
M ARI ANN A SZTROJEVA

Váltások a szovjet
rendezőművészetben

A XIX. század színházát még viszonyla-
gos stabilitás jellemezte. Az egyes ember
és környezete viszonyát kifejező általános
jelzések, a színész és színpadi környeze-
tének viszonya megingathatatlannak tűnt,
a szobadíszlet pedig a színpad el-
idegeníthetetlen kellékének. Középpont-
jában mindig a színész állt, mintegy a
színpad egyetlen fontos része. A díszlet
szinte észrevétlen maradt, nem szólt be-
le a dialógusba.

Sztanyiszlavszkij és a Művész Színház

Ez a helyzet abban a történelmi pillanat-
ban változott meg, amikor a rendezőmű-
vészet mint önálló művészet jelent meg.
Oroszországban ez a pillanat akkor kö-
vetkezett be, amikor Csehov Sirálya fel-
rebbent a Művész Színház függönyére.
Ettől kezdve a rendező a színpad telj-
hatalmú ura, aki mintegy az élet, a valóság
meghatalmazásával cselekszik. Az
emberábrázolást kiegészítette a világ, a
teljes élet összetettebb ábrázolására való
törekvés. Megszűnt a színpadi tér passzi-
vitása. A színpad lárhatóvá tette az em-
bernek a környezetével, a természettel
való viszonyát, magát a történelmi folya-
matot. Megkezdődött a színpadon az
embernek és a világnak, a századnak a
párbeszéde. Ez a folyamat, amely
voltaképpen a klasszikus orosz irodalom
filozófiai és művészi felfedezéseire alapo-
zódott, a színpadi realizmus új formáját
teremtette meg.

Ezeknek a törekvéseknek a célja nem
egyszerűen az volt, hogy a színpadon
hitelessé tegye az ábrázolt világot, vagy
hogy ezzel ingerelje a megmerevedett
színpadi rutint. Sztanyiszlavszkij rendezői
módszere egészen új viszony ki-alakítására
törekedett az ember és a valóság között.
Az utazások, kutatások során
összegyűjtött tárgyak, vázlatok egy sajátos
színpadi valóság részévé váltak. A
színpadon megjelenve ezek nemcsak
egyszerűen az életet ábrázolták - azt az
életet, amelyet a mindennapokban maga
körül a néző is lát -, hanem azt a másik,
láthatatlan életet is, amely eddig nem fért
he a színpad keretei közé.

Az életmetszet, amelyet a színpadom

láttunk, nem metszette ketté a színpad
előtti és mögötti teret, hanem éppen el-
lenkezőleg, ablakot nyitott rajta a vég-
telen természet felé. Például: ha kinyílt
egy ajtó, akkor mögötte a ház meleg,
lakott gyomrába tekinthettünk. Ha kinyílt
egy ablak, a következő pillanatban vi-
rágzó faágak hajoltak be rajta. A távolban
a mezőn folyókanyar tűnik fel, még
messzebb a ködbe vesző horizont, ahon-
nan szinte - mint az égből felhangzik a

Cseresznyéskertben annak a megpattant
húrnak a fájdalmas hangja.

A szerény, hétköznapi Csehov-
bőseikben mindennapi életük
kisszerűsége mellett feltárult az is, hogy
milyen lehet és milyen is lesz még az élet
egyszer. Fel-tárultak bennük az emberi
méltóság tartalékai, amelyek mintegy a
jövendő zálogává váltak ezekben a
figurákban. Közelinek tűnt az a pillanat,
amikor egy új szinten harmónia létesülhet
ezek között a tulajdonságok között. A
néző meg-érezte ennek a pillanatnak a
közelségét.

Elmúlt néhány esztendő, és mindez
egyszerre csak fölöslegessé vált. A Mű-
vész Színház igazsága haszontalan igazság
lett, amint ezt maga Nyemirovics-
Dancsenko megjegyezte. A szerényen
poétikus csehovi hősök befejezték külde-
tésüket. Létük, amely a véghez közeledve
egy pillanatra még fellobbant, meg-
szakadt. Feleslegessé váltunk - ismerték
fel a Cseresznyéskert gazdái. Feleslegessé
váltak a nagyszerű, okos asszonyok, akik

Jelenet Vahtangov 1922-es Dibuk-rendezéséből

hosszú szoknyában jártak, fehér blúzban,
amelyeknek magas nyaka volt, széles
karimájú kalapokban, amely puha árnyé-
kot vetett az arcukra, a furcsa férfiak,
akik mindig kissé bizalmatlanul, de ud-
variasan néznek beszélgetőpartnerükre a
cvikkerük felett, amely hosszú zsinóron
lóg, és akik egész éjszaka tudnak vitat-
kozni az élet értelméről, arról, hogy mi
lesz majd két-háromszáz év múlva.

A Művész Színház híres csehovi világa
feledésbe tűnt. És magával vitte az egész
színpadi berendezést. A telezsúfolt,
„belakott" színpadtér most már szinte
anakronizmusnak tűnt. A házából, a
természetes világából kiűzött ember így,
csupaszon szembekerült a tör-
ténelemmel. „Kizökkent az idő." Az élet
komótos folyamatát egy katasztrofális
robbanás megszakította. ,,Szörnyű időket
élünk, minden darabokra tört." Ezek a
gorkiji szavak jellemzik a születő szín-
ház jellegét. A század háborúk és forra-
dalmak korszakába lépett. A természetes
környezetéből kiszakított embert lö-
vészárkokba és barikádokra sodorta a
történelem. Élesen kirajzolódott az osz-
tályok antagonisztikus ellentéte. Az első
orosz forradalom után beköszöntött a
reakció korszaka.

Ezeket a történelmi változásokat az
orosz értelmiség, köztük a művészértel-
miség egy része is katasztrófának, a régi
értékek megsemmisülésének érezte. Úgy
tűnt, hogy az emberiség a pusztulás szé-



lén áll, a humanista kultúrát a megsem-
misülés fenyegeti. A század első évei-nek
demokratikus illúzióit a hanyatlás, a
dekadencia eszméi váltják fel. Az orosz
kultúra legjobbjai természetesen a reak-
ciónak ebben a nehéz korszakában is el-
lenálltak ezeknek a hangulatoknak. Foly-
tatódott a demokratikus és szocialista
kultúra elemeinek a kialakítása. A mű-
vészt azonban tragikus előérzetek kerítik
hatalmukba. Az új század ellentmondá-
sait megoldhatatlannak érzi. Megjelennek
a halál motívumai. A lírát felváltja a
tragédia. A művész hatalmas erőfeszí-
tésekkel igyekszik a történelmet megér-
teni, felemelkedni az új idők filozófiájáig.
Művészet és valóság új típusú viszonyát
célozzák a filozófiai és költői ál-
talánosítások, a szimbólumok keresése.
Új metaforák jönnek létre, új színpadi
nyelv születik. A Művész Színház alakí-
tása után mindössze öt évvel újabb vál-
tása következik be tehát a rendezői for-
máknak. A színház új jelzésrendszert dol-
goz ki magának. Képzeletét a láthatatlan
erők kerítik hatalmukba. Az emberek
mindennapi élete eltűnik a színpadról.
Eltűnik a horizont is, a légkörből ki-fogy
az oxigén.

A létezésének szabadságától és teljes-
ségétől megfosztott ember egyedül marad
egy ijesztően üres színpadon. Meg-marad
egy-egy előadásban egy szoba-szöglet, de
csak azért, hogy mögötte a nagybetűs
Halál várja az embert. A szín-padot
fekete bársony borítja, mint az élet
végtelen bánatának a jelképe vagy mint
szürke, áthatolhatatlan köd, mint a világ
végtelen és arc nélküli aljasságának
megtestesülése. A színpadot elöntötték a
tragikus hangvételű vásári komédia
elemei, a végét járó élet álarcosbálja, a
pestistánc jelképe. Gordon Craig tervezett
díszleteket a Művész Színház Hamlet-
előadásához. Hatalmas lapjai azzal fe-
nyegették a kis emberfigurákat, hogy el-
nyelik őket a kozmikus tér titokzatosan
villogó pusztaságában.

Mejerhold és az új stilizáció

Az új rendezői szisztémát a Povarszkaja
utcai stúdióban kezdték el kikísérletezni,
amelyet 1905-ben Sztanyiszlavszkij és
Mejerhold együtt tervezett, majd mind-
egyik rendező a maga művészetében gon-
dolta tovább az itt lefektetett alapelveket.

Sztanyiszlavszkij azért kereste a stili-
záció lehetőségeit, hogy a realizmust a
szimbólum mélységéig dolgozza ki, hogy
a már kialakult művészetét egy költőileg

általánosított rendszerbe illeszthesse be-
le. Mejerhold viszont a maga szimbólu-
mait a színész naturális léte ellenében
használta. Arra törekedett, hogy alá.,

rendelje azt a maga elvont metaforikus
rendezői elképzeléseinek.

Ez két különböző szisztéma. Az egyik
az élő színész színháza, a másik az elvont,
metaforikus formák színháza. Az új kor-
szak színházművészetét ez a két egymás-
sal szüntelen vitázó, de egymáshoz né-ha
mégis meglepően közel kerülő, egy-mást
szerencsésen kiegészítő rendezői irányzat
határozza meg. Mindegyik a maga
módján fejezte ki a kort, amelyben
született. Sztanyiszlavszkij azért foglalta
műveibe a korszak tragikus vonásait,
hogy meghaladhassa azokat. A kortársi
élet diszharmóniájára ő az élet örök har-
móniája, egyfajta „örök emberi" pozí-
ciójából tekintett.

