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БЛУЗ ЗА СТАНИСЛАВСКОГ: 
ХУДОЖЕСТВЕНИ ТЕАТАР У АМЕРИЦИ  

(1923−1924)

Апстракт
Московски Художествени театар 1922. године одлази на америчку 
турнеју која ће потрајати до 1924, знатно дуже него што је прво-
битно планирано. Художественици су се надали да ће у Америци зара- Художественици су се надали да ће у Америци зара-Художественици су се надали да ће у Америци зара-
дити новац неопходан за опстанак позоришта у тренутку када им 
совјетске власти укидају субвенције. Упркос наизглед непремостивим 
препрекама, МХТ доживљава успех код америчке публике и критике: 
представе су распродате, интересовање штампе је огромно, водећи 
глумци и Станиславски стичу статус бродвејских звезда, а Станис-
лавски постаје први совјетски грађанин кога прима један амерички 
председник. Уметнички успех међутим, није донео зараду. МХТ се 
у Москву враћа у дуговима и са крњим ансамблом пошто неколико 
глумаца остаје у Америци. Текст настоји да истражи околности и 
утврди последице овог гостовања које представља први корак у про-
цесу преношења система глумачке едукације из Русије у Америку.

Кључне речи
Московски художествени театар, МХТ, Станиславски, Немирович-
Данченко, америчка турнеја, Систем, Метод, глумци емигранти

У четвртом чину комада Галеб, пред сам крај комада, Дорн, у покушају 
да избегне Аркадину а да би бли�е пришао Тригорину, прелистава не-
какав књи�евни часопис и ка�е како је у њему недавно прочитао једно 
писмо из Америке. Мисао се ту прекида јер је Дорнова стварна намера 
да Тригорину саопшти да се Константин убио. Веза између Америке и 
самоубиства, коју Дорн мо�да прави несвесно, није сасвим случајна, 
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као што код Чехова ништа није случајно: за Русе с краја деветнаестог 
века, емигрирати у Америку било је исто што и убити се. Ако се присе-
тимо да је и Достојевски сматрао Америку имагинарним ништавилом 
‒ Свидригајлову се тамо губи сваки траг ‒ онда већ мо�емо да говоримо 
о руској идеји Америке као простора с којим је духовно препознавање 
немогуће.

Шта је ова литерарна теза значила за руске уметнике у пракси, посебно 
за руске глумце који су добар део двадесетог века „ишчезавали” у про-
тестантској Америци? Да ли је Чехов, који је толико тога видео и разу-
мео, Константиновим самоубиством и Нининим изгнанством у Јелец, 
наговестио судбине бројних руских уметника? 

Средином септембра 1922. године, Московски худо�ествени театар (у 
даљем тексту МХТ) са Станиславским, одлази прво у Европу, а потом у 
Америку. Њихов циљ није емиграција, још мање самоубиство, већ до-
лари од којих је, како се у том тренутку веровало, зависио опстанак по-
зоришта. Транспорт шездесетак људи, декора, костимâ, и реквизит� за 
четири представе преко целе западне Европе и Атланског океана, био је 
по много чему (и за данашње прилике) невероватан и скуп подухват.2

Америчка турнеја или „америчка сезона”, како овај догађај називају ис-
торичари МХТ-а, траје 16 месеци, од јануара 1923. до априла 1924. годи-
не, с једним вишемесечним прекидом. У овом периоду, худо�ественици 
играју 13 представа преко 380 пута у 12 америчких градова; под ути-
цајем политичких промена у Москви, у ансамблу долази до раслојавања 
и сукоба – један део глумаца доноси одлуку да остане у Америци; отвара 
се прва школа глуме у Њујорку у којој почиње изучавање Система под 
надзором емиграната и ученика Првог студија; Станиславски објављује 
аутобиографију Мој живот у уметности на енглеском; у Америци се из 
основа мења глумачка пракса.

Овај ва�ан тренутак у историји позоришта, не само Русије и Амери-
ке, и данас, деведесет година касније, провоцира низ ва�них питања 
о облицима културног про�имања и начину преношења практичног и 

2 Осим коресподенције Станиславског и његових дневника, позоришних критика и ин-Осим коресподенције Станиславског и његових дневника, позоришних критика и ин-
тервјуа у америчкој штампи из 1923. и 1924, извор који се често наводи кад је реч о бо-
равку МХТ-а у Америци су мемоари Вадима Шверубовича О старом художественном 
театре, објављени у Москви 1969. Шверубович је био син Василија Качалова; путовао 
је са Худо�ественим театром у Америку као преводилац и инспицијент.
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теоријског знања. Разматране ситуације, настале пре, за време и одмах 
после турнеје, такође могу послу�ити да разумемо нека општа питања 
о односу уметника, власти и друштва.

По завршетку Грађанског рата, 1921. године, први комесар за народну 
просвету бољшевичке владе, Анатолиј Луначарски, настојао је да сачува 
оне пред-револуционарне организације које би новом систему помогле 
у прелазном периоду. Једна од најва�нијих институција културе од пре 
револуције био је Московски худо�ествени театар који се прославио у 
Европи св���м турнејом 1906. године. Тај план представљао је корак на-
зад за футуристе и пролеткулт, који су тра�или да се одбаце и униште 
све бур�оаске уметничке институције, па тако и МХТ. Мајаковски је 
био изричито критичан, сматрајући МХТ превазиђеним и за револу-
цију небитним. Мејерхољд, који је у то доба већ основао своје позориш-
те, такође је изра�авао незадовољство уметничким програмом МХТ-а, 
али је отворено сматрао да треба сачувати Станиславског: „Он и само 
он, у својој осами, способан је да обнови пога�ена права позоришних 
традиција.” (M���rh���d 1976: 157)

Подршка совјетских власти худо�ественицима није била безусловна. 
Иако је 1919. МХТ постало академско, тј. „др�авно” позориште, добив-
ши у акрониму једно „А”, оно није примало додатн� субвенциј�. У пе-
риоду од 1917. до 1922. изведена је тек једна премијера, Бајронов Каин 
у ре�ији Станиславског, одиграна седам пута; на тристотој представи 
Вишњика, Олга Книпер Чехова и Василиј Качалов добили су за награду 
по пет килограма шећера и два килограма брашна (T�ks��g 1922: 78). У 
Москви је владала глад. 

Пошто нове представе нису биле у плану, Немирович-Данченко је смат-
рао да је турнеја добро решење: зарадиће доларе – рубља је била готово 
сасвим безвредна – и добиће на времену које му је било неопходно да би 
осве�ио ансамбл и реорганизовао позориште у складу са новим друшт-
веним приликама, како год да се оне буду развијале. 

Попут Данченка, и Станиславски је очекивао да ће ду�а турнеја, осим 
зараде, ујединити скоро три године раздвојен ансамбл. Искуснији глум-
ци, међу којима Олга Книпер Чехова, Василиј Качалов и Иван Москвин, 
одсечени грађанским ратом за време гостовања у Харкову, лутали су од 
1919. до 1922. од ју�не Русије (Крим, Одеса, Ростов, Тбилиси, Батуми) 
до Европе (Константинопољ, Софија, Београд, Загреб, Беч, Праг, Бра-
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тислава, Берлин), док су млађи глумци, поникли у Првом студију, ра-
дили са Станиславским и Данченком у Москви. Станиславски се надао 
да ће у иностранству, између наступа, бити времена и глумачке воље да 
се усавршавају пластика и дикција, и да ће, у стваралачкој атмосфери, 
далеко од гладне Москве, заискрити идеје за нове представе, укратко, да 
ће се у учмалом ансамблу пробудити воља за новим истра�ивањима: 

Као и прије седамнаест година, пред прво путовање у иностранс-
тво 1906. године, ми смо се осјетили у ћор-сокаку. Требало је опет 
узети отстојање и издалека погледати општу слику, да би смо се 
правилно разабрали. Краће говорећи, требало је привремено отпу-
товати из Москве. Зато смо одлучили да искористимо давнашње 
ангажмане из Европе и Америке и да предузмемо турнеју госто-
вања, која се отегла од септембра 1922. године до августа 1924. го-
дине (St��n�s����sk� 1956: 399).

