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Megjegyzések a darabhoz

iután elolvastam Tatsuhiko Shibusava De
ade márki élete című művét, a legjobban az iz-
atott, hogy vajon de Sade márkiné, miután
lyan abszolút hűséget tanúsított hosszú évekre
ebörtönzött férje iránt, miért hagyta el abban a
illanatban, amikor végre kiszabadult. Ez a rej-

tély lett a kiindulási pontja színdarabomnak,
amely logikus megoldást próbál találni rá. Bizo-
nyos voltam benne, hogy a rejtély mögött az
emberi természetnek valamiféle érthetetlen,
mindazonáltal mélységesen igaz eleme húzódik
meg, és úgy akartam megvizsgálni de Sade
alakját, hogy mindvégig ezen a
referenciarendszeren belül maradjon.

A darab lényegét úgy lehetne jellemezni: „de

Sade a nők szemével nézve". Ezért a középpont-
ba Madame de Sade-ot kellett állítanom, a témát
pedig tovább erősítenem azáltal, hogy a többi
szerepet is nőknek juttatom. Madame de Sade a
hitvesi odaadást képviseli; anyja, Madame de
Montreuil, a törvényt, a társadalmat és az erköl-
csöt; Madame de Simiane a vallást; Madame de
Saint-Fond a testi vágyat; Anne, Madame de
Sade húga a női naivitást és elvtelenséget; és
Charlotte, a szolgáló a köznépet. Ezeket a figu-
rákat kapcsolatba kellett hoznom Madame de
Sade-dal, oly módon, hogy az utóbbi körül forog-
janak, a bolygók mozgására emlékeztető módon.
Úgy éreztem, mindenestől le kell mondanom a
megszokott triviális színpadi effektusokról, és a
cselekmény vezérlését kizárólag a dialógusra kell
bíznom; a dráma formáját az eszmék
összeütközéseinek kell megteremteniök, és az
érzelmeknek mindvégig a józan ész mezében
kell felvonulniok. Úgy gondoltam, a szükséges
vizuális vonzerőről minden bizonnyal majd a
szép rokokó jelmezek gondoskodnak. A lényeg
az volt, hogy Madame de Sade körül precíz ma-
tematikai rendszer alakuljon ki.

Ilyen gondolatok jártak a fejemben, amikor
íráshoz láttam, noha végül is nem tudhatom,
minden terveimnek megfelelően alakult-e. Egy
valamiben azonban bizonyos vagyok: ebben a
színdarabban logikus következményeiig sikerült
fejlesztenem régóta kialakult színházfelfogáso-
mat.

Ha jól meggondolom, eléggé furcsa dolog,
hogy egy japán darabot írjon Franciaországról;
mindenesetre arra törekedtem, hogy megfordított
irányban, de értékesítsem azokat a
tapasztalatokat, amelyekre a japán színészek
idegen nyelvekből fordított színművek
tolmácsolása révén tettek szert.

Több esetben tudatosan változtattam a törté-
nelmi figurák élettörténetének néhány tényén. E
változtatásokat a színház törvényszerűségei
diktálták. Remélem, nem kapok értük szemrehá-
nyást, elvégre művemet nem történelmi drámá-
nak szánom. A hat szereplő közül Madame de
Sade, Madame de Montreuil és Anne, Madame
de Sade húga történelmi alakok; a másik hármat
magam találtam ki.

Yukio Mishima

A kritikai visszhangból

A mű az ábrázolt kort és stílust, valamint a
tematikát illetően a Marat/Sade-dal és a
Veszedelmes viszonyokkal rokon. De Sade
alakjának átfogó

Stina Ekblad (Madame de Sade) és Anita Björk
(Madame de Montreuil)
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Helena Brodin (Charlotte, szobalány) és Agne-
ta Ekmanner (Saint-Fond grófné)

igazsága az, hogy mindenkor azzá alakul, ami-
nek a nők és a világ látni akarják. Yukio Mishima
műve Bergman kezén egyszerre lesz a politikai
hatalom drámája és felkavaró színpadi érteke-
zés a gonosz különféle arculatairól. Bergman
minden tekintetben - a szövegértelmezés, a
tervezés, a rendezői felfogás és a színészi játék
terén - a dráma és a sade-i rögeszme lényegét
ragadja meg. Mishima gondolati drámát írt,
amelyben kevés a közvetlen cselekmény, Berg-
man kezelésében mégis duzzad a drámai inten-
zitástól. Bergman többet képes elérni egy legye-
ző hirtelen megvillanásával, mint más rendezők
az erőszak egész crescendóival.

