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MOSZKVAI VÁLTOZÁSOK
usognak a tollboák, a lágyan ringó álom-
szerű ruhaköltemények alatt buján nyúj-
tóznak a lábak. A hozzájuk illő, több
négyzetméteres bundát csak edzett
sportember képes kellően kecses

eleganciával a válla köré rendezni. Roman
Viktyuk, Moszkva ez idő szerint vitathatatlanul
legsikeresebb rendezője - az író óhajának
megfelelően - férfiakra, pontosabban
táncosokra bízta Genet Cselédek című
művének szerepeit. A gyilkosságra szomjas,
megaláztatásra és uralkodásra egyaránt éhes
cselédlányokról szóló fülledt kolportázs egyfajta
csiszolólakk-bevonatú, szecessziós tévéshow-
díszletben zajlik. Alla Kosenkova tervező a több
mint ezerszemélyes Szatirikon Színház széles
varietészínpadán egyetlen darabból álló, klinikai
fehérségű, cirádás, bonyolult ajtó- és ab-
lakrendszert helyezett el, amely jól szolgálja a
„Madame" sztárbelépőjét. Előtte heverő és to-
vábbi kecses ülőalkalmatosságok képviselik a
hatvanas évek lakberendezési esztétikáját,
amely rokon a gelsenkircheni barokkal. Vörös
plüssfüggönyök decens budoárlégkört áraszta-
nak: lidérces álom mindarról, ami ebben az or-
szágban oly sokáig tiltott volt, és változatlanul hi-
ánycikk. Jó néhány moszkvai színikritikus mély
meggyőződéssel minősíti mindezt „szépnek" és
„esztétikusnak".

Sokatmondó két fogalom ez a moszkvai szín-
házi életről szóló beszélgetésekben. A kategóri-
ák nagyot változtak. Mihail Svidkoj kritikus, aki
mint rendszeres külföldjáró nemcsak a házisütetű
színpadművészetet ismeri, szomorú mérleget
von az orosz főváros színházi életéről: „Bizonyos
hagyományos elképzelések összeomlottak. Az-
előtt így szólt a kérdés: mi a helyzet
Jefremovnál? Minden rendben? Akkora színházi
életben is minden rendben van. Na és
Ljubimovnál? Semmi baj? Akkor nincs baj. Ma
már csak egyes előadások vannak - és semmi
egyéb. Szerintem a Taganka tragédiát él át,
amely szorosan összefügg Ljubimov
tragédiájával; ő ugyanis nem mer visszatérni a
színházhoz. Elvesztette a kapcsolatát az orosz
valósággal. Jefremovból is a múlt, a forradalom
előtti korszak embere lett. És a fiatal íróknak is
nagyon nehéz a dolguk. Az, hogy az idősebb
nemzedék - gondolok Satrovra, Rozovra, sőt
Gelmanra is - hallgat, egészen törvényszerű;
hallgatnak, mert ők a politika világában éltek, s
ez ma már senkit sem érdekel."

Viktor Szlavkin - a Szerszó és az Egy fiatal-
ember felnőtt lánya szerzője, a brezsnyevi pan-
gás illúziómentes krónikása - pazarul szórako-
zik a Viktyuk-féle Cselédeken. Már nem először
látja az előadást. Amikor a cselédek koreografált
eleganciával viharzanak át a színpadon, és Ge-
net szövegét hideg és kegyetlen prózai duettként
búgják a mikrofonba, időnként, tévébalettbe illő
betét gyanánt, táncot lejtve a Tea tor two-ra vagy
a Cabaret számaira, vagy amikor a végén a Ma-

dame diadalmasan vonul ki a nézők között, és
playbackről azt csattogja: „Je suis malade" -
nos, ilyenkor tombol a színház, s az amúgy in-
kább tartózkodó moszkvai közönség frenetikus,
ütemes tapsban tör ki.

Szép az, ami tetszik?

