
Nyilvános magány1

A performer mint szubjektum

Evidenciának tűnik, hogy a játszó ember kollektív lény, mert a játék
kapcsolatképző erőként valósítja meg önmagát. Keresi a konfron-
tációt, az önérvényesítés módozatait, a valóság együttes, modell-
szerű szemlélését, másfelől behatárolja magát egy látszólag koc  -
kázatmentes cselekvésbe, ahol a veszteség egzisztenciális bukás
nélkül jelent tanulságot, a győzelem ellenben önérzet-növelést és
etikai tartást biztosít. A játék mégsem kizárólagosan csoportmunka.
Talán nem is előfeltételként, sokkal inkább párhuzamos tapaszta-
lásként van benne egy magányos faktor. A szubjektív önreflexió,
amelyhez minden és mindenki más csak partner, vagyis egy rész,
pontosabban egy pars pro toto (bár szükséges rész) a belső folyamat
során. A játszó ember készsége a játékra a rendelkezésre-állásban
bontakozik ki, amely állandó ismétlődésen és megújuláson megy
keresztül. Akkor is, amikor már jelen van a társas játékban, amikor
performatív tényezővé válik, amikor látható, hallható, érinthető
lesz. Mindennek a célja lehet szimpla önismeret is, vagy készség-
fejlesztés, önfelülmúlás. Jól példázza ezt a 20. század színész-tech-
nikájának fejlődési horizontja, ha ugyan fejlődésről beszélhetünk
ez esetben, mivel inkább az egymásra tett reflexiók mutatnak fel
egy összetett analízist a technikai értékekről, miközben — talán —
a performatív tradíció (az ősi rítusok) technikái nemcsak hogy nem
kevésbé fejlettek, de szemiotikai rendszerük és mítoszaikba rejtett
világ-értelmezésük egységesebbnek, tudatosabbnak, rendszerezet-
tebbnek is hat. Legalábbis időtállónak, minimális tényezőként szá-
molva a belül jelentkező lázadással vagy változtatási kényszerrel.
A szubjektív önérzet és a társas viszonyok rituálisan rögzített rendje
az objektum jel-en-létének és jel-en-tésének hatása alatt formálódik ki
és kap pontos keretet. Az objektív (a rítus esetében nevezhetjük
transzcendens) erő és lét bekapcsolódik a szakrális játékba (jelen
van) és kommunikál (jelet ad). A szubjektum pedig (alapvetően a
közösség mint egység) kapcsolatot keres vele, és a viszony vissza-
térő tényezőit karakterként, maradandó jelként rögzíti. Ezzel for-
mál saját maga számára igazodást jelentő képet a transzcendensről
és a vele való viszonyban önmagáról mint a transzcendenssel kom-
munikáló, a reakciókban önmagát is felfedező szubjektumról.

�

A 20. század színházi kísérletei a testével játszó színészt tették meg
vizsgálati terepnek. A testre irányuló reflexió volt a forrás és a per-
cepció elsődleges tárgya, amely tovább vezetve meghatároz egy
mélyebb és érettebb értéktudatot, sajátos jegyeket adva a személyi-
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ségnek, illetve fejlesztve a kapcsolati készséget. A test lett a dráma,
vagyis a modellezett emberi cselekvés médiuma (P. Müller Péter).
Mindez azon az alapon lett relációs pont, hogy a testi megnyilvá-
nulások az ember hétköznapi én-tapasztalatával tűntek azonosnak,
ezért belülről kaptak hitelességet: itt már nem az objektív, szemben-
álló, külsődleges nézőpont dominál, hanem az inter-szubjektív, a
másik játékával viszonyt képező, majd önmagával azonosító erő
mutatkozik meg. Ezt a folyamatot biztosítja a színész technikája,
amennyiben a test totális kiismerésére irányul, a testi jelek pontos
megfigyelésére és begyakorlására épül; vagy eszköztárat hoz létre,
vagy ösztönös testnyelvet, amelyben az organizmus elsődlegesen a
mozdulatokban valósul meg, az orgánum pedig, mint „rendszere-
zett” vokális kifejezésmód, szintén a testi megnyilvánulás szerves,
valódi része.