Az előadás a szadizmust (vagy sade-izmust)
az elegancia felől közelíti meg. Bergman éppúgy
képes hangszerelni a tusakodó érzelmeket, mint
a szereplők mozgásait. Az elegánsan öltözött
színésznők, akár egy életre kelt Tisot-képen,
mágneses balettszerűséggel játszanak, s úgy
változtatják helyüket, mint egy pas de duelben
(pas de deux helyett: pas de párbaj - a ford.).
Ezek a bámulatos színésznők egyetlen mozdu-
lattá tudják párolni a jellemábrázolást. Néha
őserdei vadakra emlékeztetnek, Agneta Ekman-
ner Saint-Fond grófnéja például párducszerű
kecsességgel mozog. Az egyik jelenetben Anita
Björk (Madame de Montreuil) és Stina Ekblad
(Madame de Sade) frusztrált dühvel marcangol-
ják egymást, mivel nem képesek megoldani az
anya-leány konfliktust. Bergman itt is ugyan-
olyan éles megfigyelőképességgel tárja fel a nők
közötti intimitást, mint tette a Personában vagy a
Suttogások és sikolyokban.

Ahogy múlnak de Sade börtönévei, változik a
környezet és a hangulat. A színpadkép nyitott,
boltívek keretezik, s ezeken át - a kevés távol-
keleties jelzés egyikeként - először virágzó cse-
resznyefára látni. A második felvonásban ezt az
emblémaértékű képet lángvörös égbolt, a har-
madikban pedig - a szél zúgásával aláfestve -
gomolygó felhők váltják fel. A szalonias meditá-
ciótól a dráma a forradalom felé ível, s ennek so-
rán a feleség korabeli jelmezére hideg, aszketi-
kus köpeny kerül.

Filmjei és színpadi rendezései egyaránt nyil-
vánvalóvá teszik, hogy nincs egyetlen olyan ren-
dező sem, aki mindkét műfajban ilyen elsöprő
erejű teljesítményt mutathatna fel.

Mel Gussow:
De Sade, sok szűrőn át, mégis világosan

The New York Times, 1993. máj. 22.

Bergman tökéletes szereposztással jutalmazta
magát; különösen izgalmas és vibráló Stina Ek-
blad a megviselt feleség alakjában (a dráma fő

témája éppen az, hogyan tagadja meg libertinus
férjét, amikor az végre kiszabadul) Bergman sti-
lizált operaként fogta fel a darabot, s ebben - ha
a zene hiányától eltekintünk. - igaza is van.

A színésznők suhannak és lebegnek egymás
körül, érzelmeik kabukiszerűen fenségesek, s
egyszersmind udvari előkelőséggel tartózkodó-
ak; egy Fragonard-kép gunyoros kifinomultsá-
gával beszélnek arról, ami kimondhatatlan.

Clive Barnes:
Olyan jó, hogy szinte fáj

The New York Post, 1993. máj. 25.

Bergman Mishima szándékait a maga kristályo-
san tiszta stílusával társítja A szcenikai eleme-
ket a minimálisra csupaszítja; nőalakjai egy aj-
tókból álló hosszú, hajlított fal előtt mozognak,

amelynek központi kivágása hol egy virágzó, hol
egy égő fát, majd pedig viharfelhőket mutat.
Amint azt Mishima is remélte, a legfőbb vizuális
ékesség a nők ízlésesen pompázatos öltözéke
lesz; a földig érő, széles szoknyákban a szerep-
lők libegő tüneményeknek látszanak. Charles
Koroly káprázatos jelmezeinek színe fehérből
hajlik később vérvörösbe, az utolsó felvonásban
pedig (amely időben a forradalom kilencedik hó-
napjának felel meg) a ruhák színe az alvadt véré-
re emlékeztet.

Jan Stuart: De Sade definiálása
Newsday, 1993. máj. 22.

Válogatta és a más névvel nem jelölt
részeket fordította: Szántó Judit


