
viIágszínház
mi gépezete még sohasem volt ennyire
szatirikus, mint itt, Zaharov rendezésé-
ben. Es ez az „önagyonülésező", brosú-
rákat gépelő, vitatkozó-szavazó csoport „a
forradalom nevében" válógatatlanul küldi
halálba mindazokat - a darabban
szereplőket ártatlanul -, akik szerinte a régi
rend, a megdöntött cári államhatalom
képviselői.

Nyilvánvaló tehát, hogy Zaharov a
forradalom nevével visszaélő, „szektás"

embertelenség és a Komisszár által
képviselt forradalmi humanizmus között
feszíti ki a Visnyevszkij-dráma
alapkonfliktusát. Csurikova minden
gesztusából, lényének belső sugárzásából -
halk érveléséből éppúgy, mint
szenvedélyes kitöréseiből kiérezzük az
eszme és az eszmére épülő forradalmi
gyakorlat tisztaságát óvó meggyőződését.
Ebből származik alakításának lírai
pátosza.

Az előadás befejezését Zaharov ki-emeli
a szigorúan vett történeti össze-függésből.
A harcban győztes, „meg-tisztult" ezred és
a mártírként fölmagasztosuló Komisszár
stilizált, szimbolikus fehér ruhában,
„oratorikus elvontsággal" fogalmazza meg
a játék mának szóló üzenetét.
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MARK ZAHAROV

A főrendező monológja
Nem könnyű az embernek kívülről
figyelni önmagát. A saját személyünkről
alkotott elképzelés ritkán esik egybe
kortársaink rólunk alkotott véleményé-
vel. De néhány év múltán az esetek
többségében kiderül, hogy a kortársak
véleménye is túlságosan szubjektív, té-
ves, sőt hibás volt. A kortársak általában
szélsőséges véleményt alkotnak, és
tévednek, szemben az utókorral, amely
soha nem téved. Ebben az értelemben
jobb lenne várni ezzel a színházunkról
szóló beszámolóval, és majd jó ötven év
múlva megírni, amikor már elültek a
viták, amikor a szélsőséges, olykor sar-
kított vélemények egy pontban találkoz-
nak majd: az igaziban, a vitathatatlanban.
De hát a rendező nem hallgathat.
Foglalkozhat mindennel, amivel csak
akar, boldogan átadhatja magát akár a
semmittevésnek is, ami rendszerint leg-
kedvesebb foglalkozása, de egyet nem
tehet meg, nem hallgathat magáról.
Minden rendező joggal osztja a világ
színháztörténetét két részre: a neve első
színlapi megjelenése előtti és utáni
korszakra. Es csak nagyon ritkán szedi
össze magát, adja át magát az igazság-
érzetnek, hangolja magát szerényre és
önkritikusra, elmélkedik objektíven, be-
szél fontoskodó gesztusok nélkül. Úgy
tűnik, most sikerült kihasználni ezeket a
számomra ritka pillanatokat, hogy el-
mondjam a legfontosabbakat arról a
színházról, amelyet tizenkét éve vezetek
már.

Be kell ismernem, hogy a színház alapí-
tásához sem nekem, sem mostani színész
barátaimnak nincs semmi közünk.
Nagyon régen, még 1927-ben, amikor a
színházunkban ma dolgozó emberek
túlnyomó többsége még világon sem
volt, bizonyos energikus és vidám embe-
rek, akiknek jószerint még a neve sem
maradt ránk, megszervezték Moszkvában
a Munkásifjúság Színházát (TRAM).
Szakmai képzettségük nem volt, gyá-
rakban és üzemekben dolgoztak a forra-
dalom utáni Moszkvában, és minden
szabadidejüket a drámai művészetnek

szentelték. Mindnyájan tagjai voltak a
kommunista ifjúsági szövetségnek, a
Komszomolnak, s a moszkvai Kom-
szomol segített ezeknek a megrögzött
megszállottaknak színházuk létrehozá-
sában.

A moszkvai TRAM aktív politikai
színház volt. A nézőt nem a pszichológiai
mélységek, a dramaturgia és a rendezés
leleményei csalogatták ide, hanem a világ
forradalmi átalakulásának harsány
pátosza. A színház jelszava a hangos és
vidám támadás volt. Elődeink az új
demokratikus művészet markáns képvi-
selői voltak, olyan emberek, akik a for-
radalmi harcok kohójából kerültek ki, és
egyenesen és közvetlenül a világ prole-
tariátusához akartak szólni.

