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BÉRES ANDRÁS 

Az európai színház és színészet kialakulása 
A színház nem európai jelenség, és sem időben, sem térben nem fogja át a világkul-
túra térképének teljes felületét. A görög színház, hasonlóan az egyiptomi, a keleti és 
a középkori európai színházhoz, a vallásos, kultikus ünnepségek rítusaiból alakult 
ki. Ez nem véletlen, hiszen az ünnep és a rítus a kulturális emlékezet elsődleges 
szerveződési formáinak számítanak az írástalan kultúrákban. A kulturális emlékezet 
tartalmát, Jan Assmann szerint a mitikus őstörténet, az abszolút múlt eseményei 
képezik, amelyek közé például az ősatyák, a kivonulás, a honfoglalás, a fogság tör-
ténetei tartoznak. A közösségek életét megalapozó nagy múltbeli eseményekről ritu-
ális ünnepségeken emlékeznek meg. Az ünnep a múlt jelenvalóvá tétele. Az írástalan 
társadalmakban a kollektív emlékezetből az egyén csak a személyes jelenlét révén 
részesedhet. Ilyen lehetőségre nyújtottak alkalmat az ünnepek és a rítusok, amelyek-
nek a szabályszerű ismétlődése biztosította az identitás megőrzéshez nélkülözhetet-
len tudás és élmény átadását. (J. Assmann, 1998. 112.). 

A görög kultúrában a színház, a tragédiaköltészet és a színművészet is a Dionü-
szosz-kultusz énekelt-táncolt rítusaiból fejlődött ki. Ebben a folyamatban meghatá-
rozó szerepe a színművészet és a tragédiaköltészet születésének volt. 

Az arisztotelészi hagyományok szerint a színművészet és a tragédiaköltészet is 
Dionüszosz csodás tetteiről, haláláról és feltámadásról szóló himnuszból, a ditiram-
busból alakult ki. Az tény, hogy az athéniak fényűző tavaszünnepén az első időkben 
két versenyszám szerepelt, a ditirambus és a tragédia. A ditirambus jóval a Városi 
Dionüszia ünnepségei előtt keletkezett, s nemcsak Athénban volt ismert. A tragédia 
ellenben az Athénban szervezett drámaíró versenyeken jelent meg először. Az éven-
te ismétlődő ünnepségen három költő versengett, egyénenként három tragédiával. A 
hagyomány szerint az első győztes (Kr. e. 534-ben) Theszpisz volt, aki elsőként 
szerepeltetett az előadásában a kar mellett egy színészt. Theszpisz első színészét, 
akinek a szerepét ő maga alakította, hüpokritésznek, értelmezőnek nevezték. A 
protagonisztész feladata az volt, hogy a közönségnek elmagyarázza a karddalban 
kifejtett, nehezen érthető történetet.  

A színészet, a hivatásos színművészet keletkezésének folyamatában a döntő 
láncszemet bizonyára Aiszkhülosz és Szophoklész tragédiái jelentették. A színészet 
és a tragédiaköltészet születése közti belső összefüggést Arisztotelész óta jól ismer-
jük: a tragédiaköltészetet, Arisztotelész szerint a ditirambus énekesei fejlesztették ki. 
A Poétika szavai szerint kezdetben a tragédia is rögtönzött jellegű volt, de „mikor 
megkapta természetének megfelelő alakját a színészek számában is” megállapodott. 
A színészek számát „először Aiszkhülosz emelte egyről kettőre, csökkentve a kar 
szerepét, és a párbeszédet állítva a középpontba; a három színészt és a díszletezést 
Szophoklész vezette be”. (Arisztotelész, 1969. 39.). 

A hüpokritész, az értelmező, a drámai színész szerepköre, Arisztotelész tanúbi-
zonysága szerint is, a rögtönzésen alapuló recitatív hagyományokból az írásos kultú-
ra közvetítésével alakult ki, azoknak a szövegbeni változásoknak a nyomán, amelyek 
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a tragédiaköltészet színrevitelének logikájából eredtek. A legrégebbi tragédiák elő-
adásában a kórusnak volt döntő szerepe. Aiszkhülosz tragédiáiban a kórus tevéke-
nyen részt vesz a történet kibontásában, s első személyben szólalt meg a színpadon. 
Szophoklész tragédiáiban ellenben a cselekmény teljes terjedelmében a tragikus 
esemény cselekvő-szenvedő alakjaiban összpontosult, s a kórus faladatai visszaszo-
rultak, átalakultak. A kórusnak továbbra is kognitív szerepe volt, például az, hogy 
tudta, mit gondol a tragikus hős, s tudását megosztotta a közönséggel, de legfőbb 
feladatává mégis a közönség reakciónak, az érvényesnek számító éthossz elvárásai 
szerinti megfogalmazása, irányítása lett. 

Ez a helyzet egy hosszabb folyamat végpontja, amelynek menetét Danto Nietz-
sche nyomán a meg-jelen-és és meg-jelenít-és fogalmi elkülönítésével magyarázza. 
A meg-jelen-és a korai rituális ünnepség elvarázsolt világának központi eseménye. 
Az ünneplők tagolatlan sokadalmában az őrjöngés tetőpontján a csoportlélektan 
misztikus logikája szerint maga Dionüszosz isten jelenik meg. Amikor a rítust fel-
váltotta a tragikus kar, majd a tragikus dráma, az ünneplőkből kórus lett. A kórus 
tánccal-énekkel-beszéddel utánozta a rítust. Akárcsak a rituális ünnepség tetőfokon, 
írja Danto, most is megjelenik a kórus előtt valaki, aki Dionüszoszt helyettesítette, a 
tragikus hős. A kettő között lényeges eltérés van: a meg-jelen-és esetében maga 
Dionüszosz jelenik meg a résztvevők sokaságában, a meg-jelenít-és esetében ellen-
ben az, aki elképzeli és utánozza a tragikus hőst, olyan emberek előtt, akik az ő né-
zőik. (Danto, 1966, 31−33.). 

A tragikus hős és a tragikus hőst megjelenítő színész története a görög istenség-
nek ezzel az irodalmi-színpadi pótlékával, utánzatával kezdődik. Nietzsche szerint 
„a görög tragédiának egyetlen tárgya volt csupán: Dionüszosz szenvedései, és a 
színpadnak hosszú ideig egyetlen hőse volt csak, Dionüszosz”. Az euripidészi tragé-
dia mimétikus fordulata előtt ugyanis „a görög színpad hírneves alakjai, Prométhe-
usz, Oidiposz stb. mindannyian csak az eredeti Dionüszosz maszkjai”. (Nietzsche, 
1994. 103.). 

