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Szergej Obrazcov (Tyápával), valamint Borisz Goldovszkij könyve Obrazcovról
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„Szégyellem bevallani, de én nem tudom, 
ki az az Obrazcov. Fényképész?”
(Egy internetes bejegyzés)
Ugyanabban az országban született, ahol meghalt
– Oroszországban, de az életét egy másik biroda-
lomban, a Szovjetunióban élte le. Sokat utazott,
a világ szinte valamennyi országában járt, a köny-
vei minden fontos nyelven megjelentek az angoltól
a kínaiig. Volt jó néhány állami kitüntetése és több
tucat különböző díja. De a legbüszkébb arra volt,
hogy megkapta a Mosolyrendet2.
Bármennyire furcsa, mindenki más és más Szergej
Obrazcovot ismert. Talán azért, mert nagyon külön-
böző, egymáshoz nem hasonlítható emberrel érint-
kezett. Volt, aki a szigorú, néha kérlelhetetlen
főnököt látta benne, más a nevezetes moszkvai
galambtenyésztőt, a kiváló rendezőt, a szeszélyes
öregembert, akit agyondédelgetett a szovjethata-
lom, a jólelkű, csupa szív zsenit, a szenvedélyes
gyűjtőt, az életkedvelőt…
Nekem is megvan a magam Obrazcovja – egy már
nagyon öreg, fáradt aggastyán. Hol filozófus, hol
gyermeteg kisfiú… Ha végigmentem a színházban
azon hosszú folyosón, ahol az ő barátságos dol-
gozószobája volt, többnyire bekopogtam és benéz-
tem hozzá. 
1991, a „peresztrojka” tele. A dolgozószoba egyik sar-
kában jókora bronz Lenin-szobor a fal felé fordítva.
– Szergej Vlagyimirovics, miért fordította meg Lenint? 

– A bolsevikok becsaptak. Azt ígérték, hogy kom-
munizmus lesz, és nézzen körül, mi van itt most…
De máris folytatja.
– A szerelemről kellene előadást csinálni. A Rómeó
és Júliát. Keressen egy jó tervezőt.
– És milyen előadás lesz?
– Bábszínházi.
– Milyen bábokkal?
– A marionettet nem szeretem, kesztyűsbábbal
Shakespeare-t mégse játszhatunk, tehát – pálcás.
– Kíváncsi vagyok, Szergej Vlagyimirovics, milyen
lesz a színház a 21. században.
– A 21. században nem lesz színház.
– És mi lesz? 
– Látvány. Látvány az lesz.
– Szergej Vlagyimirovics, ideje lenne rendezőkép-
zőt indítani a színházban. Szüksége lesz munka-
társakra, akik majd az „obrazcovi” hagyományt
folytatják, továbbadják.
– Semmi szükség folytatókra, semmi szükség iskolára!
– ??? 
– Ha meghalok, az én színházam is meghal. Jön
egy másik rendező, és majd csinál valami mást.
A saját színházát. Tanítani nem kell senkit. És soha-
sem tanultam a rendezést, Sztanyiszlavszkij se ta-
nulta, meg az én drága barátom, Mihoelsz3 se. És
Kacsalov4 nem tanult színészmesterséget, Saljapin
nem tanult énekelni.5 Viszont XY rendező tanulta
a rendezést, de soha nem lesz belőle jó rendező.

Borisz Goldovszkij

A  CSALOGÁNY  MEG  A CSÁSZÁR
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1 2017 tavaszán jelent meg Moszkvában a szerző Obrazcovról szóló dokumentumregénye. (B. P. Goldovszkij: Szergej Ob-
razcov. Dokumentaljnij roman. Molodaja gvargyija, 2017.) Az alábbi írás a könyv első fejezete.

2 Lengyelországban, 1968-ban alapított nemzetközi kitüntetés, melyet gyerekek szavazatai alapján adományoznak olyan
felnőtteknek, akik kiemelkednek a gyerekek iránt tanúsított szeretetükkel, gondoskodásukkal és segítségükkel. 1979-ben
ismerte el hivatalosan az ENSZ akkori főtitkára, Kurt Waldheim.