Színházunknak ezt az első viharos kor-
szakát törvényszerűen váltotta fel a
Színházról való elmélyült gondolkodás
korszaka: a nagy és ősi művészetről, a
színészi szerepformálásról, az új rendezés-
ről és dramaturgiáról való elmélkedések
kora. Nemsokára profi rendezők és
színészek jöttek a TRAM-ba. A MHAT, a
vezető és legelismertebb orosz színház,
amelyet a nagy Sztanyiszlavszkij és
Nyemirovics-Dancsenko szervezett, át-
adott a TRAM-nak néhány tapasztalt
embert, hogy segítsenek a fiatal színészek
hiányos képzettségét pótolni. 1938-ban
Ivan Berszenyev, a neves színész és
rendező lett a TRAM vezetője, s még
ebben az évben felvette a Lenini Kom-
szomol Moszkvai Színháza nevet.

Az ezt követő időben színházunk, mint
minden színház a világon, megélte a
felemelkedés gyönyörű és a hanyatlás
borzasztó korszakait.

A színház iránti élénk érdeklődést I.
Berszenyev halála után a keserű csalódások
korszaka követte. A hatvanas évek-ben
rövid ideig az egyik legérdekesebb szovjet
rendezőegyéniség, Anatolij Efrosz volt a
színház vezetője, keze alatt meg-
elevenedett a színház, és kezdett tekintélyt
szerezni a fiatalok körében, de az-tán újból
visszatértek az érdektelenség évei, és a
színházat csak a jövőbe vetett makacs hite
éltette.

1973 végén, 1974 elején a színházban
újból komoly alkotói és szervezeti vál-
tozások következtek be. Új emberek jöttek,
új igazgatót és főrendezőt neveztek ki,
akiknek nemcsak hogy több fiatal színészt
sikerült megnyerniük a színház számára, de
megerősítették né-hány olyan neves
mesterrel is, akik már kiérdemelték a
szovjet nézők szeretetét. Leszerződött
Tatyana Peltcer, Jevgenyij



Leonov, Inna Csurikova és Oleg Jan-
kovszkij. A fiatal Karacsencov, miután
1974-ben eljátszotta Thyl Eulenspiegel
szerepét, Moszkva kedvence, népszerű
színész lett, s lassanként, úgy öt-hat év
alatt, a Lenini Komszomol Színházában -
véleményem szerint - olyan érdekes
társulat alakult ki, melynek tagjai egy-
másra egyáltalán nem hasonlítanak, de
közös alkotói program köti őket egy-
máshoz.

*

Itt a legfőbb ideje, hogy rátérjek, milyen
előadásokat rendezek én a Lenini
Komszomol Színházának színpadán.
Természetesen rajtam kívül más rendezők
is dolgoznak nálunk. Most értek befejező
szakaszukba Shakespeare Hamletjének
előkészületei. A darabot Gleb Panfilov, a
neves filmrendező állítja színpadra, a
főszerepet Oleg Jankovszkij játssza.
Azonban a színházunkban készülő
előadások többségéért közvetlenül én
felelek. Volt köztük olyan, amely
határozottan rosszul sikerült, bár a nézők
szívesen fogadták, és az előadások végén
hosszan tapsoltak. Más előadások pedig
éppen ellenkezőleg, szerintem jól
sikerültek, de a közönség vegyesen
fogadta őket. Ez külön téma, nagyon
bonyolult téma, ami messzire visz minket
a számomra legnehezebb kérdéstől: milyen
előadásokat rendezek én?

Úgy vélem, olykor igaz előadásokat

készítek. De csak egy bizonyos határig.
Az én igazságom: hogy arra törekszem, ne
szakadjak el nehéz életünk pszichológiai
és szociális alapjaitól. Arra törek-szem,
hogy saját agyamon és szívizmaimon
szűrjem át a közös fájdalmakat és
örömöket, azokat az eleven mozzanatokat,
amelyek társadalmi tudatunkban jelen
vannak. A jó szándék természetesen nem
mindig valósul meg.

