
A kritikai visszhang

A katalóniai sajtó bő terjedelemben foglalkozott a
gironai bemutatóval. A kritikusok egyöntetű véle-
ménye szerint telitalálat az a rendezői felfogás,
amely a komikum felé tolta el a darabot. A
színészi munkát illetően általában Lluís Homart
emelik ki, aki a Kvartettben pályája csúcsára
ért. Joan de Sagarra, a katalán színházi világ
nagytekintélyű és rettegett kritikusa így ír
játékáról az El Paisban: „Az Homar által alakított
Valmont/Tourvel a strucc, a marabu és a kakadu
furcsa hibridje; le-hetetlen teremtmény,
amelyben a fenséges a

A színházról

A Nyevszkij Proszpekttől alig néhány lépésre
fekvő Kis Színház (Malij Tyeatr) hosszú időn át
viszonylag ismeretlen volt. 1944-ben, még a má-
sodik világháború befejezése előtt alapították,
amikor a Leningrád ostroma idején evakuált tár-
sulatok többsége még nem tért vissza. A színház
azonban mesterséges képződmény volt: hiány-
zott az önálló arculat, a program, az alkotó kon-
cepció. A műsor sokrétű volt ugyan, de az elő-
adások esetlegesen formálódtak.

A színház először 1966-ban hívta fel magára a
figyelmet, amikor Jevgenyij Siffersz rendező a
szovjet színpadokon akkor még merőben szo-
katlannak számító epikus színjátszás meghono-
sításával kísérletezett. A döntő fordulat azonban
1974-ben következett be, amikor Tovsztonogov
egyik tanítványa, Jefím Padve lett a művészeti
vezető, és magas színvonalú előadásokkal elő-
ször toborzott a színház számára igényes törzs-
közönséget. Ő hívta meg - először csak ven-
dégrendezésekre - Lev Dogyint, aki aztán Pad-
ve 1983-as elszerződése után átvette a színház
vezetését.

Az épület négyszázhetven személyt fogad be;
üres hely jóformán soha nem akad. Az első
országos és világsikert Galin Csillagok a hajnali
égbolton című műve hozta meg; ezt Glasgow-
ban, Londonban és Torontóban is eljátszották. A
következő jelentős Dogyin-rendezést, Fjodor
Abramov Fivérek és nővérek című művét az ak-
kori két Németországban egyforma elragadtatás
fogadta; a Gaudeamus pedig diadalmas sikerrel
járta meg az immár egyesült Németország, Ang-

nevetségessel vegyül, és mindez az esendőség
olyan fokán, amilyet eddig el sem tudtunk
képzel-ni." A szintén kiváló, inkább maliciózus,
mint bestiális Anna Lizaran csakfokozatosan nő fel
partnere mellé, de ugyanezen kritikus szerint a
mű záró-mondatának elhangzásakor ő is
felejthetetlent alkot. Az előadás ismertetői
egybehangzóan mér-földkőnek tartják a Lliure
történetében a budapesti fesztiválra benevezett
Kvartettet, amely a júniusi bemutató és a
budapesti látogatás között nyilván tovább
érlelődik. Erre számít Juan Carlos Olivares is, aki
az ABC-ben megjelent bírálatát így fejezi be: „A
Kvartett olyan, minta nemes borok: az idő csak
javít rajtuk."

Összeállította: Faluba Kálmán

lia, Franciaország, Spanyolország és Svájc
színpadait.

A darabról

Az előadás Szergej Kalegyin Az építőzászlóalj
című elbeszélésén alapul, amely 1989-ben je-
lent meg a Novij Mir című folyóiratban. Gyakran
tüntetik fel a gorbacsovi cenzúra egyetlen áldo-
zatának: a hadsereggel szembeni éles bírálata
miatt a hadügyminisztérium többször is

megakadályozta könyvformában való megjelen-
tetését.

