
- Komédiáinak nagy, része valamely idő-szerű

olasz belpolitikai kérdést feszeget; ez a

körülmény nem jelent-e nehézséget a darabok

külföldön történő bemutatásakor ?

- Ha például valamelyik drámámban
rendőrségről, hatalmi erőszakról beszélek,
ez gyakran más országok belpolitikai
helyzetképének is megfelel. Angliai
előadásokon az IRA-ra történtek nyílt
utalások, németországi előadásokon az
ottani terroristákra és rendőrségre. A né-
met színészek olasz rendőröket játszottak,
akik azonban egyidejűleg egy kissé német
rendőröknek is hatottak. Természetesen
vannak külföldi előadásokra alkalmasabb
és kevésbé alkalmas műveim.

Úgy gondolom, az Ön által képviselt
drámaírótípusnak, az Ön által megalkotott
drámamodellnek az utóbbi, meglehetősen érték-
és modellszegény években jelentősen megnőtt a
szerepe és a felelőssége is. Hogy éli meg ezt a
kivételezett helyzetét?

Köszönöm az elismerést, bár, őszintén
szólva, nem vettem észre, hogy meg-nőtt
volna a színházam jelentősége.
Egyszerűen a hétköznapi történések kö-
zegében járok, ezektől a történésektől
ihletetten dolgozom. Feleségem és pá-
lyatársam, Franca Rame például pillanat-
nyilag olyan személyekkel beszélget,
akiknek a börtönnel kapcsolatban van-nak
problémáik. Nemrég járt itt az öltözőmben
egy kislány, aki a kábítószeresek
gondjairól tájékoztatott. Franca a kö-
zeljövőben fog tárgyalni egy szenátorral,
ugyanis felkereste két szülő, akik Fes-
sombronéban fogva tartott gyermekük
láthatási engedélyét szeretnék megsze-
rezni. De frissen kilakoltatott emberek egy
csoportján is szeretnénk segíteni, akár úgy
is, hogy gondjukról szót ejtünk egy közeli
színházi előadás keretében.

- Épp ezekre a vállalásokra való tekintettel
állítottam az imént, hogy az Ön által ellátott
feladat messze meghaladja egy átlagos színházi
rendező funkcióját.

- Mint ahogy a színházunknak sincs
semmi köze az átlagszínházhoz: a nézők
aktív részvételére számító, közvélemény-
formáló műhely vagyunk - azt szoktuk
mondani, hogy a szövegeink égetnivalók
(gyorsan elveszítik az aktualitásukat), de
megsemmisítésükig égetnek is.

ALEKSZANDR MINKIN

A királyfi*

A három lehetséges állapot tárul elénk a
kezdet kezdetén: holt bábuk, élő emberek
és emelkedett, fényes szellem. A lélek.

Minden bábu groteszk, karikírozó, de
tévedhetetlenül felismerhető. Bábu Lju-
bimov, bábu Valerij Zolotuhin, Leonyid
Filatov, Borisz Hmelnyickij . . . Bábu
Viszockij is, Fekete szvetter, mélyen a
szemébe húzott sapka, szájában cigaretta,
kezében gitár. Az előszínpadon álló szí-
nész „Viszockijra" tekint, mintha en-
gedélyt kérne, s a bábu bólint: Rajta! S a
színész csendesen szavalni kezdi
Viszockij verseit, miközben olykor oda-
odanéz, ahová alulról, a színpad mélyé-ről
ferdén felfelé, a fejünk fölé egy vékony
fénysugár irányul. A fény a teremnek a
színpadtál távol eső felső sarkába világít, s
onnan, ebből a fényfoltból többször is
megrázóan fölhangzik Viszockij hangja.
Egy dal, részlet egy monológból, válasz
egy kérdésre. Nincs ebben semmi
spiritizmus, legalábbis nem több mint
Puskinnál:

„Egészen soha én meg nem halok .. .
glóriám őrzik dalaim ..."

(Szabó Lőrinc ford.)

Viszockij dalai, Viszockij versei és .. .
replikák a Hamletből, melyek a királyfi-
hoz vagy a királyfiról szólnak - Viszoc-
kijhoz és Viszockijról. Mert ezek a
replikák megdöbbentenek a két figura - a
dán királyfi és Viszockij -- hihetetlen
hasonlatosságával. Igen, királyfi volt ő, a
színház hercege, a művészet hercege, az
alkotás hercege.

