valók, a magtárkisepréstől rettegő parasztok. Übüék hatalmi tébolya mindenekelőtt abban lepleződik le, ahogy a bábukkal
bánnak.
Ahogy
vásott
élvetegséggel
hajigálják,
kínozzák,
aprítják őket. A módszeres bábuholocaust odáig tökéletesedik, míg egy
fűrészgép óriáskerekén potyognak a
megsemmisülésbe.
Á legmegrendítőbb mozzanatokban a
rendezés sokatmondóan konfrontálja az
emberi testet a bábfigurákkal. A parasztokat a rájuk tehénkedő Übü hasával
fojtja meg. Poszomány a „teljes nézetazonosságig" itatja a báb-Cart, hogy aztán
orvul, a szó szoros értelmében két szimmetrikus félre hasítsa. És talán a
legmeghökkentőbb megoldás: Jarryval
el-lentétben Kovács Ildikó nem a harctéren öli meg Poszományt, aki az áruló
Übü fogságába kerül. Übü papa cellába
gyömöszöli, majd a kubust vízszintesen a
földre fektetve nekilát a nagy mutatványnak: tartalmával bélelve elfűrészeli,
Egymás után gurulnak elé a végtagok,
majd a fej is. Ekkor a színész Poszomány lelkeként - elhagyja a cellát,
és a nekrológot egyszerűsítendő „saját
kérésére, érdemei elismerése mellett"
még fel is akasztja magát.
*
Mind e pozitívumok után az olvasó talán
megkérdezi: mi az ok a borongás-ra? Én
mindenesetre részrehajlásra törekedtem.
Azokra az értékekre koncentráltam,
amelyek ébren tartják a hitet a felnőtt
bábművészet lehetőségeiben.
Következő számaink tartalmából:

György Péter:

Mindenféle szórakozások
Mészáros Tamás: „A

levegő vidékies"
Bécsy Tamás:

A gondolkodó Lear
Kőháti Zsolt:

A beszédtanár artikulációs zavarai
Koltai Tamás:

Rokonlelkek II.
Antal Gábor:

Gobbi Hilda könyvéről

ségével? A XVI. BITEF műsora nem
kínál ehhez a felvillanó gondolathoz
A XVI. BITEF
elegendő támpontot, de figyelmen kívül
sem hagyható, hogy akkor, amikor a
műsorfüzet az általános gazdasági állaGazdaság és színház
potokra utal, az egyes előadások könnyen
sorolhatók a politika vagy a szórakoztatás
elképzelt felcíme alá. S ami eléggé
különös, a kétféle jellegű előadások csak
Rendhagyó módon az idei BITEF ka- látszólag zárják ki egymást. Lénye-gében
talógusának bevezetője nem az újszerű ugyanannak a helyzetnek kétféleképpen
színházi törekvésekről, a klasszikus mű- történő „lereagálását" mutatják. Keményre
vek átértelmezéséről, a kőszínházon kívüli fogottan, emelt hangon jelez-ni napjaink
szabálytalan játékterekről, a mítosz és szeizmikus tendenciáit, vagy semmiről
valóság, a realizmus és absztrakció vagy tudomást nem véve komédiázni.
Á XVI. BITEF erre is, arra is mutatott
az új rendezői kísérletek és a szín-játszás
gyökerei
közötti
korrelációról,
a néhány sikeres vagy kevésbé sikeres
neoteatralizmusról, a színházi postavant- előadást.
garde-ról, hanem a világgazdasági helyzet
és a belgrádi rendezvény közötti mind A M ester és Margarita
nyilvánvalóbb
összefüggésekről
tá- Elfogult vagyok Bulgakov regényével
jékoztat. Régóta közbeszéd tárgya a szemben, csak egyféleképpen tudom olBITEF anyagi válsága, már-már éppúgy vasni, tudok rá emlékezni - egy adott
klasszikus téma, mint általában a színház- valóságnak fantasztikumba rejtett hite-les
válság. Hogy azonban a katalógus szak- képeként. Amit Bulgakov ember-ként és
mai kérdések helyett gazdasági prob- alkotóként megélt, annak pontos képe
lémákra irányítja a nemzetközi színházi ismerhető fel benne. A lélek, a
fesztivál közönségének figyelmét, az akár megpróbáltatások és a lázálmok dokuszimptomatikus is lehet, s nem is ki- mentuma
regényben
elbeszélve.
zárólag egyetlen rendezvény további Amennyire hálás lehetett a percnek
sorsára, hanem tágabb, sőt egész tág, tehát Bulgakov, amelyben rátalált a három síkot
színházon
kívüli
állapotokra
és (valóság,
filozófia,
fantasztikum)
összefüggésekre vonatkoztatva is. Abban egybefogó kompozíció ötletére, annyira
az általános emberi, emberiségi vi- kevésbé örülhetnek a rendezők annak a
szonylatlabirintusban, amelyből az egyes percnek, amikor rászánták magukat A
esetekben - mint például a nehézségek Mester és Margarita színpadra állítására.
ellenére
nemzetközi
szolidaritással Nemcsak
a
remekművek
létrehozott XVI. BITEF - talán inkább átfordíthatatlanságáról van ezúttal szó,
mutatkozik kiút, mint az egyre szöve- annak újbóli beigazolódásáról, hogy a
vényesebbé váló világhelyzet egészét te- nagy irodalmi alkotások a színházban a
kintve, sajátos felfigyelni, miféle tenden- rendelkezésre álló esz-közök végessége
ciákat mutatnak a művészetek, és közöttük folytán önmaguk halvány lenyomataivá
talán nem is utolsósorban az, amelyik lesznek, hanem ennél talán még fájóbb
legaktívabb kapcsolatban van „fo- kudarcról, arról, ami talán tartalmi
gyasztóival" - a színház.
csonkításnak
nevezhető.
Egyetlen
Á világgazdaság - nemkülönben az megoldásnak az látszik, ami-kor az eredeti
általános politikai helyzet - és a színház mű csak ürügyként szolgál a másféle
összefüggéséről, az előbbinek ez utóbbira eszközökkel dolgozó mű-vész számára,
való hatásáról lehetetlen tíz-egynéhány hogy
hitelesen
belülről
előadásból,
a
sok
esetlegességgel megnyilatkozhassék. Bármennyire is kiátösszeállított fesztiválműsorból követ- kozandó az „alapmű után szabadon"-elv,
keztetni. A katalógus négykezes (Mira mégis célravezetőbb, mint a teljes
Trailović és Jovan Ćirilov írta) beveze- átmentés igénye, melynek eredménye
tőjének jelzett utalása mégis arra kény- szinte sohasem mérhető a „modell" érszerít, hogy legalább az ötlet tudomásul- tékével.
vételének fokán ideírjam a kérdésként
Bulgakov műve különösen ravasz alfelvillanó gondolatot: kapcsolatba hoz- kotás ilyen szempontból. Egyfelől csábítás
ható-e az egyre nagyobb jelentőségűvé a színpadra állításra, mert tartalma
váló és mindinkább fenyegető gazdasági felismerhetően örök, vonzó és ugyanhelyzet az úgynevezett politikai színház akkor századunkban szinte mindenütt
újjászületésével és fokozódó népszerű
jelen idejű, nem kevésbé mert a szerkezet
három síkja képzeletindító formai megGEROLD LÁSZLÓ