A teljesség igénye nélkül csak egy utalást tennék itt a jelzett eu-
rópai színész-nevelő koncepciókra. Konsztantyin Szergejevics
Aleksze jev, vagyis Sztanyiszlavszkij színész-gyakorlatainak befeje-
zetlen összegzésében úgy határozta meg a színész testének jelentő-
ségét, mint amelynek lényege nem a testi-fizikai képességek fejlesztése
(mintegy a színpadi kompetenciáé), hanem a jelenlétnek mint lelki
történésnek a tudatos formálása. Ehhez fontos, hogy a test képes le-
gyen esztétizált gesztusok és mozdulatok önkéntelen és természe-
tes kifejezésére, a háttérben egy maximálisan bemért testkontrollal,
de mindezt végül is azért, hogy a belső, lelki átélés testi kifejezései
a lehető leghitelesebbek legyenek. Sztanyiszlavszkij bármennyit is
formált életműve során a színész munkájára vonatkozó észrevéte-
lein, a lényeg ugyanaz maradt: a játék voltaképpen a színész belső
életének, egy adott, modell-értékű drámával (mint objektummal)
szemben a saját spirituális (tehát szubjektív) folyamatának materi-
ális vallomása. Ehhez a cselekményszerű ‘revelációhoz’ kell a szín-
padot fiktív környezetté alakítani, hogy a színész számára a saját maga
által értelmezett, illetve teremtett keret a világ mint valóság szimu -
lakrumává váljon. Ami pedig (részben) magával vonja — vagy ta-
lán csak vonhatja — azt is, hogy a közönségről (amely a színházban
feltétel) nem vesz valódi tudomást; a néző másodlagos, sőt, a val-
lomás igazság-értéke (mint objektív érték) szempontjából jelentés-
nélküli. A néző tanú, aki vagy jelen van, vagy hiányzik. Ez a rend-
szer szubjektív, önmagában álló. A színészi test a szubjektum része,
nem objektív, szembenálló kommu nikációs tényező. A néző pedig
egy lehetséges észlelő, érzékelő, de mindenképp másik szubjektum
(aki csak figyel, de nem hat és nem határoz meg), és nem objektum,
ahogy a színpadi kellékek, díszletek, jelmezek sem azok. Ami objektív
lehet, az az ‘örök visszatérő’ dráma, az igazság, mint néhol nyomasztó,
máskor feloldó vagy felszabadító törvény.

Ezzel szemben például Bertold Brecht kevésbé tartotta jelentős-
nek a test-technika trenírozását. Nála a test-játék jelentősége a vi-
szony kialakítására irányult, amit interszubjektivitásnak is nevez-
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hetnénk a színészek közt, illetve a színész és a néző közt, mivel —
állítása szerint — főként a kapcsolatokban és a viszonyrendszerben
dől el, mihez kezdhet az ember a testével és a lelkével. Valójában
ezek az interszubjektív viszonyok képeznek végül elemenként rög-
zíthető törvényt, és hoznak létre egy objektív, társadalmi pressziót
a szubjektum fölött, ahol a személyiség testével együtt vagy inkább
testén keresztül mint társadalmi tulajdon, objektivált test jelenik
meg, vonatkozások és kapcsolatok értelmezési metszetében (vagy
épp kiszolgáltatottságában).

A valódi értékeit tekintve csak utólag felismert, illetve visszaiga-
zolt francia színész-rendező, Antonin Artaud avantgárd kísérleteivel
egy harmadik irányt jelölt ki, ösztönös, vagy talán látens hatása
azonban a háború utáni színházi nemzedékre mégis felbecsülhe-
tetlen lett. A saját alkotói gyakorlatában megbukott, később, mások
által mégis sikerre vitt tézisei szerint a színház lényege már tuda-
tosan a szubjektum megszüntetése lenne, hogy a test mágikus erővé
változzon, amely visszatér a primordiális, rituális, tudatalatti ösz-
tönök használatához (bár ezt egy pontos belső rendhez igazítja).
Amennyiben ezt eléri, és meghaladja a társadalom magányos egye-
deként a szubjektivitást (Sztanyiszlavszkij) vagy az interszubjektív
társadalmi összhatást (Brecht), akkor válik igazán szabad, minden
kötöttséget meghaladó létezővé. Az objektív ez esetben vertikális
szinten lesz minta, transzcendens tényező (Szta nyiszlavszkij im-
manens vagy Brecht koegzisztens [szociális] koncepciójával szem-
ben), még ha ez nem is jelent vallásos irányultságot, ezáltal szemé-
lyes istenképet sem tételez fel.