Mejerhold géniuszát az orosz kultúrá-
nak egy másik ága táplálta, amely a kor-
társi élet diszharmóniáját, katasztrofikus
voltát fejezi ki. Az új század tragikus el-
lentmondásait ő mint saját egyéni tra-
gédiáját fejezte ki. Úgy lépett színpadra,
mint maga a XX. század nyugtalan lelke.
Sztanyiszlavszkijjal ellentétben Me-
jerhold alkatánál fogva a tragikus világ-
érzés képviselője volt. Sztanyiszlavszkij
világa a Puskintól Tolsztojig és Csehovig
terjedő orosz klasszikus irodalom világa.
Mejerholdé az a diszharmonikus,
szaggatott vonal, amely Lermontovtól
Gogolhoz és Dosztojevszkijhez vezet.
Mindkét rendező a maga módján értel-
mezte a stilizált színház fogalmát. Szta-
nyiszlavszkij azért adott helyt a színpadon
a stilizációnak, hogy az élő emberi
figuráknak megadja azt az általános je-
lentést is, amelyet a természet kölcsönöz
nekik. Mejerhold elhatárolta magát min-
den naturálistól a színpadon. A stilizáció
segítségével a színháznak és a világ-nak
egy különös modelljét alkotta meg,
amelyet szembeállított a reális világgal.
Sztanyiszlavszkij és Mejerhold művészi
különbözőségei szüntelenül taszították és
vonzották egymást.

Sztanyiszlavszkij és Mejerhold általá-
ban az újítók türelmetlenségével tört
előre, és néha egyenetlen ütésre kénysze-
rítette a színház pulzusát.

Amikor a forradalom egész vidám vak-
merőségével betört az életbe és a szín-
padra, újabb nagy változások történtek.
Ez a mejerholdi stilizáció korszaka. Nem
véletlen, hogy ő lett a „Színházi Október"
vezetője. Nemcsak azért, mert a színházi
formák szüntelen megújításá

nak a harcosa volt. Egyszerűen eljött a ő
ideje. Azért vetette bele magát azonnal a
forradalom viharába, mert ez az eleme a
maga kitöréseivel, totális
ellentmondásaival, vakmerőségével
és szüntelen előretekintésével rokon volt
az ő lázadó alkatával, az ő újító
temperamentumával

Az a Mejerhold, aki nemrég még
Gologyinnal együtt rendezte a keresett,
dekadenskedő Álarcosbál-előadást, most
h tározottan szakít az esztétizáló
formával A színpadot újra a
történelemnek rendeli alá. A tragikusan
árnyalt
ünnepélyeség helyett a színpadra ömlött
a győztesek fiatal, kihívó és kegyetlen új
hangja Látható a díszítéstől mentes,
csupasz hátsó téglafal, a színpadtér
pedig
tömeggyűlések színhelye lesz. A tömeg,
a né vált a színház hősévé. Bátran
harsogott a kórus, s az ember vagy vörös
parancsnok volt, vagy ellenség.
Parancsszava hallatszottak, és sortűz
dördült. Semmi motiválás: aki nincs
velünk, az ellenünk van. És az
ellenséges burzsoá elemme együtt
kisöpörtünk a színpadról mindent, ami
személyes, egyéni, konkrét volt Ez volt
az az időszak, amikor a forrt dalom csak
milliókban számolt, elvesztette érzékét
az egyes ember problémái iránt. A
magunk elé tűzött nagyszer feladatok és
az anyagi, valamint a kulturális
szempontból is érezhető igénye közti
ellentmondás, amelyet Lenin a szituáció
kulcsának nevezett, valami furcsa dacos
aszketizmust eredményezett,
visszautasítását nemcsak a fizikai, de a
szellemi javaknak is. A szigorú
aszketizmus a demokrácia
szinonimájává, a korszak
alaptörvényévé vált. Az önfeláldozás a
emberi magatartás alapformája lett.

A művészek a szabadság, az igazság
szózatát, a jövő friss zenéjét hallották
kastélyrombolás hangjaiban. Ezért a jő
vőért hoztak áldozatokat, az életben és
művészetben. Az éhező, félig megfagyott
Moszkvában, ahol szinte
megszűnt minden hagyományos
értelemben vet kultúra, ahol nehéz volt az
élet, és ahol dolgozni még nehezebb volt,
Vahtangov lelkesen arra hívta fel
tanítványait, hogy „hallgassák a
forradalom zenéjét". Sztanyiszlavszkij
tanítványa, Vahtangov az elsők között
csatlakozott Mejerhold cél kitűzéseihez.
Nem azért, mintha megingott volna hite
Sztanyiszlavszkij
művészetének alapelveiben, hanem mert
érez te: az adott pillanatban ezek nem
időszerűek. De Vahtangov látnokian azt
is megjövendölte, hogy a jövő valamikor
majd egyesíteni fogja Sztanyiszlavszkij
és Mejerhold nevét. Az élő színész szín



házának és az elvont metaforikus
színháznak a szintézise benne van
Vahtangov utolsó rendezésében, a
Turandot regnőben is, mint álom, mint a
jövő megérzése.

De akkor ez az előérzet még nem lát-
szott reálisnak. Csak később, amikor
visszavonult az agitációs színház tavaszi
árhulláma, amely minden régi holmitól
meg akarta tisztítani a színházat, került elő
újra a pszichológiai színház. E s bár a
kritika még mindig arra törekedett nagy
zajjal, hogy a semmiből valamiféle „tiszta
proletárművészetet" teremtsen, a régi
színházak újra szükségesek lettek a
társadalom számára. Az ország a békés
időszakra rendezkedett be. Véget ért a
rombolás, elkezdődött az építés korszaka.
A frontmódszerek, a rekedt parancs-
szavak, a hangos kiabálás, a puskák és
ágyúk fenyegető zaja, a hadikommuniz-
mus korszaka átadta helyét a békés épí-
tőmunkának.

Visszatérés a realizmushoz

Igy tehát a forradalom után nyolc-kilenc
évvel új ciklus kezdődött a szovjet
rendezőművészetben, amelyet így nevez-
hetünk: a pszichológiai realizmushoz való
visszatérés korszaka. Az ebben az idő-
szakban született előadások - akkor is,

ha maga Mejerhold rendezte őket - foko-
zatosan szakítottak az aszketizmussal, a
sémákkal, az egyenruhákkal, a csupasz
színpaddal, a színészi munkának a nagy
tömegek mozgására és az akrobatikára
való leegyszerűsítésével, a politikai pla-
kátok nyelvével. Egy új típusú színész-
színház kezdett formálódni.

Visszatért jogaiba a mindennapi élet,
melyet a forradalom átalakított. Ismét
érdekessé vált az emberi pszichológia, az
érzések, az emberi lélek dialektikájának
feltárása, újra előtérbe kerültek az emberi
élet apró igazságai, amelyeket a for-
radalom egy időre háttérbe szorított. Nem
véletlen, hogy a Művész Színház A
Turbinok régnapjai című előadását nagy
sikere miatt a Sirállyal együtt emlegették.

Ez a fejlődés az 1930-as években egy-
beesett egy új nemzedék jelentkezésével.
Sztanyiszlavszkij és Mejerhold tanítvá-
nyai - Vahtangov, Tairov, Popov, mind-
egyikük a maga módján, más-más oldalról
- valamiféle szintézisre törekedtek. Ehhez
jutott el végül Nyemirovics-Dancsenko is.

Az első ötéves terv hősét nem lehetett
karosszékbe vagy díványra ültetni,
szobába zárni - ez a kor más szcenikai
megfogalmazást és környezetet követelt.
Építőállványzatot, egy gőzhajó fedélze

tét, plakátokat, magas színpadi emelvé-
nyeket. Az ember nagyon dinamikus és
ugyanakkor általános jelentést kapott. Az
építőállványzatok életprózája mint az élet
poézise jelent meg. Az élő embert
távlatba helyezi a rendező, mintegy ki-
emeli, felmagasztosítja. Az ember győz a
történelmi szükségszerűség megvalósí-
tásáért vívott ütközetben. Olyasmit hajt
végre, amely több mint ő. „Elek, élek,
barátaim! Élek!" Ez a kétségbeesetten
örvendező kiáltás romantikus himnusz-
ként szól az emberről, aki túlélte a törté-
nelem viharát. Így jött létre egy új szín-
padi filozófia.

A háború utáni évek progresszív euró-
pai művészei arra törekedtek, hogy a té-
nyek igazságát találják meg. Hogy újra
visszatérjenek az egyszerű ember életé-
hez, megtisztítsák műveiket a hazugságtól
és farizeusságtól, amely a fasizmus totális
hatalma alatt rakódott a művészet-re.

A mi színházunk ebbe a neorealista
hullámba valamivel később kapcsolódott
be, amikor már a mozi, a prózairodalom
és a költészet is elmondta a magáét. A
színházi neorealizmus nálunk szerényen
kezdődött, minden sokat ígérő bejelentés
nélkül. Egyszerűen összeszövetkezett a
Művész Színház stúdiójának

Mejerho ld 1931-es rendezése (Visnyevszk i j : Döntő csapás)



egyik végzős osztálya Oleg Jefremov ve-
zetésével. Nem akartak különböző szín-
házakhoz kerülni. Együtt maradtak, és
éjszakánként (saját zsebükre és felelős-
ségükre) elkezdték próbálni egy kezdő
drámaíró darabját: Viktor Rozov örökké
élnek című művét.

Jefremov és a Szovremennyik

A Szovremennyik (Kortárs) elnevezés
csak ezután alakult ki. Művészi prog-
ramjukként Sztanyiszlavszkij és Nyemi-
rovics-Dancsenko hagyatékának újra-
élesztését jelölték meg. Csak jóval később
kaptak önálló helyiséget, fizetést, és csak
azután jelentek meg az első plakátok.
Egyszóval váratlanul és hívatlanul jött
létre a Művész Színház új stúdiója. A
Művész Színház régi, elszáradt fája egy-
szer csak új hajtást eresztett.

A Szovremennyik az Örökké élnek című
darabbal kezdett, egy olyan ember-nek a
darabjával, aki átélte a háborút, a
lövészárkot, a sebesülést, a kórházat - aki
az irodalomba egyenesen a háborúból
érkezett. Viktor Rozov ott értette meg,
hogy a halál kegyetlen megpróbál-
tatásában elpusztul mindaz, ami hazug.
Csak az igazság marad meg örökké. Le-
omlanak a hamis tekintélyek, a régi dog-
mák, a naiv, csalóka illúziók. Csak az
igazi bátorság állja ki a próbát. A test-
vériség. És ebben a kegyetlen próbaté-
telben születik újjá a haza eszméje, tisztul
meg a lelkiismeret, hogy bármely
pillanatban föláldozzuk magunkat az igaz
ügyért.

