
lenne számukra, ha azonnal elbocsátaná-
nak, és ősszel visszahívnának. Félek, hogy
így is lesz.

Tegnap beszélt velem az új művészeti
vezető, egy csomó bókot szórt rám, kért,
hogy dolgozzam továbbra is a színházban
a büntetésem lejártáig, és megígérte, hogy
javasolni fogja az igazgatóságnak, hogy
engem is éppúgy fizessenek a nyáron,
mint a többi dolgozót. Kételkedem benne,
hogy ez sikerülni fog neki, igazgatónőnk
nagyon fukar... Május 28-án esett a hó,
azután volt néhány kellemes nap, azután
újra kezdődött a hideg, ma pedig egész
nap eső esik. Jó, hogy a nyár még nem
kezdődött el, de én attól tartok, hogy már
be is fejeződött. Reménykedjünk, hogy
számomra ez Szibériában az utol-só.

Nagyon elszomorít, hogy Neked kell
fizetned értem. Életemben sok rossz dolog
történt, de úgy gondoltam, minden rosszért
magam fogok felelni. Bocsáss meg nekem,
Kedvesem, minden kellemetlenséget, ami
helyettem ért Téged...

A színházzal, úgy néz ki, minden jól
alakul. Büntetésem lejártáig a színháznál
maradok, fizetést kapok majd, és ugyan-
abban a szobában fogok lakni....

Nagyon felizgatott Alekszandrov aján-
lata, hogy dolgozzam Október huszadik
évfordulójának forgatókönyvén. Csak attól
tartok, nem marad-e ez egyetlen be-
szélgetés. Annyira szeretnék dolgozni,
mint még soha.

Tomszkban még mindig nem kezdődött
el a nyár. Esős, hideg idő van, fürdésre
gondolni sem lehet... Csókollak, Kedve-
sem. Csókold meg apát...

Nyikola
A borítékon a bélyegző 36. 6. 15.

Jegyzetek:

1 Nagyezsda Alekszandrovna Voroncova balerina, Erdman
felesége
2 Száműzetése alatt Erdman A hipnotizőr című darabon
dolgozott, amelyből mintegy húsz lapnyi vázlat maradt fenn
3 Szójáték: a múlt század második felében, századunk elején élt

orosz író neve szó szerint ezt jelenti: a mama szibériai fia
4 Zinaida Reich, Mejerhold második felesége, színházának
vezető színésznője
5 Az író apja, Robert Karlovics könnyebben írt németül
6 Az író fivére, díszlettervező
7 T. Sz. Jeszenyin, Zinaida Reich leánya
8 V. Skvarkin darabja
9 Dumas művét 1934. március 19-én mutatta be Mejerhold

színháza, a címszerepet Zinaida Reich játszotta
10 Pavel Alekszandrovics Markov, a Művész Színház irodalmi

osztályának vezetője
11 A dátum a Tyeatr közlésében valószínűleg sajtóhiba, a levél

bizonyára az előbbi után íródott
12 Erdman szibériai száműzetése 1936. október 19-én ért

véget, s ekkor kezdődött meg vándorlása országszerte

Fordította: Zappe László

Ljubimov meghívott Moszkvába Garas
Dezsővel: néznénk meg új rendezését
Puskin Borisz Godunovját. Úgy javasolta
érkezzünk meg 1983. január 12-én, aznap
repül haza Londonból, másnap láthat
nánk a Puskin-tragédiát.

Garas elkallódott a munkái között, Mor-
csányi Gézával repültem Moszkvába
Kora reggel telefon a Ljubimov-lakásra
Ljubimovné, Kati azt mondja: ,,Jurij
ugyan megérkezett késő este Londonból
a Borisz azonban elmarad. Viszont, ha
azonnal taxiba ül, odaér még a Viszockij
emlékest főpróbájára."