Amikor a darab már rég véget ért, még egy
kimerítő show-blokk következik, tele artisztikus
revü-számokkal, mintegy végső tűzijátékként,
amely a Genet-darabbal való foglalkozást
végképp entertainment-indítékká minősíti át.
„Azelőtt a szín-ház társadalmi színtér volt,
mostanra esztétikai színtér lett belőle; az
egyetlen igazság kora vég-re elmúlt" - jelenti ki
Szlavkin, és rajongó lelkesedéssel áradozik
Viktyuk legújabb rendezői hőstettéről, David
Hwan Mr. Butterfly című, a nemek felcserélésén
alapuló szerelmi kolportázsáról, amely a
szóbeszéd szerint még inkább meg-babonázza
az érzékeket. Vajon az igazság el-nyomásának
évtizedei és a hatévnyi peresztrojka jutányos
áron mért felvilágosítása után most új
pluralizmus köszönt be, amelynek minden jó,
csak sokaknak tessen?

Ahol az egyetlen igazság érvényét vesztette,
ott az egyszerű igazságokat is nehezebb megta-
lálni. Az 1988-as moszkvai bemutatón a
Cselédek korántsem ígérkezett biztos sikernek.
„Az első öt percben a nézők csak egymást
nézték, és nem értették, hol késik a milícia,
hogy lefogjon bennünket" - mesélte Viktyuk a
Vlagyimir Koljazin színháztudóssal folytatott
beszélgetésében. Az elnök személyének
megsértése még Gorbacsov, a peresztrojka
atyja alatt is bűnténynek számított; a
tekintélyuralmi rendszer a liberalizálási
kísérletek ellenére is szívósnak bizonyult. És ha
Viktyuk azt akarja megmutatni előadásában,
hogy „miképpen válik széppé a gonosz, úgy,
hogy közben megmarad gonosznak", abban az
országban, ahol a feketézés és a korrupció be-
vallottan a gazdaság legfontosabb tényezői, és a
mafiososzerű parvenük legszívesebben nyuga-
tias tündökléssel övezik magukat, még ez a lát-
szólag szórakoztatóvá csiszolt előadás is merő-
ben másfajta dimenziókat ölthet - vagy lega-
lábbis ölthetett. Roman Viktyuk ugyanis már rég
elhatárolta magát a Szatirikonbeli előadástól, lé-
vén hogy a társulat összetételének változásai
miatt a legtöbb szerepet már új színészekre kel-
lett osztani. De hiába: egy sikerdarabtól még a
mai Moszkvában sem szabadul egykönnyen a
színház.

Lenin bosszúja: a totális kapitalizmus. A Cvet-
noj bulváron a szabadáras piac éden és purgató-
rium elegye. Ragyogóra fényesített almák pira-
misai tornyosulnak az állványokon zöldség és
déligyümölcs mellett. Árcédulákat nem látni; az
ilyesmi a - hivatalos becslés szerint havi négy-

száz százalékos - hiperinflációban amúgy is
merő pazarlás lenne. Az egyik bódéban kétszáz
rubel egy kiló mandarin, a másikban nyolcvan, az
egyik sarokban háromszáz rubelt kérnek a vaj ki-
lójáért, a másikban százat. A legtöbben egyik
árat sem tudják megfizetni. Az átlagos nyugdíj
még mindig kétszáz rubel, a színészi átlagfizetés
havi ötszáz, egy számítógép-szakember havi
kétezer-ötszázat keres. Akinek nincs se német
márkája, se dollárja, az szegény. A „zöldhasú"
árfolyama januárban, az árak felszabadítása
után, tíz nap alatt száz rubelről százharmincra
ugrott, egy hónappal később pedig már három-
százat adtak érte. Novemberben még negyven-
hét rubel volt.

Hús is van, de nem a kényes gyomrúak szá-
mára. Kékesfeketére színeződött disznófejek
tornyosulnak a ragacsos pultok mögött, mellet-
tük nagy darab húsok, a vörös és barna közötti
valamennyi árnyalatban. Hűtőpultok nincsenek;
megteszi helyettük az orosz tél. Fűtés amúgy
sem igen érezhető. Kevés a vásárló, sorok itt
nem láthatók. A bejáratnál öregasszonyok kol-
dulnak. A vásárlók készségesen vetnek oda né-
hány rubelt; úgysem kapni semmit érte.

