan-
nal. Ül ott egy nagy Színésznô, nem csinál semmit, csak megosztja tudását velünk. Ez a
tudás már rég nem a mesterségrôl, a rendezésrôl szól, ez az életrôl szól. Törôcsik ilyen szí-
nésznô, például. És most megtudhattuk, Maïgorzata Rozniatowska is ilyen, például. A fe-
hér frakkos ismerôs úr majd neki nyújtja át az egyik fôdíjat. A másikat Sïawomir Macie-
jewski kapja. Gombrowicz Esküvôjében játssza Henryket, ezt a lengyel Hamletet. Játssza
valóban, hiszen ez az életbe ébredô fiatalember felpróbálandó szerepekként ölti magára a
már születésekor-ébredésekor készen kapott feladatokat. A gyermeki-vôlegényi-család-
fenntartói-királyi kötelezettséget próbálgatja és dobja el folyton a Hôs, a személyiség ön-
törvényû megszólalásáért küzdô egyszeri Ember. Az észt Nüganen toruñi rendezése alá-
zatos, fegyelmezett társulati munkát, egyszerû, pontos fogalmazást, szolid, pasztell víziót
teremt a színpadon. Henryk végigtombolja-táncolja-kisajátítja-uralkodja az életet, a vég-
telen határáig elmerészkedik – és közben befelé koncentrálva, érzô lélekkel, mozdulatla-
nul várja be sorsát. A nagy családi asztalt, rajta súlyos székeket, az otthont magát, fia
ébredése után az apa hozta be hátán (a litván Vladas Bagdonas játssza, s e karizmatikus

színészóriást nézve egyszer csak rájövünk:
de hisz ô az, maga az Apa, Nekrošius Ham-
letjébôl!), hogy végül Henryk bújjon alá, s
emelje azt hátával mint súlyos keresztet.
Körben a világ, egy széken apa-anya, mási-
kon jövendôbeli, Henryk vállalja életét, el-
indul, végsô szerepe, önsorsa végleg rajta,
mint csigán a háza. Ez a vállalás nem akar
sikerülni egy mai hamletnek, írjuk nevét
kisbetûvel, hisz kisember ô kisélettel, ezért
van bajban társa-alteregója-ördögi énje-ki-
rályi felettese, aki mindenáron fejébe
nyomná már a koronát. Modzelewski friss
darabja, a Koronázás Molnár Az ördög, il-
letve Roãewicz Kartoték címû drámáira ha-
jaz. A fôhôs szinte ki sem kel az ágyból, hol
szeretôjével hazudik magának új életet,
hol fakó feleségét nyugtatja hazugsággal,
hol fogadja az ágy körül ülô többi szerep-
lôt, apját, anyját, nôvérét, barátját… s vé-
gig vele van láthatatlanul a „király”, aki
kimondja az elhallgatott gondolatokat,
kommentálja az elhangzó mismásoláso-
kat, iróniával fûszerezi a szalmalángnyi ne-
kiveselkedéseket. Szeretettel és humorral
teli, szigorú életkép ez rólunk, gyáva,
gôgös, potrohos férfiakról. Sikert ígérô
szöveg remek színészi lehetôségekkel.
Nem is marad el a kaliszi taps sem itt, sem
Modzelewski másik drámájánál, jobban
mondva párhuzamosított két rövidke jele-
neténél, az Érintésnél. Témája a „coming
out”, semmibôl jött (?) hajlamáról vall a férj
a feleségnek, kamasz fiú az apának. Csám-
csogni való téma, de az írót az érdekli, ami
minden valamirevaló alkotó témája: a meg-
oldhatatlan helyzet. Mindenki megért
mindenkit – de mi a teendô?