Gyemicsev, kulturális miniszter a Plu-
csek bácsi Szatíra Színházában már egy
hónapja műsoron lévő Erdman-darabba
(Az öngyilkos) és még néhány előadással
együtt letiltotta Puskint. Meg a Viszockij-
estet. A vaskalapos irányítás egyik utolsó
erőpróbájaként tisztára söpörték a maszk-
vai színházműsort.
Vlagyimir Viszockij a Tíz nap, amely megrer
gette a világot című előadásban

1983. január két éve, hogy január 25-én
megfulladt részegen a Taganka vezető
színésze. Temétéséből tömegtüntetés lett
Moszkvában.
Viszockij apja, aki politikai tisztként szol-

gált a hadseregben, behívattatott egyszer
a Taganka téri színház főrendezői szobá-
jába szülői értekezletre. Arra akarta rá-
bírni Ljubimqv: kezeltesse alkoholista fiát.
A konok ti$zt hallani sem akart megtévedt
gyermekéről. Elhatárolta magát a fiútól,
aki ellenzéki dalokat zeng ország-szerte.
Megvetésével sújtotta az atya a közös
akolból elbitangolt fiát. Ljubimov dühbe
gurul, és erélyesen fölszólítja a tékozló
apát: hagyja el a szobáját! Amikor azután
Viszockij meghalt, apja kijelentet-te: Úgy
látszik, Vologya tényleg tehetséges volt.
Nem tízezrek gyásza késztette nézetét
megváltoztatni, hanem z a -számára
fölfogható - tény, hogy az elhunyt
érdemeit a táncdalénekes Kobzon mél-
tatta, ami olyan, mintha Latinovitsot
Korda György búcsúztatta volna.

MOLNÁR ÁL PÉTER

AZ ÖSSZEFÉRHETETLEN
Vlgyimir Viszockij



A gyászest

Viszockij halálának első évfordulójára
színháza emlékműsort készített.
Eljátszották néhányszor, majd a hatóság
eltakarította a színről.

Ama januári hideg hétköznapon meg-
tarthatták még a főpróbát a fölújított em-
lékestből. Részt vehettek rajta a színház
dolgozói, csakis ők. Nyilvános előadásra
csak Ljubimov emigrációból való vissza-
térte után került sor.

A betiltott estről beszámolhattam az
Élet és Irodalomban (1983. február 4.).
Nem mintha annyira bátor lettem volna,
hogy dacoljak az emlékezés-embargóval;
az És szerkesztőségét sem véltem bátor-
nak. Nem közöltem velük a tiltást (fölösle-
ges mindig jólértesültnek lenni!), és mivel
az MTI moszkvai tudósítója leadta, hogy
megtartották a Viszockij-est bemutatóját,
semmi akadálya nem volt a cikk megjele-
nésének.

íme:
Különös bemutatót tartott Moszkvában a

Taganka téri színház. Az előadás dalai-
nak szerzője és főszereplő je egy halott:
Vlagyimir Viszockij. Két éve halt meg a
Taganka vezető hőse, a nevezetes hő-
börgő Hamlet, a dinamikus Galilei, a köte-
kedő vagány és költő, népénekes és kor-
hely, egy fekete pulóveres, dühös nemze-
dék színészi megtestesítője, szerelmi csa-
podár, botrányhős és fejjel a falnak futó
önpusztító, Marina Vlady férje és hazafi:
Vlagyimir Viszockij. Emlékének nem dísz-
albummal, nem múzeummal adóznak pá-
lyatársai. Hanem színházi művel.

Nem a színház új épületében játsszák az
emlékestet, hanem abban a lekopott, régi
teremben, hajdani külvárosi moziban és
léha színdarabok játszási helyén, ahol a
színház húsz esztendeje megvetette a lá-
bát, és ahol Viszockij nevezetes színésszé
lett. Nevezetes botrányzajos életével, ami
Latinovitscsal tette összehasonlíthatóvá
és nevezetessé halálában, ami Huszárik
Zoltánéval vágott egybe.

A díszlet a levegőben lóg. Fehér lepel
takar valami fölfüggesztett szerkezetet.
Lehet koporsó, szemfedéllel. Vélhetjük te-
rített asztalnak, mellette borongós és vad
italozás csapható. Bejönnek a színre az élő
pályatársak, a színház vezető színészei,
levonják a fehér leplet: a levegőben fer-
dén felfüggesztve száz darab számozott
nézőtéri szék. A tagankai mozi régi ülőhe-
lyei. Ezek előtt aratta első sikereit a fiatal
Viszockij.

