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ett partnert. Hasonlóképpen, váratlan, előre nem
átható attrakció a bolgár Maia P. Novosselska-

oskova csaknem néma klasszikus clown-pará-
éja a mesteremberek első jelenetében.
Még egy példa a mély és eredeti ötletek közül.
uboly szamárfeje egy dionüszoszi áldozatként

eölt állat testének része. Puck, aki hozza, véres
őle, ahogy később Zuboly is bevéreződik. Rituá-
is dobok kísérik a dülledt szemű, tátott pofájú,
jesztő szamárfejű Zuboly táncát. A fej Titániára

A Szovjetunió kapcsán kizárólag az
roszokra
sszociáló közhiedelemtől eltérően,

belaruszok nemcsak hogy nem oroszok,
e még csak nem is „fehérek". A
ép nevének etimológiája szerint „szabad"
zlávokról van szó. (A „bela" a nagyon távoli
últban ugyanis nem színt jelentett, hanem
llapotot, ahogy hajdanán a Vörös tér sem
vörös" volt, csak „szép".) A névadó szabadság
z-után a történelem ködébe veszett; viszont
990. július 27-e óta - mint annyi más nép a
zovjetunió felbomlása után - a belaruszok is a
X. század végi nemzetté válás anakroniszti-
us helyzetébe kerültek. A teljes szuverenitást
átolja, hogy Belaruszia (Észtországtól, Lettor-
zágtól és Litvániától eltérően) a Független Ál-
amok Szövetségének a tagja. Így a belarusz
arlament által megszavazott, s egy ideig újra
asznált eredeti fehér-piros-fehér nemzeti lo-
ogó színeit a korábban lelkes komszomolista-
ént ismert új államfő ismét megváltoztatta, ez-
ttal nagyon vörös, szélen fehér, foltnyi zöldre.
z ország fővárosában két Lenin-szobor is fi-
yelmeztet a lelassult átalakulásra. A lakosság

öbbsége oroszul beszél, nem tudja vagy nem
karja használni anyanyelvét. Ez a szomorú
elyzet azonban nemcsak a bolsevisták szám-

ájára írandó, hiszen 1795-től kezdve a cári biro-
alom szintén minden eszközt latba vetett a

eljes eloroszosítás érdekében. Az új nemzeti
n-tudatra ébredés időszakában viszont
egnőtt a belarusz művészetek szerepe. A

akosságot immár büszkeséggel töltheti el,
ogy ezen a földön született Adam Mickiewicz
s Marc Chagall.
Belarussziában - az Operaházat és a balett-

ársulatot is beleértve - huszonnégy hivatásos
zínház működik. A Minszki Balett világhírű,
zért nemrég, amikor Clinton amerikai elnök

is rákerül, majd Zuboly falloszként tartja maga
előtt a nászban, végül eldobják, eltűnik a sza-
márfej, a tündérkirálynő és a primitív kézműves,
csak egy férfi és egy nő vad, rituális párzása ma-
rad.

A hatalmas színpadra helyezett, kivehető ele-
mek révén alulról áttörhető, meztelen dobogó
képzeletünk Shakespeare-színpadává válik. Az
előadás nyár elején remélhetően ellátogat Buda-
pestre.

Moszkvába látogatott, felesége és a tánccal ak-
tívan foglalkozó leánya egy balettelőadásért át-
ruccant a belarusz fővárosba.