A színművészet keletkezésének a szempontjából felettébb fontos az a különbség, 
amelyet Nietzsche a tragikus kar és a tragikus dráma között Dionüszosz megjeleníté-
sével kapcsolatosan észrevett. A tragédia a tragikus karból keletkezett. A tragikus 
karban Dionüszosz, a tényleges színpadi hős, még nincs jelen, hanem csak úgy tesz-
nek, mintha jelen volna. Csak a tragikus drámában „próbálják az istent reálisan is 
megjeleníteni, írja Nietzsche, a látomást alakká tenni, az őt megdicsőítő környezettel 
együtt: ezzel kezdődik a szó szoros értelmében vett dráma. Most kapja meg a 
ditirambikus kar azt a feladatát, hogy a hallgatóság hangulatát a dionüszoszi elragad-
tatottságig csigázza, hogy mire a tragikus hős a színpadra lép, ne az idomtalan 
maszkot viselő embert lássák benne, hanem azt az alakot, amelyet mintegy a saját 
elragadtatott látomásuk teremtett”. (Nietzsche, 1994. 95.).  

A tragikus kar útja a színjátszás irányába mutat, de a kar szereplői még nem szí-
nészek. A kar éneklő-táncoló szereplői, az ünnepi rítus tagolatlan sokadalmával 
szemben, külön álló csoportosulást alkotnak, akik a nézők számára jelenítik meg 
Dionüszosz történetét. A nézők és a játszók elválasztásán alapuló előadásban már 
nincs annyi varázslat, hogy a résztvevők számára magát Dionüszoszt tegyék jelenva-
lóvá. A tragikus kar előadása pusztán csak Dionüszosz látomását teremti meg a né-
zői tudatban. A színész által megjelenített hős a rítusban megvalósuló csoda és a 
tragikus kar előadásával keletkező látomás közötti helyezkedik el. A színész saját 
lelki-testi valódiságának közegében jeleníti meg a tragikus hős személyiségét, Dio-
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nüszosz látomásának az alakját a színpadon. Dionüszosz isten meg-jelen-ése az ün-
nepség differenciálatlan sokadalmában a megtestesülés csodája. A meg-jelen-és 
csodás eseménye az azonosság logikája szerint történik meg. A szertartás felfokozott 
állapotában, a rítus tetőpontján a Dionüszosz hívők számára ugyanis maga az isten 
jelenik meg, nem annak valamilyen hasonmása, utánzata. A jelenlevők számára 
tulajdonképpen ez a csoda a célja és értelme az ünnepi rítus egészének. A meg-
jelenít-és ellenben a tragikus hős elképzelt személyének a hasonlatosság logikája 
szerinti életrekeltését jelenti a színpadon.  

A színészek bizonyítottan a klasszikus tragédiaköltészet kialakulásával, Aisz-
khülosz és Szophoklész színpadán jelentek meg először. A színészet lényegében a 
második és a harmadik küzdő, a deuteragónisztész és a tritagónisztész bevezetésével 
vált önálló művészi tevékenységgé, és egyben különálló szociális státussal rendelke-
ző foglalkozássá.  

A görög színpad két álarcot ismert, a tragikust és a komikust, a hősies szenvedés 
és szomorúság, illetve a vidámság és a nevetés álarcát. A görög színházkultúrában a 
tragédiát és a komédiát éles határok választották el egymástól, a tragédiaköltők nem 
írtak komédiát, a tragédiákban játszó színészek nem léptek fel komédiákban. A ko-
médiát viszonylag későn vették fel a Nagy Városi Dionüszia műsorába. Ennek elle-
nére a komédiának nem alakult ki a tragédiától eltérő színpadi formája. 

A színészek az előadásokban vállalt alakításukért fizetést kaptak. A VI. század 
végétől a tragédia költők és színészek pályadíját Athénban a városi kincstár fedezte. 
A kar tagjait pedig a khorégosz, egy erre vállalkozó előkelő polgár költségein taní-
tották be és ruházták fel. A komédiát, miután a város eseménynaptárába iktatták, a 
tragédiaköltők versenyéhez hasonlóan szervezték meg. Öt, időnként három költő 
versengett minden évben. A komédiaköltők és a színészek költségeit ugyancsak 
közpénzekből fizették, a kar kiállítási költségeit pedig szintén a város egyik előkelő 
polgára fedezte.  

A tragédia színésze a színpadon a héroszok, a rendkívüli adottsággal felruházott 
egyéniségek megjelenítéséhez maszkot, jelmezt használt. A maszk teljes terjedelmé-
ben eltakarta a színész arcát és fejét, s a rendeltetése bizonyára az volt, hogy látha-
tóvá tegye a színész átváltozását az általa alakított hérosszá. Minden egyes szerep-
nek más maszkja volt, s ezáltal ugyanaz a színész egymásután több szerepet is el-
játszhatott. A főszereplők rangjukhoz illő fényűző, díszes jelmezeket viseltek, ame-
lyek a köznapi öltözéknél jóval előkelőbbek voltak. A konvencionális jelek mellett a 
tragédia színészének az alakításában a szóbeli megformálás minőségének, a gesztu-
sok közül, pedig a karmozgás kifejezőerejének volt különös fontossága. A komédia 
szereplői ugyancsak maszkot viseltek. Ezek a komikus maszkok kifejezetten eltorzí-
tott emberi vonásokat jelenítettek meg, a színészek testét is elcsúfították, ruhájukat 
kitömték, a férfi szerepeket alakítói színészekre lelógó, bőrből készült falloszt 
akasztottak. Az előadásban szimmetrikusan váltották egymást a jambusokban beszé-
lő színészek jelenetei és az aulosszal kísért kórus táncos dalszámai. 

A Városi Dionüsziák fényűző versenyein kialakult nagy sikerű látványosságnak 
az ünnepelt győztesei drámaírók voltak. Ők látták el egyben a rendezés, és a 
korrepetició feladatait is. Idővel azonban a színészek is a közfigyelem gyújtópontjá-
ba kerültek. Az V. század közepétől a tragédiaszínészeknek a Városi Dionüszián, s 
valamivel később a komédiaszínészeknek a lénaián, majd számukra is a dionüszián 
versenyt szerveztek. A színészverseny győzteseinek a nevét, a győztes drámaírók 
nevével együtt az arkhónok beírták a didaszkáliákba. 
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A színészek a város megbecsült, jelentős befolyással bíró polgárai voltak. Ki-
váltságokkal is rendelkeztek, nem voltak kötelesek hadba állni, s háborúk idején 
ezért jelentős diplomáciai feladatokkal is megbízták őket. A színészek Héllász-szerte 
társulatokba és szakmai szervezetekbe tömörültek. A kezdetektől gyakoriak voltak 
az utazó társulatok, de több városban saját színpaddal rendelkező állandó színház 
épült. A III. században a hellén birodalom egész területén jó üzletnek számított a 
színház. Az előadók szakmai céhekbe tömörültek. A legnagyobbak Athénban, Ko-
rinthoszban és Alexandriában működtek, nagyszámú előadót foglakoztattak, s külön-
leges védettséget biztosítottak a társulatok utazásához. 

