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”Elveszítettük az »ezüstkort«, elhagyott ben-
nünket mindörökre. Es soha nem tér többé
vissza, ahogy nem folyik visszafelé a folyó
ize sem. (...) A mai embernek nincs arra ereje,
hogy eszméknek éljen. Elhagyja a házat, a
földet, otthagyja a cseresznyéskertet, eltávolodik
minden széptől. Képtelen a saját szépségével
megválaszolni a világ szépségét. (...) Lehet,
hogy a színpad képes lenne feltámasztani az
ezüstkort? Ez elkápráztatóan csábító." (Ezűstkor)

Az idézet Anatolij Vasziljevtől származik, aki-
nek írásaiból Színházi fúga címmel jelent meg
válogatás. A kötetben olvashatunk néhány kriti-
kát, tanulmány(részlete)t és beszélgetést is,
amelyek Vasziljev rendezései kapcsán jelentek
meg, illetve művészetének átfogóbb elemzésére
tesznek kísérletet.

Vasziljev írásait olvasva mintha lapidáriumban
bolyonganánk. Ahogy a tárlókban közszem-lére
tett kövek között beleszédülünk a formákba és
színekbe, feledve a monolitok lenyűgöző és
nyugtalanító fenségét, ugyanúgy hagyjuk ma-
gunk mögött ezúttal a koherens (színház)elmé-
letek szokott biztonságát. E „térkép nélküli kalan-
dozásnak" csupán egyik oka a műfaji sokszínű-
ség (hiszen olvashatunk többek között elméleti
cikkeket, próbajegyzeteket, naplórészletet, be-
szélgetéseket stb.); a másik ok ezen szövegek
„rendszertelensége": Vasziljev írásaiban mono-
mániásan visszatér bizonyos színházi jelrend-
szerek problémáihoz, míg más jelrendszerekről
látszólag megfeledkezik, vagy teljes ellentmon-
dásban lévő gondolatokat fogalmaz meg azok
kapcsán. (A színházelméletekben gyakran mu-
tatkozik a fent említetthez hasonló „monomá-

nia", de a szerzők - vesszőpari-
páikat rövid időre istállóba kötve -
kísérletet tesznek a rendszeral-
kotásra, az általuk elképzelt-vágyott
színházi forma minél részletesebb
leírására. Még Artaud-nál is
megjelenik ez az igény A Kegyetlen
Színház [Első kiáltvány] című
írásában. Az egymásnak el-
lentmondó gondolatok sem jelen-
tenének különösebb újdonságot, de
Vasziljevnél olykor minimalizálódni
látszik a gondolatok meg-változása
közötti időintervallum, pontosabban
- nyomtatott szövegről lévén szó -
térköz: ez oly-kor csupán egy fél
mondatnyi, mindenféle kommentár
nélkül. Talán ennek is köszönhető,
hogy a kötetben az írások sorrendje
nem egyezik időbeli sorrendjük-kel -
Vasziljev gondolatai, kísérletei
esetében felesleges a lineáris
rendet erőltetni.)

Mint az a fenti idézetből is lát-
ható, Vasziljev világunkat válság-
ban lévőnek látja. A (némi túlzással)
apokaliptikus hangnem újra és újra
visszatér századunk né-hány
színházi gondolkodója esetében, de
Vasziljev kísérletei egy

lényeges vonásukban különböznek az ő (túlélést
kereső-kínáló) stratégiáiktól.

