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P ier Paolo Pasolini a 60‑as évek közepétől írt 
drámákat : kórházba került, s a lábadozás ideje 
alatt hat művön kezdett el dolgozni. Így szüle‑

tett meg 1967 és 73 között Calderón című műve is, me‑
lyet Pedro Calderón de la Barca tragédiája ihletett. Az 
élet álom (1635) (La vida es sueño) egy filozófiai alle‑
gória, melynek központi témája a szabad akarat és sors 
közötti konfliktus. A két műnek nemcsak a közpon‑
ti gondolata közös, de több főhősének neve (Rosaura, 
Sigismondo, Basilio) is megegyezik. Calderón drámá‑
jában Lengyelország királya börtönbe záratja saját fiát, 
mert egy jóslat szerint az szerencsétlenséget fog hoz‑
ni az országára. Később ugyan szabadon engedi a fi‑
út, aki azonban erőszakossá válik, így vissza kell tér‑
nie a börtönbe. Másnap reggel azzal a hírrel fogadják, 
hogy mindent, ami történt, álmodott csupán, s ezzel 
a darab hátralevő részében Segismundo számára elmo‑
sódik a határ álom és valóság között. Pasolini átveszi 
Calderón vezérmotívumát, de nála a hősnő, Rosaura 
lesz az, aki egyik álomból a másikba ébred fel. A való‑
ság, a szabadsághoz hasonlóan, a Pasolini‑szöveg sze‑
rint sem lehetséges, mint ahogyan azt húga, Stella már 
a mű elején közli Rosaurával :

„Mert soha senki nem fog kiszabadítani téged, akkor sem,
ha addig könyörögsz is, amíg csak bírod levegővel.”1

A dráma idő‑ és térbeli kontextusa pontosan megha‑
tározható :

Pasolini 1967‑be, Franco Spanyolországába helye‑
zi a mű cselekményét, melyben Rosaura három álma 
elevenedik meg három különböző környezetben : az el‑
sőben egy dúsgazdag arisztokrata család sarja, a máso‑
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dikban egy alacsony származású prostituált, míg a har‑
madikban középosztálybeli polgári környezetben je‑
lenik meg. A darab tehát Spanyolországban játszódik, 
allegóriaként mutatva be ez által Itália ebben az idő‑
ben Spanyolországhoz nagyon hasonló társadalmi és 
gazdasági helyzetét. A 60‑as években lezajló gazdasá‑
gi boom eredményeképpen Olaszországban – de szin‑
te mindenhol Nyugat‑Európában – radikális szociá‑
lis változások indultak be, melyek betetőzéseképpen 
1968‑ban a diákság és a munkásság tüntetéshullámai 
söpörtek végig az országon. A  gazdaság meglódulá‑
sával a burzsoázia különböző rétegei mind vagyono‑
sabbá váltak, a társadalmi ranglétra alsóbb részeit el‑
foglaló osztályok azonban továbbra sem tudtak javíta‑
ni helyzetükön, s az így kialakuló különbségek egyre 
több feszültséget szültek. Olaszországban mindenna‑
posak lettek az összetűzések a munkások, az iskolákat 
elfoglaló diákok és az ellenük fellépő rendőrség között. 
Ahogy Ginsborg írja, a 60–70‑es évek volt az az idő‑
szak, amely komolyan próbára tette Olaszország tár‑
sadalmi hierarchiáját, s még magát a kapitalizmust is 
veszélybe sodorta. Ugyanakkor a felsőbb osztályok vé‑
gül is relatíve sértetlenül jöttek ki belőle, sőt megerő‑
sítették a  fennálló struktúrát.2 68 nagyban hozzájá‑
rult a középosztályok kialakulásához : ekkor született 
meg az alsó‑középosztálynak a máig is jellemző for‑
mája, melyhez leginkább a szolgáltató szektor rosszul 
fizetett állásaiban (Macjobs) dolgozók tartoznak. Ta‑
lán ezeknek a változásoknak is köszönhető, hogy az 
akkor még létező munkásosztály 69‑ben, az úgyne‑
vezett „autunno caldo” idején egységesen tudott fel‑
lépni jogaiért, utána azonban szinte egyik pillanatról 
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a másikra feloszlott.3 Ezzel a lépéssel elindult az egy‑
beolvadás, a  fogyasztói társadalommá válás. Maga 
Pasolini is a Lettere luterane című írásában a társada‑
lom homogenizálódásáról beszél, mely szerinte le fog re‑
dukálódni egy konformista, nyárspolgári4 tömeggé.5 Ez 
a motívum tisztán megjelenik a Calderónban is, mi‑
kor Manuel, Rosaura orvosa a IV. epeiszodionban a kö‑
vetkezőket mondja :

