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Az elsô sor ban ülô vi lág hírû Ga lina Vis nyevsz kaja, az
öt ve nes évek Taty ja nája rög vest bot rányt ka vart az
elôadás kö rül, nyílt le vél ben til ta kozva el lene, sôt le -
mondta a Bol sojba ter ve zett sa ját ju bi le umi elôadá sát
is. Amire a szín ház ve ze tése az zal vá la szolt, hogy ép -
pen az Anye gint tûzte mû sorra az napra. Le het sé ges,

hogy az éne kesnôt túl sá go san be fo lyá solta az elôze tes
plety ka had já rat, mely ben olya no kat re bes get tek, hogy
Taty jana nem le ve let, ha nem sms-t fog kül deni Anye -
gin nek; vagy hogy az elôadás alap konf lik tusa Anye gin
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mint azt elôre meg jó sol ták, a Jev ge nyij Anye gin címû Csaj kovsz kij-opera a Bol soj Szín ház ban, Dmit rij
Cser nya kov ren de zé sé ben az évad fôese mé nye lett. A har minc hat éves Cser nya ko vot az orosz ope -

ra ren de zés meg újí tó ja ként em le ge tik – egyéb ként ô az orosz szín ház egyik leg te het sé ge sebb al ko tója. 
1998-as elsô ren de zése Novoszibirkszben – Vla gyi mir Ko be kin A fi a tal Dá vid címû ope rája – megmu tatta,
hogy az opera nem csak zene, de szín ház is. Ezt Glinka-, Rimszkij-Korszakov- és Wagner-bemutató követte 
a Mariinszkij-Színházban, majd Sztravinszkij a Bolsojban és a Borisz Godunov Berlinben. Az Anye gint 
a Bolsoj új színpadnak nevezett játszóhelyén mutatták be.

Az Anyegin a moszkvai Bolsoj Színházban
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és Lensz kij ho mo sze -
xu á lis sze rel mébôl in -
dul majd ki.

Nem csak a Bol soj, de
a füg get len kom men tá to rok sem ér tik azon ban Vis -
nyevsz kaja fel há bo ro dá sát. Ko rábbi mun ká i hoz vi szo -
nyítva Cser nya kov elôadása hi he tet le nül tra di ci o ná lis.
Mi köz ben pél dául Sztra vinsz kij The Rake’s Prog res s -
ben (A ké jenc útja – Bolsoj) je le netrôl je le netre drasz -
ti ku san meg vál toz tatta a já ték tér for má ját, mé re tét,
sôt já téks tí lu sát is, sza ba don köz le kedve a XVIII. szá -
zad és nap ja ink kö zött, az Anye gin ben  vá rat la nul mi -
ni má lis esz kö zök kel ope rál, egy sé ges a já téks tí lus, a
kor, sôt a tér is.  Igaz vi szont, hogy ez az egy ség rob ba   -
nás ve szé lyes. 

Az egész cse lek mény majd nem egyet len tér ben,
egy nagy dísz ebédlôben ját szó dik. Ami vel Cser nya kov
auto ma ti ku san meg fosztja a nézôket azok tól a szte re o  -
tí pi ák tól, ame lyek a ze nei anya got szen ti men tá li san
össze kap csol ják a ter mé szet tel. Így pél dául a La rina
nôvé rek nyitó du ettje nem ár tat lan ple i na i res mu zsi -
ká lás, ha nem hiú any juk di csek vése a ven dé gek elôtt.
A ven dé gek egy óri ási asz tal nál ül nek – ez az egyet len
fon tos dísz le te lem, eköré szer vezôdik az egész cse lek -
mény. Ezt az asz talt ugyan meg moz dítja Taty jana a
le vél írás szen ved élyes je le ne té ben, de a he lyét mint ha
meg pe csé telné Anye gin, ami kor odaül, hogy el éne -
kelje el uta sító vá la szát. Mi köz ben énekli, a ren de zés
mint egy be tel je síti a szo morú jós la tot: íme, két há zas -
társ az asz tal két vé gén, köz tük – a le küzd he tet len
üres ség. 