A világ és az adott korszak válságának állítása
különösen a század első felében, illetve a hatva-
nas években jellemző. Legyen a válság akár mo-
rális jellegű (például Copeau ellenérzései a kom-
mersz művészettel szemben), a kultúrát és a
létezést érintő (Artaud), a személyiséggel
(Grotowski) vagy a társadalommal kapcsolatos
(Brecht), mindig a színházzal való elégedetlen-
ség kíséri. A kiút keresése részleges hasonlósá-
got mutat: mivel a színház látszólag az egyetlen
hely, amely képes lehet ezt a hanyatlást vissza-
fordítani, reformokra van szüksége. (Olykor csak"
a színházválságáról van szó, mint például Craig
írásaiban, akinek panaszai viszont az egész
színházat érintik: a színész kontrollálhatatlansá-
gát, az illuzionisztikus teret, a mesterséges vilá-
gítást, a sikerorientált szervezeti rendszert stb.) A
megújulás kulcsa (a mindenféle hagyományt
lekicsinylő futuristák kivételével) legtöbb eset-ben
a „vérátömlesztés": valamely időben és/vagy
térben távoli kultúra színházi tradíciójának hasz-
nálata. Talán a naturalizmus és a realizmus nyo-
masztó örökségének köszönhető, hogy az „idő-
ben és/vagy térben távoli" tradíció „beolvasztása"
elsősorban a keleti színház eszközeivel való
kísérletezés formájában jelentkezett (a [rituális]
maszkok, jelmezek, speciális gesztusrendszer
utáni sóvárgás például Artaud és Brecht eseté-
ben), illetve a commedia dell'arte, az Erzsébet-
kor, a francia klasszicizmus színpadi hagyomá-
nyaihoz való kötődéssel (Mejerhold, Craig,
Copeau) és a görög arénaszínpad jogainak
visszakövetelésével járt (Mejerhold, Reinhardt).
(A különféle színházi tradíciók vegyítése napja-
inkban Mnouchkine, Barba, Brook rendezései
kapcsán került ismét reflektorfénybe. A színházi
avantgárd „vérátömlesztési" kísérletei és a kor-
társ színház interkulturalizmusa közötti különb-
ség-hasonlóság meghatározása színházelméleti
vita tárgya. Lehetséges volna, hogy míg a szá-
zadelő oltóágként használta az egzotikus színházi
elemeket a csenevész európai színház felvirá-
goztatása érdekében, addig napjaink kultúraközi
rendezései inkább egy értékes virággyűjtemény-
hez hasonlítanak, ahol minden virág őrzi egyedi
színét, formáját, illatát a „világkultúra" botanikus
kertjében? Es ha ez így volna, vajon a mi nézői
tekintetünket nem homályosítja-e el saját kultú-
ránk?)

Idegen tradíciókhoz való fordulás helyett egy
speciálisan orosz (színházi és kulturális) hagyo-
mány folytatása - ebben különbözik Vasziljev
színházkoncepciója a színházi avantgárd ars po-
eticáitól. (Maga az ezüstkor kifejezés is a század
eleji orosz kultúrára vonatkozik.) „Én Sztanyisz-
lavszkij tanítványának tanítványa vagyok. (...)
Mindez történeti vonatkozás, ehhez járul még
egy elméleti tény is, nevezetesen, hogy minden,
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amit kigondoltam, az orosz színház hagyomá-
nyára és elméletére épül. (...) Es még egy meg-
határozó tényező: az orosz irodalom, az orosz
művészet, az orosz vallás, vallásos érzület iránt
érzett mérhetetlen odaadásom."(A színház mint
kolostor) „Az orosz kultúra, színház, zene, festé-
szet öntevékeny jellegű, igényt formál a próféci-
ára, az egyetemességre, a felfokozott szellemi-
ségre, a filozófiai mélységre." (Előest)

Vasziljev számára a színház: filozófia. Írásai-
ban a színházi irányzatok különbségeit az ember-
rel és a világgal kapcsolatos képzetek-kételyek
eltérő perspektívájával magyarázza. E perspektíva
megváltozása miatt vált számára fontossá -
miután pályája elején rövid ideig maga is a pszi-
chológiai realizmus iskoláját követte -- Sztanyisz-
lavszkij rendszerének újragondolása: „A XIX.
század az ember meghatározását állítja a közép-
pontba. a mindenségtől elkülönítve az ént és a
tudatalattit kutatta. A színművészet sem tudott
ellenállni a kísértésnek, hogy az emberek közötti
pszichológiai viszonyok tanulmányozásába kezd-
jen. Természetes, hogy Sztanyiszlavszkij elutasí-
totta a színház minden előző formáját, és ahhoz
fordult, amelyben revolúciót és evolúciót látott
egyszerre - a pszichológiai realizmushoz. (...)
Nem vagyok benne biztos, hogy a XXI. század is
ezzel fog foglalkozni." (Menón rabja)

