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[vertaling	uit:	Stanislavski	in	rehearsal	(*)]	
	
	
	
[p.	159]	"Hoe	meer	ik	nadenk	over	acteren,"	zei	Stanislavski	ooit,	"hoe	
korter	mijn	omschrijving	van	goed	acteren	wordt.	Als	je	mij	vraagt	hoe	
ik	het	definieer,	dan	antwoord	ik:	'Het	is	de	manier	van	acteren	waarbij	
er	 een	 super-objectief	 is	 en	 een	 ononderbroken	 handelingslijn.	 Slecht	
acteren	betekent	dat	geen	van	beide	aanwezig	is.'	"	
	
Stanislavski's	belangrijkste	eis	ten	aanzien	van	kunst	was	dat	ze	ideeën	
zou	 bevatten.	Hij	 dacht	 er	 echter	 nooit	 over	 om	 aan	 het	 idee	 van	 een	
dramatisch	 werk	 een	 levende	 gestalte	 te	 geven	 door	 een	 koude,	
routineus-conventionele	 techniek.	 Hij	 droomde	 van	 een	 techniek	 die	
zou	 kunnen	 omgaan	 met	 authentieke	 menselijke	 gevoelens	 en	 uiting	
zou	kunnen	geven	aan	authentieke	menselijke	ervaringen	en	passies.	
	
"Een	 rol	 spelen	 betekent	 het	 leven	 van	 de	 menselijke	 geest	 mee	 te	
nemen	 op	 het	 toneel,"	 zei	 Stanislavski.	 "Kan	 je	 dat	 doen	 als	 je	 niet	
werkelijk	 de	 vloeiende	 stroom	 van	 het	 menselijke	 leven	 creëert?	 Het	
loutere	feit	dat	wat	op	het	toneel	gebeurt	organisch	is,	schept	uiteraard	
nog	 geen	 dramatisch	 kunstwerk.	Maar	 door	 een	 organisch	 patroon	 te	
ontwikkelen,	 door	 het	 noodzakelijke	 te	 selecteren	 en	 het	 onnodige	 of	
overbodige	 te	 schrappen,	 maakt	 de	 acteur	 of	 de	 regisseur	 de	 stroom	
van	 het	 dramatische	 leven	 overtuigend	 en	 geeft	 hij	 hem	betekenis	 en	
doel.	 Op	 die	 manier	 schept	 hij	 de	 kwaliteiten	 die	 het	 waarmerk,	 de	
kenmerkende	waarheden	zijn	van	een	kunstwerk;	die	zullen	kwalitatief	
hoogstaander	zijn	naarmate	het	patroon	organischer	is,	en	dan	zal	ons	
fictieve	leven	ook	dichter	aanleunen	bij	het	werkelijke	leven."	
	
Hij	was	verre	van	tevreden	over	de	eigentijdse	situatie	van	het	acteren,	
en	 zei	 vaak:	 "Onze	 manier	 van	 acteren	 is	 nog	 altijd	 amateuristisch,	
omdat	 we	 niet	 beschikken	 over	 een	 theorie.	 We	 kennen	 de	 wetten	
ervan	 niet,	 we	 kennen	 zelfs	 de	 elementen	 niet	 waaruit	 het	 is	
samengesteld.	Neem,	bijvoorbeeld,	de	muziek.	Voor	de	muziek	bestaat	
een	 zeer	 precies	 uitgewerkte	 theorie	 en	 een	 musicus	 heeft	 alles	 ter	
beschikking	 wat	 hij	 nodig	 heeft	 om	 zijn	 techniek	 te	 onwikkelen.	 Hij	
heeft	 ontelbare	 oefeningen	 en	 studies	 om	 de	 vaardigheden	 te	 trainen	
die	 hij	 als	 kunstenaar	 nodig	 heeft:	 kwieke	 vingers,	 een	 ontwikkeld	
gevoel	 voor	 ritme,	 een	 goed	 oor,	 strijktechniek	 enzovoort.	 Hij	 weet	
perfect	 dat	geluid	 het	 basiselement	 van	 zijn	 kunst	 vormt.	Hij	 kent	 het	
geluid	van	de	toonladders	die	hij	gebruikt,	hij	weet	–	om	kort	te	gaan	–	
wat	 hij	 moet	 doen	 om	 de	 perfectie	 te	 bereiken;	 er	 bestaat	 niet	 één	
violist,	 zelfs	 geen	 bescheiden	 lid	 van	 de	 tweede	 violen,	 die	 naast	 het	



spelen	tijdens	concerten	niet	gedurende	vier	of	vijf	uur	per	dag	oefent.	
In	de	andere	kunsten	 is	dat	ook	het	geval.	Toon	mij	echter	één	acteur	
die,	buiten	optredens	en	repetities,	ook	maar	iets	doet		
	
