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kutatásától elvált tehát a teatralitásnak mint a
színházművészet specifikumának a kutatása. E
kutatási irány meghatározó személyiségei Honzl
és Mukařovský voltak.

A dráma és a színház lényegi önállóságának
szempontja jegyében Honzl és Mukařovský úgy
írják le a két művészet történetét mint állandó inga-
dozást a teljes összeolvadás és az abszolút szét-
válás pólusai között. Azt a tényt.. hogy ennek során
a színház túlnyomóan a drámához kötődik, Honzl
mind a színházművészet, mind a színháztudo-
mány szempontjából negatívan értékeli; az előb-
biéből azért, mert e kötődés következtében a szín-
ház nem tud eljutni saját kifejezési lehetőségei-
hez, az utóbbiéból azért, mert a színháztudomány
tapasztalati alapja ily módon egy deformált kuta-
tási tárgy. Csak a drámától megszabadított szín-
ház teremti meg az előfeltételeket mind a tulaj-
donképpeni színházművészet, mind a
tulajdonképpeni színháztudomány számára.

A kísérlet a színházművészet sajátosságának
meghatározására -- miként a formalista kísérlet
az irodalom lényegének megragadására - a sa-
játos művészi anyagnál kezdődik. Megismeré-
sének módszerét és célját azonban egy új elmé-
leti előfeltevés határozza meg: nevezetesen
hogy a színházművészet - mint általában min-
den művészet - anyagi, érzékileg felfogható
eszközeinek összessége csak „olyan erők
anyagtalan összjátékának az alapja, amelyek
időben és térben eltolódnak, és a nézőt bevonják
változó feszültségükbe". A színház lényegét a
művészi jelben és művészi jelentésben látják. E

dráma alapja a cselekvés. Életünket és
annak lefolyását is a cselekvés határozza
meg. Az élet saját tetteinkből és mások
cselekvéséből áll össze. A cselekvés a
szubjektum aktív viszonya valamilyen ob-

jektumhoz: olyan teleologikus tény, amelyik
megfelel a szubjektum igényeinek. Figyelmün-
ket ezért minden cselekvésnél a célra irányítjuk.
Maga a cselekedet másodrendű számunkra,
csak az az érdekes, megfelel-e az adott célnak.
Amint azonban valamilyen tett magára vonja a
szubjektum figyelmét, sajátosságai jelekké vál-
nak. A jel közvetítésével a tett tudatunkban jelen-
téssé alakul át. Közismert tény, hogy két ember
ugyanazt az eseményt, amelynek tanúja, egé-
szen különbözőképpen meséli el. A különbség

művészet sajátos teatralitását ezért jelanyagá-
nak és jelentésének különös alkatában kell ke-
resni.

E terület egyik legfontosabb és nemzetközileg
legismertebb kutatója Jiří Veltruský volt. 1919-
ben született Prágában. Pályakezdése a balol-
dali világnézet és a művészeti-tudományos
avantgardizmus összefonódásának egyik tiszta
példája. Csatlakozott a prágai iskolához, korai,
ám a mai napig is legjelentősebb írásai 1940-től a
Slovo a slovesnostban jelentek meg. 1948-ig
asszisztens volt a Károly Egyetem
Bölcsészkarán, amikor is a kommunista diktatúra
kialakulása, a prágai iskola ellehetetlenülése
okán emigrált. Angliában, Svájcban, majd az
Egyesült Államokban és Franciaországban
működött. Politikai és politológiai
publicisztikából, társadalomtudományi
tevékenységből élt; szemiológiai, művészet-
tudományi kutatásait csak szabadidejében vé-
gezte. Kései korszakának tanulmányai a hetve-
nes és nyolcvanas években főként angolul jelen-
tek meg. Színházelméleti munkáit a prágai Szín-
házi Intézetnek adományozta, amely tervbe is
vette kiadásukat. A kötet megjelenését azonban
Veltruský már nem érte meg, 1994. május 31-én
Párizsban meghalt. Amikor ezek a bevezető so-
rok íródnak, a könyv készen van és megjelenés
előtt áll, mire az olvasóhoz kerülnek, már valószí-
nűleg kijött. S ezzel lekerekedik egy újabb kis ke-
let-európai történet.