A szovjet impérium összeomlása immár a má-
sodik hálás téllel ajándékozza meg a külföldi új-
ságírót. Az ellátás válságáról, az eltűnt segély-
szállítmányokról szóló jelentések, az éhező
nyugdíjasokról szóló érzékeny riportok megtöltik
az újságok hasábjait, és a leghallgatottabb adás-
időben human touchcsal gazdagítják a híreket.
Az árak felszabadítása után tévétudósítók pózol-
nak a megfizethetetlen áruk előtt, az import sza-
lámi hatásos vágásban olvad össze egy nélkülöző
moszkvai polgár szürke arcával. Virágzik a
nyomorzsurnalizmus.

Egy drámaíró átnyergel

Messziről még elámul az ember, milyen jól is
dolgoznak a kollégák. Mindenre kész válaszaik
vannak. Hogyan működik a nemlétező lakáspiac.
hogy lehet kiszámítani a „szabad" árakat a
többnyire üres állami üzletekben, mibe kerül
igazából a vaj, hogyan jegyzik Borisz Jelcint a
politikai tőzsdén, mi a hadsereg álláspontja -
semmi gond! Maguk a moszkvaiak ugyan már
hosszabb ideje nem értik a világukat, és ha az
ember józan kérdéseket tesz fel a gazdasági
összefüggéseket illetően, csak fejcsóválás a
válasz. Mintha a félregazdálkodás és a társa-
dalmi deklasszálódás, a felülről elrendelt ver-
seny és a hivatali obstrukció, a szánalmas hiány
és az üzéri bőség zűrzavarában még rejtőzhet-
nék bármi nyoma a logikának - Darwintól és a
devizától eltekintve! Aki ragaszkodik a civilizált
áttekinthetőség illúziójához, az olvassa csak a
nyugati újságokat.
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Ebben a helyzetben az ember nem szólhat
úgy, hogyne hazudjon, véli Viktor Szlavkin; min-
den összekuszálódott. „Ismét eljött az idő, hogy
az ember az asztalfióknak írjon, mert az ember-
nek fogalma sincs, érvényes-e az, amit leír."
Szlavkin, a drámaíró kapitulált a valóság túlereje
előtt. Egyhamar nem óhajt drámát írni, mert félő,
hogy amit ír, színpadra kerülne. Ehelyett regényt
ír, de azt is csak az asztalfióknak: nemzedéke
regényét akarja megírni, egy illúzió történetét.
A hatvanas évek végén, az Egy fiatalember
felnőtt lányában a moszkvai „huligánok"
tehetetlen, ki-látástalan tiltakozását akarta
ábrázolni; mára az akkori fiatalok már rég vezető
állami posztokba és az újonnan kiformálódott
ellenzék élvonalába rukkoltak. Mint közismert:
vitatható eredmény-nyel. „Mindig azzal
vigasztaltuk magunkat, hogy ha eltűnik a
cenzúra, akkor eltűnik a szovjethatalom; ha
eltűnik a szovjethatalom, eltűnik a párt is; és ha a
párt is eltűnt, akkor minden rendben. Nos, mára
mindezek eltűntek, és semmi sincs rend-ben."
A jelen mizériára Szlavkin, túl minden fel-
lengzős teórián, életközeli magyarázatot tud: „El-
használtuk erőinket a többiek elleni harcban, ők
pedig az ellenünk vívott harcban merültek ki.
Mindnyájunkból ki van szivattyúzva az erő. Most új
emberek kellenek, akik mindent elölről kezdenek.

Genet: Cselédek a moszkvai Szatirikon Szín-
házban

Egy funkcionárius mérlegel

Anatolij Kosztukovicson nyoma sincs az olyan
emberi érzésnek, amilyen a fáradtság; ellenke-
zőleg, szellemileg roppant mozgékonynak lát-
szik. Az orosz kulturális miniszterhelyettes -
tolmácsnőm közömbösen jegyzi meg, hogy
ilyenből több tucat van - az előadóművészeti
osztályt vezeti, és valamennyi, eddig szovjet-
nek nevezett színház átvétele után újabban há-
romszázhetven állami orosz színház tartozik
illetékességi körébe; közülük csak Moszkvában
negyvenkettő. Amit előad, azzal minden német
kulturális szenátor az évi nagy sajtókonferenci-
án is megállná a helyét. A bölcs változtatások
listája tekintélyt parancsol. Az orosz kormány
eszerint elhatározta, hogy az egészségügy és
az oktatás mellett a kulturális területnek is ab-
szolút prioritást ad, és a miniszter reméli: min-
den illetékes politikus belátja, hogy a társada-
lom nem élhet kultúra nélkül. „Abból, ami meg-
maradt, a legértékesebb ami kultúránk." Borisz

