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BESZÉLGETÉS EIMUNTAS NEKROSIUSSZAL

 A Ványa bácsit Berlinben úgy hirdet-
ték, mint a vilniusi Litván Drámai Színház
vendégjátékát. Szó esett azonban Ifjúsági
Színházról is. Mi háta színház igazi neve?
 Ifjúsági Színház. Ez még Hruscsov

idejére nyúlik vissza. Akkoriban sok szín-
házat kereszteltek el Ifjúsági Színháznak,
noha a műsortervnek semmi köze egy
gyerek- vagy ifjúsági színházhoz. Azt akar-
tuk, hogy a berlini beharangozás kizárja az
effajta félreértéseket. Egyébként a színház
nem nagy, és én nem érzem benne külö-
nösen jól magam. Inkább mozira emlé-
keztet. Ötszáz férőhelyünk van, és a légkör
meglehetősen hűvös.
 Es milyenek a munkafeltételek?
 A műszaki feltételek, akár a legtöbb

szovjet színházban, nem különösebben
jók, sőt a mi esetünkben egészen rosszak.
Rossz a padló, rossz a hang- és világítási
technika, és minden olyan elavult, mint az
ország egész rendszere.
 Anyagi eszközeivel elégedett?

 Ezzel voltaképpen nem foglalkozom.
Az állam elegendő pénzt bocsát rendelke-
zésünkre, csak nem lehet belőle meg-
venni azt, amire szükség volna.
 A külföldi vendégjátékok nem hoznak

devizát a színháznak?
- A moszkvai Goszkoncert minden be-

vételt visszatart; a berlini vendégjátékét is
levonja. Ezért akarunk gazdasági függet-
lenséget. Ez így egész egyszerűen lopás.

 Mennyire reális ez a függetlenedés a
Goszkoncerttől és a moszkvai Színházi

Szövetségtől?
- A litván Színházi Szövetség kivált az

Összövetségi Színházi Szövetségből. Azt
hiszem azonban, hogy Moszkvában
csakúgy, mint a mi Színházi Szövetsé-
günkben bürokraták ülnek. Mostanáig a
litván kulturális minisztériumban hat szín-
házi illetékes volt, a litván Színházi Szö-
vetségben pedig huszonhét alkalmazott
dolgozik. És ezek mind belőlünk akarnak
élni.

 Számít-e arra, hogy a glasznoszty
nyomán a kulturális bürokrácia is leépül?

 Leépíteni azt lehet, de abból még ko-
rántsem következik, hogy a színházak de-
vizához is jutnak. Rubelért pedig ez idő
szerint még reflektorba való izzót sem
lehet kapni.

 Nem szerződhet közvetlenül külföldi
partnerekkel?

 Meg fogjuk próbálni, de jószerivel
kilátástalan.

-Mekkora a kultúrpolitikusok befolyása
egyéb fontos döntésekre, például a
műsortervre?

Eimuntas Nekrosiusz litván rendező, aki
1980 óta dolgozik a vilniusi Ifjúsági Szín-
házban. Azóta több nagy sikerű előadást
rendezett, ezekkel a szovjet színház élvo-
nalába került ő is, társulata is. A Szovjet-
unióban és külföldön egyaránt számos

elismerésben részesültek, 1987-ben a Vá-
nya bácsi és Az évszázadnál hosszabb ez
a nap című előadásukért Állami Díjat
kaptak a Szovjetunióban

- Pillanatnyilag teljesen önálló vagyok.
Korábban ez lehetetlen lett volna, de há-
rom év óta így van. Ebben bizonyos
szerepet játszik a nyugati
vendégjátékokon aratott elismerés is;
ennek révén szabadabb lettem.