Rozov abban különbözik Tyihonovtól
vagy Kazakevicstől, Bondarjevtől vagy
Baklanovtól, hogy soha nem igyekezett
művészetében a háborút regény-témaként
fölhasználni. Még az Örökké élnek című
darabban sem a fronton ábrázolja hőseit,
hanem a hátországban, az evakuáció
körülményei között. Rozovnak
mindörökre megmaradt az a szokása,
hogy az embereket nem a lövészárok-

ban vizsgáztatja, amikor fegyver van a
kezükben, amikor világos, hogy ki az
ellenség és ki a barát, hanem békés kö-
rülmények között, messze az ütközetek-
től. A rozovi „rövidnadrágosok" és Vo-
logyin „gyári lányai", akik akkor a
Szovremennyik előadásaiban és más elő-
adásokon is megjelentek, mindenféle ma-
radiság ellen fellázadtak: a hazugság, a
megfélemlítés, a hallgatás, a közömbös-
ség, a kispolgári önelégültség és kon-
formizmus ellen. Haragjuk mögött apáik
indulata volt: azoké, akik harcoltak és
meghaltak a háborúban. A Boldogság mer-
re vagy? című Rozov-darab hőse Oleg,
gyermekes haragjában édesapja kardjával
apróra szabdalja egy kispolgári lakás
bútorzatát.

A Szovremennyik a Művész Színház
örökösének vallja magát. És valóban azzá
is teszi hallatlan érzékenysége az élet-
igazságok iránt, amely itt a rendező mun-
kájának alapjává vált. Oleg Jefremov,
akinek abszolút hallása van az emberi
igazságok iránt, magával tudta ragadni a
fiatal színészeket. Mindegyikük, legyen
az Kvasa, Tabakov vagy Jesztyignyejev,
kezdetben akaratlanul is az ő
hangvételével, hangszínével dolgozott, az
ő lumberjackjait viselte, az ő széles,
szögletes mozdulatait ismételte, magáévá
tette kissé nehézkes, de az igazság iránt
hallatlanul érzékeny temperamentumát.

Aztán később kiderült, hogy mindegyi-
küknek megvan a maga, a másikhoz nem
hasonlítható egyénisége. Így jött létre az
az új stílus, amelyről azonnal meg lehet
ismerni a Szovremennyik színészeit. Az
első időben mindannyian egy-ívásúak
voltak, és egyformán gondolkoztak.
Közösen fejezték ki azt az igazságot,
amely az egész csoport alapélménye volt.
Ez a közös ügy fontosabb lett számukra
az egyéni sikernél. Éppen ebben volt
bájuk és tisztaságuk: ennek a közös
kalásznak, a Szovremennyiknek minden
egyes szálát átkötötte egy fonál,

egy gondolat. Ebben a stúdiójellegben
persze - mint kiderült -, bizonyos kor
látok is voltak. A fiatal színháznak
nyilvánvalóan nem
lehetett meg a megfelelő esztétikai
kultúrája, művészi
gondolkodásuk skálája sem volt még elég
széles. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a
Szovremennyik neorealizmusa kifullad.
Ez először abban mutatkozott meg hogy a
formák nem voltak eléggé
pontosak, a szcenikai megoldások
elmázolódtak. Az egyszerűségből
szegényesség lett

A hős ebben a színházban általában
nem lépett ki soha a család, a lakóház az
utca, az iskola falai közül. Konfliktusa
lokális jellegű volt: a közvetlen
környezetével került szembe. Ez általában
nem érintett nagy társadalmi-politika
problémákat, hanem csupán erkölcsi jel
legűeket. Ezért aztán a társadalmi-
természeti környezet rajza kevéssé
érdekel te a színházat.

A rendezés az egyes emberrel
foglalkozott. A maga kiválasztotta hős
jellemét magatartását analizálta, és ritkán
emelkedett
fel általános emberi, filozófiai, morális
kérdésekig. A mindennapi élet, az
akkori fiatalság hangulatát - még
beszédmódját, szokásait is - nagyon jól és
pontosan érzékeltette Jefremov, de még
sokáig nem jutott el a történelemhez, a
kor általános problémáihoz. Telt-múlt az
idő megváltozott ezeknek a hősöknek az
életkora. Az iskolásokból, akik még
éppen csak a helyüket kezdték keresni az
életben, érett emberek váltak, akiknek
vissza kellett tekinteniük a megtett útra és
nem volt már kit megkérdezni, hogy mi a
helyes, mi nem. Bármilyen furcsa hiába
nőttek fel, igazában mégsem váltak
felnőttekké; tulajdonképp koravén
gyerekek lettek. Ez az az „átkozott
infantilizmus", amely Jevtusenkót,
Voznyeszenszkijt és Akszjonovot is
gyötörte.

Amikor Rozov Érettségi találkozójának
negyvenéves szereplői újra összegyűlnek
az osztályteremben, csodálkozva veszik
észre, hogy a régi iskola padjai még
mindig jók nekik. És amikor a Fenn a
Fudzsijamán című darabban egy újabb
magaslatra akarnának eljutni, sehogy sen
sikerül. Hiába tekintenek vissza az
életükre, tanulságot nem találnak.
Nincsen új nézőpontjuk: a fiatalságukat
továbbra is fiatalságuk
gondolatrendszerében próbálják felmérni.

Így aztán a líra, a mindennapi lét és
morál, az élő színész lehetőségeinek
határain belül maradva nem születtek
nagy rendezői megoldások. A színház
lassanként elvesztette kapcsolatát az
idővel

Jelenet Ajtmatov Föl a Fudzsijamára című színművének előadásából (Szovremennyik Színház)



EIérkezett az a pillanat, amikor világossá
ált, hogy a történelemhez kell fordul-
annak tapasztalatából kell segítséget
kapniuk a jelen megértéséhez: az
elmúlt korok hőseitől kaphatnak csak se-
gítséget önmaguk felnőtté válásához. gy
született meg a Dekabristák, Narodo-,olecek,
Bolsevikok című trilógia, amelyet a Nagy
Októberi Szocialista Forradalom tvenedih
évfordulójára mutattak be. abból a
nagyszabású elképzelésből természetesen
nem minden valósult meg.

A trilógiában a színháznak ugyanazok a
,koravén" fiataljai szerepeltek, mint a
modern darabokban, csak történelmi
köntösöket aggattak magukra. De ezekben
a történelmi maskarákban mégis több volt
a nyereség, mint a veszteség. Amikor
Oleg jefremov a színpad tükrökkel
megsokszorozott mélyén L Mik-lós cárt
alakította, amint nagy színészi tökéllyel
vezeti a dekabristák kikérdezését, és
mindenáron arra törekszik, hogy azok
beismerjék bűnösségüket, egy új színpadi
típus született: a képmutató zsarnoké.

A legtöbb színpadi nyereség a Bolse-
vikokban született. Nemcsak azért, mert
Satrov dokumentumdrámája a maga hi-
telességében közel állt a színház stílu-
sához. Az előadás igazi érdeme az volt,
hogy talán a színház történetében először -
az egyes kiváló színészi alakítások
egységes rendezői egésszé, színpadi ko-
reográfiává álltak össze. Úgy tűnik, hogy
a forradalom történetének általánosít-ható
értékei rákényszerítették a rendezőt a
nagy színpadi általánosításokra. A darab
dokumentarista jellegének megfelelően a
színpadi játék is szimultán folyt, és úgy
tervezték meg, hogy minden szereplő
mindig színpadon legyen. A cselekmény
időben is kitágult. Tizenöt percenként,
megszakítva a cselekményt, fiatal katonák
jöttek előre díszlépésben a színpad vörös
drapériával borított mélyéből, és
ünnepélyes őrségváltást hajtottak végre a
Lenin-mauzóleum előtt. Ez a
dokumentumbetét az egész cselekménynek
izgatóan mély hátteret, dimenziót
kölcsönzött.

A színház eszmei és esztétikai útkere-
séséhez nagy segítséget adtak a klasszikus
művek. De ezekhez is a maguk módján
közeledtek - a színész révén. Goncsarov
Hétköznapi története, az Éjjeli menedékhely és
Szaltikov-Scsedrin Balalajkin és barátai
című darabja elsősorban színészi
felfedezéseket hozott. Jevsztyignyejev,
Kvasa, Scserbakov ezekben a szerepekben
nőttek fel igazán. De ezeket a

darabokat sem lehet nagy rendezői
telitalálatnak nevezni. Valószínűleg ezért
is nem sikerült a színháznak az igazán
nagy szerzőket meghódítania: Csehovot
vagy Shakespeare-t. Ezek komoly rende-
zői koncepciót igényelnek. A Sirály és a
Macbeth előadásához a színház nem bizo-
nyult még elég erősnek. Fejlődésében
stagnáló szakasz következett be. Ez arra
késztette a rendezőket, hogy újabb meg-
oldásokat, lehetőségeket keressenek.

Ljubimov és a Taganka

Bár már régen készülődött, csak a hatva-
nas évek közepén csapott fel a szovjet
rendezőművészet új hulláma. 1963-ban a
Vahtangov Színház stúdiójának kis
színpadán jurij Ljubimov végzős osztá-
lyának tagjaival színre vitte Brecht A
szecsuáni jólélek című drámáját. Ekkor vet-
te kezdetét a szovjet színház új korszaka.
(Habár sok szempontból ez is a Szovre-
mennyik szellemében jött létre.) A hat-
vanas évek főiskolásai, akik felemelt
ököllel vitték Brecht arcképét, nemcsak rá
esküdtek fel, hanem az 1920-as évek
tradícióira is. A Taganka Színház Mejer-
hold, Vahtangov és Eizenstein művészetét
akarta feltámasztani és összhangba hozni
Brecht epikus színházával. Ezt a már
régen megértett történelmi feladatot a
Taganka más színházaknál radikálisabban
hajtotta végre, mert sikerült magába

olvasztania az elvont metaforikus színház
minden hagyományát, és sikerült ezen az
alapon tovább is lépnie.

A stúdió első Brecht-előadásán a szín-
padteret csak jelezték; megszüntették és a
nézőtérről felvitt székekkel helyettesí-
tették a hagyományos értelemben vett
díszleteket, a színészek munkaruhát, egy-
szerű tréningruhát viseltek. Mindez arra
szolgált, hogy feloldják a hagyományos
színpad kötöttségeit. A fiatal szín-ház
nemcsak a hagyományos kortársi
drámának fordított hátat - Arbuzovnak,
Rozovnak, Vologyinnak -, de még Cse-
hovtól is elfordult. A színészek kereken
kijelentették: nem hajlandók többé Rozov
„rövidnadrágos fiúit" játszani.