Azon vagyok, hogy különböző, mű-faji
és esztétikai jegyeikben egymásra nem
hasonlító előadásokat rendezzek. Minden
alkalommal igyekszem, amenynyire lehet,
messzire kerülni előző munkámtól. Erre
szólított fel mindenkit Mejerhold, a kiváló
rendező, s én mindent megteszek, hogy ne
feledkezzem meg erről az ismételt
kéréséről.

Ha behunyom a szemem, el tudom
képzelni a teljességgel elképzelhetetlent
is, de sajnos nem tudom a színpadon
megmutatni azt a szigorúan objektív,
élettelin hiteles folyamatot, amely vé-
gighúzódik az egész darabon, az elejétől a
végéig. Azon nyomban elfog a hihetetlen
unalom és a leküzdhetetlen kísértés, hogy
átformáljam ezt a folyamatot a lét új
közegének szabad és kötelező keresésévé.
Ezt a kísértést nevezte Vahtangov
„fantasztikus realizmusnak".

Az egyes munkáim tarkasága és kü-
lönbözősége mellett is van valami közös,
ami szerintem egybekapcsolja őket. Ezt a
„valamit" nevezem a magam számára

„költői megközelítésnek", a „képzelet
játékának", „egy témára bemutatott szín-
házi fantáziának".

Úgy sejtem, hogy a Lenini Komszomol
Moszkvai Színháza, amelyet vezetek, a
költői világfelfogás színháza.

Azt hiszem, hogy az igazi színház -
mindig költészet. Természetesen a világ
végtelen. Lehetséges, hogy létezhet-nek a
színpadon másfajta, abszolút prózai és
földhözragadt építmények is, de
számomra ezek mindig blokkok,
alkotóelemek maradnak, amelyekből csak
egy bizonyos általános átformálás és a
belső ritmikus váz szükségszerű
létrehozása, valamint egyfajta poétikus
szerkesztés teremtheti meg a modern
előadás épületét.

A színház az én elképzelésem szerint
mindig költői fantázia, még a legmeré-
szebb prózai engedmények és legapró-
lékosabb naturális részletek esetében is.
De szándékaim szerint ezek a részletek
mindig költői feszültségű akciók. Ez nem
jelent kötelezően romantikus vagy
patetikus intonációt, egyáltalán nem, de
ezzel együtt ez mindig alkotás. Nagyon
félek attól az állásponttól, amelyet egyes
közepes filmművészeink elfogad-nak (a
közepes itt minőséget jelöl), s úgy
hirdetnek, hogy „tessék, olyan pontosan,
mint az életben", s közben az élethez
nincs ennek semmi köze, ahogy
nemegyszer megjegyezték még legelné-
zőbb kritikusaink is. Az ilyen rendezés

Juno és Avosz a moszkvai Komszomol Színházban



általában a jelek jól ismert készletét, az
ügyeletes és jól fésült jelzéseket kínálja,
amelyeknek semmi közük a reális ember-
hez és annak mai hangsúlyához, szó-
kincsbeli fordulataihoz, viselkedésének
egyedi részleteihez, bajaihoz és örömei-
hez, melyekkel tele van valódi és nehéz
életünk.

Azt hiszem, jobb nem elleplezni, hogy
amit a színpadon megmutatunk, az fan-
tázia, a visszaemlékezések vagy kutatások
önkényesen átformált áradata, jelen-tős
szubjektív engedményekkel. Nem rossz a
szubjektív a színpadon, ha maga a
szubjektum nem rossz.

Minden embernek, így a rendezőnek is,
megvan a joga, hogy eldalolja a maga
dalát arról, amit látott, és amit nem látott,
de feltételez. Természetesen minden
esetben úgy kell énekelni, hogy
figyelembe vesszük a valódi élet sorsfor-
dulóit, de nem egy az egyben másolva
azokat. És a legjobb saját hangunkon
énekelni közös szenvedéseinkről és győ-
zelmeinkről, bukásainkról és felemel-
kedéseinkről vagy akár elmélkedéseink-
ről, legyen azok tárgya a magányos nyírfa
törzsén mászó hangya vagy a galaktikák
makacs távolodása.