Viszockij Pugacsov szerepében

Dalok, darabrészletek hangzanak el.
Egy részük hangbejátszásként az elhunyt
színész érdes hangján, erőszakos és erő-
feszítéses előadói modorában. Hangszó-
rókon át hallgathatjuk a Viszockij-írta
dalokat Viszockij előadásában. És látjuk
a színészek reagálásait ezekre a
dalokra. Nem tettetik a
megrendültséget. Nem könnyeznek rá a
szeretetükre. Két évtelt el a megdöbbentő
- mert hirtelen - halál-eset óta. Nem friss
már a gyász. A színészek tekintetén
szeretet és becsülés lát-szik; önmaguk
féltése és a közös ügy iránti odaadás,
művész-bajtársuk elvesztése fölötti
megrendülés.

Nem keserves siratás ez az emlékmű-
sor. Inkább: művészi mise. Nem a sebek
öngerjesztett fölfakasztása: áldozatbe-
mutatás. Tisztelgés a halott emlékének a
még élők okulására. Puskin mintha a kor-
hely-színész halálát követő megdicsőü-
lésről beszélne a Ljubimovnál éppen be-
mutatásra váró Borisz Godunovban:

Élő hatalmunk gyűlöli a csürhe,
Szeretni nem tud csak halottakat.

Ismerős itthonról ez a szellemi kanniba-
lizmus. Halottevők vagyunk valamennyi-
en. Jobban szeretünk egy kényünknek
engedő halottat egy kényelmetlen élőnél.

Viszockij garázdasága is megjelenik a
színpadi misében. Ljubimovék nem retu-

sálják le az emlékképekről a pálinkáspo-
harak és borosflaskák fölvételét. A kegyes
emlékezés nem mossa aranyló szent-
képpé a valóságot. Esendő emberiségé-
ben is gyönyörűséget, ráismerést szerző
Kean-szerű színész rekviemjét mutatják
be pátosz és gúny között csapongva. Ami-
kor a Hamlet jeleneteit idézik föl az egy-
kori előadás szereplő i, várom, hogy be-
lépjen mára huligán-Hamlet, a pulóveres
királyfi rekedt torokhangjaival és lehűthe-
tetlen izgágaságával. De csak űr marad a
helyén. Hangját halljuk csupán. És vissz-
hangját a többi színésztől, akik megsok-
szorozzák mindazt, amit ő egyedül han-
goztatott.

Van-e színészi halhatatlanság?
Tovább él-e a színész hatása halála

után is?
Nem a rögzítőeszközök őrzik hatását,

hanem az emberi emlékezet. A színész
beépül kortársai indulatába, szervezeté-
be, magatartásába, erkölcsi fölfogásába.

Látjuk tehát a hatást, amit Viszockij
maga mögött hagyott. De megjelenik
maga Viszockij is. Nem csupán szellem-
alakban. Hanem bábformában. Mozgat-
ható bábkarikatúraként ül csibészes, la-
pos sapkájában gitárjával színésztársai
között. És a kiürült széksorok egyikében ül
Ljubimov karikatúrája is, amint bábfigura-
ként dühöng, álmélkodik, elérzékenyül,
rendez; apa és művészeti kényúr, tanár és
tanuló egy személyben.



Gyengéd és frivol este ez. Az életnek
gyászolnak, nem a halálnak. Nem kenete-
sek, az igazságot keresik. A gyász nem
mentesít a tisztánlátás alól. Nem licitálni
kell a szeretetet, és nem bizonykodni kell a
tisztaságról, tisztesség ről. A gyász a mér-
legelés és a megméretés ideje. A halálból
csak az életre hárulhat tanulság.

Eddig a cikk.
Azóta műsoron a gyászeste. Azóta mo-

zikban láthatóak betiltott filmjei. Azóta
posztumusz kitüntetést kapott... nem lel-
kifurdalásból, politikai ügyeskedésből.
Azóta szervezik már múzeumát is. 1984-
ben elkobozták az emlékmúzeumra össze-
gyűlt tizenkétezer rubelt, átadták az Állami
Központi Irodalmi és Művészeti Ar-
chívumnak, végül a Minisztertanács dön-
tött: kormányrendelet határozta meg a
Viszockij-múzeum létrehozását.