A Taganka határozottan a Szovre-
mennyik színpadi stílusa ellenében jött
létre, ellenpólusává vált az átélés iskolá-
jának. Elsajátítva a brechti elidegenítés
fogásait, új színpadi mozgást alakítottak
ki, amely lehetővé teszi a szereppel való
azonosulást, de a szerepből bár-melyik
pillanatban való kilépést is. Ez hatalmas
lehetőségeket jelentett, A színész nemcsak
az általa ábrázolt ember nevében beszélt,
de a maga nemzedékének élettapasztalatát,
véleményét, vágyait is elmondta.

A Taganka első évtizede után világossá
vált, hogy jurij Ljubimov teljesen új
irányzatot hozott létre a színházművé-

A Tíz nap, amely megrengette a v i l ágo t . . . előadása a Tagankán (Korniss Péter felv.)



szetben. Költői estekkel és publicisztikai
előadásokkal kezdte. Ezekben új viszonyt
alakított ki a színház és a nézők között.
Minden módon aktivizálni akarta a nézőt:
fel akarta ébreszteni állampolgári
felelősségét, el akarta szakítani a ka-
rosszéktől. Ennek érdekében felhasználta
Mejerhold felfedezéseit: a negyedik fal
eltüntetését, a rivalda megszüntetését, a
portált, a járásokat, a díszleteket, a jel-
mezeket, a maszkokat és a parókákat.
Színészei mind nagyszerűen mozognak,
énekelnek, táncolnak, verset tudnak
mondani, akrobatamutatványokat, pan-
tomimot és bűvészmutatványokat adnak
elő. A külső színészi technika, amely jó
ideig háttérbe szorult a mi színházaink-
ban, most hatalmas lökést adott az egész
színházművészetnek.

Mindenki, aki belép a Taganka szín-ház
hosszúkás alakú, keskeny, mindig zsúfolt
nézőterére, az előadás résztvevőjének
érzi magát. És a színház tudatosan
hangsúlyozza is ezt a nézői részvételt az
előadásban. A Tíz nap, amely megrengette
a világot című előadás előtt a nézők jegyét
az előcsarnokban strázsáló vöröskatonák
veszik át és tűzik szuronyuk he-gyére. A
hajnalok itt csendesek című elő-adásban a
nézőtérre lépve félre kell haj-tani egy
sátorlapot. A Falovak színpadán
futószőnyeg vezet átlósan - a nézőknek
keresztül kell haladniuk rajta. A Kap-
csolják be a biztonsági öveket! című
produkcióban pedig ezt a felszólítást
egyenesen a nézőkhöz intézik. És érez-
zük is mindnyájan, hogy rólunk van szó.

A színpadi látványnak ez a dinamikája
kialakította a maga sajátos jelzésrendsze-
rét, amely lehetővé teszi, hogy a nézőhöz
hiánytalanul eljusson a rendezői gondolat.
Az alapja ennek a jelzésrendszer-nek
maga a kellék mint színpadi metafo-

ra. Ljubimov rendezői gondolkodása per-
sze nem egyszerre alakult ki. Először ő is
inkább azzal foglalkozott, hogy meg-
tisztítsa a színpadot minden régitől, hogy
új formákat alakítson ki.

Aki A szecsuáni jólélek után megnézte
Voznyeszenszkij Antivilágok című műso-
rát, az E/ők és holtakat vagy a Tíz nap,
amely megrengette a világot című előadásait,
bizonyos ismétléseket fedezhetett fel.
Igen, megint fényfüggöny, megint csu-
pasz hátsó fal, megint a fekete tréning-
ruhák, a pantomim, a gitár. De ahogy telt
az idő, fokról fokra új metaforarend-szert
épített ki a színház. Ljubimov nem
fordított hátat egyik régi megoldásának
sem, hanem egy teljes jelrendszerbe kap-
csolta be őket. És itt már feltétlenül
szüksége volt a díszlettervezők segítsé-
gére. Egy olyan nagy színházi fantáziával
rendelkező emberrel találkozott, mint
David Borovszkij. Ez a találkozás alap-
vető jelentőségű volt. Először is közösen
meghatározták a színpadi tér új alap-
elveit. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy a
mindennapi légkör, a szimbólumhoz
vezető hidak megépítése. Az alapot
mindig egy egyszerű, házi készítésű
anyag adta: fa, vászon. Ez határozta meg
az előadás „alaphangját": az ábécé
betűivel jelölt építőkockák a Hallgassatok
meg! című Majakovszkij-produkcióban,
egy hatalmas utcai óra a
Csúcsforgalomban, egy teherautó platója
és néhány oldaldeszkája A hajnalok itt
csendesekben, egy szürkésbarna, durva
anyagból szőtt függöny, mint a történe-
lem kíméletlenségének szimbóluma a
Hamletben, kéziratok és ügyiratok pa-
pírpelyhei, amelyek lassan hóesésként bo-
rítják be a színpadot a Barátom, higgy !
című Puskin-műsorban. Ezek a meta-
forikus díszletelemek minden előadásban

a maguk életét élték, funkcionálisan is. A
Pugacsovban szereplő láncok gúzsba
kötötték a lázadó parasztok félmeztelen
testét. A Majakovszkij-műsor játékkockái
egy pillanat alatt sorba rendeződtek, és
tribünné váltak a szónokló költő, vagy
íróasztalokká a kritikusai számára. A
teherautó platói felemelkedtek, és füg-
gőleges helyzetben fákat ábrázoltak, majd
ismét leereszkedtek a mocsárba mint híd,
és végül a katonalányok sírját ábrázolták,
az előadás befejeztével a híres
keringőjelenetben pedig szinte kör-be-
körbe táncoltak a színpadon. A függöny
szinte a Hamlet főszereplőjévé vált. Mint
kísértet beszélt Hamlethez, de át tudott
alakulni trónszékké, amelynek karfáját
belétűzött kardok alkották, és a végén ő
söpörte le a hullákat a történelem
színpadáról.

Ljubimov nagy felfedezése a színpadi
metafora. Rendezői fantáziája kifogyha-
tatlannak látszik. Legutóbbi előadásaiban
még rövidebbé vált a mindennapi léttől a
szimbólumig vezető híd. A szín-padon
megjelentek az „életből vett" tárgyak,
amelyeket nem stilizáltak, nem dolgoztak
át, nem nagyítottak fel. Egy rozsdás
borona, egy nyírfaágból készült doboz,
papucs, bocskor és egy darab fekete
kenyér a Falovakban. A Kapcsolják be a
biztonsági öveket ! című előadásban valódi
repülőgépülések szerepelnek. Ezek a
tárgyak azonban nem arra szolgáltak, hogy
a színpadot a mindennapi élet
atmoszférája kerítse hatalmába. Tágabb
érvényű jelképpé váltak. Az egyik
előadásban mint a letűnt falusi élet tárgyai
szerepeltek, a másikban mint egy
repülőgép-szerencsétlenség maradványai.
A rendezői gondolat dinamikája azt a célt
szolgálta, hogy ezeket a szimbólumokat
hozzákapcsolja az élethez. És ebben egy
sajátos logika jelent meg. Először hozzá
kellett szoktatnia a nézőt ehhez a
metaforikus gondolkodásmódhoz. Ezért
kezdetben közvetlenül a minden-napi
összefüggésekből indult ki. Az-után fokról
fokra jutott el az élet különböző rétegeinek
mélyebb vizsgálatáig. Most már minden
előadása nagy, globális kérdésekkel
foglalkozott, mint a nép és a forradalom
( A z anya), a nép és a háború ( A hajnalok
itt csendesek), az ember és az idő (Falovak).

Az egyes ember ütköztetése a törté-
nelemmel minden esetben sajátosan di-
namikus, a korszak lényegét tükröző me-
taforát csihol ki. A színpadi tárgyak na-
turális volta pedig a valódiságot igazolja, a
metafora realista jellegét.

Efrosz Romeo és Júliája a Központi Gyermekszínházban: Gracsev (Romeo) és Volkov (Lorenzio)



A Taganka munkájának minden terü-
letén megnyilvánul a naturális anyagok-
hoz és az élet naturális elemeihez való
vonzódás - a repertoárban és a színészi
munkában is. Miután kidolgozták a költői
színház elemeit, új fogások és összetettebb
irányzatok felé fordultak, elsősorban a
tragédia új megjelenítése felé.

A tragédia sokáig hiányzott színházaink
műsoráról. Csak néhány kivételt em-
líthetünk, amelyek a szabályt erősítették,
mint például Ohlopkov Ifjú gárdája.
Ennek a jelenségnek az oka nemcsak a
kultúra irányítóinak törekvéseiben
keresendő, amelyhez a drámairodalom is
igazodott. Ekkor a nagy klasszikus
tragédiákat is úgy játszották, mint
optimista, megtisztító erejű, hősies,
patetikus műveket - mindegy, milyen
jelzőket írtak melléjük, a lényeg az volt,
hogy ne legyenek tragikusak. A
pszichológiai színház, az átélés színháza
így éles ellentétbe került a költői
színházzal.

Nem véletlen, hogy a Művész Színház
soha nem tudott nagy verses tragédiákat
játszani. És most sem tudott. Valószínűleg
az előadás egészen más pszicho-fizikai
struktúrájára lenne szükség ezeknek a
nagy tragédiáknak a bemutatásához. Ez a
struktúra csak egy jelzéses világban
dolgozható ki, amely el tud vonatkoztatni
a szobadíszlettől, a mindennapi
intonációktól és az emberi tettek kicsi-
nyes indoklásától.

Ljubimov csak akkor mert a tragédia
műfajához nyúlni, amikor a Taganka
színészei megtanultak már jól verset
mondani, megtanultak szabadon, kötet-
lenül, ugyanakkor nagy koncentráltsággal
élni a költészet légkörében, amikor
megtalálták a nézőtérrel való kapcsolat-
tartás új formáit, és magukat a nézőket is
rá tudták hangolni a költészet hullám-
hosszára. Ljubimov rövid idő alatt egy sor
történelmi, forradalmi tragédiát rendezett
( A z anya), mai témájú tragédiát ( A
hajnalok itt csendesek) és klasszikus
tragédiát (Hamlet). Ez a trilógia nagyon
nagy vizsga volt, és a színház sikerrel tette
le ezt a vizsgát.