A címadó építőzászlóalj a Vörös Hadseregen
belül rendeltetése szerint katonai objektumok
építésével foglalkozott, a gyakorlatban azonban
rendszeresen bevetették a mezőgazdaságban
is ingyenes munkaerőként, olyan munkálatokra,
amelyekhez nem kellett különleges képzettség
vagy műszaki ismeret. Ezért ezekbe a brigádok-
ba többnyire olyan fiatalokat osztottak be, akikre
csekély szellemi képességeik miatt más egysé-
gek nem tartottak igényt. Sokan a társadalom leg-
aljáról vagy pedig etnikai kisebbségekből (a tá-
vol-keleti köztársaságokból, a tatárok, cigányok
és előszeretettel a zsidók közül) származtak, de
válogattak a homoszexuálisok, sőt, a bűnözők
közül is. Ez magyarázza a brigádokban
előforduló magas bűnözési arányt és az egész
szervezet félelmetes hírét;

1990 táján a brigádokat a nyilvánosság köve-
telésére feloszlatták, csakhogy az ottani viszo-
nyok nem csak a „sztrojbat"-ra voltak jellemző-
ek. Az egész szovjet hadseregen bomlási tüne-
tek mutatkoztak: egyre több volt az erőszakos
cselekmény, a bűnözés, az öngyilkosság, és a
vezetés hasztalan próbálta elleplezni ezeket az
eseteket, lassan már mindenki tudott róluk.

Lev Dogyin az elbeszélés alapján a társulat
fiatal színészeivel és saját főiskolai tanítványai-
val tizenkilenc, ,,,improvizációnak" nevezett jele-
netet dolgozott ki, amelyek élesen, hatásosan és
ragyogó mesterségbeli tudással tükröznek egy, a
szakadék szélén támolygó társadalmat.

Igor Csernevics és Natalja Kromina
a Gaudeamusban

SZENTPÉTERVÁRI KIS SZÍNHÁZ
KALEGYIN-DOGYIN: GAUDEAMUS



Jelenetek a szentpétervári Kis Színház
előadásából



Lev Dogyin

Dogyin 1944-ben - történetesen épp a Kis Szín-
ház alapításának évében - született. Színházi
tanulmányai után, már 1967-től tanított is a le-
ningrádi színházművészeti főiskolán; ezért volt
később módja rá, hogy legjobb tanítványait rög-
tön leszerződtesse a Kis Színházhoz. Egyaránt
rendezett Moszkvában és Leningrádban, főleg
orosz klasszikusokat, Dosztojevszkij, Szaltikov-
Scsedrin, Fonvizin műveit, valamint Gerhart
Hauptmann Rose Berndjét és Shakespeare A fel-
sült szerelmesek című vígjátékát.

1974-től mint vendégrendező, 1983-tól pedig
mint művészeti vezető dolgozik a Kis Színház-
ban. Első itteni rendezései közül kiemelkedett
Óapek Rablója (1975) és Williams A tetovált ró-
zsa című műve (1979). 1980-ban megkezdett
Abramov-trilógiájával vált országosan ismertté;
ezért állami díjat is kapott, míg Galin Csillagok a
hajnali égbolton című műve előadásáért 1989-
ben Londonban őt és társulatát Laurence Olivier-
díjjal tüntették ki.

A német előadásokhoz készült műsorfüzetből

Néhány Dogyin-interjúból

„A hadsereg megöli az emberben az emberit, és
az emberrel mint olyannal elvileg nem számol...

És mégis: a lecsúszottság, az elzüllés mélyén
még mindig bujkálnak emberi érzelmek. Ezt
akartam kifejezni a különféle zenei anyagok fel-
használásával. A szájakból gyűlölet fröcsköl, de
feltörnek isteni hangok is. Meg akartam mutatni,
hogy minden emberben ott rejlik mindenfajta ze-
ne, és a legmélyebbre süllyedt ember is rászol-
gál a legmagasabb rendű dallamokra."

- Az előadást mindmáig kétfelől is támadják. A
konzervatívok túl brutálisnak és egész életünkre
nézve sértőnek találják, a progresszívek számá-
ra túl gondtalan és vidám. De eljön egy pillanat,
amikor az ember már nem adhatja át magát a
kétségbeesésnek. Sírni szeretne - és mégsem
tehet mást, mint hogy nevet... Nézzék csak meg
a tévében a képeket a harci állásaikban lévő
szerb katonákról: fiatal férfiak állnak a géppus-
káknál, vidáman, jókedvűen, szélesen nevet-
ve...