Minszktől körülbelül húsz kilométerre, erdő
közepén, gyönyörű környezetben, egy tó szom-
szédságában működik az a Színházi Központ,
ahová a művészek elvonulhatnak alkotni. Eb-
ben a sok vendégszobát, konferenciatermet, s
egy kis színházat is magába foglaló, kerámia-
szobrokkal ékesített épületben rendezte meg
az ITI viszonylag fiatal Belarusz Nemzeti Köz-
pontja és az itteni Soros Alapítvány azt a nem-
zetközi konferenciát, amelyet Színház a XX.
század végén: új távlatok keresése címmel hir-
dettek meg, s amelynek anyagát hamarosan
könyv alakban ugyancsak megjelentetik. A há-
zigazdákon kívül jelen lévő bolgár, grúz, orosz,
lett, lengyel, szlovák, román, (személyemben)
magyar, svéd és amerikai színházkutatók, kriti-
kusok és rendezők számára az időnként igen
hosszúra nyúlt dolgozatok felolvasásánál - a
helyiek rendkívüli kedvessége, vendégszerete-
te, teázás és vodkázás közepette zajló kitűnő
beszélgetések, tapasztalatcserék, új barátsá-
gok mellett - jóval érdekesebb volt az „élő
szín-ház", azaz egyes minszki előadások
megtekintése. (Egyébként a meghívott előadók
köre még több országra kiterjedt, ám az albán,
makedón, ukrán érdekeltek el sem indultak, a
horvátokat pedig az éber belarusz határőrök a
minszki repülőtérről küldték vissza „számukra
nem kívánatos" hazájukba.)

A monodráma kitüntetett helyet foglal el a be-
larusz színházművészetben: nem véletlen te-
hát, hogy 1993 óta Minszkben rendezik meg a
Nemzetközi Monodráma Fesztivált az ITI égi-
sze alatt. Ugyanakkor itta monodráma nem azt
jelenti, hogy egy színész egyedül áll a színpa-
don, és több órán keresztül monologizál. Az

ilyen típusú belarusz előadásokra a látványos-
ság, a teatralitás, a színházi eszközök széles
körű felhasználása, a közreműködő színészek
aktív színpadi jelenléte jellemző.

Az egyik általunk látott előadás Dali álmai
címmel ment az Állami Ifjúsági Színházban. A
fiatal, tehetséges Vitalij Katavickij adaptálta és
rendezte meg a Salvador Dali sajátkezűleg rög-
zített titkos élete című alapanyagot. A tűzzel-
vassal „szocialista realizmusra" kényszerített
belaruszok számára még a nyolcvanas évek
elején is tiltott gyümölcs volt mindenféle nyugati
művészeti irányzat. (Annak idején például Dali-
albumokat is elkoboztak a határon.) Ez a
hosszan tartó izoláltság a konferencia egyes
elő-adóinak szereplésén is érzékelhető volt. A
produkció ékesen bizonyítja, hogy milyen
eredményeket hozott a belarusz színházi
életben a peresztrojkát közvetlenül megelőző
művészeti „nyitás". A színházba érkező
közönséget egy koncertzongora és Salvador
Dali portréja fogadja. E hangszer azután a
díszlet egyik funkcionális részévé válik, ugyanis
az előadás meg-kezdésekor a színpadot az
előcsarnoktól elválasztó fal felemelkedik.
(Egyébként is minden ajtó és a háttér is játszik.)
A színpad előterében egy fehér fotel és a
jellegzetesen „dalis", a szét-folyó időre
emlékeztető formájú, nagy fehér zongora
képezi az igazi játékteret. A Prágai
Quadriennálén az idén ezüstérmet nyert dísz-
lettervező, Zinovjev Margolin „Salvador Dali"
márkájú zongorája nemcsak hangsúlyoz és le-
képezi az előadást, hanem több funkciót is be-
tölt. Aljában, mint egy kályhában, „elégethetők"
a múlt feleslegessé vált kellékei; peremén a
gyermek Dali bábfigurája lépegethet. A zongo-
rahúrok közül elő lehet bújni, és ugyanott el le-
het tűnni. Onnan bukkannak elő Párizs jellegze-
tes épületeinek makettjei és a kánkánt „járó" női
cipellők; s ugyanezek a lábbelik, ugyanitt képe-
sek egy pillanat alatt kacagó kokottokká átvál-
tozni. Innen jönnek elő a szürrealista figurák: a
pitypangfejű táncosnő, a maszkos, majd - Pi-
cassót felidézve - vörös bikafejű alak. A húro-
zatra felkúszhat a szereplő, de ugyanúgy vetí-
tővászonként is használható: helyet ad
Nietzsche portréjának, szürrealista háttérnek
vagy Dali képeinek egyaránt. A századelő jel-
legzetes bohémvilágát, annak tréfás-komoly,
teátrális pózait játssza el az ügyesen szerkesz-
tett szöveg segítségével Szergej Zsivavel, bár a
színészi alakítás nem ér fel a szürrealista álom
látványvilágára épülő sziporkázóan ötletes,
nagyszerű rendezéssel és színpadképpel.