A Taganka színészei, következetesen
haladva a maguk útján, éppen ezekben a
tragédiákban jutottak közelebb az emberi
élet apró, mindennapi igazságaihoz.
Szlavina mint Nyilovna, Sapalov mint
Vaszkov, Viszockij mint Hamlet, Gye-
midova mint Gertrudis szabadon szár-
nyalnak a tragikus költészet
magasságaiban, ugyanakkor az emberi
érzések közvetlenségét is tolmácsolni
tudják. Íme,

egy konkrét példa: hogyan fér meg egy-
mással Mejerhold és Sztanyiszlavszkij.
Ebben a szintézisben a színház csak gaz-
dagodhat. Ettől kezdve elhallgatott az a
diszkusszió, mely szerint a Tagankán a
rendező megöli a színészeket, a színész
csak anyag a kezében, nincs egyénisége,
nem tud jellemeket formálni a színpadon.
Mindenki számára világossá vált, hogy
Ljubimov tíz év alatt nagy színészeket
nevelt fel, akik a legnehezebb fel-
adatokkal is megbirkóznak.

Van még egy nagyon fontos tulajdon-
sága Ljubimov tragédiastílusának: a hu-
mor. Akárhány tragikus előadást rende-
zett, mindig megtalálta az alkalmat, hogy
nevessen is. A nevetés aláhúzza a szituá-
ció drámaiságát. Gondoljunk a Tíz nap... .
betétjeire, A hajnalok...-ban a katonalá-
nyok sztriptízére, a Hamletben a sírásók
mesterségesen felnagyított jelenetére,
amely a színpad előterében játszódik -
ássák a sírt, kirakják a színpadra a ki-ásott
csontokat, a koponyát, és vastagon
viccelődnek.

Lehet, hogy éppen ebben a mindig fel-
feltörő humorban van Ljubimov fő ereje,
itt mutatkozik meg molière-i jelleme.
Valószínűleg nem véletlen, hogy mint
színész éppen Molière szerepében találta
meg újra magát Bulgakov Moličre című
darabjának Efrosz rendezte televíziós
előadásában.

A Tagankát nem annyira az egyes em-
ber pszichológiája érdekli, mint inkább a
tömegek pszichológiája, a nép lelke.
Ljubimov mindig arra törekedett, hogy az
emberek tetteinek általánosítható okait
tárja fel.

Ez uralkodott a költői esteken és a fő-
hősök ábrázolásában is. Minden színész,
akár Ahmatova versét adta elő, akár Olga
Bergholtzét, mindig egy és ugyan-

azon poémának a szavait mondta. Mire
való volt ez az általánosítás ? Miért találta
úgy a színház, hogy a költők egyé-ni
hangja nem fontos? Es egyáltalán, mi
indította el a színházban is azt a harcot,
amely az életben a fizikusok és a lí-
rikusok dialógusaként ismeretes?

Az ok valószínűleg magának az emberi
pszichológiának megváltozásában van. A
tudományos-technikai forradalom, amely
már a XX. század elején megkezdődött, a
század második felében minden lakásban
tapinthatóvá vált, és gyökeresen
megváltoztatta az emberek egymáshoz
való viszonyát nemcsak a termelési
folyamatban vagy a közlekedésben,
hanem az emberi tevékenység más terü-
letén is. Az ember és a természet közé
benyomult a technika. A tudomány min-
denhatónak látszott, előtte el kell hogy
hallgasson a naiv természet. Úgy tűnt,
hogy a fizikusok mindent meg tudnak
magyarázni, előre be tudják programozni
az emberi lélek minden rezdülését.

Az emberi viszonyoknak ez a bonyo-
lultsága hatott a művészet struktúrájára is.
Ezért történt, hogy a képzőművészet és a
zene után a színház is a jelzések műhelyét
kezdte tanulmányozni.

A folyamat, a tudományos-technikai
forradalom teljes kibontakozásának ide-
jén felgyorsult. De alig telt el tíz eszten-
dő, és a színpadi stilizáció általános di-
vatja kezdett kifulladni. Nem volt már
egyetlenegy színház sem, amelyben ne
szedték volna le a függönyt, ne távolí-
tották volna el a kulisszákat, ne dobták
volna ki a ruhatárat, ne építettek volna
„virághidat" a színpad és a nézőtér között,
ne adtak volna gitárt vagy mikro-font a
főhős kezébe. A Taganka Hallgassatok,
meg Majakovszkij vagyok! című
előadásában a költőt öt színész játssza,

Efrosz Cseresznyéskert-rendezése a Tagankán (Sternberg, Viszockij és Gyemidova)



életének öt szakaszát akarván érzékeltetni.
Ez az ötlet azt a célt szolgálta, hogy egyik
színésznek se kelljen magára vállalnia
Majakovszkij egész egyénisé-gének súlyát.

A gyakori ismétlés révén még magánál
Ljubimovnál is devalválódott ez a fogás,
például a Puskin-előadásban. Nem-csak
azért, mert kevés színész tudja úgy olvasni
Puskin verseit, mint Zolotuhin. Ennek a
módszernek a plakátszerűsége
Majakovszkijhoz jól illik, Puskinhoz vi-
szont nem. Majakovszkij maga is kész volt
bármelyik pillanatban fellobbanni és
kiállni a közönség elé. A puskini művészet
egyöntetű harmóniája viszont nem tesz
lehetővé ilyen felszabadulást. A Barátom,
higgy ! című előadásban fetisizálódik ez a
fogás.

A szintézis: Efrosz

Alighanem Anatolij Efrosz az a szovjet
rendező, aki most legközelebb áll a
szintézis megvalósításához. Efrosz Popov
és Knebel tanítványa, meggyőződéses
híve volt a Művész Színháznak.
Sztanyiszlavszkij utolsó nagy felfedezései,
a darab és a szerep elemzésének dina-
mikus módja nagy hatással voltak fejlő-
désére, pályáját az első lépéstől kezdve
meghatározták.

Rendezői bemutatkozása a Gyermek-
színházban volt. Rozov Boldogság, merre
vagy? című színdarabját rendezte. Min-
denki, aki látta ezt az előadást, el volt
ragadtatva egy fiatal színésztől, Oleg
Jefremovtól. Egy család életét látjuk. A
lírai atmoszférát apák és fiúk nem-
zedékének kirobbanó konfliktusa szakítja
meg. Az előadás csak kis szigetnek tűnt
akkor a többi színház tengerében. De
jelentősége sokkal nagyobb volt.
Nemcsak innen kezdődik Rozov dráma-
írói és Efrosz rendezői életműve, hanem
ekkor fogalmazódott meg Oleg Jefremov
játékában a jövendő Szovremennyik
Színház művészi hitvallása. Ebben a
némileg naiv, neorealista stílusban foly-
tatódik majd sokáig Efrosz munkássága.
Egymás után mutatta be Rozov és a többi
gyermekszínházi szerző darabjait, egymás
után vezette fel a színpadra a rozovi
„rövidnadrágosokat", akik ugyan
rövidesen felnőttek, de a rendező stílusa
mégsem változott meg alapjában. A
mennyiségi felhalmozódás korszakát élte.

Mindazt, amit a Szovremennyik meg-
valósított, Efrosz még gondosabban egy-
másra rakosgatta. Nem akarta még a
színészek munkáját összekapcsolni a
rendezői útkeresésekkel. A színpadon a

ház, a család és az iskola mindennapi élete
folyt - az élet, amelyet folyamatában
ábrázolt a színpad. Feltűnt, hogy a szo-
bákban mindennap takarítanak, „be
vannak lakva" a lakások. A tárgyakat úgy
helyezték el, mintha a nézők nem is
lennének jelen. A kezdő színészek, mint
például Jefremov, Durov, Dmitrijeva
iskolásokat játszottak, maximális
közvetlenséggel. A fiatal Művész Színház
esztétikája újult itt meg az ötvenes évek
elején. De ezek még csak az első, bi-
zonytalan lépések voltak. Az évek múl-
tával a színpad egyre inkább megszaba-
dult a felesleges élethűségtől, az egyes
színpadi tárgyaknak szimbolikus jelentése
lett. Ugyanakkor a kispolgárság egyre
agresszívebben lépett támadásba, meg
akarván fékezni ezeket a fiatalembereket.
Ez az új nemzedék már felnőtt, de egy
ideig még ugyanolyan gyerekes maradt,
ugyanolyan érzékeny és emocionális, mint
lázadásának első percében.

Az önismétlés Efroszt is fenyegette,
ugyanúgy, ahogyan Jefremovot, majd
később Ljubimovot. Aztán a Komszomol
Színházban magasabb lett a hősök átlag-
életkora, komolyabb lett a tematika és a
repertoár is.

A Sirály jelentett korszakhatárt rendezői
fejlődésében, és még önéletrajzi jelentése
is van. Efrosz, aki mindig olyan tanítványi
hűséggel követte a Művész Szín-ház
hagyományait, egyszer csak elhatározta,
hogy elveti a természet ábrázolását a
színpadon. Egy durván ácsolt desz-
kadobogót látunk és ugyanolyan építő-
szerszámokat. Egy deszkafal elzárja elő-
lünk a világosságot. A színészek, ami-kor
befutnak az arénába, hangosan kopognak
ütőikkel, és ugyanebben a ritmusban
dobálják egymásnak a szavakat, mint
előbb a labdát. Senki sem veszi ész-re a
magányos Trepljovot, akit Szmirnyickij
játszik. Mint egy nagyra nőtt madár járkál
a deszkadobogón. Minduntalan fel akar
szállni, de visszaesik. Aztán megölik,
éppoly közönyösen, mint ő a sirályt.

Az előadás brechti aszketizmusával nagy
visszhangot váltott ki. Efrosz számára
pedig szárnypróbálgatás volt, az új
lehetőségek megismerése. Ettől kezdve a
rendező a maga gondolatait és témáit lírai
eszközökkel fejezte ki. Bulgakov Moličre-
darabja úgy szólalt meg Efrosz
rendezésében, mint a színház mágiájának
tragikus átélése. Az előadás az alkotás
csodájáról szólt, amely meg-semmisül,
mikor a király fényes udvarának körébe
kerül.