oldásokat sugall. Másfelől viszont a kudarc
eleve biztosított: kritikák tanúsága szerint
eddig egyetlen előadás sem vált akár
megközelítőleg is egyenértékűvé a
regénnyel, még Ljubimov rendezése sem.
A BITEF-re hozott bukaresti előadás
sem, amely nagy hazai siker után egészen
felfoghatatlanul
itt
a
művészetek
legmegbocsáthatatlanabb
hibájaként
unalmas volt. Pedig a Cătălina Buzoianu
rendezte
előadás
felismerhetően
a
Bulgakov-regény színpadi mása kívánt lenni. De megmaradt illusztrálásnak. Talán túl
görcsösen is ragaszkodott az eredetihez,
anélkül, hogy annak mélyrétegeit a
színjátszás eszközével érzékeltetni tudta
volna. A legnagyobb akadályt még csak
nem is a színpadi tér korlátai jelen-tették.
A díszlet szerény keretek között ugyan, de
mégis elfogadható módon és formában
oldotta meg nemcsak a külön-féle
színhelyek (elmegyógyintézeti kór-terem,
utcai valóság, fantasztikum) közötti
átmenetet, hanem a kórterem fehér
vászonfalain levő hasadékokkal az olyan
nehézségeket is, mint a hallucinációk
megjelenítése. A Mester és Margarita hitelessége mégis hiányzott az előadásból. A
regény kellékei hiánytalanul és felismerhetően jelen voltak, de a valóság fedezete nélkül. Pontosan azt nem sikerült
érzékeltetni, kifejezni, amiért Bulgakov A
Mester és Margaritát megírta. Nyilván
könnyebb volt a bulgakovi regényszerkezet állványrendszerét a színpadon újraszerkeszteni, mint a színjátszás eszközeivel újrateremteni a leglényegesebb
tartalmi ismérveket. Ilyképpen nemcsak A
Mester és Margarita színpadi kudarcát kell
látni a Teatrul Mic előadásában, ha-nem
annak az igazságnak a felismerését is, hogy
a színház öntörvényű művészet, melyben
az irodalom csak egyetlen összetevő, amit
nem tolmácsolni vagy illusztrálni kell,
hanem beépíteni a vele egyenrangú elemek
előadássá összeálló együttesébe.
Mephisto
A „pótlás", amely a nagy izgalommal várt
bochumi Cseresznyéskert helyett érkezett,
bár nyilván nem véletlenül, lévén, hogy
így kiegészült a politikai színház
megjelölésű műsortömb. Sajnos, megismétlődött az előző esti csalódás, de most
egy remekműnek semmiképpen sem nevezhető regénnyel. Talán elsősorban azért,
mert az előadás elszegényítette a regényt.
Á
bukaresti
előadás
hiánytalanul
felvonultatta A Mester és Margarita kel-

Shakespeare Hamletje a prágai Divadlo na Zabradlí előadásában

lékeit, a stuttgartiak előadása viszont
Klaus Mann egykor kulcsregényként írt,
majd kényszerűségből mellőzött mű-vét, a
Mephistót egyik legfontosabb sík-jától
fosztotta meg. A Mephisto egyik főhőse a
kisvárosi színész, akiből a hatalom
országos sztárt csinál, a másik főszereplője viszont a hatalom képviselője,
aki - a bulgakovi sátánra emlékeztetően a történet játékmestere. Á regény
dramatizálása
napjaink
egyik
legjelentősebb színházi rendezője, a
csodás Théâtre du Soleil-jel azonosítható
Ariane Mnouchkine munkája. De mintha
nem bízott volna a szimultán színház
hitelességében, ami eléggé különös feltételezés a Ma/lére v a g y a z 178 9 nagy sikerű előadások szülőanyjáról, vagy fel-tett
szándéka volt, hogy szinte kizárólag a
színház világán belül mutasson példát a
színészek árulására, és ezért mellőzte a
nagypolitika és irányítóinak színpadi
megjelenítését. A regény színpadra alkalmazója fontosnak látta, hogy a szereplők magánéletéből vett mozzanatokkal
egészítse ki a történetet, s ez nem kizárólag a gazdagabb motiválás céljából
történt, hanem a kiiktatott párhuzamos
vonulat pótlásra, feledtetése érdekében is.
Mivel azonban a dramatizáció lemond a
hatalom megjelenítéséről, s így feladja a
külső konfliktushelyzetet, a belső konfliktus a magánéleti epizódok ellenére sem
képes kellően felerősödni; külső ellenpont nélkül a belső válság sem eléggé
hiteles. Ahhoz, hogy a bennünk alvó
szörnyeteg felébredjen, szükséges megidézni a valóság szörnyetegét is. Enélkül
az előadás nem érzékeltetheti kellően a
művész világnézeti csődjét, azt, ami-ről a
regény is, az előadás is szól. A rendező,
Hansgürthner Heyme, a színpadi változat
szellemében színház a szín-házban elvet
követve próbálja pótolni a

