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ПОШТОВАНИ  
КОНСТАНТИНЕ СЕРГЕЈЕВИЧУ АЛЕКСЕЈЕВ

Владимир Јевтовић

У писму које аутор пише Станиславском ,после поновног читања његове 
књиге “Мој живот у уметности” он трага за одговорима на питање 
када, како, под чијим утицајима и уз чију помоћ је формулисан његов 
“Систем”.

Кључне речи:  
глума, МХАТ, студио, унутарња техника, 
стваралачко самоосећање, улога, систем

Летос, после дугог времена, поново сам читао Вашу књигу Мој живот у 
уметности.1  Покушавао сам да пронађем кад, како и зашто сте дошли 
на идеју да формулишете свој „Систем”. Дозволите ми да Вас упознам са 
резултатима свог трагања и, ако допустите, да Вам поставим нека питања. 
Унапред Вам захваљујем на стрпљењу и разумевању.

Родили сте се у Москви, 1863. године. Ваш отац, Сергије Владимирович 
Алексејев (Сергей Владимирович Алексеев), био је фабрикант и 
индустријалац. Ваша мајка, Елизабета Васиљевна Алексејева (Елизавета 
Васильевна Алексеева), по оцу Рускиња, а по мајци Францускиња, била је 
ћерка познате париске глумице Варлеј. Она се на гостовању у Петербургу 
удала за богатог Василија Абрамовича Јаковљева (Васиклий Абрамович 
Яковлев), родила му две ћерке, Вашу мајку и тетку, напустила га и наставила 
турнеју. Ваш деда се оженио другом госпођом, турско-грчког порекла, да му 
васпитава ћерке на аристократски начин. Отац је до саме свадбе спавао у 
истом кревету са својим дедом. После женидбе, он прелази у брачну постељу 

1 К.С.Станиславски: Мој живот у умјетности, превод с руског и поговор: Огњенка Милићевић, 
Народна просвјета, Сарајево, 1955.
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у којој је спавао до краја живота. Ви кажете да су ваши родитељи били 
заљубљени једно у друго и у своје десеторо деце, да је мајка била потпуно 
посвећена деци и кући. Ваши родитељи нису волели да излазе, нису ишли 
на балове који су у Москви  тада били организовани свакодневно.

Али зато су биле организоване породичне представе у којима су учествовали 
сви укућани. Свој први сценски наступ имали сте на малој сцени у споредној 
кућици у летњиковцу, у околини Москве. Као четворогодишњи дечак, 
изазвали сте пожар, па је представа прекинута. Још тада се открила особина 
Вашег карактера која ће Вас пратити целог живота: тврдоглавост. Пошто се 
мајка бојала да вас, своју децу, пошаље у школу са осталом децом, Ваш отац 
је обезбедио кућне учитеље, кућно позориште. Пошто Вас је водио у циркус, 
Ви сте формирали домаћу циркуску трупу и заклели се, на икони, да ћете 
једног дана бити директор циркуса. Створили сте Алексејевски драмски 
кружок, у коме сте давали представе за позване госте, пријатеље куће.

Ваша прва представа играна је 5. септембра, 1877. године. Био је то водвиљ 
Шоља чаја. Цела фамилија је глумила у тој представи, укључујући и 
оца. Сви су тражили од шминкера што јачу шминку. Отац је ангажовао 
режисера-професионалца који је са аматерима реализовао то весело вече. 
Али Ви сте остали по страни, без иједне похвале. Имали сте утисак да Вас 
сви избегавају. Зато сте почели да имитирате познате глумце. Тако сте 
имитирали познатог глумца Садовског (Михаил Провович Садовский), у 
улози студента Мелузова у комаду Островског, Таленти и обожаваоци.

„Изградио сам као код њега исти ружан ход стопала, искренутих према 
унутра, кратковидост, грубе руке, навику да чупка тек прониклу браду, 
поправља наочали и дугу косу која је стрчала у чуперцима”2. То је била прва 
улога у којој су Вас хвалили људи који знају шта је то позориште.

У Малом позоришту, Вас је очарао италијански глумац Роси. Ваш отац 
вам је саградио у Москви позоришну салу. Ви сте, кажете, донели из Беча 
оперету у којој играју Ваши аматери и неколико певача-професионалаца. 
Ту сте схватили да аматери не могу да се пореде са професионалцима и 
крећете у нову позоришну школу коју води глумциа Федотова, ученица 
чувеног Шчепкина (Михаил Семенович Щепкин). 

„Михајло Семјоновић Шчепкин како говоре, знао је прићи својим 
ученицима, тако да је знао да им се загледа у душу и да овлада њиховим 

2 Исто, стр. 54
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осећањима да су га они одмах разумевали. Како је он то радио – то је тајна 
о којој није остало никаквих трагова…”3

Ви сте били примљени у школу захваљујући познанству са сином Федотове 
(Гликерия Николаевна Федотова), иако сте, како сами кажете, лоше 
читали. Било је много општеобразовних предмета који су вам били тешки, 
јер у ствари Ви нисте никада до краја завршили ниједну школу. Тако сте 
напустили драмску школу после три недеље!

