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tokzatos csendbe burkolózik; olykor nagylelkű,
máskor szélsőségesen fösvény. És Victor Re-
bengiuc kivételes tehetsége mindezt állandó hő-
fokon tudja tartani.

A fentieken kívül a színpadi hatásnak további
BUKARESTI BULANDRA SZÍNHÁZ
A rendezőről

iu Purcarete 1950-ben született Bukarest-
. 1974-ben végezte el a bukaresti Színház-
ilmművészeti Főiskola rendezői szakát. Egy
l művészekből álló kísérleti színháznál, a
ra Neamt-i Ifjúsági Színpadon kezdett el
ozni. 1978 utána bukaresti Kis Színház
ka-társa volt, de tanított a főiskolán, és
ezett a Craiovai Nemzeti Színházban is.

endezései: Az Atridák mítosza, Aiszkhülosz,
phoklész és Euripidész feldolgozásában, a
riai erőd romjai között (1978); Giraudoux: A
illot bolondja, Bukarest, Kis Színház (1978);
ipidész: Hekuba, Constantai Színház (1978)
elyért megkapta a Színház- és Zeneművé-
k Szövetsége ATM-díját a legjobb rendezé-
); Jean-Paul Sartre: Az ördög és a Jóisten,
arest, Kis Színház (1982) (a legjobb rende-
díja); Moliére: A mizantróp, Beersheva (Izra-
Drámai Színház (1984); Goldoni: A terecske,
ra Neamt, Ifjúsági Színház (1986) (ATM
zeti díja); Caragiale: Az elveszett levél, Bu-
st, Kis Színház (1988) (ATM különdíja); Fred
ovici: Opera G. Pro Musica Fesztivál, Bréma
metország) 1988; itt hét bábelőadást is ren-
ett, az utolsót Rossini Hamupipőke című
rájából; Opescu: Törpe a nyári kertben,
iovai Nemzeti Színház (1989), amelyért 1990-
megkapta a legnagyobb román színházi elis-
ést, az UNITER-díjat; Jarry: Übü király(jele-
kkel a Macbethből), Craiovai Nemzeti Szín-
(1990), amely az 1991-es edinburghi Feszti-
n elnyerte a kritikusok díját; Titus Andronicus,
iovai Nemzeti Színház (1992).

Az előadás műsorfüzetéből

Szórakoztatott az elmélyült rendezés, meg-
oltam az előadás kifogástalan stílusát,
ly kiválóan érvényesíti a darab báját,

nyedségét és finom humorát. Valamennyi
replő nagyon komolyan veszi a feladatát,
elyikükből szinte sugárzik a játék öröme. A
-padképet a képzelet alakítja. Az öröm és a
at harmonikus egységétől átitatott
ztalgikus légkörben érezhető a színház a
házban egy-kori vibrálása.

édiaszínház című Goldoni-darabot 1993. februári számunk mel-
ében közöltük. A szerk.

(...) Ez a komédia színházi kiáltvány, a költő
drámai vallomása önmagáról és a színészekről,
akik vele egy korban éltek, és akiket oly jól ismert.
Ugyanakkor tükröződik benne annak az újítónak
a művészi hitvallása is, aki megteremtette az új
olasz színházi stílust. Emléket állít az író és a szí-
nészek kapcsolatának: őket szolgálta éjjel-nap-
pal, fáradságot nem kímélve dolgozott értük, oly-
kor tizenhat vígjátékot is írva nekik egy év alatt.

Sokan megemlékeztek erről az improvizációs
jellegű műről, köztük Moliére, Costache Cara-
giale a Moldvai komédiában, valamint Eugéne
Ionesco. Fontos dokumentumok ezek emberek-
ről és korokról. Fenti sajátossága miatt azonban
a darabot sokszor inkább (élvezetes) értekezés-
nek érezzük, mintsem fordulatos, konfliktusok-
ban, intrikákban, feszültségekben és azok felol-
dásában gazdag történetnek. A néző persze ál-
talában kevesebb érdeklődést tanúsít az ilyen
elméleti konstrukciók iránt, bármily mesterien
legyenek is azok felépítve.

