
aspecten waar Boris mee te maken 
heeft: het door hem vermoorde 
kind, dat is zijn geest, zijn psyche, 
Dimitri vertegenwoordigt wat van 
buiten komt, en zijn eigen zoon is 
zijn offer , want zijn zoon zal ook 
ten prooi vallen aan de machinaties. 
Als men deze constellatie wil laten 
zien, dan moet men de 
consequenties daarvan aanvaarden. 
De vraag is dan of Van Dam deze 
interpretatie aanvaarden wil. Nu 
heb ik dit wel opgezet met Van Dam 
in mijn achterhoofd. Aanvankelijk 
ben ik geschrokken toen Mortier 
mij Van Dam in de hoofdrol 
voorstelde. Hij heeft niet de stem 
van Boris Christof of van 
Chaliapine, de zangers die de rol al 
de ganse eeuw lang sterk bepaald 
hebben. Van Dam behoort niet tot 
hun categorie: hij heeft bv. hun 
stemtype niet. Ik was dus een beetje 
bang. Ik heb dan gedacht dat ik uit 
zijn anders-zijn ook voordeel kon 
halen. Ik heb dan gespeeld op zijn 
soepelheid, en heb hem Aziatische 
trekken gegeven. Boris kreeg iets 
intellectueels, iets katachtigs." 

Dat Aziatische komt dan ook in de 
kostuums van de Bojaren terug. 

"Precies. Dat heeft iets 
Mongools, maar Boris was Tartaar, 
zodat er zelfs een historische grond 
is om dit zo voor te stellen. Ik roep 
het beeld van Djenghis Khan op, en 
dat is dus verantwoord, al heeft nog 
niemand voor mij het gedaan. Van 
Dam was eerst verrast, maar hij was 
vlug overtuigd. Wij hebben heel 
goed samengewerkt." 
Maar op het einde van het stuk ziet 
men het volk reageren. Wat is de 
politieke boodschap? 

"Het einde is verschrikkelijk. De 
Tsaar is dood en dan ontketent het 
volk een revolutie. Kinderen 
worden gehangen, een Bojaar 
wordt mishandeld, ze slaan een bres 
in de muur van het Kremlin. Dat is 
een interpretatie, want in de tekst is 
het ietwat anders. Maar als de 
nieuwe Tsaar komt, de valse 
Dimitri, dan halen ze hem meteen 
in. Nieuwe leiders, maar geen 
nieuwe tijden. En precies de mensen 
die door het volk vervolgd werden, 
worden door de nieuwe Tsaar weer 
in het paleis meegenomen. Nu, deze 
wrange situatie komt uit 
Moessorgski." 
Op het einde verschijnt de dwaas, 
die een jammerklacht aanheft. Dat 
is een zeer pessimistisch einde. 

" Ja . Maar als men dit in een 
opera zeggen kan, ontsnapt men 
aan het pessimisme. Het publiek 
geniet van een tragische situatie. 
Dat zegde Schiller reeds. Het heeft 
altijd iets verheffends. Het is 
uiteindelijk toch een overwinning 
als het als kunst verschijnt. Het 

toont dat we de werkelijkheid 
kunnen zien, dat we de 
werkelijkheid kunnen aanvaarden. 
Maar meteen geeft het ook de 
mogelijkheid aan dat de 
werkelijkheid ook anders kan zijn. 
Dit hoeft het einde niet te zijn. 
Daar de ondergang van de wereld 
op het toneel plaats heeft, kunnen 
we er wellicht voor zorgen dat hij 
ons in de werkelijkheid bespaard 
blijft. Dat is de grote wanhoop van 
de kunst. Ik vind het dus wel 
vreselijk, maar niet pessimistisch. 
Het effect is bij mij van een andere 
aard. Bij deze heerlijke muziek ben 
ik fier dat er ooit zo een 
uitzonderlijk mens als Moessorgski 
bestaan heeft. Een opbeurende 
gedachte." 

