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z ön craiovai rendezései értéküktől
függetlenül is kivételes figyelmet
élveztek a Nyugat részéről; mintha a
kommunizmus bukása után a
Nyugat programszerűen

ráhangolódott volna az ön hullámhosszá-
ra. Így van ez most is?

- Így, sőt, az érdeklődés még fokozódott is.
Abban a szerencsében volt részem, hogy rende-
zéseimmel sok helyen megfordulhattam; ehhez
valóban szerencse kell, amely csak keveseknek
jut osztályrészül. Olyan világ ez, ahová elég egy-
szer betörni, utána már önműködően nyílnak az
ajtók. Másfelől persze a dolog nehezebb is lett,
mert az igények és elvárások folyton változnak,
az emberek óvatosabbak s egyszersmind tel-
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hetetlenebbek is lesznek. Mindenesetre nagy
előny, hogy a művészetünket körülvevő politikai
atmoszféra lassan feloldódik; már nem tekinte-
nek egzotikus majmoknak, akik beszélni is tud-
nak, hanem az általános mércével mérnek ben-
nünket is, amiért hálát adok az Istennek: retten-
tően ingerelt a sok felszínes politizálgatás.
 Emlékszem, mennyire bosszantotta a cé-

có, amikor az Übü diktátorpárja kapcsán min-
denki a Ceauşescu házaspárról beszélt.
 Pedig ez valamennyire még jogosnak is

minősülhetett, hiszen itt valóban az igazság fel-
duzzasztásáról, eltúlzásáról volt szó. De hasonló
politikai ostobaságok hangzottak el a Titus And-
ronicus, sőt még a Phaedra kapcsán is.
 A Phaedra kapcsán? Ez érdekes. És em-

lékszik még, mi hangzott el?
 Csupa olyasmi, amire álmomban sem szá

mítottam volna. Például Euripidész Thészeusza
négy év után jön vissza a holtak közül, és pont
ennyi idő telt el Ceauşescu halála óta is; a vének
azért vének, mert nálunk komoly gondok vannak
a nyugdíjasokkal, akik mihelyt felébrednek, már
sort állnak tejért; az előadás végén látható hulla-
hegy természetesen Szarajevó mindennapi va-
lóságának szimbóluma; a kommentátorok tudni-
illik Szarajevóban is egyfajta Romániát láttak. No
persze, hülyék mindenütt akadnak... De manap-
ság ritkábbak az ilyen értelmezgetések. Már ko-
rábban is kaptam külföldi munkára szóló meghí-
vásokat, de nem fogadhattam el őket. Most vi-
szont 1996-tól a limoges-i Centre Dramatique
igazgatója leszek, három évre.
 Miféle intézmény ez?
 Egész egyszerűen egy színház.

Franciaországban a többé-kevésbé Nemzeti
Színháznak számító Comédie-Française-en és
a strasbourg-i Nemzeti Színházon kívül a többit
„centre dramatique national"-nak nevezik, és a
minisztérium, illetve a helyi önkormányzat
szubvencionálja őket. Szóval a limoges-i is ilyen:
színház, épület, produkciós struktúra. A
városban évente franko-fon fesztivált is
rendeznek, és arra készülnek, hogy Limoges-t a
frankofon kultúrák központjává tegyék. Én leszek
az első román, akit „született" frankofonként
meghívtak... Több jelölt is volt erre az - ahogy ők
mondják - „átplántálásra".
 És mi lesz a tiszte?
 Egy személyben leszek igazgató és művé-

szeti vezető. Rendezek, vendégrendezőket hí-
vok, koprodukciókat szervezek, vendégelőadá-
sokat fogadok be.
 Nem vette el a kedvét az a tapasztalat,

amelyet a Bulandra Színház művészeti vezető-
jeként szerzett?