Az ördögi társ, igaz, nem koronázást, de
életet ígérve megjelenik nagy formátum-
ban is: ô Mephistopheles, akit a legendás,
de inkább önlegendáját gondosan ápoló
Janusz Wiśnieski Faust-rendezésében lá-
tunk a poznañi Lomnicki Színház elôveze-
tésében. A közelmúlt lengyel színháza, leg-
alábbis annak kantori ága vonul be a szín-
padra: élô és élettelen bábok, fantasztiku-
san megfestett-felöltöztetett figurák,
akárha egy-egy képzômûvészeti alkotás,
masíroznak ki-be harsány zenére, olykor
krisztusokat szegeznek formás kis keresz-
tekre, s amikor üres a tér, lebonyolódnak
Faust, Mephistopheles, Margit és Márta
jelenetei. A Mestert is eljátssza egy komoly
képet vágó személy, néha odébb rak egy
széket, megigazít egy keresztet, majd a
tapsrendet is levezényli… Valaha élô rekvi-
zitumok öntudatos színre gereblyézése zaj-
lik, „halott osztály” helyett halott színház.
Ennek párja, mégis ellentéte, amire a
wrocïawi Teatr Piesn Kozla (Kecskeének
Színház) mutat példát: Grzegorz Bral és
társulata Grotowski és Barba nyomát kö-
veti, de nem másolja, reprodukálja ôket,
hanem tökéletes technikai-fizikai felké-
szültségû csapatával a jelen idejû megszó-
lalást keresi. Egy közeli zsinagógában
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Lacrimosa címû produkciójukban egy pes-
tis sújtotta középkori városka, Arras törté-
netét mesélik el. Nem sikerül oly sajátos és
egyszeri történetmesélésig eljutniuk, mint
két évvel ezelôtti, fôdíjas produkciójukban,
a Krónikákban (ezt a Merlin Színházban
mi is láthattuk), de most is lenyûgözô a
társulat mozgás- és énekkultúrája, átszelle-
mült játéka, mellyel kiszakítanak bennün-
ket a hétköznapokból, és felmutatják a
színház szakrális természetét. 

A valaha volt Arras városából, az ostro-
wai zsinagógából visszatérünk a jelenbe, és
egy Franciaországban élô kortárs román
szerzô, Matei Visniec A kommunizmus tör-
ténete címû drámájával látszólag visszake-
rülünk saját világunkba. Ôrültek közt ját-
szódó meséjében azt üzeni Visniec: „Sztá-
lin él”, és ebben bizonyára igaza van (a fesz-

tiválon egy rosszul sikerült Ványa bácsival vendégeskedô beloruszok tudhatnának például
errôl vallani), ám szerencsére elszoktunk már attól, hogy a színpadról titkos üzeneteket
kellene kódolnunk a nézôtéren. Ennek ellenére imponáló az az odaadó csapatmunka,
amit jó ismerôsünk, a vendégrendezô Czajlik József a kaliszi társulattal felmutat, megerôsít
bennünket abban, hogy a hamarosan újra színre lépô frakkos úr, Robert Czechowski
jó munkát végez ebben az azóta már nekünk is oly kedves vidéki városban, Kaliszban.

Igen, közeledik a frakkal és szponzorokkal, virágözönnel és kaliszi angyalkákkal díszí-
tett záróest, amit méltóképpen felvezet a fesztivál utolsó elôadása, a beregszásziak Három
nôvére. Utolsókból lesznek az elsôk, mondhatjuk elfogult örömmel, de éppen elfogultsá-
gunk mián maradjunk a puszta tényeknél: Vass Magdolna (Irina), Trill Zsolt (Szoljonij)
és Szûcs Nelli (Natasa) színészi díjat kapnak, a produkció pedig – noha a „színészet fesz-
tiváljáról” van szó, ezért általában nem osztanak ilyen díjat – különdíjjal térhet haza. (Az
is a tényekhez tartozik, hogy a 2005 novemberében bemutatott elôadásról, mely nem
azonos az évekkel ezelôtt játszott szabadtéri változattal, nem jelent még meg méltatás a
magyarországi sajtóban.)

Jól tartott külföldi vendégként színészekkel, szponzorokkal, angyalkákkal elégedetten
potyázunk a Bogusïawski Színház elôcsarnokában felállított svédasztalnál. Majd’ két tu-
cat elôadást látva sem tudhattuk meg, mi ma a trendi a lengyel színházban. Azt viszont
megtudtuk, ha addig nem tudtuk volna: trendi nélkül is van élet a színpadon.
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oszkvában 2006 tavaszán bezárt
a Rosszija, a Moszkva és a Minszk