Из следећих разлога: Ви сте имали свакодневне фабричке и канцеларијске 
обавезе код оца. Ви сте радили у канцеларији свог оца до оснивања МХАТ-а, 
до своје 34. године. Ви сте радили са својом браћом од девет до пет, а увече 
сте – аматерски − играли у својој или другим трупама, да бисте сутра ујутро 
— журили на посао. То је била Ваша обавеза, све остало је била разонода у 
слободном времену, хоби. Ви нисте живели од позоришта, Ви сте живели за 
позориште.Ви нисте зарађивали у позоришту, Ви сте трошили у позоришту 
своју зараду, а неупоредиво више очев новац.

Други разлог је био што сте Ви, без икакве школе, професионалне уметничке 
каријере, у својој двадесетој години, вољом Вашег рођака, врло пословног 
човека, постали директор Руског музичког друштва и Конзерваторија, па 
су Ваши другови постали Чајковски, Рубинштајн  и други.

Својим стасом и дубоким гласом умели сте да комуницирате са значајним 
личностима из културе Русије. Ви сте имали иза себе неколико богатих 
фамилија које су волеле уметност и саме се аматерски бавиле разним 
уметностима. Ви сте умели да налазите своје партнере чијим утицајима сте 
желели да се изложите и од којих сте учили.

Нисте мислили добро о професорима који у школама глуме за неколико 
недеља вежбања исправљају говорне грешке, постављају глас за певање или 
говор, показују како да се одигра нека улога и приказивали низ шаблона који 
се односе само на спољну форму, а не унутарњи садржај улоге. Преносила 
су се знања, без икаквих осећања. Описиван је пожељан резултат, готова 
улога, али како се то ради, како се то постиже — то су прећуткивали. „Није 
било основе, ни система”4. Ученици су копирали учитеље, по задатим 
правилима, често без објашњења и разумевања.

3 Исто, стр. 71
4 Исто, стр. 73
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У својој књизи Мој живот у уметности, описујете како Вас занима циркус, 
опера, балет. У раним радовима, волите да играте у водвиљима. Врло споро 
долазите до открића драмског позоришта. Очарани сте шминком, маском, 
сценографијом, костимима и реквизитом више него причом. А у причи Вас 
занимају ефектне сцене које омогућавају да се Ви као глумац прославите. 
Врло често се публици више допада неки други глумац из Ваше представе. 
Дуго и споро ћете уверавати публику у свој глумачки формат.
Прво сте у Алексејевском кружоку у лето 1884. године у оперети Маскота 
певали партију пастира Пипа. Кажете да Вас је срамота и да погледате 
фотографију са маском и костимом у тој улози.

Будући неспретан и незадовољан собом Ви радите на себи, на гласу, говору, 
на пластици пред великим огледалом у Градској кући од седам увече до 
три сата по поноћи, цело лето и јесен. Ви сте радили по програму који сте 
сами саставили. Пробали сте са разним деловима одеће кретање и позе. 
Посматрајући себе све време, Ви нисте знали колико је то штетно за младог 
глумца.

Кад су се сестре вратиле из Париза и донеле француску комедију са певањем 
Лили, Ви сте је у Вашем кућном позоришту изводили на француском. То 
није било тешко, с обзиром да је у Вама текла француска глумачка крв. 
Када је један од браће одлучио да режира јапанску оперу Микадо, Ваша 
кућа је целе зиме била претворена у кутак Јапана. Јапанска породица 
акробата из путујућег циркуса Вас је научила манирима, држању, клањању, 
плесу, владању лепезом, заводничким вештинама гејши. Сви по кући су се 
кретали само у јапанским костимима. Представа са оклопима самураја, са 
акробатиком и жонглирањем је успела, али Ви сте, кажете, били најгори у 
представи.

Вас кружок се распао када су сестре почеле да се удају, а браћа жене. Ви сте 
покушали да постанете балетан. Безуспешно. Затим настојите да постанете 
оперски певач. Узимате часове певања код професора Комисарзевског 
(Фёдор Петрович Комиссаржевский). Певање Вам није ишло, али су били 
од значаја разговори о уметности са професором Конзерваторија, чији 
сте Ви били један од директора. Противуречност Вашег положаја заиста 
је необична –Ви сте истовремено неуспешни почетник-певач и директор 
установе у којој је запослен Ваш професор.

И тада играте у представи Срећник, Владимира Ивановича Немировича-
Данченка (Владимир Иванович Немирович-Данченко), како кажете, у 
то време најталентованијег и најпопуларнијег драмског писца, заједно 
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са глумцима Малог позоришта, правим професионалним глумцима. 
Суочени са њиховом снагом, брзином и гласношћу питате своју несуђену 
професорку Федотову: „У чему је ствар?” „Не знате, баћушка, с које стране 
почети. А нећете да учите (...) Немате тренинга, стрпљења, дисциплине, а 
без тога глумац не може.”5

Онда Ви почињете да играте све више у разним аматерским представама, 
ствараним и распуштаним у немогућим условима, у представама у којима 
половина глумаца не зна текст. Ви, човек са положајем, из високог друштва, 
у грозничавој страсти за играњем по сваку цену, да бисте заштитили своје 
породично име, узимате уметничко име, „Станиславски”, по неком аматеру 
који је престао да игра.