Gertrud-Gyemidova így fordul oda, ahol
a fénysugár eltűnik: ,Lelkem mélyébe
fordítod szemem, hol több olyan folt
látszik, mely soha ki nem mén." S
valóban, Viszockij szenvedélyes,
kegyetlen dalai sokakat kényszerítettek
arra, hogy a saját lelkükbe nézzenek. S a
királyfi válasza mintha mindnyájunk-hoz
szólna:

* A cikk a Vladimir Viszockíj emlékére ké-
szült Taganka színházi előadásról szól (ren-
dező: Ljubimov).

Hamlet-Viszockij : „Gyónj meg Iste-
nednek, bánd meg a múltat, a jövőt
kerüld!"

. Viszockij sírja élő virágokból rakott
halom. Ősszel, télen, tavasszal, s most is,
amikor ezeket a sorokat olvassák,
egymást érik itt az emberek. Van, aki
csak azért utazik Moszkvába. Érthető a
király ingerültsége.

Király-Smehov: „Bár Hamlet, édes
testvérünk, halála emléke még új . . de ...
míg bölcs fájdalommal siratjuk őt,
megemlékszünk magunkról."

Fentről libegve hull a színpadra egy
papír, egy üzenet, amilyet garmadával
kapott Viszockij a koncertjein. Egy szí-
nész felemeli, felolvassa a kérdést: Mi a
legfőbb kívánsága?

Viszockij: Hogy emlékezzenek rám. S
máris Ophélia-Szajko nyújtja nekünk
szánalmas virágait:

„Itt egy rozmarinszál, az emlékezet-re .
. . itt meg háromszín ibolya, ez való a
gondolatra."

S mi gondolkodni kezdünk. Itt és most,
amikor a színház légköre arra kényszerít
bennünket, hogy figyelmesen hallgassuk
s elgondolkozzunk dalainak és verseinek
szövegén, Viszockij valóságos, gigászi
méreteiben áll előttünk. Eddig leginkább
magávalragadó temperamentumát, dühét,
humorát, hülyéskedését vettük észre, de
kevésbé figyeltünk verseinek gazdag
filozófiai tartalmára. Ez nem a tudós,
hanem a jós, az eret-nek filozófiája.
Egyike ő azon kevesek-nek, akik az életet
annak dinamikusan felfelé ívelő
szakaszában hagyták el, s ki tudja, milyen
magasságokra jutott volna még el. De
amit el tudott végezni, az is
megdöbbentő. S nem is a mennyiség a
lényeg, bár ezer dal s a ragyogó szerepek
a színházban és filmen, az is rengeteg. A
fő a tartalom, a tartalom minősége. Ez az
előadás azoknak, akik eddig ezt nem
érthették, megmutatja, hogy a mese-,
sport-, katonai és egyéb dalok szerzője
állandóan és szenvedélyesen
tanulmányozta a lélek és a létezés
alapkérdéseit: igazság, hazugság, becsü-
let, árulás, lelkiismeret, szerelem . . . élet
és halál. Oly sokat és olyan erővel írt a
halálról, hogy teljesen nyilvánvaló: a
„lenni vagy nem lenni" az ő kérdése volt.
Őt is, mint a királyfit, a közeli vég
előérzete kínozta. De mit Hamlet! Utolsó
éveiben Viszockij Hamlet alkotójával lett
egyenértékűvé. Ez az állítás sokakat
felháborít, sokakat elnéző mosoly-ra
fakaszt. De nézzék csak, milyen szélesen
öleli fel az élet minden aspektusát,



Ljubimov rendezés közben, és életnagyságú bábuja a Viszockij emlékesten (Taganka Színház)

milyen mélyre hatol be a dolgok lénye-
gébe, milyen magasan szárnyalnak gon-
dolatai, milyen abszolút módon bánik a
szavakkal: a magasztos költészettől az ut-
cai káromkodásig. A zseninek kolosszális
hősiességre van szüksége, hogy méltó
lehessen önmagához. S ha ez megvolt
benne - márpedig megvolt -, akkor nem
igazolható húzódozásunk, hogy őt méltó-
képpen elismerjük. Mellesleg, ahogy Vi-
szockij énekelte:

Senki nem lehet próféta a hazájában, De
más hazákban sem sűrűn.

Elhangzott az egyik mesedal, s hirtelen,
mikrofonnal a kezében a „poéta" jelenik
meg, s elkezdi kötetlenül és bután
magyarázni a dalt. L. Filatov a koszorús
költőket karikírozza gonoszul és pontosan
másolva manírjaikat intonációjukat,
lexikájukat. De az arckép pontossága
ellenére, a „Bábu" a fontoskodás, az
üresség és élettelenség megtestesítője.