hiányzó ellenpontot, politikai kabarét
idéző jeleneteket épít az előadásba kellő
hatás nélkül. Ahogy a Teatrul Mic Bulgakov-előadására nem rezonált a BITEF
közönsége, ugyanúgy visszhangtalan maradt a német előadás is, amely - a bukarestihez hasonlóan - otthon, saját közegében nagy érdeklődést vált ki. Esetleg
arról lehet szó, amire a párizsi elő-adásról
tudósító kritikus utal? Á német viszonyok
között éppúgy felismerhető politikai
aktualitással telítődik a színházi előadás,
mint Párizsban. A mai néző a mai
pártharcokra érez rá a stuttgarti előadás
láttán.
Lulu
A beígért nagy szám, amely szórakoztat
és felháborít, sokkol és vonz. Mindez nem
bizonyult egyébnek - sikeres
reklámfogásnál. Az American Repertory
Theatre Wedekind-előadása ugyanis semmiféle jó szándékkal nem igazolható. Ezt
esetleg a szöveg alapján is gondolták a
beavatottabbak, akik azonban még-is
kevesen lehettek, mert napokkal az
előadás előtt felárral sem lehetett jegyhez
jutni. A csinnadratta megtévesztett. Azt
némileg sejteni lehetett, hogy a ponyvára
emlékeztető expresszionista fűtöttségű
szöveg, Wedekind L u l u címmel ismert
drámadilógiája nem túl sok szellemi
izgalmat
ígér,
az
előadók
gátlástalanságában mégis bízni lehetett. Annál is inkább, mert a L u l u t eredeti közegéből kiszakítva a filmesek világában
játszatják. A közegváltás azonban sem-mi
lényegeset nem adott hozzá a két
drámához. A filmes világ külsőségeiben
volt jelen, megannyi naiv színházi megoldás utalt csak rá. A legszínházellenesebbnek az az ötlet bizonyult, hogy a
háttérként felfeszített vászonra filmre vett
jeleneteket vetítenek, s a Lilla epi-

Büchner: Danton halála című drámája a berlini Deutsches Theater előadásában

Perlini a vérlázító történetet - hogyan
változik nővé az a fiatalember, akit örök
életében nők irányítottak, formáltak, s aki
addig jut, hogy anyja perverz orgiáinak
rajongó résztvevője lesz - mívesen.
csiszolt
jelenetekben,
állóképek-ben
szerkesztve tette a vizuális élmény
lebilincselő hatásával nézhetővé azt,
amitől csak elfordulni lehet és kell, a
bűnre való vágy, az erotikus rögeszmék
álompárlatait. A rendező mintha illúzióvá
akarná tenni azt, amit utálattal kellene (ha
egyáltalán
kellene)
ábrázolni.
Mindenképpen sokkoló előadás, ügyes
kezű rendező és világosító munkája, csak
éppen érdektelen.
Danton halála

zódjait ábrázoló felvételek alá mondják a
szereplők Wedekind mondatait. A képregények suta tömörsége azt hozta, hogy
a Wedekind-féle drámanyelv kasztrálttá
vált, a szemérmes, állig begombolt
fürdőruhák, az egymás érintésétől is
óvakodó jólneveltség viszont a dráma
légkörétől fosztott meg bennünket.
Annyira prűd volt, hogy már-már
karikatúrának kellett gondolni. De ez az
előadás önmaga torzképének sem
fogadható el. Jóllehet elképzelhető, hogy
az amerikaiak ezen egészen jól
szórakoznak.
Hamlet

A dráma zsebkönyvkiadását láttuk. Most
már egészen foghíjas nézőtéren, pedig
mind az alapszöveg, mind pedig a prágai
Divadlo na Zabradli társulata és a film
világából ismert Evald Schorm hí-re-neve
valóban jó színházat ígért. Ez azonban
elmaradt. Mert hogy a Hamletet farceként játsszák, önmagában éppúgy kevés,
mint az ügyesen elgondolt zárójelenet,
amelyben az egymást halomra ölt
szereplők hullahegye láttán a boldog
sírásó kirohan a színfalat helyettesítő
függöny
mögé
(Ljubimov
nagy
mechanizmust
jelképező
függönye
nyilván felnyögött kínjában a kelléktárban), és elégedetten ragyogó képpel kezdi
behordani a már meggyilkolt többi
szereplőt is. Hasonlóképpen az is csak
önmagában való ötlet, hogy a két
Hamlet-változat közül a prágaiak az
egykori vándortársulatok használta rövidített mellett döntöttek, s ennek megfelelően nem az előadás betéte a felbukkanó színészek jelenete, hanem az előadást a vándorkomédiások játsszák el. Az
eddigi felújítăsok közös jellemzője
valamiféle újszerű értelmezés, a prágai
előadásból hiányzik, csak ötletek vannak