Vasziljev figyelme tehát a módszer megújítása
(és nem eltörlése, felszámolása, megtagadása)
felé fordult, továbbra is kötődve néhány jellegze-
tesen sztanyiszlavszkiji elvhez (ilyen például a
szerep átéléséhez való ragaszkodás vagy a tu-
datalatti [szerep]teremtő erejének hangsúlyozá-
sa). Az írások alapján három „korszak" (?), a
kísérletezés három iránya látszik elkülönülni. Az
új alternatíva lehetőségét latolgató, a kutatás
állomásait rögzítő tanulmányok és próbajegyze-
tek elsősorban a színészi alkotófolyamat kérdé-
sével foglalkoznak, de a színész játékának, sze-
mélyiségének a próbafolyamatban és az elő-
adásban betöltött új státusa természetesen más
feladatokat-határokat szab az irodalmi szöveg és
a rendező számára is. Vasziljev színházában a
színészi szabadság (és felelősség) új, talán min-
den eddiginél meghatározóbb szerephez jut. A
kísérletek alapjául a Sztanyiszlavszkij által kidol-
gozott „etűdök módszere" szolgált, amely Va-
sziljev szerint Sztanyiszlavszkij rendszerének
legjelentősebb újítása volt. A módszer előnye,
hogy a színész kötetlen, improvizatív színpadi
cselekvésére épül - hátránya viszont, hogy az
előadás helyett csupán a próbafolyamatokra kor-
látozódik, és hogy minden egyes szereplő szá-
mára kijelöli-megtalálni véli annak célját. „Azon-
ban a drámának különféle irányzatai vannak. Pél-
dául a dráma rendelkezhet hangsúlyos kiinduló-
ponttal. Ez esetben a szereplő érzi, ahogy ez a
kiinduló mozzanat mintegy hátulról megtolja, és ő
kénytelen megvalósítani azt. Ilyenek Shakes

peare drámái. Vannak más
szituációk, amikor a színen
lévő színészek képtelenek
eljátszani a drámát, ha az
intellektus hatására nem in-
dulnak el a cél, a finálé felé.
Igy van Moliére komédiáiban.
Ezek különböző tendenciák,
különböző irány-
zatok."(Irodalmi szöveg és
improvizáció) Az idézetet
Vasziljev improvizációval
kapcsolatos kísérleteinek
rövid summájaként is ol-
vashatjuk, amelyek talán a
hetvenes, talán a nyolcvanas
években bontakoztak ki. (A
szövegek hol a hetvenes
éveket, hol az 1985-ös évet
jelölik meg a rendezői szín-
háztól való eltávolodás ha-
tárvonalának: Vasziljev eb-
ben az évben állította színre
Szlavkin Karikajáték című
művét a Tagankán, amelyet -
1990-es, Természetes
színházcímű írásában - „az
utolsó tökéletesen meg-
szervezett előadás"-nak ti-
tulál.) Vasziljev az improvi-
záció kétféle módszerét dol-
gozta ki. Az egyik „változat-
ban" a színészek számára
csupán a kiinduló esemény meghatározott, a
másikban pedig a cselekmény bizonyos
csomópontjai: a kötetlen részek cselekményét és
szövegét (mindkét eset-ben) a színészek saját
érzelmeikre támaszkodva alkotják meg. A
szövegtől való részleges elszakadás célja, hogy
az előadást megmentse az irodalmi, elbeszélő
színház élettelenségétől és unalmától: „A
szöveg ellentmondásosan működik, a szöveg
megbénítja a színházat.(...) A szöveg színháza
ma már nem kielégítő, mert halott
színház."(Irodalmi szöveg és improvizáció) Az
improvizáció második módszerét elégedetlensé-
gében dolgozta ki. Vasziljev többször elpanaszol-
ta, hogy amikor színészei számára csupán a
kezdőjelenetet határozta meg, ők - túlságosan
elmerülve érzelmeikben - teljes mértékben kont-
rollálhatatlanná váltak. A helyzet pikantériája,
hogy mind az első, mind a második esetben
éppen a rendezői közreműködés - lehetőleg mi-
nél teljesebb - eltörlése volt a kísérletek (időről
időre deklarált) célja, mivel Vasziljev szerint a
színész csak igy szabadulhat fel egy másik sze-
mély (a rendező) interpretációjának zsarnoki ha-
talma alól. A rendezői prekoncepcióhoz való ido-
mulás-idomítás és a kicsiszolt, „kész" előadás
bemutatása helyett így a színész felszabadított
(vagy legalábbis felszabadítani szándékozott) tu-