A színházban számomra az a színpadi
dal a legkedvesebb, amely oda vezet, hogy
minőségileg másképp érzékeljük a saját
életünket is, nyugtalan világunk viharos
társadalmi folyamatait is. Ez az orosz-
szovjet színház történelmi küldetése,

A Lenini Komszomol Moszkvai Szín-
háza sok erőt fektetett abba, hogy meg-
alkossa és megszilárdítsa a saját poétikus
előadásmódját. Jelentős szerepe volt ebben
annak a sokéves munkának, amit zenés-
poétikus előadásainkba fektettünk, az
Avtográd X X I - b e , Thylbe, Horiába A
jegyzékben nem szerepelbe, Joachim Murieta

tündöklése és halálába, Juno és Avoszba. A
két utolsót valamilyen új műfajban
alkottuk meg, ami részben hasonlít az
operára. Bár ezek rendkívül népszerűek,
azt hiszem, hogy a poétikus előadás ideálja
számunkra egyáltalán nem azonos, de még
csak nem is okvetlen kapcsolatos a
zenével,

Természetesen a hangos modern zene a
színházban - csodálatos dolog, de még
csodálatosabb az a zene, amelyet nem
hallani. Amikor az egyik csendet fel-váltja
a másik, ellentétes jellegű, amikor a ritmus
egyszerű színpadi fogalomból talányos
álomképpé fejlődik. A ritmus a modern
színpadon több, mint a hang vagy a
plasztikus impulzusok egyszerű

váltakozása, a sebesség vagy az erő
egyszerű mutatója. A ritmus ezen kívül az
ember viselkedésére való hatás végtelen
rendszere. A ritmus: a világegyetem
totális születése. A jógik a Mindenség
ritmusáról beszélnek. Mi, bár tiszteljük
őket, erről nem beszélünk. De azt, hogy
minden sejtünk állandóan ritmikusan
pulzál, már pontosan tudjuk. Tehát olyan
hatékony fegyver van a kezünkben, amely
nem marad el az ember azon felfedezései
mögött, amelyeket a legnagyobb
óvatossággal kell kezelni. A ritmikus
kombinációk váltakozásában majdnem
minden szükséges együtt van ahhoz, hogy
követeljük magunk-nak azt a biztos
pontot, és kifordítsuk sarkából a világot.

Ezen a szándékomon kívül van egy
szerényebb óhajom is: gyakorlati analí-
zisnek vetni alá a modern színpadi ki-
fejezés minden lehetséges és különböző
módjait, amelyek elengedhetetlenek ah-
hoz, hogy konkrét és eleven módon ke-
ressük az új poétikus teret a színházban.

A Lenini Komszomol Moszkvai Szín-
házának kollektívája lelkesen végzi ezt.
Ez a munka ékszerészi finomságot, tü-
relmet és jó egészséget követel, hiszen
gyakran alkotunk túlságosan törékeny
konstrukciókat, amelyeket meg kell tar-
tani, meg kell erősíteni és próbára kell
tenni a színpadi használat kegyetlen rit-
musában. De miután egyszer színpadra
vittünk egy csendes költői darabot minden
zenei kíséret nélkül (Miszlivszkij lengyel
író Tolvaj című művét), nem-régiben
örömmel fogtunk újabb „csendes" művek
aprólékos kidolgozásához, melynek során
megpróbáltuk a költői alkotás bizonyos
más módjait elsajátítani. (Legfőbb ideje,
hogy megemlítsem egyik nem régi,
számunkra különösen kedves
előadásunkat: Ljudmilla Petrusevszkaja
Három lány kékben című kétrészes
komédiáját.)

Ezt az előadást egyelőre nem visszük
vendégjátékokra, de - talán Visnyevszkij
Optimista tragédiájával együtt - útkere-
sésünk egy új szakaszát jelenti.