A leg moz gal ma sabb je le net, La ri nék bálja ter mé -
sze te sen szin tén az asz tal nál játszódik, de az elôzô
napi mu lat ság em lé ke ként  a bú tor da rab ott van a pár -
baj je le net ben is (ami te hát nem a ha vas erdôben zaj -
lik). Az elôadás má so dik ré szé ben az asz tal egy má sik
kör nye zetbe ke rül: bi ro dalmi fé nyár ve szi kö rül. Me -
gint nincs bál, csak egy dísz va csora, amely nek ven dé -
ge i hez Anye gin na gyon sze retne csat la kozni. Ami nek
pe dig ta núja lesz, az ô jós la tát cá folja: Taty jana és
férje, Gre min együtt van nak, ak kor is, ha az óri ási
asz tal kö zöt tük áll.

A kor és tér egy sége mint ha túl so kat ölelne ma -
gába: egy bir to kot a Csaj kovsz kij-féle „régi, jó Orosz -
or szág ból”, a har min cas, eset leg öt ve nes évek szov jet -
unió beli dá csa vi lá gát, ame lyet nem ér tek még el a
po li ti kai ka tak liz mák (mint Nyi kita Mi hal kov Csa lóka
nap fény címû film jé ben) vagy akár a mos tani új orosz
elit fris sen fel épült re zi den ci á ját. E kor sza kok rej tett
össze ha son lí tása bi zo nyára szán dé kos: mind egyik
amo lyan „nor ma li zá ciós” idôszak, amely az azt me g -
elôzô vi ha ros éve ken élôskö dik, sa ját ér té ke ket már
nem igen te rem. Vé let len-e va jon, hogy a költô Lensz -
kijt egy auszt rál éne kes, And rew Go od win ala kítja,
aki a ver seit pap ír ról és ter mé sze te sen ide gen ak cen -
tus sal „ol vassa fel”? Ez a Lensz kij na gyon igyek szik
orosz költô lenni, pró bál csat la kozni eh hez a nagy
kul tú rá hoz. De a „nagy kul tú rá nak” már rég nincs
szük sége ver sekre. 

A Jev gye nyij Anye gin Cser nya kov szá mára az orosz
kul túra mes ter mûve és eta lonja, amely nek meg cso -
dálja szép sé geit, ugyan ak kor ürü gyet szol gál tat arra,
hogy en nek alap ján ele mezze e kul tú ra szám ta lan il -
lú zi ó ját és öná mí tá sát. 

„Orosz or szág di ag nosz ti kája” – ez mond ható el a
Jev ge nyij Anye ginrôl, s ez az öne lem zés köti össze
az évad má sik fon tos ese mé nyé vel: Nyi ko laj Lesz kov
A le csú szott csa lád címû be fe je zet len re gé nyé nek Szer -
gej Zse no vacs ál tal egy nem rég ala pí tott új szín ház -
ban, a Szín mû vé szeti Stú di ó ban ké szí tett elôadá sá val.
Nem ez az elsô eset, hogy Zse no vacs el fe le dett mû -
vek hez for dul: kü lö nö sen kar ri erje ele jén, a nyolc va -
nas évek ben bû völte el a moszk vai kö zön sé get, hol
egy klasszi cista tra gi ko mé di á val (Cor ne ille L’Il lu sion
co mi que-já val), hol egy XVIII. szá zadi né pies ze ned rá -
má val, oly kor pe dig Oszt rovsz kijt ve gyí tette egy fran -
cia ro man ti kus me lod rá má val. Fô szen ved élye azon -
ban a próza meg hó dí tása a szín ház szá mára.