- Ami azt illeti, Franciaországban minden
egészen más, a struktúra merőben különböző.
Romániában a művészeti vezető afféle családfő
egy nagyon merev családi szerkezetben. Fran-
ciaországban viszont kizárólag művészeti kér-
désekkel kell majd foglalkoznom, s egy admi-
nisztratív vagy menedzser-igazgató segíti a
munkámat.
 Helyi erő?
 Igen; úgy fest, nagyon jó csapat lesz. A

színházat már láttam; igazán csodálatos. Csak
egyetlen színpad van, meg néhány kisebb
workshophelyiség. Más, a város által szubvenci-
onált társulatok is működnek Limoges-ban, de a
Centre-t, minta többi hasonlót is, nagyrészt a mi-
nisztérium finanszírozza.
 Románként tehát Franciaországban él és

dolgozik majd. Ha ezt valaki tíz évvel ezelőtt
megjósolja...
 Hát bizony, nem hittem volna el. De szá-

momra persze nagyon kellemes. Mindig álmo-
doztam róla, hogy eljutok Franciaországba...
 Érdekes, ezt nem is tudtam.

MARIAN POPESCU

BUKARESTBŐL LIMOGES-BA
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 Hát persze; mint minden román, született
frankofon vagyok, és tavalyig be nem tettem a lá-
bam Franciaországba.

 Nem mondhatnám, hogy Craiovában ez
meglátszott volna...

 Micsoda? Hogy frankofon vagyok?
 Érdekes, hogy az ön neve mennyire

össze-kapcsolódott Craiovával, már...
 Már 1989 óta; akkor rendeztem ott

először, 1978 és 1990 között a Teatrul Micben
dolgoztam. Craiovában négy előadást
rendeztem; az első a Törpe a nyári kertben volt.

 Jól ismerem ezt a darabot, és azt hiszem,
érdekes története van. 1990 utáni recepció ját
meghatározták a vele - s nem az előadással -
kapcsolatos viták, hiszen, mint azt az író, D. R.
Popescu előszava is leszögezi, 1971 végén ke-
letkezett, néhány hónappal a Román Kommu-
nista Párt központi bizottságának hírhedt júliusi
tézisei után. Ami pedig magát az előadást illeti,
az igencsak eltért az ön többi craiovai munkájá-
tól; egyes kritikusok szerint a rendezés ideoló-
giai tekintetben függetlenítette magát a dráma
megírásának körülményeitől. A mű központjá-
ban egy kommunista nő áll, akit megkínoz a
rendőrség... Hogyan ítéli meg ma ezt a drámát,
amelynek egyértelműen egy kommunista nő a
hőse?

 Nos, a probléma mélyén éppen az a
művészi skizofrénia lappang, amelyben
akkoriban valamennyien éltünk. Szubjektív
tekintetben nagyon nehezen beszélek erről az
előadásról, mert különösen kedves volt
számomra, és most sem tagadom meg; semmi
okom rá. Ami pedig a kommunista hősnőt illeti -
szóval a cselekmény alapja teljes képtelenség;
szerintem a Ceauşescu előtti rendszerek
börtöneiben ilyen kínzások egyszerűen nem
léteztek. A figura viszont, a típus maga
tökéletesen érvényes az antikommunista
mártírokra is, és az előadás valamennyi lét-
rehozója így is értelmezte a drámát. A közönség
nem egy negyvenöt évvel korábban élt kommu-
nista nő szomorú sorsát siratta, hanem egy na-
gyon időszerű szituációt érzékelt. A bemutatóra,
amely 1989 tavaszán zajlott le, sikerült kihúznom
a szövegből minden olyan megfogalmazást,
amelyben a „kommunista" szó szerepelt.

 Vagyis tulajdonképpen portalanította a
szöveget?

 Igen; ez amúgyis ráfér D. R. Popescu
minden színdarabjára: nagyon elfogultak.

 A szerző tudott erröl a manőverről?
 Persze hogy tudott, hiszen a többi

darabjával is mindig ugyanezt művelték, és más
rendezőktől is hallottam, hogy soha nem
tiltakozott ellene. Én igazán rengeteget húztam,
és csak egyet-len utalást kellett mindenképpen
benn hagynom; a dicső Kommunista Párt
kongresszusáról volt szó, és valaki, hogy
pontosan ki, nem tudom, le-szólt, hogy ezt az
utalást vissza kell rakni, hogy

