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Egy moszkvai tanulmányút
tapasztalatai

Tavaly április-májusban három kollé-
gámmal másfél hónapot töltöttem a
Szovjetunióban. Nem vállalkozhatom arra,
hogy akár csak megközelítően teljes képet
adjak a szovjet színházakról. Különösen
Moszkva színházi kultúrája gazdag.

Meghatározó élményem az volt, hogy
még a legjelentéktelenebb színház is
mennyire határozott és viszonylag önálló
törekvésekkel, ennek megfelelő, konzek-
vensen megvalósított játékstílussal, mű-
sortervvel dolgozik. A színházaknak tar-
tásuk, méltóságuk van. A társulatok -
legalábbis Moszkvában - a kultúra, a
színházművészet műhelyei. Nem egyes
előadások sikerén vagy sikertelenségén

mérhető elsősorban értékük, hanem azok-
nak a művészi tendenciáknak a társadalmi
valósággal való kapcsolatán, amelyeket
képviselnek. A mi kulturális közvé-
leményünk erősen irodalomcentrikus, és a
színházat elsősorban az irodalmi telje-
sítmények oldaláról közelíti meg. A szín-
házi apparátust legjobb esetben többé vagy
kevésbé tökéletlen technikai eszközök
halmazának tekinti az írói mondanivaló
tolmácsolásához vagy elferdítéséhez.
Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent az a
tény a kultúrában, hogy a színház
esztétikuma autonóm, és jól meghatároz-
ható társadalmi tartalma van, amelyet a
közönség ért, elfogad, esetleg visszautasít,
Párizsba, Londonba vagy Moszkvába kell
utaznunk.

Noha kevés konkrétumot tudok a
moszkvai színházi élet közelmúltjáról,
annyi beszélgetésekből, cikkekből és ré-
gebbi műsortervekből megállapítható, hogy
az elmúlt évtized a színházak fel-
lendülésének időszaka volt, amelyben a
harmincas években politikai okokból
megszakadt, sokszínű és a világszínház-ra
mindmáig ható törekvések felújítása a
jellemző motívum. A mai szovjet
színművészek legjobbjai Sztanyiszlavszkij,
Mejerhold, Vahtangov, Ohlopkov
elképzeléseit továbbgondolva vagy csak
újragondolva keresik a modern kifejezési
formákat. Szétválaszthatatlan egységben
van a hagyományok tisztelete, olykor
múzeumi konzerválása és ezek
továbbfejlesztése, sőt még a lázadás is ezek
ellen. A szovjet színháznak szerencséje
volt, hogy a sztálini kultúrpolitika olyan
színvonalú művészek közül választhatta ki
azt a koncepciót, amely el-képzeléseinek
legjobban megfelelt, mint a húszas évek
nagy orosz rendezői. Mejerhold
évtizedekre kikerült a színház-művészet
kanonizált rendjéből, de Sztanyiszlavszkij
és a Művész Színház kibírta a hivatalos
konzerválás, a megmerevedés hosszú éveit.
Ma mindkettőjük el-képzelései új
lehetőségeket mutatva, ki-meríthetetlen
kincsesbányái a modern szovjet
színháznak.

A Művész Színház repertoárja ma is

ugyanaz, mint fénykorában volt. Csehov,
Gorkij, Osztrovszkij, Tolsztoj, Bulgakov,
Ibsen, Shaw. Vannak előadásaik, amelyek
harminc éve szinte változatlanok. Egy
időben a színészek sem változtak, így a
szerepek együtt öregedtek a társulattal. A
háború utáni felújítások nagy része még
szigorúan betartotta az eredeti rendezői
intenciókat, olyannyira, hogy az új
előadások fiatalabb szereplői külső
megjelenésükben is szinte tökéletes
hasonmásai voltak elődeiknek. A színpadon
a szamovár negyven éve ugyanazon a
helyen áll. Hogy ez a tiszteletreméltó
múzeum mégsem vesztette el kapcsolatát
az eleven színházi élettel, az éppen
napjainkban válik láthatóvá. Hatalmas
tudásmennyiség, technikai biztonság,
rendezés- és színészmesterségbeli rutin,
rendkívüli művészi önfegyelem
csiszolódott ki szükségképpen a konzer-
válódás évtizedei alatt. Ma a Művész
Színházban frissebb szellemű előadásokat
kezdenek bemutatni, de ez nem jelent
szakítást Sztanyiszlavszkijék elveivel, sőt
azok legbenső lényegéből fakad. Talán
éppen ez a titka mai felújításuk hatalmas
sikerének. A Holt lelkek né-hány évvel
ezelőtt meghódította Buda-pestet, de kitűnő
az újabb Ványa bácsi-és Sirály-előadásuk
is.