A táncot, élő zenét, világítási és más techni-
kai effektusokat bőven alkalmazó előadásnál
valamivel egyszerűbb, más szempontból vi-
szont jóval nehezebb volt az a monodráma,
amelyet utolsó este láthattunk a Belarusz Állami
Bábszínház előadásában. Gogol Pétervári tör-
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ténetek című elbeszéléseire épült ez Az őrült
naplója című produkció, amely az 1993-as
Nemzetközi Monodráma Fesztivál Nagydíját
nyerte el. Valerij Glazkov animátor körülbelül öt-
venperces produkcióját Olga Rabcsevics he-
gedűjátéka kíséri. A zene néha megszakad, zö-
rejjé, nesszé változik, a zenész pedig időnként
egyszerűen elkezd falatozni - mindvégig kap-
csolatot tartva „az őrült bürokratával", aki egy
asztal mögött, néhány tárggyal, arcjátékkal,
mozdulatokkal és csenddel, egyetlen szó nélkül
eleveníti meg az eszement ember teljes kórké-
pét és belső világát. Glazkov igazi életet lehel a
tárgyakba, ahogyan azt hasonló eszközökkel
kifejezve a Dali-előadásban is láthattuk. Soha-
sem gondoltam volna, hogy egy fél pár kopott
férficipő felakasztása ilyen tragikus vagy egy
portré alatt lévő kéz zsebkendőburkának lefej-
tése ennyire erotikus lehet.

Belarusszia egyetlen magánszínháza 1989-
ben alakult. Az Alternatív Színház adományok-
ból és jegybevételekből tartja fenn magát. A re-
pertoáron Ionesco A király halódik című műve,
az orosz Gumiljov versei által ihletett Agnus Dei,
Byron Káinja, Brecht Koldusoperája mellett Gri-
bojedov, Puskin, Mrožek, Beckett és mások
művei szerepelnek. A friss látásmódról tanús-
kodó színpadi produkciókon kívül koncerteknek
és kiállításoknak is helyet biztosít a színház,
amely a fiatalok és a belarusz kultúrát ápoló na-
cionalisták kedvelt otthona.

A legvisszhangosabb sikert a két esztendeje
végzett színészosztály vizsgaprodukciója
aratta, amely 1995 decemberében elérte a
századik előadást. Ez valódi belarusz nyelvű
produkció, amelynek alapanyaga a XVIII. század
elejéről származik. Andrej Androsik több
történetből kompilált művét Vladimir Rudov
dolgozta át az Alternatív Színházban látható
formában. Szereplői a belarusz folklór állandó
figurái: a paraszt és felesége, a zsidó és az
ördög. Teljes címe: Komédia a szerencsétlen
parasztról, Malenkáról, a feleségéről, az
árendás Dávidról és az ördögről, amikor
elveszett a lét értelme. A történet igen egyszerű:
Gyoma, a paraszt nem akar dolgozni, de a
felesége rákényszeríti. Rá-adásul a gazdag
zsidó szomszéd is állandóan ott lábatlankodik,
örökösen zaklatja. A paraszt tehát egyezséget
köt Luciferrel: rabolja el a feleségét, később az
árendást is elviszi az ördög. Gyoma egyedül
marad, de rossz egyedül. Kétségbeesik, végül
kiderül, hogy mindez csak rossz álom volt. A
zamatos vásári komédia a belarusz commedia
dell'arte stílusában, tréfák füzéreként, a római
mímusjátékok és a közép-kori farce színpadi
eszköztárát felvonultatva kerül közel a
közönség szívéhez.