Sneeuw 
Uit het gesprek met Adolf Dresen 
blijkt duidelijk welke visie hij op 
het werk van Moessorgski heeft: het 
gaat in deze opera om een man die 
de wettelijke opvolger om het leven 
brengt. Maar dat belet hem niet om 
te trachten een goede vorst te zijn. 
In dat opzet mislukt hij, zodat het 
volk arm en hongerig door de 
straten van Moskou blijft dwalen. 
Boris wordt ook verteerd door 
innerlijke schuld. Deze wordt zo 
hevig dat hij waanzinnig wordt en 
sterft. Het politieke regime dat na 
hem komt kondigt zich als 
autoritair aan, ook al haalt het volk 
de nieuwe troonbekleder voor 
onduidelijke redenen triomfantelijk 
in. 

De opvoering valt uiteen in de 
scènes aan het hof en de scènes op 
straat. Bij de intiemere scènes valt 
op dat de dramaturgische keuze van 
Dresen niet altijd lonend is: hij 
heeft dan wel voor een knapenstem 
gekozen, maar de jonge zanger 
heeft zo weinig volume, dat zijn 
zinnen altijd als een soort ijlte 
overkomen. Daarbij heeft Bart 
Ravache een gestalte, die eerder aan 
een verklede vrouw doet denken, 
zodat het toneelmatig helemaal niet 
werkt (een fout bij het 
kostuumontwerp?). Ik heb ook 
moeilijkheden met Van Dam: 
vocaal geeft hij een zeer 
overtuigende lezing, maar theatraal 
valt zijn rol in twee delen uiteen: 
aan de ene kant is hij de edele Tsaar 
(wat op Van Dams lichaam gegoten 
lijkt), maar eens de waanzin 
uitbreekt ziet men een acteur (zelfs 
een beetje over-acting was hem op 
de première niet vreemd). Het 
gevolg is dat de dood van Boris 
onberoerd laat. De toeschouwer zit 
vanop een afstand te kijken. 

Helemaal anders is het gesteld 
met de koorscènes. Hier verraadt 
Dresen een paar Brechtiaanse 

trekjes: de mensen aan het hof zijn 
gehuld in zeer mooie, exotische 
gewaden. Ze suggereren een voorbij 
tijdperk. Maar de massa heeft tal 
van twintigste-eeuwse trekjes. Een 
gewild anachronisme, waarmee 
Dresen tracht te tonen dat het volk, 
de onderdrukten, de slachtoffers 
van het systeem niet van ons 
gescheiden zijn. Dat levert het 
schitterende beeld op, waarbij een 
kwartier lang sneeuw uit de hemel 
komt dwarrelen en het 
samengehurkte volk bedekt. Het 
leidt vooral naar het laatste 
tafereel, waar Dresen uit de hoek 
komt als een virtuoos regisseur van 
grote massa's. De revolutiescène is 
een theatermoment dat ver boven 
de rest van de vertoning uitschiet: 
het verschijnen van Jules Bastin als 
aanvoerder van de oproerkraaiers is 
onvergetelijk sterk. Daarbij 
schakelt Dresen de ganse ruimte 
van het circus in, zodat hij de valse 
Dimitri op een wit paard kan laten 
verschijnen (niet het witte paard 
van de verlosser, wel het witte 
paard dat in het circus thuishoort). 

Tot slot nog deze opmerking: de 
muziek van Moessorgski heeft 
slechts zin, als men woord voor 
woord weet wat er gezegd wordt. 
Het lijkt dan ook van het snobisme 
een beetje te veel om te doen alsof 
het publiek van de Munt zomaar 
Russisch verstaat. Vele scènes 
blijven door het taalgebruik 
duister - vooral de scènes tussen 
Boris en zijn Bojarerr; Moet men de 
hang naar "originele" versies dan 
niet in vraag stellen. Zou een Duitse 
versie — die hier te lande toch veel 
toegankelijker zou zijn, niet beter 
op haar plaats zijn? 

Johan Thielemans 
en Pol Arias 
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