
tése ennek az örökségnek ? Erről folyik
azóta is a vita. Egy tanulság mindeneset-re
kézenfekvő. Sztanyiszlavszkij és Nye-
mirovics-Dancsenko említett vetélkedése -
amely nélkül a Művész Színház soha nem
jutott volna el oda, ahova eljutott - nem
egyszerűen két eltérő alkatú művész
rivalizálása, hanem a modern színházi
munkamegosztás és vezetési stílus egyik
iskolapéldája. Korántsem egyszerű, de
rendkívül termékeny megoldása azoknak
az áldatlan vitáknak, amelyek elmélet és
gyakorlat, irodalom és színház viszonyáról
nálunk is folynak.

Amint tudjuk, Nyemirovics-Dancsenko
nemcsak társigazgató, hanem író, rendező
és afféle szuperdramaturg is volt
egyszemélyben, vétójoggal minden, a
műsorral összefüggő kérdésben. Azt is
tudjuk, hogyan élt ezzel a jogával. Ami-
kor neki ítélték oda az 1896/97-es évad
legjobb darabjáért járó Gribojedov-díjat,
lemondott róla a Sirály javára, és Csehov
új művét, amely megbukott Pétervárott,
Sztanyiszlavszkij értetlenségével nem
törődve felvette a Művész Szín-ház
műsorára. És felkerült a sirály emblémája
a színház függönyére is. Sztanyiszlavszkij
így emlékezik vissza erre: „Egy-mástól
függetlenül közeledtünk Csehovhoz és a
művében rejlő szellemi kincshez:
Vlagyimir Ivanovics a maga írói útján, én
pedig a magam színészi mestersége által
megszabott úton. A darab megkö-
zelítésének e különbözősége eleinte zavart
bennünket; hosszadalmas vitákba
bocsátkoztunk elvekről, művek ről, a
művészet mibenlétéről. A dolog olykor
bizony még veszekedéssé is fajult. Ez
azonban mindannyiszor művészi, szín-házi
civakodás volt - ártalmatlan. Sőt,
éppenséggel jótékony hatást tett ránk:
megtanított rá bennünket, hogyan mé-
lyedjünk el tudatosan a művészet lénye-
gében. Ami felfogásunk különbözőségét,
tevékenységünk irodalmi és színpadi
hatáskörre való felosztását illeti, hama-
rosan mindez megszűnt. Meggyőződtünk
róla, hogy nem lehet elválasztani a formát
a tartalomtól, a mű irodalmi, lélektaní
vagy társadalmi oldalát a figuráktól, a
színpadképtől és a külső kiállítástól, amely
együttesen teremti meg a mű-vészi
előadást."

Sztanyiszlavszkij megtanult darabot
olvasni, Nyemirovics-Dancsenko pedig
egyre többet járt le a próbákra. Később
egyedül is rendezett, olyan előadásokat,
mint a Hamlet, a Három nővér vagy a
Bulgakov-féle Puskin. Mert Bulgakov, aki
Színházi regényében oly kegyetlenül

kifigurázza a két civakodó öregurat, új
darabjait mégiscsak a Művész Színházba
vitte. Amikor pedig darabjait már nem
játszhatták, ott volt segédrendező és szí-
nész hat éven át .. .

„Ennek a mai színházi forradalomnak
az a tragédiája, hogy nem született még
meg hozzá a drámaíró" - írta Sztanyisz-
lavszkij a harmincas évek közepén, ami-
kor pedig megszületett már a legtöbb ma
is játszott, klasszikus szovjet mű. Hogy ki
volt a hibás - hogy ki a hibás -, ma is
vitatkozunk rajta. De kísértetiesen illenek
ezek a szavak ma is a világszínház
helyzetére. Egymásra mutogat a két
egymásra utalt pályatárs: egymástól várják
azt a nagy szemléleti megújulást, amely-re
önmaguk, úgy látszik, nem képesek. Pedig
hát lehet, hogy nem is valami egyetlen
varázsszót kellene most egymás száján
lesni. Csak meg kellene keresni újra,
szépen egymás után az élet új tényeinek
megfelelő új szavakat. Az ugrás-szerű
minőségi változást pedig majd ezek
felhalmozódása fogja kiváltani. Ezért
jelent forradalmi tettet ennek az új szín-
házi nyelvnek a kitartó, mindennapi
építése.