A színpad is színháztörténeti rekonstrukció:
egyetlen deszkaemelvény, melynek felirata:
„Teatr". A háttérben szétnyíló vászonfüggönyre

rázolása, a szatirikus beállítás, továbbá az
elő-adás hatalmas sikere, a közönség
reakciója, a színészek szinte családias
ünneplése, a közönség összetétele egyaránt a
nemzetté válás kezdeti stádiumát mutatja,
amely nagyjából ott tart Minszkben, ahol
Magyarországon a felvilágosodás-, illetve a
kora reformkori színjátszás ide-jén tartott.

A látott produkciók alapján az a benyomá-
som, hogy a belarusz színház erősen vizuális.
Ezt támasztotta alá a konferencia tiszteletére
rendezett díszlet- és jelmezterv-kiállítás. A hat
művész munkái az 1995-ös Prágai Quadrien-
nálén is szép sikert arattak. Most először jutot-
tak el nagyszabású nemzetközi rendezvényre
belaruszok is, ahová a Szovjetunió fennállása
idején mindig oroszokat delegáltak.
Származását tekintve az építész és színházi
tervező, Dmitrij Mohov is orosz, egy
Novoszibirszk melletti kis faluban született, de
az egyetemet már Belarussziában végezte, és
itt is maradt. Építészként Chagall születési
helyének, Vityebszknek néhány régi épületét
rekonstruálta; ugyanakkor mint díszlettervező
több mint két-száz előadás látványvilágát
dolgozta ki eddig Moszkvától Novoszibirszkig,
Rigától Taskentig, Alma-Atától
Krasznojarszkig. A minszki tár-laton csak
régebbi terveiből állíthatott ki, az újabbak
ugyanis' Prágából egyenesen Buda-pestre
érkeztek, miután a Színháztörténeti Múzeum
igazgatónője megígérte a művésznek, hogy
eddigi alkotásaiból életmű-kiállítást rendez.
Tehát, állítólag, 1996 őszén a magyar kö-
zönség is ízelítőt kaphat a belarusz szcenográ-
fiából.

Arthur Sulják és Jevgenyij Zsuravkin
az Alternatív Színház Komédiájában

festve a nap. Adott még egy farönk baltával,
amelyet a munkát megvető paraszt (aki utálatá-
nak köpködéssel is nyomatékot ad) nemigen
emel fel, ha csak nem azért, hogy fenyegessen
vele. Továbbá színen van egy lelógó kötél, mely
erősen emlékeztet az ördög farkára. Az utóbbit
Dávid levágta és el is tette, „hátha lehet értéke-
síteni", a díszletkötelet azonban még a taps-
rendnél sem tudja megszerezni.

A szereplők maszkja és öltözete is követi a
belarusz tipi fissi elvárásait. Gyoma pisze orrú,
középmagas, testes; a felesége ugyancsak pi-
sze, nagy mellű asszonyság, mindketten népvi-
seletben. Olyanok, minta népművészeti boltok-
ban kapható emléktárgyak, babák, szobrocs-
kák. Dávid vörös, pajeszos, ortodox zsidó, aki-
nek a kabátja mindent elnyel, a világ minden va-
cakját elrejtheti benne. Az ördög borzalmasan
csúnya: két bibircsók helyettesíti a szarvakat,
turcsi orra olyan, mint egy disznóé, vékony, szi-
kár, magas, patákon jár és karmai hosszúak. A
szereplők beszéd- és előadói stílusa is megfelel
az „előítéleteknek": a belarusz parasztok szó-
fordulatai, perelése, túlzott arcjátékkal kifejezett
reakciói; Dávid állandó hangos „Salom,
Gyoma!" köszöntése, végeláthatatlan történetei
és szövegelése szinte levegővétel nélkül. Az
ördög pedig természetesen oroszul beszél! A
naiv történet reneszánsza, az egyébként profi
módon előadott stílusgyakorlat, az „idegen" áb-