A színházi esztétika az én értelmezé-
semben az energiaáramlatnál kezdődik. A
színházművészet kezdete, amikor a
színpad és a nézőtér között a kommuni-
káció stabil energiája alakul ki. Ezelőtt
semmi sincs. Ennek az energiaáramlat-
nak, ami energiacserévé válik, létre kell
hoznia, ráadásul nagyon hamar, talán az
első pillanatban, az öröm szilárd érzetét.
Ezt nem kell és nem lehet megmagyarázni
tisztán irodalmi, eszmei-gondolati

értékekkel, hasonlatos ez a dionüszoszi
spontán, elháríthatatlan ihlethez, ami
sajátos „narkotikus doppingra" épül. Az
adagolás azonban, mint az effektus
megnyilvánulása is, lehet nagyon enyhe,
alig észrevehető. Ezt az effektust néha
„atmoszférának" hívják, néha más, meg-
foghatatlan nevet találunk ki számára, és
újból bekerülünk az efemer zónába, amit
csak részben, de úgy is csak kevesen
értünk meg.

Ha az olvasó egyetért velem abban,
hogy a zene mint művészeti forma ren-
delkezik ezzel a hatással, akkor tovább
mehetünk, és bevallhatjuk, hogy vala-
milyen mértékben minden más művészeti
ág is rendelkezik vele. Miért kell erről
beszélni? Mindenekelőtt azért, hogy
józanul belássuk: a művészet számára
egyetlen információs rendszer - az
irodalomé - nem elegendő. De sajnos
fellelhető gyakorlatunkban az a nagyon
ártalmas kísértés, hogy a színházi alkotás
valódi mély eszmeiségét egy informatív
cégtáblával helyettesítsük. Mellesleg
vonatkozik ez minden más művészeti ágra
is.

A színházművészet, mint minden más
művészet - ellentmondásos dolog. A pa-
radoxonok jellemzik. Az állandóan mű-
ködő törvények a színház számára meg-
valósíthatatlan ábránd, bár meglehetősen
vonzó. Ha megvalósulhatna ez az ábránd,
az lényegesen leegyszerűsítené a
dolgunkat. De a színpadi művészet aljas
módon nem a leegyszerűsödés felé tendál,
hanem - mint általában az élet ezen a
földön - a bonyolultság felé. Ez az, amit
minden művésznek tudomásul kell
vennie! De ez még kevés. A művész
számára, hogy produktívan és ihletetten
dolgozzék, meg kell teremteni a feltéte-
leket! Erről kell először is elgondolkod-
nunk. Szükséges, hogy a művész jól
tudjon dolgozni, úgy gondolom. Csak
érthetetlen, hogy a Száz év magány című
zseniális regény miért Dél-Amerikában
született meg, miért nem Svájcban, ahol
az alkotó környezet, különösen a Genfi-tó
partjának egyenletes, nyugodt klímájával
és jó táplálkozással előnyösen különbözik
a Kolumbia északnyugati részében fekvő
Arakatuka város lakói-nak bizonytalan és
zaklatott életétől. És vajon a modern
dráma nagy felfedezései miért a taganrogi
szépíró Anton Csehov-nak köszönhetők,
miért nem egy párizsi vagy londoni vezető
drámaírónak? Az ilyen jelenségek
szigorúan materialista magyarázata
egyelőre kicsúszik analízisünkből, habár
olvastam, hogy bizonyos



adatok szerint az ősi Kijev a föld „erős"
pontján feküdt. Ezt nem azért említem,
hogy végleg összekeverjek mindent, ha-
nem csak azért, hogy érintsem a kozmi-
kus szférát, aminek biztos köze van
ehhez. A pozitív példák mindig fölfelé,
az ég felé emelkednek, a negatívak a bű-
nös föld felé igyekeznek. Ezért néha -
bizonyos értelemben - érdemes le-
ereszkedni oda.

A túlzott stabilitás kerékkötője a hala-
dásnak. Kultúránk bizonyos részeinek
mozgékonynak kell lenniük, és nem
szabad, hogy a térben állandó pontokon
helyezkedjenek el. Előfordul, hogy nem
szabad megtervezni azt, amit nem tu-
dunk. De művészi keresésünk tárgya,
tehát terveink tárgya éppen az, amit nem
tudunk. A művész gondolatainak nem
kell okvetlenül és mindig egy kívánatos
alakzatot fölvenniük. A gondola-toknak
azon túl játszaniuk kell, szabadon
egyesülve új, csodás kompozíciókban,
ami önmagában is forrása lehet egy új
energiának, egy új, váratlan és gyógyító
robbanásnak.

