
Zanny Minton Beddoes

Mihail Gorbacsov utóélete                                                                       
A Szovjetunió utolsó                                

vezetőjének élete és szerelme

A darabból és a filmből kiderül, hogy Mihail 
Gorbacsov jobban szerette Raiszát a hatalomnál.

A színpadon egy öltözőt látunk, két sminkállo-
mással és két tükörrel. Körben különféle paró-
kák és ruhák lógnak. Két színész – egy férfi és 
egy nő – lép be, és leül, szemben a közönség-
gel. Természetes hangjukon beszélnek, akcen-
tus és jelmez nélkül. Mindez csak ezután jön.

Egyelőre a tényeknél maradnak. „1999 má-
jusának végén Raisza Makszimovna elkísérte 
férjét Ausztráliába” – kezdi a nő. „Gorbacsov 
bevallotta, hogy a visszaút hosszú és fáradsá-
gos volt” – folytatja a férfi, „és azóta is csak ar-
ra tud gondolni, hogy ez lökést adott egy folya-
matnak, amely már korábban elkezdődött…”.

Ez a folyamat a leukémia volt. Az év júliu-
sában Raisza Gorbacsova Németországba ment 
kezelésre. Mihail vele volt, karjában tartotta, 
beszélt hozzá és nézte, ahogy kihunyt Raisza 
életének lángja. A kórtermet sterilen kellett 
tartani, és Gorbacsov tetőtől talpig védőöltö-
zetet viselt. Raisza nem fogadott el morfiumot, 
hogy láthassa és hallhassa férjét; egyik éjjel 
Gorbacsov végig karjában ringatta feleségét, 
hogy elterelje annak figyelmét az elviselhetet-
len fájdalomról, miközben emlékeiket idézték 
fel az együtt töltött fél évszázadnyi időből.

A rákövetkező három órában Jevgenyij 
Mironov és Csulpan Khamatova – mindket-
ten Oroszország legismertebb színészei közé 
tartoznak – ezeket a történeteket adták elő és 
élték át újra a népszerű moszkvai Nemzetek 
Színházában. Lépésről lépésre egyre mélyebb-
re merülnek a karakterek világában. Sminket 
tesznek fel, hanghordozásokat és gesztusokat 
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próbálnak ki: Mihail mély, délies ejtését, ame-
lyet Kozákföldről hozott; Raisza kifinomult 
beszédmódját, amelyből a szocialista optimiz-
mus hangja cseng ki. Az orosz pszichológi-
ai realizmus iskolájában kiképzett két szí-
nész empátiával és virtuozitással testesíti meg 
Gorbacsovékat.

Az alakítás a személyes tisztelet kifejező-
dése – „igen kedvelem Gorbacsovot”, vallja 
be Mironov – és tanulmány arról az emberről, 
aki megváltoztatta az életét mind a színpadon 
lévőknek, mind a közönség soraiban ülőknek. 
„Meg akartuk érteni, hogy honnan jött, és 
hogyan távozott, miközben semmit nem vitt 
magával, hite pedig továbbra is rendületlen 
maradt a szocializmusban” – mondta Mironov. 
Gorbacsov még a világtérképet is átrajzolta 
szándékosan és egyéb módon – az összezsugo-
rodott és megcsonkított részek a színház falán 
láthatók kivetítve.

Gorbacsov, a kommunista párt utolsó főtitká-
ra, színpadi mű főszereplője Oroszországban, 
de lehetne éppenséggel az ország színpadon 
ünnepelt jelenlegi kommunista vezetője is. 
A szovjet éra alatt a szovjet vezetők jubileuma-
ihoz, a múlthoz és a jelenhez kötött produkciók 
a hivatalos „kánon” részei voltak. Ha annak 
idején Gorbacsov másként döntött volna a 
Kremlben, akkor elképzelhető, hogy még ma 
is a Politikai Bizottság élén állna, és most már-
ciusban az ő kilencvenedik születésnapját ün-
nepelte volna az ország valamennyi színháza.

A történelem kereke
Amikor azonban 1985-ben hatalomra került 
(nem sokkal azelőtt, hogy Mironov beiratko-
zott a Moszkvai Művész Színház színészisko-
lájába), nevetségesnek tűnt volna az ötlet, hogy 
Oroszország egyik legdivatosabb, legdrágább 
színháza önszántából, nem pedig kötelezett-
ségből egy korábbi szovjet vezetőt méltasson. 
Azonkívül Gorbacsov irányában legtöbben 
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nem hálát, hanem megvetést éreznek napja-
inkban. A nagyhatalmi nosztalgiától és frissen 
szerzett vagyonától megrészegült hatalmi elit 
– az ország nagy részéhez hasonlóan – legjobb 
esetben is csak kudarcnak látja Gorbacsov sze-
repét, legrosszabb esetben pedig árulónak tar-
ják, aki előidézte a szuperhatalom széthullását.