Leg fon to sabb elôadá sa i ban – A hang és a té boly ban
Fa ulk ner nyo mán és Dosz to jevsz kij-féle A fél ke gyel -
mû ben – va ló ban hó do la tát fe jezte ki a pró zai mes ter -
mû vek elôtt. Mond hatni, le mon dott ar ról a jog ról,
ame lyet a ren dezôi szakma olyan ne he zen ví vott ki
ma gá nak: hogy ki for dít hassa az iro dalmi szö veg
struk tú rá ját a sa ját egyedi, ren dezôi dra ma tur gi ája
cél ja ira. Zse no vacs szán dé kát úgy fo gal maz nám meg,
hogy a mû és a nézô kö zötti kap cso lat ban meg pró -
bálja re konst ru álni azt, ami az ol vasó és az ol va sott
szö veg kö zött jön létre. Így pél dául Fa ulk ner re gé -
nyébôl szub jek tív való ság sze le te ket ha sít ki, mi vel
csak úgy látja ér tel mét a szín re vi tel nek, ha ké pes
meg adni a nézônek egy tu dat fo lyam ban való uta zás
il lú zi ó ját. E pró zai kí sér le tek ered mé nye ki szá mít ha -
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tat lan – A le csú szott csa lád ban még min dig érez hetô
bi zo nyos ren dezôi passzi vi tás, a nézônek bi zony na -
gyon tü rel mes nek kell len nie. Még is az elôadás for du -
ló pont Zse no vacs mun kás sá gá ban. Lesz kov A le csú -
szott csa ládjá nak am bí ci ója ere de ti leg nem cse ké -
lyebb, mint pél dául Tolsz tojé a Há ború és bé kében: a
csa ládi kró nika mû fa ját sti li zálva arra tö re ke dett,
hogy sa ját kora (az az az 1870-es évek) szel lemi vál sá -
gá nak gyö ke reit a XIX. szá zad ele jén ke resse, ami kor
még meg volt a le hetôség az orosz tör té ne lem más irá -
nyú fejlôdé sére (amely nek fô kér dése ter mé sze te sen a
jobb ágy fel sza ba dí tás volt). Lesz kov azt igye ke zett meg -
mu tatni, hogy a ne mes ség leg jobb jai ho gyan szo rul -
tak a tár sa dalmi élet pe ri fé ri á jára, és ezért meg kí sé -
relte fel tárni az orosz pat ri ar chá lis lét ér té keit. A szín-
házi elôadás nak az a ré sze, amely min den féle kri ti kai
dis tan cia nél kül áb rá zolja Lesz kov ide a li zált lá to má -
sait, ne he zen fo gad ható be. Lesz kov nál egy „naiv nar -
rá tor”, egy nô irá nyítja az el be szé lést, aki csak azért ír,
hogy a csa lád tör té nete fenn ma rad jon – így van az
elôadás ban is. A dísz let egy fe kete fal, négy zet, kör,
ová lis alakú ki vá gá sok kal, ame lyek egy föl de súri kú ria
ajtó- és ab lak nyí lá sa ira utal nak, de egy szers mind a

port ré ga lé ri á jára is. Az el be szé lés ár tat lan sze replôi is
e ki vá gá sok ke re te i ben je len nek meg – ró luk csupa jót
hal lunk, eset le ges gyenge sé ge i ken vagy fur csa sá ga i -
kon is csak jó in du la túan ne ve tünk. Az elôadás má so -
dik ré szé ben (erre há rom órát kel lett várni!) még is ki -
de rül, hogy az oly rész le te sen re konst ru ált „orosz
pa ra di csomra” csak azért volt szük ség, hogy végre
meg kérdôje lezôdjék. Ez elsôsor ban egy olyan sze -
replô ál tal tör té nik, aki „nem fér bele a (portré)ke re -
tekbe”. A Szer gej Ab rosz kin ala kí totta szá mû zött sza -
bad gon dol kodó a ke resz tény ség el vei sze rint sze retne
élni. A ren dezô nem csu pán ne mes egy sze rû sé gé nek,
ha nem a jel lem ab szo lút sem le ges sé gé nek áb rá zo lá -
sára inst ru álta szí né szét, hogy semmi ne za varja meg
mon dan dója lé nye gét. Alak já nak se gít sé gé vel az elô -
adás, amely egy kissé unal mas port ré ga lé ria meg lá to -
ga  tá sa ként kezdôdött, más síkba, az in tel lek tu á lis szín  -
ház szint jére emel ke dik. A Jev ge nyij Anye gin és A le -
csú szott csa lád a kri ti ku sok ban a mû vé szeti kér dé se -
ken túl lépô gon do la to kat éb resz tett ar ról, hol tart
most, és mi lyen irányba ha lad to vább az orosz kul -
túra. Meg le het, a vá la szok néha ki zár ják egy mást, ám
fon tos, hogy e kér dé sek ne tûn je nek el a na pi rendrôl. 