[p.	 160]	 om	 zijn	 techniek	 te	 vervolmaken.	 Je	 kunt	 dat	 niet	 want	 hij	
bestaat	niet,	om	de	eenvoudige	reden	dat	het	gaat	om	acteren;	hij	zou	
niet	eens	weten	waar	te	beginnen.	Wij	kennen	de	basis-elementen	van	
onze	eigen	kunstvorm	niet.	Wij	hebben	geen	meetschalen,	wij	hebben	
geen	studies	of	oefeningen,	wij	weten	niet	hoe	ons	talent	te	oefenen	en	
te	 ontwikkelen.	 Het	 is	 verbijsterend	 dat	 niemand	 zich	 daar	 druk	 om	
maakt.	Inderdaad,	dat	wordt	beschouwd	als	de	bijzondere	charme	van	
onze	kunst,	 in	die	zin	dat	haar	toekomstige	evolutie	niet	afhankelijk	 is	
van	 een	 of	 andere	 vervelende	 theorie,	 vergelijkbaar	 met	 wiskunde,	
maar	dat	ze	volledig	berust	op	'inspiratie'."	
Stanislavski,	 die	 als	 regisseur	 en	 acteur	 de	 toppen	 van	 zijn	 creatieve	
werk	 bereikt	 had,	 was	 daarnaast	 opmerkelijk	 doordat	 hij	 een	
toepasselijke	 studie	maakte	 van	 de	 fundamentele	wetmatigheden	 van	
dat	 werk.	 Hij	 ontwierp	 een	 methode	 die	 onbegrensde	 mogelijkheden	
ontsloot	om	de	acteertechniek	 te	verbeteren	 terwille	van	persoonlijke	
groei	 en	 ontwikkeling,	 en	 vandaar	 ook	 terwille	 van	 de	 groei	 en	 de	
vooruitgang	van	het	theater	in	het	algemeen.	
	
Als	hij	 grote	acteurs	 tijdens	hun	werk	observeerde,	dan	probeerde	hij	
de	specifieke	eigenschappen	die	hun	acteren	tot	werkelijk	grote	kunst	
maakten	 te	 begrijpen	 en	 aan	 te	 wijzen;	 de	 middelen	 waarmee	 dat	
bereikt	werd;	welke	methode	ze	hanteerden	tijdens	het	werken	aan	een	
rol;	 wat	 hun	 overkoepelende	 artistieke	 werkwijze	 was;	 welke	 hun	
artistieke	persoonlijkheid	was	en	of	het	mogelijk	zou	zijn	om,	zodra	de	
elementen	 van	 het	 acteren	 gedefinieerd	 waren,	 een	 techniek	 te	
ontwerpen	 waarmee	 gewone	 acteurs	 door	 hard	 werk	 en	 dagelijkse	
oefening	 makkelijker	 hun	 beperkingen	 konden	 overstijgen	 en	 hun	
techniek	 perfectioneren	 en	 verfijnen.	 Dat	 vormde	 de	meest	 adequate,	
kortste	weg	naar	de	creatieve	persoonlijkheid	van	een	acteur.	
Stanislavski's	 werk	 met	 acteurs	 bestond	 uit	 het	 systematische	
opruimen	van	belemmeringen	voor	hun	creatieve	vaardigheden.		
Het	 conventionele,	 gangbare	 acteren	 kent	 één	 of	 twee,	 hooguit	 tien	
methoden	 om	met	 een	 dramatisch	 moment	 om	 te	 springen,	 maar	 de	
natuur	biedt	 ons	 een	oneindig	 aantal	methoden.	Dwing	haar	dus	niet,	
gehoorzaam	 haar	 wetten.	 Dat	 is	 de	 enige	 juiste	 methode.	 Regelmatig	
aan	 jezelf	 werken	 om	 je	 techniek	 te	 vervolmaken	 zal	 je	 leiden	 naar	
overeenstemming	met	de	natuur.	Waarheid	en	geloof	vormen	het	pad	
naar	 organische	 creativiteit.	 We	 moeten	 op	 het	 toneel	 een	 normale	
stroom	van	gebeurtenissen	scheppen,	om	zodoende	ons	organisme	en	
onderbewustzijn	aan	het	werk	te	zetten.		