Silviu Purcarete úgy próbálta legyőzni az eb-
ből fakadó nehézségeket, hogy rendkívül találé-
konyan oldotta meg az egyes szereplők színre
léptetését, valamint egymás közötti kapcsolataik
bemutatását - még az olyan természeti jelensé-
geket is bevetette ehhez, minta szél, az eső vagy
a vihar. Minden szereplő színrelépését érzel-
mekkel telített pillanatnak érezzük. Gianni (Ar-
lecchino), a commedia dell'arte ismert alakja
olyan, mintha a régi szép idők relikviája volna
(olykor tesz is erre néhány keserű, rosszkedvű
utalást). (...) Az első színésznő, a „primadonna",
Placida (aki eredetileg, neve jelentésének meg-
felelően, valóban szelíd és jellegtelen) itt mintegy
kulcsfigurává, állandó jelenséggé válik, feje és
válla körül galambok röpködnek. Először élesen
trillázik, majd környezete rémületére dühös sipí-
tozásba kezd: Mariana Mihut elbűvölő virtuozi-
tással játssza a komikus szerepet.

Tonino (Virgil Ogasanu) feldúlt megjelenése
rendkívül mulatságos. Gyorsan ágyba dugják és
betakarják. Nem sokkal később képzeletbeli gi-
tárját pengetve csodálatosan énekli Nicu Alifan-
tis fülbemászó dalát. Lelio, a szerző (Razvan
Vasilescu) - Goldoni maga - saját
vígjátékkézirataival felpakolva vonul át a
színen. Orazio, aki egyidejűleg igazgató,
rendező és színész, vala-mint Vittoria asszony
titokban szereti egymást (ez a szerelem nincs a
darabban). A férfi szerepe sokrétű: hol szívélyes
és szeretetre méltó, hol válságba került
tekintélyéért aggódik, gyakran ti

forrásai is vannak. Az 1750-ben, Velencében írt
komédia egy negyvenhárom éves férfi érzelmei-
ből és emlékeiből táplálkozik, aki rajong a vígjá-
ték műfajáért (és a színházért), akinek sok-sok
komédia megírására van szerződése a Sant' An-
gelo Színházzal (...), és aki állandó harcot folytat
azért, hogy új stílusú komédiával győzelmet
arasson egyes kollégái és néhány makacs mű-
vész konzervativizmusa fölött. Mint de Sanctis ír-
ja, benne jelenik meg újra „a komikus színház
eszménye, az isteni melankólia". Silviu Purcare-
te ezt tette meg a legfőbb drámai motívummá,
ugyanúgy, mint A terecske Pietra Neamt-i rende-
zésében. Ehhez a motívumhoz társul továbbá a
szelíd irónia, amelyet a rendező annak az elő-
adásnak címez, amire a színészek éppen ké-
szülnek, valamint a gyengéd rokonszenv a sze-
gény szerző és a szegény énekesnő iránt (az
utóbbit Ileana Predescu alakítja nagyszerűen).

Az előadás poézise, szépsége és könnyedsé-
ge rajtuk kívül Ion Besoiu (Dottore), Irina Petres-
cu, a nagyszerű Petre Lupu, Paul Chiributa (az
ingerült és bogaras Súgó szerepében), a sirán-
kozó néma (Constantin Draganescu), az ihletett
és életvidám Luminita Gheorghiu, a bölcs és sze-
retetre méltó Petre Gheorghiu és a többiek érde-
me is, akik a kevésbé jelentős, ám rendkívül ha-
tásos szerepeket alakítják.

(...) A Goldoni halálának kétszázadik évfordu-
lója alkalmából született előadása románok tisz-
telgése a színpad e nagy mestere előtt, akinek
műveit mintegy százhetvenöt esztendő óta rend-
szeresen fordítják és játsszák Romániában.

Valentin Silvestru:
A komédiaszínház isteni melankóliája

Libertate, 1993. január 21.

Carlo Goldoninak a Bulandra Színházban bemu-
tatott A komédiaszínház című darabja olyan érett
művész őszinte vallomása, aki a színházat eg-
zisztenciális kalandként éli meg.

A színházról és a színészek helyzetéről szóló
allegóriába - melynek Romániában most volt az
ősbemutatója - Silviu Purcarete belevetíti a mai
színházi ember szorongásait is, aki egy elidege-
nedett és elidegenítő, rettegéstől, félelemtől bé-
nult, az emberi szenvedés iránt közömbös vál-
ságkorszak tanúja.