A színház - permanens forradalom.
„Minden előadás minden pillanata meg-
ismételhetetlen - hangoztatta mindig
Vahtangov. - Holnap ugyanabban a
színdarabban, ugyanazokkal a szereplők-
kel, ugyanazon díszletek között, ugyan-
annak a színpadi pillanatnak ugyanazon
szavai hangzanak el, ugyanolyan csele-
kedetek mennek végbe, és mindez mégis
más lesz, mint tegnap volt. A tegnap már
soha, soha nem ismételhető meg!" Ennél
pontosabban ma sem lehet meg-
fogalmazni a forradalmi színház ars
poeticáját.

V. POLJAKOV

Hatvan színházi évad

Amikor a Nagy Októberi Szocialista
Forradalom 6o. évfordulóját ünnepeljük,
amikor végigtekintünk mindazon, amit a
szovjet emberek életünk minden területén
létrehoztak, a szovjet kultúra és művészet
évfordulóját is ünnepeljük, azon a
hatvanéves úton is végigtekintünk,
amelyet fejlődése során a szovjet színház
tett meg.

Hatvan színházi évad, amelyeknek
mindegyike egybecseng a forradalommal.
Október eszméi, amelyeket a háborús
rombolástól meztelen, a sokéves
imperialista háború után éhező és nincs-
telen országban hirdettek meg, idővel
egyre jobban megvalósultak, realitássá
váltak.

Az idő múlásával a forradalom és a
szocializmus eszméi tehetséges, valóban
művészi, érett hazafisággal teli színda-
rabokban jelennek meg. De már a szovjet
korszak első darabjai, mint például
Majakovszkij Buffo-misztériuma, amelyet
Október első évfordulójára Mejerhold
rendezett meg Pétervárott, a színházter-
meket megtöltő új, forradalmi hangulatú
közönség körében meleg elismerésre
találtak.

Az új forradalmi valóság, az új kor-szak
szelleme a színházművészektől az új
formák keresését kívánta meg, s a for-
radalom első éveiben a színház szakadat-
lan és bátor kísérletek jegyében fejlődött.
Hány színházi eszme született a forradal-
mi harc, a viharos változások hatására,
amelyek a volt orosz impérium területén
söpörtek végig.

A forradalom a színházi kollektívák
százait és ezreit hívta életre, sosem ismert
alkotókedvet ébresztett, vágyat az új
gondolatok és érzések példátlan méretű
kifejezésére. „Egész Oroszország ját-szik"

jegyezte meg egyik korabeli fel-
szólalásában A. V. Lunacsarszkij, a mű-
velődési népbiztos.

A forradalom azokban a már kiforrott,
ismert művészekben is új erőket hozott
felszínre, akiknek művészi pályája még a
forradalom előtt alakult ki. V. Mejerhold,
a fékezhetetlen újító kimeríthetet-
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len fantáziával villogtatta meg művészete
egyre újabb oldalait. Mejerhold nemcsak
a Bufo-misztériummal, nemcsak Verhae-
ren Hajnalával reagált az októberi ese-
ményekre, hanem egész sor alkotással,
amelyek a forradalom lázadó szellemét
hordozzák magukban. A forradalmi te-
matika feltartóztathatatlanul tör be a régi,
ismert klasszikus darabokba is, amitől
azok váratlan erőre kapnak. Így állítja
színpadra Kijevben K. Mardszanisvili
Lope de Vega Fuente Ovejunáját. Az
előadást a kortársak vallomásai szerint
forradalmi pátosz jellemezte (felje-
gyezték, hogyan mentek el az előadásról a
katonák egyenesen a frontra az Inter-
nacionálét énekelve). Moszkvában legen-
dás, talányos előadás születik: Jevgenyij
Vahtangov csodálatos alkotása. Keze
nyomán Carlo Gozzi Turandot hercegnője a
forradalmi idők hangulatát adta vissza.

Vahtangov így írt erről: „Ha a művész
újat akar alkotni, ha egyáltalán alkotni
akar azután, hogy eljött 0 , a Forradalom,
akkor a néppel együtt kell alkotnia. Nem
neki, nem a kedvéért, nem rajta kívül,
hanem vele együtt. Az új alkotáshoz, a
győzelemhez a művésznek Anteusz föld-
jére van szüksége. A nép ez a föld.

Milyen népről van szó ?
Hiszen mi mindnyájan a nép vagyunk.

Arról a népről, amely a Forradalmat
létrehozta."

„A néppel együtt" - erre a meggyőző-
désre jutnak az orosz alkotó értelmiség
legszélesebb körei, hisz a nép szolgálata,
az elnyomott tömegek iránti részvét volt
egyik legfőbb hagyománya.