Het	 valt	moeilijk	 te	 begrijpen	 hoe	 om	 het	 even	welke	 kunstvorm	 een	
theorie	of	een	 techniek	kan	ontwikkelen	wanneer	 zijn	 samenstellende	
elementen	niet	gekend	zijn.	De	elementen	van	welke	kunst	ook	moeten	
duidelijker	dan	duidelijk	zijn.	Wie	kan	betwijfelen	dat	het	in	de	muziek	
klanken	zijn,	 in	de	schilderkunst	kleur,	 in	het	 tekenen	de	 lijn,	 in	mime	
de	gestiek,	en	in	literatuur	en	poëzie	woorden.	Maar	wat	met	acteren?	...	
Vraag	het	aan	enkele	mensen	in	het	theater	en		
	
[p.	 161]	 en	 ze	 zullen	 je	 allemaal	 een	 verschillend	 antwoord	 geven;	
doorgaans	 zal	 het	niet	 het	 antwoord	 zijn	dat	duizend	 jaar	 geleden	als	
onbetwistbaar	werd	aanvaard.	
Het	 hoofdelement	 van	 het	 acteren	 is	 handeling,	 "authentieke,	
organische,	 productieve,	 doelgerichte	 handeling,"	 zoals	 Stanislavski	
placht	te	beklemtonen.		
Een	 karakter	 in	 een	 stuk	 is	 in	 allereerste	 instantie	 een	 handelende	
mens.	Van	de	acteur	wordt	gevraagd	om	vlees	en	bloed	te	verlenen	aan	
de	dramatische	aaneenschakeling	van	de	handelingen	van	een	karakter,	
zoals	 die	 neergeschreven	 zijn.	 Hij	 verdeelt	 het	 stuk	 in	 episoden,	 hij	
bepaalt	 de	 logica	 van	 de	 afzonderlijke	 schakels	 van	 wat	 de	
ononderbroken	keten	van	het	conflict	zal	worden.	Zo	begint	het	werken	
aan	 een	 rol.	 Het	 bepalen	 van	 de	 'objectieven',	 van	 de	 doorlopende	
handelingslogica,	 van	de	essentie	van	een	 rol	 zijn	dingen	die	niet	 snel	
gedaan	 kunnen	 worden	 maar	 die	 het	 resultaat	 vormen	 van	 een	
langdurig	 onderzoek,	 en	we	 beginnen	met	 een	 nauwkeurige	 bepaling	
van	 de	 eenvoudigste,	 de	 meest	 vanzelfsprekende	 'objectieven'.	 Door	
van	de	ene	naar	de	andere	episode	 te	gaan,	ontstaat	bij	de	acteur	een	
helder	 inzicht	 in	 zijn	 totale	 handelingslijn,	 zijn	 conflict	 en	 de	 logische	
ontwikkeling	 ervan	 doorheen	 het	 stuk.	 Deze	 lijn	 moet	 constant	
aanwezig	 zijn	 in	 de	 gedachten	 van	 de	 acteur;	 ze	 begint	 lang	 voor	 de	
aanvang	van	het	 stuk	en	eindigt	wanneer	het	doek	 finaal	 valt.	Die	 lijn	
moet	 ook	 blijven	 doorlopen	 wanneer	 hij	 niet	 op	 het	 toneel	 staat.	 Ze	
moet	 een	 zuivere,	 heldere,	 belichaming	 krijgen,	 zonder	 nodeloze	
twijfels,	 en	 ze	 moet	 volledig	 waarachtig	 en	 organisch	 zijn.	 Wanneer	
iemand	 in	 het	 echte	 leven	 probeert	 een	 reputatie	 op	 te	 bouwen	 en	
vertrouwen	 te	 wekken	 bij	 diegenen	 die	 hem	 omringen,	 dan	 moet	 hij	
met	 omzichtigheid	 handelen;	 hij	mag	 nooit	 de	 logica	 en	 de	 sequentie	
van	zijn	handelingen	doorbreken	maar	dient	die	waarheidsgetrouw	uit	
te	voeren.	
	