У тим у�асно осетљивим и превртљивим временима, било је тешко др-
�ати се уметничких принципа. Станиславски је, и поред тога што му се 
репертоар одабран за америчку сезону није допадао, �елео да оствари 
свој уметнички програм. У подсетник, пред пут, беле�и следеће: 

… 1) држати се својих принципа 2) зарадити између 150 и 200 
хиљада долара 3) не играти више од три или четири представе не-
дељно 4) наћи секретарицу која говори стране језике 5) не држати 
говоре 6) не писати никаква писма 7) не допустити да се моје име 
користи без писмене дозволе 8) не допустити глумцима никакве 
тезге 9) задржати право да се вратим кући кад пожелим (Станис-
лавский 1994: 144).

Његов план је био да заради новац, да одр�и дисциплину и интегритет 
ансамбла, да се не петља у политику, и да своје слободно време посвети 
пробама. Скоро ништа од тога неће се остварити. 

Власти се, колико знамо, нису мешале у селекцију представа. Данченко 
је за гостовање одабрао четири представе: Цар Фјодор Јоанич Алексеја 
К. Толстоја, Три сестре и Вишњик Чехова и На дну Горког. Био је уверен 
да не треба мењати стил и да представе, које су у Европи имале толи-
ко успеха, треба играти и у Америци. Да се Станиславски питао, избор 
би свакако био другачији: одабране представе биле су старе више од 
двадесет година, настале пре употребе Система. Увек сумњичав пре-



Ж
ељ

ко
 Ђ

ук
ић

21

ма утврђеном градиву, Станиславски је у то време увелико трагао за 
формама изван поетског реализма и реализма уопште. Занимали су га 
проблеми стилизације и стиха; радио је Молијера, Шекспира, Пушкина, 
Гогоља, основао је Драмско-оперски студио. Ићи са Чеховим и Горким у 
свет, за Станиславског је било уметнички ирелеватно и болно, као што 
се види из писма упућеног Данченку из Берлина: 

Апсурдно је бити задовољан и поносан успехом Цара Фјодора и Че-
хова. У сцени растанка Маше и Вершињина, ја сам просто посра-
мљен. После свега шта смо прошли немогуће је јецати над сценом 
у којој један официр оставља једну даму. Чехов ме не узбуђује. На-
против. Уопште немам потребу да га играм … Немогуће је да на-
ставимо са старим представама, а немамо глумце за нешто ново 
(Станиславский 1999: 60).

Све до 1905. године, Станиславски није знао за методични рад с глум-
цима. Глумачка припрема се углавном заснивала на молитвама и вале-
ријани. Тек после Чеховљеве смрти, са првим стилизованим ре�ијама, 
Станиславски почиње да систематизује своје идеје о глумачкој при-
преми. Оснива Први студио, делимично да би се уклонио Данченку и 
старијим глумцима, јер нису имали разумевања ни стрпљења за дуге 
припреме и преиспитивање устаљеног начина рада. (Данченко је пот-
ребу Станиславског за перманентним истра�ивањем називао „станис-
лавкитис”.) Ре�ије до Првог студија биле су утемељене на реализму мај-
нингеноваца: инсистирало се на атмосфери, општем тону, претераним 
мисаоним паузама и ре�ији звука која је толико излуђивала Чехова. 
Заштитни знаци глумачког стила худо�ественика били су унутрашњи 
монолози, недовршене гесте, иронични осмеси, убојити погледи … За 
Станиславског су представе с којима се ишло у Америку биле резултат 
превазиђене редитељске оптике. Зато је приликом обнове �елео да их 
осве�и инсистирајући на оплемењивању глумачке игре.3

Половином септембра 1922. Худо�ествени театар је у Немачкој где Ста-
ниславски обнавља представе. Интензивне пробе, без „маркирања”, 
трају од 9 ујутро до поноћи. Крајем месеца у Берлину играју прву пред-

3 Месец дана на селу из 1909. је прва представа коју Станиславски ре�ира уз методичну 
припрему и употребу психо-физичких ве�би. Ми овде нећемо улазити у детаље генезе 
и егзегезе Система, већ нам је намера да прика�емо услове у којима се одиграла турнеја 
Худо�ественог театра у Америци, као и да сагледамо директне последице тог историјс-
ког догађаја. О интерпретацији Система и о односу Метода и Система видети студију 
Stanislavsky in Focus (C��rn��k�, 2008).
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ставу (Цар Фјодор Јоанич), а у октобру је требало да крену у Америку. 
Међутим, Американци мењају план и померају гостовање тек за јануар. 
Да би избегли трошкове и компликације повратка у Москву, админис-
трација МХТ-а, захваљујући везама са претходне европске турнеје из 
1906. године, организује гостовања у неколико европских градова: из 
Берлина трупа одлази у Праг, затим у Загреб, поново у Берлин и на крају 
у Париз. Као и 1906. гостовања пролазе одлично: Худо�ествени театар 
је својим представама свуда приредио својеврсни културни догађај.4

Упркос настојању да се посвети раду са глумцима, убрзо по одласку из 
Москве, Станиславски ће се наћи у �и�и политичке игре чије токове и 
узроке није најбоље разумевао. Сваки његов корак, свака изјава и јавни 
наступ праћени су коментарима у совјетској штампи. Морао је да правда 
репертоар који није одабрао ‒ Москва је грмела да селекција представа 
подилази бур�оаској естетици; морао је да објашњава катарзични ап-
лауз Вишњику у Паризу, када се гледалиште, испуњено руским емигран-
тима, препознало у Рањевској, која губи посед и одлази у неизвесност, 
баш у тај Париз; морао је да тра�и опрост због фотографије објављене 
у Њујорк тајмсу на којој се видео с омра�еним принцом Јусуповим; 
морао је да се извињава јер је давао изјаве за руску емигрантску штампу. 
Тешке опту�бе за издају земље пристизале су после скоро сваког јавног 
наступа. Пуне две године Станиславски у Москву шаље демантије, апо-
логије, објашњења, изјаве, доказе о свом патриотизму.

Истовремено, Америчко друштво одбране (Am�r����n D�f�ns� S����ty5), 
дан пред пловидбу МХТ-а за Њујорк, протествује против њиховог 
доласка у Америку тврдећи да трећина прихода од турнеје иде у касу 
совјетске др�аве (The New York Times, 12. d���m���r 1922: 10). Део аме-
ричке штампе пише да је турнеја организована као бољшевичка пропа-
ганда а најбољи доказ за то биле су одабране представе: немоћан и слаб 
владар у Цар Фјодору, декадентна бур�оазија у Чеховљевим комадима, 
и слава пролетеријату у На дну (Станиславский 1994: 221).

Тешко је и замислити стање напетости под којим је Станиславски водио 
свој позоришни каравансерај по европским и америчким метрополама. 

4 Станиславски је нарочито био задовољан пријемом у Загребу. Видети у: Мој живот у 
умјетности (K�nst��nt�n St��n�s����sk� 1956), као и Станиславски у Загребу: сјећања, свједо-
чанства, документи (B��tuš�ć 1948).

