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A BŰN ÉS BŰNHŐDÉS SZEREPLŐI

Jurij Karjakin szovjet irodalomtörténész, ki-
váló Dosztojevszkij-kutató adaptálta Jurij
Ljubimovval közösen színpadra a Bűn és
bűnhődést, amelyet Ljubimov először a bu-
dapesti Vígszínházban rendezett meg 1978-
ban. Budapestre küldte neki alkotótársa ezt
az elemzést, amelyet magyar fordításban a
produkció valamennyi résztvevője megka-
pott, és amelyből az alábbiakban részleteket
közlünk.

Raszkolnyikov
1. Az előadás nem a monomániáról, hanem egy
ember kettéhasadásáról szól, arról, hogy ez az
ember önmagát áldozza-e fel a többiekért, vagy
pedig önmagáért áldozzon-e fel másokat? A
hasadásnak metaforikusnak kell lennie (ez, ma-
gától értetődően, a te dolgod): a kettéhasadás
nem azt jelenti, hogy valaki egy helyes cél
elérése érdekében néha helytelen eszközöket is
alkalmaz, hanem azt, hogy az eszközök meg-
változtatásával megváltoznak a célok is. A cél
nem szentesíti a hozzá vezető eszközöket, ha-
nem meghatározza azokat. (Ez az, amit az
emberek önmaguk előtt is félnek beismerni.)
Raszkolnyikov ideája ellentmondásban áll a ter-
mészetével. Ezért szaggatja a fájdalom. Csehov
mondta, hogy ő kiszorította önmagából a rabot.
Raszkolnyikov viszont kiszorította önmagából az
embert.

2. Lehetséges, bár ez talán kissé elnagyolt-
nak tűnik, de szerintem színházi szempontból -
a színházakban pedig, ahogy te mondtad,
minden elnagyoltan, szélsőségesen fejeződik ki:
szöget a fejhez, és aztán rajta, beverni! -
Raszkolnyikovban feldereng mind a gyerek,
mind a fasiszta, azaz szélsőséges ellenponto-
zásról van szó. Ezért, amikor segít az emberek-
nek, reagál szegénységükre, átadja magát ne-
kik, mindezt közvetlenül, magától értetődően,
szerves lelkesedéssel teszi. Azonban amikor
fasiszta „ideája" eluralkodik rajta, vad fordulattal
töri le önmagát. Azaz a „belépés" az emberi-
ességbe természetes, normális, szép, a „kilé-
pés" viszont rohamszerű, visszataszító, erő-
szakos. Maga Dosztojevszkij is így írja le a
regényben: „Mintha valami megszúrta volna." Ez
még fizikailag (azaz az adott esetben szín-házi
szempontból) is nagyon pontos: mintha
megszúrta volna valami.

3. Ha a színész megérti, hogy a
raszkolnyikovi magatartás fő „modellje" a
sétányjelenetben tűnik elő, amikor a kislányt hol
megmenti, hol eladja, akkor megérti azt is,
hogyan kell a többi jelenetet eljátszania (például,
amikor Szonya, első közös jelenetükben,
becézgeti őt, és ez a kedveskedés rá
sajnálatként hat).

4. Nagyon fontos: „ideáját" illetően Raszkol-
nyikov azonos mind Szvidrigajlovval, mind Lu-
zsinnal: az egyik „használ" egy lányt, a másik

vásárol egyet, a harmadik (Raszkolnyikov) egy-
szerűen megöl egyet (Lizaveta vagy a kislány a
sétányon). Hármójukban az a „közös pont",
hogy ugyanazt a lányt „használják" - különfé-
leképpen. Ettől nem lehet eltekinteni. És ezt
egészen „durva", azaz igen színszerű eszkö-
zökkel kell megjeleníteni.

5. A halál témája Raszkolnyikovnál. Ez nem
„nüansz", amit el lehet hanyagolni. Raszkolnyi-
kov valóban fél a haláltól. Ez az ő esetében
szinte „vándormotívum" („ott nincs semmi..." „és
ha ott nincs semmi..."). Szvidrigajlov végül
mégis megöli magát, ő viszont egész éjjel bo-
lyong a Néva partján, de nem szánja el magát,
és később Szvidrigajlov azt mondja róla: „Csak-
hogy ez a nép félti az életét... e tekintetben ez a
nép... alávaló..." Meg kell találni Raszkolnyikov
esetében a reakciót.