Sztanyiszlavszkij és Artaud nyomán (és némiképp Brechttel
szemben) a lengyel rendező, Jerzy Grotowski egy speciális szinté-
zist jelölt meg vizsgálati tárgyként. Objektum-szubjektum viszo-
nyában a kifejezések eredeti jelentésére hagyatkozott, mivel nem a
valóságnak alárendelt, hanem a valósághoz eredendően melléren-
delt emberi létezésre kérdezett rá. Az objektív ugyanis jelen eset-
ben nem a tökéletesen normatív lét kategóriája, sokkal inkább egy
elképzelt eredendő rendhez való alkalmazkodás, a szubjektív meg-
határozottságú önérvényesítéssel szemben a természetes viszo-
nyokban értelmezett ember a kiindulópont. Ezt képezte valójában
az ősi rítus, mint a kortárs színház archetípusa. Benne a szubjektív
tulajdonképpen alárendelt létezés. Aki kiemelkedni kíván a való-
ságból, az szükségképpen kevesebb lesz nála. Öntudatosan aláhe-
lyezkedik, még ha nem is ez volt a célja. A tényleges szembesülés
épp a végeredményben található. Az objektív rendhez képest ugyan -
is nem lehet feljebb kerülni, az már a felső határ. Az objektív rend-
hez való igazodás valójában alázat kérdése, hiszen itt az emberi lét
lemond arról, hogy nagyobbá váljon a megvalósítható rendhez ké-
pest, persze ebben az esetben az abszolút is relatív. Nem az a kér-
dés, hogy az objektív az a maximum, amelynél már nincs több, sok-
kal inkább az optimális karakter, amelyhez képest nem kell többre
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törekedni. Amely úgy felel meg a saját valóságának, hogy az egyen-
súlyozott arany középutat célozza meg, amely nem tör ikaroszi
módon a Nap felé, miután nem ez a természetes, ellenben nem is ér-
tékeli magát kevesebbre, mint amennyit ér. A magány „színháza”
ennek megfelelően nem a szubjektum színháza, hanem az objek-
tumé. A benne részt vevő emberi létmód lemond arról, hogy ön-
magában keresse és értelmezze önmagát. Épp ellenkezőleg, túllép
saját magán és keresi az objektív rendet, az eredeti, organikus ren-
det, az ‘édeni-isteni szférát’, hogy benne és általa mérje le önmagát
mint saját organizmust. Kiszolgáltatja magát annak, ami szemben
áll vele, ezáltal ob-jektív.

A szubjektív alkotó nem akarja legyőzni a rajta kívülálló valóságot
azáltal, hogy profanizálja, parodizálja vagy leértékeli (szub-jektiválja
– lelöki, letaszítja) azt. Az alkotás ez esetben lemond a komikus stili-
zálásról, nem a tipikus vonások groteszk karikatúráját nyújtja nép-
nevelő vagy épp népművelő jelleggel (részben Brecht teátrális kon-
cepciója szerint). Nem a szabvány-erkölcs restaurációjára törekszik.
Egy alapvetően elfeledett, letűnt objektív világot akar felfedezni
ismét, amely valaha létezett, része a kollektív tudattalannak, mintegy
archetipikus szindrómaként él az emberben, és hihető, hogy ismét rá
lehet találni. Talán ennyi és nem több. És minél alázatosabb a kö-
zösség, amely hagyományként őrzi ezt magában, annál inkább vé-
lelmezhető, hogy az igazság és bölcsesség lényege benne van jelen.
Leg alábbis technikailag, mert a színház/rítus legitimitása ebben
mérhető. Az alkotó magánya szükségszerű elzárkózás egy civilizált,
ezáltal némiképp torzított valóságtól és a nyitottság beállítása ön-
magában a nem-reálisan, inkább csak virtuálisan (vagyis modell-
szerű mód tökéletesen) létező ős-hagyomány (à la Hamvas Béla) felé.
A virtuális jelleg követeli meg, hogy performatív, esetlegesen szín-
házi keretek közé helyezze magát, elvégre elrugaszkodik attól, ami-
ben napi rendszerességgel, azaz rutinszerűen van jelen.

Az objektív törekvés így nem szimpla reflexió a körülöttünk lé-
tező, de alapvetően általunk formált, tehát módosult valóságra,
amely kritizálja, de nem haladja meg lehetőségeiben azt, amellyel
szembehelyezkedik, inkább azt keresi, ami misztikusan és mitikusan
haladja meg a profán közeget, kutat egy primordiális, ősi, érintetlen
isteni terv, ‘coeptum divinum’ után. És minél régebbi, nyersebb, fa-
ragatlanabb egy kifejezési erő, annál több hitelességre tart igényt.