Efrosz és az általa választott színészek
életvonala nem tört meg, amikor átke-
rültek a Malaja Bronnaja utcára. Itt
azonban munkájuk új, érettebb szakasza
kezdődött. Efrosz fiatalos hevessége fo-
kozatosan eltűnt, egyre inkább elmélyedő
gondolkodás váltotta fel. És a rendezői
gondolatok egyre nagyobb célszerűsége.
Ezt a szakaszt a tragédiákhoz fordulás
idejének lehet nevezni. Azok a tragikus
motívumok, amelyek megszólaltak már a
Sirályban és a Moličre-ben, most tovább
fejlődnek, és követelik a maguk sajátos
stílusát.

Első itteni rendezését, a Három nő-vért,
úgy fogadta a közönség, mint a
világkultúrától és civilizációtól elszakított
orosz értelmiség tragédiáját. Ugyan-olyan
kihívó volt az előadás, mint a Sirály.

Ennek a tragédiának nem volt katarzisa.
Ez a három nővér soha nem tudja majd
meg, hogy miért él, miért szenved.
Színpadi életük egy hideg tavaszon
kezdődik. Hideg van még, az első tavaszi
virágok sem bújtak ki. De ők mégis
elkezdik a maguk keringő táncát. Zöld
ruháik színe egybeolvad a lassan-ként
mégiscsak megelevenedő természet
színeivel. A remény szelíd zöldjét azon-
ban fokozatosan befedi a hamuszürke,
később a fájdalom és a bánat feketéje. Az
emberek már nem hisznek többé. Ezek-nek
az embereknek már nincsen jövője.
Komplexusokkal élnek, érzéseik üledé-
kével. És a tűzvész éjszakáján leperzse-
lődnek róluk még ezek a szánalmas kis
reményfoltok is. Es a magányos öreg ka-
tonaorvos, Csebutikin, akit Durov ját-szik,
ezen az éjszakán részegen, egy furcsa
twistben eltáncolja létezésének - s az
életnek - egész céltalanságát.

Az előadás természetesen nagy vitákat
váltott ki, amelyek Csehov „újraolvasását"

készítették elő. Jól megoldott részletei, de
még hibái is egy rendkívül perspektivikus
rendezői módszert szolgálnak. Ezt
Ljubimov dinamikus rendezéseivel
összehasonlítva statikus mód-szernek
lehetne nevezni. A külső statikusság
mögött azonban hatalmas belső feszültség
halmozódik fel. Míg Ljubimov minden
nyílt szociális drámaisága ellenére is
egyelőre süket maradt Csehov műveire,
addig Efrosznak ő lett a legkedvesebb
írója.

A csehovi világérzést Efrosz átvitte a
Romeo és Júlia előadásába is : Csehov
nézőpontjából rendezte meg a maga
Shakespeare-jét. A mindennapiság, a
közönyösség váltja ki a tragédiát. A két



háborúskodó család drámája Verona nap-
sütötte főterén kezdődik, ahol álmos, a
melegtől agyonkínzott emberek ténfereg-
nek. Tybalt provokációja tulajdonképpen
csak doppingot jelent ebben a kör-ben.
Miután megölte Mercutiót, ő maga is sír a
holtteste felett. Még a Capulet család
gonoszsága is prózai megjelenítést kap.
Ljubimov Hamletjét a sír szélén állva
ábrázolja, amikor az élet és a halál, az
erőszak és a pusztulás között kell
választania. Efrosz számára ez a választási
lehetőség nem létezik. Az ő Romeója eleve
meg van győződve arról, hogy ölni nem
szabad. Júlia is teljesen gyerekes.
Kezdetben lobbanékonyak és naivak - egy
fiú meg egy kislány, Rozov vagy
Radzinszkij valamelyik darabjából. Ekkor
belépnek a cselekménybe a két ellenséges
család, a két klán tisztátlan erői: a lírai
akkordot fenyegető dúr-szólamok szakítják
félbe. A világ ketté-szakadt, és a békés
hétköznapokat véres mészárszékké
változtatta. Így találta meg a rendező az
utat a tragédiához, és egyidejűleg így
bizonyosult be, hogy Csehov és
Shakespeare a modern szín-házban nem
egymással szemben állnak, hanem épp
ellenkezőleg, erősítik egymást.

A csehovi próza és a shakespeare-i
színház egyesítésére való törekvés, a
hitelesség és a stilizáció szintézise fokoza-
tosan meghatározójává vált a színház
fejlődésének. Efrosz Csehovtól indul el,
Ljubimov pedig Shakespeare-től. De az ő
két, látszólag annyira különböző útjuk
egyre közeledik egymáshoz. A tragédia
keresését, amelyet Csehovon és
Shakespeare-en kezdett el, Dosztojevsz-
kijjel fejezte be Efrosz. A Karamazov

t e s t v é r e k Rozov által dramatizált változata
Efrosz régi témáját filozófiai, történelmi és
színházi távlatok közé helyezte. A színpad
megszabadult a mindennapi lét
rekvizitumaitól, felszínre kerültek az
eszmény keresésének kétségbeesett, tü-
relmetlen kísérletei. Mivel lehetne meg-
gyógyítani, mivel lehetne újra egybefor-
rasztani a megosztott világot? Dosz-
tojevszkij ezt a kétségbeesett útkeresést
egészen a dühkitörésig fokozta. Ebben a
tragédiában a rendező megtalálta végre a
maga lírai hősét, akit a körülmények
cselekvésre kényszerítettek. Aljosa, akit
Gracsev játszik, elindul az életbe. Ez
számára azt jelenti, hogy koncentrikus
köröket ír le Liza szalonja körül, s a
kapitány nyomorúságos szállását kerülgeti.
Számára ez a két ember ugyan-annak a
közös nagy társadalmi bajnak - az
embertelenségnek és a hitetlenség-

nek -két arcát mutatja. Végigjárva ezt az
utat a legvégső igazságig, a halálig, .Aljosa
Karamazov az előadás végén ki-jön az
előszínpadra, és kétségbeesett
tenorhangján odakiáltja a nézőknek:
„Segítsetek az emberen, amíg nem késő!
Segítsetek, segítenetek kell egy
kisgyermeken, aki szemetek láttára fullad
a vízbe."

Efrosz végigjárta a klasszikusok,
Csehov, Shakespeare és Dosztojevszkij
iskoláját. Ezután ismét visszatért a jelen
valóságához, s új, felnőttebb szemmel
tekintett rá. Az első ilyen jellegű bemu-
tatón máris egy új hőstípust teremtett. Ez
Dvoreckij A kívü l rő l jött ember című
darabjának hőse, Cseskov mérnök volt,
aki megérkezve egy régi vasöntödébe, a
tudományos-technikai forradalom mai
követelményeit képviseli. A régi és az

új termelési erők közötti konfliktus á

rendező képzeletében általános emberi és
általános társadalmi jelleget kapott. Nem
véletlen, hogy Cseskov szerepét nem egy
kemény és állhatatos, hősalkatú
színésznek adta, hanem ugyanannak a
Gracsevnak, aki Romeót és Aljosát
alakította. Egy becsületes lírai hőst olyan
helyzetben, amely következetességet,
állhatatosságot, szinte kérlelhetetlenséget
követel. Vajon ez az új ember, aki az új
igazság nevében cselekszik, szét tudja-e
zúzni azt a szisztémát, amely hazugságon
alapszik ?

Egy lélektani kísérlet, amelyet egy
aszketikusan lecsupaszított színpadon
folytat le a rendező - ebben van 71 kí-

vülről jött ember előadásának érdekessége.
Ugyanezt az erkölcsi kérlelhetetlenséget

ábrázolja a színház Rozov új darab-
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jában, a Szituációban. Egy durva, szinte
primitív szituáció van előttünk, amelyet
Viktor Leszikovnak, egy munkásból lett
feltalálónak kell megoldania. Az újítá-
sáért járó prémiumot a műhely vezetője
akarja magához kaparintani. Szüntelenül
egy konténer oldalfalát látjuk, amelyre
nagy betűkkel az van ráírva: „Szituacija".
Ezt látja a hős is, és a játékszabályok
szerint ennek arra kellene sarkallnia, hogy
ő is harcba induljon a pénzéért, az anyagi
javakért. De a rendező ezt a szociális
problémát erkölcsi problémává alakítja,
és Volkovot, aki ezt a szerepet játssza, a
lelki javakért indítja végül is harcba.
Önmaga meg-valósításáért, a hivatásáért
harcol. Ez az új fordulat is a rendező régi
témáját, az emberi önkiteljesedés, az
alkotás és a környezet konfliktusát
világítja meg.

A ma kérdéseitől Efrosz aztán újra a
klasszikusokhoz fordult, hogy elmé-
lyíthesse analízisét. A Moličre-rel és
Gogollal való találkozása a világ össze-
tettségének, az élet dialektikájának meg-
ragadását tette lehetővé. A Don Juant és a

Leánykérést mint tragikomédiát rendezte
meg. Mint erkölcsi tanulságot, amelynek
az érvénye messze túlterjed a darab
szüzséjén. Volkov Don Juanja széttörte a
sevillai csábítóról eddig ki-alakult
elképzeléscinket. Már nem fiatal, fáradt,
semmiben sem hivő ember, aki nem
annyira a nők elől szalad, mint inkább az
egész képmutató század elől. És amikor
sikerül bevennie magát valamiféle régi
kocsiszínbe, nemcsak a józanul
gondolkodó Sganarellelel vitatkozik,
hanem önmagával is - magával a
századdal, az életnek, a létnek valamiféle

felsőbbrendű erőivel, a halállal. Nincs
igazság a földön, de odafent sincsen! -
mondja. Ebben a vitában, talán túl későn,
de végül is megleli az igazságot.
Vacsorameghívására nem a páncélját
csörgető, nagy tekintélyű parancsnok
jelenik meg, mindössze egy öregecske,
rozzant katona, aki gyönge, remegő kezét
nyújtja neki. Nem a kőajkak átkától,
hanem ennek az élő kéznek az érintésétől
válik halottá Don Juan. És ez a halál
jelenti számára az élet leckéjét. Az ember
-- ez a dolgok végső igazsága.