5 Америчка националистичка политичка група, основана 1915, која је заговарала америч-
ку војну интервенцију против Немачке у Првом светском рату и опозицију совјетској 
Русији.
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Једнако нападан с десна и с лева, из Москве и Њујорка, био је присиљен 
да највећи део свог слободног времена посвети изванпозоришним ак-
тивностима.

Амерички милионер, банкар, бродовласник, филантроп и „шугар деди”, 
Ото Кан,6 био је председник Управног савета Метрополитен опере и 
један од највећих финансијера уметности двадесетих година у Амери-
ци. Заслу�ан је за настанак неколико ва�них позоришних трупа: Th� 
W��sh�ngt�n Squ��r� P���y�rs (касније Th� Th���tr� Gu��d), и Pr���n��t�wn 
P���y�rs, помагао је уметнике као што су Пол Робесон (P��u� R���s�n), 
Изадора Данкан (Is��d�r�� Dun���n), Роберт Едмонд Џонс (R���rt Edm�nd 
��n�s) и финансирао је гостовања позоришних трупа из Европе, често 
из Русије. Иако га је првенствено интересовао профит, он је страсно 
волео позориште не презајући од финансијског ризика да би америчкој 
публици представио врхунске европске уметнике. Без његовог новца, 
многа позоришта у Америци не би постојала а сасвим је извесно да не 
би било ни гостовања МХТ-а. 

Канов партнер био је Морис Гест, позоришни продуцент и промотер, 
чија је специјалност била руска уметност, односно руско позориште.7 И 
сам помало „шоумен” ‒ обо�авао је да ре�ира свечане дочеке уметникâ 
из иностранства ‒ Гест је био вешт дипломата, чувен по агресивним 
маркетиншким кампањама у којима се обилато користио скандалима 
и циркуском помпом. Пре МХТ-а, Гест и Кан су организовали успеш-
на америчка гостовања балета Сергеја Ђагиљева са Аном Павловом и 
оперског певача Фјодора Шаљапина. 

Кан и Гест гледали су да остваре зараду и зато им је било ва�но да при-
добију америчку јавност која је с подозрењем пратила све што је дола-
зило из совјетске Русије. Америчка штампа је вребала да, не негирајући 
уметничке заслуге, у биографијама или понашању руских уметника 
ишчачка нешто скандалозно. Тако су за Шаљапина писали да је атеис-
та, иако он то није био, те да је неком приликом голим рукама задавио 
медведа (Ch������p�n 1967: 174). Максим Горки је претрпео медијски линч 
када је 1906. дошао у Њујорк да прикупи новац за помоћ бољшевицима, 
и то не због бољшевизма већ зато што се открило да је допутовао са 
љубавницом, глумицом Худо�ественог театра, Маријом Федоровном 
Андрејевом, а не са законитом супругом (Y�d��n 1999: 68-78).

6 Ott� H�rm��nn K��hn (1867 – 1934)Ott� H�rm��nn K��hn (1867 – 1934)
7 M�rr�s G�st (1875 – 1942)M�rr�s G�st (1875 – 1942)
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Морис Гест је месецима пре доласка худо�ественика почео агресивну 
кампању, промовишући руско позориште стратегијом циркуса П.Т. Бар-
нама.8 Фотографисао је Станиславског са непознатом �еном и дететом 
у намери да га Американцима представи као породичног човека и белог 
Руса. Новинарима је говорио да су руски глумци плаћени десет пута 
више од онога што су заиста зарађивали. Бомбастична реклама била је у 
потпуној супротности са ненаметљивим глумом и уметничком етиком 
Станиславског, али амерички принцип је превагнуо: ни ту се Станис-
лавски није питао за мишљење. С друге стране, сна�на медијска подр-
шка Кана и Геста проду�ила је интерес америчке јавности за турнеју и 
барем делимично заштитила Станиславског од могућих скандала. 

Најзначајнији подухват овог банкарског дуета пре доласка худо�естве-
ника, бар кад је реч о профиту, био је неодољиви кола� сценских ми-
нијатура Никите Балијева, познат као Слепи миш. 

Кабаре Слепи миш почео је као „време за разоноду” московских глумаца 
који су, у паузама између проба и представа, збијали шале „из бранше” 
често пародирајући сами себе. У почетку је кабаре игран без присуства 
обичне публике али, захваљујући визији Балијева, глумца и деоничара 
у МХТ-у, Слепи миш постаје хит. Како нам Станиславски приповеда у 
аутобиографији, ту су се могле видети разне згоде: „Качалов у трикоу и 
дамским панталонама, огледао се у рвању са сна�ним руским кочија-
шем, кога је играо В.Ф. Грибуњин у рубашки, са подврнутим пантало-
нама” док је Иван Москвин „у стању хипнозе откривао пакости дана и 
пикантне позоришне тајне” (St��n�s����sk� 1956: 365-366). Сам Станислав-
ски имао је узбудљиву улогу директора циркуса, о којој детаљно пише 
у мемоарима.

После револуције и грађанског рата, Балијев, схвативши да се смисао 
за хумор у Москви нагло мења, одлази у Париз где 1920. окупља рус-
ке глумце у избеглиштву и монтира француску верзију Слепог миша. 
Представа до�ивљава успех у Паризу, Мадриду и Лондону. У фебруару 
1922. Морис Гест премешта представу у Њујорк на 49. улицу. Водвиљ 
Никите Балијева – у Америци прекрштен у „водкавиљ” ‒ играће се у 
Њујорку пред пуним гледалиштем све до 1929. године.

8 Ph�n���s T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-Ph�n���s T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-T��y��r B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-B��rnum (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре- (1810 – 1891) амерички шоумен и опсенар који се користио пре-
варама у свом чувеном циркусу.
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Успех Слепог миша припремио је терен за турнеју Худо�ественог теат-
ра, а искуство које је Гест имао са трупом Балијева утицало је на начин 
њене организације. 

У француској луци Шербур, 27. децембра 1922. године ансамбл се по 
олујном времену укрцава на британски прекоокеански пароброд Ма-
жестик. Худо�ественици су смештени у кабине друге класе. Станис-
лавски тек на броду схвата какав огроман посао га чека у Америци. 
Потписавши уговор са америчким продуцентом пред сам полазак, знао 
је да се „неће вратити кад по�ели”, да ће морати да се потчини замор-
ним маркетиншким протоколима, да ће играти једну те исту представу 
седмицама, као што је обичај на Бродвеју, шест дана у недељи, матине и 
петком и суботом. 

У писмима и дневницима са пловидбе осећа се зебња и паника. Узне-
мирен маглом, таласима, статусом путника друге класе, који му свакако 
није припадао, Станиславски Америку више није видео као „обећану 
земљу”, већ као низ непремостивих препрека. Шта ако се неко од глума-
ца разболи? Шта ако не буде било публике? Ако ништа не зараде? Чак 
и успешне турнеје нису увек биле финансијски исплативе. Како ће се 
вратити у Москву? Ко ће им платити пут? „Млади ће пре�ивети. Али 
шта ми стари да радимо? Разболећемо се, умрећемо у туђини сами, без 
својих бли�њих”. (Станиславский 1994: 220). 

Страх од неуспеха, од неразумевања, од повратка и од смрти подстицали 
су потресни призори које је видео у потпалубљу друге и треће класе:

Велика соба са стубовима у потпалубљу била је препуна људи свих 
народа из разних земаља. Међу њима било је тужних, замишљених 
лица са малом децом и личним пртљагом… Једни, остарели, прела-
зе океан да би у туђини умрли, други да би тамо наставили живот. 
Шта их тамо чека? Сиромаштво или благостање? Срећа или беда? 
Слава или заборав? (Станиславский 1994: 204)

Могуће да је слика стараца, који прелазе океан „да би умрли у туђини” 
‒ мотив који се у дневницима и писмима јавља више пута ‒ помогла 
Станиславском да се одупре идеји сопственог бекства у Америку. 