három nővér

Nekem különösen tetszett a nagy sikerű,
új (mindössze egy-két éves, ott mások az
idő mértékegységei) szereposztásban adott
Három nővér. Az előadást Rajevszkij
rendezésében 1958-ban, tehát tizenkét éve
újították fel. Ami különösen szembeötlik,
hogy a díszlet (V. V. Dimitrijev munkája),
noha megőrzi a játéktér realizmusát,
elhagyja az eredeti bemutató számos, ma
már naturalista ízű környezetfestő
motívumát. Különösen feltűnő a különbség
a két koncepció között a negyedik
felvonásban (kert). Az eredeti, lombos'
fákkal és hangulatos fa-kerítéssel ellátott,
szinte idillikusan naturalista színpadkép
helyére egy hidegen expresszív,
nagyvonalú látvány lép. A dísztelen faház
előtt kopár domb, raj-

Bőven idézhetnénk jeleneteket annak
igazolására is, hogy Beaumarchais a bíráló
észrevételeknek engedve nemcsak kétes
ízlésű pajzánságokat törölt szövegéből
(indokoltan), hanem - más meg-
gondolásból - áldozatul dobott kiválóan
szellemes részeket is. Miért nem intéz-
kedett úgy, hogy e szövegrészek később
visszaiktatódjanak művébe, s hőse, akit
annyi kedvvel formált hús-vér figurává,
olyan - egyértelműen jelentős - szerepet
kapjon, amilyent eredetileg szánt neki?
Nyilván („ha szívből, ha színre") hagyta

magát meggyőzni a kortársi kritikától,
amely az átalakítás vagyis inkább a szö-
vegcsonkítás után lelkesen fogadta a mű-
vet és fenntartás nélkül ünnepelte szer-
zőjét. „Négy felvonásra rövidítve és
megtisztítva a vaskosságoktól, a fecse-
gésektől, a szójátékoktól, valamint a kissé
alacsonyrendű komikum egyéb vonásaitól,
a darab azóta annyi tapsot kapott, amennyi
gáncs érte korábban" - írta a Journal
Encyclopédique (1775. április 1-én), s
Beaumarchais úgy gondolhatta, hogy
színpadi mű esetében a siker

megér minden !áldozatot. De túl hiszékeny
azért mégsem volt: darabját ugyan
megcsonkította, de a Mérsékelt levél című
gúnyiratban a kritikusokra meg a
közízlésre hárítja a felelősséget.

Ennyi érv talán elég is annak támoga-
tására, hogy aligha tekinthető illetéktelen
fordítói beavatkozásnak a kényszer folytán
sebtiben megváltoztatott szöveg
kiegészítése az eredeti Beaumarchais-szö-
veg lényeges részeivel. Fordítói ferdítés
helyett inkább a mű valódi mondani-
valójának a szemléletesebb feltárása ez.



ta hatalmas, csupasz, szürkésfehér fatör-
zsek állnak, távoli kék-szürke horizont
teszi hallatlanul levegőssé a színpadot,
egyúttal valami megrázóan reménytelen
végtelenség érzetét keltve. A rendezés és a
szereplők játékának fő célja kibontani
azoknak a lélektani folyamatoknak a lé-
nyegét, amelyek a darabban annyi szen-
vedést és szépséget hoznak létre. Racio-
nálissá teszi a nagy kultúrájú, okos, szép,
mindenképpen jobb sorsra érdemes em-
berek erkölcsi pusztulását egy olyan tár-
sadalmi környezetben, amelynek mind-
ezekre az értékekre nincs szüksége, és
megmutatja azt, hogy ezek az értékek az
adott kedvezőtlen körülmények között
hogyan változnak pusztító, tehetetlenséget
eredményező béklyókká. Egyszerű, világos
végeredmény, de színházi emberek tudják,
hogy milyen pokoli nehéz ezt elérni.
Mérnöki pontossággal kell elemezni az
egyes szerepek belső vonalát, rendezői
lelemények tömegére van szükség ahhoz,
hogy egy-egy kevés szavú jelenetben
unalmas részletezés és szánalmas
szenvelgések nélkül kibontható legyen az a
konkrét dráma, amely a szereplőket
mozgatja.