Valójában szubjektum önmagában nem létezik, már csak azért
sem, mert mindig valami alatt áll, tehát feltételez valami önmagán
kívül-állót vagy éppen valami önmagánál többet. Ami önértelme-
zésében igazodási pontot képezhet, az a másikkal való viszony.
Amíg ugyanis az objektummal szemben a maga-tartása statikus,
hiszen az objektív ‘tárgyszerűen’ mozdulatlan és állandó, addig a
másik szubjektummal szemben — aki mindig aktív — a viszonya
változó, energikus, vitális. Létezik tehát egy antik görög sematikus
filozófiai rendszerrel (amelynek talán újkori leképezése a karteziá-
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nus modell), vagyis az objektum-szubjektum kettős pólussal szem-
ben egy modern viszony-felállás: a szubjektum–szubjektum-kap-
csolódás. Kétségtelenül ez már az individuális személyiség-tapasz-
talatra épül. A szubjektum igazi ‘ellenfele’, vagy inkább másik-énje
egy másik szubjektum. Aki nemcsak hatással van, keretet képez, tör-
vényt állít fel, egyoldalúan és mereven befolyásol, ingert ad, hanem rea-
gál is, figyel, értelmez, érzékel, válaszol és cselekszik. Kezdetben van az
inger, amit kapunk, s ha csak az objektum részéről érkezik mindez,
a válaszunk a reakció, amit törvénybe foglalunk, mert ez a történés
és nem több. De ha a reakciónkra érkezik újabb (előzetesen kiszá-
míthatatlan) reakció, az már viszonyt képez, és folyamatos cselek-
véshez vezet, ahol a törvényt áthatja, némiképp meghaladja a sza-
badság, az életből fakadó energia, egyfajta eredetiség. Ezeket a
kölcsönhatásokat a test kódolja és emlékezetébe vési. Ebből az em-
lékezetből (memoria, vagyis felidézés, ismétlés) áll össze a tudat, a ta-
pasztalatok által generált ismeret.

�

Edmund G. A. Husserl szerint az önmagunkban tapasztalt jelenség
lényege, hogy van a testünk és a testünk öntudata. A test szándé-
kosan viszonyt keres mással, ami elsőként egy adott, sőt merev ob-
jektumnak tűnik, de kiderül róla, hogy hozzánk hasonlóan szub-
jektív. A testi öntudat nem egy eredendően adott valóság, mert
érzékel és reagál, ezáltal állandóan formálódik. Interakcióban tu-
datosítja önmagát: cselekszik, valami érzékeli ezt és válaszol, ő újra
cselekszik, és létrejön a folyamat. Érzékelünk, cselekszünk, miköz-
ben figyelünk, majd ennek alapján újra cselekszünk, a folyamatos-
ságot pedig az biztosítja, mennyire lesz mindez természetesen
áramló, a darabosságot és töredezettséget meghaladóan, szinte
„selymesen” megvalósult élmény.

Az interszubjektivitás, vagyis a szubjektumok közt létező, fo-
lyamatos élettel teli esemény nem modern felfedezés, sokkal inkább
őseredeti tapasztalat. A kultúrát nem az objektív világgal való kény-
szerű szembenézés teremti meg, hanem a szubjektumok egymásra-
találása, egymás felfedezése az eleve létező ön-felismerés vagy ön-
 ismeret tükrében. Az objektív csak az abszolút kereteket, a teret
határozza meg, a keretek közötti eseményt és élményszerűséget
azonban a szubjektumok játéka hozza létre. Husserl fenomenológi-
ája ezt a tapasztalatot rögzíti, amennyiben a személyt a testi létezé-
sében láttatja, aki nem passzív szemlélődő, hanem a cselekvés által
partner. Mindez túltekint azon, hogy a szubjektum értelmezése az
‘ugyanazon eszközök használata’ által való magatartás-összehason-
lításban legyen látható, tehát abban, hogy egymással párhuzamosan
vagy egymás után ugyanazokat a tárgyakat (objektumokat) hasz-
náljuk, velük vagyunk kapcsolatban, végül egymás mellé állítjuk ma-
gunkat, ki mennyire került közelebb az említett tárgyhoz, mennyire
lett természetesebb a vele való kapcsolat, ami azonban önkéntelenül
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is konfrontációt képez a cselekvők között, mintegy versenyhelyzetet
teremt: ki a közvetlenebb, ki a hitelesebb. Interszubjektív esetben
mindez módosul (à la Heidegger — már nemcsak azt nézzük, ho-
gyan bánik a másik az eszközzel, hanem közvetlenül egymással
vesszük fel a kapcsolatot). Önmagunk értékelése a másokkal való
együtt-létben érzékelhető igazán. Az interszubjektivitás az együtt-
lét, amely folyton vitális, cselekvő, ható-erő.