Ново име Вам није помогло да се сакријете од својих: усред публике на једном 
ласцивном француском водвиљу били су Ваши отац, мајка, гувернанте и 
остали чланови породице. Ваш отац Вам је рекао сутра: „Ако неизоставно 
хоћеш да играш около, онда створи себи пристојан кружок и репертоар, 
али не играј свакакву гадост и богзна с ким.”6

Крајем 1888. године, Ви оснивате Друштво уметности и литературе, 
захваљујући  крупној суми новца коју сте „неочекивано” добили, у одлично 
уређеном простору, са великом позоришном салом. Редитељ Федотов 
режира прве две представе. Ви играте насловну улогу у Шкртом витезу од 
Пушкина и Сотанвила у Молијеровом Жорж Дандену. После драматично 
тешког рада редитеља са Вама, који Вам је изгледао као операција, најзад 
сте постигли успех са обе улоге. Федотов (А. Ф. Федотов)је био и изврстан 
руски комичар и умео је да се обрачуна са Вашим погрешним представама 
о глуми.

Од њега сте први пут чули речи: „Ви не преживљавате! Треба преживљвати! 
Потрудите се да осетите!”7. А у трећој представи Горка судбина, у улози 
сељака Ананија, дозивљавате тријумф. Ту сте први пут схватили шта значи 
уздржаност без сувишних покрета, спољна смиреност и развијен унутарњи 
живот. Тад сте схватили како створити лик изнутра, а не копирањем 
спољног аспекта лика. Тада сте први пут открили подударност осећања 
ликова на сцени и гледалаца у сали. А својим првим глумачким пртљагом 
сте назвали – постепени развој осећања!

5 Исто, стр.97
6 Исто, стр. 101
7 Исто, стр. 113
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Тада сте открили да Вам је неопходна маска за трансформацију у лик, да вам 
то помаже да откријете унутрашњост лика, али и да ослободите свој стид, 
да се разиграте као неко други. Схватили сте да сте карактерни глумац коме 
маска помаже да ослободи карактер. Такође, да прилажење улози помоћу 
копије туђег глумачког начина још не ствара лик. Према томе, сваки глумац 
мора да изгради сопствену унутрашњу технику стварања лика.

Редитељ Федотов је био професионалац који Вас је увео у глумачку професију, 
кад већ није његова супруга Федотова. Њихов син, Ваш пријатељ, постао је 
успешан глумац Малог позоришта.

Али око Вас су били углавном аматери. Очигледно је да је подухват успешно 
послужио Вашој промоцији као глумца. То Вам није било довољно.

У Москви гостује чувена трупа војводе од Мајнингена, са режисером 
Кронегом на челу. Гледали сте и изучавали све њихове представе. Ви сте 
одушевљени Кронеговим деспотизмом. Ви схватате оправданост потребе да 
се успостави апсолутна власт редитеља. Ви сте одлучили да га подражавате, 
а остали руски редитељи, како Ви кажете, су почели да подражавају Вас.

Не замерите ми сто се усуђујем да Вам изразим свој утисак да сте Ви, 
заправо, почели да режирате да бисте прославили себе као глумца. Да ли 
сте дисциплину, ред и рад у руско позориште донели из фабрике свог оца? 
Да ли сте неопходне строжије услове за рад у театру пренели из личног 
искуства које сте стекли у годинама канцеларијског рада, организујући  
производњу која доноси профит?

Ваша прва режија била је праизведба Толстојевог (Левь Николаевич Толстой) 
комада Плодови просвећености. Ваш метод није био нов — све што сте 
замислили у машти показали сте глумцима, а они су Вас копирали. Са том 
представом су имали велики успех многи будући глумци Художественог 
позоришта. Положај редитеља Вам је омогућио да научите организационо-
административну страну позоришта.

Следећи корак Вам доноси потпуни успех — адаптација и режија Села 
Степанцикова и  његових житеља и улога Ујке су Вам донели велика 
признања. Ви сами кажете да сте први пут „постали” ујка, да сте „ухватили 
душу улоге”.

„Каква  је срећа, макар једном у животу, осјетити оно што је дужан да 
осјећа и ради на сцени истински творац! То стање је рај за глумца. И ја сам 
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га упознао у томе раду, а познавши га, нисам хтио да се помирим више ни с 
чим другим у умјетности. Зар не постоје техничка средства за продирање у 
глумачки рај не случајно, него по својој вољи? Тек тада кад техника дође до 
те могућности, наш глумачки занат ће постати права умјетност. Али гдје и 
како тражити средства и основе за стварање такве технике?”8

Јуна 1897, Вас је једном цедуљом позвао у ресторан „Славенски базар” на 
састанак Владимир Иванович Немирович-Данченко, познати драмски 
писац, руководилац Московског филхармонијског друства, чији су бивши 
ученици били многи руски глумци. Позвао Вас је као глумца, режисера и 
руководиоца Друштва за уметност. Данченко је водио своју најбољу класу 
и предложио Вам је да оснујете ново позориште у коме би, поред Ваших 
аматера радили и његови, тадашњи и бивши, студенти. Договорили сте 
се да он буде литерарни, а Ви уметнички руководилац, да он одређује 
репертоар, а ви глумце и редитеље. Али сте се договорили да он буде 
„административни” руководилац, практично директор. Будући да сте 
много потрошили око Друштва тада нисте могли финансијски допринети 
стварању позоришта. Договорили сте се о условима рада, о кућном реду, о 
дисциплини, о етици. Основно је да нема звезда у позоришту, да сви играју 
све, у ансамблу. Састанак је трајао осамнаест сати. 