6. A legbutább (de legokosabbnak tűnő) el-
képzelés szerint Raszkolnyikov „kísérletet vé-
gez önmagán..." A dolog lényege az, hogy senki
nem kísérletezhet önmagán úgy, hogy közben
ne kísérleteznék másokkal is. Nem ön-
magaddal rendelkezel, hanem éppen mások-

„Raszkolnyikov háza"

kal. Az egész előadás erről szól. De nálunk
szerintem eddig még senki nem gondolt arra,
hogy Lizaveta megölése a" véletlen" műve. Ezt
Raszkolnyikovnak őszintén el kell játszania.

7. Raszkolnyikov k e z e i - a gyilkosság előtt
és után. Az adó és ölő kezek (általában: a
kezeknek itt hallatlanul nagy szerepük van:
Szvidrigajlov, Szonya, Raszkolnyikov, Luzsin,
Lebezjatnyikov, Porfirij és az összes többi sze-
replő kezének).

8. Te valahogy nagyon jól, pontosan megfo-
galmaztad: Raszkolnyikov nem banális, ő, ha
akarjuk, akár Milhail Jurjevics Lermontov is le-
het vagy a hőse, Pecsorin („Én is meg voltam
jelölve...")

9. Raszkolnyikov lénye (ahogy megint csak
te mondtad) - nem vásári ingerültség, hanem
meggyőződéses gőg.

10. Mindnyájan a legfájóbb pontján sebzik
meg Raszkolnyikovot („véletlenül"). Razumihin
(a Porfirijjal történő első találkozáskor) „el akar-
ja terelni" a beszélgetést, és így szól: „Tegnap
pedig... a bűnről... beszélgettünk..." Dunya: „Én
még soha nem öltem meg senkit..." Az anya:
„Marfa Petrovnáról..." Szonya: „Lizavetáról."

11. A második álomban nem kellene-e
Raszkolnyikov számára hozzátenni a követke-
ző replikát (ahogy a regényben van): „Már egy
hónapja ilyen csönd van. Ő, valószínűleg, talá-
lós kérdéseket old meg."

12. „Az anyja félt tőle." Pontos és borzasztó
vonás.

13. És végül: Raszkolnyikov olyan mértékig
fel kell, hogy ingerelje a nézőket törvényszerű
„meglepetéseivel" (gyermek fasiszta), hogy a
közönségnek mintegy késznek kell lennie rá,
hogy a rabokkal együttműködve széttépje őt,
ahogy ez, elbeszélésed szerint, a Száll a ka-
kukk fészkére cimű darabban a főnővérrel tör-
ténik.

14. Van egy csodálatosan pontos dolog: az
ember nem képes (ez valahogy benne gyökere-
zik az emberi természetben) elviselni a rá irá-
nyuló általános (és megérdemelt) gyűlöletet: itt
„meghasonlanak" a „legkeményebbek" is. Eb-
ben rejlik a templomi jelenet értelme. Ennek
megrázónak kell lennie.

Dunya
1. Szoknyás Raszkolnyikov. (Nem véletlenül
használja Szvidrigajlov vele kapcsolatban
ugyanazokat a szavakat, mint amelyeket Porfirij
mond Raszkolnyikovról: keresztre, tűzbe fog
kerülni.) Sőt engem Vera Zaszulicsra és Pe-
rovszkajára emlékeztet.

2. Avdotya Romanovna szörnyen, hallatlanul,
soha nem látott módon erényes, lehetséges,
hogy értelmessége ellenére végtelenségig eré-
nyes, és ez teszi őt tönkre - mondja Szvidri-



gajlov Raszkolnyikovnak, utolsó találkozásuk
alkalmából. Ez is egy kulcs a jelleméhez, és ezt
mi nem vettük figyelembe.

Az anya
1. Kell, hogy legyen benne valami, ami megma-
gyarázza Raszkolnyikovot, Dunyát. Gyökerük
közös.

2. „Dunya-arcú portré ő, csak húsz évvel
később". Mindössze negyvenhárom éves. „Arca
még megőrzött valamit korábbi szépségéből,
azonkívül fiatalabbnak is tűnt koránál." De
valami oknál fogva mégis mindig öregasszony-
nak ábrázolják.