A Városi Dionüszián Kr. e. 386-ban vezették be a „régi” darabok előadását, s 
ezzel az értelmezés és a hagyományozás terén is új kérdések merültek fel. A szóbeli 
recitatív kommunikáció szokványos formáival szemben, a színház az értelmezés, a 
közvetítés és a hagyományozás új lehetőségeit kínálta fel, amelyek az írásos kultúra 
előnyeihez kapcsolódtak. A görög színjátszás klasszikussá nőtt vonulatához kapcso-
lódó előadások az írott szöveg értelmezésén alapultak. Eleinte maguk a drámaírók 
értelmezték és vitték színre darabjaikat. A „régi” darabok műsorra tűzésével azon-
ban új helyzet állt elő. A színpadi előadás minden formájában interaktív esemény-
ként létezik. A „régi” darabok műsorra tűzésével azonban épp az a kérdés fogalma-
zódott meg, hogy miként menthető át az interaktív színházi esemény a személyes 
érintkezés határain túlra, az interakciót nélkülöző kommunikáció térségébe.  

A görög színjátszás az írásos kultúra keretei között alakult ki, a drámaköltészet 
és színművészet ötvözete, egymásba épülése révén. A Dionüszosz athéni ünnepéből 
származó klasszikus hagyomány az írót tekintette a színházi előadás tulajdonképpeni 
szerzőjének, s a színész pusztán az író tolmácsának számított. A görög színpadi 
előadásból csak az írott szöveg maradt fenn, s a színészi játékkultúra áthagyomá-
nyozása pusztán csak a színházi emlékezet laza formái révén valósulhatott meg. Az 
attikai tragédiának és a komédiának, a színpadi kommunikáció igényein túlmutató 
költői megformáltsága ugyancsak szerepet játszhatott az emlékezés-technikai kérdé-
sek kezelésében. A megformáltság tökélye miatt is maradandó értéket jelentő írott 
szöveg széles lehetőségeket nyitott meg az időben a színpadi újrafogalmazás előtt. 
Ez a folyamat a „régi” darabok műsorra tűzésével kezdődött el, s az európai színház 
történeti újjászerveződésének és folytonosságának az alapját képezi. 

Az athéni dionüszián szervezett színházi versenyek előtt, Hellász-szerte már ki-
terjedt hálózata alakult ki a költői és zenei versenyeknek. Ezek a színházi látványos-
ság intézményesülése után is fennmaradtak. A platóni párbeszéd költői világában 
Szokratész beszélgetőtársa Ión, a nagy rhapszódosz, például Epidauroszból, az orvos 
isten kultuszhelyén négyévenként szervezett Aszklépiosz-ünnepről érkezett haza, 
ahol szakmájához híven Homérosz költeményeivel szerepelt. (Platón, 1984. 307.)  

A rhapszódosz művészete a tragédiák és a komédiák színészeinek a szerepköré-
vel rokonítható. A rhapszódosz az epikus költemények, elsősorban a homéroszi epo-
szok hivatásos előadója volt. A Homérosznak tulajdonított költemények terjesztése 
és hagyományozása semmiképpen sem a könyv-és olvasási kultúra csatornáin ke-
resztül játszódott le, hanem olyan ünnepségek recitációs rendezvényei révén, mint 
amilyenen Ión vett részt Epidauruszban. Homérosz versenyszerű recitációjának in-
tézménye az Athéné tiszteletére rendezett játékokon született meg a Kr. e. VI. szá-
zadban, s később minden pánhellén ünnep részévé lett. A homéroszi eposzok a 
rapszodószok előadói versenyei révén váltak közismerté Hellász-szerte.  
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A rapszódoszok versenyét a hüpolépszisz szabálya szerint úgy bonyolították le, 
hogy a soron következő versenyző onnan kellett folytassa a homéroszi szöveg recitá-
lását, ahol az előző szavaló abbahagyta. A hüpoléptikus viszony, nem a szereplők 
közötti párbeszéd logikáját követi, de mégis ebben a helyzetben is arról van szó, 
hogy az előadó, az elölről kezdés helyett a megelőzőhöz kapcsolódik és folytatja a 
kommunikáció megkezdett történetét. A rhapszódosz művészete abban is közel állt a 
hüpokritész művészetéhez, hogy a költői szöveg értelmezése és közvetítése volt a 
legfőbb feladata. A pánhellén játékok és a rapszódoszok versenye éppen olyan közös 
élményteremtő szerepet játszott a görögség szellemi életközösségének szerveződé-
sében, mint az attikai demokrácia korában a dianüsziádák és a színházi látványossá-
gok.  

Az irodalmi színjátszás mellett a görög színházkultúrában jelen volt a színész-
központú „tiszta színház vonulata” is. (Esslin, 1963. 306.). A dór bohózat és a 
mímosz ehhez a hagyományhoz tartozik. A dór bohózat a Kr. e. VII. században a 
Dionüszosz-kultusz kapcsán elterjedt népi színjáték. Előadói a színpadon táncoló 
dikélisztosz (bemutató), a színpad előtti térből magyarázatokkal szolgáló 
szophisztész (értő) és a táncot kísérő fuvolás. Az előadás többnyire rögtönzött paro-
disztikus táncokból, alkalmi csúfuló szövegek recitálásából, gúnyolódó improvizált 
párbeszédekből épült fel, de voltak betanult, előre megkomponált részei is. A Dio-
nüszosz-kultusz korai terjesztésben játszott szerepük miatt egy ideig a dór bohózat 
színészei is városi fizetségben részesültek. A dór bohózatnak több helyi változata 
volt, a legismeretesebbek a spártai dikélon, a megarai komédia és dél-itáliai phlüax 
volt. A megarai komédiának bizonyítottan hatása volt a szatírjáték kialakulására. A 
mímosz pedig a Kr. e. V. században a phlüaxból alakult ki.  