Gertrud királynő középkorú, szereleméhes nő, Polonius szövegkönyvvel a kezében jár-kel, mint egy rendező, Ophélia
nem őrül meg, s különben sem törékeny,
hanem fiús külsejű ... ; tovább is van,
mondjam még? - de mi értelme?
Heliogabalus

Erkölcstelenségéről hírhedt római császár
volt, aki korlátozta a szenátus hatalmát,
megpróbálta meggyilkoltatni későbbi
utódját, amivel maga ellen lázította a
pretoriánusokat, ezek agyonverték, és a
holttestét a Tiberisbe vetették. Erről a
botránycsászárról írt Artaud, a szöveg
hozzáférhetetlen, de nem is lényeges,
mert a Meme Perlini rendezte előadásból
úgysem derül ki, mit s meny-nyit vett át
Artaud-tól, inkább az nyilvánvaló, hogy
Henry Bataille Az én anyám című
erotikus
vagy
inkább
pornográf
regényének párbeszédeit, főleg pedig
betegesen túlfűtött légkörét, szituációit
igyekezett
átmenteni
előadásába,
amelynek címét akár így is módosíthatnánk: Nővé változásom története,
ahogy a tudatalattimban lejátszódott.
Nem véletlen, hogy Robert Brusteinnek
épp Artaud-ról írt sorait kell Perlini
előadása kapcsán idézni arról a színházról, amely „Nem azért hasonlít a pestishez, mert ragályos és fertőző, hanem mert
a pestishez hasonlóan azt a lappangó
kegyetlenséget tárja fel, hozza elő és
bontakoztatja ki, amelyben gondolatainknak - mind egyéni, mind társadalmi
szinten - az összes perverz lehetősége
benne lakozik". Perlini Heliogabalusa
ilyen pestis-színház, csak hogy nem
annyira undorító, lévén hogy végsőkig
esztétizált. De így is kegyetlen, a szónak
nem fizikai, hanem lelki értelmében.

Nem tudok szabadulni a képtelen ötlettől,
hogy a berlini Deutsches Theater
rendezője, Alexander Lang olvasta Kosztolányi kis írását Büchner drámájáról. „A
nagy francia forradalomban jártam - írta
Kosztolányi. - Ez volt eddig a történelem
legszínészibb korszaka. Az emberek a
világ
színpadán
ágáltak,
festői
jelmezekben, görögtűzben éltek, végszóra haltak meg, talpraesett élccel ajkukon. Mindenki színészkedett, az életét
alakította, gyorsított ütemben, a főhősök,
akik a latin ékesszólás remekműveit
utánozták, a kávénénikék, akik a nyaktiló
mellett fejelték harisnyáikat, a zöld
kötényes
vargák,
a
megbolondult
hentesek, a nadrágtalanok, akik Jupiterről,
Marsról
szavaltak
dörgedelmes
jambusokban. Ezt az óriási színpadot vitte
színre Georg Büchner . . ." És a büchneri
színpadot állította a színház a színházban
elvet követve színre a berlini rendező,
pontosan
kidolgozott,
színészileg
bravúros, ugyanakkor elutasítóan hideg
előadásban. Kosztolányi a történelem
nagy színpadán játszódó előadásról írt, és
ez a gondolat az alapja Lang előadásának
is, ahogy a vörös drapériával bevont
színpadra szerkesztett, ugyan-csak vörös
színű bábszínpadon s előtte zajló játék
sugallja.
Több pontból kiindulva lehet vizsgálni,
elemezni Lang rendezését. Az egyik,
mindenesetre legszembetűnőbb, hogy nála
ugyanaz a színész (a bravúrosan játszó
Christian
Grashoff)
Danton
és
Robespierre (még néhányan lépnek fel
kettős
szerepben),
aminek
célja:
megmutatni, hogy az emberek érzelmileg,
gondolatilag nem egysíkúak, nem-csak
ilyenek meg olyanok, hanem összetettek,
a forradalom egy pillanatában Danton sem
csak negatív, Robes-

