
Paul Claudel: A selyemcipő 

A neumannos 11.T a csütörtök estét a színházban töltötte, egy francia szerző darabját tekintet-

tük meg. Már maga a műsorfüzet is arról tanúskodott, hogy nem éppen egyszerű a története. 

Két felvonás, négy nap, negyvenhat jelenet, egy konténer, egy rózsafüzérfüggöny és a zsinór-

padlásról lelógó tartó rudak. 

A rendező, Zsótér Sándor már két éve meg szerette volna rendezni, és azt is tudta, hogy nem 

fog vele óriási sikert aratni. A műsorfüzetben röviden leírták a jelenetek tartalmát, hogy köny-

nyebb legyen megérteni, de ezzel sem sikerült sok embernek. Nem éppen az átlagos színház-

látogató a darab célközönsége, ahhoz túl összetett, bonyolult. 

A történet szerint egy férjes asszony, Dona Prouheze egyszer találkozik Don Rodrigue-gal, és 

örökre egymásba szeretnek, de a nő megtagadja ezt házasságára, Istennek tett esküjére hivat-

kozva, így a két fél elkerül egymástól körülbelül húsz évre. Ez alatt a húsz év alatt, számos 

más cselekményszál bontakozik ki, mialatt a szerelmesek levelei keringenek a világban és egy 

óceán is elválasztja őket. 

Maga a szerző is mélységesen vallásos volt, ez pedig teljesen átitatja a darabot, ami pont ak-

kor játszódik Spanyolországban, mikor a legerősebb a keresztény vallás. A darabban a sze-

relmeseket Isten választja el, és Isten is hozza össze őket, a haláluk után.  

Dona Prouheze és Don Rodrigue húsz év után újra találkoznak, és az asszony rendíthetetlen 

hite belátásra bírja a férfit, akire lányát bízza, miszerint a férfi sokkal inkább apja, mint a vér  

szerinti. Elválnak, és a nő meghal, Don Rodrigue pedig idővel követi.  

A történet szomorú véget ér, szinte minden nő számára a darab folyamán. Nehéz megérteni, 

mert az előadás utáni beszélgetésen is kiderül, hogy az eredeti tervek szerint tizenkét óra 

hosszú lenne, amit most, itt, nekünk három és félbe sűrítettek bele. 

Így utólag megértve már szimpatikusabb, és az egyszerű díszlet sem tűnik olyan vészesnek. A 

legszebb eleme a rózsafüzérfüggöny, amely végig az emberek közé áll, körbeöleli őket, és 

elválasztja a párt ebben az életben. 
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