A mímosz a színész játékán alapuló bohózat volt. A mímosz színészét mimo-
logosznak (utánozva mesélőnek), mimobiosznak (életutánzónak), éthologosznak 
(jellemmesélőnek), aretologosznak (erénymesélőnek), logomimosznak (beszédután-
zónak) nevezték. A színészi játékban az improvizáció állt előtérben, s a betanult 
jelenetek szerepe kisebb volt. A rögtönzött szöveg az élőbeszéd, s nem a verses 
megfogalmazás szabályait követte. Az előadásban a női szerepeket nők játszhatták. 
A magánjáték és a két-háromtagú családi társulat volt a gyakori, amelyhez egy vagy 
több fuvolás, vagy kithara játékos is tartozhatott. A mímosz több mint nyolc évszá-
zadon át fennmaradt, s jelentős szerepet játszott a hellenizmus és a római birodalom 
színházkultúrájában is. A római birodalom bukása után Európában sokáig a mimosz-
hagyomány jelentette a színjátszást.  

A latin kultúra térségében a színház görög művészetnek számított. A szerzőköz-
pontú görög színházi hagyomány latin nyelvű átültetésére a Kr.e. III. évszázadban a 
Ludi Romani nevű játékok keretében került sor Livius Andronicus közreműködésé-
vel. A klasszikus szerzőközpontú színházi hagyomány átvétele mellett azonban, a 
római kultúrában, épp a színészet története szempontjából, jelentős a tiszta színház 
vonulata.  

A latin műveltség térségében ismert, előadásközpontú dramatikus hagyományok 
között tartjuk számon a fescenninust, a fabula atellanát és a pantomimet. A 
fescenninus ünnepi alkalmakkor énekelt-táncolt, rögtönzött csipkelődő szövegekkel 
és mimikus jelenetekkel tarkított színjátékszerű felelgető daljáték volt. A fabula 
atellana a dél-itáliai Atella városról kapta a nevét, s a fescenninusok betiltása után 
(Kr.e. 451−452) terjedt el egész Itália területén. Eredete a dél-itáliai phlüaxhoz és a 
mímosz hagyományokhoz kötődik. A játék főcélja a szórakoztatás, a nevettetés volt. 
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Az előadás gúnyos-vidám verses szövegei közé jelentős terjedelmű rögtönzések 
ékelődtek, szókimondó, gyakran obszcén kiszólásokkal. A főbb szerepkörök a 
phlüaxból ismert népi típusok, amelyeket gyakran a commedia dell'arteban kialakult 
tipi fissi forrásának tekintenek. A fabula atellana főbb szereplői a leroggyant, a 
szerelem kínjaitól szenvedő Pappus, a púpos Dossennus, a fecsegő és falánk Bucco, 
a kéjsóvár, tökkelütött Maccus. A fabula atellana színészeit personatinak (álarcos-
nak) nevezték. A personati a bohócruhák őseként számon tartott tarkabarka jelmezt 
és álarcot viselt. Maszkját a personati, a többi színésztől eltérően, semmilyen kö-
rülmények között sem vette le a színpadon, ezért is nevezték álarcosnak. A personati 
hivatásos és hivatalosan fizetségben részesülő színész volt. 

Pantomim a mímosz szövegnélküli változataként ugyancsak a római színházban 
alakult ki. A pantomim színészet megteremtőiként Bathülloszt és Püladészt tartja 
számon a színháztörténet. A pantomim színésze, a pantomimosz elhagyta a korábbi 
hagyomány kifejezéskészletéből a chorikonos jeleneteket és a szophisztész magyará-
zatait is, és kifejezetten csak szóló tánccal teremtette meg közismert drámai történe-
tek színpadi utánzatát. A színész maszkot viselt, s egy vagy több hangszer kíséreté-
ben adta elő magánszámát. Előadás alatt a szerepváltozásokat a pantomimosz nyílt-
színi álarccserével jelezte.  

A római komédiák hivatásos előadóit histrionak, színésznek nevezték. A színé-
szek kis társulatokba szerveződtek, amelyeknek a vezetője a dominus gregis volt. 
Ezek a társulatok rendszerint saját vállalkozásként szervezték meg előadásaikat. A 
Kr.e. II. századtól a színészek érdekvédelmi szervezeteket (collegium histrionum) 
hoztak létre. A római színészek többnyire az alsóbb néprétegekből kerültek ki, de a 
császárság idején néhányan közülük hírnévre és vagyonra is szert tettek. 

A drámairodalom története az európai kultúrában nem folyamatos. A görög 
drámaköltészet kétágazatú vonulata a késő római kultúrában megszakadt, a drámaírás 
és a színpadi gyakorlat klasszikus egysége felbomlott. Irodalomtörténeti tény, hogy 
Seneca után hosszú évszázadokon át nem írtak drámát. A X. századból maradtak 
fenn az első, klasszikus mintákat követő drámai szövegek. Hroswitha (Hrotsvita), 
gandersheimi apáca, Terentius modorában hat drámát írt latin nyelven, amelyek 
közül a legismertebb Thaïs, a prostituált megtérése. Hroswitha mártírjátékainak a 
jelentősége a drámatörténet szempontjából vitathatatlan, az irodalmi színjátszás 
újjászületésben azonban ezeknek a könyvdrámáknak nem volt szerepük. 

A színjátszás és a drámairodalom története a késő antik és a korai középkori kul-
túrában elvált egymástól. A színjátszás Seneca halála után is hosszú évszázadokon át 
továbbélt Rómában és a keresztény világban. Az utolsó feljegyzés Rómában szerve-
zett színházi játékokról 549-ből származik, 679-ben utasította a római tanács az 
angol egyházat a színházi előadások betiltására, s 692-ben rendelte el II. Justinianus 
császár Dionüszosz kultuszának és a színháznak betiltását Bizáncban.  