За Нову годину, худо�ественици приређују ревију сцена и песама за 
путнике на броду. Станиславски и Качалов играју сцене из Јулија Цеза-
ра, а Олга Книпер Чехова пева циганске романсе.
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Док је Мажестик упловљавао у Хадсон, амерички новинари, пењу се 
на палубу и засипају Станиславског неугодним питањима. Зашто је 
одабран дотични репертоар а не неки други? Да ли је турнеја замишље-
на као пропаганда бољшевизма? Да ли ће зарада од турнеје припасти 
совјетској влади? Станиславски упорно понавља да је дошао као руски 
уметник и да га политика не занима. 

Мажестик пристаје у њујоршку луку 4. јануара 1923. године, два дана 
касније него што је предвиђено. Морис Гест, осмислио је спектакл који 
је требало да отвори њујоршки православни епископ молитвом, хлебом 
и сољу. Епископ је позив одбио а због кашњења, мења се цео протокол. 
Угледне званице, међу њима градоначелник Њујорка са кључевима гра-
да, не долазе. Худо�ественике су дочекали емигранти: Ричард Болес-
лавски, Никита Балијев и глумци из Слепог миша. 

Морис Гест је за МХТ изнајмио позориште Ал Џолсон (A� ���s�n) на 59. 
улици. Станиславски затиче потпуно огољену сцену, несређене и мале 
гардеробе, на цуговима само радна светла. Објашњавају му да у Амери-
ци „изнајмити позориште” не подразумева сценске раднике и технику: 
они се изнајмљују посебно. Гледалиште је имало 2000 места, али је сцена 
била толико плитка да је декор морао да се преправља. Место за суфле-
ра није било предвиђено, јер суфлер у Америци не постоји. 

Први сусрет са бродвејском позоришном праксом био је прави шок. 
Одсуство минималних услова за рад глумаца Станиславски је сматрао 
увредом за професију. У утисцима из Америке, објављеним у Њујорк 
тајмсу, нагласиће како му је један власник позоришне зграде у Чика-
гу објаснио просторно доминантни однос аудиторијума спрам сцене: 
„Увек градимо што веће гледалиште; ако шта остане, подигнемо и сце-
ну”. (St��n�s����sky, The New York Times 20. 5. 1923).

Нису само позоришне зграде мучиле Станиславског: често је виђан како 
се врти у круг у улазним окретним вратима хотела. Мрзео је та врата и 
није пропуштао прилику да се на њих по�али (P�t�h�r 1979: 245). Кањо-
ни њујоршких небодера и лавиринти �елезничких станица подсећали 
су га на „казамате бесмртног Пиранезија” (St��n�s����sky, The New York 
Times 20. 5. 1923).

МХТ отвара сезону у Њујорку представом Цар Фјодор Јоанич 8. јануара 
1923. године. Све карте за осам недеља анга�мана биле су распрода-
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те унапред што се на Бродвеју никада раније није догодило. Худо�ес-
твеници играју шест дана недељно. Матинее петком и суботом гледају 
њујоршки глумци. Због велике посећености и одличних критика ‒ у 
Америци тада као и данас изузетно ва�них за судбину представе ‒ бо-
равак у Њујорку проду�ен је за још четири седмице. 

Убрзо после премијере Станиславски се у Њујорку осећа као „код куће”. 
Препуне сале, одличне критике, гостопримљиви и одушевљени америч-
ки глумци и публика, учинили су да, барем за неко време, заборави на 
страх од неуспеха. У интервјуу за Њујорк тајмс од 11. марта 1923. не 
скрива задовољство: 

Опчињен сам Њујорком. Људи су овде необични, срдачни, отворени, 
искрени, топли, гостопримљиви. Има више Русије у Њујорку него у 
било којој европској престоници. А рекли су нам тако ужасне ства-
ри пред полазак. Моја жена ме преклињала да не идем. (Hu���ng�r, 
The New York Times 11. 3. 1923: SM3)

Велики део публике у Њујорку били су руски емигранти и руски Јевреји 
са Менхетна. Они су познавали језик, руску историју и комаде Чехова и 
на представе долазе више пута. Просечан амерички гледалац, међутим, 
није могао да разуме вербални садр�ај руских класика. У програмима 
су штампани си�еи на енглеском са назначеним сценама и током радње, 
али то није могло битно утицати на разумевање сло�ених драмских си-
туација, посебно у Чеховљевим комадима. 

Публика, за коју важи да је површна, размажена и нестрпљива, до-
шла је у великом броју да види руске представе у којима реч није 
разумела. Са пуном пажњом, она је будно пратила позориште ли-
шено музичких нумера, раскошног декора и пренаглашене драме … 
Станиславски их је потпуно омађијао! (S��y��r 1970: 28)

„Омађијаност” се састојала у вештини московског ансамбла да у не-
свакидашњим условима, без могућности да се ослони на садр�ај дија-
лога, др�и па�њу публике глумом. Основна оруђа комуникације са 
америчком публиком су покрет, мимика, пластика, ритам, визуелне 
конфигурације и тимска игра. Све то указује на темељн�ст Станислав-
ског који се у то време у ре�ији увелико слу�ио Системом. Приликом 
обнављања представа, за време европског дела турнеје, успостављена 
је савршена глумачка уиграност и чистоћа сценског језика која је аме-
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ричкој публици помогла да боље схвати наративни и емотивни сад-
р�ај представа.

Амерички критичари описали су игру руског ансамбла као нешто до 
тада невиђено: свака �� представа глумачка симфонија тимске игре, 
док се у свакој улози понаособ препознавала слојевитост и спонтаност 
кретњи и говора. Перси Хамонд (P�r�y H��mm�nd), критичар Њујорк 
трибјуна запа�а необичну ненаглашеност сценских излазака и улаза-
ка: „изненада откријете да је неко на сцени или да га неочекивано нема” 
(Edw��rds 1965: 231), а Едмунд Вилсон (Edmund W��s�n) запа�а лепоту 
глумачког чина, лишену сваке пренаглашености: 

Ово је вероватно једини случај у историји да се на сцени успешно 
остварио естетски идеал. Московска школа глуме је превазишла 
приказивање животних импресија у оквирима конвенција могућег. 
Осим што нам показује стварност, она нам даје препознатљиву 
и уметнички вредну лепоту. Ми те вредности нисмо познавали 
раније. Пре Художественог театра ми нисмо знали за лепоту и 
осећајност атмосфере, идеје или лика, лепоту уобличеног тренут-
ка живота приказаног у пуној снази али ненаметљиво, без имало 
театралности. (Edw��rds 1965: 234)

Цар Фјодор Јоанич била �� најпопуларнија представа америчке сезоне, 
одиграна 83 пута.9 Историјски спектакл са раскошним масовкама при-
вукао је и холивудске продуценте који су Станиславском понудили ре-
�ију екранизације комада Алексеја К. Толстоја. У узбудљивим али уза-
лудним разговорима, Станиславски не успева да нађе заједнички језик 
са филмским финансијерима. Његов сценарио на крају није прихваћен 
и он одустаје не пристајући на романтизацију руске историје. 