... Bábu. Színész. Lélek. Mi a színé-
szekkel együtt középen állunk a bábu és a
költő lelke közt. Melyiket válaszszuk ?
Úgy tűnik, ennél butább kérdést már nem
lehet kitalálni, de . . . Újabb papír
szállingózik : „Melyek a legfontosabb
vonásai?"

Viszockij : Mások majd megmondják.
Próbáljuk meg kibogozni, melyek azok

a vonásai, amelyek mindeddig útját állták
annak, hogy a sajtó, a rádió és a televízió
elismerje azt az embert, akinek híre és
népszerűsége még életében s halála után is
páratlan. Úgy tűnik, ez az egyet-len eset a
világon, amikor a költő tíz-

milliós hallgatósághoz szól a tömegkom-
munikációs eszközök segítsége nélkül.
(Pedig hát mi lenne „vezető" színészeink,
énekeseink, költőink többségé-vet, ha fél
évre, de akár csak egy hó-napra
eltűnnének az újságok hasábjairól, a
televízió képernyőjéről? Feledés.)

A „bábu" zavar - az a rengeteg pletyka
és az a botrányhangulat, amelyek
Viszockij életének kísérői voltak. És
zavarták élni. Annyira, hogy néhány
dühödt verset írt a pletykásokról és a
rágalmazókról.

A Sírásó aljas pletykájára így válaszol
Filatov-Horatio: „Az idiotizmus nem örök
kísérője az igazságnak. Idővel mindent
megtudsz." Idővel! Hát várjunk.

A botrány légköre furcsa dolog. Ha
valakinek a népszerűsége kapcsolatos a
botránnyal, az majdnem mindig felna-
gyítja az egyént; divatba jön, nagy hűhó
van körülötte, a botrány ködében a figura
óriásinak tűnik. Eloszlik a köd, s egy törpe
áll előttünk. A botrány vége a dicsőség
végét jelenti. De ritka, kivételes esetekben
ez fordítva játszódik le. A botrány köde
szép lassan eloszlik, s egy ti-tán áll
előttünk. Viszockijjal ez történt!

Még egy vonás, ami zavar. Nem kell
róla sokat beszélni, elég egy sor Viszoc-
kijtól:

Egy betűm sem hazug.
... Díszlet nincs. A színpadon a néző-tér

egy része: tíz széksor, mindegyikben
húsz-húsz hely. A színház díszletterve-
zője, David Borovszkij négy sarkánál
fogva felfüggesztette ezt a szerkezetet,
fölemelhető és leengedhető, különböző

irányokban különböző szögekben meg-
dönthető, a fináléban pedig függőlegesen
lóg, mint egy baljós függöny. A néző-tér,
amely ledobta magáról a nézőket. Az
előadás elején fehér huzatba takarja a
zsöllyesorokat. Majd fölemelkednek -
háztetővé lesznek. Majd terepszínű pony-
vával borítják be, s felhangzanak Viszoc-
kij háborús dalai. Nehéz lenne a konst-
rukció minden átváltozását felsorolni.

Nem tartalmazza az előadás Viszockij
életrajzának hétköznapi adatait. Az alkotó
ember, a lélek életrajza bomlik ki
előttünk. Egy olyan léleké, amely magas-
röptű volt akkor is, ha bűnözőkről vagy
alkoholistákról szólt. De hát Shakespeare
semmivel sem lesz kisebb a szemünkben
attól, hogy darabjaiban se szeri, se száma
a csavargóknak, áru-lóknak, iszákosoknak
és erkölcstelen embereknek. Shakespeare
becsületén nem ejt foltot Jago. Hamlet
csak nagyobb és tisztább lesz attól, hogy
Polonius, Claudius, Osrick veszi körül.
Összeszorul a szívünk, amikor felhangzik
Ophélia-Szajko szava:

Ó, mely dicső ész bomla össze itten!
Udvarfi, hős, tudós, szeme, kardja,

nyelve; E
szép hazánk reménye és virága.
Az ízlés tükre, minta egy szoborhoz,
Figyelme tárgya minden figyelőnek,
Oda van, im, oda!

Egy olyan vers hiánya, mint Lermontov
„Egy költő halálára" című költeménye,
arra kényszerít, hogy ezzel az idézettel
zárjuk mondanivalónkat.

(Fordította : Szeredás Ágnes)