A három nővér vár. Várják, hogy
összeüljön a szokott társaság, várják, hogy
ezen az estén is elszórakoztassák vala-hogy
magukat és vendégeiket. Hárman
háromféleképpen. Legtevékenyebb a szív-
arcú Olga, nagy, csodálkozó szeméhez,
finom, törékeny alakjához alig illik a ta-
nítónők kényszerű határozottsága. Számos
apróságot kell elintéznie, mielőtt a társaság
összejön. Tulajdonképpen ő a háziasszony.
Mása szép, szőke, nagy darab nő, testi
mozdulatlansága, puha nyugalma alig
leplezi kielégületlenségét. Irina sudár
termetű, csillogó szemű, telve reménnyel.
Az első pillanatban alig észrevehető
eszközökkel megtöltik a levegőt
nyugtalansággal, tevékenységgel, élettel.
Jönnek a tisztek, ők is szórakozni és szó-
rakoztatni akarnak. Az aktivitás, a jó-
szándék jellemzi mindannyiukat. És a
szellemesnek szánt gondolatokról kimon-
dásuk pillanatában kiderül, hogy közhe-
lyek, tréfákról, hogy idétlenek, történe-
tekről, hogy unalmasak. Az emberi kap-
csolatok sokoldalúan motiválva, finom kis
gesztusokban jelennek meg, mielőtt
lelepleződnének a társasági jó modor és a
művelt ízlés határain éppen csak túl-menő
jelenetekben (amelyeket éppen a
leghangosabb résztvevők szégyellnek a
legjobban és magatehetetlenül). Nincs szó
pusztulásról, reménytelenségről. A
szereplők elveszik ezeknek a mondatok-
nak közvetlenül adódó drámai súlyát. Aki
erről beszél, a többiek szórakoztatására,
bizonytalan hangulatainak, gondolatainak
közhasználatra adásáért teszi, senki sem
szónokol. Szoljonij sem isten teremtette
szörnyeteg. Csiszolatlanabb,
műveletlenebb, mint a többi, és mackós

tréfáival, melyek váratlanul a gátlásos
emberek csakazértis durvaságaiba csap-
nak át, állandóan kínos helyzetbe hozza a
társaságot és önmagát. Kulturáltan el-
néznek a feje fölött, olykor ingerülten
rászólnak, de egészében tudomásul veszik,
elfogadják, közéjük tartozik, mert itt van,
mint ahogy a többiek is csak azért vannak
itt, mert ide sodorta őket sorsuk véletlene.
Az előadás, amely arról szól, hogy az élet
pusztítóan eseménytelen, teli van
nyugtalanítóan izgalmas eseményekkel.

Gondolat és fizikai cselekvés

Ez a lényeg. Ebben áll Sztanyiszlavszkij
módszerének különös modernsége. A
legáltalánosabb és a legnehezebben ki-
fejezhető gondolatokat is el tudja mondani
konkrét színpadi cselekvések izgalmas
közegében, ha jól alkalmazzák. A fizikai
cselekvésnek és a cselekvő elemzésnek
nem az a feladata, hogy a valóság illúzióját
keltse, hanem hogy lát-hatóvá és hitelessé
tegye a lélektani folyamatokat, a szerep
belső vonalát. Szoljonij utolsó, látszólag
lényegtelen jelenetében tipeg-topog a
színpadon, határozatlan, tehetetlen, szinte
jóságos, undorodva keni magára a
kölnivizet. Kihívják, elindul hátra a
dombon, a házból kihallatszik Irina és
Tuzenbach nevetése. Szoljonij megfordul,
arcán kín, szinte rémület, majd
megváltozott ritmusban megy tovább,
hatalmas csizmái gépies keménységgel
viszik. Megértjük: most, csak most
határozta el, hogy megöli barát-ját,
tehetetlenségében, csak azért, hogy végre
történjen valami, hogy megszabaduljon
valahogy egész nyomorult és érthetetlen
önmagától.
Sztanyiszlavszkij hatása

Előttünk az írói mondanivaló teljes
mélysége. Az előadás, képletesen szólva,
kezünkbe adja azt a kulcsot, mely Irina
lelkér, a drága zongorát nyitja. Csehov
ebben az előadásban nem a századforduló
széplelkű poétája, hanem a huszadik
század talán legaktuálisabb költője, ki az
egyik első irodalmi szociográfia, a Szahalin
szerzője is.