Богати члан Друштва Вам уступа велику дрвену кућу у околини Москве у 
насељу вила Пушкино. Пошто нисте имали послугу све сте сами радили. 
Први дежурни сте били Ви: ставили сте угаљ у самовар без воде па се 
распукао, а нисте владали ни метлом, ни лопатом.9

Ансамбл је становао по вилама. Пробе су биле од једанаест до седамнаест и 
од двадесет до двадесет три часа. Ви сте живели на имању својих родитеља 
удаљеном само шест миља.

Данченко је саставио репертоар. За прву сезону било је предвидео десет 
представа на основу класичне руске и стране драмске литературе, али 
је почео са Чеховом. Као доказ колико је Данченко високо ценио Чехова 
наводите да се он одрекао награде „Грибоједов” за најбољи комад сезоне у 
корист Галеба, који није доживео успех на  премијери у Петербургу.

Данченку је била потребна велика упорност да убеди Чехова да Галеб није 
добро постављен и схваћен и да му да дозволу за нову поставку Галеба. 
Онда је Данченко морао да уверава и Вас, јер је Вама после првог читања 

8 Исто, стр. 143
9 Исто, стр.193
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Галеб био чудан. Док би Вам он говорио о комаду, Вама се то допадало. 
„Али чим бих остао са књигом и текстом у рукама насамо, поново ми је 
било досадно”10

Како је постављен Галеб? Тако што сте Ви отишли на имање неког познаника 
ван Москве и записивали мизансцен, опис декора, костима, маски, и слали 
у Пушкино, где је Данченко све то са глумцима реализовао. Сам Чехов је 
гледао пробу без Вас и дозволио извођење, а да  се Ви уопште нисте срели! 
Данченко се са глумцима преселио из Пушкина у Москву, у закупљено 
позориште — без Вас. Али по доласку у позориште, Ви сте разочарани 
изгледом, нередом, хладноћом и уопште условима за рад. Прихватате 
предлог Данченка да се позориште зове „Московско художествено 
општеприступачно позориште”..Позориште је отворено 14. октобра 1898.
године.

„Ми сви – учесници ђела – одлично смо схватили да је наша будућност, 
наша судбина стављена на коцку. Или ћемо те вечери проћи кроз врата 
умјетности, или ће се она залупити пред нашим носом. Тада ћемо заувијек 
морати да сједимо у досадној канцеларији.”11

Постовани Константине Сергејевичу, зашто сте морали до своје 35. године 
да седите у досадној канцеларији? Шта сте тамо радили? Зашто у Вашој 
књизи нигде не наводите чиме сте се, у ствари, годинама бавили и зашто 
Вам је то било толико досадно? Какав је био Ваш договор са оцем у вези са 
МХАТ-ом? Јер Ваш отац је био Ваш послодавац и Ваш пословни партнер. 
Да ли је та пословно-финансијска сарадња настављена и кроз деловање 
МХАТ-а ? Какав је однос био између Вашег оца и Данченка, Вашег новог 
пословође?

На саму ноћ отварања позоришта Вас су послали у Вашу гардеробу да не 
уносите нервозу, да не сметате глумцима.Ви, увређени, плачете, јер су Вас 
„отерали као странца”.

Прва премијера била је трагедија Цар Фјодор, од Толстоја (Алексей 
Константинович Толстой) . Доживела је успех. Уследио је низ премијера, 
углавном успешних. У низу представа од Ибзена, Достојевског, Андрејева, 
Пушкина нисте учествовали у процесу њиховог остварења. Њих је 
реализовао Данченко као драматург, редитељ и директор позоришта.

10 Исто, стр. 206
11 Исто, стр.210
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У тој првој фази када је био неопходан успех да би позориште опстало, 
Ви сте већу пажњу поклањали спољним карактеристикама ликова неко 
рађању њихових осећања. Ви сте записивали мизансцен у свом кабинету и 
играли све улоге које су млади глумци копирали. „Шта да се ради? Нисам 
умио да учим друге, него сам само знао да играм, и то по надахнућу, без 
школе, без дисциплине, пошто сам ја у позоришту донио пуну врећу 
свакаквих покушаја, начина, метода, који су лежали у нереду, несхваћени, 
несистематизовани, и није ми преостало друго него да на срећу завучем 
руку у врећу и извлачим одатле што ми дође под руку.”12

Ваше позориште је примљено у јавности као реалистичко, као позориште 
свакидашњег живота. Декор, костими, реквизита, намештај, сценско 
осветлење у Вашем позоришту је створило услове за остварење уверљивих 
ликова и њиховог природног “физичког” живота. Али без удубљивања 
у унутрашњи психички живот ликова, без буђења и развијања емоција 
ликова.

Како је дошло до обрта од „спољњег” ка „унутарњем” реализму?

Захваљујући Чехову, Галеб, игран на стари начин, доживео је неуспех. 
Морао се наћи нов начин читања, али и играња да би га публика схватила 
и прихватила.