Razumihin
1. A legmegbízhatóbb ember. Észért nem megy
a szomszédba. A lényeg: Dosztojevszkij rá és
Porfirijra ruházza Raszkolnyikov nem közvetett,
hanem közvetlen jellemzésének feladatát. Amit
viszont Razumihin a logikáról, az életről mond:
ezek Dosztojevszkij saját kedvenc gondolatai.
Szerintem a következő kifejezés jelenti a kul-
csot hozzá: „Te jobb, okosabb vagy mindnyá-
juknál." Erről jut eszembe: a tizedik osztályo-
soknál végzett vizsgálat bebizonyította, hogy a
gyerekek, a kamaszok, teljesen érthető módon,
nagyon szeretik őt. Általában a következő szte-
reotípia szerint játsszák ezt a szerepet: „a ru-
baskás srác" - ez minden. Nem véletlen, hogy
Szvidrigajlov, kénytelen-kelletlen, önkínzóan
éppen rá, Razumihinre „hagyományozza" Du-
nyát. Nagyon orosz, „pozitív" jellem. A
regényből: „E mögött az egyszerűség mögött
mélység és méltóság rejlett... Néha kötekedett,
erős fickó hírében állt. Egyszer éjjel, nagy
társaságban egyetlen csapással leütött egy
tizenkét ver-sok magasságú rendőrt. Rengeteget
tudott inni,

Ljubímov rendezése a Vígszínházban (Kút-
völgyi Erzsébet és Kern András (MTI-fotó)

de tudott egyáltalán nem inni is; néha egészen
megengedhetetlen csínyeket követett el, de ké-
pes volt arra is, hogy ne kövesse el ezeket.
Razumihin még arról volt híres, hogy semmi-
lyen sikertelenség soha el nem keserítette, az
ostoba körülményeknek, úgy tűnt, nem tulajdo-
nít jelentőséget." Nem véletlenül mondja
Raszkolnyikov: „Razumihin dolgozik!" Sápadt,
de hogy megváltozik, amikor beleszeret Du-
nyába...

Szvidrigajlov
1. Élő halott, aki akkor válik emberré, amikor
végleg megöli magát. Arca - maszk (ez Dosz-
tojevszkij képe, amelyet Sztavroginnal kapcso-
latban megismétel). Mozdulatlan, szörnyű ke-
zek, amelyek akkor mozdulnak meg, amikor
kinyújtja őket Dunya felé.

2. A gyerekek félnek tőle (ugyanezt hangsú-
lyozza Dosztojevszkij Sztavroginnal kapcsolat-
ban is).

3. Szvidrigajlov eltávozik az életből, anélkül,
hogy megátkozná, sőt lényegében megáldja.
Nem ebben rejlik esetleg varázsának fő titka?

4. Elfelejtkeztünk a légyről. A légy zümmög,
amikor Szvidrigajlov először megy Raszkolnyi-
kovhoz (aki félrebeszél; a légy is lázálom, kép-
zelődés - és aztán hirtelen élő, valóságos
léggyé válik). Aztán később, a mocskos szállo-
dai szobában Szvidrigajlov sokáig kerget egy
legyet. A „légy" természetesen kép, amit a
színház nyelvére több módon le lehet „fordíta-
ni", de e nélkül a kép nélkül nem lehetünk meg.

Luzsin
1. A legfontosabb benne a fejlődés: először
szoktatta magát a világhoz, nehogy lemarad-
jon, aztán megértette, hogy a világban minden
mulandó, kivéve a pénzt. Dosztojevszkij (a fo-
galmazványokban) a puskini „Fösvénytől"
származtatja. Ez nagyon szörnyű figura. Az

ilyenek igazából uralkodnak: a Raszkolnyikov-
félék megölik magukat. Es közben - szép
csendesen - embereket ölnek, és ami a
legfőbb, uralkodnak. valójában ők az „élet urai".

2. Kitűnő: háromszor dobják le a lépcsőn.
(Kidobja Raszkolnyikov, Dunyától kikergetik, s
végül elkergetik a torról, bár onnan tulajdonkép-
pen szemtelenül, győztesként távozik, diadal-
mas és szemtelen besúgóként.)

Lebezjatnyikov
1. Neve hallatán felhangzik Hlesztakov és Re-
petyilov nevetése, de amilyen mértékben „hoz-
zákapcsolta magát az elvekhez", az már ször-
nyűséggé is válhat (és válik is) - ezt valaho-
gyan felszínre kell hozni. Valóban képes lehen-
gerelni a szülőket. Nem véletlen, hogy veri Ka-
tyerina Ivanovnát.

Zamjotov
1. Majmolja Porfirijt.
2. Amellett született verekedő (Dosztojevszkij
szándékosan adott neki ilyen családnevet;
Zamjotov: elsöpör, elfúj).
3. Zamjotov=Lebezjatnyikov - csak ő nem
„balos", hanem hivatalos (akár ugyanaz a szí-
nész játszhatja mindkét szerepet).