A színjátszás túlélte a dramatikus hagyományok pusztulását, s újjászületésében is 
megelőzte a klasszikus drámai hagyományok felújítását. A keresztény Európában a 
színjátszás születésének locus classicusa, akárcsak a görög antikvitásban, a vallásos 
szertartás volt. A X. században a húsvéti feltámadási mise trópusaiból alakult ki a 
liturgikus játék, Krisztus keresztútjának kollektív megismétléséből és újraéléséből, 
pedig a passiójáték jött létre. Ezek az előadások a templomi szertartás állandó részévé 
váltak, s olyan történeteket meséltek el, amelyeket a Bibliából vettek át. Eleinte húsvét 
vasárnapján a templomi misék részeként színházilag egyszerű, de zeneileg összetett 
bibliai jelenetek dramatizációit adták elő. Ezeknek a középpontjában az a jelenet állt, 
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amelyben három Máriának öltöztetett pap az üres sírhoz érve bejelentette Krisztus 
feltámadását. Erről szól A szent feltámadás című francia nyelvű kézirat is, amelyet 
1175-ben bizonyára bemutattak Canterburyban. (Wiles, 1999. 68.) Ugyancsak ezt a 
történetet meséli el párbeszédes formában Jacopone da Todi La donna del Paradiso 
című antifonikus éneke. A XII. századból származik Le jeu d’Adam (Ádám játék), 
amely Erich Auerbach véleménye szerint elevenebb és világosabb Jacopone da Todi 
énekénél.(Auerbach, 1967. 185.). 

A moralitások és misztériumjátékok túlnőttek a templomi szertartás keretein, 
ezeket a városok főterein felépített szimultán színpadokon vagy kocsiszínpadokon 
adták elő. Ezek ugyancsak bibliai történeteket meséltek el. Az előadások, a felvonu-
lások szervezése azonban idővel a városi polgárság, a céhek hatáskörébe került. A 
XIV−XV. századdal kezdődően Franciaországban a misztériumjátékok és moralitá-
sok betéteiként bohózatokat (farce) is előadtak. Karl Vossler szerint ezek a közjátékok az 
első olyan elemek, amelyeket a középkori vallásos színjátszás az ókor hagyományá-
ból átvett, s amelyeknek a jelentősége nem a szentséges komolyság és emelkedettség 
hangulatának megtörésében állt, hanem a szent szövegekkel szembeni kiszolgálta-
tottság felfüggesztésében. (Vossler, 1986. 138−139.). 

A színjátszás újjászületésének másik szála a mímoszjáték és a népi színjátszás 
hagyományához kötődik. A színészközpontú, tiszta színjátszás hagyományai a közép-
korban sem vesztek el. Sok mímosz elem épült be a misztérium játékokba, a bolond-
ünnepek dramatikus játékaiba, a farsangi játékokba, a farceokba, s a commedia 
dell'artéba is. 

A késő középkorban terjedt el főleg német nyelvterületen a farsangi játék, s 
Franciaországban a farce. A farsangi játék a vándorkomédiások, az úgynevezett 
joculatorok mimikus hagyományáig nyúlik vissza. A farsangi játék korai korszaká-
nak jellemző műfaja a bohózat volt. A legismertebb szerzők Hans Rosenplüt, Hans 
Folz és Hans Sachs voltak. A farsangi játék a 17. században megszűnt önálló műfaj-
ként létezni, de jelmezes, álarcos felvonulásként napjainkig fennmaradt.  

A farce eleinte a misztériumok, moralitások komikus, nem egyszer durva, trágár 
hangú közjátéka volt, majd a XV. században önálló drámai műfajjá vált (lásd 
Pathelin mester). A farce dramatizált, anekdotaszerűen rövid, nyers bohózat, amely-
nek a középpontjában valamilyen felsülés, nevetségessé tevés áll. Hasonló jellegű 
komikus forma a német Schwank, amelynek talán a farcenál is közönségesebb a hangvé-
tele. A farce elemei beépültek Molière vígjátékaiba, s később a kabaréba is.  

A középkori vallásos színjátszás szereplői nem voltak hivatásos színészek. A 
tiszta színház középkori történetének szereplői ellenben szakszerűen foglalkoztak a 
színészettel. A középkori jokulátorok, vándor énekesek, szemfényvesztők, bohócok, 
tréfamesterek, mutatványosok abból éltek meg, hogy a szórakoztatást a helyi igé-
nyekhez igazodva, nyilvános vagy magán helyeken rögtönzött színpadokon egy-
aránt, áruként kínálták fel. 

A tiszta színház térképe a XVI. században a commedia dell’arte ragyogó művé-
szetével gazdagodott. A commedia dell’arte Velence környékéről terjedt el, s előtör-
ténete egyaránt kötődik a népi mímoszjáték hagyományához és a commedia 
eruditához. Előfutára Angelo Beolco padovai színész és színdarabíró volt, aki Ruzzante 
művésznéven játszott a színpadon, s rövid komédiáinak főszereplőit is így nevezte. A 
commedia dell’arte az irodalmi vígjátékkal, a commedia eruditával szemben álló 
hivatásos színjáték, amelynek fénykora a XVI. század közepétől a XVII. század 
közepéig tart. A commedia dell’arte színészei hivatásos színjátszó társulatokban 
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tevékenykedtek, közülük a legismertebbek: Gelosi (Irigyeltek), Confidenti (Bizako-
dók), Uniti (Egyesültek), Fedeli (Hűségesek).  

A commedia dell’arte a színpadi rögtönzés, a színészi játék varázsán és nem iro-
dalmi értékű drámai szöveg értelmezésén alapuló színház. Az improvizációs stílus, 
az előadás előtt kész, írott szövegtől független színpadi rögtönzés a commedia 
dell’arte megkülönböztető műfaji sajátossága. A rögtönzés a színészközpontú szín-
ház minden formájára jellemző. A commedia dell’arte színészének a művészete 
azonban nem alkalmi tréfák, bohózatok, táncok rögtönzésszerű bemutatásában állt, 
hanem igényes és szövődményes szerepkörök, jól elgondolt történetek megjeleníté-
sében, amit a színpadi játék és a színpadi beszéd egyénített jelkészletének felhaszná-
lásával ért el.  

A commedia dell’arte színésze nem egy hivatásos drámaíró által előzetesen 
megalkotott írásművet szólaltatott meg, hanem az elhangzó szöveget maga a színész 
fogalmazta meg az egymás között előzetesen megbeszélt scenario alapján és a játék 
során kialakuló drámai és kommunikációs szituáció elvárásainak figyelembevételé-
vel. A commedia dell’arte színpadán a színész nem a drámaíró tolmácsa, hanem a 
színpadi mű autonóm szerzője. A színpadi alkotás folyamatában a színész a 
canovaccióra, a cselekményvázlat szövegére és a tipi fissire, az állandó típusok ha-
gyományára támaszkodhatott. A szövegvázlat, a canovaccio vagy scenario a komé-
dia forgatókönyvének számított. A cselekményvázlat csak a játék menetének és 
fordulatainak a keretét vonta meg, s a szerep tényleges megformálását a színész 
találékonyságára, rögtönzőkészségére hagyta. Az állandó típusok (tipi fissi) a komi-
kus szituációk alaphelyzeteit hordozó szerepköröket foglalták magukba. Ezek a 
szerepkörök (Pantalone, Dottore, Brighella, Arlecchino, Colombina, Pulcinella, 
Capitano, Amorosi) fordulatokban gazdag komikus helyzeteket és eseményeket 
sűrítettek magukba, amelyeknek a kitalálása és megformálása a színész feladata volt. 