Jó, ha a gondolatok egy logikai sort
alkotnak, de néha az sem baj, ha ugrál-
nak. Ezt már csak önigazolásképp te-
szem hozzá.

Néhány évvel azelőtt, hogy színházunk
Párizsban járt volna, Andrej Voznye-

szenszkij felkereste San Francisco ame-
rikai város temetőjét, ahol megmutatták
neki annak egyik nevezetességét, Conohi
Maria de la Conception, San Francisco
helytartójának Jose Dario Arguillo
lányának sírját. Conchia Maria, aki
Kalifornia első apácája lett, 1806-ban
eljegyezte magát Nyikolaj Petrovics
Rezanov orosz hajóssal és diplomatával,
aki a múlt század elején kötött ki Ame-
rika partján. Az orosz hajós szoros ke-
reskedelmi és gazdasági kapcsolatot
akart létrehozni a spanyol telepesekkel,
amire elsősorban azért volt szüksége,
hogy támogassa az Alaszkán és a kör-
nyező szigeteken megtelepedett Orosz--
amerikai kereskedelmi társaságot. A ko-
rabeli spanyol kormányzat minden erővel
meg akarta akadályozni, hogy az oroszok
kereskedelmi partnerként meg-vessék
lábukat Kaliforniában, de a ki-váló
diplomáciai képességekkel meg-áldott
Rezanov a maga oldalára állította a
spanyol helytartót, s kettőjük erő-
feszítésével létrejött az első gazdasági és
kulturális kapcsolat Oroszország és
Amerika között. Természetesen nem
utolsó szerepet játszott ebben a hely-tartó
tizenhat éves lánya, Conchita, Kalifornia
legszebb lánya, aki beleszeretett a
negyvenéves orosz diplomatába, és
eljegyezte vele magát, mielőtt a férfi
visszatért volna hazájába. Rezanov meg-
ígérte, hogy egy év múlva visszatér.

Az volt a szándéka, hogy Szent-Péter-
várott engedélyt szerez, hogy feleségül
vegye a katolikus szépséget, de mint afféle
szenvedélyes és kockázatra kész ember,
gondos előkészületek nélkül vágott neki a
hóval borított Szibériának, hajszolva a
lovakat, nyeregben úsztatva át a jeges
szibériai folyókon. S minden igyekezete
ellenére sem sikerült eljutnia Szent-
Pétervárra, az úton súlyosan
megbetegedett, és 1807-ben
Krasznojarszkban meghalt. Ahogy a költő,
Voznyeszenszkij mondja: a kaland nem
sikerült, a kísérletért hála.

Conchita csak nagy sokára szerzett tu-
domást szerelmese haláláról. Teltek az
évek, s őt egyre a férfi visszatérésének
reménye éltette. A hozzá eljutó kósza
híreknek nem adott hitelt, s Nyikolaj
Rezanov haláláról csak harmincöt év
múlva, 1841-ben szerzett biztos tudomást.
Miután meggyőződött orosz vő-legénye
haláláról, Conchita életének hátralevő
éveire hallgatási fogadalmat tett, és
Kalifornia első apácája lett.

„Conchita harmincöt évig várta Reza-
novot" - hangzik az előadásban. Igyek-
szünk ezt egyszerűen, tárgyilagosan
mondani, de a nézőteret furcsa csend üli
meg, egyfajta sokk, zavarodottság.
Bolondság ez, szeszély, esztelen, értel-
metlen makacsság vagy pedig emelkedett
és ritka emberi hőstett?

Nem könnyű eldönteni. A józan ész
szempontjából természetesen butaság. A
szexuális szabadosság és a fogyasztói
ösztönök felerősödésének korában egy
fiatal nő ilyen viselkedése legfeljebb
szánalmat vált ki, de inkább nevetséges-
nek tűnik. Mellesleg először mi is meg-
próbáljuk kinevetni régvolt földink
jegyesének őrült viselkedését. Abdulov,
aki Conchita további sorsának adatait
olvassa fel, nevet is ezen a helyen, majd a
közönséggel együtt elgondolkodik, és
elszomorodva fordul halkan Conchitához:
Köszönjük . . . Itt áll be az a furcsa csend.
Néha tapsolnak is, de nem mindenki.
Érdekes, sokaknak nincs kedvük tetszést
nyilvánítani, s a néző-téren nem alakul ki
egységes érzelmi reakció. A néző mintha
megzavarodna, ami modern színházi
előadáson ritkán fordul elő. Ezt a részt
szeretem leg-jobban az előadásban.