Azóta? Csak addig...!

Hamlet-kaland

Amikor a Tagankát meghívták a belg-
rádi színházi fesztiválra, a BITEF-re, hogy
játssza el a Csendesek a hajnalok, a Tíz
nap... meg a Hamlet előadását, váratlanul
úgy döntött a felsőbbség: a Hamlet nem
utazhat Belgrádba! Miért? Mivel a
szereplők között tizenhat (16) zsidó szí-
nész van, sőt, a címszerepet játszó
Viszockij apja is a gyanús felekezethez
tartozik.

Fölrendelte magához Ljubinnovot, a fő-
rendezőt Popov, a kulturális ügyek mi-
niszterhelyettese. Közölte a döntést:
Hamlet nem utazik, otthon marad. A mű-
velődésügyi férfiú méltóságteljesen kije-
lentette: úgy határoztak, ők is kimennek
Belgrádba dicsőséget szerezni az ország-
nak.

Ljubimov sértette az önkényes döntés,
valójában mégsem ez háborította föl,
hanem attól tartott, a Hamlet nélkül nem
nyerik el a fesztivál első díját. Ez nem
hiúságát sértette volna, hanem -úgy hitte -
további munkájukat veszélyezteti: lám,
lám; külföldön sem kell a feketefenekű
színház! A főrendező dacosan ellenszegül
a miniszterhelyettesnek. Közli vele: a
Hamlet nélkül nem utaznak el. És mivel a
felsőbb határozat otthon marasztalja a
zsidó színészeket, ezennel átosztja a sze-
repeket.

- Ön - mutatott Ljubimov a miniszter-
helyettesre -, ön játssza majd Poloniust,
és Gyemicsev elvtárs (a miniszter) alakítja

Viszockij mint Hamlet

az Első Sírásót. Sorra kiosztja a több
bevagonírozástól megóvott színész elár-
vult szerepét.

Haragosan visszamegy próbálni a Ta-

gankára. Fél óra múltán telefonüzenet
érkezik: kocsit küldenek érte a minisztéri-
umból, beszélni kívánnak vele.

Ljubimov visszaüzen: most nem me-
het, dolgozik. Végül, persze, mégis jelen
kezik raportra. Popov értesíti az új határc
zatról: „Utazhatnak a zsidók és maga!"

A rendező megmakacsolja magát. Lá ja,
hogy nyerésben van, odavágja: a m
miniszterhelyettese többször megsértette
í a korábbi megbeszélésen. Ragaszkodik
hozzá, hogy foglalják írásba a teendőket:
már korábban meghívták Párizsba, nerr
zetközi szimpóziumra, aminek tárgya
művész helyzete a totalitárius rendsze
ben, s mivel a meghívás személyre szók
elutazik és fölszólal. Onnan utazik Belg-
rádba. Fogadja társulatát, amelynek ner
kinevezett kulturális funkcionárius lesz
művészi vezetője és nem is a színház
igazgatója (Dupak), hanem ő, a főrende-
ző. További föltételei: mivel a magyarok
többször meghívták a Tagankát vendégjá-
tékra, de sosem fogadhatták el a megh
vást, fonák helyzet alakulna ki, ha Belg-
rádba menet és jövet Magyarországo
átutazva nem tennének eleget a többszö
meghívásnak. Tehát: Belgrád után föllép-
nek Budapesten is. így is lett.

Fejjel a falnak

Lorca szerint a színház megmutatja egy
nemzet morálját. Lorca azonban a dráma-
költő megjelenítéséről beszél, miként
Schiller is azor osítja a színházat a drámaí-
róval, ebből következteti ki a színház mo-
rális jelentőségét.