Ви признајете: „Линију интуиције и осјећања дошапнуо ми је Чехов. За 
откривање унутарње суштине његових дјела неопходно је раскопавање 
својеврсних његових душевних дубина (…) То се десило захваљујући томе 
што нам је пошло за руком да нађемо ново прилажење Чехову. Оно је особено. 
И  та његова особеност је наш главни допринос драмској умјетности.”13

Галеб је кључ који је откључао унутарњи живот ликова, њихова 
најинтимнија расположења, најскривеније кутеве душе, тајне из прошлости 
и предосећања за будућност, стерпње и чежње. Галеб је постао могућ само 
проналажењем новог баланса између спољњег и унутарњег аспекта лика, 
нови баланс између спољне опреме позоришне представе и унутрашње 
глумачке технике. Да би се оставио тај баланс између форме и суштине, 
и да би он био прихватљив и привлачан за публику, била је потребна нова 
глумачка унутарња техника.

12 Исто, стр.216
13 Исто, стр. 226
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Позоришној публици Новог XX века постаће неодољиво привлачна та 
глумачка експресија унутарњег доживљаја. Публика је тражила уместо 
театарских лажи, трикова — истину о људској души. Чехов је на нов 
начин повезао природне спољне појаве, светлости, звукове са животом 
индивидуалне људске душе. Гледалац прати тај однос, унутрашњи доживљај 
спољних манифестација. Реакција ликова, заснована на психичком 
индивидуалитету, на спољну стварност – природу, ствари друге људе 
открива гледаоцу садржај  приче.

Ви сте сами, поштовани Констатине, рекли како прво познанство са 
делима Чехова разочарава. Нема великих добрих улога. Све улоге су мале. 
Нису ефектне. Не може да се преприча о чему се ради. Све познато. Ниста 
ново14 То је било на почетку. А онда је дошло до преокрета који Ви нисте 
предвидели. Предвидео га је, иницирао и остварио Владимир Иванович 
Немирович-Данченко!

Али Ви нисте ипак толико тврдоглави да не бисте признали да сте 
променили мишљење: „Његови комади су пуни радње, али само не у 
спољњем, него у свом унутарњем развоју. У самој неактивности људи које 
је он створио, крије се сложена унутарња акција. Чехов је доказао боље од  
свију да сценску радњу треба схватити у унутарњем смислу и да се само 
на њој, очишћеној од свега псеудосценичног, може градити и заснивати 
драмско дјело у позоришту.”15

Чехов је поставио путоказ за ново позориште  када се појавио Галеб МХАТ-а. 
Зато ће та Ваша представа отворити пут и другим комадима Чехова, чијим 
сте играњем потврдили вредност открића новог кључа за глуму, за режију, 
за другачији контакт са аудиторијумом. Млади глумци МХАТ-а добили 
су снажан ветар у леђа кад су у питању биле њихове жеље да промене 
позориште. Завладала је нека врста еуфорије у потрази за новим методама, 
новим формама. Шта сте Ви чинили?

Иако је позориште радило добро и много, иако сте Ви и глумили и режирали 
— нисте били задовољни постигнутим. Трагали сте за „глумачким Гралом”. 
Настојали сте да откријете тајни извор надахнућа који глумцу даје звучност, 
једноставност, племенитост. Само надахнуће глумцу омогућава да на 
оптималан начин  користи свој инструмент, да учини видљивим невидљиве 
трептаје душе.

14 Исто, стр 226
15 Исто, стр.229
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Нисте били задовољни својом глумом. Осећали сте да на сцену излазите 
празни, само са спољним глумачким навикама, без унутарњег душевног 
доживљаја. Ваш мотив у трагању је био да помогнете себи као глумцу, да 
будете бољи глумац. Али то нисте чинили сами пред огледалом у Градској 
кући, већ налазећи способне младе сараднике.

Всеволод Емиљевич Мејерхолд (Всеволод Эмильевич Мейерхольд) је 
био први Трепљев у МХАТ-у. У потрази за новим формама, напушта 
позориште после три године рада, формира трупу и одлази у провинцију. 
„Међу нама је била та разлика што сам ја тежио новом, а још нисам знао 
путеве и средства његовог остварења, док је Мејерхолд, чинило се, већ 
нашао нове путеве и начине, али их није могао остварити у пуној мјери, 
дјелимично због материјалних прилика, дјелимично због слабог састава 
глумачке трупе. Тако сам ја нашао онога који ми је био потребан тада у 
периоду тражења.”16 Мејерхолд је основао „Позоришни студио” који није 
позориште, ни позоришна школа, већ лабораториј за експерименте са 
професионалним глумцима. Ви сте му створили услове: новац, зграду у 
Пушкину. Још једном, после Алексејевског кружока, Друштва за уметност 
и литературе и МХАТ-а, улагали сте своја средства, куповали све што је 
неопходно за рад Студија. Саградили сте им летњиковац, дрвену кућу где 
су они цело лето, без Вас, радили. Редовно су Вам слали писма! Идеја младих 
и оригиналних полазника Студија могла се сажети у тврдњу да је прошло 
време реализма, а дошло време иреалног на сцени. Тврдили су да више није 
потребан живот онакав какав се одвија у стварности, већ у нашим сновима, 
визијама. Долазите најесен да видите резултате рада и закључујете да су 
млади  гумци неуспешно искоришћени за реализовање редитељских идеја, 
да су беспомоћни. Пошто Вас интересује редитељ који ради за глумца, а не 
за себе и пошто сте Ви очекивали резултате рада Студија као откривање 
нове глумачке технике, затварате Студио. У јесен 1905, избија револуција и 
Ви одлазите на велико гостовање у иностранство.