Jelcin elnök kijelentette, hogy mindehhez
rendelkezésre állnak majd a szükséges anyagi
eszközök is. Az első negyedévben minden
színház költségvetését az ötszörösére emelik, az
infláció miatt. Olyan anyagi válságtól, amilyen
Lengyelországban dúl, fölösleges tartani: húsz
éve, amióta ő ezen a területen dolgozik, még
egyetlen színházat sem zártak be, annál több újat
alapítottak. Itt a tejjel-mézzel folyó színházi
Kánaán?

Anatolij Kosztukovicsban az elmúlt évek folya-
mán drámai változások mehettek végbe. Évtize-
deken át az ő részlegének a feladatkörébe tarto-
zott a cenzúra. Viktor Szlavkin meséli, hogy
Ludmila Petrusevszkaja darabjait személyesen
az általa egyébként még soha nem látott
Kosztukovics tiltotta be. Ez idő szerint, közli
diplomatikus tartózkodással az excenzor, már
nem foglalkoznak a műsorpolitikával; feladatuk
kizárólag abban áll, hogy tőlük telhetően a
színházak segítségére legyenek. Monoton
szívélyességgel, sajátosan mozdulatlan
arckifejezéssel ismerteti terveit.

A minisztérium két éven belül nyugati mintára
akarja átgyúrni az eddig védett és elkényelmese-
dett színházi struktúrát. Az elmúlt időszakban a
színészek, rendezők és igazgatók - ha politikai-
lag kezesek voltak - életfogytiglan megma-
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radhattak a maguk színházában, és legföljebb
önmagukat sarkallták teljesítményre; ezentúl
legföljebb ötéves szerződéseket kötnek majd
velük. Mindenkinek fel lehet mondani, s a
színházak gazdaságilag is önállóak lesznek.
Eddig a legtöbb színház teljes egészében
szubvencionált, és részletesen megszabott
gazdálkodási terv szerint működött, a
fizetéseket és a helyárakat is előírták számukra,
s fölösleg legföljebb alkalmilag, például külföldi
vendégjátékokból képződött. 1987 óta sok
színház, legalábbis elméletileg, már
megtarthatta az ilyen bevételeket, sőt, a nem túl
bőkezű gázsikat megtoldva, a színház
dolgozóinak is kiutalhatta.

Amikor felvetem, hogy a színház deficitet is
képes kigazdálkodni, a miniszterhelyettes cso-
dálkozva néz rám. De hiszen az állam bizonyára
a jövőben is törődik majd az ő kulturális intézmé-
nyeivel, és különben is, itt vannak a szponzorok
is. Szó mi szó, az újonnan alapított hazai konzor-
ciumok és bankok bámulatosan adakozó kedvű-
ek, ha kultúráról van szó. Roman Viktyuk új
szín-házát például teljes egészében a
Kredobank finanszírozza. A beavatottak szerint
ez a lelkesedés nem utolsó sorban a még
hiányos mérleg-technikai áttekintésnek tudható
be, vagy éppen egyes, nem túl komolyan
veendő üzletemberek sürgető image-
igényének; egyik sem a legjobb alap hosszú
távú tervezéshez.

Reformok és optimizmus

Ám mindezen túlmenően: miképpen alakuljon ki
a színházi emberek hatékony fluktuációja egy
olyan országban, ahol a családok évtizedekig
várnak lakásra, avagy két vagy több másik csa-
láddal egyetemben birtokolnak egy-egy szobát a
társbérletekben, ahol közös a konyha és a fürdő-

Kopaszon és barnán - a Sztanyiszlavszkij
Színház előadása

szoba? Anatolij Kosztukovics „színészbörzé-
ben" gondolkodik. Hogy miképp is működne ez,
az még a jövő zenéje; „Most dolgozunk rajta."
Nem csoda, hogy ilyen körülmények között a
Színházművészeti Szövetség, a színházi embe-
rek érdekképviseleti szerve, kevéssé lelkesedik
a minisztérium terveiért, és Kosztukovics sem
tudja, keresztülvihetők-e ezek az elképzelések.
Sok múlik a politikai helyzet alakulásán. „Nehéz
megmondani, mi fog történni - társadalmunk
nélkülözi a stabilitást." Arca továbbra is rezze-
néstelen. Amikor kerek perec megkérdezem,
nem aggasztja-e a meglévő színházak jövője, a
sokéves hivatali tapasztalatból eredő szuverén
egykedvűséggel jegyzi meg: „Úgy gondolja,
idegesnek kellene lennem? Csakhogy az
ilyesmi-nek nem szabad meglátszania az
emberen!"