Најсна�нији утисак МХТ је оставио на америчке глумце. За њих су 
организовани матинеи уз сусрете и разговор са московским глумцима 
после представа. Бродвејске звезде, али и млади неафирмисани глумци, 
међу којима и Ли Стразберг (L�� Str��s��rg), дубоко су импресионира-
ни оним што су видели. Филмски и позоришни глумац Дадли Дигис 
(Dud��y D�gg�s) је изјавио како би „био пресрећан да у руском ансамблу 
носи копље”. (Edw��rds 1965: 233) 

9 На дну је игран 75 пута, Вишњик 65, Три сестре 25, итд. Видети у: S��y��r 1925: 25.S��y��r 1925: 25. 1925: 25.
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Навикли на репертоарско позориште, руски глумци су играли исту уло-
гу данима, по бродвејској схеми. Дуго путовање и �есток темпо почео је 
да их умара. Олга Книпер Чехова је играла највише улога: Ирина у Цару 
Фјодору, Настја у На дну, Рањевска у Вишњику и Маша у Три сестре. 
(Занимљиво је да у редовно екстатичним похвалама америчких крити-
чара ни једном није примећена неусклађеност у годинама између лика 
Маше, која на почетку комада има 24, и Книперове која је тада имала 
54 године.) Станиславски је прибегавао разним стратегијама како би 
сачувао све�ину и надахнуће у ансамблу. Мењао је поделе настојећи да 
одмара најупосленије глумце. Тако су, на пример, у Цару Фјодору сле-
деће улоге игране у алтернацији: царицу Ирину Олга Книпер и Вера Па-
шенаја, књаза Шујског Станиславски и Василиј Лу�ски, а цара Фјодора, 
Качалов и Москвин. Критичар Њујорк тајмса гледао је обе верзије и 
приметио следеће:

То су два сасвим различито замишљена лика, оба потпуно уверљи-
ва. Москвинов цар Фјодор у моментима сумње делује невино, треп-
таво, као дете збуњено пред чудноватошћу света. Грозничав, не-
рвозан, повремено на ивици епилептичног напада, како се комад 
ближи крају, он тоне у патос остављајући утисак повређене жи-
вотиње или детета коме је срце сломљено. (…) У Качаловљевој ин-
терпретацији, цар је скоро дегенерик, мање је нијанси, све је једнос-
тавније. Тамо где Москвин наглашава патос, Качалов је уздржан. 
Он трпи трагично осећање док у моментима Фјодорове доброте, 
успева да прецизношћу и физичким изразом сугерише лик Христа. 
(. . .) Нама је тешко да схватимо овакав уметнички поступак, ло-
гику која га допушта, чак охрабрује – различите глумачке интер-
претације улога у оквиру исте трупе и представе. (C�r��n, The New 
York Times 11. 1. 1923 )

Американци су тако имали ретку прилику да виде различите глумачке 
интерпретације истих улога што је још више задивило америчке глум-
це који нису могли да верују да представе са алтернацијама не губе на 
квалитету. 

За разлику од глумаца, бродвејски продуценти нису били одушевљени 
идејом квалитетног ансамбла. За њих је то било бацање пара, непотре-
бан луксуз, као што се види из следеће изјаве: „Русима треба десет звез-
да да направе добру представу а нама је довољна само једна”. (Hu���ng�r 
1923). Ова узгредна опаска открива нам дубоко укорењену праксу која 
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се у Америци одр�ала до данас: репертоарско позориште и идеја ан-
самбла никада неће бити прихваћена на Бродвеју због инсистирања 
финансијера на што краћем периоду проба и анга�ману једне или две 
глумачке звезде. 

Значајну помоћ Станиславском за време турнеје пру�ио је Ричард Бо-
леславски,10 један од најдаровитијих млађих глумаца-редитеља Првог 
студија. Болеславски прво асистент ре�ије, а затим игра Сатина у ал-
тернацији са Станиславским. Уз дозволу Станиславског и финансијс-
ку помоћ Геста и Кана, Болеславски на енглеском др�и неколико пре-
давања о Систему из којих ће, нешто касније, настати његова књига.11 
Ова предавања први су директан корак у процесу преношења Система 
у америчку позоришну културу. Убрзо по повратку МХТ-а у Москву, 
Болеславски са Маријом Успенскајом оснива Тh� Am�r����n L����r��t�ry 
Th���tr�, први глумачки студио у Америци утемељен на Систему. 

Драмско позориште у Њујорку овог доба заснивало се углавном на ин-
сценацијама Шекспира и раним комадима Јуџина О'Нила. Московља-
ни су видели О'Ниловог Косматог мајмуна са Луј Волхајмом (L�u�s 
W��h��m) као Јенком, Хамлета са Џоном Беримуром (��hn B��rrym�r�), 
и Млетачког трговца са Дејвидом Ворфилдом (D����d W��rfi��d) као Шај-
локом, у ре�ији Дејвида Беласка.12 Станиславски је запазио талентоване 
глумце, али не и кохерентне, аутентичне представе. Ворфилдовог Шај-
лока сматрао је веома успелом улогом: 

Најбољи Шајлок кога сам видео. Ворфилд је прави руски глумац. Он 
не глуми већ живи улогу. Успело му је да пронађе људске дубине и 
да изрази душу улоге. Тешко ми је да кажем која ми се сцена више 
допала. (Hu���ng�r 11. 3. 1923: SM3)

Беримуровог Хамлета Станиславски је такође похвалио али је додао да 
и поред дубоке осећајности и разумевања, амерички глумац није успео 
да одр�и интензитет улоге у целој представи. 

10 Ричард Болеславски (1889-1937) �� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затимРичард Болеславски (1889-1937) �� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим�� напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим напустио Русију 1920. године. Придру�ује се затим 
Качаловљевој групи у Прагу, где ре�ира и игра у њиховим представама. Кад се та група 
најзад вратила у Москву, један део глумаца одлучио је да остане у Прагу а међу њима је 
био и Болеславски. Октобра 1922. сти�е у Сједињене Др�аве где остаје до смрти.

11 R��h��rd B���s����sky,R��h��rd B���s����sky, B���s����sky,B���s����sky,, acting: The First Si�� Lessons,: The First Si�� Lessons,The First Si�� Lessons, First Si�� Lessons,First Si�� Lessons, Si�� Lessons,Si�� Lessons, Lessons,Lessons,, N�w Y�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. Књига Y�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. КњигаY�rk: Th���tr� Arts B��ks, 1933. Књига: Th���tr� Arts B��ks, 1933. КњигаTh���tr� Arts B��ks, 1933. Књига Arts B��ks, 1933. КњигаArts B��ks, 1933. Књига B��ks, 1933. КњигаB��ks, 1933. Књига, 1933. Књига 
је недавно објављена на српском језику: Ричард Болеславски, Глума: првих шест лекс-
ција. Превео Боривој Каћур, Београд: Алтера, 2006.

12 D����d B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.D����d B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста. B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.B����s�� (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста. (1853-1931), амерички продуцент и редитељ, био је таст Мориса Геста.
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Глумачко тело не може издржати толику напетост. Пажљивом 
анализом Хамлета могуће је утврдити да постоје места где мир-
ноћом и једноставношћу најбоље може да се изрази сва лепота 
речи. На тај начин, Беримур би сачувао снагу за оне моменте где је 
излив велике енергије неопходан. (Hu���ng�r 11. 3. 1923: SM3)

О Косматом мајмуну Станиславски није �елео да се изјасни правдајући 
се чињеницом да је то нови комад чији садр�ај није најбоље могао да 
схвати. Остали глумци МХТ-а нису били тако куртоазни те су у раз-
говору са новинаром Њујорк тајмса отворено критиковали одсуство 
нијанси и �ивотности америчких глумаца.