Ebben a szuggesztív légkörben egy komédia
legapróbb részletekbe menő elemzésének lehe-
tünk tanúi. A főszereplők - egy színtársulat tagjai
- egy beteg, fáradt, hanyatló világról tudósítanak.
A benne élő, éhenkórász, öregségtől, biológiai
szükségletektől és fizikai szenvedésektől

CARLO GOLDONI: A KOMÉDIASZINHÁZ



Jelenet A komédiaszínházból

megviselt lények gyötrelmeit tovább fokozzák
saját álmaik, valamint a maszkot viselő múzsák
alakjában megjelenő kísértetcsapat. A „színház a
színházban" bizonyos pillanataiban ezek a
szereplők - akik úgy tesznek, mintha már való-
ban azonossá váltak volna a maszkokkal, ame-
lyeket egy életen át viseltek - képesek érzékel-
tetni a színházművészet szépségét és varázsát.
Nicu Alifantis kompozícióit Silviu Purcarete ren-
dezése zenei illusztrációként használja fel. A fe-
szültség elsősorban kép és hang konfrontációjából
fakad. Silviu Purcarete mesteri vezényletével a
Bulandra Színház társulatának legjobbjai keltik
életre Goldoni hőseit. Victor Rebengiuc (Orazio)
alakítja a társulat igazgatójának összetett szere-
pét: a pártfogó, a ceremóniamester mind a vi-
dám, mind a komor jelenetekben megmutatja
erejét. Mariana Mihut az érzéki és szeszélyes
Placida kiváló portréját alkotja meg. Irina Petrescu
(Beatrice), aki a darab során mindvégig

Jelenet a Bulandra Színház Goldoni-előadásából



egyenletes teljesítményt mutat, melankolikus és
meditatív színésznőként nemes és kiemelkedő
alakítást nyújt.

Petre Gheorghiu meghatóan játssza a naiv,
nagylelkű és szeretetre méltó Anselmót, Stefan
Banica pedig a képmutató és ravasz Gianniso-
nót. Az erőteljesen kifestett Ion Besoin kivén-
hedt, már-már a brutalitásig egyenes Petroniót
kelt életre. Luminita Gheorghiu (Vittoria), Petre
Lupu (Eugenio) és Paul Chiributa (a Súgó) min-
denekelőtt vidámságukkal s könnyedségükkel
bűvölik el a közönséget. Virgil Ogasanu Toninója
egyidejűleg reális és fantasztikus, triviális és
emelkedett. Razvan Vasiliscu Lelio, a költő sze-
repében romantikus pátosszal leplezi rosszmá-
júságát és vonzerejét. Bájos és ünnepélyes, ki-
számíthatatlan és sebezhető Ileana Predescu
mint talányos és tragikus Eleonora, a rendező
üzenetének metaforikus megjelenítője. Hason-
lóan a fehér ruhás múzsákhoz, akiket Mirelu Go-
rea, Cana Pellea, Dan Astilean és Cornel Scrip-
caru alakít.

Luc Bondy-Botho Strauss:
A Borkman tere

Az elején: zajok, „a ház felépítése". Faház, re-
cseg minden ízében, vízcsobogás a mosdóból.
Borkmanné fülel a férje lépteire. Ez az előjáték.

A ház egyfajta Csipkerózsika-álmot alszik, la-
kói élő halottakként bolyonganak benne. A be-
zártság hallucinációkhoz vezet.

Borkmanné valamiféle tábori ágyon ül a szoba
egyik sarkában, a kandallóban kihunyt a tűz, az
ablaküveget hó borítja. A szereplők jelene egyet-
len seb körül forog. Lepusztult, elhagyatott, gyö-
kértelenné vált lények; a házaspár clochard-izá-
lódott.

Az első felvonás egy adott pillanatában Bork-
man „kísértetként" jelenik meg, s alvajáróként
bolyong ide-oda a helyiségben.

A jelmezek nyomorúságosak, például: egyuj-
jas kesztyű, ócska szőrmesál. A világítás: szét-
szórt foltok; a szoba részben homályban van.

Ella Rentheim belépése. Borkmanné az ablak-
hoz megy, kinn havazik. Az örvénylő hóból hirte-
len egy sziluett bontakozik ki, Borkmanné kinyitja

(...) Silviu Purcarete az előadás végén kilép a
darab keretei közül és problematikáját általános
szintre emeli. A színészek nem jönnek ki megha-
jolni a függöny elé. A színpad üres, kihalt marad,
csak néhány galamb röpköd légterében. Ez a
kép egyrészt szimbóluma annak a Velencének,
amelyet Byron „Itália vidám maszkjának" neve-
zett; ám a színházi galambok ugyanakkora szí-
nészeket is jelképezik. Hála ennek a rendezői öt-
letnek, az allegória túllép a színházon, és súlyos
gondolatokat ébreszt a nézőben. Lassanként fe-
szültséggel és nyugtalansággal teli, ambivalens
érzések kerítik hatalmukba, s ez túlságosan is
is-merős annak a közönségnek, amely átélte a
decemberi eseményeket és mindazt, ami
utánuk következett.

Ludmila Patlanjoglu
Silviu Purcarete szomorú nevetése..