Jelenet a craiovai Übü királyból

kiderüljön, a darab egy kommunista nőről szól.
De a többi utalás egytől egyig eltűnt. 1989 után
aztán egészen másfajta problémáim lettek, tud-
niillik akkor már szerettem volna az utalásokat
visszaállítani, de nem ment. Pedig én megmond-
tam, hogy lényegében ugyanarról van szó: ha
korábban álruhába bújtattuk a darabot, bújtas-
suk most álruhába ellenkező előjellel, s akkor
majd kiderül, ér-e a mű valamit. Azt hiszem, azó-
ta sem került sor erre, pedig - bármily furcsán is
hangozzék ez ma - szerintem a Törpe igazán jó
darab.
 Ha már D. R. Popescuról van szó: ö

mindig értett hozzá, hogy az adott
eseményeket vagy helyzeteket olyan
kontextusba helyezze, amelyet nagyon nehéz
konkrét hivatkozási pontok-hoz kötni...
 Igen, mert mindig mitológiai kontextust

választ, ami persze nagyszerű kibúvó!
 Sokak szerint neki szabad volt; jogosítvá-

nya volt rá. Popescu sok olyan drámai helyzetet
ábrázolt, amelyhez más drámaíró nem nyúlha-
tott volna. És ezt a jogot politikai állásfoglalásai-
val váltotta meg.
 No persze, ez így volt. Ez az egész

Törpe-ügy különben ma már viccnek hangzik. A
darabot minden külföldi vendégnek felkínálták:
válogassa már be valamilyen fesztiválra, de a
kutyának se kellett. Arra hivatkoztak, hogy
sajátosan román problémákról szól, s a külföldi
közönség nem ér-

tené. Azt persze senki sem mondta, hogy vala-
miféle kommunista kiáltvány volna! Valami bűz-
lik az egész körül, és mégis, ma már azt mon-
dom: igenis nagyon izgalmas lett volna, ha a da-
rabot külföldön eljátsszák.

- Az mindenesetre köztudott, hogy Emil
Boroghina (a craiovai Nemzeti Színház
igazgatója) mindenáron szerette volna elsütni
külföldön az előadást, ami a város polítikai
helyzetének ismeretében nem is meglepő.

 Erről én mit sem tudok; ha így van is,
az ő dolga. De egy biztos: Boroghinát
elsősorban az hajtotta, hogy őszintén szerette az
előadást, mint ahogy - ismétlem - én is. Nagyon
örültem volna, ha felfigyelnek rá, miközben
ugyanakkor persze meg is értettem a
tartózkodás okát.

 Térjünk vissza külföldi sikereihez. Azt
mondta: szerencséje volt. Komolyan igy gondol-
ja?

 Természetesen. A siker nem mindig jár
együtt az értékkel, sőt mondhatni, ez a kivétel.
Többnyire a vacak dolgoknak van sikerük, és az
igazi értékek megbuknak. Igazán szerénytelenül
hangoznék, ha azt mondanám, hogy azén mun-
káim értékesek is meg sikeresek is.

- És a szerencsén kívül még minek
tulajdonítaná ezt a ritka egybeesést?

 Nos, a dolog összefügg a craiovai
színház egész szellemével, és Boroghina
szívósságával. Boroghina egyike a külföldön
legelismertebb román színházi embereknek, és
egészen különleges alkat: végtelenül kedves és
udvarias, ugyan-
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akkor hallatlanul makacs és szívós. A craiovai
színházban nem dúltak olyan belső viták és vi-
szályok, mint többi színházunkban. Ott is akad-
tak persze problémák, de az emberek mindig
tudták, mikor kell összefogni.
 És vajon miből született ez a
szellemiség?
 A színház tagjait borzalmasan érdekelték

azén művészi elképzeléseim, bármilyen szokat-
lanok voltak is. Fantasztikus nyitottság jellemez-
te őket, persze nem mindenkit, de a többség fo-
gékony volt az elképzeléseimre, és páratlan
becsvággyal látott hozzá a megvalósításukhoz.
Ez a becsvágy különben jellegzetes olténiai tu-
lajdonság...
 És ön mint bukaresti érzékelni tudta ezt

az olténiai alkatot?
 Én valóban bukaresti vagyok, de a

szüleim Olténiába valók.
 A következő kérdést az ön eddigi pályafu-

tása sugallja: hogyan ítéli meg művészi szem-
pontból, ha egy rendező hosszú időn át dolgozik
ugyanannál a színháznál? Bizonyára tudja, hogy
e tekintetben érvek és ellenérvek is forgalomban
vannak.
 Itt voltaképpen két véglettel van dolgunk.