Pedig hát az orosz színházak sürgős struktu-
rális reformra szorulnak: túl sok a túlduzzasztott
társulat, a túlkoros műsor, a véget nem érő pró-
baidő, a félig üres nézőtér. A színházi funkcioná-
rius arcába is némi élet költözik végre: ő is úgy
látja, hogy sok színházban nem a legjobb a mű-
vészi helyzet. És váratlanul elhangzik egy meg-
jegyzés, némi ellentmondásban az eddigiekkel:
„A rossz színházakat be kell zárni." A változat-
lanul nagy hatalmú, régi-új funkcionárius már
nemcsak a sorok között ismeri be, hogy az orosz
színházaknak van épp elég okuk az ideges-
ségre.

Ha valaki egy pillantást vet mostanában a
nagy német könyvkereskedések kirakatára,
gyakran bukkan három olyan könyvcímre, amely
metafizikus elkötelezettséggel és némi kéjes
borzongással utal a keleti óriásbirodalomra.
Louis Fisher-Ruge drasztikus tárgyilagossággal

számol be róla, hogyan lehet Túlélni Oroszor-
szágban; Raisza G., az ex-first lady szószéki
ékesszólással hirdeti, hogy Élni annyi, mint re-
mélni; Gabriele Krone-Schmalz pedig a biztos
ismereteken túli meggyőződésre apellál:
Oroszországban egyszerűen hinni kell. Amint
az a közép- és az ifjabb nemzedékhez tartozó
moszkvai színházi emberekkel és kritikusokkal
folytatott beszélgetésekből kitűnt, e címek egy-
beesnek a gondolkodás legfőbb tendenciájával,
amely egyaránt átfogja a politika, a tudomány
és a művészet egész területét. A katasztrofális
helyzet ismeretéből eredő komor prognózisok a
jobb jövőbe vetett hittel keverednek, amelyet
ugyan nemigen igazol a mindennapi
tapasztalat, mégis mélyen gyökerezik. A politi-
kától való növekvő csömör, amely az államigaz-
gatás tehetetlenségének mindenütt jelenlévő
bizonyítékaiból táplálkozik, egybeolvad egy
csak metafizikainak nevezhető optimizmussal.

Nyina Agiseva, aki valaha a Pravda színikriti-
kusa volt, most pedig a Moscow News című li-
berális hetilap munkatársa, közömbösen álla-
pítja meg, hogy a fővárosi színházak fele nem éli
túl az elkövetkező éveket, de ez így van rendjén,
minthogy a legtöbbjük amúgy is élő holttest csu-
pán. Ám a távoli jövőbe mégis bizakodva tekint:
„Aki a következő öt évet túléli, annak nyert ügye
van." Kollégája, Vlagyiszlav Ivanov egy kicsit
összerezzen, amikor a legendás moszkvai stú-
diószínházakról faggatom, és némi nyögdécse-
lés után elmeséli: ilyenből több száz is van, hi-
szen a színházalapítást semmi sem szabályoz-
za, de közülük az a kevés, amelyik művészileg
valóban igényes, már túl van a virágkorán, mivel
az elismert nagy színházak jobb munkafeltéte-
lekkel csábítják el a nem nagyszámú igazi te-
hetséget.