Па�њу Станиславског привукле су музичке форме, опера, џез, блуз и 
црначко позориште у Харлему где је одлазио кад год је могао. Било је то 
доба експлозије културе америчких Црнаца, време које је обеле�ио пок-
рет познат као Харлемска ренесанса. Остали глумци МХТ-а су у своје 
слободно време најчешће посећивали биоскопске представе. Карте су 
биле јефтине а филмови су приказивани уз музичку пратњу „у �иво” 
(понекад и уз присуство певача и плесача) од девет ујутро до поноћи. 
Најстраснији посетилац биоскопа била је Марија Успенскаја. Она је гле-
дала и по четири пројекције дневно, три пред свој наступ и једну после. 
(Шверубович 1990: 542) Њена страст према филму била је један од раз-
лога зашто је остала у Америци где је наставила каријеру као педагог и 
холивудска глумица, двапут номинована за Оскара за епизодне улоге у 
филмовима Додсворт (1936) и Љубавни случај (1939).

После Њујорка, МХТ гостује у Чикагу, Филаделфији и Бостону. Иако са 
мање помпе него у Њујорку, и у овим градовима дочекани су срдачно и 
уз видан ентузијазам публике и критике. 

Худо�ествени театар 2. јуна 1923. године завршава сезону у Америци 
представом Три сестре. То је, према уговору, требало да буде крај госто-
вања, али Морис Гест и Станиславски мењају план. Још у априлу јавила 
се идеја о другом делу турнеје која би уследила после вишемесечног од-
мора у Европи. Гест, Кан, издавач књиге Станиславског и угледни аме-
рички позоришни уметници били су убеђени да ће други део америчке 
сезоне, са допуњеним репертоаром, бити још успешнији. Данченко ус-
пева да испослује дозволу совјетских власти за проду�ени боравак. 
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Худо�ественици се 7. јуна враћају у Европу али не иду у Москву. У Не-
мачкој „одмор” проводе радећи на новом репертоару. Обнављају чак 
седам представа, међу којима Браћу Карамазове, Иванова, Ујка Вању, 
Непријатеља народа, и Голдонијеву Крчмарицу…13 Између проба, Ста-
ниславски грозничаво пише своју прву књигу о којој ћемо касније рећи 
нешто више. У августу посећује болесног сина Игора који је на лечењу у 
Швајцарској. У бањи Варен, средином августа, састаје се са Данченком 
и том приликом с њим разговара о ну�ним организационим и умет-
ничким променама и репертоару за идућу сезону. 

У Немачкој долази до хиперинфлације и политичких сукоба. Отказују 
се представе које је МХТ требало да игра у Берлину. У страху да ће у оп-
штем хаосу изгубити декор, костиме, и лични пртљаг, МХТ у септембру 
сели у Париз где од половине октобра игр�� неколико представа. Четврт 
века од оснивања позоришта, прослављају тријумфално Вишњиком 26. 
октобра. Телеграми са честиткама сти�у са оба континента и потврђују 
статус МХТ-а као међународно признатог и ува�еног позоришта. Овај 
успех међутим даље компликује односе у ансамблу, а нарочито између 
Станиславског и Данченка јер честитке углавном сти�у у Париз, а не у 
Москву.

Браћа Карамазови отварају други део америчке сезоне, опет у Њујор-
ку, 19. новембра 1923. Овог пута, руске уметнике прати мање агресивна 
реклама, делимично због заузетости Мориса Геста који се окреће про-
моцији нове представе Макса Рајнхарта и гостовању Елеоноре Дузе. 
Публика ипак наставља да долази у великом броју. После 12 седмица 
анга�мана у Њујорку, играју три седмице у Чикагу, по једну у Филадел-
фији, Бостону, Вашингтону, Питсбургу, Кливленду и Детроиту. 

За време боравка у Вашингтону, Станиславски, са мањом групом глу-
маца, одлази у Белу кућу на пријем код председника Калвина Кулиџа14 и 
тако постаје први совјетски грађанин који се састаје са једним америч-
ким др�авником. Сједињене Др�аве у то време нису имале дипломат-
ске односе са новом совјетском др�авом. На истом пријему, Станис-

13 Други део америчке сезоне проширен је следећим представама:Други део америчке сезоне проширен је следећим представама: Браћа Карамазови, Про-
винцијалка Тургењева, Крчмарица Карла Голдонија, Тешко паметном Грибоједова, Ива-
нов, Ујка Вања, Кола лудости – двоја мудрости Островског, Непријатељ народа Ибзена, 
У канџама живота Кнута Хамсуна. Три сестре се неће играти у другом делу.

14 ��hn C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.��hn C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929. C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.C�����n C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929. C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.C����dg�, �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929., �r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.�r. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.. (1872 – 1933), амерички председник 1923-1929.
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лавски упознаје Елизабет Рејнолдс Хапгуд, свог будућег преводиоца и 
заступника ауторских права.15

Станиславски и његови глумци постају звезде и ува�ени амбасадори 
руске културе. Више то није „руски циркус” à la Балијев, већ уметничко 
позориште доказаних вредности. Било је већ тада јасно да је МХТ ос-
тавио трајан утисак на америчке интелектуалце, на глумце, редитеље и 
писце који ће обеле�ити будућност америчког позоришта. 

У мају 1923. године, Станиславски је у Бостону потписао уговор за књи-
гу са издавачем L�tt��, Br�wn & C�. Амерички новинар и театролог, аутор 
прве књиге о руском позоришту на енглеском језику, Оливер Сајлер, 
први је дошао на идеју да Станиславски објави књигу како би америч-
кој јавности јасно представио своје уметничке принципе и уметничку 
мисију Худо�ественог театра. Морис Гест је у објављивању књиге видео 
одличну прилику за промоцију другог дела турнеје. Тако је Станиславс-
ки, после година нећкања и покушаја да публикује своја размишљања и 
искуства, захваљујући прагматичним Американцима, био стављен пред 
свршен чин. Иако је издавач тра�ио мемоарско штиво са анегдотским 
пикантеријама, Станиславски је пристао видећи у продаји књиге шансу 
за лични финансијски опоравак. После револуције било му је одузето 
готово све, а �ивот болесног сина Игора, зависио је од скупог лечења у 
Швајцарској. Рок за предају рукописа био је први септембар 1923. 

Био је то изузетно те�ак, скоро неостварив задатак. Станиславски је 
писао споро, а путовања, пробе и играња представа нису му оставља-
ла много слободног времена. Станиславски у јуну почиње да пише, али 
књига не излази у предвиђеном року већ тек пред одлазак из Америке, 
у мају 1924. године у тира�у од 5,000 примерака. Мој живот у уметнос-
ти постаје бестселер у Америци и до�ивљава неколико издања. Руска 
верзија, на којој је Станиславски радио по повратку, излази 1926. го-
дине. Станиславски дорађује поглавља која је сматрао недовршеним и 
површно обрађеним и избацује све што би га могло компромитовати са 
совјетском влашћу.

Друга књига Станиславског, Рад глумца на себи, последња која излази 
за његовог �ивота, објављена је 1936. такође на енглеском, две године 
пре руског издања. Теоријска размишљања Станиславски износи нара-

15 E��z����th R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорE��z����th R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор R�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорR�yn��ds H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор H��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професорH��pg��d (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор (1894-1974) преводилац са француског и руског и професор 
руске књи�евности на Универзитету Дартмаут.
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цијом романа-дневика у „ситуацији учионице” опонашајући практичан 
рад са студентима глуме. Користећи дневничку прозу, анегдоте и сок-
ратски дијалог између фиктивног професора и ученика, Станиславски 
избегава исповедни тон да би минимализовао потребу за коначним те-
оријским закључцима. Граница између теоријског и практичног тако је 
еластичнија, а могућност различитих тумачења већа, али је тај поступак 
представљао проблем за преводиоца. Енглеско издање књиге Рад глум-
ца на себи до�ивљава судбину прве књиге: издавач Th���tr� Arts B��ks 
тра�и скраћења и измене. Уз пристанак Станиславског, Елизабет Хап-
гуд избацује читава поглавља. Књига Рад глумца на себи на енглеском 
тако је краћа за једну трећину од руске верзије.