ül földi el is mert sége és gya kori szín padi je len -
léte mi att azt gon dol tam, hogy az új orosz

dráma szülôha zá já ban is ha son lóan fon tos. Így alig
akar tam hinni a sze mem nek, ami kor Moszkva bel vá -
ro sá ban, egy ôrzött-vé dett pol gári ne gyed ben az egyik
ház tûz fa lán egy pap ír la pon meg pil lan tot tam a Te -
atr.doc fe li ra tot. Az úgy ne ve zett új dráma egyik
„fel leg vára” a ház alag so rá ban ta lál ható, ta lán száz
négy zet mé te ren, és eb ben már benne van nak a ki  -
szol gá ló he lyi sé gek is. Min den na gyon egy szerû, imp -
ro vi zált és szük ség meg ol dás jel legû. Ma xi mum negy -
ve nen fér nek el a nézôté ren. De kis szín ház ként
mû kö dik a Kor társ Dráma Is ko lája is. Az új dráma
leg is mer tebb mû he lyé nek szá mító Ka zan cev Köz pont
vi szont egy ál landó ját szó hely nél küli pro duk ciós köz -
pont. Leg jobb hely zet ben a Te atr.doc szom széd sá gá -
ban nem rég nyílt Prak tika Szín ház van, amely ki tûnô
belsô ter ve zésû, jól fel sze relt han gu la tos kis pince -
szín ház. 

Az új dráma kép vi selôi – több sé gük ben fi a tal drá -
ma í rók és szín ház csi ná lók, az orosz szín házi szakma

egy meg ha tá ro zott cso portja –, akik több nyire csak
egy-egy pro duk ci óra áll nak össze, és hol az egyik, hol
a má sik be fog adó szín ház ban hoz zák létre elôadá su -
kat, a sa ját mû vé sze tü kön túl na gyon ko mo lyan ve -
szik az új dráma „moz gal má nak” ügyét. Fe szült fi gye -
lem mel kö ve tik egy más elôadá sait, élén ken re a gál nak
min den jó, ere deti gon do latra, szí né szi és ren dezôi
meg ol dásra. Ott van nak min den szak mai ren dez vé -
nyen, és szo kat lan ko moly ság gal vi táz nak egy más sal.
Igazi meg mé ret te tés ként élik meg a fesz ti vál sze rep -
lést, amelyrôl egy tízfôs zsûri ítél ke zik.

Az elsô pro duk ció, amit lá tok, a Te atr.doc sa ját elô -
adása, a De mok rá cia.doc. Spe ci á lis prog ram, az Orosz -
or szág ban élô né met ren dezô, Ge org Ge noux mun -
kája. Va ló já ban já ték a kö zön ség gel, amely nek
mind  vé gig be le szó lási joga van az ese mé nyek ala ku -
lá sába. A já té kot két já ték mes ter (két hi va tá sos pszi -
cho ló gus) irá nyítja. A ren dezô a hát térbôl fi gyel, és ha
szük sé ges nek érzi, be le szól. Az in te rak tív vita-já ték
arra ke resi a vá laszt, mit gon dol nak az em be rek a de -
mok rá ci á ról, és mi lyen nek kép ze lik el azt, úgy, hogy

Szi lá gyi Má ria
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