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A színlapon fel van tüntetve, hogy a
Tagankán 1989-ben bemutatott előadás
Jurij Ljubimov 1982-es rendezése. S ez
ma már nem csak mint elemi információ
érdekes, nem is azért, hogy
emlékeztessen a hajdani betiltásra, vagy
hogy figyelmeztessen: elmúlt idők
szellemi termékét látjuk - tehát annak a
kornak az ízlését, divatját, gondolkodás-
módját várhatjuk el tőle. Erre a
mentegetőzésfélére egyébként nincs
szüksége az előadásnak; éppoly friss,
időszerű, mint Ljubimov más, még
régebbi s a Tagankán ma is játszott
munkái. Inkább azért érdemes
emlékeznünk a tényre, hogy a Puskin-
dráma színpadi megjelenítésének most
látható elgondolása hét évvel eze-lőtt
született, mert így belehelyezhetjük azt
megszületésének történelmi össze-
függésrendszerébe. A Brezsnyev-
korszak végén vagyunk; az előadás nem
utólag szól a korszakváltó összeomlásról,
hanem annak küszöbén, mintegy váteszi
előrejelzéssel. Mint ahogyan Puskin
drámája is 1824-25-ben, a dekabrista
felkelés küszöbén, s nem utána faggatta
a történelmet a hatalom erkölcséről,
legitimitásáról, válságáról és
változásáról. Éppúgy bele is akadt a cári
cenzúrába, mint Ljubimov rendezése a
szovjet hivatalnokiba, majd hét
esztendőt kellett várnia a kinyomtatásra,
s még közel négy évtizedet arra, hogy
színpadra kerülhessen.
Borisz halálával a „zavaros idők" hosz-
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úgynevezett „filozófiai" tér vagy még in-
kább rituális tér, ahol szertartás folyik. A
határjelző oszlop felvillantása után elsöté-
tedik a színpad, majd csattanó hangjelzé-
sek nyomán kezd kivilágosodni, a hátsó
falon lévő kapukon pedig előóvakodnak a
játszók. Vegyesen rosszul öltözött társa-
ság, akad közöttük bőrkabátos csekista,
szakállas muzsik, nem teljesen tiszta kom-
binéja fölé épp csak kabátot kanyarított
háziasszony. A különféle jelmezek kopot-
tas egyhangúságban olvadnak össze,
mint a közelmúlt átlagos szovjet utcaké-
pe. De a viseletek történelmet is idéznek,
más-más évtizedek jellegzetességeire is
utalnak. Az elgyötört, rezignáltan félő tár-
saság körbe áll és karénekbe fog. Nem-
csak történelmet, nemcsak emberi gyöt-
rődést, hanem a két kontinens találkozá-
sánál megszületett kultúra szenvedéstör-
ténetét is ígéri az előadás. Egyben a nép
fogalmát is pontosítja. A nép, amelyet
annyi elemző tart e dráma főszereplőjé-
nek, nemcsak emberek összessége, s nem
is valamiféle absztrakció, amelynek nevé-
ben annyi mindent lehet elkövetni, nem a
különböző típusok által képviselt alsóbb
osztályok és rétegek halmaza, és nem is
arctalan tömeg, hanem miközben a törté-
nelem elszenvedője, a kultúra teremtő je
és hordozója is.

A játékhoz kellékül néhány kaszapenge,
két szék és egy palló szolgál. A kaszákkal
főképp éles, fülsértő hanghatásokat lehet
előidézni, akár egymáshoz, akár a tégla-
falhoz vagy a padlóhoz csapják őket, a két
széken pedig nemcsak ülni lehet, de ke-
resztül is lehet rajtuk vetni a deszkapallót,
amely veszedelmesen behajlik a rálépő
alatt. A palló kocsmapultul is szolgálhat,
mikor éppen nem valaki hátán mérleghin-
taként billegve jelzi a hatalmi játszma
ingatagságát. A legfontosabb kellék azon-
ban a hegyes végű jogar, amelyet a játék
kezdetén a forgó-gomolygó tömeg köze-
péből vág ki Borisz a színpad elejére.
Ezért, a hatalom jelvényéért folyik a küz-
delem. A színpad mélyébő l többször is
fenyegetően repül előre, a nézők felé,
hatalmas csattanással ér célba, és pusz-
títja a deszkát, valahányszor recsegve-ro-
pogva kirántják belőle. (A szünetben ki is
cserélik a színpadnak azt a darabját,
ahová többnyire leszúrják.) S aki hozzáér,
annak hatalmas kettős árnya rávetül a
hátsó vöröstéglás falra: a hatalom vagy
csak a közelsége is megkettőzi az embert,
kettéhasítja, meghasonlásba kergeti.