 Talán ez az, amit a kétségbeesés
nevetésé-nek hívott?

 Ellenkezőleg. Hisz épp ez az: ezeknek a
fiúknak tetszik a háborúsdi. Itt csak a nők, a gye-
rekek és az öregek sírnak. Ezeket a katonákat
már sikerült odáig juttatni, hogy a háborúzás szó-
rakoztatja őket.

- Kalegyin elbeszélését egy interjú révén fedez-
tem fel, amelyben az író elpanaszolta, hogy a ka-
tonai cenzúra nem engedélyezi műve kiadását.
Akkor aztán elkértem tőle a kéziratot, ő pedig
nemcsak az elbeszélést küldte el, hanem az
összes kritikát is, amelyet ezek a hivatalos, de
nem hivatásos „cenzorok" alkottak. Soha ilyen
mulatságos olvasmányban nem volt részem;
méltó lenne rá, hogy kiadják! Az előadást aztán
először Moszkvában, a Hadsereg Színházában
rendeztem meg, de a funkcionáriusok oda is
eljöttek és betiltották. Ez egyébként a harmincas
évek öröksége: presztízsokokból minden
minisztériumnak megvan a maga színháza.
 Ön előszeretettel hivatkozik Sztanyisz-

lavszkijra és Mejerholdra. Mit jelentenek az ön
számára ezek a nagy nevek?
 Hadd legyek lakonikus. Az improvizáció

folyamata, amelynek révén az ember saját: belső
világán át leginkább megismerheti önmagát és a
többieket - ez a lényege Sztanyiszlavszkij mód-
szerének. Ez lehetőséget kínál az élet közvetíté-
sére, s egyszersmind a mi szakmánk mágiájá-
nak, belső rítusának kulcsa. Mejerhold gondol-
kodása ezzel szemben ma azt jelenti, hogy az így
feltárt életet anyagi, teátrális formába öltöztes-
sük és újfajta valósággá lényegítsük. Az én leg-
nagyobb vágyam, hogy ezt a két módszert
egyesítsem; persze ez csak nagyritkán sikerül.
 Ön negyvenhét éves. Magára ismer-e

abban a „köztes nemzedékben", amelyről Alek-
szandr Galin a Szerszóban ír?
 Én nem érzem magam egy elveszett nem-

zedék tagjának. Éppen mert az életünk jószeré-
vel kilátástalan volt, nagyon sok energia halmo-
zódott fel bennünk. Magam inkább a mostani
nemzedéket féltem, amely előtt olyan sokféle ki-
út, kapu nyílt meg, hogy a fiatalok hamar kiüre-
sednek. Most sehol sincsenek korlátok; ez
ugyan nagyon érdekes, de a dolgok úgy tűnnek
tova, hogy senkit sem érintenek meg, senkiben
sem hagynak nyomot.

„A hadsereg vaskézzel megszervezett rendet-
lensége (amely sokkal rosszabb, mint a vaskéz-
zel szervezett rend) jelképe Oroszország nem-
zeti válságának. Mindenki harcol mindenki ellen,
anélkül, hogy sejtené, miért. Előadásunk azt a
brutalitást és tébolyt tükrözi, amely az egész or-
szágban elharapódzik."

- A Gaudeamus keretéül szolgáló hadsereg ma
is kivételesen előnyös megfigyelőpontot nyújt?
 A hadsereg több társadalmi koncentrá-

tumnál; az egyik legmódszeresebb emberelle-
nes szervezet, amely épp aberráltságában

tükrözi az emberi tartalmakat. Munka közben rá-
jöttünk, hogy ennek az életnek a nyelvével nem
tudunk mit kezdeni. Azt kellett kitalálnunk, ho-
gyan fakasszunk művészetet ebből az értelmet-
len káoszból.
 És mit tettek ennek érdekében?
 Mivel valamennyi színészem leszolgálta a

maga katonaidejét, improvizációkkal kezdtük, és
ez nagyon is könnyen ment. A továbbiakban Ka-
legyin műve volta detonátor. Kiválasztottunk be-
lőle egyes részleteket, átdolgoztuk őket saját él-
ményeink alapján, és végül az egészből egy tíz-
órás vegyes saláta lett. A megmaradt anyagot
aztán mindebből magam állítottam össze.
 Mi volt a viszonyuk az erőszakhoz?
 Mindezt mederbe kellett terelnünk. Nincs