A nép nyílt szolgálata elsőként a szov-
jet államban vált a kultúrpolitika alap-
elvévé.

„Nem az a fontos, mit a művészet a
milliónyi lakosságból néhány száz vagy
akár néhány ezer embernek nyújt -
mondta Lenin Klara Zetkinnek. - A
művészet a népé. Leghosszabb gyökerei-
nek le kell hatolnia a dolgozók széles
tömegeinek mélyéig. E tömegeknek ér-

teniük és szeretniük kell a művészetet.
Össze kell foglalja e tömegek érzéseit,
gondolatait, akaratát, fel kell hogy emelje
őket. Fel kell ébressze e tömegekben a
művészeteket, és fejlesztenie kell azokat."

Országunk történelme, kultúránk fej-
lődésének történelme a lenini eszmék re-
ális megvalósulása. Ez fejeződik ki a
színházak széles hálózatában, amely a
modern színházi kultúra vívmányait el-
vitte azokhoz a népekhez is, amelyeknek
1917 előtt írásbelisége sem volt, amelye-
ket a cári rendszer kihalásra ítélt.

Ma már a nemzeti kultúrák kivirágzá-
sának, érettségének lehetünk szemtanúi.
Ha ma egy ideális színlapot képzelünk
magunk elé, akkor az első nevek közt
látjuk rajta a kirgiz Csingiz Ajtmatovot, a
moldvai Ion Drucét, a belorusz Andrej
Makajonokot vagy köztársaságaink nem-
zeti művészetének sok más képviselőjét.

A lenini elvek fejeződnek ki abban is,
hogy országunk történelmének vala-
mennyi korszakában a színházak az élet
legfontosabb folyamatait tolmácsolták.

A húszas években a színház Pagogyin
Tempójával és a Poéma a fejszéről című
művével fordult a munkásosztály tema-
tikája felé, s hű is maradt ahhoz mind a
mai napig, olyan darabokkal, mint Alek-
szandr Gelmantól az Egy ülés jegyzőkönyve.

elenet V. Ivanov: A 14-69-es páncélvonat című színművéből (Művész Színház, 1927)

Visnyevszkij: Döntő csapás (Mejerhold Színház, 1934)



Hű krónikásként alkotja meg a szín-
ház a szovjet falu változásának színházi
történelmét is.

S a történelemben eddig szinte isme-
retlen színház és dramaturgia jött létre
és terjedt el: a gyermekszínház.

A mai szovjet színházban egymás mel-
lett élnek és egymást megtermékenyítve
fejlődnek különböző hagyományok, stí-
lusok és alkotó útkeresések. Ahogy L. I.
Brezsnyev az SZKP XXV. kongresszu-
sán mondotta: „Az elmúlt évekre jellem-
ző, hogy tovább aktivizálódott az alkotó
értelmiség tevékenysége, amely mind
jobban hozzájárult a kommunista társa-
dalom építésének párt- és össznépi ügyé-
hez. Ez a pozitív és éltető folyamat kife-
jeződött természetesen a szocialista re-
alizmus azon új alkotásaiban, amelyeket
az utóbbi években hoztak nálunk létre.
Ezek egyre sűrűbben, és ami a legfonto-
sabb: egyre mélyebben tükrözik azt az
alapvető és lényeges dolgot, ami a leg

fontosabb az ország életében, ami a
szovjet emberek magánéletének részévé
vált."

A színházi krónikából

1918

V. Majakovszkij: Buffo-misztérium

A zenés dráma kommunális színháza
Rendezők: V. Mejerhold és V. Maja-
kovszkij
„Az egyetlen színdarab, mely forradal-
munk hatására jött létre, s ezért magán
viseli annak hetyke, érdes, kihívó, durva
pecsétjét."
(A. Lunacsarszkij, Petrográdi Pravda 1918.

IX. 5.)
1922

C. Gozzi: Turandot hercegnő

A MHAT 3. stúdiója
Rendező: J. Vahtangov
„A Turandot a csodálatos mester rend-
kívüli tehetségének csínye, aki néhány

hónappal előbb köszönti a tavaszt, mint
azt még a színházi naptárak szerint is
illik."
(Színház és muzsika 1922. 8. sz.)

1927

V. Ivanov: A 14--69 -es páncélvonat

Művész Színház
„A 14-69-es páncélvonat sok szempontból
győzedelmes darab. Az előadás önmagá-
ban csaknem feddhetetlen."

(A. Lunacsarszkij, Esti Moszkva 1927.

X I . 26.)