Romániában állandó társulatok vannak, munka-
könyvvel elkötelezett tagokkal, és az összetétel
nem a tehetségtől vagy a munkára való képes-
égtől függően változik. Nyugaton viszont
tiszavirág-életű, produkciókra szerződtetett
társulatok működnek, amelyek lejátszanak
bizonyos számú előadást, aztán, akár
remekművet hoztak létre, akár rossz produkciót,
a sorozat előbb-utóbb lefut. Az eszményi állapot
valahol a kettő között található.

- Meghatározná ezt pontosabban?
 Szerintem az állandó társulat

mindenképpen jobb, de a rendszernek bizonyos
mértékig rugalmasnak kell lennie, s nem válhat
abszolúttá; fölösleges, hogy a tagság egy életre
szóljon. Régebben, ha egy színész elszerződött
valamilyen városba, és onnan nem tudott vagy
nem akart tovább mozdulni, az volt a fő, hogy
lakást szerezzen, kiépítse az összeköttetéseit,
össze-barátkozzon az orvossal, a patikussal, a
milíciával, így elrendeződött és egyszersmind le
is zárult az élete - merőben függetlenül a
tehetségé-tő. Úgy gondolom, az a jó, ha egy
színházban csak kevés főállású színész
működik, és lehetőség van a társulat létszámát
adott esetben növel-ni vagy csökkenteni, tehát
bizonyos darabokhoz meghatározott időre más
színészeket szerződtetett. No persze a legjobb
az orosz rendszer volt, amikor az igazgató sofőr
vezette Zil limuzinnal közlekedett, és volt vagy
kétszáz színésze; nem számított, hogy sokan
közülük rosszak, mert az ember úgyis csak a
jókkal dolgozott. Csakhát az ilyesmi pokolian
drága.
 Valóban jónak tartja ezt a rendszert?
 Hát persze. Dúsgazdag, úgyszólván cári

rendszer volt. No persze azért akadtak problé-
mák: a művészi kifejezés szabadsága, és a
többi.
 Pontosan mit ért ön művészi szabadsá-

gon?
 A kifejezési szabadság a művész belső

ügye; neki magának kell kiküzdenie. Itt, Romá-
niában a belső cenzúra sokkal aktívabb volt,
minta külső. Fokozatosan mind elkezdtünk fej-
jel lefelé gondolkodni, míg végül már csak nyel-
vi kamuflázs révén voltunk képesek kifejezni
magunkat; a kifejezés valóságos perverziója
volt ez.

- Önnek is voltak olyan pillanatai, amikor ez

a perverzió a művészi ítélőképességét
fenyegette? Amikor arra gondolt: „Most csapdát
állítok magamnak, és ha beleesem, akkor
kész!"
 Természetesen én is többé-kevésbé rá-

kényszerültem, hogy alkalmi színdarabokat ren-
dezzek, de nem is ez volt az igazi baj. Tudja,
olyan ez, mint a korai öregedés. Aki többé-ke-
vésbé szabadnak érzi magát, az valahogy egy
gyerek fejével gondolkodik. Én viszont első ren-
dezéseimben öregebb voltam, már-már szenilis.
Ezt nem úgy értem, hogy ezek az előadások
rosszak lettek volna, vagy rosszabbak, minta
mos-tani munkáim. Még az is lehet, hogy
egyesek közülük jobbak is voltak. De
egyszersmind öregebbek voltak,
szklerotikusabbak...
 Ez érdekes!
 Igen, mert a nyomás nem valamiféle cen-

zúrabizottságtól eredt, hanem a sorbanálló vagy
a buszon utazó emberektől, az egész élettől. És
így a játék öröme mindenestől elveszett - már-
pedig ez az öröm minden művészetben, a szín-
házban is alapvető. Az emberben persze akkor is
működött bizonyos becsvágy, de éppen ez tette
tönkre az egészet. Tizenkét évet töltöttem a Te-
atrul Micben, és emlékszem: függetlenül attól,
hogy hány darabot rendeztem, kikkel dolgoztam
vagy mennyire volt érdekes a darab, minden reg-
gel lehorgasztott fejjel mentem be a próbákra.
Csak dolgozni jártam, és nem éreztem magam
szabadnak, legföljebb Rîmnicu Vîlneában, ahol
amatőrökkel rendeztem néhány előadást. Őket
nem izgatták a nagy kérdések, és senki nemis fi-
gyelt oda rájuk. Ott végre magamat adhattam
elő.
 És ma hogyan álla játék örömével?
 Most mása helyzet. Most valami lázas, ka-

otikus állapotban élünk, és ebből az állapotból
többnyire művészet születik.
 Meg még sok egyéb. Például a végletekig

vitt erotika...
 Bármi. A lényeg az, hogy az ilyen állapot

az ember minden energiáját magába
szippantja.
 Nyugaton egészen mások az ingerek.

