
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..
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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
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ettől a helyzettől, mint valamilyen kábítószertől;
úgy jár fel-alá ketrecében, mint aki csak itt képes
hallucinálni: ezek az elemek jelzik, hogy elzárt-
sága kényszerű, de egyben kéjes is. Beszéde,
viselkedése hol végtelenül nyájas, hol olyan fe-
nyegető, mint egy vadállaié; a rögeszmés meg-
szállottság és a clochard-•izáció között ingado-
zik. Egyetlen lépés, amellyel a házából kime-
részkednék, egyetlen találkozás a valósággal,
egyetlen nagy szippantásnyi oxigén a
vesztétjelenti; a szabad levegőn éri utol végül a
halál.

Borkman terében minden irreális, így Ella Rent-
heim megjelenése is: látomásszerűen bukkan
fel előtte a nő, akit valaha szeretett. A rövid út so-
rán, amelyet Ella a színrelépésekor megtesz, ok-
vetlenül meg kell mutatni a metamorfózist: az ifjú
Ella átváltozását az öreg Ellává. Saját terén belül
több per is zajlik Borkman ellen. Most Ella lesz az,
aki vádolja; a múlt hús-vér formában bukkan fel.
Amikor szemtől szemben ülnek, és a találkozás
még őrzi spontán, váratlan jellegét, az ember egy
pillanatra azt hihetné, hogy kapcsolatuk ismét
megszilárdul. Ez a darab legderűsebb mozzana-
ta: Borkmant rövid időre elborítja a régi szerelem
aurája. Kurta közjáték ez, amely megszakítja el-
zártságát és monomániáját; hirtelen felsejlik va-
lamikori másik énje. Mindezt az asszony fizikai
jelenléte idézi fel. Az Ella Rentheimmel való jele-
netben Borkman több ízben is kérdéseket tesz
fel. Erről az oldaláról eddig nem ismertük.

A halálra ítélt nő különféle felvillanásai. Ellá-
nak rákja van, és Borkmant teszi felelőssé beteg-
sége kifejlődéséért. Időnként kimerültnek és in-
gerültnek hat, átható kiáltásokat hallat.

Ella az egyetlen a szereplők közül, akinek
szenvedélyes követelései a jelen kontextusába
illeszkednek. A lélektani "megszálló" alakját kép-
viseli: úgy tesz, mintha jót akarna a többieknek,
holott valójában csak birtokba akarja venni őket.

Borkman elhagyja a maga terét. Ella színrelépé-
se az első és meghatározó jelentőségű feloldása
a saját terében való mozgás bejáratott rendsze-
rének, a dráma mozgásba lendül. Eddig egymás
fölött éltek; ez a mereven elválasztott rendszer
most felborul. Borkman derét áttörték, a „fenn"
nem létezik többé, most már beléphet a lenti szo-
bába. A stabilitás megbomlott. Borkman áthág a
maga falain, s egyik küszöböt a másik után lépi át
- egészen a halálig... Becsukja szobája ajtaját,
lemegy a lépcsőn. Sötét. Amikor ismét világos-
ság lesz, Borkman ott áll szemközt a feleségével.

Borkman, Ella, Gunhild: az első két felvonás
egy-egy metszéspont, valaki betör a másik
területé-

Christine Vouilloz (Frida) és Bernard Nissille
(Erhart)

re. Mintha a házaspár eddig párhuzamosan léte-
zett volna, és most az egyenes vonalak hirtelen
metszik egymást.

Szükséges, hogy a nők sorra átfonják karjukkal
Erhartot, mindegyik jószerivel szét akarja szag-
gatni.

A végén még egy küszöböt lép át a hős: az
utolsót. Kimegy az ajtón, amely a halálba ve-
zet. Az utolsó kép színhelye egy hóba süppedt
pad. Az ösvény csak gyengén van meg-
világítva, kanyargós út visz a csúcsok felé.
A havas táj közepén az asztal és az iparosított
vidék makettja. Borkman felhág a hegyre és
meghal, miközben a csúcsról szemügyre veszi
királyságát (a makettot). A végén szobor-ként
áll előttünk, mint akit a halál elkapott és
megdermesztett. A darab végén a nők a ház-
ban maradnak, avagy a makettot körülvevő
senkiföldjén. (Borkman meghal, és az élet



Bulle Ogier (Gunhild) és Nada Strancar (Ella)

megy tovább: fények gyúlnak ki, turbinák, hidro-
elektromos üzemek, bányák, gőzgépek jelennek
meg.

Még néhány kóbor, szaggatott ötlet. A dráma az
elzártság, a klausztrofóbia építménye; kevés
mondatból áll, de ezek szüntelenül egymásnak
ütköznek. Kiemelendő az ismétlődés eleme. A
szereplők Munch modorában görnyednek össze,
és újra meg újra hirtelen kiegyenesednek. Ami a
verbális technikát illeti: döntően fontos, hogy
minden szereplő szüntelen mintegy lesben álljon,
felkészítve magát a többiek esetleges szavaira.

A francia előadás műsorfüzetéből

Jelenet a John Gabriel Borkmanból