Szonya
1. Természetesen a legkevésbé sem az a sá-
patag, „balga", „ikonszerű" nő, ahogyan eddig
színházban, filmen egyaránt ábrázolták. Dosz-
tojevszkij írta: „Szonya rémesen viselkedett ve-
le (Raszkolnyikovval) szemben. A kérlelhetetlen
határozatot, a szünet nélküli döntést képviselte.
Választani kell - vagy az ö útja, vagy a férfié." A
legfontosabb: megingathatatlan belső ereje és
keménysége. Ugyanúgy nem képes hűtlen lenni
sem önmagához, sem a többi emberhez, mint
Puskin Mozartja vagy Tatjánája.
Tulajdonképpen ez így is van; meglehet, hogy ő
Dosztojevszkij Tatjánája. Mindenesetre Dosz-
tojevszkij nőalakjai közül ő a legpuskinibb, és
egyben az orosz irodalom egyik legnagyobb (és
legrejtelmesebb) alakja. Valaki, úgy rémlik, L.
Groszman, Antigonénak nevezte. Ez a lány
semmilyen tűztől nem ijed meg. De ha Dunyá-
ban sejthetően benne foglaltatnak az eljövendő
Nasztaszja Filippovnák vagy Agláják, akkor
Szonyában a világosság rejlik. (Dosztojevszkij
fogalmazványainak egyikében így ír róla: „Szo-
nya - a legmegvalósíthatatlanabb reménység" -
mármint Raszkolnyikov számára. Továbbá;
Szonya a megmentő. Gorkij, hite miatt, „vérte-
lennek" és „művészileg sápadtnak" tartotta.
Azonban Rafaello Madonnája még „vértele-
nebb" és még „sápadtabb". Maga Dosztojevsz-
kij százszor is megismételte: „Én a pravoszlá-
vizmust mint emberszeretetet határozom meg."
Antigoné szintén hisz Istenben (ráadásul egy-



szerre tízben - olyan sok volt belőlük akkori-
ban), de az ő istenei bennünket nem izgatnak,
mivel „nem a mieink"; a Szonya-féle Istentől
azonban (valójában a Szonya-féle szerelemtől,
emberségtől, hajlíthatatlanságtól), látjátok, nem
tudunk búcsút venni.

2. Szonya és Raszkolnyikov két találkozását
(különösen a másodikat) a következőképpen
látom: a hatalmas, ellenállhatatlan raszkolnyi-
kovi hullámok készek rá, hogy nyomtalanul
megsemmisítsék ezt a kagylócskát (tudod, van-
nak olyan kagylók, hogy elég, ha csak rájuk
lehelsz, meg se kell érinteni őket, máris semmivé
lesznek), aztán hirtelen ez a hullámverés, ez a
hatalmas hullám - megáll.

3. Szonya azok közül a nők (és anyák) közül
való, akik képesek rá, hogy bennünket, bűnös
férfiakat megmentsenek. Nem véletlen, hogy a
„Lacrimae"-t (azaz a bűnösökért szóló könnyes
imát) Mozartnál női kar énekli. Hozzáteszem,
hogy éppen az orosz pravoszlávizmus alkotta
meg az Istenanyának mint a bűnösök gyámolí-
tójának képét.

4. Szonya-Nasztaszja-Polenyka - a kislány a
sétányon, a lány Szvidrigajlov álmában -
lényegében egy és ugyanaz a figura. Hason-
lítsd csak össze: amikor Raszkolnyikov meg-
vallja Szonyának a gyilkosságot, a következőt
olvashatjuk: „De hát miért... miért... ijesztget? -
kérdezte, és mosolygott, mint egy gyermek.. .
Es hogy ezt kimondta, a már egyszer átélt
pillanat dermesztő hidege csapta meg: bámulta
a lányt, és az arca mintha Lizaveta arca lett
volna. Élesen emlékezett az arckifejezésére,
mikor a baltával közeledett hozzá, és Lizaveta a
falhoz hátrált előle, két kezét kinyújtva, egészen
úgy, mint a kicsi gyerek, mikor hirtelen megijed
valamitől, és meredten, szorongva nézi a
félelmes valamit, hátrál, kezét előrenyújtja,
szája sírásra görbül. Szinte ugyan-ilyen volt
most Szonya, éppen olyan gyámoltalan,
ijedten nézte hosszú pillanatokig, aztán hirtelen
előrenyújtotta a bal kezét, és ujjaival az ő mellét
érintve lassan felállt az ágyról, és hátrább,
hátrább húzódott, tekintete mind merevebb lett.
Rémülete Raszkolnyikovra is átragadt,
ugyanolyan ijedtség tükröződött az ő arcán is,
ugyanúgy nézett rá, csaknem ugyan-olyan
gyermeki mosollyal."