valami sok illúzióm a nyugati országokról, de azt,
hogy milyen mértékben vált az erőszak normává
Oroszországban, önök el sem tudják képzelni. A
glasznoszty óta újfajta veszély is felbukkant: az,
hogy spekulálni kezdenek az erőszakra és az
erőszakkal. Mindezt tudom, de hát végtére
Dosztojevszkij földjén, a végletek országában
születtem és élek...

- És hogyan tovább? Mi lesz a színházzal a
mostani bizonytalan oroszországi helyzetben?
 Én teljes bizakodással nézek előre - a

ködbe.

Az interjúk forrásai:
Süddeutsche Zeitung, 1992. okt. 1.; Die Deut-
sche Bühne, 1992. nov.; Le Journal de Genéve,
é. n.; La Tribune de Genéve, é. n.; Die Tages-
zeitung, 1992. szept. 30.

A kritikai visszhangból

Az építőzászlóalj története parabolisztikus képe
a társadalmi rothadásban vegetáló emberek ál-
lapotáriak. Mindenütt teljes a káosz, sehol nin-
csenek, biztos értékek, sehol sincs állandóság,
sehol sincs józan ész, csak félelem és rettegés

sugallta engedelmesség, az emberi elnyomoro-
dásból eredő agresszivitás és a mohóságon és
ösztönökön nyugvó nemi kapcsolatok. A berlini
Neue le i t nem hiába adta az előadás kritikájá-
nak a ,Spektákulum a Gulag-cirkuszból" címet.

Gerhard Waldherr: Erőszak, szekatúra,
szex és pia a Gulag-cirkuszban

Sűddeutsche Zeitung, 1992. okt. 1.

Dogyin groteszkül komor és pihekönnyeden
szürreális színpadi változata Szergej Kalegyin
elbeszélésén nyugszik, amelyet még Gorbacsov
alatt is háromszor tiltott be a cenzúra, ám mégis a
mű hatásának tudják be, hogy e zászlóaljakat
egy évvel ezelőtt állítólag megszüntették. A szín-
padi változat szcenikai-zenei tűzijátékként rob-



ban a színpadon. „Ami országunkban - mondja
Dogyin - értik a módját, hogyan alázzák meg az
embereket, és hogyan fosszák ki őket a hitükből"
- és mindezt drasztikusan be is mutatja a maga
szikrázóan indulatos, egyszersmind bohókás
pandémoniumában, amelyben az értelmetlen
drill, a szadizmus, a korrupció, az erőszak, a dur-
va nemiség, a kábítószerezés, az agyonverés,
az öngyilkosság és az árulás keltette iszony ösz-
szefonódik az álmok szivárványos lebegésével
és a bohózat kacagásával - és mindez ad ab-
surdum fokozva. A pokolbéli spektákulum pa-
rancsoló erővel tükrözi az egzisztenciális kiszol-
gáltatottságot, mégpedig nemcsak a katonai
szubkultúrában, hanem az egész orosz társada-
lomban: merő vitriol, amelyet mindvégig egy ma-
rék konfettivel vegyítve hajítanak a rendszer ké-
pébe.

Dogyinnak tökéletesen iskolázott együttes áll
rendelkezésére, amelynek minden tagja nem-
csak színész, pantomimes, táncos és akrobata,
hanem muzsikus is; egy pantomimikus nemi ak-
tus során például a szereplők a lábujjukkal verik a
levegőben lebegő zongorát. Tökéletes show ez,
amelyben a drogmámor színes léggömbjeit bru-
tális verekedés során tapossák szét és puk-
kasztják ki. Leleplezésül, a történések ellenpon-
tozására klasszikusokat, pop- vagy népzenét
hallunk, a verekedést a IX. szimfónia testvéri-
ségről szóló taktusai festik alá, a bordélyjelene-
tet az Ave Maria. És amikor a szatirikus lidérc-
nyomás végén felhangzik a „Gaudeamus", az
őrjöngve tapsoló közönség már tudja, mi lett az
ifjúságból a Szovjetunióban.