A Művész Színház csak egy-két lépést
tett még azon az úton, amelyet a Szta-
nyiszlavszkij által kidolgozott színházi
koncepció alapjai tárnak fel. Tovsztono-
gov és társulatának budapesti vendégjátéka
ízelítőt adott a magyar közönségek abból,
hogy milyen remek lehetőségek vannak a
rendszer tehetséges, modern művelői
kezében. Az amerikai színházról szóló,
szaporodó beszámolókból tudjuk, hogy
Sztanyiszlavszkij módszere

színházművészek érdeklődésének kő-
éppontjában áll, az Actors Studio és
követői rendszerét a pszichoanalitikus
emberlátással egyesítve fantasztikus
színpadi teljesítményeket produkálnak.

Efrosz

Dolgozik Moszkvában egy rendező,
Efrosznak hívják. Az ő rendezésében lát-
tuk Arbuzov Egy boldogtalan ember
boldog napjai című darabját. A darab -
megjelent a Nagyvilágban is - kevesebb,
mint jelentéktelen. Az előadás csodálatos.
A játék vibráló, nyugtalan feszültsége, az
emberi kapcsolatok, a lélek vergődéseinek
hajszálpontos, költői mélységű ábrázolása,
az alig láthatóan alkalmazott rendezői
gesztusok értelmet irányító ereje lenyűgözi
a közönséget. (Efrosznál már csak a
színészi játék kellékei, a praktikusan
funkcionáló részletek naturálisak, a
játéktér tisztán elvont kompozíció.)
Vannak az előadásban pillanatok, amikor a
nézőtér a szó szoros értelmében nem vesz
levegőt. Akik csak olvasták a darabot, nem
fogják megérteni, hogyan lehetséges ez.
Amit itt látunk, az minden drasztikus
hókusz-pókusz nélkül a színpadi
emberábrázolás, az autonóm
színházművészet teljes dia-dala. Efrosz
fekete báránya a moszkvai színházi
életnek. Előadásainak óriási kö-
zönségsikere és nagy művészi hatása el-
lenére a kritika egy része hevesen támadja.
Valószínűleg az Arbuzov-előadásból is
kiderülő sötét világképe, végletekig
érzékeny humanizmusa miatt. Nem tudok
állást foglalni ebben a vitában, de a fontos
az, hogy tartalmi kérdésekről folyik, hogy a
színházművészet lényeges értékei vannak
szem előtt. Nem biztos az sem, hogy a
Sztanyiszlavszkij-rendszer modern
színpadi életéhez feltét-lenül mélylélektani
irányzatokba kell kapcsolódni. A lényeg az,
hogy tudatos munkával, a társulat művészi
mű-hellyé emelésével, a színházelmélet
sok-oldalú megértésével lehet a fentebb
említett sikereket elérni.
Hazai kitérő az elméletellenességről

Mi többé-kevésbé kimondottan elmé-
letellenesek vagyunk. Rosszak a tapasz-
talatok. Sokak szemében az elmélet az a
bunkó, amellyel könnyedén agyon lehet
ütni bárkit, aki az élet zavaros forrásaiból
hittel és őszintén merít. Vagy az elmélet az
a doktrína, amelybe a bukott, igazi
művészi alkotásra képtelen emberek
kapaszkodnak, elszakítva a színházat az
eleven élettől. Persze, mind-ez igaz is, attól
függ, hogyan s kik alkalmazzák az
elméletet. Azoknak a stiláris kategóriáknak
jó része, amelyeket színházi teljesítmények
leírására használnak, végtelenül durva, más
művészetek területéről kölcsönzött, de ok-
e ez arra, hogy megelégedjünk a
napilapkritikák siralmas jelzőivel? Nagyon
nehéz a színházat fogalmilag megragadni -
hiszen lényege éppen a művészetté vált
eleven ember -, de nem lehetetlen. A
színházak gyakorló művészei kényszerűen
kialakítanak maguknak valamilyen me-