1932

N. Pagogyin: Az én barátom

Forradalmi színház
Rendező: A. Popov
„ A z én barátom a Forradalmi Színházban
szükséges, csillogó tehetségű elő-adás.
Bátor, vérbő jellemek, kiélezett
helyzetek, élő emberek . . . Nemrégen
még álmodni sem mertünk volna ilyen
előadásról, ami fényes tanúbizonyságot
tesz a szovjet dramaturgia fejlődéséről.
Gaj, a párttag gazdasági szakember alak-
ja a darab alapvető értéke. Első ízben
látjuk a színházban dagályos romantika,
sablonos plakátszerűség nélkül, valóban
művészi ábrázolásban az ötéves terv
emberét. Első ízben láttunk a színpadon
tehetséges szatirikus önkritikát."

(M. M. Litvinov [külügyi népbiztos],
Szovjetszkoje iszkussztvo 1932. XI. 27.)
1933

V. Visnyevszkij: Optimista tragédia

Kamara színház
Rendező: A. Tairov
„Megnéztem a Kamara színházban az
Optimista tragédiát. Mindaz, amit láttam és
hallottam, kitűnőnek tűnt. Tairov re-
mekelt a rendezéssel. Azt mondhatnám,
népi előadást láttam, rég nem éltem át
színházban olyan izgalmat, amilyet ez al-
kalommal. Már régen elszoktam attól,
hogy ilyen nézői izgalmat érezzek. Ez a
színház és a szerző nagy érdeme."
(J. Olesa, Színházi dekád 1934. I . sz.)
1937

N. Pagogyin: Puskás ember

Vahtangov színház
Rendező: R. Szimonov
Lenin szerepében: B. Scsukin
„Ezt az előadást elfelejteni nem lehet. A
néző szívében magával viszi a
proletárforradalom zseniális vezérének
élő alakját, amelyet az érzelmi és elvi
erő, a forradalmi hang tölt meg
tartalommal."
(N. Vasziljev, Zvezda 1938. V. 20.)

Jelenet Pagogyin: Az én barátom című színművéből (Forradalmi Színház. 1932)



1940

Sz. Prokofjev: Rómeó és Júlia

Balettmester: L. Lavrovszkij

Júlia: G. Ulanova

„Ulanova a szerelmet táncolja el. A sze-
relem muzsikát szül. Ulanova a szerelem
muzsikáját táncolja el. Magas fokú szim-
fonizmus Ulanova táncának lelke."

(N. Volkov, Izvesztyija 1940. V . 6.)

1940

A. Csehov: Három nővér

MHAT

Rendező: V. I. Nyemirovics-Dancsenko
„Az új előadás a MHAT-ban azt bizo-
nyítja, hogy Csehov hősei nemcsak hor-
dozzák fájdalmukat, hanem keresik a
más, a nyugtalan és tevékeny életet, ke-
resik és nem találják, s ezért lesz úrrá
rajtuk a fájdalom. Fájdalmuk azt jelen-ti,
hogy lehetetlen belenyugodni az élet-be.
Így születik meg a valami nem tuda-
tosított jó iránti vonzalom és a jó megva-
lósításának lehetetlensége közötti tragi-
kus ellentmondás."

(A. Mackin, Pravda 1940. IV. 26.)

1943

L. Leonov: Tisztítótűz (Invázió)

Mosszovjet színház

Rendező: J. Zavadszkij

„A darabban régi ismerőseimet mutattam
be, hogy belső világukat, az új
körülmények között, a halálos harc kö-
rülményei közt való viselkedésüket áb-
rázoljam.

Fjodor meglátta a németek által meg-
feszített és megcsonkított Anyiszkát, az
átható tekintetű lányt, s ez a borzalmas
látvány kardként csapott le mellére."

(L. Leonov, Esti Moszkva 1942. XI. 23.)

1954

V. Rozov: Felnőnek a gyerekek

Központi Gyermekszínház
Rendező : A. Efrosz

.. A Központi Gyermekszínház elő-
adását kimagasló színházművészeti ese-
ménynek lehet nevezni... A darab mély-
séges pedagogizmusa arra ösztönzi a fia-
talságot, hogy saját útját keresse, ne
csapja be magát a meggondolatlan
választással, ne hagyja magát elcsábítani
valami könnyű és okvetlen gyönyörű jövő
által. A szerző az önámítás és a
könnyelműség

ellen harcol, ami oly sok kárt okoz ebben
a felelősségteljes életkorban, kérlelhetet-
lenül leleplezi a hideg karrierizmust."