E. H.: Ördögűzés orosz módra

Neue Zürcher Zeitung, 1991. dec. 6.

Ezekkel a katonákkal nem lehet államot erősíte-
ni. Életük a latrinákban játszódik, s a kollázs ti-
zenkilenc képében sorra kiderül róluk, hogy ha-
zárdőrök, nyúlszívűek, részegesek, szoknyape-
cérek. Lehet, hogy ezek a katonák fafejű bunkók -
de elsősorban és mindenekelőtt tönkretett
emberek.

Dogyin mindebből a káoszból bámulatosan
radikális és költői mozzanatokkal telitűzdelt ab-
szurd musicalt koreografált. Az iszonyat éppen a
humorban, a táncosan könnyed elidegenítés-
ben, és mindenekelőtt a zenében válik érzékel-
hetővé. Dogyin vezényletére kopaszra nyírt szí-
nészrekrutái a Beatles zenéjére táncolnak,
egyenruhába bújva kollektíven, mint egy balett-
ben tanulják meg a vigyázzállást, és a végén rá-
zendítenek a címadó dalra, amely szinte ciniku-
san sűríti a felismerést: vigadjunk, legalább ad-
dig, amíg fiatalok vagyunk...

Michaela Haas: Egy erős társulat

Süddeutsche Zeitung, 1992. okt. 10/11.

A két és fél órás, szünet nélkül előadott darab
csalafinta és színpompás teljesítmény: olyan

együttes vezeti le benne művészi energiáit,
amelyből csak úgy árad saját sokrétű művészi
készségeinek ártatlan élvezete. A mű a szó szo-
ros értelmében nem dokumentumszínház, de
érződik, milyen izgalmas a társulat számára,
hogy végre feltárhatják, mi is történik valójában
a se-regben. Az improvizációk a maguk
legnaivabb szintjén annak a kisfiúnak a pajzán
gyönyörét sugározzák, aki végre egyszer
nyilvánosság előtt mondhat ki egy csúnya szót,
anélkül, hogy arcán csattanna a szülői pofon.

Minduntalan női keblek meztelenednek le.
Egy hadnagy pazarul csúf feleségét a kiterített
fehérneműi alatt dugja meg egy kanos újonc; a
zeneóra a zongora tetején folytatódik, s a csúcs-
ponton a szeretők nagylábujjukkal vernek ki této-
va duettet, miközben lábuk úgy himbálódzik a
klaviatúra fölött, mint holmi lábjegyzet a Káma-
Szutrához.

A szex úgy jelenik meg, mint az újoncok életé-
nek egyik elsöprő erejű problémája, s ennek
megvan a maga aggályos oldala. Bár ebben a
kontextusban kényeskedésnek tűnhet azon pa-
naszkodni, hogy a nők mind nimfomániás szaj-
hának mutatkoznak, mégis elég nehéz lenyelni a
jelenetet, amelyben egy agyonkábítózott csoport
kollektív nemi erőszakot követ el. Csak feltéte-
lezhetjük, hogy a jelenetnek van valamilyen sza-
tirikus célzata, amely azonban az angol közön-
ség előtt rejtve marad.

Bár az előadásnak vannak hibái, legjobb moz-
zanataiban egészen magasrendű munka. Alek-
szej Poraj-Kosics hóborította színpadát
süllyesztők pettyezik, amelyek káprázatos
alkalmazásuk révén határozzák meg a játszók
fizikai személyiségét. A jellegzetesen szürreális
nyitó jelenetben a szereplők civil ruhában
jelennek meg, csoszogva vagy lábujjhegyen
tipegve, hogy aztán egyenként a lyukakba
pottyanjanak, mintha valami ellenállhatatlan erő
szívná őket magába - s mire ismét felmerülnek,
már uniformizálta őket a sereg.

A zenét, a Beatlestől Beethovenig, Lev Dogyin
roppant ügyesen és szellemesen alkalmazza az
egyes improvizációk hangulatának megteremté-
sére. A szöveg, a színpadkép, a zene azonban
mindig csak szolgálja és nem játssza le a szí-
nészeket, akik még egyenruhában, kopaszra
nyírva is olyan egyénítettek és karizmatikusak,
hogy az est vége felé valósággal sokkolva ta-
pasztaljuk, milyen sápadtak és girhesek vala-
mennyien.