3 Szolomon Mihajlovics Mihoelsz (1890-1948) kiváló orosz-jiddis színész és rendező, 1929-től a moszkvai Állami Zsidó
Színház művészeti vezetője. Legjelentősebb szerepe a Lear király volt. Sztálin utasítására a nyílt utcán meggyilkolták.

4 Vaszilij Ivanovics Kacsalov (1875-1948) a moszkvai Művész Színház kiemelkedő színésze. Fontosabb szerepei: a Báró
(Éjjeli menedékhely), Julius Caesar, Hamlet, Csackij (Gribojedov:Az ész bajjal jár), Karenyin (Tosztoj: Az élő holttest), Ivan
Karamazov (Dosztojevszkij: A Karamazov-testvérek).

5 Ez az állítás nem egészen felel meg a valóságnak. Saljapin valóban ösztönös tehetség volt, de egy ideig Dmitrij Uszatov
(1847–1913), a Nagy Színház híres tenoristája, majd tekintélyes énektanára tanította.
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Craig és Obrazcov

Yves Montand, 
Simone Signoret és Obrazcov

Henryk Jurkowski, Obrazcov,
Margareta Niculescu
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Nem kell rendező szakot indítani. Aki tehetséges,
az itt, a színházban mindent megtanul. 
Egész életében maga köré gyűjtötte a tehetséges em-
bereket. Nem törődött vele, hogy az új munkatársnak
van-e diplomája vagy nincs, fiatal-e vagy öreg, milyen
a nemzetisége, milyen a vallása. Obrazcov szerette és
toborozta a tehetségeket. Mindenfélét. Csak legyen jó
mesterember, képzőművész, zenész, irodalmár, vagy
műszaki. És sajátosan képezte őket. Felsőfokon, Ob-
razcov-módszerrel. 
Úgy tekintette a színházát, mint egy igényes kar-
mester a zenészeit. Mindenkitől sajátos „hangzást”
várt el, aki képes beleolvadni az együttesbe, de
a saját szólamában is helytáll. Nagyszerű csapatot
állított össze: Szamodur6, Szperanszkij7, Tuzlukov8,
Andrijevics9, Gerdt10, Szolncev11, Fedotov12, Lenora
Spet13… Valamennyien a bábművészet legendás
nevei, akik kiemelkedőt hoztak létre a bábszíné-
szetben, a bábrendezésben, a bábtervezésben
vagy akár a bábszínháztudomány területén.
Obrazcov szenvedélyesen gyűjtögette a különleges
tárgyakat is: festményeket, bábokat, könyveket,
maszkokat, hímzéseket, játékokat, csecsebecséket.
Már sok éve annak, hogy egy elit magániskola nö-
vendékei meglátogatták Obrazcov múzeummá át-
alakított egykori háromszobás lakását. Az egyik
kislány könnyes szemmel rohant ki a konyhába:
– Hát te miért sírsz?
– Annyira sajnálom…
– Kicsodát?
– Hát Szergej Vlagyimirovicsot…

– De miért?
– Micsoda ember volt… És olyan szegényen élt!
Hát igen, Obrazcov lakásában nem volt se jakuzzi,
se biliárdterem, se úszómedence. De a gyűjtemé-
nyének káprázatos tárgyai – a festmények, öt kon-
tinens rituális maszkjai – közt egy aranyozott
kalitkában volt néhány mű-csalogány. Mintha csak
Andersen meséjéből léptek volna elő. Kulccsal föl
lehetett húzni, amitől a madarak mozogni és éne-
kelni kezdtek. És velük együtt rázendítettek az élő
kanárik is, amelyek szintén kalitkában laktak.
Amikor Obrazcov színházi dolgozószobájában ösz-
szeült színész-meghallgatásra a művészeti tanács,
a jelentkezőknek mindig énekelni is kellett. Ha va-
lakinek az énekéhez csatlakoztak a kanárik, biztos
volt, hogy az illetőt felvették.
Számos külföldi utazása közben Szergej Vlagyimi-
rovics sohasem mulasztotta el, hogy néhány állat-
kereskedést is fölkeressen. Említette, hogy egyszer
Manchesterben bement egy ilyen üzletbe. Megkér-
dezte az eladót:
– Ez egy idomított kanári?
Az eladó a szeme sarkából mosolyogva válaszolt:
– Nem, sir. Minálunk szólásszabadság van. A ka-
nárink azt énekel, amit akar.
A labda fel volt dobva. Sokat nem lehetett spekulálni,
vissza kellett ütni. Mondtam, hogy én nagyon szere-
tem a kanárit. Csak kár, hogy kalitkában énekel.
Szerette a mű-madarakat, meg az élőket is. Gyö-
nyörködve hallgatta, ahogy énekelnek, de tudomá-
sul vette, hogy kénytelenek kalitkában trillázni.