Jiří Veltruský alábbi - klasszikus - tanulmánya
a Slovo a slovesnostban jelent meg 1940-ben.

abból ered, hogy a cselekvés két különböző mó-
don beállított tükörben jelenik meg, azaz két kü-
lönböző tudatban; ezért néhány jelet kiemelünk,
a többit viszont figyelmen kívül hagyjuk. A cse-
lekvés jellegét - tekintet nélkül a szubjektumra -
egy gyakorlatias cél határozza meg mindaddig,
amíg nem a közlés válik céllá.

A színházban viszont maga a cselekvés a cél,
és hiányzik az a külső, gyakorlatias cél, amelyik
meghatározná a cselekvés sajátosságait. A cse-
lekvés akkor logikus, ha a nézők mint folyama-
tos, jelentéssel bíró sort érzékelik. Ezért olyan,
különféle jelekből áll össze, amelyek a nézők tu-
datában tulajdonságokként jelennek meg; tehát a
cselekvés sajátosságai pusztán jelentések,
miként a célja sem a gyakorlati élet, hanem a

színháztudomány mint önálló diszciplína
alig százéves; a 19. és a 20. század fordu-
lóján vált le az irodalomtudományról. Ha
egy ilyen fiatal tudomány történetén belül
egyáltalán van értelme különbséget tenni

tradicionális és modern korszak között, úgy az
utóbbi a prágai strukturalizmus által hozott for-
dulattal kezdődik. A prágai volt az első struktura-
lista iskola. 1926-ban alakult ki, amikor Vilém
Mathesius megalapította a Prágai Nyelvész Kört.
Történetének két tetőpontja volt. Az elsőt az
1926 és 1939 közti korszakban érte el, a forma-
lista iskola olyan külföldi tudósainak munkáival,
mint Roman Jacobson, Pjotr Bogatirjov, Szergej
Karcevszkij és Nyikolaj Trubeckoj; de ugyan-
ilyen fontosak voltak a csehek is: Mathesius, Bo-
humíl Havránek, B. Trnka, Jindřich Honzl és Jan
Mukařovsky. 1935-től jelent meg legfontosabb
fórumuk, a Slovo a slovesnost című folyóirat. A
második csúcspont 1945 után következett el Felix
Vodička, Jiří Levý, Lubomír Doležel, Oleg Sus és
Jiří Veltruský munkássága jóvoltából. Az 1948-
as politikai fordulat azután véget vetett a prágai
iskola történetének, képviselői közül többen
emigráltak. Elméleti eredményeiket Cseh-
szlovákiában a hatvanas évektől fedezték fel új-
ra.

A prágai strukturalizmus a hazai hagyomá-
nyokon kívül főként Ferdinand de Saussure és
Jan Ignacy Baudouin de Courtenay elméletére
támaszkodott. A művészetelmélet szempontjából
az a nézetük az alapvető, hogy a nyelv funkci-
onális rendszer, különböző funkcionális stílusok-
kal: ezek mindegyike a közlés automatizációjára
törekszik, kivéve a költői nyelvet, melynek mind-
egyik más funkcionális nyelvvel szemben az ak-
tualizáció a feladata. A költői nyelvnek nem köz-
lő, hanem esztétikai funkciója van. A nyelvelmé-
let először az irodalomelméletet eszkalálta, de
nem állt meg annál: a közlő nyelv és általában
véve az esztétikai nyelv problémájává szélese-
dett, az esztétikai jelek struktúrájának kutatásá-
vá a különböző művészetek területén. Ennek az
eszkalációnak a során vált - nyilvánvalóan
nemcsak endogén tudományos fejlődés ered-
ményeképpen, hanem a század első fele antina-
turalista és avantgardista színházi törekvései-
nek, közöttük kivált Emil František Burian szín-
házának inspirációjára is - élénk érdeklődés
tárgyává a színház saját, autonóm jelrendszere.

Az első fontos lépés a modern színházelmélet
felé a dráma és a színház szétválasztása volt: a
színházat már nem az irodalom járulékának, a
dráma mint tulajdonképpeni műalkotás egyik le-
hetséges interpretációjának tekintették, hanem a
drámát és a színházat különböző művészi
anyaguk, egyfelől a szó, másfelől a szónak más
akusztikai és optikai eszközökkel való összekap-
csolódása alapján önálló művészeteknek ismer-
ték el. Az irodalmi mű színházi megvalósításának
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