Valamely nemzet morális közállapotai-
nak összegzése azonban nem színház,
nem is a színész dolga, hanem: maga a
színész a gyűjtőedénye társadalmi maga-
tartásoknak, kapcsolatrendszereknek. A
színész - * m i t játszik is: klasszikust vagy
zeitstückbt, magasztos nemzeti tragédiát
vagy zenés tingli-tanglit, mindegy neki,
tragédia, komédia, történeti, pásztori, víg-
pásztori historico-pásztori, tragicohistoriai,
tragico-comico-historico-pásztori -
társadalmi magatartásokat, rejtett
viszonylatrendszereket hoz lámpafényre.
Megközelíthetővé és átélhetővé teszi a
közösség számára a társadalom meg-
búvó nézeteit. legfontosabb emberi ma-
gatartásformákról tudósít szavahihetően,
éppen azért, mert szándékolatlanul szólja el
magát gesztusukban, dinamikájukban,
pulzusszámukban a társadalom

Egy nemzet színjátszásából kiolvasható
morális állapota. Megtudható az emberek
munkához való viszonya, az egymástól
függés titkos hierarchiája, a
demokratizmus megléte vagy hiánya. Kib
tűzhető a színészi magatartásokból, hogy
a nemzet tagjaiban él-e a hit vagy legalább
a remény életük megváltoztathatóságára.

A színészi tekintetek töltöttségéről vagy
kiürültségéről leolvasható: céllal végzett-e
a színházi munka, vajon valóban közös-
ségi föladatok beteljesítésére vállalkoztak
az egybegyűltek, vagy csupán önmaguk
föltűnési vágyának privát érvényesítésére?

Ljubimov Hamletjében jó néhány újítás
akadt. Viszockij Hamletje új volt. Ljubimov
értékelt, Viszockij maga Iátszott értéknek.
Ljubirov vitázott a Ha lettel, a Hamlet-
fölfogásokkal. Viszocki perelt a
társadalommal. Kísérletet sem tett Lord
Hamlet eljátszására. Pillanatig sem látszott
dán királyfinak: egy moszkvai vagány
robbant személyében a színre.

Hamlet tépelődik. Viszockijtó távol állt
minden megfontolás. Túl volt már a fon-
tolgatáson. AZ eredményt dühöngte el.
Hamlet egy szellem szavára indul betöl-
teni végzetét. Viszockij fölött is kísértetek
intő ujja mutatta az irányt. Hamletnek
megölték apját. Viszockij is apátlan árvá-



Hallgassátok Majakovszkijt! A felvétel bal szé-
lén Viszockij

nak látszott; kérdéses: kit tekinthetünk
megölt szellemi apjának? Lenint? Sztá-
lint? Hruscsovot? Trockijt? Zinovjevet? Ki
az, akinek sírját a szín elején álló földhá-
nyás jelezte? Hamlet uralkodásra termett.
Viszockij lázongásra. Hamlet körülménye-
sen latolgatja az élet tényeit. Viszockij
fejjel rontott a falnak, a szó legszorosabb
értelmében. (Más kérdés, hogy ebben
irónia volt: az elébe meredő fal puha
anyagként libegett.) Hamlet, a trónörökös
nemes értelmiségi, Luther Wittenbergjé-
ből kitanultan érkezett haza. Viszockij fe-
kete pulóveresen hörgött a földre kupo-
rodva. Rekedt harag fröcskölt belőle. Te-
hetetlen dühvel szaggatta maga körül a
láthatatlan istrángokat.

Magát reszelősre ordító, tehetetlen dü-
hében csapkodó, földön fetrengő Hamlet-
jétől elvettek minden döntési, cselekvési
lehetőséget. Csapkodhatott csak. Kocs-
mabűzű, bagószagú, másnapos dán volt.
Nem apja legyilkolásáért állt bosszút a
bitorlón. A sok megkötözött helyett állt
bosszút mindenen. Ellenségesen fordult a
magát rendjén valónak föltüntető világ
felé. Bosszút állt társain, katonákon, civi-
leken, udvaroncokon és családján. Bosz-
szút állt a Hamleten is. Elsősorban azon-
ban önmaga ellen fordult tehetetlenségé-
ben.

Egy eldologiasodott világban kényte-
lenségből nem Hamlet a Hamlet
főszereplője, hanem egy függöny.