datalattija szervezi az előadás improvizatív me-
netét. A véletlen akciók és replikák erősebben
hatnak a színpadon, mint bármely „jól kitervelt" -
és a színészek által gondosan begyakorolt -
rendezői trükk: JA színész élete a játék pillanatá-
ban, improvizációs képessége, közvetlensége
sokkal erősebben hat, mint egy megszerkesztett
mű. (...) Alternatíva a befejezettel, a kommersz-
szel szemben." (Természetes színház) (A befeje-
zetlenség és a véletlenek szépségét hirdeti Ta-
deusz Kantor is, például Antikiállítás, illetve A mű
és a folyamat című írásában.)

1987-ben nyitotta meg kapuit A Drámaművé-
szet Iskolája, ah I Vasziljev színészek és rende-
zők képzésével foglakozik. A pedagógiai munka
Vasziljev kísérleteinek újabb irányát-állomását
jelöli. „Az elmúl néhány évben a dolgok olyan
irányba haladnak, hogy én abbahagytam az élet
vizsgálatát a színházon kívül . . . .a színházat, a
társadalmi életet közvetlenül körülvevő életnek
már csak egyetlen különleges része érdekel: az
eszmék helyzete ebben a világban. Ez radikális
változás. Így tehát természetes, hogy bezárom a
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színház ajtaját. És minél inkább bezárod a szín-
ház ajtaját, annál inkább hasonlít egy kolostor-
hoz." (A színház mint kolostor) Vasziljev a tanít-
ványokkal folytatott közös munka kapcsán az
elzárkózást hirdeti, ezt azonban nem kivonulás-
ként (bezárkózásként), hanem kutatásaik speci-
ális irányultságaként kell értenünk. Vasziljev to-
vábbra is rengeteget utazik, találkozókon vesz
részt, vendégrendezéseket vállal (1992-ben pél-
dául Lermontov Álarcosbálját rendezte a
Comédie-Francaise-ben, 1994-ben
Dosztojevszkij A nagybácsi álma című művét a
budapesti Művész Színházban, 1996-ban
Csajkovszkij A pikk dámáját Weimarban stb.);
tanítványai pedig időről időre előadói esteket
tartanak külföldön, és fesztiválokon vesznek
részt. Közös munkájuk célja-tétje: „felelni az
egyetlenegy kérdésre - miért van színház?"
(Menón rabja) Felelni, azaz nem keres-ni a
választ, mivel maga a válasz „megtaláltatott":
Vasziljev a színház feladatának egy vertikális
kapcsolat létesítését (az isteni és a földi szféra
közötti közvetítést) tekinti. (Ezért is jut fontos
szerephez a tréningek és előadások során az
improvizálás mellett a liturgiák éneklése is.) A
színház-nak ez a fajtája „reményt kelt", „a jövő
felé tekint", mivel a képzésben részt vevők
számára az „ön-nevelést" teszi lehetővé:
személyiségük mentesül(het) mindattól a
meghasonlottságtól és belső konfliktustól, ami -
a kötet szerzője szerint - korunkat, az „ezüstkor
utáni nemzedéket" leginkább jellemzi. (Menón
rabja, Ezüstkor) A személyiség eme
újraalkotása, Vasziljev állítása szerint, csak a
színészeknek adatik
meg. A színházelméletek
többsége megkülönbözte-tett
figyelemmel fordul a néző
felé: hol intellektusára
spekulálnak (Brecht), más-
kor egész lényére-létezésé-re
tartanak igényt (Artaud), vagy
éppen gondolati és érzelmi
sztereotípiáinak
megszentségtelenítése a cél
(Grotowski kísérletei a
hatvanas években). Az ok: a
néző létszemléletének ki-
provokált megváltozása le-
hetővé teszi, hogy a szín-
ház, a színház által képviselt
eszme-erő-átalakulás túllépje
az előadás (időbeli és térbeli)
határait. Vasziljev nem hisz a
színházi messianizmusban -
szerinte a színház semmiféle
„küldetéssel" nem rendel-
kezik: nem vált(oztat)ja meg
sem a nézőt vagy a
társadalmat, sem a világot.
„Nincs is szüksége az én