A commedia dell’arte színpadán is konvencionális jelek mögé rejtették a szí-
nészt. A színészek a színpadon, a szerelmespárok alakítóit és a női szerepeket meg-
formáló nőket leszámítva, álarcot viseltek, s jelmezük is egyezményes volt. A színé-
szi alakítás legfőbb forrását a színpadi rögtönzés képezte. A párbeszédszövés, az 
improvizációs technika elsajátításához a felkészülés, a gyakorlás éppúgy nélkülözhe-
tetlen volt, mint az éneklés vagy a tánc begyakorlásához. 

A commedia dell’arte színészei hivatásos művészek voltak. A színház iránti ér-
deklődés és szociális igény nagy volt, s a társulatok közül nem egy sikeres vállalko-
zásként működött. A színészek szociális helyzete és elismertsége is jobb volt, mint a 
középkori vándorszínészekké. Ennek ellenére a commedia dell’arte társulatai és 
színészei is számtalan akadállyal és előítélettel kerültek szembe. A társulatoktól 
sokszor megtagadták a játékengedélyt, a színészeket a bűnözés és a prostitúció gya-
núja vette körül, az egyház a tridenti zsinat után megszigorította tilalmait. A jezsui-
ták másképpen vonták ellenőrzésük alá a színházat. Az egyházi rendek, de különö-
sen a jezsuiták saját iskoláikban színházat létesítettek. A színészek többnyire az 
alsóbb néprétegekből kerültek ki, bár az is előfordult, hogy a felsőbb osztályokból is 
beállt komédiásnak egy-két amatőr. 

A commedia dell’arte színésze meghatározó szerepet játszott a modernitás szín-
művészetének a kialakításban. A dramatikus színjátszás újjászületése azonban nem a 
commedia dell’arte keretében valósult meg. A dramatikus színészet a dráma klasszi-
kus formáinak felfedezésével, megújításával született újjá a modernitás színházában 
A humanisták legfőbb küldetésüknek tekinteték a klasszikus drámaköltészet, minde-
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nekelőtt Plautus, Terentius komédiáinak és Seneca tragédiáinak tanulmányozását, fordí-
tását, terjesztését, színrevitelét. 1467-ben Firenzében bemutatták Terentius Az 
androsi lány (Andria) című darabját. Ferrarában a XV. század végén, a művészetpártoló 
d’Este herceg kezdeményezésére, Plautus több komédiáját (Amphitruo, A foglyok, A 
szamárvásár, A három ezüst) is bemutatták. Ezzel egy időben került sor Rómában a 
humanista tudósok kezdeményezésére Seneca Phaedrájának és Plautus A kísértetek 
című komédiájának bemutatójára.  

A klasszikus drámaköltészet darabjainak színrevitelével átalakult a színjáték 
bemutatásának a tere. Az utcáról és a piacról a színpadi előadás bekerült a paloták 
termeibe, majd a XVI. század közepétől néhány észak-itáliai városban és Európa nagy 
városaiban megépítették az első színházépületeket. Andrea Palladio és Vicenzo Scamozzi 
Vitruvius művére támaszkodva 1580 és 1584 között, egy művészekből és humanista 
tudósokból álló szövetség megbízásából, Vicenzában felépítette a mindmáig létező 
Teatro Olimpicót. Párizsban, 1548-ban a Hôtel de Bourgogne az állandó színház székhe-
lye lett. Londonban James Burbage 1576-ban építtette az első színházat, Madridban a 
Coral de la Cruzt 1579-ben nyitották meg.  

Ennek az átfogó színházi mozgalomnak a keretében került sor a drámaköltészet 
klasszikus minták szerinti újjászületésre. Ebben a folyamatban Arisztotelész Poéti-
kájának, Terentius és Plautus komédiáinak és Seneca tragédiáinak volt jelentős sze-
repe. Terentius és Plautus komédiáinak modelljéből alakult ki a reneszánsz idején az 
újkori olasz vígjáték, amelyet commedia eruditának, tudós komédiának neveztek. Az 
olasz vígjáték cselekményével, szerkezetével, típusszerű jellemábrázolásával, sze-
relmi tematikájával a római vígjáték hagyományát újította fel. Jó néhány vígjátékot 
írt Bibbiena bíboros, Pietro Aretino, Ludovico Ariosto, Giordano Bruno. A tudós 
komédiák közül többet bemutattak a korabeli színpadokon. Bibbiena Calandria című 
komédiáját például fényűző körülmények között adták elő Rómában, Ariosto több 
komédiáját pedig a ferrarai herceg udvarában mutatták be, maradandó értékű alko-
tásnak azonban leginkább Niccolò Machiavelli Mandragorája (1514) bizonyult.  

A tragédiaköltészet megújítására a Poetika helyreállított szövege és Seneca mű-
vei adtak ösztönzést. A reneszánszkori olasz tragédiaköltészet nem volt annyira 
népszerű, mint a commedia erudita. Giangiorgio Trissino 1515-ben írta a Sofonisba 
című rímtelen, verses tragédiát, Pietro Aretino pedig több komédia mellett, Horatiu-
sok (Orazio) címmel írt egy tragédiát is.  

A reneszánszkori drámaköltészet harmadik műfaja, a pásztorjáték a görög szatír-
játék utánzatából alakult ki. Az olasz reneszánsz tragédia és pásztorjáték előfutárának 
Angelo Poliziano Orpheus regéje (Favola d’ Orfeo) című műve számít. Az Orpheus regé-
jét 1480-ban mutatták be, s ezt tekintik az első olasz világi drámának. A pásztorjáték-
ok központja a ferrarai hercegi udvar volt. A XVI. században az olasz drámairoda-
lom domináns műfaja a pásztorjáték volt. A legnagyobb elismerésnek a pásztorjáték 
irodalmán belül Torquato Tasso Aminta (1573) és Battista Guarini Il pastor fideo (A 
hűséges pásztor) című műve örvendett. 