A legalapvetőbb inter-szubjektív tapasztalás a másik testi érzéke-
lése, a másik testi valóságára tett reakció. Az azonnali kapcsolódás le-
hetőségének megteremtése, vagy inkább precíz alakítása. Ami ezen
a ponton kérdésként felmerülhet, az az, hogy az interszubjektivitás
eleve adott emberi valóság vagy kulturális formálódás? Ha az ember
kapcsolatokban alakuló lény, akkor eleve inter-szubjektív. Isten sem
egyszerűen az objektummal helyezi szembe az önmagában szubjek-
tív embert, hanem az emberpárt mint interszubjektív kapcsolatot
szembesíti az objektív világgal, ami eleve több.

Érdemes talán itt Charles-Arnold Kurr Van Gennep holland et-
nográfus kutatásaira is hivatkozni a szubjektum kollektív közegre tett
hatását illetően. Szerinte ugyanis a népi kultúra nem egy anonim, uni-
verzális hatás, inkább egy, a közösségben feloldódott egyén zseniális
befolyása a kollektív tudatra. A folklór nem közösségi megegyezés
függvénye, inkább totális aláhelyezkedés egy szubjektum találé-
konyságának. Ezáltal pedig ambivalens: a nép alá helyezkedő szub-
jektum kiismerve a közösség karakterjegyeit, általánosítja és értelmezi
azokat, ennek megfelelően ő helyezkedik a kollektív fölé, mert tudása
által hatalmat szerez felette. Van Gennep szerint ugyanis az alkotás
mindig egyéni; nem a közösség alkot, hanem valaki mint individuum
a közösség nevében. A legnagyobb tévedés az olyan elképzelés, amely
szerint a közösség találékonysága teremtő erővel bír; de ha az analí-
zist kiszélesítjük, arra figyelhetünk fel, hogy a szándék és a variáció
alapvetően mindig az egyénből indul ki. Ha egy népdal valódi nép-
dal, ez még nem jelenti azt, hogy a nép mint közösség jegyzi. Mint
népdal csupán arra utal, hogy a nép ismeri és respektálta.

Van Gennep szerint az egyén nem a társadalom által elnyomott
szubjektum. A társadalom minden egységesítő törvény ellenére is
egyénekből áll, ezáltal az egyén szabadságának érvényesítésével
konfrontálódik. Az egyén nem veszti el jelentőségét a társadalom-
ban, nem pótolható egyed a közösségen belül. A társadalmi fejlő-
dést mindig a kiemelkedő képességű, vagyis karizmatikus egyének
indukálják, akik egy korábban nem jellemző tulajdonságot, cselek-
vést vállalnak fel, amivel a közösség azonosulni képes, elfogad és
magába szív. A rítust is ezért vezeti a kollektívum nevében egy ka-
rizmatikus vezető, legyen az pap, sámán vagy bonc. Szerepe a szín-
házi közegben megjelenő performernek felel meg igazán. A performer
nem kritizál, hanem dominál, pozitív mintákat határoz meg.

A performer mint alkotó tényező, aktív entitás a semmiből indul
ki, nem a kollektív hatáselemekből. Tréningje során nem a prog-
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resszív kapcsolatrendszer formálja a munkáját, hanem a magányos,
egyedi szembenézés önmagával. Testének korlátait, hangjának keret-
szerkezetét csak a térben való elhelyezkedésével méri le. Önmagát
próbálja meghaladni, amihez a dinamikus erőt stimulálja. Az em-
beri test kényszeríti magát a helyes önismeretre. Nem elégszik meg
azzal, ha kevesebbet érzékel magából, mint amire képes. Létezik
benne egy materiális attitűd, amely alkalmazkodásában a tárgyi vi-
lághoz (értelmezzük így: a teremtett világhoz) egészségesen vizs-
gálja meg lehetőségeit, és hitelt ad annak az „önmeghaladásnak”,
amely nem fizikai, sokkal inkább a belső őszinteség testi-szimboli-
kus kivetülése: amikor valaki vállalja önmagát esetleges hibáival
együtt, de nyers önkifejezése revelatív erővel bír. Mert a végső ön-
vállalás lesz kifejező-erő és kontakt-hatás a külvilág felé. Az önis-
meret az elsődleges elem, amely nem a másokkal való egységben
(ob-jektív tényező), hanem a másoktól elkülönített, szükségképp
alárendelt (szub-jektív) szerkezetben tekint magára. Így természet-
szerűen introvertált analízist végez önmagán, miközben játszik, cse-
lekszik saját világában, de ezt az önismeretet nyilvánosság elé
akarja tárni, meg akarja osztani, közkinccsé teszi, amennyiben kap-
csolati tényezővé emeli a hasonlóképp önmagát formáló személyi-
ségekkel szemben.