На једној стени изнад мора у Финској, за време летовања 1906 године,17 
размишљате о својој глумачкој прошлости и будућности. Покушавате да 
из свог дотадашњег искуства пронађете путоказ за даљи рад. Незадовољни 
сте што се унутарњи садржај улоге током игре губи и остаје само спољна 
форма. Током времена се губи унутарња истина, импулси душевног живота 
улоге. Упитали сте се зашто нестаје првобитна инспирација и покретачи 
унутарњег живота лика. Зашто глумац ствара механичку навику да 
понавља физичке поступке без унутарњег доживљаја радње. Откривате 

16 Исто, стр.287
17 Исто, стр.299
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да је неопходно да глумац пред сваку представу осим физичке припреме 
мора имати и духовну припрему да би могао да доживи драмску ситуацију 
у којој спроводи радњу. Није довољна скала занатских трикова, спољних 
знакова који сугеришу публици одређена осећања или мисли. Неопходно 
је да то глумац заиста мисли и осећа. Ради се о стваралачком самоосећању 
глумца које омогућава превазилажење поделе на спољни и унутрашњи рад 
глумца, које омогућава да глумац са надахнућем  истински остварује радњу 
и делује на публику.

Ви постављате питање: „Нема ли неких техничких путева за стварање 
стваралачког самосећања?”18 Ви желите да пронађете начин да глумац својом 
вољом контролише надахнуће. Зато претпостављате да треба стваралачко 
самосећање поделити на делове који се онда вежбама, упорним радом, могу 
побољшати и довести до овладавања стваралачким самосећањем.

Одлучујете да кренете у потрагу за његовим елементима, посматрајући 
највеће глумце свог времена. Уочавате телесну опуштеност, пуну контролу 
глумца над својим инструментом, повећану концентрацију на све што 
се догађа на сцени која привлачи пажњу гледалаца. Уводите своје вежбе 
које проверавате у току представе. Увели сте нове вежбе за свих пет чула, 
за памћење, за машту. Пратећи себе и друге на сцени закључујете да је 
основно да сам глумац поверује у све око њега и у оно што ради, да поверује 
у истинитост свог односа према сцени, партнерима. Реч је о имагинарној 
истини у коју глумац мора да поверује да би у њу уверио и гледаоце. Уводите 
магично „кад би” које нам уместо реалног, очигледно  створеног света 
омогућава замишљени, имагинарни свет који глумац ствара. Глумац мора 
да искрено верује у сценску истину. Закључили сте да се слобода мишића, 
концентрација, осећање истине, машта, воља могу развијати вежбама које 
помажу стварању стваралачког самосећања.

Први покушај примене резултата Вашег лабораторијског рада у 
представи Драма живота није успео. Значајно је да сте тада први пут 
радили са Леополдом Антоновичем Сулержицким (Леопольд Антонович 
Сулержицкий), као помоћником редитеља. Он Вам постаје пријатељ и 
најближи сарадник

Први велики успех у примени својих принципа о раду на унутрашњој 
глумачкој техници доживели сте са представом Месец дана на селу од 
Тургењева. Нов, неубичајен тон глумачке игре у остварењу улоге Ракитина 
донео Вам је потврду Вашег метода. Али остали глумци Художественог 

18 Исто, стр.3о3
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позоришта нису прихватили Ваш нови метод. Прослављени глумци нису се 
нимало заинтересовали за резултате Вашег лабораторијског рада. Зато сте 
се, са Сулержицким, у једној приватној школи окренули ученицима којима 
сте давали бесплатне часове по Вашем „Систему”. Том раду прикључили су 
се и неки глумци, међу којима и Мајкл Чехов.

У сезони 1910-1911, када су у Художественом позоришту, у раду на представи 
Живи леш од Толстоја, уз глумце укључили и Ваше ученике, долази до 
конфронтације између два начина глуме. Данченко Вас је замолио да 
целом ансамблу детаљно изложите Ваш „Систем”, да би се по њему радила 
представа. Прво сте били изложени, како сами кажете, суровој критици 
глумаца. Још горе је било што су неки формално прихватили „Систем” и 
почели да употребљавају термине из њега, без правог разумевања. Али 
већина уопште није прихватала да ради вежбе, да „учи” глуму из почетка. 
Покушај неких глумаца да раде по „Систему” није донео резултат.

