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o ano de 2016 teve destaque nas publicações sobre stanislávski. 
tivemos o lançamento de Stanislávski em Processo (Perspectiva), de minha 
autoria; Stanislávski Vida, Obra e Sistema (Funarte), de elena Vássina e 
aimar Labaki, que mencionamos na última edição do Caderno de Registro 
Macu; Análise-Ação (editora 34), de maria Knebel; e Stanislávski Ensaia – 
Memórias de Vassili Toporkov (É realizações), com a belíssima tradução de 
diego moschkovich, um admirador e pesquisador de stanislávski.

encontramos a afirmação acima logo na orelha do livro, revelando 
o quão interessante ele é e dando um desejo enorme de lê-lo. Logo no 
primeiro capítulo, início do Caminho, toporkov descreve a importância de 
stanislávski no âmbito teatral, um homem único na pedagogia do ator: “as 
aulas de stanislávski eram as que realmente abriam as possibilidades para 
o conhecimento dos fundamentos de nossa arte” (p. 17). 

o interessante é que quando toporkov entrou no teatro de arte de 
moscou, ele já era um ator de reconhecimento, como ele mesmo diz: “com 
uma bagagem de quase vinte anos de trabalho de ator” (p. 31).  ele foi 
um dos poucos atores que ingressaram no tam com carreira sólida. tinha 
profundo desejo de aprender com stanislávski e narra que a maioria dos 
diretores-pedagogos mostrava para os atores o que eles deveriam fazer, 
pois não conseguiam explicar uma técnica de ator, embora dominassem a 
arte. sua entrada no tam foi como um portal para um novo mundo teatral, 
com o qual toporkov ficou bastante impressionado, principalmente pelo 
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si! [...] “Pense no comportamento. É você, 
precisamente você e não um personagem, 
quem precisa distribuir milhares de rublos.” 
[...] “Você responde por qualquer copeque 
que seja. Como agirá?” [...] “Como pretende 
concluir a operação? Por onde começará? 
o que já deixou preparado para isso?” 
[...] “Crie para si mesmo a linha de suas 
preocupações nesse caso e aja de acordo 
com ela. Vê como há muita coisa aqui além 
das palavras? Palavras e entonações são o 
resultado dos seus pensamentos, de suas 
ações” (p. 33-34).  

no capítulo em que relata o processo da 
montagem de Almas Mortas, poema de nikolái 
Gógol, toporkov fica impressionado com as 
perguntas simples, claras e concretas que 
stanislávski lhe faz para estimular sua imaginação 
em relação ao papel. diz ele que stanislávski 
tem muitos procedimentos pedagógicos para o 
aperfeiçoamento da ação vocal, e tinha o seguinte 
ditado: “que não seja vazia tua palavra e mudo teu 
silêncio” (p. 93). 

no capítulo em que nos presenteia com o 
último e não terminado trabalho sobre o Tartufo, 
de molière, toporkov diz que foi um processo 
estritamente pedagógico, e a peça escolhida 

grande conhecimento de stanislávski e por seu 
interesse pelo universo teatral. na sua entrada, 
logo foi ensaiar um pequeno papel da peça 
Os Esbanjadores, do soviético Valentin Katáev. 
toporkov descreve que stanislávski ficou tão 
encantado com ele, que resolve lhe dar o papel 
principal. mas suas dificuldades aparecem, e 
quando achava que faltava apenas um ajuste 
final, ele vai ensaiar com stanislávski e percebe 
que tudo que havia ocorrido antes era apenas um 
esboço. torpokov descreve esse difícil momento 
com muita riqueza:

os ensaios com stanislávski – em especial 
as minhas cenas – surpreendiam-me cada 
vez com formas novas e inesperadas de 
trabalho. [...] Posso conseguir um ou outro 
resultado ao trabalhar com a linha que ele 
sugere. mas a grande maioria das vezes ela 
diz respeito àquilo que não é mostrado aos 
espectadores. e a própria cena, que precisa 
ser feita, como fica? a stanislávski, por mais 
estranho que pudesse parecer, o que menos 
interessava era o texto do papel que deveria 
ser proferido diante do público. stanislávski 
continuava insistindo que eu prestasse 
atenção a “bobagens” que, a meu ver, não 
tinham nenhuma relação com a coisa em 
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deste caminho, fracassei, decepcionei-me 
amargamente (p. 239). 

Como já dito, Stanislávski Ensaia teve uma 
belíssima tradução de diego moschkovich, um 
admirador e pesquisador de stanislávski. Gostaria 
de finalizar com o seguinte trecho do livro para 
sempre refletirmos. 

a arte do teatro de arte é tal que 
requer a renovação constante, o trabalho 
constante sobre si mesmo. Foi construída 
sobre a reprodução e transmissão da vida 
viva e orgânica, e não suporta formas e 
tradições engessadas, por mais belas que 
sejam. nossa arte é viva, e como tudo 
que vive, encontra-se em movimento e 
desenvolvimento. algo que ontem foi bom, 
hoje já não serve mais. [...] esta arte requer 
uma técnica especial, que não é a técnica 
de estudo de procedimentos e recursos 
teatrais específicos. É a técnica de domínio 
das leis da natureza criativa do ser humano, 
a capacidade de agir sobre essa natureza, 
conduzi-la, a capacidade de descobrir, 
a cada espetáculo, suas possibilidades 
criativas, sua intuição (p. 175).
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foi porque stanislávski desejava mostrar a 
universalidade de seu sistema: “Para mim é 
importante transmitir-lhes o que acumulei 
durante toda minha vida” (p.175). aqui ele diz 
que era categoricamente proibido decorar o 
texto e que quando isso acontecia, stanislávski 
parava os ensaios. ele visava à ação Física, o ator, 
para ele, deveria se tornar um mestre da ação 
Física: “decorar o texto era considerado sinal de 
impotência” (p.183). outro fator muito importante 
nesse trabalho foi o tempo ritmo: “Vocês não 
conseguirão dominar o método das ações físicas 
se não dominarem o ritmo” (p.195).

toporkov relata os ensaios desses trabalhos, 
suas dificuldades e orientações de stanislávski 
sempre com entusiasmo juvenil por seus 
aprendizados, mesmo com uma vasta experiência 
teatral. e através desses relatos tão vivos, podemos 
perceber o mestre e seu pensamento artístico, ao 
mesmo tempo simples e profundo, do ponto de 
vista de um ator com experiência, que encontra 
o novo e se permite uma nova iniciação artística. 
toporkov diz:

Passando em revista toda a minha 
quadragésima vida profissional e 
analisando, de boa vontade, meus próprios 
sucessos e fracassos, afirmo: para mim, 
o caminho mostrado por stanislávski foi 
sempre o mais próximo à minha natureza 
de ator, à minha individualidade. mesmo 
antes de encontrar-me com ele pela 
primeira vez, quando eu caminhava apenas 
inconscientemente nesta direção, “aos 
tropeções”. todas as vezes que me desviei 