- On 1979 óta van a vilniusi Ifjúsági
Színháznál Azóta tiltott-e be előadásokat
a cenzúra?
 Méghozzá nagyon sokat. Meg akartam

rendezni például Adam Mickiewicz Ősök
című drámáját, de nem engedték. Nem
volt szabad megrendeznem Thornton
Wilder A mi kis városunk című színda-
rabját sem. Az engedélyezett előadásokat
pedig a cenzúra megnyomorította. Ajtma-
tov Az évszázadnál hosszabb ez a nap
című művét hatszor kellett átdolgoznom.
 A most Berlinben látott előadások

olyan állapotban vannak, ahogy a cenzúra
átvette őket, vagy később még változtatott
rajtuk?
- A Ványa bácsi olyan, amilyennek

akartam. Az évszázadnál hosszabb ez a
nap már túl régi előadás, azon már nem
változtattam. Ma teljesen szabad vagyok.
Azért, amit ma színpadra viszünk, koráb-
ban tíz év börtön járt volna.
- Litvániában liberálisabb a színház, mint

Moszkvában?
 Nem, e téren nincs különbség.
 Változtak-e színházában a nézőszá-

mok a peresztrojka óta?
 Egyes színházaknak már vannak kö-

zönséggondjaik. Nekünk még nincsenek,
de ez még bekövetkezhet. A szenvedélye-
ket most a politika vonzza. Amit a színház
megmutat, az egyelőre nem olyan érde-
kes, mint a politika. Sokkal érdekesebb
egy feltűnő plakáttal végigvonulni az ut-
cákon, mint elmenni a színházba.
 Mit vár ma a közönség a színháztól?
 Semmit. Az emberek mosta minden-

napi életben várnak alapvető változásokat,
és a színházzal szemben nem támasztanak
különösebb igényeket. Egy évvel ezelőttig
az emberek özönlöttek a színházba; a
színházba járás egyfajta presztízs-kérdés
is volt. De meglehet, nemsokára odáig
jutunk, hogy öt évre be kellene zárni a
színházainkat. A helyzet, úgy lehet, olyan
lesz, mint Lengyelországban. Ott
valósággal virágzott minden művészet, de
a gazdasági nyomor mindent ellehe-
tetlenített.
 Ez azt jelenti, hogy a glasznoszty

jegyében fogant szabadság nem csupa
haszon a színháznak?
- Korábban sokan azért mentek el a

színházba, hogy rövid időre kimenekülje-
nek a valóságból és átadják magukat az
illúzióknak. Vannak nézők, akik egy-egy
előadást harmincszor is megnéztek, és
mint holmi szektatagok, úgy zarándokoltak
el a színházba. A színház egyik funkciója
az volt, hogy megvigasztalja a nézőket,
akiknek rosszul ment a soruk. Fontos
dolog volt azt hallani a színpadról, hogy
egy szép napon szabadok leszünk. Sok
ilyen elem volt az én rendezéseimben is;
például Ajtmatov esetében. De tulajdon-
képpen soha nem izgatott a politika. Csak
éreztem, mi kell az embereknek.
 On speciálisan a litván közönségnek

csinál színházat?
 Ha egy darabon dolgozom, soha nem

gondolok a közönségre.
- A mostani helyzet hozott-e változást

munkájában?
 Most tiszta művészetet kell a szín-

padra vinni. Azelőtt én is arra törekedtem,
hogy politikai elemeket dolgozzak bele
rendezéseimbe.
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 Mi tulajdonképpen a „tiszta"
művészet?
 A lélek, a gondolatok, az esztétika

tisztasága.
Mi értendő piszkos gondolatokon? -

Például az üzleties érdekek vagy a
hatásvadászat. Én inkább az ember belső
életének elemzéséhez vonzódom. A lélek
egyfajta anatómiája érdekel.
 Vannak-e az Ifjúsági Színházban olyan

előadások, amelyek a kommersz és a
hatásvadászat felé hajlanak?