Ezek is létrehozhatják ezt a különleges állapo-
tot?
 Először is ne beszéljünk a

remekművekről, mert azok önmagukat teremtik
meg. De ami az átlagszínvonalat illeti, az
valahogy vértelen, erőt-len és művészi
szempontból nem elég szigorú, nem elég tömör.
Ismétlem, nem Peter Brook vagy Peter Stein
munkáiról beszélek. De az átlagelőadásokban
a hiányzó tartalmat mindig pótlékokkal
helyettesítik: túlzott intelligenciával,
technológiával, hamis vitalitással. Van bennük
minden: őrület, kegyetlenség, erotika - tömény
formában, de gyökértelenül.
 Vajon ez arra indíthat-e egy angol vagy

francia közönséget, hogy élvezetét lelje a román
előadásokban?

Jelenet A komédiaszínházból
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 Igen, ez lehetséges. A mi előadásainkban
van bizonyos hőfok, melegség, energia, amely-
ben ritkán van részük. Ők a maguk előadásaiban
kivételesen intelligens, rafinált vagy esztétikus
mozzanatokat láthatnak, de ezek inkább kép-
ződmények.

 Európa, mint tudjuk, az egyesülés felé tö-
rekszik. Bizonyos határok (gazdasági határok,
vámhatárok stb.) alighanem leomlanak majd, a
kulturális kapcsolatok pedig, úgy ígérik, erősöd-ni
fognak. Egyesek szerint viszont igazi európai
egység csak akkor születhet, ha minden nemzet
megőrzi a maga sajátos vonásait, a maga identi-
tását. Ön szerint hogyan hat ez a folyamata szín-
házi kreativitásra?

 Én nem hiszek ebben az Egyesült Euró-
pában, utópiának tartom, noha bizonyos helye-
ken máris létrejött. Gondolok például a repülő-
terekre - persze Otopeni kivételével! Ezeknek
mindnek egyforma a szaga, egyforma a hőmér-
séklete, mindenütt ugyanaz a zene szól, egyfor-
ma vámmentes üzletekben ugyanazokat az
árukat kínálják. A nagyvárosok, London, Glas-
gow, München utcáin ugyanazok az üzletek,
ugyanazok a McDonald's-ok sorakoznak, a két-
csillagos szállodák Németországban ugyan-
olyanok, mint Norvégiában stb. Az egyesülés
tehát az élet végzetes, halálos sztereotipizálá-
sával jár majd együtt. Én például, ha sokat uta-
zom pompás, kifogástalan autóbuszokon - úr-
isten, egyszer csak elfog a vágy az országúti
zötykölődés és a jó romániai fokhagymaszag
után. Nem viccelek!

 A végén még nacionalizmussal fogják gya-
núsítani!

 Ments Isten! Illetve addig a határig,
ameddig a román nép értéke valóban a csizma
meg a hagyma szagában rejlik! Az azonban
vitathatatlan, hogy rémséges kiegyenlítődésnek,
sztereo-tipizálódásnak vagyunk máris tanúi, és a
nemzeti értékek hovatovább már csak a
nyomorban és a szegénységben fedezhetők fel.
A lisszaboni McDonald's például hajszálra
azonos a dublinival. Az ember csak akkor érzi,
hogy Lisszabonban, Dublinban vagy Budapesten
van, ha ellátogat a szegénynegyedekbe...

 A színházakban nem érződik ez a különb-
ség?