Andrej Voznyeszenszkij Avoszáról úgy
emlékszem, az első vélemények nem
voltak a legkedvezőbbek. A költőket
nálunk nem mindig értik meg egyből, mert
akkor túl jól élnének, s a költők életének
bonyolultnak kell lennie,

Jelenet az előadásból (Iklády László felvételei)



mert különben nem lesz miről írniuk.
Mielőtt velem kapcsolatba került volna, a
költő sok mindenkivel találkozott, akik
gondoskodtak arról, hogy érdekes legyen
az élete, és legyen mit megírnia. Mindent
egybevéve Voznyeszenszkij megírt egy
gyönyörű poémát, amely-ben sűrített
formában meglehetősen nagy energiatöltet
volt. Apránként körüljárva a költő által
leírt, megalkotott, kificamított és
meghallott szavakat, rövidesen egy
bizonyos izgalom és homályos remény lett
úrrá rajtam és a zene-szerzőn. A
reménynek a színházban mindig
homályosnak kell lennie. Az alkotó soha
ne ismerje előre a végeredményt, ne
legyen biztos a sikerben, hiszen az igazi
alkotótevékenység végső terméke olyan
dolog, amelynek nincs megfelelője a
látható világmindenség-ben.
Természetesen ez a „maximális program".
Az alkotás során visszakozhatunk, és
visszakoznunk is kell ettől egy keveset,
majd még egy keveset, és megint, és
megint, míg lassanként el-jutunk a
„minimális programig", amely majdnem
pontos ismétlése az alkotótevékenység
előtt megfogalmazott műnek.

Kutatásaink során, természetesen, fel-
használtunk egy s más már készen álló
dolgot, de senki sem készült közülünk a
„minimális programig" visszakozni.
Voznyeszenszkij - szoros kapcsolatban a
színházzal - belekezdett a verses szín-mű
írásába, és másik tehetséges kortár-sam,
Alekszej Lvovics Ribnyikov zene-szerző
már az első verssorokat bátran és ihletetten
vizsgálgatta a zongoránál. A darab
tulajdonképpen Ribnyikov la-kásán a
zongora mellett íródott, ott bukkantam rá a
legérdekesebb rendezői s részben
dramaturgiai gondolatokra. A munka
meglehetősen hosszú ideig folyt a
zongoránál, és szokatlanul rövid ideig a
színpadon.

A repertoárunkba került új zenés darab
hosszú, sokéves előkészítő munka
eredménye volt. Ha nem is vesszük fi-
gyelembe a Szatíra Színház színpadán
szerzett zenés tapasztalatomat, a Lenini
Komszomol Színháznál végzett főrendezői
munkám első napjaitól kezdve fokozatosan
növeltem a zene szerepét és jelentőségét az
előadásokban. A lélek-tani drámák és
publicisztikus jellegű előadások mellett
tovább tanulmányoztam a zenedramaturgia
törvényeit és a drámai színházban való
alkalmazását. Ez nem véletlen szeszély
volt, objektív törvényszerűséget látok
benne, mely-nek a következő
magyarázatát adhat

nám: a zene és a színház olyan ősi elemek,
amelyek egyidőben születtek, és törté-
nelmi útjukon szorosan és sokféle módon
kapcsolódtak össze nálunk is, kül-földön
is. És feltételezem, hogy kulturális
hagyományunk egyetlen más kultúránál
sem szegényebb melódiában és
zeneiségben. Le kell hát mondani arról a
tévedésről, hogy modern zenés elő-adások
kizárólag zenés-komikus szín-házakban
jöhetnek létre. A bécsi operett
hagyományai, amelyektől ezek a szín-
házak nem tudnak megszabadulni, nem
alkalmasak a mai problematika meg-
fogalmazására. Jobban megfelel erre a
célra a modern színpad elvi alapján álló,
rugalmas drámai színház.