Jeszenyin Pugacsovjában sem a népve-
zér látszott főszereplőnek, hanem a néző-
térre tartó lejtő: azon gurult végig a ne-

hézkedési erőnek engedve egy farönk és
egy rabságot jelképező vaslánc. Előbbi
dübörögve, utóbbi fülsértőn csörömpöl-
ve. S akár ezek az előtérbe tóduló kellé-
kek: tárgyszerűen zuhant végig, csúszott
cipőnk orráig a derékig pucérra vetkőzte-
tett Viszockij Pugacsov szerepében. A fél-
meztelen vezér alig különbözött félmezte-
len társaitól. Rabmunkára fogott elítélt
tömeg. Haragos ordítással lázadtak a lát-
hatatlan cárnő hatalma ellen.

Ljubimov utóbb egy interjúban megta-
gadta előadását. Önkritikusan leszámolt a
csúszdává kiképzett színpadi lejtővel.
Mégsem vagyunk igazságosak a
rendezővel és előadásával, ha
elhallgatjuk, hogy a színházi irodák
hátterében ólálkodó öreg Erdman
közjátékokat írt Jeszenyin félév-százados
költői játékához, a közjátékokat azonban
megcenzúrázták, sosem kerültek nézők
elé.

A Pugacsovon átok ült tehát továbbra
is. (Mejerhold Forradalmi Színháza 1923/
24-es évadjának műsorán szerepel a drá-
ma. Nem engedélyezik bemutatását, és
csak akkor rendezheti meg az új igazgató,
amikor Mejerhold már nincs a színháznál.
A színháztörténeti zátonyra futtatáshoz
ironikusan csatlakozik egy régi moszkvai
pletyka: Mejerhold felesége, a nagy szí-
nésznő, Zinaida Reich korábban Jesze-
nyin felesége volt, majd a rendező elsze-
rette tőle. Amikor Mejerholdot letartóztat-
ják, Zinaida Reichet nem csukják le: saját
lakásán mészárolják le.)

Hamletet Viszockij temperamentuma
összeköti Pugacsovval. Ez nem Hamlet
temperamentuma, sem a lázadók vezé-
réé: a színész dinamizmusa, harapós
kedvű nyíltszíni őrjöngése, dührohamai,

rekedt torokhangjai és űzöttsége a fő köz-
lendő, nem pedig a szerep alázatos elő-
gombolása.

Ezzel a temperamentummal találkoz-
hattunk a Tagankán, amikor Viszockij
Brecht Galileijét Nyikita Szergejevics
Hruscsovként játszotta el. A zömök, kur-
tára nyírt hajú színész Ekkehard Schallra
emlékeztetett - nem a Galileit játszó
Schallra, abban rettenetes volt Brecht
veje -, amint a színészi artistaszerűség-
nek, a határtalanná tágított kifejezési esz-
közöknek, a kínai operadráma könnyed
testi bravúrjainak sorozatát gyöngyözte
színpadra. Viszockij macskaléptű
olasztudósa pravoszláv szerzetesnek
látszott. Fejen állva kezdte el a darabot:
ezzel a diákos tótágassal jelenítve meg
Galilei önmagával törődésének a
tudományos föladat szolgálatába
állítását. A svédtornázó reneszánsz
tudós állóképességét javítja, sportol,
nehogy az esendő test gyöngeségei
miatt ne tudja bevégezni munkáját.

Viszockij színpadi dührohamai a hűvös
Brechtben tajtékot hánytak. A szenátus-
nak bemutatván látcsövét, előadói pulpi-
tus mögött állva tartott tudományos be-
számolót. Amikor értetlenségbe ütközött,
lerántotta lábáról cipőjét, és annak talpá-
val verte nyomatékosan a pult tetejét.
Nem sokkal Hruscsov leváltása után tör-
tént ez a pimasz utalás a nyugdíjba takarí-
tott főtitkár nevezetes, New York-i tombo-
lására. Az illetlen incidens az ENSZ-kül-
dötteket meghökkentette, de a tömeg-
kommunikációsokat örömmel töltötte el a
főtitkár robbanékonysága, és az amerikai
publikum is imádta pantomimbetétjéért,
még ha utóbb a fényképfelvételek és film-
dokumentumok elemzésekor kiderült is,
hogy látható Hruscsov mindkét, cipőbe
bújt lába. Tartalékban tartott tehát még fél
pár cipőt, előre kiszámítva, mikor lesz
képtelen uralkodni önmagán.