 Vannak. Szép számmal.
- Ha az ember azt hallja, hogy mintegy

húsz előadás van repertoáron, és önön
kívül jelenleg csupán egyetlen rendező
dolgozik a színháznál, akkor nehezen érte-
ni: hogyan születhet meg húsz előadás,
amikor a próbaidő egy évnél is hosszabb?
 Ezek régi előadások. Nagyon sokáig

játsszuk őket. Van, amelyiket húsz éven át
is. De most teljesen új műsort akarunk
felépíteni. Úgy képzelem el a helyzetet,
mintha belépnék egy piszkos szobába, és
ki kellene takarítanom. Ami a próbaidő-
met illeti: állandó szerződésem van, ha-
vonta fix gázsit kapok, és nem érdekem,
hogy gyorsan dolgozzak. Hogy jól vagy
rosszul dolgozom-e, az a helyzeten mit
sem változtat. Dolgozhatnék gyorsabban
is - de minek?

- Van új litván drámaírás?
 Jó új darabok nincsenek. Ez idő sze-

rint egy valamit lehet játszani: klassziku-
sokat.
 Vannak-e Litvániában is publicisztikus-

dokumentáris darabok, amilyeneket
például Oroszországban Satrov ír?

 Nincsenek. Es ami van, az rossz.
 És ha jók lennének, érdekelnék önt? -
Ha egy publicisztikai darab jó, akkor

nem kell előadni. Az zsurnalizmus.
 Az Ifjúsági Színház litván színház, a

színpadon litvánul beszélnek. Van orosz
közönségük is?
 Minden előadáshoz kapható fejhall-

gató, amin orosz szinkrontolmácsolás
hallható.
 Mekkora az oroszok aránya?

 Nagyon magas.
 Átlagosan mennyi?

 Esténként körülbelül húsz százalék.
 Berlini vendégjátékukon a Hebbel

Színház előtt litván zászló leng, és a pre-
mier utáni banketten sok színész litván
népviseletben jelent meg. Nacionalista
színház az ön színháza?

A. Latenasz Edigej szerepében az
Ajtmatov-darabban
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- Ehhez nagyon hosszan el kellene ma-
gyarázni, kik a baltikumiak. Csodálkozva
látom, hogy a nyugati országokban
mennyire kihaltak a történelmi ismeretek
egyes országokkal kapcsolatban. Mi
negyven évvel ezelőtt szabad állam vol-
tunk, és most egyes nyugati országokban
Litvániát úgy tekintik, mint Oroszország
egy részét. Mi ezt másképpen látjuk. Mi
litvánok vagyunk - csak megszálltak
bennünket. És tudjuk, hogy ez nem tart
örökké.
- Ön a Szovjetunió Állami Díjas művé-

sze, és tanulmányait a moszkvai GITISZ-
ben végezte, Goncsarov rendezői osztá-
lyában. Nem rejlik-e itt valami ellentmon-
dás?

- A z Állami Díjat csak Gorbacsov alatt
kaptam meg. És ha most utalnák ki ne-
kem, vissza is utasítanám. Ezt akkoriban
még nem tehettem meg. De számomra a
díj merő formaság. Moszkvában három
évig t a n u l t a m - o t t a tanulmányi idő öt
év -, utána visszamentem Litvániába,
dolgozni kezdtem, és csak a vizsgákra
utaztam vissza Moszkvába.
Goncsarovval

soha nem volt igazi kapcsolatom, és egy-
szerűen nem bírtam ott tovább tanulni.
Goncsarov néhányszor mint alkalmatlant
ki akart záratni. Én sem Goncsarovtól,
sem Ljubimovtól, sem Efrosztól nem ta-
nultam semmit, csak azt csináltam, ami
érdekelt. Ezért nem is szerettek. A
növendékekkel szemben valahogy mind
nagyon primitíven és arrogánsul
viselkedtek. El-várták, hogy az ember
vakon higgyen bennük, és hízelegjen
nekik. A munkáikat szerettem, de ott
tanultam meg, hogy a rendezőnek a
maga útját kell járnia. Ezért

Jelenet Nekrosiusz Ványa bácsi-előadásából
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nem hiszek semmiféle iskolában. Az igazi
művészek nem hagynak maguk után ta-
nítványokat. Személyesen ismertem Tar-
kovszkijt. Most sok utánzójával lehet talál-
kozni, de ezek szinte csupa giccset gyárta-
nak. Sztanyiszlavszkij se volt jó rendező
vagy pedagógus, csak jó könyvelő, aki
mindent feljegyzett. Csak később kezdték
minden sorát szentnek tekinteni. Szerintem
az is furcsa, hogy New Yorkban Szta-
nyiszlavszkij-központ működik. Az em-
berek olvassák Sztanyiszlavszkijt, és ebből
akarják megtanulni, hogyan csinálja-nak
színházat, vagy hogyan éljenek. Csak-hogy
a művészetben nincsenek rendszerek.