Данченко Вам помаже да оснујете Студио Художественог позоришта. Тамо 
су примљени глумци који су желели да раде по „Систему”. Ви сте израдили 
школски програм, али је административно –уметнички руководилац 
Сулержицки. Кажете: „Нажалост, нисам могао да посветим много времена 
часовима у новој Студији, али за мене је форсирано радио Сулержицки”19. 
Један од помоћника је Ричард Болеславски. Млади глумци из Студија су, 
кад је било потребно, играли у представама Художественог  Позоришта. 
Тако су они и даље били између старијих глумаца и Вашег Студија. Будући 
задовољни радом Студија, купили сте на обали Црног мора, на Криму, земљу 
поред пешчане плаже где је сазидано насеље чланова Студија од прихода 
добијеног играњем представа. Неколико година током лета, Студио живи и 
ради на мору. Од својих средстава градите и сцену Студија у Москви. Али 
Ви не узимате непосредно учешће у раду тог Првог Студија, после кога се 
оснивају Други, Трећи и Четврти. Идеја лабораторијског рада, Ваша идеја, 
постала је привлачна за руске позоришне људе. Из Првог Студија створено 
је Московско художествено академско позориште.

Али рат 1914. мења околности: прво се грозничаво играју представе са 
намером да се опстане. У представи Моцарт и Салијери, од Пушкина у 
режији Данченка Ви играте Салијерија и доживљавате ту своју улогу као 
неуспех. „Послије ове представе поново су почела моја лутања, најтежа 
од свих која сам прошао”20. Половина МХАТ-а креће на турнеју по Русији 
усред грађанског рата. Вратиће се тек после три године. Ви се не сналазите у 

19 Исто, стр 356
20 Исто, стр 373
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стварању новог револуционарног Позоришног живота. Одлазите са делом 
позоришта на турнеју по Европи и Америци која траје од септембра 1922. 
до августа 1924. године. Данченко остаје у Москви.

Гостовање у Америци оставља веома снажан утисак на јавност и на 
позоришни живот. После гледања једне Ваше представе, Ли Стразберг 
одлучује да се посвети глуми. У својој књизи Сан о страсти, он описује 
изванредно дејство Вашег рада и ансамбла Ваших глумаца. Неки глумци, 
као Ричард Болеславски, остају у Америци. А неки ће, као Мајкл Чехов, 
после задржавања у Европи, доћи у Америку, бавити се педагошким радом. 
Сва тројица – Ли Стразберг, Чехов и Болеславски – развијају Ваш „Систем”. 
Чехов  држи предавања холивудским глумцима. Развојем филма, крупног 
плана за који је неопходна психологија лика указала се потреба да се 
проучи и примени Ваш „Систем”. Редитељ Елиа Казан у својим филмовима 
и низ глумаца Екторс студија доносе светску славу америчком филму, али 
и Вашем „Систему”. 

Амерички издавач од Вас тражи да напишете Мој живот у уметности, 
који прво излази на енглеском језику. Као и „Систем” 1936. године, две 
године пре руске верзије. Годинама сте писали, дописивали, мењали своје 
текстове, тражећи прави облик за формулисање резултата свог искуства и 
својих истраживања. После глумачког и редитељског периода посвећујете 
се педагошком раду и промоцији свог „Система”. Ви нудите, уместо лепих 
мисли или филозофије о позоришној уметности у којима се често уопште 
не помиње глумац, практична упутства неопходна за рад глумаца у свим 
фазама од почетка до врхунца каријере. Ваш „Систем” је практично 
упутство глумцима који доноси очигледне успешне раезултате. Не ради се 
само о вежбама за глас, говор, експресију тела већ и за чула, машту, вољу, 
емотивно памћење.  

„То се односи и на област психичког, стваралачког живота, пошто сви 
глумци без изузетка примају духовну храну по одређеним законима 
природе, чувају оно што су усвојили у интелектуалном, афективном и 
мускулатурном памћењу, прерађују материјал у својој глумачкој машти, 
зачињу умјетнички лик, са свим унутарњим животом који он садржи и 
отјеловљују га по познатим, за све обавезним естетским законима… Занат 
глумца учи како се излази на сцену и игра.
А права умјетност треба да учи како да се свјесно у себи изазива потсвјесна 
стваралачка природа за надсвјесно органско стваралаштво”21

21 Исто, стр. 404
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Поштовани Константине Сергејевичу,  Ваш подухват је успео! Цео следећи 
век у позоришту и у позоришним школама Ваш „Систем” је био изазов 
за опредељивање: по Станиславском, без Станиславског или против 
Станиславског- Мејерхолд, Вахтангов, Брехт, Ли Стразберг, Мајкл Чехов, 
Гротовски, Питер Брук. Прво питање за сваку позоришну школу је увек: 
„Да ли радите по Станиславском?” Једни поносно одговарају потврдно, 
а други поносно негативно. Јер многи су покушавали да Вас демантују, 
„надграде”, „очисте од негативности”. Појавиле су се тврдње да је Ваш 
„Систем” делотворан само за реалистичко позориште, а не и за остале 
жанрове, поготову за античку и класичну трагедију, за Шекспира, за 
фантастику, водвиљ, фарсу. Критиковани су они који су се представљали 
као Ваши следбеници који су догматизовали Ваш „Систем”.

Ваш рад је у такозваним социјалистичким државама је проглашен за закон, 
а у нашој средини (Титова Југославија после 1948) схваћен као совјетски, 
соц-реалистички метод непогодан за  модерне форме савременог театра. У 
окретању ка Западу, код нас се није довољно знало да сте Ви „откривени” и 
потпуно признати тек на Западу.