Hatalmas igény van a korszerű prob-
lémákat felvető zenés előadások iránt, s
nemcsak a fiatalság részéről. És nem-csak
nálunk: ezt éreztük 1983 őszén
Franciaországban is az Espace Pierre
Cardin színpadán. Reméljük, hogy kí-
sérleteink érdekelni fogják a nézőket, s
nemcsak otthon, s nemcsak Francia-
országban.

Valamikor, rendezői pályafutásom kez-
detén azt hittem, hogy a színház merő-
ben a rendező művészete. Azóta ko-
moly változáson mentem keresztül ma-
gam is, de elsősorban színházművésze-
tünk. Megváltozott a néző ízlése és
vonzódása, fellépett a túltelítettség érzé-
se a rendezői ötletek iránt, és ugyan-
akkor makacs vonzódás a színész pszi-
chikus energiájára épülő színpadi att-
rakciók, az egyszerre igaz és lélektani-
lag kimunkált fantasztikus konstrukciók
iránt. De mindemellett nem szürkült el
a tisztán rendezői mesterség sem, sőt a
mai szcenográfia már ott tart, hogy rövi-
desen összeolvad a rendezői kultúrával.
Meggyőződésem, hogy a mai művészet-
ben, csakúgy, mint a tudományban, erő-
södik a zakosodás folyamata. A színház-
rendező éppúgy, ahogy a filmcsináló
egy szcenaristatársaságról, mind gyak-
rabban ábrándozik egy olyan rendezői
csoportról, amely közös gondolatokat
munkál ki. Túl sokat tudunk most a
színházról, és túl sokat várunk tőle.
Manapság az a tézis, hogy „a színház
kollektív művészet", úgy hiszem, külö-
nös és sokban új jelentéssel telítődik.
Ezért szeretném egyre gyakrabban, ha
személyes monológomat felváltaná a
tehetséges és megnyilvánulásukban oly
különböző színészek egyesült kórusa.
Fordította : (Szeredás Ágnes)

NÁNAY ISTVÁN

Örkény-dráma japánul

A Tóték bemutatója Tojamában

A japán színházról szólva általában a nó-
színházra, a kabukira, a bunraku
bábszínházra gondolunk, mintha a távol-
keleti országban nem is lennének modern
színházi törekvések. Holott az el-múlt száz
évben nemcsak a társadalmi és gazdasági
életben, hanem a színház világában is nagy
változások következtek be.

A múlt század nyolcvanas éveiig az
úgynevezett nyugati drámairodalom lé-
nyegében ismeretlen volt Japánban. Ez a
helyzet csak a Meidzsi-dinasztia ural-ma
alatt módosult. Ezt az időszakot az első
nyitás korának nevezik - mivel az addig
zárt katonai-feudális hatalmi rend-szer
megváltoztatása utat nyitott a viharos
gyorsaságú polgárosodásnak
amelyhez hasonló gyökeres átalakulás
 a második nyitás - a második világ-
háború utáni ipari robbanás, a gazdasági
élet modernizálódása nyomán következett
be - s teljesedett ki az úgynevezett japán
csodává.

Az első nyugati drámát, Shakespeare A

velencei kalmárját 1871-ben fordították le
japánra, majd 1885-ben mutatták be
 kabuki drámaként. Az első olyan elő-
adást, amely már szakítani próbált a
hagyományos japán színjátékformákkal,
1901-ben játszották, ez Shakespeare Julius
Caesarja volt. Két évvel később a Hamletet
és az Othellót is ilyen szellem-ben vitték
színre. A húszas években a régi színházzal
szemben megszületett és megerősödött az
új színház fogalma, és létrejöttek az
intézményei is. A modern színházi
törekvéseknek újabb impulzust adott az,
hogy Oszanai Kaoru, az első modern
színház megalapítója és társai
 tanulmányozva a moszkvai Művész
Színház munkáját - ismertté és kedveltté
tették Japánban Csehov, Gorkij s
nyomukban Ibsen, Hauptmann és mások
darabjait. Csehov azóta is az egyik leg-
többet játszott nyugati szerző a keleti
szigetországban.

A második világháború után a szín-házi
fejlődés is felgyorsult, a japán szín-
házművészek megismerkedtek Brecht
műveivel, a nyugat-európai és amerikai
modern színházi irányzatokkal. A japán