Ljubimov ezúttal is egyértelmű, erőteljes
jelképekkel fejezi ki magát, nem fél az

szú válságkorszaka kezdődött el az orosz
történelemben, amelynek a Romanovok
trónra lépése vetett véget, kétszáz eszten-
deig uralkodó dinasztiát alapítva meg.
Puskin drámája a maga korának válságá-
ban nem annyira történelmi-politikai pár-
huzamot, előképet kereshetett az akkor
több mint száz esztendővel korábbi múlt-
ban, mint inkább a saját idejében uralkodó
viszonyok alapjait, gyökereit vette
vizsgálat alá. A Brezsnyev halála után
huzavonásan induló-bontakozó pere-
sztrojka eseményei, az elmúlt esztendők-
ben ismeretessé vált különféle társadalmi-
politikai zavarok könnyen keltik azt a
benyomást, hogy Ljubimov látnoki ké-
pességgel választott darabot 1982-ben,
amikor a „zavaros idők" drámáját kívánta
színre vinni. Az előadás azonban éppoly
kevéssé parabolisztikus, mint Puskin mű-
ve. Inkább egy egész uralmi rendszer sajá-
tos színpadi megfogalmazása és bírálata.
Mégpedig nemcsak a Brezsnyev-perió-
dusé.

Az előadás valahol Európa és Ázsia
határán, egy, a színpad teljes hátsó részét
betöltő hatalmas vörös fal előtt játszódik,
amelyen lent ajtók, feljebb vakablakok
láthatók. A kontinenshatárt a színpad ele-
jén, középen egy apró csíkos oszlop jelzi,
amelyre az előadás kezdetén, majd a szü-
net után rávetülő fénysugár hívja fel a
kevésbé éber nézők figyelmét. Talán a
Kreml fala előtt vagyunk, de ennél fonto-
sabb, hogy színházban ülünk, hisz láthat-
juk kétoldalt a színpadi működés eszközeit,
s még ennél is fontosabb a jelképes, az



ősi szimbólumok evidenciájától, kopott-
ságától, sem attól, hogy a világos fogal-
mazás esetleg leegyszerűsítőnek, netán
szájbarágóan didaktikusnak: hat. Ezt egy-
felől eleve elkerüli azzal, hogy
mondanivalója egyáltalán nincs
leegyszerűsítve. A hatalmi játszmát nagyon
is összetetten látja és láttatja. A személyes
ambíciók és a közérdek bonyolult,
ellentmondásos viszonyát éppen nem
leplezi el. Borisz hatalomra tör, de
hatalmára szüksége is van a közösségnek.
Grigorij ugyancsak a hatalomra tör, de ez a
törekvése egyben méltó megtorlás az
illegitim, bűnös úton meg-szerzett
hatalomért. Ljubimov szimbólumait azonban
nemcsak a kombinációikból kitűnő bonyolult
jelentés, sokrétű tartalom teszi elevenné,
hanem a roppant pontos kivitelből adódó
elemi érzéki hatásosság is. Pontosan tudja,
milyen kicsinek kell lennie a határjelző
oszlopnak, mikor mekkorát kell csattanniuk
a kaszaéleknek, mekkora árnyaknak kell a
falra vetülniük, hogy a néző elsősorban ne a
jelentést, hanem az érzéki élményt fogja fel.
A méretek, az arányok roppant fontosak
ebben az előadásban. Szinte minden ellem
attól lesz többjelentésűvé, hogy éppen
akkora, amekkora. A határoszlop minden
más méretben, a színpad bármely más
helyén bizonyára csak egyszerű jelzés
lenne, talán még sértésnek is vennénk,
hogy a színház nem tételezi fel rólunk:
magunk is tudunk az orosz kultúra kettős
kötöttségéről. Ez a kicsi oszlop viszont
nemcsak szétválaszt, de a
szétválaszthatatlanságot is jelzi. A hatalmas
színpadon a történések hevében észre sem
vesszük, csak amikor külön felhívják rá
figyelmünket. A két világ ezen a területen
elválaszthatatlanul egybefolyik. A hátsó
vöröstéglás fal meg-tévesztően valódinak
tetszik, nem is lehet igazán eldönteni, vajon
nem a színpad valódi hátsó fala-e, annyira
pontosan illeszkedik a hozzá csatlakozó
tartókhoz. Érzékletessége mindvégig
kétségben hagy: talán nem is jelképet,
hanem a puszta valóságot látjuk. A rávetülő
kettős árnyak előbb keltenek félelmet,
megdöbbenést, s csak utána értelmezhetjük
őket, utána gondolhatunk arra, hogy a hata-
lomtól meghasadt lélek szörnyű kettőssége
vetül itta neki alávetett birodalomra, a neki
kiszolgáltatott lelkekre. A nézők felé repülő
hegyes bot előbb sokkal, s csak utána
egyszerűsödik közönséges hatalmi
jelvénnyé.