Így mindenesetre sokat elárul, hogy a 
Gorbacsov Lettországból származik, a há-
rom balti köztársaság egyikéből, amely az ő 
politikájának köszönheti a szabadságát. Egy 
dokumentumfilmhez készülő beszélgetésben, 
amelyet együtt forgattak a darabbal, Alvis 
Hermanis, a showműsor lett nemzetiségű ren-
dezője, ezt mondta Gorbacsovnak: „Most jöt-
tem rá, hogy anyám és apám után Ön a har-
madik személy, aki meghatározta az életemet 
– ahogy további milliókét is.” Bár sokszor dol-
gozott Oroszországban, Hermanisnak 2014-ben 
megtiltották, hogy belépjen a területére, mivel 
bírálta Vlagyimir Putyint; a főhőst játszó szí-
nésznek az orosz elnökhöz intézett személyes 
kérésére volt szükség, hogy a rendező vissza-
térhessen, és találkozhasson Gorbacsovval. 

A főhős szövege Gorbacsov memoárjaiból 
lett összeválogatva, és rövid elbeszélésekre 
lett osztva: Gorbacsov és az első szerelem, 
Gorbacsov és Sztálin teteme, Gorbacsov és a 
méz. Ez nem egy életrajzi film vagy politikai 
dráma. Gorbacsovnak a szovjet állam élén 
töltött idejét mindössze egy sorban intézi el: 
„Az a hat év úgy telt el, mint egyetlen nap.” 
A rendezőt és a színészeket más kérdések 
foglalkoztatják: hogyan sikerült ennek az em-
bernek egy olyan rendszer csúcsára kerülnie, 
amely az emberi ösztönök elnyomására épült?” 
(„Legnagyobb hibánk az volt, hogy elkerülte a 
figyelmünket Gorbacsov” – vallotta be később 
a KGB vezetője.) S vajon mi késztette arra, 
hogy végrehajtsa azokat a reformokat, amelyek 
1991-ben a Szovjetunió bukásához, majd saját 
hatalomvesztéséhez vezettek?

Köteteket írtak a szovjet rendszer összeom-
lásának elkerülhetetlenségéről, Gorbacsov po-
litikai ballépéseiről vagy a nyugati befolyásról. 
A színháznak szintén volt egyfajta kámeasze-
repe a folyamatban. Gorbacsov nem sokkal 
hatalomra kerülése után, elment a Moszkvai 

Művész Színházba, hogy megnézze Csehov 
Ványa bácsiját. A végén odahívta az igazgatót 
és azt mondta neki, hogy Ványa bácsi szerepét 
szívszorítónak találta. „Itt az ideje, hogy ismét 
mozgásba hozzuk a [reform] kerekét” – mondta.

Azáltal azonban, hogy Hermanis Gorbacsov 
Raiszához való viszonyára teszi a hangsúlyt, 
egy olyan mozgatórugóra mutat rá, amelyet 
ritkán kötnek össze a szovjet vezetőkkel: a sze-
relemre. „Meg vagyok győződve, hogy a pe-
resztrojka nem mehetett volna végbe, ha nincs 
Raisza és az iránta való szerelme. Egész életé-
ben azzal foglalkozott, hogyan nyerje el a ke-
gyeit” – mondta a rendező. Oszip Mandelstam 
költőnek, aki a Gulag-táborok egyikében halt 
meg, sikerült megragadnia ezt a bensőséges 
történelemszemléletet: „Ha nem lett volna 
Heléna, mi lenne Trója az akháj harcosok 
számára?” – teszi fel a kérdést egyik versében. 
A szerelem mozgat mindent – a tengert és 
Homéroszt is.

A szerelmespár a Moszkvai Állami Egyetem 
táncparkettjén találkozott; Gorbacsovot felvé-
teli vizsga nélkül vették fel az egyetemre, an-
nak a rekordtermésnek köszönhetően, amelyet 
ő és apja arattak le szülőföldjén, a Sztavropol 
régióban. Déli tájszólással beszélő, vidéki 
kombájnkezelőként kívülállónak érezte magát 
a háború utáni városi értelmiségiek világában, 
ahová nagyon szeretett volna tartozni. A szor-
galmas Raisza, aki a filozófia szakon tanult, 
Gorbacsov szemében egy másfajta életformát 
testesített meg, amelynek több köze volt a klasz-
szikus orosz irodalomhoz, mint a marxizmus–le-
ninizmushoz, amelyet Raisza maga is tanult és 
később tanított.

1953 szeptemberében házasodtak össze, hat 
hónappal Sztálin halála után. A menyasszony új 
ruhát viselt, cipőjét azonban kölcsönbe kapta; az 
esküvőt céklás krumplisalátával ünnepelték meg 
az egyetemi étkezdében. Azután pedig, Raisza 
osztozott férje minden érzésében, gondolatában 
és kételyében, akár a poros sztavropoli sztyep-
péken sétáltak, akár kormányzati dácsájuk havas 
sétányait rótták éjszaka – kellő távolságban 
a lehallgatókészülékektől. „Nem élhetünk így 
tovább” – mondta Gorbacsov Raiszának azon a 
hajnalon, amikor hatalomra került.
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Magasabb rendű szeretet
A házaspár nyilvánosan is vállalt összetartozá-
sa miatt Gorbacsov különbözött az addigi orosz 
vezetőktől. Egy orosz uralkodó a népével volt 
összeházasítva és elvben nem volt magánélete. 
Más szovjet vezetők feleségei nem mutatkoz-
tak a nyilvánosság előtt. Raisza jelleme, az 
elegáns ruhákban megnyilvánuló szépérzéke, 
intelligenciája és műveltsége viccelődésre és 
neheztelésre adott okot a szovjet emberek 
körében. De a darabban, és talán a valóságban 
is – Gorbacsovot Raisza iránti odaadása arra 
sarkallta szovjet vezetőként, hogy az emberi 
életet többre értékelje az ideológiánál vagy a 
geopolitikánál. Jobban szerette Raiszát, mint 
a hatalmat.