Claire Armitstead: Gaudeamus
The Financial Times, 1991. júl. 16.

A végén a társulata régi diákhimnuszt, a Gaude-
amus igiturt énekli; ezzel búcsúzik a kopaszra
nyírt különítmény, amely, miután két éven át
szolgálta a szovjet „szülőföldanyácskát", végre
leszerelhet és visszatérhet a polgári életbe. De

mintha Lev Dogyin azt kérdezné: hát ott mit
kezdjenek magukkal, azok után, hogy két éven át
programszerűen elállatiasították őket, és üte-
mes léptekben kergették őket ide-oda a kipuco-
landó latrinák és a szükségképp a latrinákhoz
visszavezető ivászatok között? S ezt az örökös
ide-oda mozgást csupán az erőszak és a min-
dennapi rasszizmus mozzanatai tagolják, mert
még mindig jobb orosznak és kivált moszkvainak
lenni, mint üzbég parasztnak vagy éppen zsidó-
nak.

Jean-Bernard Mottet: A zászlóalj örömei
Le Courrier, Genf, 1991. dec. 5.

A „revü" során hol egy Marat/Sade-társulat ját-
szik, hol a Monty Python-féle Flying Circus rikító-
száraz humora pattog, emitta Sennett-Keaton-
Lloyd-Chaplin-féle némafilmek poézise és la-
posságai keverednek, majd a szocialista rea-
lizmus pátosza fújja fel magát - és ezt rögvest
megkaparja az elidegenítésre felemelt brechti
mutatóujj; van, ahol Jérőme Savary Grand Ma-
gic Circusa volt a keresztapa, és van, ahol a
Broadway show-stílusát imitálják.

De alatta maradnánk a valóságnak, ha azt sej-
tetnénk, hogy a Gaudeamus csak e színházi ke-
resztapák örökségéből áll össze. Lev Dogyin elő-
adásában az öt hölgy és tizenkét úr saját honi ha-
gyományait is feldolgozta, és mindebből merő-
ben újszerű, saját hagyományt alakított ki.

A szikrázó humoron, a nyers komikumon át
végig egyetlen aspektus maradt uralkodó: ezek
a macskajajos figurák szüntelen emlékezetünk-
be idézték a szovjet pszichiátriai osztályok be-
utaltjait csakúgy, minta német kényszermunka-
táborokban sínylődő szovjet foglyokról készült
fényképeket, sőt, a végén a szerb lágerekről ké-
szült fotók is eszünkbe ötlenek. A Malij Tyeatr két
órán át harsányan, marón és keserűen pásztá-
zott végig valamennyiünk valóságán.

Wolf-Dieter Peter: „Külföldi akarok lenni"
Mittelbayerische Zeitung, Regensburg,

1992. okt. 10/11.

Az átlagosság, a középszerűség ellenpólusán
vagyunk, a szikrázó intelligencia és a legmaga-
sabb rendű, legerősebb, legfrappánsabb teatra-
litás birodalmában, amelynek minden mozzana-
ta elmélyült munkáról, tökéletes mesterségbeli
tudásról tanúskodik.

Két és negyed óra, és tizenkilenc mesterien
felépített szekvencia, amelyek bámulatos, le-
nyűgöző gördülékenységgel követik egymást,
hogy elmeséljenek egy történetet, sok történetet
és a Történelmet magát; mert ez a színjáték röp-
tében elkapja egy ország történetét is, amelyet
nemrég még Szovjetuniónak hívtak. Micsoda
lecke! Sem szavak, sem fényképek nem idézhetik
fel ezt az előadást; a nagy színházat csak az
adott pillanat méri, hogy utána mindörökre bele-
ivódjék életünkbe.
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Nincs rá más szó: bámulatos, ami ebben a
ó-hajtásnyinak tűnő két és negyed órában
örténik. Az emberszünet nélkül nevet, ámul,
egdöbben vagy megrendül. A szituációk
ohókás furasága soha nem fojtja el a gondolat
eserűségét és iszonyatát. És néhány későbbi
elenet már egyértelműen sötét, sőt
étségbeesett; minden kedélyesség vagy
zépítés nélkül hallunk drog-függőségről,
űnözésről.
De nem lehet mindent szavakkal megszent-