Íme, az ijedtségnek ez a képe, az a hátrálás,
az előretartott bal kéz - mindez vándormotí-
vumként kell, hogy végigvonuljon az előadáson.
Hasonlítsd össze: „Nem én öltem meg -
suttogta Raszkolnyikov, pontosan úgy, mint
ahogy a megijedt kisgyerekek suttognak..."

Katyerina Ivanovna
1. Ezt a szerepet általában valahogy plakátsze-
rűen játsszák (a bánat plakátszerű ábrázolása).
De itt minden mélyebben rejlik. Először is ő az

Ljubimov londoni rendezése

orosz nő szörnyű sorsának egyik megtestesítő-
je, akit megnyomorított a lét, a szegénység. a
részeges, szenvedélyes játékos férj, a sok éhe-
ző gyerek: „Túlhajtották a gebét - megsza-
kadt!" Nő-gebe! Szörnyűség. De ez a „gebe"
hirtelen olyat mond, hogy még a szent is elhall-
gat előtte, mindenki elhallgat: „Az Istennek
enélkül is meg kell bocsátania. Tudnia kell,
mennyit szenvedtem! Ha pedig nem bocsát
meg, nem is kell!" De amikor azt kiabálja: „Nin-
csenek bűneim!" - erőltetetten kiabál, hiszen
van bűne: Szonyát ő küldte az utcára, és Dosz-
tojevszkij „úgy intézi", hogy az asszonyt utolér-
je a büntetés; Szonya ágyában hal meg, ugyan-
azon az ágyon...

2. Megőrülésének kontrasztot kell képeznie
az anya megőrülésével: az egyik „hangos", a
másik végtelenül csendes, az egyik átkozódik,
gyötrődik, a másik boldog, a végtelenségig
örül...

3. Van egy „részlet", ami a színházakban
egyszer sem került felhasználásra, mivel isme-
retlen volt: Dosztojevszkij jegyzeteiben
Katyerina Ivanovnát (feltételesen, csak a
maga számára) Capet özvegyének (azaz a
francia forradalom által elítélt király
özvegyének) nevezi (akit ugyancsak elítéltek).
Ebben a nőben rend-kívüli büszkeség, vagy ha
úgy tetszik, fennhéjázás, valami valóban királyi
lakozik - de mindez az ő helyzetében!
Elképzelheted, micsoda

kontraszt ez: a nélkülözés és az asszony királyi
mivolta között.

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS:
1. A szünetek Dosztojevszkijnél nem üresjára-
tok, amikor nincs mit mondani; tele vannak
értelemmel. Akkor jutnak szerephez, amikor
már nincsenek szavak, amikor a szavak már
nem bizonyulnak elegendőnek, amikor már
nincs megfelelő szó.

2. Általában az időről Dosztojevszkijnél. A
regény időszerkezete: a cikk megjelenése -
másfél évvel a gyilkosság előtt, a Diák és a
Katonatiszt beszélgetése - másfél hónappal a
gyilkosság előtt történik. A találkozás Marmela-
dovval - két nappal a gyilkosság előtt. Az anya
l e v e l e - a gyilkosság előestéjén. A gyilkosság
után három nap szakadék (a betegség). Tíz
jelenet egy nap alatt. Hat jelenet egy nap alatt.
Öt jelenet egy este alatt. Négy jelenet két óra
alatt. Micsoda gyorsulás! Szinte lavina! A
bírósági tárgyalás öt hónap múlva, a meg-
bánás másfél év múlva következik el. Az idő
valószínűtlenül sűrűsödik, tágul-szétterül. Ho-
gyan lehetne ezt „lefordítani" a színház
nyelvére?

3. Valaki azt írta: Tolsztojnál halljuk a lénye-
get, mivel látjuk. Dosztojevszkijnél tátjuk, mivel
halljuk. Úgy érzem, ebben rejlik a színházi
Dosztojevszkij alapelve is.

4. Ediszon Vasziljevics zenéjét meghallgat-
tam Szerintem nagyon jó.