A játék során a ruházatok azt a benyo-
mást keltik, hogy az egész szovjet korszak
kavarog előttünk, anélkül, hogy bármi

izmokat sejtet, amikor előrevágott botja
után kivágódik a nyüzsgő sokadalomból.

Grisa Otrepjévből Valerij Zolotuhin fo-
kozatosan bontja ki a forradalmi matróz
figuráját. Erőszakos és erőteljes törtető,
kisstílűen sunyi, de annál nagyralátóbb
játékos. Borisznak feladata, célja van a
hatalommal, Grisának csak a hatalom kell.
Borisz önmagát teljesíti ki a cári trónon, ő
feladja egyéniségét a hatalomért. Borisz
fürgeségében is inkább szilárd, Grigorij
inkább rugalmas, mozgékony. Kissé
felhúzott vállal, keskenyre vont szemmel
vizslatja a világot. Nem akar vele mást,
csak uralkodni rajta. Marinát Alla
Gyemidova formálja meg, a hatalomra törő
asszony szépségét is megrontó, külső-
belső kultúráját szétporlasztó
erőszakosságot érzékeltetve. Rangját és
hozzá illő hivalkodását némi drága prém
jelzi, ami kirí a előadás közegéből, hiszen
Borisz fehér ingben, Grigorij sötét posztó-
öltönyben, Sujszkij hosszú műbőrkabátban
jelenik meg. A figurát jelző prémsapkát, -
sálat Gyemidova nem hagyja meg egy mai
moszkvai dáma kellékeinek - eleven
jellemként ábrázolja az életet lét-harcként
élő és abba beledurvuló, elközönségesedő
asszony alakját.

„Megkövesedett az emberek szíve" -
vágták szemünkbe a bibliai szavakat a
budapesti Nemzeti Színházban a Koldus-

opera végén előballagó nyugdíjasok. Lju-
bimov most is ezt mondja. De ezúttal egy
egész történelmi korszakról hozott ítélet-
ként.

közvetlen utalást látnánk a közelmúlt és a
régebbi történelem hatalmi harcai közötti
párhuzamra. A kapcsolatot inkább az el-
kínzott, szenvedő sokaság teremti meg. A
végén azonban, amikor a bitorló ál-Dimitrij,
Grisa Otrepjev feláll a két székre vetett
pallóra, s kihull alóla Borisz megmérgezett
özvegye és fia, a diadalmas matróz áll
előttünk, a forradalom annyi filmből és
éppen Ljubimov Tíz napjából is jól ismert
jelképe. A halott Borisz pedig a funkcioná-
riusok jellegzetes sötét öltönyében jön elő,
és Mozsalszkij helyett ő kérdezi meg
tőlünk, nézőktől: „Mit hallgattok? kiáltsátok:
éljen a cár, Dimitrij Ivanovics!" A bíráló
vizsgálat alá vett korszak végpontjait látjuk
tehát, a forradalom által elbitorolt hatalom
hivatalnokterrorba torkollt.

A színlap ábécérendben, ömlesztve adja
meg a játszók nevét, nyilvánvalóan
hangsúlyozva, hogy kollektív alkotásról van
szó. Nem lenne hát illendő senkit sem
kiemelni a közös produkcióból. Csakhogy
Borisz személyes drámáját csakis Nyiko- laj
Gubenko egyéniségén átszűrve élhetjük át.
Középkorú, középtermetű, közepesen
kövérkés, közepesen kopaszodó figuráját
hatalmas akarat avatja tragikus hőssé.
Roppant energikus, hajlíthatatlan, azaz
külsejének szinte mindenben ellent-mondó
nagy lélek lakik benne, amit nem-csak
hanglejtés, mimika, gesztusrendszer juttat
kifejezésre, de remek mozgáskultúra is. A
puha hájréteg alatt kemény

Jurij Ljubimov rendez