Itt van például Roman Koszak, aki nemrégi-
ben még a Cselovjek Stúdió vezetője volt; ez a
színház, amely Münchenben Petrusevszkaja
Cinzanójával vendégszerepelt, külföldön is ne-
vet szerzett magának. Koszak az elmúlt évad-
ban a Sztanyiszlavszkij Színházhoz szerződött
rendezőnek és színésznek. Legújabb szerepét
egy új darabban, A részeg Fortinbrasban alakí-
totta, amely nyers, képregényszerű effektusok-
kal ábrázol bizonyos politikai ármányokat, és Ko-
szak a címszerepben olyan gátlástalanul aknáz-
za ki a legsekélyesebb komikumot, hogy az em-
ber nem sok bizalmat fűzhet tervéhez: egy Szta-
nyiszlavszkij modelljét követő színiiskola
alapításához. Ám Ivanov meg van győződve róla,
hogy az orosz színház fél évszázadnyi
közvetlen és közvetett gyámkodás után mosta
tanulás fázisában van, és ha majd újra
magabiztosan forgatja művészi fegyvereit,
visszakapcsolódhat Sztanyiszlavszkij vagy az
orosz modernek veszendő-be ment
hagyományaihoz.
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Rocksztár színpadon

A Kopaszon és barnán egész bizonyosan nem
lép fel ilyen igényekkel. A Sztanyiszlavszkij Szín-
ház e bombasikerű produkcióját bizonyos „D.
Gink" írta: a művésznév mögött a neves rende-
zőházaspár, Kama Ginkasz és Genrietta Ja-
novszkaja fia, a Művész Színház színiiskolájá-
nak végzős hallgatója rejtőzik. Pjotr Mamonov-
tól, a legendás rocksztártól s az előadás fősze-
replőjétől nem is várt senki kevesebbet, mint
szenzációt. Mamonovnak nemigen van köze a
mai, simulékony amerikai mikrofonhősökhöz, a
bársonyos-könnyes tiniálmok hőseihez. A
tömegazonosulás itt más mintákat követ, ame-
lyek inkább a hatvanas évek halott rocklázadóit,
például Jimmy Hendrixet idézik. Pavel Lungin
filmrendező 1990-ben Cannes-ban a legjobb
rendezés díját nyerte el a Taxi-Blues című film-
mel, amelyben ugyancsak Mamonov játszotta a
főszerepet. Ő úgy írja le az énekes-színészt, mint
aki „a színpadon már-már epilepsziásnak hat; ő a
legrégibb orosz rockzenész, mitikus moszkvai
figura, aki viharos életstílusáról, szertelenségé-
ről, és állandó önpusztító hajlamáról ismert".

Mamonov negyvenes évei elején jár, és lega-
lább tízzel többnek néz ki. Gyenisz Burgaszlijev
fiatal színésszel együtt - az utóbbi a „barna" -
valóságos prózai koncertet produkál a
Sztanyiszlavszkij Színház színpadán. Virágos-
pöttyös öltönyben - a jelmez a show-szerelést
parodizálja - folytatnak látszólag tetszőleges
párbeszédeket, amelyek köznapi frázisokból, lí-
rai ömlenyekből, pubertáló viccekből, szarkasz-
tikus aforizmákból, szűkszavú érzelemmegnyi-
latkozásokból és poénra hegyezett replikákból
állnak. Mindennemű összefüggő cselekmény-
szál rég a múlté. Mamonov szomorú clownként
groteszk fintorokkal és akrobatikusan elkínzott,
kifacsart mozdulatokkal játszik, s időnként eltű-
nik egy üvegszekrényben, hogy elzárkózzék a
nyilvánosság elől.

A sztár, mint egy rakás nyomorúság: eltorzult,
nevetséges, kiaszott passiófigura - ámbár egy-
szersmind könyörtelenül szívós is. A végén még
egy szép lány is megjelenik, aki talán - a szöveg
utal rá, mégis nyitva hagyja - a lánya, és azt
mondja: „Tartsa meg az emlékeit, amíg meg nem
hal - úgyse érdekelnek senkit." Amikor a hős
megkérdezi, van-e értelme ennek az egésznek,
a lány először titokzatosan hallgat, majd kibontja
összekuszált hajzuhatagát, amelyben egy kis
kalitka rejlik, benne kanárival. A lány szerint úgy
hívják: „szocializmus". Ez már rég nem felvilágo-
sodott kritika, csupán slusszpoén. „Egyszerűen
a könyökükön jön ki a politika" - mondja Viktor
Szlavkin elismerő vigyorral.