szemle
pierre sem csak pozitív szerep volt. A
szândék világos és érthető, de az eredmény
talán vitatható. A két szerep egyesítésével még ha oly ragyogó technikájú színész vált
is az egyik szerepből a másikba, mint
Grashoff - el-vész a tulajdonképpeni
dráma.
Nem-csak
a
darab
nagy
párjelenetére
gondolok,
arait
szükségszerűen ki kell hagy-ni, hanem a
drámai párbeszéd sem jöhet létre. Sokkal
hatásosabb, többet mondó az a megoldás,
amely két színésszel játszat el egy sor
apróbb epizódszerepet, a forradalmi
tanács elnökét és a súgót, a községtanács
fejét és a hóhért, a köz-vádlót: és a
képviselőt ... Nemcsak. az emberi szerep
állandó változásaira mutat igy példát,
hanem azt a másik, nem éppen eredeti
rendezői ötletet is igazol-ja, amely szerint
mindannyian bábok vagyunk a történelem
színpadán, csak a ránk osztott szerepet,
illetve
szerepeket
játsszuk.
Sajátos
megfigyelni, hogy mely jeleneteket âllította
színre Lang a szín-padra szerkesztett
bábszínházba, s hogy kik léphetnek le
erről a színpadról. Akik a színpad előtt is
játszhatnak, azok a forradalom jelentős
alakjai, de egy idő után ők is
visszakerülnek bábnak a kis-színpadra. Ez
az előadás másik lényeges elemzési,
megközelítési pontja. A harmadik. pedig a
kivégzés. Tipikus bábszín-házi jelenet,
amely azzal, hogy a nyak-tiló alatt végző
áldozatok
lába
még
egyet-kettőt
komikusan ráng a levegő-ben, rúgnak a
semmibe, egyszerre groteszknek láttatja a
legborzasztóbbat, a kivégzési is. Ha a
színház a színházban elv szerint
szemléljük a. zárójelenetet, akkor úgy kell
értelmezni, hogy nem-csak bábok vagyunk
a történelem színpadán, hanem komikus
áldozatok is.
*
Felléptek még a tokiói Sankai Juku
társulat, a mosztári színház, a zágrábi itd.,
a helsinki Kaupungen Teatteri és kijevi
ukrán színház társulata.

A kaposvári színház Marat /Sade előadásáról már két alkalommal, 1982/3. és 1 2.
számunkban irtunk, s az alábbiakban külön
összefoglalót közlünk a belgrádi vendégjáték
jugoszláviai sajtóvisszhangjáról. Ezért Gerold
László beszámolójából a kaposvári elő-adás
méltatását elhagytuk ( A szerk.)!

RADICS VIKTÓRIA

A Marat/Sade
jugoszláviai
sajtóvisszhangjáról

A kaposvári Csiky Gergely Színház a
Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál,
közismert nevén, a BITEF minden díját
megnyerte: a nagydíjat (a japán és a
keletnémet társulattal megosztva), a
közönségdíjat, Ács János pedig a Politika
című napilap díját, melyet a legjobb
rendezésért osztanak ki.
Minden jugoszláv színikritikus nagy
elismeréssel szólt a magyar Marat/Sade-ról.
Á napisajtóban már a díjazás kihirdetése
előtt ilyen címek: sorjáztak: A fesztivál
csúcsa, Az est, amikor mindenki sírt, A
magyarok. diadala. Á bemutatót követő