�

Különös jelenségként figyelhető meg ebben a megközelítésben a
rítus (liturgia) és a színház metszéspontján a ‘sértés és megistenülés
dialektikájának’ (a kifejezést Tadeusz Kudliński lengyel színikritikus
használta Grotowski színházára) performatív, kultúrtörténeti értékű
megnyilatkozása. A parodia sacra mint színpadi mutatvány megjele-
nik az ókorban is, bár alapvetően spontán játékként. Egy ilyen
trónra-helyezési szatírát jegyez le például Alexandriai Philón (amit
később párhuzamba állítottak Jézus passiójával, így például Ray-
mond Edward Brown is A Messiás halála című monográfiájában):

Volt egy szerencsétlen bolond, Carabbas nevezetű. Nem volt sem vad,
sem őrült, nem volt közveszélyes sem (ez ugyanis csak a betegség vagy kör-
nyezet hatására alakulna ki), inkább szeszélyes volt, viszont egészen szelíd.
Ez az ember éjjel-nappal meztelenül járt-kelt az utcákon, tekintet nélkül a
hidegre vagy a hőségre, kitéve az utcagyerekek és naplopók gúnyos tréfái-
nak. Ezek ugyanis megragadták és elvitték szegény nyomorultat a testépítő
terembe, és egy emelvényre állították, hogy mindenki jól lássa; ekkor levág-
ták egy papirusznád levelét, és a fejére rakták diadém gyanánt, majd a tes-
tét az ajtóra szegezett szőnyeggel göngyölték be, a kezébe pedig jogarként
egy papirusznádat tettek, amit az út mentén törtek le. Majd akárcsak egy
színházi előadás során, miután megkapta a királyi hatalom jelvényeit, úgy
hódoltak előtte, mint egy valódi király előtt, a fiatalok odaálltak mellé lán-
dzsákkal akár a királyi testőrök, megint mások elé járultak és köszöntötték
őt, ismét mások előadták előtte peres dolgaikat, a többiek pedig tanácsot
adtak neki az államügyekben. (In Flaccum VI, 36–38.)

432



A passiójátékok fejlődésének záró korszaka, majd aranykora át-
fedést mutat a reneszánsz én-kultusz kibontakozásával (egyúttal
restaurálja az ókori önértelmezést is). Az Én éppúgy egy para-szak-
rális rítus szereplőjévé válik, mint korábban a közösség (mint egy-
séges szubjektum) vagy épp az emberfeletti szentség (mint objek-
tum). A reneszánsz elit egyéniség-idoljával szemben az egyház
ismét a tömegre tett hatással szerette volna bizonyítani a valódi
szentség erejét, amelyet az Oltárszentség jelenített meg a leginkább.
A tömeg egyszerre féli és magasztalja a vele szemben érzékelt szent-
séget. A primér törzsi reakciók tudatos stimulálása gyakorlatilag a
parodia sacra vonalán értelmezi a passiójátékokat, onnan azonban
mintegy megváltásként vezeti tovább a húsvéti tapasztalat, a Fel-
támadás és a Megjelenések teljes dicsősége, és a tömeg gyűlöletét
meghaladó, valójában azt elpusztító, egyszerre ítélő és irgalmas
Isten megnyilatkozása felé. A boszorkányüldözések, valamint a má-
gusokkal, zsidó közösségekkel szemben gyakorolt pogromok sze-
repeltetésével ellentétben a 15–16. század fordulójának passiójáté-
kai a bűnbakképzés egyoldalú rituális szerkezetét meghaladva,
vagy épp a Jézusra mint helyettesítő áldozatra helyezett (ezáltal a
keresztényekről levett) átok érzékeltetésén túl a krisztusi én mint
szakrális szubjektum hatalmát kezdik népszerűsíteni. A gúnyolódó,
gyilkos ösztönét felszínre hozó, a rontást önmagáról valaki másra
terhelő tömeg átalakul, és a szakrális Áldozattal együtt érző, sőt
azonosuló, azt objektív modellnek tulajdonító hívő közösség neve-
lésére irányul a figyelem. A passió már nem önmagában jelenik meg
mint téma, hanem fordulópont és váltás lesz egy hosszú dráma köz-
ponti jeleneteként, amely dráma a világ teremtésének elbeszélésé-
ből indul ki és az Utolsó Ítélet képével fejeződik be. A létezés ki-
szolgáltatottságából fakadó félelem (mint félelem a betegségtől, a
ragályoktól és a haláltól) és másokra hárított gyűlölet az objektív
Szent, vagyis a Krisztus mindenek felett álló győzelmében feloldó-
dik és megszűnik. A materiális komfortot és jólétet kínáló polgári
tudat mint újszerű szubjektum helyett a testi lét szenvedését meg-
haladó dicsőség lesz a drámai azonosulás valódi célja mint legyőz-
hetetlen és végső állapot. És ezen a ponton a passiójáték vége, a
„világ bűnét legyőző” Feltámadott dicsőséges megjelenése epiló-
gusként megfelel az Oltáriszentség kultuszának: a paraliturgikus
játék befejezése valódi liturgiába megy át, a megjelenített és eljátszott
Üdvözítő valóságosan jelen van mint ‘corpus mysticum’, Ő lesz az
objektív hatalom.

