
A művész, aki meg tudja védeni
a világról alkotott nézeteit
JURIJ PETROVICS LjUBIMOV

Néhány évvel ezelőtt több estén keresztül közelharc folyt az Operettszínház
bejáratánál: a Taganka Színház vendégszerepelt Budapesten. Három előadást
mutattak be, és mind a hármat Jurij Ljubimov, a Taganka Színház művészeti
vezetője, a világhírű orosz rendező vitte színre. Két előadást láttam a három-
ból: a Csendesek a hajnalokat és a Hamletet. Az előbbi borzasztóan tetszett, az
utóbbi megdöbbentett. (Huszon-egy-két éves voltam, már javában érdekeit a
színház, de a világszínházzal akkor kezdtem igazából foglalkozni.) Tudtam, hogy
a Hamlet remekmű, hogy minden kor megtalálja benne a maga legmegfelelőbb
megközelítési módját, hogy Hamlett lehet ifjú vagy érettebb, tettetheti az őrült-
séget vagy egy kicsit meg is őrülhetett: ez mind felfogás és darabértelmezés
kérdése. De azt ámulattal vettem tudomásul, hogy a Hamletet körülvevő világ
sokkal szövevényesebb, fojtogatóbb, mint azt addig bármilyen előadásban vagy
filmen láttam. A Ljubimov Hamletjét szorongató világ megfoghatatlanabb, sze-
mélytelenebb, mert a benne lévő és munkálkodó emberek rendszert alkotnak,
és úgy nyomják agyon Hamletet. Hamlet tehát nem konkrét emberekkel áll
szemben elsősorban, hanem egy számára megfoghatalan és átláthatatlan rend-
szerrel, amelynek logikáját nem ismeri, és amellyel szemben az ő tiszta, morális
alapokon álló logikája eleve elveszett. Ljubimov színpadát hatalmas, vastag
szőtt függöny foglalta el, amely jobbra-balra, előre-hátra söpört, és amelybe
beleveszett Hamlet, amely nem engedte egymáshoz közel Hamletet és Oféliát,
amely elrejtette a besúgókat... Ez Ljubimov Hamletje volt: Ljubimov vélemé-
nye — nem csupán a Hamlet című drámáról, hanem inkább a világunkról.

Kezdtem megérteni, hogy a világ dolgai a világ berendezkedésének függvé-
nyei, hogy a mi törvényeink a világ törvényei, hogy nemcsak következmények
vannak, hanem okok is, hogy a moralizálással nem sokra megyünk a huszadik
században.

Annak, hogy Ljubimov előadásai Ljubimov-előadások, hogy azokat csakis ő
formálhatta így meg, az az oka, hogy Ljubimov világlátása iszonyúan erős,
következetes. Határozott elképzelése van a világról, a világ dolgairól, és ebből
az elképzelésből ő nem enged. Főleg a színpadon, hiszen minden színpadi al-
kotása átgondolt, végigvitt gondolatmenet. „Mindaddig, amíg nincs határozott
elképzelésem arról, hogyan rendezzek meg egy előadást, milyen színpadi tér-
megoldásokat alkalmazzak, nem veszem fel a repertoárba a darabot, és az elő-
adásról csak akkor beszélek, ha a színpadraállítás minden részletét tisztáztam."

E tudatosságnak természetes következménye volt, hogy otthagyta a színé-
szetet, és rendező lett. „Az elégedetlenség vett rá a rendezésre. Mint színes?
előre láttam, hogy a rendezői elképzelés hová vezet, és ez megfosztott minden
spontaneitástól." Csak a maga nevében tud és hajlandó beszélni a színházban.
Közvetíteni nem hajlandó. Persze legalább olyan bonyolult és olykor veszélyes
dolog, ha az ember gondolatait mások közvetítik, mint ha ő közvetíti mások
gondolatait. De inkább ezt választja, mert akkor már nem kell megharcolnia
saját gondolataiért, hanem „csupán" meg kell tanítania másokat (a színészeket)
arra, hogyan közvetítsék azokat.

Ljubimov színházának lényege a természetesség. „A színház általában yeye
idegesített. Viszolyogtam a külsőségektől, pingált színpadképektől, a trukkok-
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tői, a kikészítéstől. Véleményem szerint a természetes emberi arcnál nincs sem-
mi, ami kifejezőbb, változatosabb.

A Csere című darab egyik próbáján azt mondta: ,,Nem kell semmit kitalál-
ni. Ami a színházban jó, az attól van, hogy emberi." Gesztusról, gesztusra, lé-
pésről, lépésre kidolgoz minden jelenetet. Olyan helyzetet teremt a színész szá-
mára, hogy az a legtermészetesebb módon tudjon megnyilatkozni. Egy-egy gesz-
tushoz vagy lépéshez olykor hosszú történetet mesél el, ami vele vagy egy ba-
rátjával vagy akárkivel történt meg az életben. Az élet gesztusait és lépéseit
ágyazza bele a színpadi kompozícióba, azok sajátos elrendezéséből jön létre a
színház. Rengeteg külső eszközt is felhasznál előadásaiban (fény- és hanghatá-
sok); De a színész az elsődleges és legfontosabb közvetítője gondolatainak. Szá-
mít rá, támaszkodik rá, beavatja gondolatvilágába, az általa létrehozandó elő-
adás gondolatvilágába, és felkéri útitársnak. Ljubimov számára a színész a bi-
zalmasa, akire nyugodtan rábízhatja gondolatait, és bízik benne, hogy nem
árulja el őt. Ljubimov öntörvényű művész, a színész ezért lehet nála „csupán"
segítőtárs. .,Mindig örömömre szolgál, ha a színész saját ötletet hoz. Ez azon-
ban csupán egy-két részletet és sohasem az egészet tekintve módosíthatja az
előadásról kialakított elképzelésemet."' A Csere próbáin többször elmondta,
hogy az előadás egy partitúra, amely a zeneszerző és karmester által határozot-
tan és alapjaiban véglegesen megkomponált. Ebben a partitúrában mindenki-
nek megvan a konkrét feladata, és csak szűk körben mozoghat benne. „A ren-
dező elképzeli és megvalósítja az előadást, a színésznek interpretáló szerep jut.
Szó sincs itt semmilyen degradáló megkülönböztetésről. Ulanova is tolmácsoló
szerepet játszott, amikor a koreográfus által rajzolt tánclépéseket előadta. Eze-
ket a mozdulatokat azonban utolér hetetlenül sajátos érzelemmel és szugesztí-
vitással tudta megtölteni." Ljubimov rengeteget vár el a színésztől. Elsősorban
azt. hogy szakmája alapvető követelményeinek eleget tudjon tenni. Azt is el-
várja tőle. hogy különböző stílusokban tudjon játszani, és hogy egy előadáson
belül egyfajta (az előadás által igényelt) stílust következetesen végigvigyen. És
elvár Ljubimov a színésztől emberi tartást, nyitottságot, az élet dolgaira való
érzékeny reagálást.

Ljubimovban határozott, tudatos, érzelemgazdag művészt ismertünk meg.
,.Én akkor tartok tiszteletreméltónak egy művészt, ha egyéni véleményét, világ-
ról alkotott nézeteit meg tudja védeni."

MAGYAR FRUZSINA
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