(N. Pagogyin. Lityeraturnaja gazeta 1955.

I. 29.)

1956
N. Pagogyin: A Kreml toronyórája
MHAT
Lenin szerepében: B. Szmirnov

„A Kreml toronyórájának felújítása a Mű-
vész Színházban művészeti életünk je-
lentős eseménye. Amikor ezen a minden
színházszerető embert megörvendeztető
tényen gondolkodunk, amikor meg akar-
juk érteni és határozni azt a legfontosab-
bat, ami ma sikerre vitte N. Pagogyin
darabját, akkor elsősorban három okot
kell figyelembe venni, amelyek a siker
feltételeit megteremtették. Ezek első-
sorban magának a darabnak az erényei,
továbbá Lenin alakjának újító megformá-
lása B. Szmirnov által, s végül az a külö-
nös hely, amit ez az előadás a MHAT
legutóbbi produkciói közt elfoglal, az
első győzelem a vereségek vagy félsike-
rek láncolatában."

(V. Szappák, Esti Moszkva 1956. III. 8.)

1956
V. Rozov: örökké élnek

Szovremennyik
Rendező: O. Jefremov

„Az ifjú színészek stúdiója tehát útjára
indult. Lehet, hogy ez a Stúdió lesz az
első fecske? Ideje, régen itt a kereső
színházak ideje. Valószínű, hogy nem csak
O. Jefremov és társai ábrándoznak erről.
Nézzünk körül, s minden bizonnyal sok
tehetséges, de ma még ismeret-len
rendező várja idejének elérkeztét. Jó
szóval, elvtársi segítséggel kell őket
fogadni."

(J. Varsavszkij, Esti Moszkva 1956. IV .

16.)

1963
Brecht: A szecsuáni jó lélek B.
Scsukin Színiakadémia
Rendezőtanár: J. Ljubimov

„Véleményem szerint ez a darab Brecht
egyik legmagasabb rendű alkotása, s a
Színiakadémia végzőseinek fiatal kollek-
tívája Jurij Ljubimov vezetésével magas
színvonalú, költői, színészileg tehetséges
és csodálatosan ritmikus előadást hoztak
létre, amely a legjobb vahtangovi

hagyományoknak felel meg. A fiatal szí-
nészek kollektívája ritkán látott egység-
ben játszotta el ezt a darabot, a színre vivő
mint kifogástalan rendező mutatkozott
be. S akaratlanul is felvetődik bennem a
kérdés : lehet, hogy ez a fiatal színészi
kollektíva, ha együtt folytatja munkáját,
új fiatal színházi stúdióvá növi ki magát?
Hiszen a szovjet művészet történelmében
éppen így születtek ifjú színházak!"

(K. Szimonov, Pravda 1963. XI I . 8.)

1971

B. Vasziljev: Csendesek a hajnalok

Taganka

Rendező: J. Ljubimov

„Igen, ez az előadás teljesen életszerű,
ezért színpadszerű. Van valami sorsszerű
az alapvető színházi ellentmondásban:
minél közelebb van az előadás az élőhöz,
a valóságoshoz, annál aktuálisabb, annál
érvényesebb az adott percben, az adott
másodpercben ... S a Hajnalok Ljubimov
legbefejezettebb, s ezért »legmeg-
csinálatlanabb « előadása. Mert ennek
minden este - meg kell »csinálódnia«,
pontosabban újra meg kell születnie."

(V. Sziljunasz, Tyeatr, 1971. 6. sz.)

1871

I. Dvoreckij : Az idegen

Malaja Bronnaja

Rendező: A. Efrosz

„Az A. Efrosz rendezte előadás erőssége
nem egyszerűen a virtuóz rendezés.
Munkájának ereje és értelme abban rejlik,
hogy Dvoreckij »termelési« darabjából
kiemelte a mélyben rejlő erkölcsi, lelki
konfliktust."

(L. Annyinszkij, Tyeatr 1972. z.)

1975

A. Gelman: Egy ülés jegyzőkönyve

MHAT

Rendező: O. Jefremov

„Úgy tűnik, nem egyszerűen a kommu-
nista Potapov javaslata mellett szavaznak
a pártbizottság tagjai, az elvszerűség
mellett, amelyre olyan nagy szükség van
mai életünkben, hogy a rubel ne vágjon
fájdalmasan a munkás öntudatába, hogy
az erkölcsi ideálok ne halványodjanak el,
minél kevesebb legyen a
kompromisszum, ami a
konformizmushoz vezet."

(L. Koresov, Tyeatr 1976. 2. sz.)