A társadalmi változások, a megszilárdult polgári réteg viselke-
déskultúrája és én-képe, a „világvége”-hangulat lassú lecsengése, a
testi létmód modern, a népi kultúra mágikus felfogását hátrahagyó
értelmezése egyre jobban felbontotta a keresztény tömeg szubjektív
felfogását, helyette az egymás mellett élő, egymással egy „világ-
színház” keretei közt együtt-játszó szubjektumok lettek fontosak.
A parodia sacra (vagy ahogy utóbb Mark Twain írta róla: a teológiai
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burleszk) átadja helyét az auto sacramantalnak (az ‘ünnepi szekéren’
körbehordozott szentségnek), ahol az ember-főhős mint új szub-
jektum az isteni objektum (továbbra is az Oltáriszentség) archetí-
pusává változik, aki szabadon követi Krisztust, önálló döntéseire
hagyatkozva játssza el saját evilági szerepét (ahogy Krisztus is),
még ha a törvényt biztosító akarat nem is az övé, hanem isteni,
tehát transzcendens. A megváltó kegyelem mint objektív szempont
mellett sarkalatos lesz az önrendelkezés és az egyéni felelősség is
mint szubjektív elem.

Ennek a hős-típusnak egyik kiemelt példája Pedro Calderon de
la Barca Kitartó hercege (El principe constante — amelyet Grotowski
színháztörténeti értékű előadásban dolgozott fel). Akárcsak a
parodia sacra során, itt sem önmagában a karakter a lényeges, hanem
a karakterré lényegülő színész mint performer. A performatív játék
mint cselekvés egyben transzformatívvá válik: a néző előtti átala-
kulás (interszubjektív elem) objektív (szakrális) tényezővé teszi a
szerepet a játék által. A cselekvés tehát egy profánnak induló, mégis
rituális játék, amely épp inverze a társadalmi-történelmi sikernek:
a portugál herceg, Fernando nehéz taktikai harcban legyőzi a mór
hadakat, visszaszerzi a rég elvesztett Ceuta városát, de egy rosszul
alakult, véletlen portya során fogságba esik, s mert nem akar alku
tárgya lenni a portugálok és a mórok közt, elvet minden együtt-
működést, ezért a főúri fogságból fokozatosan megalázó, kegyet-
len, szolgai állapotba kerül, míg végül úgy hal éhen, akár egy ‘köz-
ember’, egy nincstelen koldus, a legértéktelenebb ember. Végső
állhatatosságát így fejezi ki a mór király előtt:

Most te vagy az úr, és én a szolga, ez hát a rend… De szavam még
büszke. Nem érdekel, hogy meghat-e az, ahogyan szenvedni látsz, a kegyed
nem kell. A halál már nem jelent újdonságot, elkerülni nem kívánom. Ami
mulandó, csak múljon. Az életért nem könyörgök, meghalni meg nem
zavar. Aki testem-lelkem adta, hitemért felmagasztalja, s nem vesztem el
úgysem, soha. A mennyország tárva vár. Ha a testem gyengül is már, a fáj-
dalom túl keserves, rongyos bőr takar csupán — a lelkem még ugyanaz. Ti
vakok vagytok, de én látok, látom a szent világosságot, a fényt, a jövőt —
az megmarad.