– ezek voltak a Brezsnyev-korszak legna-
gyobb szállodái, egy korszak szimbólumai.
Le is bontják ôket. A város most elképesztô
gyorsasággal épül – az uralkodó új stílus
(neve is mindent elmond) az úgynevezett
kaprealizm, a kapitalista realizmus. Amint
az már egy ideje érzékelhetô, a pénz betört
a színházakba is: Oroszországban ma leg-
kevésbé sem esztétikai jellegû viták foly-
nak, még csak nem is a színház és társa-
dalmi közege közötti összefüggésekkel
izgatják a szakmabelieket, hanem minde-
nekelôtt a hatalmi kérdések kerülnek elô-
térbe. Gazdasági, politikai ügyek vannak
napirenden: épületek sorsa, rekonstruk-
ciók, újak létrehozása, finanszírozás, bér-
beadás, direktori székek ügyei. Az évszázad
legnagyobb orosz kulturális vállalkozásá-
nak a Bolsoj rekonstrukcióját nevezik: fel-
foghatatlan, csillagászati összegek olvas-
hatók róla – egymilliárd dollárba kerül
elvileg a 2008 márciusára lezáruló teljes
felújítás; ilyen számok, úgy hiszem, csak az
olajban gazdag Oroszországban foroghat-
nak. (Egyhetes moszkvai tartózkodásom
alatt annyit hallhattam az olajárakról,
hogy kezdtem azt hinni, egy orosz szín-
igazgató azzal kezdi a napját, hogy meg-
nézi az árfolyamokat…)

Az elmúlt években számos színház épült Moszkvában: Vasziljev híres-hírhedt, építé-
szetileg nagyszerû, a használat szempontjából vitatott épülete a Sztretyenka utcában
(elôzô játszóhelyét éppen az idén áprilisban „vette el” a fôváros vezetése, amikor az épü-
letben jártam, a faxon küldött kilakoltatási végzést osztogatták a nézôknek); megépült
Alekszandr Kaljagin Et Cetera nevû teátruma, amelyet a híres színész a színházi szövet-
ség elnökeként tudott kilobbizni magának, hogy azóta is olcsó szórakoztatásra használja;
létrejött a Mejerhold Központ, amelyet vezetôje, Valerij Fokin éppen most hagyott magára
azért, hogy a pétervári Alekszandrinszkij Színház mûvészeti vezetôje legyen; épültek ki-
sebb mûhelyek, mint a Pjotr Fomenkóé, a kortárs dráma miniatûr, de annál híresebb hely-
színe, a Teatr.doc vagy az éppen pár hónapja megnyitott szerény méretû, de szép kivitelû
és amibiciózus Praktika Színház, amelyet az Arany Maszk fesztivál egy évtizedig regnáló
igazgatója, Eduard Bojakov gründolt. Oleg Tabakov pedig, akinek ugyan van egy pici
színháza (a saját fotóival teleaggatott Tabakerka, azaz dohányszelence), szintén nagy, sa-
ját épületet szeretett volna; most Tabakov második ciklusban vezeti a Mûvész Színházat,
egy idôre talán lemondott tervérôl. 

A tavaly még napirenden lévô színházi reform vitája – amelynek célja az állam részle-
ges kivonulása lett volna az intézmények fenntartásából, valamint a mûvészszínházak és
a piacból élô kereskedelmi színházak szétválasztása – mára kifulladt, a hatalom meg-
ijedt, a reform ellenzôi, legalábbis egy idôre, gyôzedelmeskedtek. Most inkább az a kér-
dés van terítéken, hogy kik lesznek a szinte kivétel nélkül hatvan fölötti, lassanként tá-
vozó színházvezetôk utódai. S a folytatásra nincs garancia. De ez mind nem Oroszor-
szág. Ez csak Moszkva, ahol a pénz és a hatalom koncentrálódik. Vidéken – és Pétervár
ebbôl a szempontból már vidék – a (színházi) élet is, úgy tûnik, kiegyensúlyozottabb és
kiszámíthatóbb. 

A Praktika Színházban bemutatott kortárs orosz dráma, a Dráma a pénzrôl és maga a
Praktika pár hónapos története az orosz színházi viszonyok skizofréniájáról árulko-
dik. A személyes lobbi révén létrehozott, kicsiny, igényes befogadó színház nemcsak pro-
dukciós, de szellemi központ is szeretne lenni, filozófusok, mûvészek rendszeres párbe-
szédének helye, társadalmilag érzékeny színház és a kortárs dráma központja – s így
némiképp a Teatr.doc és a Kazancev Központ vetélytársa (ez utóbbi játszóhely nélküli tár-
sulás). Létrejöttét tiszta, nemes szándék vezérelte, amikor szembehelyezkedett az üzleti és

T o m p a  A n d r e a

A rubel hatalma 
■ M O S Z K V A  ■

M

V
I

L
Á

G
S

Z
Í

N
H

Á
Z

F
E

S
Z

T
I

V
Á

L
O

K