Mamonov többé-kevésbé önmagát játssza a

Taxi-Blues-ban is, amely időközben Moszkva
kultikus filmje lett (bár a német mozikban nem
volt nagy sikere). Egy muzsikus, éjszakai italozó
körútja során, találkozik egy taxisofőrrel, aki
vas-kemény kérlelhetetlenséggel testesíti meg
mind-azokat a forradalmi erényeket, amelyek
együtt sem voltak elegendőek a szovjet
birodalom meg-váltásához. A muzsikus el akarja
bliccelni a fizetést, mire a taxisofőr üldözni kezdi,
először ádáz indulattal, aztán irgalmatlan
misszionáriusi szándékkal: mindenáron a
társadalom hasznos tagjává akarja nevelni a
fölösleges értelmiségit, a művészt, aki ráadásul
még zsidó is. A megvadult sofőrt - Pjotr
Zajcenko alakítja - Lungin az orosz trauma
megtestesítőjeként jellemzi: „Csupa hamisítatlan
naivitás, ártatlanság, vad erő és a logikus
gondolkodásra való teljes képtelenség: mialatt
téglával veri szét a másik pofáját, azt hajtogatja:
szeretlek, tehát te is szeress engem. Egy ember,
aki szeretetet követel, és akit soha senki nem
szeretett. Egyszóval: a fasizmus orosz válfaja.
Ne felejtsük el: a német fasiszta rendet akar, az
orosz fasiszta viszont igazságot, szeretetet és
barátságot. A taxisofőr az emblémája mindazok-
nak a figuráknak, akik ott lézengenek a moszkvai
utcákon: magányos harcosok, feleség, gyerek
nélkül, akik csak egy misztikus harsonaszóra
várnak, hogy végig zúduljanak az utcákon, és
gyilkolni kezdjenek."

Vágy a jóra

Ahol a józan ész csak kétségbeesést sugallhat,
ott virágzik a fundamentalizmus. Szergej Arciba-
sev pontosan felosztotta a maga számára a vilá-
got: jóra és rosszra, ördögre és Istenre, avagy -
hogy az ő szavait használjuk - vízszintesre
(azaz alacsonyrendűre) és függőlegesre (ma-
gasrendűre). 1980-tól színészként és alkalmilag
rendezőként is működött a Tagankán, majd egy
évvel ezelőtt a Pokrovkai Állami Kísérleti Színház
igazgatója lett. A színházból egyelőre csak ter-
vek ismeretesek. A majdani, többtermes színházi
és kulturális központ, amely optimista számítá-
sok szerint három év múlva készülhet el, egyelő-
re egy lerobbant hátsó udvarban szorong, ahol
legföljebb egy primitív autószerelő-műhelyt gya-
nítana az ember. A harminc, többnyire fiatal s egy
évre szerződtetett színésztől Arcibasev, saját
harsány kijelentése szerint, feltétlen önfeladást
és abszolút engedelmességet követel. Kategori-
kus követelmény: visszaszorítani az értelmet, s
létrehozni egy olyan, „érzelmeken alapuló" szín-
házat, amely megfelel az igazgató vallási hevü-
letű, idealisztikus elképzeléseinek. Arcibasev,
mint mondja, „Szent Sebestyénként" akarja ma-
gára venni a világ gyötrelmeit.

Vlagyimir Maljagin Békében című műve meg-
ejtően egyszerű alkotás. Öt fiatal - fiúk és lá-

Pjotr Mamonov és Gyenisz Burgaszlijev a Ko-
paszon és barnán című előadásban

nyok, diákok és ápolónők - kibérelnek egy la-
kást egy sötét seftelő alaktól, hogy ott megvaló-
síthassák álmaikat egy jobb életről. Egy napon a
sötét lelkű háziúr meg akarja erőszakolni az
egyik lányt. Verekedés tör ki, amelyben az egyik
fiú meghal, a lány pedig öngyilkos lesz. A dara-
bot, melynek szereplői mindvégig szabatosan
kerek mondatokban határozzák meg szándékai-
kat és fogalmazzák meg nézeteiket, aligha lehet
realistának nevezni, ám annál zökkenőmente-
sebben illeszkednek be ezek a tisztességes élet-
ről álmodó tisztalelkű fiatalok a rendező elhiva-
tott terveibe.

A színiigazgató irodája melletti nagyobb, ko-
pár szobában három széksor - legföljebb negy-
ven ülőhely.
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