Szenvedésem nem tart soká, a korlátok leomlanak, ez vagyok én, rühös
ember, beteg alak — gyógyszerem a szűz halál. Létezéshez nincsen mérleg
— a földi élet örök lesz, ha hiszünk hozzá. Nincs sok időnk, s ha egy vírus
előbb letör, e vírus mi magunk vagyunk. Gyorsan élünk, önhitt módon, a
halálra sosem készen, bár annyiféleképpen beláthatnánk, hogy egy-egy
lépés a halálhoz visz csak folyton közelebb, ez bizonyos… egyedül az Úr
örök, s Ő szavát sose szegi meg. (III. felvonás)

Amit a sematizált, koturnusos előadásmód a test-játék leszűkí-
tésével nem tudott érzékeltetni, az Grotowski színházában konge-
niálisan kiegészült. Igaz, itt már jelen van a 20. század lázadó atti-
tűdje is azzal az emberi valósággal szemben, amely a racionálisan
kódolt újkori megközelítésben (karteziánus alapon) egy pontosan
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körülhatárolt énnel rendelkezik, elsődleges információja önmagáról
tulajdon szubjektív érzékelése, ahol a test háttérbe szorul, mivel az
Én épp a testi különbözőségeket meghaladva lesz egységes, és így
képes homogén tudatot biztosítani. A testi (és feltételezhetően men-
tális) fogyatékosságok mögött a lényegi embert tartják tökéletes-
nek, aki mintegy objektív emberi valóságot mutat fel, illetve kínál
igazodási pontot a testben való létezés helyes érzékeléséhez.

Grotowskinál — ahogy A kitartó hercegben is érvényesül — az
interszubjektív viszonyok a performerek (vagy inkább már transz -
formerek) között egy egységes szubjektív erőt alkotnak, amely az
objektív, transzcendens szférával szemben szeretne partner lenni.
Nem a színészt (actor) már messze meghaladó performer és a néző
(specta tor, azaz figyelő, tanú) közti viszonyra vonatkozik az inter -
szub jek tivi tás, hanem a performerek közti játékos kapcsolatra, a tré-
ning során meghaladott magányt élővé formáló impulzus-reakció köl-
csönhatásra, a valódi akcióra, amely épp a kialakuló játékkal akar
érzékeny lenni a térben jelen lévő transzcendenciára, mint egyfajta
más érzékelési dimenzióra, amely láthatatlan és halhatatlan, a játék
által azonban megidézhetővé és érzékelhetővé válik. A transz-
cendens azonban lényegénél fogva nem maga alkalmazkodik a (fi-
zikai) érzékelhetőség kategóriáihoz, épp ellenkezőleg, a performe -
r(ek) testének kell átlényegülnie, illetve a köztes falat áttörnie (ez a
transgressio Grotowski kifejezésével élve) a közvetlen kapcsolat el-
éréséhez szubjektum (performer) és objektum (transzcendens) kö-
zött. A voltaképpeni fal-áttörés tehát nem a színész és néző között
történik jelen esetben (ami a ‘negyedik fal’ lebontása lenne a szín-
házban a színpad és nézőtér között), hanem a performer és a transz-
cendens között.

A performer magánya fokozatosan alakul át. A tréningje során
önreflexióra, szubjektív szembenézésre kényszeríti magát, azonban
nyitottsága kijelöli az utat az egyes koncentrikus körökben való nö-
vekedés felé. A magányos játék páros-csoportos játékba fordul, a
csoportos játék rítussá képződik, a rítus pedig egy egészen új di-
menzióra nyílik meg, ami nem fizikailag érzékelhető, de a fizikai
test (és hang) organikus-optimális használatának szintjén jelenti a
továbblépés lehetőségét, mint önmeghaladási aktus. A célszerűsé-
get a tematikus megjelölés pontosítja: mivé akarunk átváltozni, át-
lényegülni, mi az eszmény, amely magához vonz és magába ol-
vaszt? A performer mint transzformer nem egyszerűen színpadi
hős, aki imitál, reprezentál, szimulál vagy sűrít (denset), hanem
olyan szubjektum, aki önmaga kereteit bemérve átjut egy transz-
cendens viszony kategóriái közé és szembenéz (ob-jektivál) az is-
meretlennel. Ez pedig lehet teátrális, parateátrális, vallási vagy
misztikus élmény.
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