színházamnak közönségre, ...nem hiszek a szín-
háznak az emberi lélekre gyakorolt hatalmában."
(A színház mint kolostor) (Ezt a kijelentést érde-
mes összevetnünk a kötetben szereplő, Vasziljev
színházával és rendezéseivel foglalkozó kritikák
és tanulmányok néhány részletével is. „Vasziljev
iskolája nemcsak professzionális műhely, hanem
a néző számára is a színház iskolája....a néző is
nézni, érezni, gondolkodni tanul a színpad törvé-
nyei szerint" - írja Király Nina a József és testvé-
rei 1993-as wrocławi előadása kapcsán. (Király
Nina: Az út, amelyet a színházban megtettem,
Jákob lajtorjájához hasonlít...) Heltai Gyöngyi
pedig A nagybácsi álma kedvezőtlen fogadtatá-
sát azzal magyarázza, hogy a magyar közönség
képtelen volt arra a „szellemi és érzelmi erőfeszí-
tésre", amelyre Vasziljev színháza „kényszeríti",
készteti a nézőt. (Heltai Gyöngyi: Színházi álom-
fejtés)

A színészi szabadság elmélete kapcsán - a
kilencvenes évektől kezdődően - határozott el-
mozdulás (fordulat?) mutatkozik Vasziljev írá-
saiban. Vasziljev szerint a módszer kudarcot val-
lott, s ez a rendező feladatának és felelősségének
újragondolását vonja maga után: ,,...a kezdemé-
nyezésnek tragikus lett a vége. Végül is a színész
mint szerepének szerzője más fogalommá válik, a
színész szerepének anarchistája lesz. Ez ahhoz
vezet, hogy a rendező elveszti a társulat irányítá-
sát, mégpedig mindörökre. (...) Csupán az utób-
bi években értettem meg, miért fejezte be Szta-
nyiszlavszkij a saját életét az etikáról szóló kis

könyvecskével." (Volterra) Noha Vasziljev a ren-
dezői színház mestereit (Brookot, Strehlert,
Steint, Grotowskit) példaképeinek és szellemi
társainak tekintette (és tekinti ma is), kísérletei-
ben egyfajta aszkézis, önmegtagadás jegyében
minimalizálni próbálta a maga rendezői közre-
működését. Nézete szerint a rendezői színház („a
garanciák színháza") legfeljebb az élet illúzióját
nyújthatja - az „igazi élet" (fésületlensége és
irrealitása) csak a színész személyiségéből faka-
dó improvizációk révén jelenhet meg a színpa-
don. A rendező feladata így arra korlátozódik,
hogy a beszélgetések folyamán érzelmileg su-
gallja színészeinek a darab „művészi formáját".
(Természetes színház) A kilencvenes évektől kez-
dődően Vasziljev gyakran ejt szót a módszer
veszélyes voltáról, a rendező etikai felelősségé-
ről. A tulajdonságok listája, amelynek alapján egy
rendezőt etikusnak nevezhetnénk, természete-
sen nem létezik. Csak tűnődni lehet rajta, és ez a
töprengés egyúttal a színház újragondolását je-
lenti: „Amikor ezt felfedeztem, bajba kerültem:
mit is kezdjek ezzel a munkával? Kinél van végül
is a kezdeményezés, a rendezőnél vagy a színész-
nél? Hogyan kell létrehozni az előadásokat?"
(Volterra)
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