Школовање глумаца данас има за темељ Ваш „Систем” било да се поштује 
и развија или се негира и руши, према датим околностима у којима школа 
постоји. На супротстављању Вашим упутствима и вежбама, настали су 
многи педагошки методи прилагођени захтевима своје средине. Као што 
сте Ви чинили и данас глумци и професори глуме желе да остваре најбоље 
резултате и највећи успех код своје публике.  Ви сте нас  упозорили да ћемо 
уместо Вашег „Система” тражити и проналазити своје „системе”. Али без  
Система се после Вас више не може.

Ваш истраживачки приступ глумачкој уметности постао је у другој 
половини XX века широко распрострањен. Много Вам дугују сви оснивачи 
позоришних лабораторијâ, радионицâ, фестивалâ заснованих на принципу 
workshop-a. 

МХАТ је постао појам игре ансамбла у коме нема звезда или су сви звезде. 
Квалитет глумачке игре не зависи од величине или важности улоге. Високи 
квалитет и у најмањој улози, у комадима са већим бројем ликова на сцени 
који подједнако привлаче пажњу гледалаца поставио је нови стандард 
глумачке, унутарње и спољне технике. МХАТ је постао узор, модел озбиљног, 
достојанственог уметничког позоришта у коме су глумци поштовани и који 
су имали услове да испуне  захтеве новог века.
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Ваш пројекат је успео. Успели сте захваљујући изванредној комбинацији 
особина Вашег карактера: тврдоглавост, самољубивост, сујета, радозналост, 
дипломатска тактичност, пословна умешност, самокритичност, способност 
да пронађете сараднике који Вам остају трајно лојални, нагон за стварањем 
позоришта, за стварањем позоришне комуне. Као да чујем Ваш поклич: Све 
за позориште, позориште ни за шта. Кад кажете „позориште”, Ви мислите 
на себе у средини сцене, у пресеку дијагонала, окруженог ансамблом 
одличних глумаца, пред пажљивом и образованом публиком спремној 
да доживи представу као духовни ритуал, емотивни доживљај глумаца и 
мисао писца о људској души.       

Целим својим животом, не само у уметности, Ви сте омогућили себи 
да остварите своје дело. Али у једном тренутку све је било неизвесно, и 
Ваше дело и смисао Вашег живота, који је постао разумљив тек пошто сте 
отпутовали у „вечна ловишта”. То је премијера Галеба од Чехова у МХАТ-у. 
Ви сте записали мизансцен, а са глумцима је радио Данченко. И не само то. 
Данченко је довео Чехова, он Вас је једва убедио да поставите Галеба. Већина 
глумаца у представи су били Данченкови бивши студенти. Галеб је успео, 
за разлику од праизведбе, пре свега због другачијег, новог стила глуме који 
је иницирао Чехов. Пратећи Чехова, увукавши и Вас, водећи своје глумце 
Данченко је створио представу Галеб, заштитни знак МХАТ-а.

Данченко је остао у Русији. Није путовао са Вама у Америку. Није ни Галеб! 
Ако је та представа „зачела” Ваш Систем, ако је сва слава за систем припала 
Вама, да ли сте икада, и на који начин, ту славу покушали да поделите са 
Данченком?

Када читамо колико је и шта Ваш отац учинио за Вас, за Ваш материјални 
статус без кога не бисте имали средства за стварање позоришних група и 
позорница да ли сте могли да нам испричате о сцени из Вашег живота у 
којој, поступком или речју, изражавате захвалност свом оцу?

У току целог Вашег Живота у уметности поред Вас је Марија Петровна 
Љиљина, Ваша супруга, сарадница, мајка Ваше деце. Једва да је помињете. 
Врло оскудно и шкрто. Говорите толико о својим улогама, али о њеним 
премало. На сву срећу „Систем” посвећујете својој “ најбољој ученици, 
најдражој глумици и постојано приврженој помоћници у свим мојим 
театарским трагањима”22 У последњи час!

22 Константин Сергејевич Станиславски: Рад глумца на себи, пријевод и предговор: Огњенка 
Милићевић, Цекаде, Омладински културни центар, Загреб, 1989.стр.13.
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Ви сте били довољно висок и велики човек да би сте морали да умањујете 
своје „помоћнике”: Сестре и браћу из кружока Алексејев, брачни пар 
Федотов, Мејерхолда, Сулержицког,Вашег рођака који Вас је поставио 
на место директора Руског музичког друштва, и пре свих – Данченка и 
Чехова.

Мислимо на Вас. Мислимо о свему што сте записали. Глумци студенти и 
педагози глуме знају ко сте Ви и шта сте учинили за све њих. Најчешће 
Вас се сетимо кад наиђемо на проблем у раду, на препреку на сцени. Тад 
тражимо међу Вашим вежбама или упутствима помоћ. А ако не пронађемо 
то што нам треба, помислимо: Шта би он сад урадио?

Лаку ноћ, баћушка, добри Константине Сергејевичу. Станиславски!

Ваш одани Владимир Јевтовић
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Vladimir Jevtović

RESPECTED CONSTANTINE SERGEJEVIC ALEKSEJEV

Summary

The text was made on the author’s reading of the book My life in Art, by  
Stanislavski. The paper deals with the question of creating of the System: when, 
how and under which influences and help Stanislavski formulated his acting 
method.