06 Szemjon Szolomovics Szamodur (1911–1992) színész, rendező. 1933-tól a Központi Bábszínház tagja.
07 Jevgenyij Venyiaminovics Szperanszkij (1903–1999) színész, rendező, író. 1931-től a Központi Bábszínház tagja. Főbb

szerepei: Aladdin, a Csizmás kandúr címszerepe, a Különleges koncert konferansziéja, a Szarvaskirály Truffaldinója. Fon-
tosabb rendezései: Csizmás kandúr (1937), Buratino (1953). Több elméleti könyvet írt a bábjátékról. 

08 Borisz Dmitrievics Tuzlukov (1909–1982) festőművész, grafikus, 1936-tól a Központi Bábszínház báb- és díszlettervezője.
Fontosabb művei: A nagy Iván 1937), Aladdin csodalámpája (1940), Isteni színjáték 1961).

09 Valentyin Valentyinovics Andrijevics (1908–1985) 1943-ig több színház díszlet- és jelmeztervezője, 1943-tól a Központi
Bábszínház tagja. Fontosabb tervezései: A dzsungel könyve (1945), Különleges koncert (1946), Szempillád zizzenése
1949), A púpos lovacska (1955).

10 Zinovij Afrainovics Gerdt (1916–1996) népszerű színpadi és filmszínész, 1945 és 1982 között a Központi Bábszínház
művésze. 

11 Nyikolaj Nyikolajevics Szolncev (1895–1958) színész, bábjátékos.
12 Andrej Fedotov (1900–1963) bábszínész, író, a színház bábmúzeumának alapítója (1937) és első vezetője.
13 Lenora Gusztavovna Spet (1904–1976) színikritikus, pedagógus, dramaturg, a Központi Bábszínház egyik alapítója és

módszertani főmunkatársa. Számos tanulmányt írt a gyermekszínházról és a bábművészet pedagógiai vonatkozású
kérdéseiről.
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Obrazcov bábokkal
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Én és a kisasszony
– Obrazcov „golyós” 
magánszáma 
Majakovszkij versére

Isteni színjáték, 1961

Különleges koncert, 1946
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Hatalmas bábművész-képző iskolát teremtett, de
tudta, hogy csak a dilettánsok képesek valami újat
hozni a művészetben.
Tulajdonképpen ő maga is egy Nagy Dilettáns volt.
Festészetet tanult a VHUTYEMASZ-ban14, mégse lett
belőle hivatásos képzőművész. Sikeres színészként
működött a Művész Színház Zenei Stúdiójában,
mégse lett sem drámai színész, sem hivatásos
énekes. Számos kiváló filmet forgatott, de nem volt
filmrendező. Szenvedélyesen fényképezett, de nem
lett ismert fotóművész. Könyveket írt, de nem tar-
totta magát írónak. Becses ritkaságok voltak a gyűj-
teményében, mégsem volt műgyűjtő.
Majdnem végigélte az Oroszország számára külö-
nösen könyörtelen egész huszadik századot, vala-
milyen csoda folytán lelke mélyén mégis meg
tudott maradni szabad embernek, aki félvállról veszi
a rendszer követelményeit.
Pavel Assz, egy ideig a színház irodalmi vezetője írta:
A dolgozószobájában egyszer megcsörrent a tele-
fon. A főnököt keresték. Én persze nem tudtam, ki
az, csak az ő válaszát hallottam: „Fölösleges hogy
felvegyenek, írja fel a címemet: Nyemirovics-Dan-
csenko utca ennyi és ennyi…” Letette a kagylót,
felém fordult és vidáman ennyit mondott: „A KGB
klubjából hívtak. Ma ott lesz fellépésem. Azt kérde-
zik, hol vegyenek fel. Majd hozzátette: Az első be-
nyomás sokat számít!”
A bábszínház géniusza volt – hatalmas világbirodal-
mat épített fel, amelyet szigorúan és igazságosan
irányított, és ezért szerették, tisztelték az „alattvalók”,
valamennyi földrész több tízezer bábművésze. Szer-
gej Vlagyimirovics barátja, ismerőse, tanítómestere
volt Gordon Craig, Szolomon Mihoelsz, Vlagyimir Ma-
jakovszkij, Charlie Chaplin, Anatolij Mariengof15, Ilja