„…egy gazdag burzsoának manapság már az alacsony 
burzsoáziát kell utánoznia, azaz a  többséget, a  több‑
séget !”6

A 60‑as évek vége már nem a nagy, mindent elsöprő 
forradalmak időszaka, az emberek nagy része ekkorra 
már nem szívesen teszi kockára a jóléti társadalom ál‑
tal elért vívmányokat. Ezt támasztja alá Colarizi állítá‑
sa is, mely szerint nem lehet fenntartani egy lázadást, 
amely folyamatosan nyomás alatt tarja a politikai be‑
rendezkedést és a lakosságot.7 Egyrészről tehát a társa‑
dalom többsége sem állt a tüntetések mellé, másrész‑
ről pedig a tüntetők sem léptek fel egységesen az érde‑
keikért. Colarizi szerint a diákok, mint a történelem 
során már sokszor, most is az előző nemzedék politi‑
káját akarták megváltani.8 Az ő esetükben tehát a tét 
nem a megélhetés volt, csupán egy eszme nyomán va‑
ló fellépés. Ahogy Nico Naldini írja, Pasolini 68‑ban 
már nem is állt be a tüntetők közé, hiszen ekkorra már 
burzsoá diákok álltak szemben azokkal a szegény mun‑
kásokkal, akik kénytelenek voltak a pénzhiány miatt 
rendőrnek állni.9 Ennek lesz megtestesítője Rosaura 
harmadik álmában Enrique, a diák, aki ki is mondja :

„Én magam is burzsoá vagyok…”.10

(A munkásság, azaz a „proletariato” mellett sok eset‑
ben – ahogyan Franca Angelini is fogalmaz Teatri 
moderni című írásában11 – a „contadino” („paraszt”) 
vagy a „sottoproletariato” („lumpenproletár”) kifejezé‑
sek is megjelennek. Ahogyan ezek az alsóbb osztályok 
sem voltak egységesek, úgy Pasolini sem feltétlenül 
egységesen állt ki a társadalom ezen rétegei mellett.)

A spanyol gazdasági csoda (1959–1973), az úgyne‑
vezett Desarrollo, Spanyolországban is hasonló hely‑
zetet teremtett a  társadalomban, csakhogy itt Fran‑
co diktatúrája (1936–1975) miatt sokkal kevesebb 
lehetőség kínálkozott az elégedetlenségek kifejezésé‑
re. A gazdasági és szociális különbségek itt is jelentős‑
sé váltak, erős volt a kontraszt a  legmagasabb (Bar‑
celona, Madrid, Alava) és a legalacsonyabb (Orense, 
Cáceres, Granada) életszínvonallal rendelkező tarto‑
mányok között.12 Hogy részesüljenek a Desarrollo ál‑
dásos hatásából, 4 millió ember indult el a városok 
felé, feladva hagyományait, hogy elmerüljön a nagy‑
városok (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia) társa‑
dalmában.13 Bár Olaszországban történtek kísérletek 
a rendszer megváltoztatására, Spanyolországban a sta‑

tus quo megőrzéséről Franco 1966‑ban a halálát köve‑
tő időkre is gondoskodott egy „alaptörvénnyel” és az or‑
szág királysággá nyilvánításával, ami szerinte mindent 
„a legmegfelelőbb módon rögzít”.14 S talán a Calderón 
is éppen azért játszódik itt, hogy a változást még in‑
kább lehetetlenként tüntesse fel, szimbolikusan utal‑
va Itáliára, ahol a társadalom homogenizálódását már 
nem lehet megállítani.