 Attól függ. Egyetlen esélyünk van, bár le-
het, hogy ez is csak hipotézis vagy utópia: egy
olyan kulturális egység, amely nem jár együtt
kulturális sztereotípiákkal. Az én meggyőződé-
sem szerint a művészetnek általában nem az a
célja, hogy az embert tökéletesítse, hanem ép-
pen az, hogy megőrizze és felmutassa az embert
a maga nyomorúságos és tökéletlen állapotá-
ban. A művészet lényege az emberi tökéletlen-
ség felmagasztosítása; bizonyos értelemben az
ember épp ezáltal juthat közelebb Istenhez. A
művészetet nem arra találták ki, hogy az embert

Phaedra a marseille-i fesztiválon

jobbá tegye, hanem arra, hogy az ember semmi
voltát dicsőítse.
 Nem mond-e ez ellent a nagy irodalmi,

képzöművészeti stb. alkotások lényegének? Hi-
szen ezek nem az emberi tökéletlenséget
ábrázolják, hanem az embert pozitív
értelemben, a tökéletesség legmagasabb fokán.
Miért gondol ja, hogy a tökéletlenség visz
közelebb Istenhez? Talán Isten maga is
tökéletlen?
 Nem, Isten tökéletes, az ember pedig

töké-leetlen, annyiban, hogy isteni és állati
elemeket egyesít magában.
 Rendezéseiben számol-e az embernek

ezzel az istení oldalával?
- Természetesen. Sőt meggyőződésem, hogy

mind ezt keressük; nemcsak én, a többiek is.
Én arra törekszem, hogy koncentráltabb
formában mutassam be, mennyi nagyszerűség
és mennyi hitványság rejlik minden emberi
gesz-tusban. Én még a borzalomban is
meglátom a fenséget. Ügynek például isteni
aspektusa is van, van benne valami
dicsőséges, és a Titus Andronicusban is
ugyanezt mondhatom.
 A Titus Andronicusban éppen a nyíltan

ábrázolt borzalom sokkolt mindenkit. Az olyan
alakokban, amilyeneket ön teremtett, nagyon
nehéz felfedezni a magasztosa...
 Az én számomra a végső,

kannibalisztikus jelenet apoteózisnak tűnik:
ebben a szellemben is fogalmaztam meg.
Szükségét éreztem a Mozart-zenének, mert azt
akartam, hogy a mozzanat egyszerre legyen
fenséges és iszonyatos.
 Engem ez a valóban nagyon hatásos jele

net sokkal szélesebb értelemben inkább az 1989
utáni társadalmi kontextusra emlékeztetett. Nem
az Evenimentul Zilei-féle lapok zaftos botrányai-
ra gondolok persze, hanem az összegződő
bizonytalanságokra, a történelmi végzet
érzésére, a mindennapi életre stb.; és a záró
jelenet mint-egy kiegyezést jelentett korunk
végső mérlegé-vet. Azt hiszem, ugyanezt
lehetne elmondani a Dekameronról is.
 A Dekameronban inkább, mert abban van

valami reneszánsz derű.
 Engem meg is lepett ez az előadás, az ön

rendezéseinek sorozatában...
 A Dekameron fényes, vagyis világos elő-

adás. Életről és halálban szól, a szerelemről a
pestis idején; van benne egyfajta tökéletes har-
mónia. Boccaccio könyve is éppoly harmonikus,
mint amilyen tündökletes; egyike a ritka köny-
veknek, melyekben a szerelem és a halál harmó-
niában van.
 És mi a helyzet a Phaedrával?
 A Phaedra más eset, mert az megrendelt,

alkalmi előadás volt. Már amikor Craiovába szer-
ződtem, az ottaniak szerették volna megcsinálni,
mert Leni Pintea személyében megvolt az esz-
ményi címszereplőjük. Aztán először mégis a
Törpe meg az Übü került sorra. Másfelől viszont
el kell mondanom, hogy szenvedélyesen izgat az
ókori színház. Most már tudom, milyen rövid az
élet, és beérném vele, ha nem is rendeznék
mást, csak ókori szerzőket és Shakespeare-t.
Nem tudom, megadatik-e ez nekem. Azt szokták
kérdezni, hogyha az ember egy lakatlan szigetre
vetődne, milyen könyveket szeretne magával
vinni? Hát én nemigen szeretnék lakatlan szige-
ten élni, de ha mégis, beérném az ókori drámák-
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al és Shakespeare-rel: azok mindent elmonda-
ak, ami a mában elmondható. Náluk világosab-
an nem lehet beszélni; én legalább még nem ta-
asztaltam.
 Engem az ön Phaedra-rendezése volta-