Universal Romanesc, 1992. december 11

Fordította: Pintér Judit

az ablakot, majd az ajtóhoz megy. Amikor kinyit-
ja, Ella úgy áll az ajtónyílásban, mint ahogy az
imént az ablaknyíláson át volt látható. Ez a fajta
színrelépés később megismétlődik, amikor
Borkmanné éppily hirtelen-váratlan bukkan fel a
rejtekajtó kivágásában. Mintha a két ikertestvér-
nek valami közös képessége volna rá, hogy
minden várakozásra rácáfolva felbukkanjon.

Másodpercnyi „testvéri flört", mintha arcukon
mosoly rajzolódnék ki, aztán ismét ugyanaz a
hideg, kemény arckifejezés. A két nővér
találkozásának a jelenben kell érzékeltetnie a
valamikori „kényszerű együttélést".

Borkman tere: dossziék, tervrajzok, a táj villany-
hálózatának makettje. A könyvespolcokon ma-
gas létra vezet, amelyen majomszerűen mászik
le-föl. Borkman egy vidék, egy ország ura, de
ennek léptéke szobája arányaira zsugorodott.
Később talán magával viszi tervrajzait,
vázlatait, milliméteres beosztású papírlapjait a
szabadba, és a tervrajzokba burkolózva hal
meg.

Borkman szituációja: bármely percben készen
áll rá, hogy tervét ide látogató üzletemberekkel
ismertesse; ha valamilyen látogató idetéved-ne,
ő bármely percben kész a tárgyalásra.

Egyedül az a pillanat élteti, amikor nyílik az ajtó,
és megjelenik rehabilitációjának hírnöke. Szün-
telen várakozásban él: mikor jön el ez az ünnepi
óra (ezt jelzi az arany kézelőgomb is). Börtöné-
ben élve szüntelenül ennek az ünnepi alkalom-
nak teljes műsora pereg le lelki szeme előtt- lel-
kileg állandóan készen áll rá, hogy átlépje szobá-
ja küszöbét. Szánalmas óriás, magányos, alatt-
valók nélküli uralkodó - a „polgári hős".

Szüntelen ügyel a formákra. Ennek jelei: a
merev, pontos, erőltetett mozdulatok, amelyek
időnként hirtelen elernyedéssé oldódnak. Ki kell
dolgozni azt a fizikai programot, amely képet
nyújt állapotáról, egész, egyetlen hajszálon füg-
gő létezéséről. Markáns férfiassága teszi érde-
kessé és többértelművé az erőtől a megadásig
(hosszú körmök, á la Howard Hughes). Hol élet-
erős, energikus férfi, hol szemérmetlenül me-
galomániás Alberich, tele a pionírok korának
kényszeres fantazmagóriáival. A legellentéte-
sebb aspektusok élnek benne egymás mellett, s
így állandó meghasonlottság gyötri.

Semmi kétség: Borkman durva sikkasztást
követett el, hogy bankigazgatói pályáját a vállal-
kozóival cserélhesse fel. Természetes hajlama
van az önkényeskedésre; szerinte a sikeres és
tekintélyes ember maga szabja meg, mi a jog-
szerű. Borkman úgy él, hogy szeme a múltra sze-
geződik, és a maga tetszése szerint rendezi el a
múltbeli eseményeket. Szerinte környezetének
minden tagja bűnös, és ő a felszabadító tettek
embere, aki győzelmesen gázol át a cselszövé-
sek pocsolyáján. Minden kimondott szavával egy
precíziós mechanizmust lendít mozgásba, amely
mindent megmagyaráz és igazol. Holott bűne
valójában érzelmi eredetű: egy kudarcba fulladt
szerelemből fakad.

Találkozása az ifjú Fridával az erotikus veszély
pillanata, a csábítás csapdája.

Belép az öreg Foldal. Egyforma helyzetben lévő
emberek, akik között nem létezhet barátság. A
komédia a tragédia mezében jelenik meg: Fol-
dal, a szürke könyvelő a remeteéletet élő Bork-
man számára közvetítő láncszemet jelent önmaga
és a külvilág között. Foldalnak, hogy Borkman
előtt megállhasson, fel kell nagyítania Borkman
személyiségét, holott azt is mondhatná neki: „A te
halálodat írtam meg a darabomban" (és eközben
szüntelen lapozgatnia kell kéziratában).
Borkman Foldal révén szeretné kideríteni, hogy
vajon a „hajdani veszély", a nőügy miatt kitört
botrány közismert volt-e.

Borkman bezártságával kapcsolatban hangsú-
lyozni kell, hogy a hős olyan függőségbe került

PÁRIZSI ODÉON
IBSEN: JOHN GABRIEL BORKMAN