ankéton csupa elragadtatott vélemény
hangzott el : „A Marat/Sade a legjobb
előadás jó pár BITEF-re visszamenőleg"
(Petar Cvejić, rendező). Véleményem
szerint eddig ez a legjobb elő-adás. A
meglepetést csak növeli, hogy egy kevéssé
ismert
együttes
alkotása,
amely
megmutatta, hogyan kell komoly, fontos
színházat csinálni" (Bora Andjelić,
kritikus); „Eddig a magyar film fényes
alkotásaival találkoztunk. Ez a találkozás
arra sarkall minket, hogy a magyar
színházra is kiterjesszük érdeklődésünket"
(Vlada Stojšin, író); „Kitűnő előadás!
Örülök, hogy végre történt valami, ami
fölrázott
bennünket"
(Slobodan
Unkovszki, rendező).
Másnap, a kerekasztal-beszélgetésen
Ćirilov, a BITEF művészeti
. Jovan
igazgatója így szólt: „ E z az előadás a
legújabb magvar kultúrához fűződő tapasztalataink csúcsa. Izgalmas példája
annak, hogyan szállhat le a művészet az
életbe. Irt a művészet és az élet szállt le a
történelembe. Ezzel a történelemmel
mindegyik színész, mindegyik művész
azonosult a színen. Szörnyű, hogy egy
népnek ilyen gyötrelmes, nehéz történelme kell legyen ahhoz, hogy ilyen
előadás megszülethessen. És hogy ezt az
előadást úgy fogadhassuk, mint ahogy az
este fogadtuk, a befogadó népnek
ugyancsak nehéz történelmi tapasztalattal
kell rendelkeznie," Dževad Sabljaković
kritikus is lelkesen be-szélt a bemutatóról:
„Valódi gyönyörű csodának voltunk
tanúi, Ez a legjobb, legkomplettebb
előadás tartalmi szem

ponthól és a színpadi kidolgozás szempontjából egyaránt az idei BITEF-en látottak közül. A társulat játéka hihetetlen
teljesítményt eredményez: táncolnak,
énekelnek, parodizálnak, szétrombolják a
színpadi illúziót, s mégis katarzist váltanak ki a nézőből." Suada Kapić kritikus
szerint: „Ebben az előadásban a színház
megszűnik hazugság lenni, áthág minden
határt. Nincs értelme külön-külön
magyarázgatni a színészek vagy a
rendező munkáját. Peter Weiss ezen az
estén magyar íróvá vált ...
A belgrádi és újvidéki napilapok felsőfokú jelzőkkel ünnepelték a bemutatót.
A Politika Ekspres kritikusa a rendezők
élvonalába, Otomar Krejča, David Esrig,
Peter Brook, Günter Krämel, Roberto
Giulli és Ljubisa Ristić mellé sorolja Ács
Jánost. Külön érdemeként említi, hogy a
drámát megszabadítja az „őrültek játéka"
feltételességétől,
„amit
az
eddigi
értelmezők túlhangsúlyoztak - ha úgy
tetszik, Peter Brook is -, és szín-házi
exhibícíó lehetőségévé tettek. Ács
megértette, hogy az őrület klinikai minőségben való színrevitele gátolja a drámai cselekmény kibontakozását, a mai
nézőben nem tud intellektuális rezonanciát kelteni. A drámának ezt a síkját csak
jelzi, amivel a weissí drámai energiát a
Marat és De Sade közti explozív vitára
szabadítja föl". Avdo Mujčinović, a fenti
sorok írója azt emeli még ki Ács
rendezéséből, hogy „diszkréten aláhúzza a
drámai konfliktus további két síkját: a
De Sade és Coulmier, a charentoni
kórházigazgató, tehát a hatalom és az
alkotás köztit, valamint a Coulmier és védencei köztit, ami a hatalom-erőszak relációt teremti meg". Branislav Miloševi ć a
Politikában, Forradalom mint játék című
kritikájában szintén a konfliktusok
többirányúságára figyelt fel: „Ácsnak
sikerült megóvnia az előadást a
nehézkességtől, amit a fő opponensek
száraz vitája mindenképp előhívott volna,
és a stilizált tömegjeleneteket a háttérből
sikeresen beemelte az előadás lényegi
témájába." Ezt az aspektust tartja
fontosnak Svetislav Jovanov is. A
Književna Rečb en írja, hogy az előadás
alapkoncepció-ját Ács, „mind formailag,
mind a jelentés szempontjából a
kollektíva - tehát az elmebetegek, az
elátkozottak - ágenseivel építi fel". Míg
Marat és Sade az utópia végőrei, „a
charentoni esztelenek a fenn-álló világ
tökéletességének
utolsó
megkérdőjelezői",
Jajszó című írásában a Večernje
kritikusa többek között az előadás