éppen meglepett. Úgy értékeltem, mint az ön
odorának vagy manierizmusának
űrítményét, és ezt korántsem pejoratíven

rtem. Jó néhány ismert művészi fogása
smétlődött meg benne; vagyis sokat merített
ozzá korábbi műveiből.
 Én korántsem rettenek vissza attól, hogy

izonyos képeket vagy fogásokat megismételjek,
llenkezőleg, van eset, hogy csakis ilyenek-kel élek.
z új megoldások keresésénél sokkal jobban érdekel,
ogy a lehető legmélyebbre ha-toljak. Nem szoktam
zon törni a fejem, hogy vajon ismétlem-e magam;
gyébként meggyőződésem, hogy ez nem igazán

ellemző rám. A Phaedrát éppenséggel egészen
ásnak látom, mint a korábbi munkáimat, mert itt
gyedül voltam önmagammal, és talán még soha nem
atoltam ilyen mélyre. Olyan technikát kerestem,
mellyel a legmélyebbre áshatok le magamban.
zámomra a Phaedra a lehető legizgalmasabb

eladat volt. A többség szerint ez egy teljesen ér-
elemmentes dráma. Másokat azonban meg-érintett
z előadás, és ez boldoggá tett engem, mert azt

elentette, hogy a játéka lélekhez szólt, és esztétikai
rtékén túl érzelem volt benne. Éppen a Phaedra az
z előadás, amelyben a legmélyebb érzelmi zónákat

gyekeztem tőlem telhetően feltárni.

 Nekem úgy tűnt, hogy ön egész pályája so-

án egy nyomtávon haladt, és most majd valami
j jön. Azt mondtam magamban: „Purcărete
imerített egy bizonyos esztétikai és művészeti

onalat, most már bizonyára valami más
övetkezik."
 Ha így lesz, csak természetes folyamat

redménye lesz.
 Térjünk vissza beszélgetésünk elejéhez:

z ön limoges-i kinevezéséhez. 1994 nyarán,
int egyízben ön is megjegyezte, a román kultú-

át ismét nagyon erősen centralizálták; a hozzá-
rtés helyébe ismét a hűség lépett. De bizonyára

isztában van vele, hogy ami az 1989 utáni társa-
almi fejlődést illeti, hasonló folyamat ment vég-
e a román politikában is.
 A megállapítás nem tőlem származik, de

gyszólván magától értetődő. A kommunizmus
gyik alapelve ez. A hatalom megragadásából
s ellenőrzéséből egyenesen következik az a

elfogás, miszerint a szakértelem veszélyes, és
él-re kell söpörni. Ezen az elven alapult a
ommunizmus, de az elv ma is forgalomban
an. Egy mérnök barátom szerint a dolognak
eve is van; ha jól emlékszem, az elv ellen
étőket „technikai demagógiával" vádolják. Igazi
ártos frázis: ha a párt azt parancsolja, hogy

agyaszd meg a vizet tizenöt fokon, te pedig mint
érnök azt feleled,

hogy a víz nulla fokon szokott megfagyni, akkor
ez „műszaki demagógia", mert a válaszod
szakértelmen alapult. És ilyenkor elküldenek a
víz-fagyasztási üzembe egy aktivistát, ő pedig
végrehajtja a parancsot, a szóban forgó ágazat
követelményeitől teljesen függetlenül, vagyis
papíron; de ez épp elég, ezzel be is érik. Ha
aztán ez az aktivista hosszabb ideig a helyén
marad, ő is szert tesz bizonyos szakértelemre -
ilyenkor el-bocsátják, és mást raknak a
helyébe. Mihelyt megjelenik valahol a
szakértelem, többé nincs szükség az illetőre.
Van egy vicc, mely szerint Ceauşescu egy
ízben felkeresett valamilyen kutatóintézetet,
ahol éppen azzal kísérleteztek, hogy egy
robbanómotor teljesítményét, mondjuk, 52,3
százalékról 52,6-ra növeljék, ami adott esetben
igen jelentős lett volna. „Micsoda? - kérdezte
Ceauşescu. - Nem azért fizetlek benneteket.
Legyen száz százalék, vagy..." „Igenis, elnök
elvtárs!" - felelték. - „De hogyan csináljuk? -
kérdezte az illetékes szakember. - Ezt nem
lehet egy hét alatt összecsapni." „Egyszerű -
mondta a párttitkár. - Megváltoztatjuk a telje-