Елизабет Хапгуд је од 1930. године, на захтев Станиславског, једини 
ауторизован преводилац за енглеско говорно подручје и носилац свих 
права за већ објављене и будуће књиге изван Совјетског Савеза. Према 
совјетским законима, Станиславски није имао никаква ауторска права 
јер СССР није био потписник Мађународног споразума. У исцрпној и 
веома информативној студији о Станиславском и Систему, амерички 
професор и театролог, Шарон Мери Карнике (Sh��r�n M��r�� C��rn��k�) 
пореди руске оригинале (Мој живот у уметности, Рад глумца на себи 
и Рад на улози) са енглеским преводима и налази да се они битно раз-
ликују. Карнике сматра да су енглески преводи имали велики утицај на 
догматизацију Система и то не само у Америци:

Тржишни притисак због којег је дошло до ретуширања књига Ста-
ниславског у САД проширио се на већину западних земаља па чак 
и на Јапан, када су преводи рађени са енглеског. Тако су избор тер-
минологије, стил Хапгудове и уређивачке интервенције одредиле 
доминантни смисао идеја Станиславског изван Русије. (C��rn��k� 
2008: 82)

Покушаји да се избегну енглески преводи завршавали су на суду у 
корист америчког преводиоца. Југославија и земље источне Европе 
(укључујући Источну Немачку) имале су „неауторизоване” преводе 
са руског.16 Парадокс да преводи имају ауторитет над оригиналним 
делом, наглашен је тезом, коју сугерише Карнике, да је Станиславски 

16 Нови енглески преводи јављају се тек недавно и дело су британског театролога, реди-Нови енглески преводи јављају се тек недавно и дело су британског театролога, реди-
теља и преводиоца Жана Бенедетија. My Life in art Life in artLife in art in artin art artart је потпуно и проширено издање док 
су први и други део књиге Рад глумца на себи комбиновани у једну књигу под називом 
an actor’s �ork: a Student’s Diary, actor’s �ork: a Student’s Diary,actor’s �ork: a Student’s Diary,’s �ork: a Student’s Diary,s �ork: a Student’s Diary, �ork: a Student’s Diary,�ork: a Student’s Diary,: a Student’s Diary,a Student’s Diary, Student’s Diary,Student’s Diary,’s Diary,s Diary, Diary,Diary,, (K�nst��nt�n St��n�s����sk�, 2008)
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ауторизовао енглеска издања, између осталог, како би избегао совјет-
ску цензуру.

Новац од продаје књига у иностранству ишао је у фондацију о којој је 
бринула госпођа Хапгуд. Станиславски и његова породица могли су да 
подигну тај новац за време боравка у иностранству. 

Објављивање књиге Мој живот у уметности био је једини успешан 
финансијски потез америчке сезоне. Уметнички успех МХТ-а, гламур 
и велики интерес публике не доносе зараду. Преамбициозни програм, 
изнајмљивања скупих позоришта и опреме, велике раздаљине између 
градова и цена транспорта глумаца, декора, реквизите, и костима, не 
стварају профит већ дугове: „Нема ни говора о некаквој заради долара 
овде. Наш је циљ да се вратимо без дугова... Желео бих да Гест не оде у 
црвено како би и убудуће радио са нама” (писмо Станиславског Данчен-
ку од 12. фебруара 1924., Станиславский 1999: 135). Са смањеним плата-
ма и минималним дневницама, �ивот руских глумаца у Америци све је 
те�и. За време боравка у Чикагу, Олга Книпер Чехова, једна од ретких у 
ансамблу која је знала енглески, �али се пријатељици у Москви: 

Прекосутра читам Чеховљеве приче на енглеском за плату од 100 
долара у једној богатој приватној кући на обали језера Мичиген. 
Видите шта сам дочекала! (P�t�h�r 1979: 250)

Физичка исцрпљеност, финансијски дефицит и узнемиравајућа писма 
Данченка из Москве стварају напетост и доводе до сукоба у ансамблу. 
У таквим условима, Станиславски је морао да одустане од плана да са 
глумцима ради на усавршавању технике, или на новим представама. 
Он је какву-такву утеху и потребу за стваралачким радом налазио у 
писању мемоара што је продубило јаз између њега и ансамбла. Глумце 
је мучила неизвесност повратка у Москву и бојазан да се кући враћају 
без финансијске сигурности. Међусобна опту�ивања прелазе у отво-
рене сукобе и изливе беса. Раздор се осећа и у преко-океанској пре-
писци између Станиславског и Данченка. Њихова размена телеграмâ 
и писама у завршној фази гостовања подсећа на двобој који је, како 
пише руски театролог, Анатолиј Смелијански, несумњиво добио Дан-
ченко. Он је савршено разумео нове политичке прилике и био је од-
лично обавештен о свему што се догађало унутар ансамбла у Америци 
преко писама Николаја Подгорног, Олге Бокшанске и Рипсиме Таман-
цове (Sm�����nsk� 1992: 59).
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Док се Станиславски �алио на тешке услове и дугове, Данченко је Ста-
ниславског обавештавао о политичким променама у Москви:

Овде су други проблеми… Мислим на политичку ситуацију у на-
шој земљи. Идеолошка планина надвила се над нама од које зави-
си будућност нашег позоришта. То је memento mori… Док читам 
писма која ми шаљете, просто не могу да верујем да заборављате 
да ћете се ускоро вратити у Москву. И шта ћете играти? „Пу-
товање Художественог позоришта”? Које комаде ћете играти? 
Ко ће играти? Бар мало размислите о овим проблемима, и лак-
ше ће вам бити да поднесете недостатак долара и тежак рад… 
(писмо Бокшанској од 20. јануара 1924, Немирович-Данченко 
1979: 277-278)

Људске, етичке и уметничке разлике између Станиславског и Данчен-
ка, никада се нису јасније испољиле него у њиховој преко-океанској 
преписци. Прагматични Данченко је без устезања писао о ну�ности 
идеолошког опредељења, о томе да више није могуће бити „ни тамо ни 
овамо”, тј. између револуционарног и реакционарног пута. У Москви се 
од одласка МХТ-а много тога изменило: Лењин је умро 21. јануара 1924. 
а 9. фебруара 1923. основан је ГЛАВРЕПЕРТКОМ, званични орган цен-
зуре чије је задатак да спречи рад на представама које нису у интересу 
нове совјетске др�аве. Станиславски, као да није схватао, у наредним 
писмима, наставља да говори о одсуству инспирације, новцу и „умор-
ној, сломљеној и расутој војсци која се враћа у Москву”. Данченко, у 
писму Бокшанској од 15. фебруара 1924, одговара: 

Неће сви који се сада налазе у Америци бити неопходни овде у Мос-
кви. Желим да кажем да новом Художественом театру апосолутно 
нису потребни уметници (или службеници) који су показали недис-
циплину, неморал и лоше владање… (Немирович-Данченко 1979: 
297-298).

На молбу Станиславског да се уздр�и од претњи и да не помиње име-
на глумаца који ће мо�да добити отказ, јер ће то изазвати побуну у 
ансамблу, Данченко средином марта 1924. шаље телеграм Бокшанској 
са именима непо�ељних глумаца: Тамиров, Добронравов, Успенскаја, 
Жданова, Бондарев … 
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Худо�ествени театар се 13. маја 1924. године у Њујорку опрашта ревијом 
сцена из дела Достојевског, Чехова и Шекспира. У Њујорк тајмсу излази 
писмо Станиславског којим се захваљује америчкој публици, глумцима, 
Морису Гесту и посебно америчкој штампи на гостопримству и великој 
па�њи. Крњи ансамбл враћа се у Москву. У Америци остају брачни пар 
Булгаков, Лазарев, Бакшијев и део непо�ељних са Данченкове листе. 