A Leánykérést szintén nem úgy állította
színpadra Efrosz, mint a valami-kori
Podkoljoszinról szóló társadalmi
vígjátékot, aki sehogy sem tudja ma-gát
elhatározni a házasságra. Ez egy olyan
embernek a fantasztikus története, aki
választásra kényszerül. Az előadásban tu-
lajdonképpen két Podkoljoszin van. Mert
hiszen ő maga Agafja Tyihonovna is.
Mindkettőjüknek egy életre kellene vá-
lasztania, és éppen ezért nem tudják
elhatározni magukat. Végső soron mind-
ketten az élet és a halál mezsgyéjén áll-
nak. Az előadásban minden kellék -
legyen az egy frakknak való szövetanyag
vagy csizmához való viasz - valamiféle
mágikus jelentést kap. Agafja Tyiho-
novna álmodozása pedig azonnal anyagi
formát kap, amely a maga világiasságával
riasztja a fiatalembert, és az egyik
vőlegényt pontosan olyanná teszi, mint
amilyen a másik. A választás, amely
megoldásnak tűnt számukra, végül a
megoldhatatlanság bizonyítéka lesz. Ami-
kor az előadás végén a harangok az es-
küvőre szólnak, ez a hang már egy teme-
tést idéz. Az esküvőről megszökött

Podkoljoszin úgy lép ki az előszínpadra,
mintha zsandárok kísérnék. A
menyasszony pedig, aki az oldalán halad,
mintha maga a halál volna.

A világ szubjektív művészi modellje,
amelyet Efrosz kidolgozott, különös nézői
felkészültséget igényel. Mint egy zenei
mű, megköveteli a nézőtől, hogy
ráhangolódjék. Ha ez nem történik meg, a
néző süket maradhat az előadás
„szimfóniájára". Ebben az értelemben a
rendező művészete kevésbé demokratikus,
mint mondjuk Ljubimové, inkább a
vájtfülűeknek való. Nem korbácsolja fel,
nem rázza meg a nézőt, hagyja csendesen
ülni a székében. Dopping-szerek,
jelszavak és plakátok nélkül dolgozik.
Várja, hogy a néző - ha nem is egyszerre,
esetleg csak újra megnézve az előadást -
magától rátaláljon annak a gondolati-
érzelmi folyamatnak a hullámhosszára,
amelyet a rendezés megindít benne.

Az olyan rendezők módszereit, mint
Efrosz, az úgynevezett látványos, szín-
padszerű rendezéstől megkülönböztetve
pszichológiai rendezésnek szokás nevez-
ni. A színész színházának és az elvont,
metaforikus színháznak a szintézisében
azonban a különböző rendezői mód-
szerek közeledését láthatjuk. Ljubimov
színháza például egyre inkább pszicho-
lógiaivá válik, Efroszé pedig a maga
módján egyre elvontabbá, stilizáltabbá.
Magától értetődik, hogy mindkét esetben
megmarad az eredeti jelrendszer,
amelynek alapján azonnal észre lehet
venni, ki rendezte az előadást.

Végbemegy tehát a kölcsönös gaz-
dagodás folyamata. Ez a két áramlat
sajátos módon találkozott a Cseresznyéskert
előadásában. A Taganka végül is
elérkezett Csehovhoz, és ott egy vendég
viszi azt színpadra - egy olyan vendég, aki
odahaza egyszer már igazi Csehovot
rendezett. Ljubimov joggal remélte, hogy
színészei sokat tanulnak majd a próbákon
Efrosztól. És Efrosznak is kedve támadt
hozzá, hogy Csehovot éppen Ljubimov
színházának eszközeivel vigye színpadra.
A Cseresznyéskertet mint tragédiát
értelmezte. Elutasította azt az utóbbi
években sokat fölvetett kérdést, hogy ez
tulajdonképpen komédia. A régi Művész
Színház hagyományaihoz tért vissza. De
nem történelmi drámát rendezett a nemesi
fészkek széthullásáról. Előadása inkább
nosztalgiákkal terhes tragédia az emberi
kultúra pusztulásáról. Ez a történelmileg
elavult létforma eb-ben az előadásban
megmutatja általános

Tovsztonogov Tóték-rendezése a leningrádi Gorkij Színházban



emberi jelentését és értékét. Ez az érték,
amelyet az idők mélyéről bányászott elő a
rendező, a múlttól való búcsú poézisével
töltötte meg az előadást: tiszta emberi
bánattal a felesleges veszteségek és
áldozatok láttán, amelyeket a szociális
folyamatok kegyetlensége okoz.

Ezt az előadást is egy régi, szinte már
elfelejtett keringő ütemére táncolják. Ez a
ritmus a színpad közepén levő sírhoz
vezeti őket, amelyen - mint egy kis
szigeten - még megmaradt néhány virágzó
cseresznyeág, néhány régi szék, egy pad,
sírkő és kereszt. És Ranyevszkaja - Alla
Gyemidova -, ez a még nagyon szép,
törékeny asszony, akit azonban
megérintett már az elmúlás, mindenkit
megbűvöl. Ő a cseresznyéskert halálos
költészetének a különös papnője, aki őrzi
a tüzet.

Egy tipikusan efroszi előadás jött létre,
amelynek vannak ljubimovi elemei is. A
pszichológiai finomság a forma kemény és
pontos átélésével párosul. \ színészek
pszichológiailag hitelesen játszanak, de a
szereptől való elidegenedés határán. Az az
érzés alakul ki az emberben, hogy a
valóságos élet jelenik meg a színpadon, de
megsemmisülésének pillanatában, amikor
már elveszítette természetes emberi
melegét. A Cseresznyéskert, a rendező
nosztalgiájának hatására, tragikus volta
ellenére is meg-őrizte szépségét, amelyet
egyik nemzedék átad a másiknak, és ami
itt az emberi értékekben való hit
formájában jelenik meg.

„Tovsztonogov korszaka"

Van azonban egy nagy rendező, aki a
maga egyéni fejlődésében mintha
visszautasítani látszana az általunk eddig
fel-vázolt sémát. Nem véletlen, hogy nevét
eddig még egyszer sem említettük, bár a
szovjet színházban vezető szerepet ját-
szik. Ez a rendező Georgij Tovsztonogov.
Művészetének fenomén jellege oly erősen,
stabilan és megingathatatlanul él színházi
tudatunkban, hogy egy időben egyenesen
úgy tűnt Tovsztonogov korszakában élünk.
Művészetének legjellemzőbb sajátossága a
végletes objektivitás. Tovsztonogov úgy
haladt mű-vészi pályáján, mintha
gyermekkorában erre programozták volna
be. Idegen tőle minden szélsőség és
egyoldalúság. Többen megfigyelték már,
hogy egyfajta „tradicionális újítókészség"

jellemző rá. Ha történelmi párhuzamokat
akarunk említeni, akkor talán Nyemiro-
vics-Dancsenko rendezőművészete áll

hozzá legközelebb. Ugyanolyan bölcsen
válogatja össze a valódi értékeket, ugyan-
úgy átülteti a maga művészetébe a mások
felfedezéseit, ugyanolyan jó ízléssel és
mértékkel alkalmazza őket. Es megvan az
a csodálatos tulajdonsága neki is, hogy
„elvész a színészben". Nagyon jól ismeri a
rendezői gondolatok határait, és nem
engedi meg soha magának, hogy ennek túl
erőszakosan vesse alá a színészt.

Nem véletlen, hogy Tovsztonogov,
akárcsak Nyemirovics-Dancsenko, mindig
a „színészszínházat" művelte. Rendezői
törekvéseinek minden eredetisége mellett
is éppen ő lett a mai szovjet szín-ház
legnagyobb színészegyéniségeinek
nevelője. Azt mondhatnánk, az ő tehet-
sége a pedagógiai jellegű rendezés. Persze
ezt így igazságtalanság lenne kijelenteni.
De így élnek emlékezetünkben nagy
rendezései. Vegyük az Optimista tragédiát
vagy Dosztojevszkij A félkegyelműjét, a
Barbárokat, az Ot cseppet, A ész bajjal járt, a
Kispolgárokat, A revizort vagy a Balalajkin és
társait.

Ezek mind nagy rendezői teljesítmények
voltak. De a rendezői megoldás mindig a
szerzőt szolgálta. És ez a szerzői színház
megint csak Nyemirovics-Dancsenko
nevét idézi fel bennünk. Ahogy annak
idején Sztanyiszlavszkij és Mejerhold
között ott állt Nyemirovics-Dancsenko
nagy alakja, amely mintegy ki-
egyenlítette, mintegy lefaragta ezeknek a
zseniális újítóknak a szélsőségeit,
Tovsztonogov is úgy áll a mai szovjet
rendezők között, mint a nagy kiegyenlítő,
aki bölcsen megépíti a hidakat a
világszínház és a szovjet színház
különböző áramlatai között. Tovsztonogov
szintén a Gyermekszínház rendezőjeként
kezdte pályáját, de az „átkozott infan-
tilizmus" őt viszonylag nem sokáig gyö-
törte. Talán azért is, mert másik gene-
rációhoz tartozik: a háború idején már
felnőtt volt. Ő is játszotta Rozov
darabjait, de egyik sem hozott neki nagy
sikert, a rozovi kisfiúk nem lettek hősök a
keze nyomán. Szkeptikus elméje hamar
felismerte és elutasította a naivitást. Már
fiatal korától kezdve nagy sikereket ért el
szatírák rendezésével (Vidéki történetek, A
revizor, a Balalajkin és társai). Nagy
tragédiarendezései is telítve vannak
szatirikus haraggal és indulattal: az
Optimista tragédia, a Megalázottak és
megnyomorítottak, Az ész bajjal jár, a IV.
Henrik. Gorkijban is ő fedezte fel a
tragikus, szatirikus alaphangot. A
Barbárokban, a Kispolgárokban.

Legközelebb Vologyin különös szkepti-
kus alakjai kerültek hozzá
(Csodabogarak).