De	vaardigheid	van	een	acteur	om	overtuigend	te	zijn	 is	gebaseerd	op	
die	regels.	Het	bepalen	van	de	logische	opeenvolging	in	het	gedrag	van	
een	karakter,	en	die	daarna	levenskrachtig	en	organisch	maken	terwijl	
je	ze	belichaamt,	dat	vormt	de	basis	waarop	een	volledig	rond	karakter	
gecreëerd	wordt.	Daarom	moet	het	werk	van	een	acteur	beginnen	met	
een	onderzoek	naar	deze	sequentie	en	de	'organische	natuur'	ervan.	Dit	



is	de	 juiste,	of	 liever:	de	enige	natuurlijk-correcte	manier.	Een	 levende	
vorm	 geven	 aan	 welke	 handeling	 ook	 betekent	 dat	 je	 alle	 elementen	
tevoorschijn	moet	halen	die	samen	het	menselijke	gedrag	vorm	geven.	
In	het	echte	 leven	gebeurt	dit	onbewust	als	een	natuurlijke	reactie	op	
een	 of	 andere	 externe	 gebeurtenis;	 op	 het	 toneel	 zijn	 alle	
gebeurtenissen	 fictief	 en	 ze	 kunnen	 daardoor	 dus	 geen	 natuurlijke	
reactie	 uitlokken.	 Hoe	 kunnen	 we	 een	 organische	 sequentie	 van	
gedragingen	bereiken	bij	een	karakter	in	een	toneelstuk?	
Stanislavski	 vestigde	 onze	 aandacht	 op	 wat	 het	 meest	 tastbaar,	 het	
meest	concreet	is	in	elke	menselijke	handeling:	het	fysieke	aspect	ervan.	
In	 zijn	 regie-	 en	 onderwijspraktijk,	 vooral	 tijdens	 zijn	 laatste	 jaren,	
kende	hij	bij	de	initiële	organisatie	van	het	werk	het	grootste	belang	toe	
aan	dit	aspect	van	het	 leven	van	een	rol.	De	afsplitsing	van	het	fysieke	
aspect	 van	 het	 menselijke	 gedrag	 van	 zijn	 andere	 elementen	 is,	
uiteraard,	artificieel,	maar	hij		
	
[p.	162]	gebruikte	die	afsplitsing	als	een	didactische	strategie.	Door	de	
aandacht	van	acteurs	af	te	wenden	van	gevoelens	en	psychologie	en	hen	
in	 de	 richting	 te	 sturen	 van	 het	 uitvoeren	 van	 'zuiver	 fysieke'	
handelingen,	hielp	hij	hen	toegang	te	krijgen	tot	hun	gevoelens	op	een	
organische,	natuurlijke	manier	terwijl	ze	die	vertolkten.	
"Bouw	het	eenvoudigst	mogelijke	patroon	van	fysieke	handelingen	op,"	
zei	 Stanislavski.	 "Volg	 het	 in	 een	 ononderbroken	 lijn	 en	 je	 beheerst	
reeds	35	procent	van	de	rol."		
Het	patroon	van	 fysieke	 acties	 vormt	de	wezenlijke	 ruggengraat	waar	
alle	essentiële	elementen	van	een	menselijk	karakter	op	geënt	kunnen	
worden.	Het	is	tevens	een	methode	om	te	testen	of	ons	handelen	op	het	
toneel	 organisch	 is	 en	 de	 meest	 expressieve	 weerspiegeling	 van	 de	
gevoelens	die	een	karakter	ervaart	en	van	alles	wat	hem	betreft.	
	