égteleníteni. A kritikus ég a vágytól, hogy jele-

Giorgio Strehler:
Jegyzetek A terecske

első előadásához

975. január 21.
ogy miért éppen A terecske? Minden „válasz-

ásomkor" ezzel a kérdéssel zaklatnak. Mintha a
álasztások vagy csak racionálisak, vagy csak
poétikusak", vagyis belső szükségszerűségből
akadók lehetnének. A terecske választásakor
eglehetősen hétköznapi, költőinek egyáltalán
em nevezhető indokok játszottak szerepet.
Úgy gondoltam, hogy három év (Csehov,

recht és Shakespeare) után most helyes, hasz-
os és szükségszerű, ha olasz szerzőt mutatunk
e. Helyes, hasznos és szükségszerű (de még
ennyire szükségszerű!), hogy az előadás mi-

él „egyszerűbb" legyen, vagyis minél kevesebb
zereplőt és színpadképet igényeljen. Pillanatnyi
nyagi helyzetünk tragikus, jövőnk teljesen bi-
onytalan. ... Még egy további, jövőnk szem-
ontjából helyes, hasznos és nyilvánvaló érvet is
eg kell említenem: olyan darabra van szüksé-
ünk, amelyet külföldre is elvihetünk...
Íme, csupán néhány a darab választására

sztönző indokok közül. És még valami: hosszú
vek, a Chioggiai csetepaté óta nem foglalkoz-
am Goldonival. Pedig azt hiszem, Goldoni-
rtelmezésem nemcsak az olasz színház,
anem az egész olasz kultúra számára hozott
alami újat...

anuár 25.
icsoda nagyszerű plebejus vígjáték!
Micsoda kis-nagy plebejus hősköltemény!

A harmadik és ötödik felvonásban a szoros
enetói népnyelvnek olyan elementáris erőt su-
árzó sűrítménye található, ami nem csoda,

netről jelenetre beszámoljon mindenről, hogyan
történt ez, mi történt akkor... De beszéljünk in-
kább a zene pimaszul vakmerő használatáról,
Jacques Brel keringőjétől az Anyegin taktusaiig
vagy éppen Schubert Ave Mariájáig. Beszéljünk
a világításról, vagy beszéljünk a színes
léggömbökről, amelyeket aztán kipukkasztanak,
és apró színes foltjaik úgy ragadnak bele a
hóba, mint a csírájában megfojtott tavasz.
Gaudeamus igitur... Armelle Héliot

Le Quotidien de Paris, 1992. febr. 14.

hogy megőrjítette Carlo Gozzit... Azt hiszem, ő
tökéletesen értette Goldonit. Ezért érdemes ép-
pen az ő Goldoni-bírálatából kiindulni. Azt vetette
szerzőnk szemére, hogy a vulgáris, „alantas"
megéneklője, nincs ízlése, a .,valódi" népi kultú-
rához semmi köze, és darabjaiban a nemesek ki-
lencven százaléka pórul jár. Érdemes abból a
vádjából kiindulni, hogy Goldoni társadalmilag
veszélyes, romboló hatással van a velencei köz-
társaságra és erkölcseire; hogy pénzért dolgo-
zik, tehát azért foglalkozik művészettel,
színházzal, hogy éhen ne haljon, akár a
leghitványabb kézműves... Mindent összevetve
ezek valóban megalapozott, politikai
szempontból pedig rend-kívül veszélyes vádak.
Goldoninak minden oka megvolt rá, hogy féljen
tőlük...

A terecske a Chioggíai csetepaténál nem ke-
vésbé erőteljes, a legmélyebb értelemben vett
népi komédia... Egyértelműen, határozottan,
merészen, erőszakosan az...

Február 3.
A darab középpontjában az anyák és leányaik
klánja áll. Hátborzongatóan összeforrott, rítusai-
ban kérlelhetetlenül szigorú klán ez. A tér zárt vi-
lága olyan erős közösségként jelenik meg,
amellyel számolni kell...