Ehrenburg, Ligyija Ruszlanova,16 Simone Signoret, 
Vaszilij Livanov17, Jim Henson18, Gérard Philip, Jean-
Paul Sartre, Yves Montand, legfőbb mesterei és pél-
daképei: Konsztantyin Sztanyiszlavszkij, Vlagyimir
Nyemirovics-Dancsenko és Vszevolod Mejerhold.
Nagy, tágas szovjet kalitkában élt, és szabadnak
érezte magát. Ez a belső szabadság, a külső körül-
ményektől való függetlenség alighanem az egyet-
len vonás, amely minden Szergej Vlagyimirovics
Obrazcovról, a Csalogányról és a Császárról szóló
visszaemlékezésben megegyezik. 

Fordította és a lábjegyzeteket írta: Balogh Géza

14 Viszsije Hudozsesztvenno-tyehnyicseszkije Masztyerszkije. A korábbi Festészeti, Szobrászati, Építészeti Tanintézet új ne-
vének rövidítése. Obrazcov 1917 tavaszától, a reálgimnázum befejezése után itt folytatta tanulmányait. 

15 Anatolij Boriszovics Mariengof (Marienhof, 1897–1962) orosz költő, drámaíró, a futurizmus és az imazsinizmus képviselője.
Majakovszkij és Jeszenyin volt nagy hatással a költészetére. Az októberi forradalmat elutasította, véres anarchiaként áb-
rázolja műveiben. 

16 Népdalénekes, a Katyusa első előadója és népszerűsítője.
17 Vaszilij Boriszovics Livanov (1935) népszerű orosz filmszínész, rajzfilmrendező, író. A Művész Színházban kezdte a pályáját,

majd a Vahtangov Színház művésze. Számos sikeres filmben forgatókönyvíróként is közreműködött.
18 Jim Henson (1936–1990) amerikai bábjátékos, filmrendező, a Muppet Show és a Sesame Street megteremtője.

Az órajáték szerkezete a Szadovaján álló épület homlokzatán
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In this article, Russian puppetry historian Boris Goldovsky recounts the first chapter of
a documentary novel about Obrastsov. It may be the first article to touch on a delicate topic, the
relationship of the great puppeteer to the political system in which he spent his entire life and
the way the collapse of that system affected him in his old age. Obrastsov reacted to Perestroika
by turning the Lenin statue in his study toward the wall. When the author asked him why he
had done that, he replied, “The Bolsheviks tricked us. They promised Communism and look at
what we have now!” Obrastsov never did anything he needed to be ashamed of. He merely
accepted this corrupt-to-the-core dictatorship, under which he and millions of his fellow human
beings were forced to live, but which at the same time pampered and adored him. More than
likely, he believed the lies of the propaganda machine with the naivety of a young child. He
was perhaps only shocked by the assassination of his master and idol, Meyerhold, or that of
Mihoels several years later. The title of this chapter is The Nightingale and the Emperor. Both
characters of Hans Christian Andersen’s tale remind one of Obrastscov’s life and fate. He was
simultaneously emperor and nightingale. Not only was Obrastsov the singer of beautiful songs,
caged by the Communist system, but Obrastsov, he was the Emperor, trapped in his spacious,
comfortable Soviet golden palace. Perhaps it is not coincidental that this Andersen tale never
appeared on the program of the Central Puppet Theater in Moscow.

T H E  N I G H T I N G A L E  A N D  T H E  E M P E RO R

Az Obrazcov-szobor Moszkvában