De	 technische	 expertise	die	 Stanislavski	 eiste,	wordt	 zelden	makkelijk	
gerealiseerd.	Ze	kan	bereikt	worden	met	veel	hard	werken	en	dagelijkse	
oefeningen	 je	 hele	 leven	 lang.	 Het	 is	 onzin	 om	 te	 denken	 dat	 je	 een	
plaats	kan	veroveren	in	de	rangen	van	de	genieën	aan	wie	alles	gegeven	
is	 als	 'een	geschenk	van	de	hemel'.	Een	genie	 is	 een	zeldzaamheid,	 en	
het	 is	 veel	 beter	 om	 jezelf	 eens	 en	 voor	 altijd	 duidelijk	 te	maken	 dat	
acteren	moeilijk	 is	 en	 dat	 je	 moeilijke	 zaken	 alleen	 kunt	 overwinnen	
met	 volharding	 en	 toewijding.	 Helaas	 zijn	 er	 maar	 weinigen	 die	 dit	
begrijpen	 omdat	 acteren	 voor	 een	 buitenstaander	 eenvoudig	 en	
makkelijk	 schijnt.	 Bovendien:	 hoe	 meer	 het	 werk	 van	 een	 acteur	
geperfectioneerd	is,	des	te	eenvoudiger	en	makkelijker	het	lijkt.	
Een	 acteur	 die	 beschikt	 over	 een	 ten	 volle	 ontwikkelde	 techniek	 die	
hem	 in	 staat	 stelt	 levende,	 overtuigende	 menselijke	 karakters	 te	
creëren,	heeft	het	recht	om	de	ereplaats	 in	 te	nemen	die	ons	 land	een	
ware	 kunstenaar	 toewijst.	 Zijn	 kunst	 is	 diepzinnig,	 subtiel,	 ze	 krijgt	



weerklank	 en	 bereikt	 toeschouwers.	 Die	 zijn	 hem	 dankbaar	 voor	 één	
moment	van	verheffende	emotie,	ze	nemen	die	emotie	mee	naar	huis	en	
hun	leven	wordt	beïnvloed	door	de	opvoering.		We	kunnen	alleen	diep	
respect	voelen	voor	zo'n	acteur	die	de	kunst	van	de	waarheid	beheerst,	
en	moeten	de	macht	erkennen	die	hij	over	ons	hart	heeft.	
	
Als	 je	 waarheid	 wil	 scheppen	 op	 het	 toneel,	 dan	 moet	 je	 daar	 het	
bewustzijn	van	ontwikkelen.	Vergelijk	het	met	het	oor	van	een	musicus.	
Die	 vaardigheid	 is	 in	meerdere	of	mindere	mate	 aangeboren,	maar	 ze	
kan	 ook	 ontwikkeld	 worden.	 Dramatische	 waarheid	 en	 organisch	
gedrag	 eisen	 van	 de	 acteur	 dat	 hij	 gedurende	 zijn	 hele	 carrière	 aan	
zichzelf	werkt,	het	 leven	en	zijn	eigen	 tijd	bestudeert.	Hij	moet	 tevens	
grondig	 al	 de	 subtielste	 nuances	 bestuderen	 waarmee	 menselijke	
relaties	 geweven	 worden,	 naast	 de	 manier	 waarop	 die	 uitgedrukt	
worden	in	vaak	nauwelijks	waarneembare,	haast	onzichtbare	fysieke		
	
[p.	 163]	 handelingen,	 en	 opnemen	 in	 zijn	 dagelijkse	 oefeningen.	 We	
moeten	de	dingen	die	we	probleemloos	en	onbewust	doen	in	het	echte	
leven	 opnieuw	 bewust	 doen	 en	 ze	 daarna	 eenvoudig,	 onbewust,	
normaal	maken	 op	 het	 toneel.	 Stanislavski	 gaf	 zijn	 studenten	 daartoe	
een	hele	waaier	aan	oefeningen.	
	