Ez az 1991. augusztusi puccskísérlet alatt 
vált nyilvánvalóvá, amikor Raisza az első agy-
vérzését kapta. Amikor a házaspár visszatért a 
Krím-félszigetről, ahol házi őrizetben voltak, 
Gorbacsov nem csatlakozott a szabadulását és 
a KGB felett aratott győzelmüket ünneplő pol-
gárokhoz. Szeretett hitvesével maradt. Ahogy a 
Mironov játszotta Gorbacsov mondja a színpa-
don: „Nem Oroszországot vagy a Szovjetuniót 
vettem el. A feleségemet vettem el, és azon az 
éjszakán elkísértem a kórházba. Talán ez volt 
politikai életem legfontosabb döntése.”

Lehet, hogy sok honfitársa szidalmaz-
ta Gorbacsovot, de valami átragadhatott rá 
Mironov és Khamatova dicsőségéből, és si-
kerre vitte a Gorbacsovot. Az előadás végén 
Gorbacsov maga is felemelt hüvelykujjal nyil-
vánította ki tetszését páholyából, miközben 
őt állva tapsolta meg az együttérző közönség. 
„Annyira boldog vagyok, hogy ezt megérte” – 
mondta Mironov. 

Hihetetlen élmény lehetett, mivel az elő-
adás végén Mironov átváltozik a ma élő 89 
éves öreggé, olyan kísérteties pontossággal, 
hogy különbség alig észlelhető. Egyedül ül az 
öltözködőasztalnál, és Raiszával töltött életé-
nek emlékei tolulnak fel benne; képtelen meg-
válni felesége holmijaitól, és még mindig érzi 
ruháinak parfümillatát.

Ez az idős Gorbacsov a témája a kísérő do-
kumentumfilmnek, amelyet Vitalij Manszkij, 
Lettországban élő orosz rendező készített 

(nemrégiben tartóztatták le Moszkvában, mert 
Alekszej Navalnij ellenzéki politikus meg-
mérgezése miatt tiltakozott). A film címe 
Gorbacsov.raj – ez a Raisza kicsinyítő képző-
jén alapuló szójáték, amely ’mennyországot’ 
is jelent. Vannak benne olyan jelenetek is, 
ahol a színészek beszélgetnek Gorbacsovval, 
de a film elején – korábbi legfőbb hatalmá-
nak néma ereklyéiként – szovjet telefonok 
sora látható. Ma egyedül él, és már nehezen 
mozog. Manszkij kérdésekkel árasztja el, és 
ellentmondást nem tűrő kijelentéseket tesz 
politikáról, szabadságról és Gorbacsov szere-
péről a történelemben. 

Gorbacsov dacolva mindezzel, kitör a ren-
dezői keretből, éppúgy, ahogy egyszer már 
kitört az ideológiai megkötöttségekből. Míg a 
kérdéseket hallgatja, a göcsörtös ereket tanul-
mányozza a kezén – mintha meglepődne saját 
testének metamorfózisán. Gorbacsov testi tö-
rékenysége csak kiemeli rendkívüli tekinté-
lyét, összetettségét és bölcsességét. Egyetlen 
színész, még Mironov sem tudna versenyre 
kelni karizmájával.

„Ön azt mondja, hogy Raisza halálával 
az egész élet értelmét vesztette” – mondja 
Manszkij. „Igen” – erősíti meg Gorbacsov. 
„De hát valóban az lenne csak az élet értelme, 
hogy szeretünk egy nőt, aki gyerekeket szül 
nekünk? – hitetlenkedik Manszkij. – Nincs 
valami magasabb értelme?” Gorbacsov így 
válaszolt: „Mi lehet annál magasabb rendű, 
hogy szeretünk egy nőt, aki viszontszeret 
bennünket?”

A film végén Gorbacsov bariton hangján 
elénekel egy ezüstös folyóról és pompás 
zöld erdőről szóló ukrán dalt (elhangzott a 
darabban is), amelyet még édesanyjától tanult 
gyerekkorában. Egy más történelmi korból 
származó magányos személynek tűnik az az 
ember, aki megváltoztatta a huszadik század 
folyását, és százmilliókat szabadított fel a 
szovjet uralom alól. Mégis szabadabb, mint 
előtte vagy utána a Kreml bármelyik lakója. 
„Nyugodtan adja csak a filmnek azt a címet, 
hogy Beszélgetések egy különccel” – hunyorí-
tott Manszkijra cinkos mosollyal.

(The Economist)