A maga útján haladva ő is elérkezett -
még korábban, mint a többiek - az új
eszmények kereséséhez. Itt szintén Dosz-
tojevszkij volt segítségére. Nem véletlen,
hogy rendezői életrajzában éppen I
félkegyelmű rendezése vált korszakba-
tárrá. Ebben a figurában neki sikerült
először mai típust felfedeznie - egy mai
igazságkeresőét. Jurszkij Miskin her-
cegben a modern élet körülményei között
lehetséges emberi érintkezés formáit tárta
fel. Miskin nem hős ugyan, de kitartóan
keresi az emberi megértés vagy akár csak
az együttérzés lehetőségeit, az értelmes
emberi szeretet módját. Jurszkij ilyen
figurát játszott A z ész bajjal jár
előadásában - Csackij Tovsztonogov
számára szintén lírai hős - és Vologyin
Csodabogarakjában is. Ezek az emberek
nem képesek ellenállásra a rosszal
szemben, bár elszánják rá magukat.
Moralisták. Tovsztonogov legnagyobb
sikereit a klasszikusok színre-vitelében
érte el. A nagy előadók felfedezéseit néha
egészen közvetlenül fel-használja, de
nem lehet ezt epigonság-nak nevezni.
Például az Optimista tragédiában Tairov
koncepcióját szinte teljességében átveszi,
de alkotóan át is alakítja. A hajó
jelzésesen megépített fedélzete nem egy
romantikus, hanem szatirikus tragédia
színtere lesz. A Komisz-szár és a tömeg
konfliktusa háttérbe szorul a tömeg és az
anarchista vezető harca mögött. előadás
középpontjába Tolubejev „vezetőjének"

alakja kerül, aki egyesíti magában az
agresszív gazember minden fenyegető
vonását. Tovsztonogov rendezői koncep-
ciója különös befogadóképességgel ren-
delkezik. Nem felületi jellegű, nem merül
ki egyszeri forma megtalálásában. Ebben
az értelemben a mai rendezők között a
legátfogóbban gondolkozik. Nagyszerűen
ért hozzá, hogy a klaszszikus művekről
lefújja a port, meg-lássa bennük a
mindeddig felhasználatlan lehetőségeket.
Sikerült új módon színpadra vinnie olyan
szerzőt is, mint például Gorkij. A
Barbárok és a Kis-polgárok klasszikus
előadások a modern színházban. Ki
gondolta volna például, hogy a
Kispolgárokat ki lehet venni az apák és
fiúk konfliktusának tradicionális
sémájából, hogy másként is lehet játszani
Besszemenovot és Nyilt? Tovsztonogov
nem félt a hagyományos konfliktusoktól,
de a régi rámában egy egé-



szen új képet villantott fel. A kispolgáriság
fogalmának szélesebb, szociál-
pszichológiai értelmet adott: az elért
eredmények és vívmányok erőszakos őr-
zésének magatartását látta meg benne. Az
idősebb Besszemenov, akit Lebegyev
játszik, nyikorgó, megvetemedett házában
egy leari nagyságrendű tragédiát él meg.

Tovsztonogov átveszi a XX. század
legnagyobb rendezőitől mindazt, ami ma
tovább élhet. Egész oldalakat idéz Me-
jerholdból. A groteszk álarcokat például
Famuszov bálján Az ész bajjal jár
előadásában. Hlesztakov hasonmásait,
akik minduntalan újra megjelennek a
polgármester házában. Amikor Famuszov
házában Molcsalin leereszkedően
magyarázza Csackijnak, hogyan kell
ügyesen élni, ez pszichológiailag úgy
jelenik meg, mint rendkívül gazdag
színpadi általánosítás. Vagy amikor a
polgármester szalonjában a kissé becsípett
Hlesztakov egy széles mozdulattal helyet
mutat maga mellett a hivatalnokoknak, és
azok mindnyájan egyszerre, mint egy
méhraj, rátelepednek az egyetlen székre,
és ott szorongva igyekeznek teljes ere-
jükből nagyvilági társalgást folytatni --ez a
nagyszerű jelenet a tömegpszichózis
metaforája.

Tovsztonogov rendezői fejlődése mint-
egy spirál alakban halad a színpadi kép
egyre nagyobb koncentrációja felé. Ő, aki
annyira érzékeny a legkülönbözőbb
színházi formák iránt és olyan leleményes
az újításokban, az évek múlásával kezdi
elveszíteni érdeklődését a formai kísérle-
tezés iránt. Jellemző, hogy legutóbbi
előadásaiban már nem is használ dísz-
lettervezőt, gyakran maga tervezi meg az
előadás külső formáját is, szigorúan
alárendelve azt a rendezői koncepciónak.
A színpadtér, amely korábban stilizált és
dinamikus volt, most mindinkább meg-
telik a mindennapi élet tárgyaival. „Én a
mindennapi életre szavazok!" -- jelenti ki a
rendező. Minden erőfeszítése arra irányul,
hogy gondolatait közvetlenül a színésszel
valósítsa meg.

Ebben az értelemben néha egészen
kihívó módon dolgozik. A Balalajkin és
társai című előadásban, amelyet a Szov-
remennyikben rendezett, a darab hősei egy
neoteátrális, füstszínű háttérfüggöny előtt
játszanak, amelyen csak itt-ott tűnnek át a
darab korának kellékei. Az előszínpadon
két színész ül és beszélget egymással.
Több nem is kell. Mintha visszatért volna
a XIX. század a válto-

zatlan szobadíszletével, amely odaadóan
szolgálja a színpad egyetlen gazdáját - a
színészt. Eszerint Tovsztonogov meg-
hívása a Szovremennyikbe, a Mai történet
című Szaltikov-Scsedrin-regény dra-
matizált változatának a megrendezése, a
színészszínház pozícióit erősítette. Olyan
színészek, mint Gaft és Kvasa megfeleltek
azoknak a követelmények-nek, amelyeket
Tovsztonogov a saját színészeinek,
Lavrovnak vagy Jurszkijnak támasztott. A
harsogó zene, a szüntelenül mozgó
díszletek, a különböző fényeffektusok után
szinte megpihent az ember ezeken az
előadásokon. Közrejátszik ebben a belső,
lelki támasz, az állandóság utáni vágy, az
emberi élet múlhatatlan értékeinek
keresése. Ezért is olyan időszerű most
Tovsztonogov hagyományossága.

Az előadás gondolati lényege viszont
nagyon korszerű. A múlt századi törté-
netben a rendező olyan embereket mutat
meg, akiknek renegát filozófiája és kon-
formizmusa jóval túlmutat a maguk korán.
Gyilkos hitelességgel tárul fel az akkori
liberálisok pszichológiája - azoké, akik a
reakció éveiben is úgy igyekeztek élni,
hogy ne lehessen beléjük kötni, és akik
végül is rendőrként fejezték be pályájukat.

A színész színháza tehát újra kivívja a
maga jogait, a rendező színházának egyre
kevesebb híve marad. Oleg Jefremov
például már azt bizonygatja, hogy mindig
csak egyfajta színház volt és lesz, amely
mindent a színész révén fejez ki. És az a
jó rendező, akinél jól játszanak a
színészek. Nem azért van persze mindez,
mert a rendezői színház túlhaladott,
hanem azért, mert a rendezői formák
váltak túlhaladottá. „Új meg-újulásra" van
szükség. A szintézis a színész és a
rendező harmonikus, együttes alkotását
kívánja. Ennek az eszménynek azért van
jövője, mert az ember és környezetének
reális kölcsönhatására épül. A mai
világban ez a kölcsönhatás egyre bonyo-
lultabbá válik. Az ember változik a kö-
rülmények hatására, de a tudományos-
technikai forradalom nyomán gyakran
maguk a körülmények is a felismerhetet-
lenségig megváltoznak. Szükség van to-
vábbra is a rendezőre, aki át tudja tekin-
teni az egész képet, a világ állapotát, aki
egységbe tudja hozni a különböző össze-
tevőket. Mindez azonban a színész lel-kén
keresztül fejezhető ki.

Peterdi Nagy László fordítása

NYIKOLAJ ZSEGIN

Kettős portré

Fiatal rendezők a Szovjetunióból

A külföldi színházkedvelők többségé-nek
a szovjet színházművészetet min-
denekelőtt olyan ismert nevek és előadá-
sok jelentik, akik és amelyek széles körű
elismerést vívtak ki vendégszerepléseik
alkalmával. Ezek köre jelentősen bővült
az utóbbi időben.

Vegyük például a grúz Rusztaveli
Színházat: az elmúlt években az NDK-
ban, az NSZK-ban, Mexikóban, Jugosz-
láviában és Angliában vendégszerepelt.
Ma a Rusztaveli Színház (de a Grúz
Köztársaság többi huszonöt színháza is) a
felvirágzás korát éli. Az a rendezői
nemzedék, amely jelenleg a színházat
vezeti, új alkotói lendületet adott a tár-
sulatnak. Grúzia vezető szánházát a te-
hetség, a kulturáltság és a mesterség-beli
tudás jellemzi. Minden fővárosi fel-lépése
valóságos színházi ünnep.

Pontosan úgy, ahogy néhány évvel ez-
előtt igazi színházi szenzációvá váltak egy
szerény litván színház (a társulat mind-
össze harmincöt tagból állt) vendégsze-
replései Moszkvában. Ezt a kis litván
városkában, Panyevezsiszben működő
színházat negyven éve egyfolytában
Juozasz Miltinyisz vezeti, aki Charles
Dullin tanítványa volt. A panyevezsiszi
színház már régóta élő legenda. Külön-
böző városokból zarándokolnak oda a
színházi emberek, hogy saját szemükkel
győződjenek meg a kisvárosi körülmé-
nyek között megszülető magas színvonalú
színházi kultúráról; hogy színpadon lássák
Donatasz Banioniszt, az egyik
legnépszerűbb, a televízióból és a fil-
melvről ismert színészünket; hogy be-
üljenek Miltinyisz próbáira, és a szín-ház
különös légkörét élvezzék.

De nem hallgathatunk egy kis észt
város, Tartu Vanemuine Színházáról sem.
És feltétlenül szólnunk kellene az ukrajnai
Ivan Franko Színházról és rendezőjéről, a
fiatal, de ragyogó és eredeti egyéniségről,
Szergej Dancsenkóról. Meg kellene
említeni a fiatal, de már ismert belorusz
rendezőket, Rajevszkijt, a Janka Kupala
Belorusz Színház főrendezőjét és a
minszki Orosz Szín-ház főrendezőjét,
Shakespeare Macbethjének merész
feldolgozóját, Borisz Lu-