Velen	 van	 onze	 leidinggevende	 figuren	 in	 het	 theater	 –	 inclusief	
managers	en	critici	–	hebben	zich	dikwijls	verzet	tegen	de	techniek	die	
Stanislavski	 voorstelde.	 Ze	 bestempelen	 hem	 als	 'wiskunde',	 als	
'precisie-techniek'	 enzovoort,	 alleen	 maar	 omdat	 slechts	 enkelen	 een	
concrete	 studie	 gemaakt	 hebben	 van	 nieuwe	 technieken	 en	 daarom	
slechts	 weinigen	 die	 begrijpen.	 Studie	 ervan	 gaat	 gepaard	 met	 grote	
moeilijkheden.	 Maar	 de	 regisseur	 op	 wie,	 samen	met	 de	 acteurs,	 een	
beroep	wordt	gedaan	om	een	dramatisch	werk	op	de	planken	te	zetten,	
en	de	acteur	via	wie	de	regisseur	het	idee	van	de	toneelauteur	naar	het	
publiek	 overbrengt,	 hebben	niet	 het	 recht	 om	het	 even	welke	 kans	 te	
veronachtzamen	om	hun	techniek	te	ontwikkelen,	hoe	moeilijk	zulks	op	
het	eerste	gezicht	ook	moge	lijken.	Regisseurs	en	acteurs	die	niet	over	
deze	 techniek	 beschikken	 maar	 tegelijk	 niet	 gelukkig	 zijn	 met	 de	
gebruikelijke,	 banale	 methoden	 van	 het	 theater,	 proberen	 nieuwe	
uitdrukkingsmogelijkheden	 te	 vinden	 ofwel	 door	 bewuste	 stilering	
ofwel	 door	 het	 acteren	 te	 vervangen	 door	 om	 het	 even	 wat	 toevallig	
voorhanden	 is,	 en	 ze	 zijn	 er	 dan	meteen	 van	overtuigd	dat	 ze	nieuwe	
manieren	van	acteren	ontdekt	hebben.	Dat	 is	een	volslagen	waanidee!	
Een	 dramatische	 voorstelling,	 die	 in	 wezen	 een	 spiegel	 is	 van	 het	
menselijke	 leven,	 kan	 slechts	 overtuigingskracht	 bezitten	 wanneer	 ze	
vertolkt	wordt	in	levende,	organische	handelingen.	
	



Het	talent	om	waarachtige,	levende,	kunstige	karakters	te	creëren	is	de	
bijzondere	en	gelukkige	gave	van	de	kunst	van	de	acteur;	het	heeft	geen	
zin	om	deze	kostbare	opportuniteit	te	verwerpen	en	daardoor	die	kunst	
te	verarmen.	Maar	het	scheppen	van	levende	menselijke	figuren	vereist,	
ik	herhaal	het,	een	heel	speciale	vorm	van	meesterschap,	een	bijzondere	
techniek	die	sterk	verschilt	van	wat	dikwijls	met	die	begrippen	wordt	
bedoeld,	 namelijk	 niet	 meer	 dan	 een	 routinematige	 kopie	 van	 kunst.	
Beide	 technieken	 verschillen	 van	 elkaar	 zoals	 echte	 planten	 in	 een	
kweekserre	verschillen	van	artificiële	planten	gemaakt	in	een	fabriek.	
Niet	zelden	zegt	men	van	bepaalde	acteurs,	die	niet	direct	bekend	staan	
om	hun	subtiliteit	–	veeleer	het	tegendeel	–	dat	ze	beschikken	over	een	
wonderbaarlijke	techniek.	Doorgaans	wordt	over	hen	gezegd:	'Ja,	ze	zijn	
smakeloos,	 onbehouwen,	 maar	 ze	 bezitten	 een	 techniek	 met	 grote	
reikwijdte.'	Een	techniek	die	onbehouwen,	smakeloos	acteren	oplevert	
is	helemaal	geen	techniek,	of	liever:	niet	de	soort	techniek	waar	we	het	
hier	 over	 hebben.	 De	 vaardigheid	 om	 indruk	 te	 maken	 op	 een	
onontwikkeld	 publiek	 met	 beproefde,	 goedkope	 effecten,	 met	
handigheidjes	 om	 een	 grappige	 regel	 of	 een	 sentimenteel	 aforisme	 in	
een	heldere	dictie	te	'brengen',	om	een	rondje	applaus	te	krijgen,	om	op	
spectaculaire	wijze	op	te	komen	of	af	 te	gaan,	om	op	het	einde	van	de	
vertoning	 lange	 opendoekjes	 te	 krijgen,	 om	 de	 andere	 acteurs	 te	
overklassen	 en	 hun	 replieken	 te	 overstemmen	 of	 het	 succes	 ervan	
handig	naar	jezelf	toe	te	trekken,	enzovoort,	enzovoort	–	dat	is	allemaal	
slechts	 een	 verzameling	 van	 conventionele,	 industriële	 vaardigheden.	
Zulke	 technieken	 kunnen	 onbehouwen	 zijn,	 zoals	 ik	 zei,	 of	 subtieler	
wanneer	 een	 veeleisender	 publiek	 hun	 kundigheid	 aan	 het	werk	 ziet,	
maar	 ze	 kunnen	 niet	 wezenlijk	 beschouwd	 worden	 als	 datgene	 wat	
Stanislavski	 'artistieke	 techniek'	noemde	en	zijn	daarom	voor	ons	van	
geen	enkel	belang.	
	