Az ENSZ-béli tréfa színreidézése pi-
masz színházi csíny volt. Viszockij és a
Taganka megsértette a bevett politikai
szokást: aki nincs már tisztében - az nincs
is; akit leváltottak - meghalt, botrány
idézni, illetlenség emlékezni és kihívó pi-
maszság emlékeztetni rá. Viszockij és a
színháza más erkölcsi szabályok szerint
élt, mint elvárható lett volna. Persze nem
felejtették el a manézsbeli
értelmiségiellenes dührohamot, amely
annyi művész-tisztáldozattal járt. Mégis
tisztelegtek Hruscsov kezdeményező
szerepe és mássága előtt, akkor, amikor
már bűn volt tisztelegni.



Lopahinként a Cseresznyéskertben. Ranyevsz-
kaja: Alla Gyemidova

Valamiben ugyanis a színésznek szük-
ségszerűen hinnie kell. Ha más nem akad
kézre: legalább az ellenkezőjében.

Sorra haladva az időben visszafelé -
haláltól az első színházi ismeretségig -
eljutottam Viszockij második tagankai
szerepéhez (az elsőt A szecsuáni
jóember-ben adta Vang vízárusként).
Kerenszkijt játszotta a John Reed sokáig
betiltott riportkönyvéből készített színházi
cirkuszban, politikai revüben. Ő volta
nyurga fiúk között a legalacsonyabb. Puha
bőrcsizmásan, buggyos katonai
bricseszben egy gumiasztal-akrobata
fürgeségével közlekedett. Lábujjai
érintették csak a földet. Röpült a
színpadon. Időnként fölesett a díszletre.
Nem ugrott: fölfelé zuhant.
Megkapaszkodott, levegőben lógva riká-
csolta szatirikus szövegeit. Talán nem té-
vedek, hogy amikor Ljubimov visszaka-

nyarította a szocialista realizmusnak a
polgári szalondrámából és tételdrámából
mint példaképekből eredő prózaiságát
népi színjátszás énekes-táncos össz-
művészetiségéhez, akkor kapott Viszockij
először gitárt kezébe a nyilvánosság előz,
Pattogó strófákat dalolt a közjátékokban
Vidám volt. Majd' szétvetette a fiatalos
jókedv. Még nem a gyötrött arcú és magá-
ból gyötrődve dalokat előkínzó népénekes
csalódásoktól és megalázó sértésektől
alkoholmarta arcát hordta. Derűs,
egészséges, sokoldalúan kiképzett fiatal
színész, egyike az ifjú honfoglalóknak,
akik új időknek új dalaival megvethették
lábukat a régi börtön tőszomszédságban,
egy lepusztult hajdani, külvárosi m - ziban.

Az a derűlátó erő, amely egy torzkép-
szerűen ábrázolt plakátszínházi bábfigura
eljátszásakor Viszockijból áradt: bekor-
mozódott, idővel indulatossá mérgeződött.
Ereje gyilkos dühvé lett. Jó: öngyiIkos
dühvé. Az elegáns szatíra gyűlölködő
gúnyba fordult. Lefoszlott róla a könnyed

színész szerepe. Mind görcsösebbnek
mutatkozott. Mind mélyebbről horkant föl.
És mind ellenségesebben szemlélte a
világot, mert az ellenségesnek mutatkozott
minden fiatalos derűvel, erővel, te-
hetséggel szemben.

Viszockij torzképpé vált. Egy kínlódó, a
kibírhatatlan világ ellenségességét
földolgozni képtelen ember kiforgatott kép-
mása lett belőle.

Mondták duhajnak. Szenvedtek össze-
férhetetlenségétől. Randalírozott, bántott,
sértegetett, hogy ki ne essen a tréningből:
képes legyen mindig sértő maradni.

A vodkásüveget a kor adta a kezébe. Az
erős, szabad fiatal színészből Moszkva
Therszitésze lett. Gúnyos, bántó, fölseb-
zett és fölsebző.

Ez lett Viszockij színészi mondanivalója
egy sértő világról.