-Miképp hatott önre, hogy a Szovjet-
unióban Sztanyiszlavszkij rendszere és a
hozzá kapcsolt realizmus hosszú időn át
kötelező művészeti doktrína volt?

- Úgy hatott, mint a dialektikus materi-
alizmus, amelyik szintén kötelező volt.

- Hogyan viselkedjék a színház egy to-
talitárius rendszerben?

- Éltünk. Kompromisszumokra kény-
szerültünk. Becsaptuk a cenzorokat. Az
embernek élnie kell, pénzt kell keresnie. Itt a
puszta létezésről van szó; amellett a
börtön sem valami kecsegtető. Most ez
másképpen van. De habár most minden
lehetséges, a rendezők mégsem tudnak
megfelelni a jelen követelményeinek.
Reggeltől estig mindenki politikáról be-szél.
És ha aztán még este a színházban is
politikával van dolgunk, hát attól már
igazán meg kell bolondulni. A viharzó
események hátrányosan hatottak a szín-
házra, s általában a művészetre. Koráb-
ban, amikor valóban elnyomtak bennünket,
igyekeztünk a sorok mögött minél többet
mondani. Ma mindenről lehet beszélni, és
ezért a színház kifejezési nyelve sokat
veszít jelentőségéből.

 Ez paradoxnak tűnik. Gorbacsov előtt
tehát kompromisszumokat kellett kötni,
most meg panaszkodnak.

 Úgy van ez, mint a kanárikkal. Túl
sokáig tartják őket kalitkában, és ha aztán
szárnyra kelhetnének, akkor se tudnak
repülni. Most meg kell tanulnunk élni a
szabadsággal.

- Hát nem élvezetes dolog repülni ta-
nulni?

- Én ehhez már öregnek érzem magam. -
On még csak harminchét éves.
 Húszévesen más lenne a helyzet. De

ez a totalitárius rendszer ott fészkel a
génjeinkben, túlságosan deformálta már az
agyunkat. Nem tudom, mit kezdjek ezzel a
szabadsággal. Az ember annyi

mindent szeretne csinálni, de kevés az
ereje hozzá. Nagyon rövid idő alatt hatal-
mas dózisokat kaptunk a szabadságból.
Másfelől vannak olyan rendezők is, akik-
nek ez semmi gondot nem okoz. Azelőtt
Brezsnyev vonalát követték, most az új
irányzatot követik. Azt hiszem, az igazi
művésznek nehéz ilyen gyorsan orientá-
ciót váltania.
 Bizonyára vannak párhuzamok orosz

kollégáinak problémáival. Van valami
cserekapcsolatuk a moszkvai színházak-
kal, esetleg szívesen vendégrendezne
Moszkvában?
 Sok meghívást kaptam külföldre is, de

úgy gondolom, ha odahaza rendetlenség
van, először ott kell kitakarítani. Nem tu-
dom megérteni azokat, akik hosszabb
időre külföldre utaznak, ha otthon szükség
van rájuk.
 Ez a nyugati meghívásokra is vonat-

kozik?
 Aláírtam ugyan egy amerikai szerző-

dést, de egyre csak tologatom magam
előtt. Most Berlinben is az az érzésem,
hogy értékes időt pocsékolok el. Idegen-
nek is érzem itt magam; odahaza még a
szegénység is meleget áraszt. Nem csak
én vagyok így ezzel. Gondoljon Tarkovsz-
kijra -- ha odahaza marad, nem halt volna
meg ilyen korán. Többé nem szeretnék
hosszú időre elutazni. Ha a színészek nem
örülnének úgy az utazásnak, szívesebben
maradnék otthon az egész társulattal. In-
kább a külföldiek jöjjenek el hozzánk.
 Hogyan fogadják külföldön az önök