Het	 grote	 acteren	 vereist	 dus	 karakters	 die	 waarachtige,	 levende	
mensen	zijn.	De	acteur	die	er	af	en	toe	in	slaagt	om	een	versmelting	tot	
stand	 te	 brengen	 tussen	 het	 karakter	 in	 het	 stuk	 en	 hemzelf,	 voelt	
ongetwijfeld	 dat	 er	 iets	 belangrijks	 gebeurd	 is	 en	 ervaart	 artistiek	
genot.	 Dit	 gebeurt	 niet	 erg	 dikwijls	 en	 daarom	 voelen	 acteurs,	 als	 ze	
zoiets	 eenmaal	 ervaren	 hebben,	 zich	 altijd	 ontevreden	 met	 welk	
surrogaat	ook	in	hun	werk,	zelfs	wanneer	een	routine-vertolking	succes	
heeft	bij	het	publiek.	
Nee,	alleen	wanneer	de	acteur	waarachtig	het	leven	geleid	heeft	van	een	
karakter	dat	hij	in	zijn	verbeelding	geschapen	heeft;	wanneer	de	logica	
van	 dat	 wezen	 zijn	 logica	 geworden	 is;	 wanneer	 de	 handelingen	 die	
door	deze	logica	gedicteerd	worden	in	al	hun	subtiliteit	vertolkt	worden	
door	de	gehoorzame,	levende	organen	van	de	acteur/persoon;	wanneer	
alle	subtiele	ervaringen	en	de	gebeurtenissen,	die	zijn	brein	opgeroepen	
heeft,	opgeslorpt	werden	in	zijn	eigen	zenuwstelsel	–	dàn	begint	hij	de	



vreugde	 te	 ervaren	 van	 een	 meester	 die	 een	 waarachtig	 kunstwerk	
geschapen	heeft.			
	
Door	 zichzelf	 te	 verankeren	 in	 de	 grote	 tradities	 van	 het	 Russische	
theater	en	door	de	technieken	van	acteren	en	regisseren	te	bestuderen,	
boekte	 Stanislavski	 resultaten	 zonder	 voorgaande	 in	 de	 geschiedenis	
van	 het	 wereldtheater.	 Zijn	 gigantische	 stap	 voorwaarts	 in	 de	
ontwikkeling	 en	 de	 intensivering	 van	 politiek	 geëngageerd	 realisme	 –	
dat	 ons	 nationale	 toneel	 al	 altijd	 gekenmerkt	 heeft	 –	 als	 een	
vooruitblikkende	 kracht,	 en	 in	 het	 wapenen	 van	 de	 acteurs	 met	 een	
progressieve	 techniek	 die	 hen	 helpt	 dit	 doel	 te	 bereiken,	 betekent	
inderdaad	een	dienst	van	onschatbare	waarde	voor	het	theater,	en	we	
moeten	een	genie	van	het	Sovjet	vaderland	loven.	
	
De	 grote	 socialistische	 Oktoberrevolutie	 ontsloot	 zodanig	 grenzeloze	
kansen	 voor	 Stanislavski's	 creatieve	 experimenten	 dat	 wij	 er	 alleen	
maar	van	kunnen	dromen.	Dat	stelde	deze	grote	theatermeester	in	staat	
om	op	briljante	wijze	zijn	studies,	die	hij	gedurende	zijn	hele	leven	had	
gedaan,	te	voltooien.	
Stanislavski's	 erfenis	moet	 grondig	 bestudeerd	 en	 ten	 volle	 begrepen	
worden	als	het	meest	perfecte	wapen	 in	onze	strijd	voor	grote	 ideeën	
op	het	culturele	front.	
	
	
Vasili	Toporkov	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
__________________________________	
	
(*) 'Conclusion' in: Vasili Toporkov, Stanislavski in rehearsal. Translated by Jean 
Benedetti. A & C Black Publishers, London 2008 [reprinted with a new cover 
design], Methuen Drama, 164 p., pp. 159-164. 
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