Február 17.
A darab a tér lakói közötti kapcsolatok bemutatá-
sán túl a különböző társadalmi és etnikai csopor-
tok bonyolult viszonyát is elemzi. Az egyik olda-
lon a terecske-Velence-nép csoport áll, a mási-
kon az „idegenek": nápolyiak, nemesek vagy fél-
nemesek, polgárok. Párviadalukból végül a nép
képviselői kerülnek ki győztesen: a nyomorúsá-
gos kis tér egyedül az ő birodalmuk marad. A
fogadóig mások is eljuthatnak, de csak
átmenetileg, rövid időre, a karnevál napjaiban
vagy nyá-

ron... A klán kiveti magából az idegen testet,
amely veszélyeztetheti fennmaradását, de lega-
lábbis nehézségeket támaszthat az életében. El-
utasítja a csoportok közötti keveredést, csak a
saját csoportján belüli kapcsolatokat fogadja el,
azokat is kizárólag akkor, ha megfelelnek a pon-
tosan előírt törvényeknek és rítusoknak. A klán
önkéntelenül is védekezik minden új, minden
másság ellen, nem hajlandó asszimilálni ezeket
az elemeket.

A tér lakói két nagy csoportra oszthatók: öre-
gekre és fiatalokra. Életük egymástól mereven
elválasztott két helyszínen zajlik: a téren, ahol ki-
zárólag az anyák és a férfiak mozoghatnak sza-
badon. Találkozások, veszekedések, játékok,
vagyis a társadalmi élet színhelye, a szabadság
szimbóluma a tér. A lányok fő tartózkodási helye
ezzel szemben az ablak vagy az erkély: innen
beszélgethetnek egymással és a téren lévőkkel.
Nincs joguk részt venni a tér életében. Egyedül ki
sem léphetnek a házból, csak anyjuk vagy idő-
sebb férfirokonuk kíséretében. Nagyon fontos
dolgok ezek, ha' nekünk, mai nézőknek már nem
tűnnek is annak.

Február 19.
Az egyik idegen, egy nápolyi Lovag ezen a kis ve-
lencei téren - melynek életmódja annyira elbű-
völi, hogy szeretne örökre ott maradni - találko-
zik egy lánnyal, aki más, mint a helybéliek. Ide-
gen akcentussal beszél, és az is kiderül róla,
hogy álandóan lázad a tér társadalmi rendje el-
len, minél távolabb akar kerülni ettől a népi kö-
zegtől, amelyhez pedig maga is tartozik. A beil-
leszkedni vágyó idegen és az elszakadni kívánó
klántag egymásba szeret, találkozásuknak
azonban más következményei is vannak. A kar-
nevál befejezése után a Lovagnak el kell mennie
a térről, mégpedig Gasparinával együtt, aki min-
dig el akart menni onnan. Előbb azonban kiderül,
hogy a Lovaghoz hasonlóan a lány is félig nemesi
származású. A terecskén szerzett tapasztalatai
birtokában tehát valószínű, hogy a Lovagnak a
plebs iránti vonzalma ezután kissé mérséklődni
fog, Gasparina pedig talán jobban el tudja fogad-
ni a „népet", azokat a „disznókat"...

Március 4.
Goldoni tehát újabb kísérletet tett az osztályok ki-
békítésére, ami azonban - akár a Chioggiai
csetepatéban - most is meghiúsul. Az osztályok
továbbra is élesen elkülönülnek egymástól, a
játék az azonos „fajtájúak" között fejeződik be. A
demokratikus, humanista, a tér életéhez és la-
kóihoz kíváncsian és szeretettel visszonyuló Lo-
vag számára a „terecske" csak a karnevál ideje
alatt nyújt menedéket. A plebejus világ nem fo-
gadja be - igaz, nemis utasítja el teljesen. A ma-
guk módján kedvelik, noha csak megfelelő távol-
ságból hajlandók vele kommunikálni, s gyakran
tréfáik célpontjául szemelik ki.

MILÁNÓI PICCOLO TEATRO
CARLO GOLDONI: A TERECSKE