chanizmust. Ha valakinek volna tehetsége
és türelme kibányászni azokat a tény-leges
hatás-effektusokat, amelyekkel egy-egy
nagy színész vagy rendező dolgozik, talán
kulcsot kapnánk kezünkbe egyéniségük
megértéséhez, s talán jobban cl tudnánk
helyezni őket a színház-művészet és a
kultúra szellemi áramlataiban. Az, hogy
nincs elfogadható képünk a magyar
színházművészet múltjáról, ma már
jóvátehetetlen, de lassan a közelmúlt is az
öntudatlanság homályába foszlik. Ha
visszatekintünk csak az elmúlt tíz évre,
számos nagy jelentőségű művészi
kibontakozás, pálfordulások, koncepciók
összeomlásai és megújulásai tarkították a
szezonokat. Színészi egyéniségek
bontakoztak ki, mások zsákutcába jutottak,
de ha elolvassuk ennek az időszaknak
színházi cikkeit, a művészek nyilatkozatait
vagy a kritikákat, aligha lesz képünk
minderről. A művészek őrzik
inkognitójukat, a kritika pedig nem mélyed
cl túlságosan a színházak ügyeiben. Marad
a sikerek és bukások puszta regisztrálása, s
olykor a suttogások személyi változásokról,
mint egy hivatalban.

Nem hiszem, hogy a magyar színházi
élet szürke és rossz lenne. A kép, amit
magunknak és a közönségnek adunk ró-la,
mindenesetre sokkal szürkébb. Csak ilyen
körülmények között fordulhat elő, hogy
nyár elején kampányszerűen meg-támadjuk
a színházi életet, úgy, ahogy van,
egészében, majd három sikeres szabadtéri
produkció után, nyár végén épp-oly
kampányszerűen megvédjük. S az idegek
felborzolásán kívül nem történik semmi.

Az igényes elméleti munkának nemcsak
a közélet-teremtő szerepe lényeges. Sokkal
fontosabb, hogy segíthet egy-egy művészi
törekvés kibontakozásában, segíthet a
társulat közös nyelvének kialakításában,
tanítványokat orientál, segítségével
könnyebben eljut egy színház olyan új
konzekvenciákig, melyek arculatát
határozottabbá, modernebbé tehetik.

Sztanyiszlavszkij elmélete távolról sem
olyan egységes, mint gondolnánk. Har-
mincéves fejlődése alatt maga Sztanyisz-
lavszkij fogalmazta mindig újra és újra.
Csak az egész alapos megértéséből lehet
megközelíteni elképzeléseinek lényegét.
Szembeötlő gyors és határozott eltávo-
lodása kezdeti korszakának számos mei-
ningenista vonásától. Kevésbé látható, de
lényegesebb, hogy rendszerének alapjai
mögött az a filozófiai meggyőződés állt,
hogy a felszabadított színészi teljesítmény a
tiszta, őszinte emberséget juttat-ja
kifejezésre. Kezdetben a módszer esz-köz
arra, hogy az emberi lélek szépségének,
kiteljesedésének gyönyörűsége valósuljon
meg előadásában. Később a cselekmény fő
vonala fogalmának bevezeté

sével Sztanyiszlavszkij kezd eltávolodni
ettől az alapjában romantikus felfogástól.
Mai követői analitikus játékfelépítő
eszközeit arra használják, hogy gyűröttebb
korunk követelményeinek megfelelően a
mélylélektant (mint az amerikaiak) vagy az
emberi-társadalmi kapcsolatok
személyiséget formáló vagy éppen pusztító
ábrázolását (mint az oroszok) helyezzék a
hajdani harmonikusabb ideálok helyébe.

Nálunk Sztanyiszlavszkij feloldódott, s
noha mindenki hivatkozik rá, a gya-
korlatban elvesztette meghatározó erejét.
Meggyőződésem, hogy ebben nagy szere-
pet játszik a megfelelő szellemi munka
hiánya. Senki sem kívánja, hogy Szta-
nyiszlavszkij kizárólagos istene legyen
színházi életünknek, de hogy évek óta
nincs egyetlen társulat sem az ország- ban,
amely sikeresen tudna Csehovot játszani,
az nem a szerző hibája, hanem a magyar
kulturális élet fájdalmas vesztesége.

Próba a Tagankán

A legjobb moszkvai színházak sikeré-nek
a határozott szellemi arculat és az e mögött
álló, egységesen felépített társulat a titka.
Ljubimov színházában, a Tagankán részt
vettem egy próbán. Az anya c. Gorkij-
regény adaptációján dolgoztak. A darabot,
mint ennek a szín-háznak a legtöbb
produkcióját a főrendező és munkatársa
állították össze az eredeti mű kötetlen
felhasználásával. A színpadon fiatalokból
álló társulat, huszonöt-harminc ember egy
jelenetsort ad elő a századvégi orosz gyári
munkások életéből. Pantomimikus
mozgások, szavalókórusok, páros és
tömegjelenetek montázsszerű, igen
bonyolultan szervezett sorozatából álló
mintegy negyedórás részletet játszanak el.