У картотеци МХТ-а и данас поред имена и датума рођења оних који 
се нису вратили у Москву пише „нестао 1924.” или само „нестао”. 
Нестали у Америци, ишчезли у ништавилу – баш као Свидригајлов 
(Sm�����nsky 1992: 66).

Између два света, суровог ре�има америчког тр�ишта, и галопирајућег 
развоја совјетског тоталитаризма, почела је нова уметничка и идеолош-
ка мисија Худо�ественог театра. 

Худо�ествени театар није зарадио новац у Америци. Са финансијске 
тачке гледишта, турнеја није успела. Док је трупа била у Америци, у 
Москви је Данченко припремио потпуну реорганизацију позоришта: 
од Првог студија настаје независни Худо�ествени тетар II којим до од-
ласка из земље управља Михајл Чехов; Трећи студио трансформисан је 
у такође независни Театар Вахтангова а целокупна екипа Другог студија 
припојена је главном ансамблу МХТ-а. Разлог за распуштање студија 
треба тра�ити у неповољним економским приликама и у �ељи Данчен-
ка за већом административном и уметничком контролом. 

Пракса глумачке обуке и теорије глуме нису постојали у Америци пре 
доласка Худо�ественог театра. Њихове представе, предавања Болеслав-
ског, интервјуи Станиславског и књиг� Мој живот у уметности и Рад 
глумца на себи, из основа мењају америчку позоришну културу у којој се 
јавља потреба за позоришним школама и репертоарским позориштем. 
У следећој фази, после одласка МХТ-а, амерички глумци даља сазнања 
примају у избегличким позоришним колонијама што их оснивају глум-
ци-емигранти, ученици Станиславског из Првог студија. Марија Успенс-
каја и Ричард Болеславски први оснивају глумачки студио, Th� Am�r����n 
Th���tr� L����r��t�ry, из којег се потом гранају други.17 У овом студију про-

17 Између 1924. и 1938, када у Америку емигрира Михајл Чехов, у Америци постоји неко-Између 1924. и 1938, када у Америку емигрира Михајл Чехов, у Америци постоји неко-
лико глумачких студија које воде руски глумци емигранти: већ поменути Th� Am�r�-Th� Am�r�- Am�r�-Am�r�-
���n Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�L���, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�, M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�M��r��� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Ousp�nsk��y��’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�’s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�s S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�S�h��� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� �f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr��f Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Dr��m��t�� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Arts, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�, Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr�Bu�g��k�� S�h��� �f Th���tr� S�h��� �f Th���tr�S�h��� �f Th���tr� �f Th���tr��f Th���tr� Th���tr�Th���tr� 
Art (брачни пар Булгаков), Th� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија (брачни пар Булгаков), Th� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаTh� Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија Ch����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаCh����g� S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија S�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаS�h��� �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија �f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија�f th� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија th� Th���tr� (Иван Лазарев и Маријаth� Th���tr� (Иван Лазарев и Марија Th���tr� (Иван Лазарев и МаријаTh���tr� (Иван Лазарев и Марија (Иван Лазарев и Марија 
Астрова). Ва�но је напоменути да је 1926. г. у Америку емигрирао цео ансамбл Хаби-
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лазе обуку готово сви будући градитељи нове америчке школе глуме, 
укључујући осниваче првог америчког репертоарског позоришта, Th� 
Gr�up Th���tr�.18

Гостовањем МХТ-а у Америци, започет је процес једне од најзначај-
нијих миграција идеја из једног културног поднебља у други у историји 
позоришта. Тај процес одвијао се у неколико фаза, спонтано и селек-
тивно. Од књига, које су ретуширане да би задовољиле тр�иште, преко 
недовољног познавања енглеског језика глумаца-емиграната до чиње-
нице да су амерички студенти преузимали оне елементе чије су трену-
тачно дејство лако препознали (Емоционално памћење), у Америци се 
у старту одступило од суштинске идеје Система. Подсвесна стања као и 
интроспективни аспекти Система били су Американцима привлачнији 
од концепта физичке радње. Популарност Фројдове теорије у Амери-
ци у овом периоду делимично је допринела опсесивном инсистирању 
на Емоционалном памћењу. Харолд Клурман је педесетих година писао 
да је и протестантска култура била један од разлога селективног тума-
чења учења Станиславског: „Зато што припадамо екстравертном друш-
тву, потпуно окренутом спољашњости, Емоционално памћење за нас је 
било право откровење”. (C�urm��n 1958).

Барем у својој првој фази, Систем је у Америци тумачен као низ обра-
заца који функционишу изоловано а не као духовна, практична и тео-
ријска култура глумца која га истовремено усмерава на перманентно 
преиспитивање утврђених сазнања.

Генеза америчке варијанте Система, познате као Метод, посебно је пог-
лавље. За сада је довољно рећи да однос америчког Метода и Система 
Станиславског и данас није тачно утврђен, и да је Метод увек био не-
послушна сенка Система прилагођавајући готово све његове елементе 
америчком културном идиому.

ме, јеврејског позоришта из Москве. Један део ансамбла потом одлази у Израел где 
Хабима постаје национално позориште, док други остају у Америци где отварају глу-
мачке школе или раде у Холивуду. Глумци Хабиме заслу�ни су за преношење идеја 
Вахтангова у Америку. Вахтангов је 1922. у Хабими ре�ирао прослављену представу 
Дибук Ш. Анског.

18 Позориште Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Позориште Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Th� Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Gr�up Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-Th���tr� је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз- је активно од 1931. до 1940. Његови оснивачи, Ли Страз-
берг и Харолд Клурман били су ученици Успенскаје и Болеславског. Из овог позоришта 
гранају се сви будући правци развоја америчког позоришта, како у ре�ији (Клурман, 
Елија Казан и Роберт Боби Луис), тако и у педагогији (Стразберг, Санфорд Мајзнер, 
Стела Адлер, Морис Карновски и други).
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Un���rs�ty �f I���n��s ��t Ch����g�

STANISLAVSKI BLUES: 
THE MOSCOW ART THEATRE ON THEIR AMERICAN TOUR  

(1923-1924)
summary
�hen Stanislavski and the Moscow art Theatre started their US tour, they 
were hoping for a si�� months on the road that would bring them an artistic 
as well as financial success. Instead, the tour lasted almost two years, with 
the MaT being in and out of the US, with the multiple complications of po-
litical, financial, artistic and even personal nature. MaT would become an 
instant artistic sensation in the US, playing to sold out houses. Stanislavski 
would become the first Soviet citizen received at the �hite House. He would 
make first contacts with people responsible for the original publishing of his 
autobiography. Yet, the suspicion around the theatre artists grew on both 
continents – the americans thinking they were Soviet spies, the increasingly 
paranoid Soviet state back home thinking they were coming back to under-
mine Soviet government. Financially, the tour was a disaster, and moreover, 
a significant number of actors stayed behind in the US, electing to not go 
back to the Soviet Union at all. This study is an attempt to throw light on the 
circumstances of the MaT’s tour of the United States and its consequences, 
namely establishment of the Stanislavski’s System as the basis for actor edu-
cation in the United States ever since. 

Key words
Moscow artistic Theatre, MHT, Stanislavskij, Nemirovich-Danchenko, the 
U.S. tour, Systems, Methods, actors immigrants