A klasszikus drámaköltészet felfedezése és színrevitele a reneszánszkori színpado-
kon, a színházi építészet újjászületése, a színpad és a színrevitel egész környezeté-
nek átalakulása, a klasszikus mintákat követő olasz vígjáték, tragédia és pásztorjáték 
kialakulása a színházművészeten belül helyreállította a művészetek eredeti, a görög 
antikvitás ünnepi előadásaiból ismert egységét. A humanista dráma révén a színpadi 
szöveg visszanyerte irodalmi rangját. A színrevitel elképzelése és a színész színpadi 
feladata is megváltozott. A XVI. század színpadán a jelenteket már nem egymás mel-
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lé, hanem egymás után rendezve mutatták be, a központi perspektíva és az illúzió-
keltés szabályait követve. A színész legfőbb feladata pedig újból a drámai szöveg 
színrevitele, az írói üzenet színpadi megfogalmazása lett. 

A színész munkájában a konvencionális színpadi jelrendszer a modernitás szá-
zadaiban fokozatosan háttérbe szorult, a színész letette a maszkot, felfedte az arcát, s 
ezáltal saját személyiségét a maga fizikai valódiságának a teljességében állította a 
színpadi kommunikáció előterébe. A színész teljes terjedelmű testi jelenléte a szín-
pad fiktív világában nem fizikai, hanem szellemi jelenség. A dramatikus színjátszás 
paradigmája szerint a színész nem önmagát, hanem a költő teremtette eszmei alakot 
mutatja be a színpadon.  

A szerep és az alakítás iránti elvárások átfedik egymást. A modernitás irodalmá-
ban és színpadán a szerep a jellem és az élethelyzet együttese. A helyzeteket a dráma 
cselekménye határozza meg, a jellemek a szereplők tetteiben, beszédében, szerepkö-
zi kapcsolataiban nyilvánulnak meg. A költő teremtette eszmei alak, a jellem egyéní-
tett színpadi fikciójának megalkotása a színész átlényegüléséhez kötődik. A modern 
színész a drámában megfogalmazott érzelmeket, gondolatokat, viszonyulásokat a 
színpadi fikció világában a köznapi érintkezés jelkészletével fogalmazza meg. 

A szerep felfogásában, felépítésében a modern színház történetében fokozatosan 
a mimézis és az érzelmi azonosulás elvei kerültek előtérbe. Ebben a folyamatban 
alakult ki a nyugati színjátszás pszichologizáló vonulata, amelynek a szellemében a 
színész legfőbb feladata a rábízott szerep személyiségének az életre keltésében áll. A 
nyugati színházban a színész játéka fikciónális konvenció, hiszen a színész nem a 
saját nevében beszél és cselekszik a színpadon, hanem egy szereplő nevében, s köz-
ben úgy tesz, mintha ő maga volna az a másik, akinek a szerepét alakítja. 

Az irodalmi színház hagyományán belül a színész a drámaíró és a néző közötti 
tolmácsolás feladatát látta el. Szerepe az volt, hogy kapcsolatot létesítsen az elsődle-
ges művész, az író üzenete és a közönség között. Művészetének értéke ebben a rend-
szerben attól függött, hogy az írói szándék mértéke szerint milyen intenzitással és 
mennyire hitelesen alakítja a rábízott szerep személyiségét. A tolmácsolást az átlát-
szó médiumok logikája szerint értékelték. Az átlátszó médiumok elmélete szerint a 
művészet illúziókeltés. Ahhoz, hogy az illúzió létre jöjjön, az kell, hogy a néző ne 
legyen tudatában semmilyen olyan jelenségnek, amely a médiumhoz tartozik. A 
médiumnak láthatatlannak kell lennie, akárcsak az üvegtáblának Leonardo da Vinci 
példázatában (Leonardo da Vinci 1971. 50.), ahhoz hogy a néző a színész által alakí-
tott szerepben a dráma hősét ismerhesse fel. A színész mintegy visszalép önmagától 
a szerepalkotás során, hogy önmagán, akárcsak egy üvegtáblán át, láthatóvá tegye a 
dráma cselekvő-szenvedő hősét.  

Bármilyen jelentős is a tolmácsoló színész szerepe a színházi alkotásban, művé-
szete, a dramatikus színház hagyományos értékrendje szerint mégsem mérhető az 
elsődleges alkotó, a drámaíró rangjához. Ennek a koncepciónak a térképén tényleges 
elmozdulást a rendezés művészetének és a rendezés színházának a kialakulása ho-
zott. A rendezés az autonóm színházművészet kialakulásának fordulópontján körvo-
nalazódott, a színpadtechnika és a színpadi jelképződés lehetőségeinek bővülése, a 
nézők és a színház közötti viszonyok gyökeres átalakulása nyomán. A historizáló-
romantikus színházi törekvések konvenciói azonban nem érintették mélységükben a 
színészi játék korábban kialakult keretfeltételeit. A meiningeni társulat a történelmi 
hitelesség megteremtésére törekedve a festett színpadi képeket háromdimenziós 
plasztikus színpadi díszletekkel helyettesítette, a szótár-színészek játékstílusát a 
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jellemek egyénített megformálásával váltotta fel, s jelentősen növelte a próbák ide-
jét. A színész alkotása azonban továbbra is a drámaíró és a néző közötti kommuni-
kációt szolgálta. Ezen a helyzeten nem változtattak a naturalista-realista színház 
újításai sem.  

A negyedik fal konvenciója épphogy az átlátszó médium, s a teljes illúziókeltés 
követelményéhez igazodik. A negyedik fal konvenciója a nézőtér és a berendezett 
színpad, a játéktér fizikai-pszichikai elválasztását jelenti. A néző, úgymond, ennek a 
falnak az elmozdításával nyer betekintést a színpad életszerűen kiképzett környeze-
tébe, s az itt élethűen lejátszódó eseményekbe. Az illúzió logikája szerint a színpad 
díszített felülete nem pusztán hisztrionikus tér, hanem a valóságos életnek egy szele-
te, az életvilág egy darabja, olyan dinamikus környezet, amely öntörvényűen meg-
szabja a szereplők jellemét, kapcsolatait, tetteit. A primer életvilág hiteles színpadi 
megjelenítése ezért a realista színjátszás alapkövetelménye és alapértéke volt. Kez-
detben ezt a követelményt a környezet élethű kiképezésével, a színpadi tér aprólékos 
berendezésével akarták elérni. Sztanyiszlavszkij felmondta ezt a környezetre össz-
pontosító külső realizmust, s a szerep átélésére alapozta a színpadi illúzió megterem-
tését. A színpadi tér csak a szerep hiteles, életszerű alakításával és a szereplők kö-
zötti szerves kapcsolatok megteremtésével alakul át drámai térré. Ennek a felisme-
résnek a jegyében dolgozta ki Sztanyiszlavszkij a szerep belső átélésének a módsze-
rét, amely a szereppel való érzelmi azonosulásra, a színész érzelmi emlékezetének a 
mozgósítására épül fel. 