A színház Sztanyiszlavszkij módszerétől
alapvetően különböző stílusban ját-szik. A
jelenetsor nagyon rosszul megy, nem
technikai okok miatt - mindenki tudja,
hogy hol a helye -, hanem mert a hangvétel
primitív, önsajnáló, melodramatikus.
Ljubimov leállítja a próbát. Keményen
mond néhány mondatot a teljesítmény
művészi laposságáról, megvilágítja, hogy a
jelenetek egészének milyen hatást kell
elérnie. Személy szerint nem bírál senkit,
világos, hogy a hibát nem egy-két személy
rossz játéka, ha-nem a feladat közös
félreértése okozza. Három-négy percre
felbomlik a rend a színpadon. A színészek
beszélgetnek (játékmester nincs köztük),
Ljubimov lent ül, és csendesen nézi őket.
Újra kezdik a jelenetsort, és végigjátsszák.
Jól. Mind a harmincan. Közben
megváltoztatják az egyes jelenetek
beállítását, sőt a pantomimek egy részét is.
Ljubimov elégedetten nézi, és sokáig nem
szól közbe. Bű-vészmutatvány? Nem. Egy
jól, tudato

san szervezett társulat művészi önfe-
gyelme és intellektuális ereje mutatkozott
meg.
Elmélet és gyakorlat

Ljubimov, Efrosz, Jefremov, Rajevszkij
és a moszkvai színházi élet mai vezető
egyéniségeinek sikerei mögött ott állnak a
szovjet-orosz színház óriásai, akik a
húszas-harmincas évek nem könnyű vi-
szonyai között nem restellték „doktrinér"
módon, írásban elvekké rögzíteni
tapasztalataikat, egyrészt megőrizvén
szellemi kincseiket követőik számára,
másrészt új, lehetséges irányokat találva a
művészet színházi kifejezésformáinak.
Nevetséges azt állítani, hogy életidegen
okoskodásokról van szó, hiszen nem egy-
két sikeres előadás, hanem olyan jól mű-
ködő társulatok jöttek létre munkáik
alapján világszerte, amelyek meghatároz-
zák a színház fejlődését napjainkban is.

Sztanyiszlavszkij még a forradalom előtt
egy ideig azzal a gondolattal foglalkozott -
mesélik -, hogy társulatot szervez egy
eldugott kis helyen, a Fekete-tenger
közelében. Ott akarta zavartalanul
kidolgozni a tökéletes színházat,
létrehozni az együttes teljes harmóniáját.
Ebben esetleg egy-két meghívott vendég
gyönyörködhetett volna. Őrültségnek
látszik, üzleti szempontból különösen, de
komolyan kellene venni, hisz a színház
legbenső lényegéhez tartozik, hogy
miközben élő emberekben játékká
változtatja a válóságot, megpróbálja végül
valósággá változtatni játékait. Csak így
érthető meg, hogy például New Yorkban a
Living Theatre mindent elkövet, hogy
néhány száz összeverődött embert
megszabadítson társadalmi előítéleteitől és
- bár irreálisnak tűnik - tisztességes
politikai tettekre sarkallja őket. Ezek
természetesen szélsőségek, de velejárói és
talán feltételei is a modern művészet
fejlődésének. Ha meggondoljuk, hogy
Decroux Párizsban évekre el-vonult a
nyilvánosság elől, és néhány barátja,
valamint kisszámú értői körében alakította
ki a pantomim pure kánon-ját, amelynek
alapján Marceau és Barrault aratják
világraszóló sikereiket, akkor talán
Sztanyiszlavszkij ötlete nem is volt olyan
őrültség.
Színház és közönség

A moszkvaiak szeretik a színházat. A
szinte mindig zsúfolt házak, fantasztikus
előadásszériák csalhatatlan jelei ennek a
szeretetnek. A színházak többsége
kellemes, barátságos hangulatot áraszt. A
nézők nagy része utcai ruhában van, sokan
közvetlenül munkából jönnek, a város
hatalmas távolsága: miatt nincs idő
hazamenni és átöltözni, Megfigyeltük,
hogy családok, barátok gyakran a színház
előtt találkoznak először napi teendőik
után. Kényelmes bü-