leinte kifejezetten abszurd a helyzet. Egy-
részt egész tavasszal esik az eső, és sötét
van a Fény Városában, másrészt Párizs
több, mint száz színháza közül egyikben
sem játszanak Shakespeare-t. (Májusig

kell várni, hogy az aluljárókban felbukkanjon az
Odéon Színház Lóvá tett lovagok-bemutatójá-
nak plakátja, rajta hatvanas évekbeli egyetemista
fiúk trafikálnak az utcán.) Brookék nem láthatóak,
Mnouchkine-ék pedig éppen világot járnak a
Tartuffe-fel - majdnem Pestig viszik. Marad
tehát az átlagos párizsi kínálat. Igaz, bármilyen
párizsi színházi este eleve jól indul: hét perc ké-
séssel sötétedik el a nézőtér, s ettől az ember
mindjárt kicsit otthon érzi magát. A kezdés idő-
pontja általában húsz óra harminc, s az előadá-
sok ritkán érnek véget fél tizenkettő előtt. Ami
mindenesetre jelzi, hogy legalábbis
mennyiséget okvetlenül kap a néző átlagosan
százfrankos jegyéért.

A kínálat bőséges; a színházmonstrumok at-
traktív bemutatóitól a kabarévacsorákig és az
egyszemélyes kávéházi show-műsorokig terjed.
A nagy, minimum hét-nyolcszáz férőhelyes szín-
házak többnyire tisztességben való megőszü-
lésre hivatott klasszikusokat és patinásra nyűtt
vígjátékokat kínálnak. (Schiller, Racine, Fey-
deau). A maga ezerhétszáz férőhelyével aligha-

sítmény mutatóit." És így meg is oldották a prob-
lémát. Hát ez volt a kommunista gépezet egyik
alapelve: szakértelem helyett hűség!
 Talán emiatt mondott le a Bulandra

vezetéséről?
 Abban több tényező is közrejátszott. Több

okból is úgy éreztem: se nekem, se a színháznak
nem tesz jót, ha tovább maradok. Felismertem,
hogy más a színház sorsa, és más az enyém.
Eredetileg nagy kihívás volt, de rájöttem, hogy az
eredmény negatívan alakulhat. Bizonyos érte-
lemben ez be is igazolódott, mert mostanra sok-
kal jobb lett a Bulandrában a helyzet. Bennem
nincs hatalomvágy. Csak abban bízom, hogy Li-
moges-ban a saját elképzeléseim szerint dol-
gozhatom majd, olyan elképzelések szerint,
amelyek a Bulandrában nem váltak be. Termé-
szetesen módom lesz rá, hogy más román mű-
vészeket is magam köré gyűjtsek, és ez szándé-
komban is áll.

Semnal Teatral, 1995/1.
Angolból fordította: Szántó Judit

nem csúcstartó Mogador Színházban Masteroff-
Kander-Ebb Kabaréját adják (Dee Dee Bridge-
water személyében fekete színésznővel Sally
Bowles szerepében.) A közepes méretű teátru-
mok zöme a könnyebb műfajban utazik; Neil Si-
monnal, Priestleyvel, Marivaux-val, Guy Foissy-
val, Camolettivel, Dario Fóval tör sikerre. A kis-
színházakban pedig játszanak mindent, ami
csak eszükbe jut. Klasszikusokat, félklassziku-
sokat, mai francia darabokat. (Itt kell megjegyez-
nem, hogy az utóbbiakat elkerültem, nehogy ki-
derüljön: semmit sem értek meg belőlük.)

Otthon a pincében

A legapróbb zsebszínházak - amelyek kisüzem
létükre nagyüzemi módon lezavarnak esténként
három-négy-öt előadást egymás után - parányi
pincék. Színpad- és világítástechnikai lehetősé-
geik enyhén szólva szűkösek, olykor még járá-
sok sincsenek. A színész beül kezdésre és a taps
végéig ki se teszi a lábát a színpadban. Vizuális
bravúrra kevés az esély, viszont a negyven-öt-
ven néző társaságában családias otthonra lel-
hetnek a szerény térigényű, kevés szereplős,
modernebb drámák. Olyanok, mint Weingarten,
Pinter vagy Sartre művei. Ámbár például a Zárt
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