Sztanyiszlavszkij rendezői és színészpedagógiai elvei a színház egyetemes érté-
kei váltak. A rendezés azonban már az alapító atyák idején sem volt egységes. A 
realista színjátszással szemben, az azzal való termékeny párbeszéd keretei között 
fejlődött ki a szimbolista, az expresszionista, az epikus, a könyörtelen, az abszurd, a 
metaforikus, a szegény stb. színház. Ezek az egymástól is jelentősen eltérő, egymás-
sal is vitázó színházi áramlatok a reteatralizálás, s az autonóm színházművészet 
megteremtésének jegyében újragondolták a színész szerepkörét is a színpadi alkotás 
és a színházi kommunikáció folyamatában. Gordon Craig még a XX század első 
éveiben közölt tanulmányaiban meglepő javaslattal állt elő a színház megújítása 
terén. A jövő színházában szerinte a színész majd eltűnik és helyét az 
Übermarionette, egy nem élő, de kecses perszonázs veszi át. (Craig, 1975. 241.). 
Craig utópiája nem talált követőkre XX. század újító rendezői köreiben.  

A színházművészet reneszánszának a forrását a XX. század színháza a rendezés-
ben találta meg. A rendező a színház uomo universaléja lett, az előadás egészének a 
kitalálója, megszervezője, aki a harmónia, a totalitás, az individualítás és az eredeti-
ség elvárásait az egyetlen alkotóakarat nevében érvényesítette az interpretáció és a 
mise en scène folyamatában. A rendezés a hatvanas évekre az értelemképzés, a szín-
padi látvány, a jelképződés folyamatát átfogóan ellenőrző hatalommá alakult át, s a 
mindenható rendező a színész viszonylatában átvette a drámaíró régi szerepét. A 
rendezőközpontú színházban a színész feladata a rendezés és a közönség közötti 
kommunikáció közvetítésére, a rendezői interpretáció révén megtalált, megalkotott 
jelentés érzékletessé tételére korlátozódik. 

A XX. század színháza, annyi megújító válság után, szinte követhetetlenül meg-
osztott. A művészszínház, a populáris-és az alternatív-kísérleti színház kategóriái, az 
átjárhatóság nyilvánvalósága ellenére, talán mégis elkülöníthetőek. Érthetően más a 
szerepköre a színművészetnek az alternatív vagy a populáris előadásokban és más a 
művészszínházakban. Az alternatív előadások szándékosan túllépnek a színház alap-
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konvencióin. Richard Schechner Dionysos in' 69 című előadása például szándékosan 
átlépte a kiemelés konvencióját, amely a nézők és a játszók elkülönítését írja elő. Az 
előadásban szereplő színészeknek az volt a feladata, hogy a felújított archaikus, 
orgiasztikus szertartás keretében közösülésre biztassák a nézőket. Ennek a rendezői 
elvárásnak a fogadtatása nem volt egyöntetű a szereplők körében sem. Jindrich 
Chalupeckỳ Művészet és áldozat című tanulmányában Margaret Croyden elemzésére 
hivatkozva idézi az egyik szereplő elutasító véleményét a nyilvános közösülés ren-
dezői ötletéről: „Nem azért csatlakoztam a csoporthoz, hogy egy öregemberrel b...k 
egy torony tövében.” (Chalupeckỳ, 2000.139.).  

A színház mai állapotára mindenképpen a stiláris változatosság és sokszínűség 
jellemző, ami jelentősen kitágította az alkotás horizontját. Hans-Thies Lehmann 
három kategóriát javasolt a kortárs előadás és rendezés csoportosítására: a metafori-
kus színház esetében az írói szöveg, az előadás autonómiája ellenére, megőrzi sú-
lyát, a rendezés pedig olyan olvasatnak minősül, amely a nézőt a szöveg és az elő-
adás között viszony megvizsgálására készteti. A rendezés nem egy előzetes létező-
ként  felfogott tartalom képi közvetítése, hanem csak az anyag kibontása, az értel-
mezés teljes egészében a befogadó felelősségére van bízva A szituáció színháza a 
konvencionálisan felfogott színház határain kívül helyezkedik el, de ez az előadás is 
a színház lényegének számító alapviszonyra, a játszók és a nézők együttes jelenlété-
re épül fel. Az assemblage, az environment, a happening, a performance tartozik 
ebbe a csoportba.  

Pavis számára a rendezés az alkotás és a szervezés egymást feltételező eljárásai-
nak a gyakorlata, amely magába lényegíti az interpretációt. A rendezés módozatai és 
a színész feladatai is a mise en scène rendszerén belül az interpretációról kialakított 
elképzelések függvényében változnak. A múlt század folyamán a rendezés módoza-
tainak olyan sokasága jött létre, amely széttördelte a kategória egységét. Az író után, 
a múlt század hatvanas éveiben „a rendező is hírbe került, mint olyan valaki, akinek 
rendszeressége és feltételezhető hatalmaskodása árt az előadás termékenységnek”. 
(Pavis 2003. 181.). 

A múlt század elején Meyerhold már kísérletet tett arra, hogy az interpretáció 
körébe bevonja – a szöveg mellett – a színészt és annak testét is. Számára a színész 
teste nem számított már pusztán egy áttetsző jelölőnek, amelyen átpillantva a néző 
az alakított figurát érzékelheti. Ellenkezőleg, olyan jelegyüttesnek tekintette a szí-
nészt és annak testét, amely a biomechanika elvei szerint hozzájárul a színpad konst-
rukciós jellegének kihasználásához. Grotowski ellenben a drámai alakot, a szerepet 
tekinti olyan lancettának, amellyel a színész saját személyiségét preparálja az elő-
adás számára. „A fiktív alaknak, írja Grotowski, trambulinnak kell lennie, eszköz-
nek, amelynek a segítségével behatolunk a hétköznapi maszkunk mögött rejtező 
mélységbe, bejutunk személyiségünk intim szféráiba, hogy azokat feláldozzuk.” 
(Grotowski 1999. 26.). Vaszilev a rendező iránti bizalom megingásának a tudatában 
a színészt úgy fogja fel mint természetet, s az előadás legfőbb alkotójának tekint.. 
„Számomra nem létezik olyan előadás, írja Vaszilev, amit a színész csak kivitelez. Az 
emberi értelem nem gazdagabb a természetnél”. (Vaszilev 1998. 89.). 
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