előadásait?
 A nyugat-európai közönséggel nagyon

elégedett vagyok. Amerikában más volt a
helyzet. Ott nem éreztem az embereket.
Mind nagyon kedvesek voltak és
mosolyogtak, de ez gyakran csak álarc
volt; nem fedik fel igazi lényüket. És ami
az előadásaink iránti érdeklődést illeti: azt
hiszem, egzotikus vendégeknek néztek
minket. Legtöbben nem tudták pontosan,
honnan is jövünk. Az amerikaiak számára a
Litvániával való találkozás alighanem
olyan volt, mint amikor én megnézek egy
dokumentumfilmet Afrika fejlődésben el-
maradt vidékeiről.

Azt tapasztaltam, hogy a magas élet-
színvonallal rendelkező országokban az
emberek kevesebbet szenvedtek; márpe-
dig a nyomornak, a szegénységnek ideális
értelemben előnyei is vannak. Nálunk
senki nem hal éhen; mindenki megosztja a
többiekkel, amije van.
 A művészet a szenvedésből születik?

- Kizárólag abból.

- Ön már vagy egy éve dolgozik a Lear
királyon. Milyen tervei vannak?
 A Lear után szünetet tartok, azutánra

pedig filmet tervezek a faluról, ahol szület-
tem. A városban, még Vilniusban is, ide-
genül érzem magam. Csak átmenetileg
élek ott. A színházi munkába belefárad az
ember. A filmemet, amely részben doku-
mentum-, részben játékfilm lesz, hivatásos
színészek nélkül fogom megrendezni. Az
alkoholisták, a hátrányos helyzetűek
életéről, tehát a falu „föld alatti életéről" fog
szólni. A falvakat a kihalás fenyegeti.
Sokan már évek óta a városba menekül-
nek, mert vidéken keményen kell dolgoz-
ni, a városban pedig lopni lehet. A városi
bűnözés valószínűtlen mértékben meg-
nőtt. Katasztrófa van készülőben. A kezde-
tek már látszanak. Oroszország, Lengyel-
ország, Magyarország, az NDK, Jugoszlá-
via - ezekben az országokban nyilván-való
a kommunizmus összeomlása. És ez a
folyamat súlyos következményekkel jár
majd minden népre, és a szomszédokat is
érinteni fogja. Mindenekelőtt az éhségtől
félünk.
 A gazdaság

i
összeomlás a kommunista

eszme összeomlását is jelenti?
 A kommunizmust én mindig hazug-

ságnak tekintettem, akárcsak a litvánok
legtöbbje. De a Szovjetunióban sokan el-
hitték ezt a hazugságot, és most ráébred-
tek, hogy hetven éven át rabszolgasorban
tartották őket. És már az egész hatalmas
Szovjetunióban senki nem hisz többé eb-
ben az eszmében.
 Nem lehet, hogy Gorbacsov reformjai

mégis sikerülnek, és elhárítják ezt a ka-
tasztrófát?
 Az elmúlt hetven évben az emberek

teljesen megváltoztak. Merőben újfajta
embert kellene kinevelni, úgy, ahogy egy
kisgyermeket nevelnek fel. És minta gyer-
meknek, meg kellene ismét tanulni
beszélni és szeretni, mert a szeretetet
lehetetlenné tette a gyűlölet, az
agresszivitás és az irigység. Mi elveszett
nemzedék vagyunk. És a színház semmit
sem képes megmenteni. Önök alig tudják
elképzelni, miféle emberek lettünk, és én
nem látok semmilyen kiutat. Meglehet, a
színpadon megkísérlem megteremteni a
kiút illúzió-ját, de hinni nem hiszek benne.

Fordította: Szántó Judit

Barbara Lehman és Franz Wille interjúja a
Theater heute 1990. januári számából