Pasolini, bár polgári környezetben nőtt fel (aho‑
gyan Nico Naldini írja, védetten a családi fészekben, 
körbevéve polgári környezettel és kultúrával15), elvei‑
ben később mégis a proletariátushoz húzott. Ez az ide‑
ológiai hovatartozás azonban sem életvitelében, sem 
pedig művészetében nem tükröződik egyértelműen. 
Például szolgálhat erre a belső ideológiai paradoxon‑
ra Pasolini egy másik jelentős drámája, a Pilade, me‑
lyet egy antik mítosz ihletett : Oresztész és Püladész 
viszályának históriája. Pasolini értelmezésében Oresz‑
tész a polgári értékek képviselője, míg Püladész szemé‑
lyesíti meg az örök lázadót, aki mindazokat képviseli, 
akik az oresztészi programon kívül állnak. A mű vé‑
gén Püladész bukása elkerülhetetlen, utalva arra, hogy 
a szerző elismeri a polgári demokrácia történelmi szük‑
ségszerűségét, még ha nem is azonosul vele, s csak te‑
hetetlen szembenálló csupán. A Calderón utolsó mon‑
datából is hasonló konzekvenciát vonhatunk le :

„Mert mindenre, amit álmodtál, vagy amit álmodni fogsz,
azt lehet mondani, hogy valóra válhat.
De ami a munkásokat illeti, nincs kétség :
az csupán álom marad, semmi más, csak álom.”16

Pasolini drámaírói munkásságával kapcsolatban is ha‑
sonló ellentmondást fedezhetünk fel : Luca Ronconi – 
aki kétszer is megrendezte a Calderónt (1978 : Teatro 
Metastasio di Prato, 1993 : Castello di Rivoli) – egy 
vele készített interjúban Pasolini színházát „burzsoá” 
színházként aposztofálta,17 hiszen míg dokumentum‑
filmjeiben a munkásokat a maguk valójában tudta áb‑
rázolni, addig a  színpadon egy realista reprezentáci‑
óban éppen a polgári színházat meghatározó stiláris 
elemek kerülnek előtérbe. „Nem lenne tiszta élet”18 
– mondja.

Pasolini műveinek nagy része csupán halála után 
került színpadra, s  recepciója a mai napig is írói és 
filmrendezői munkásságát helyezi előtérbe. Ennek 
egyik oka az, hogy Pasolini színpadra szánt írásainak 
dramaturgiája elsődlegesen nem a  művek színházi 
kivitelezhetőségének kritériumait tartja szem előtt : 
mivel a  szerző saját konfliktusait szeretné elmesélni 
a színpadon, a drámaiság helyett a belső én monológ‑
jainak drámaiságára kerül a hangsúly. Franca Angelini 
szerint Pasolini elutasítja mind a  polgári, mind an‑
nak ellentétét, az avantgárd színházat, az övé a „paro‑
la” színháza, mely a „kulturálisan előrehaladott” cso‑
portokhoz és a munkásosztályokhoz szól, ahol a szí‑
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nészek művelt kultúremberek, maga az előadás pedig 
egy „kulturális rítus”.19

Pasolini tehát, ahogyan azt Manifesto20 című írásá‑
ban is kifejti, igyekszik a két, akkoriban szerinte lé‑
tező fő irányzat mellett egy harmadikat kialakítani, 
a „szó” színházát. A színész helyét és szerepét a követ‑
kezőképpen definiálja :

„35. Szükségszerű tehát, hogy a Beszélő színház színésze, 
amennyiben színész, megváltoztassa a természetét : már 
nem kell, a szó fizikai értelmében, olyan ige hirdetőjé‑
nek éreznie magát, amely a kultúrát a színház egy szak‑
rális ideáján szűri át : egyszerűen kultúrembernek kell len‑
nie. Sikerét nem kell többé személyes bűverejére (polgári 
színház) vagy egyfajta hisztérikus, médiumszerű képes‑
ségre (antipolgári színház) alapoznia, hol a néző látvá‑
nyosságigényének demagóg kizsákmányolásával (pol‑
gári színház), hol hitegetésével, miszerint egy szakrális 
rítus részesévé teszi (antipolgári színház). Sikerét kizá‑
rólag a szöveg megértésének képességére kell alapoznia. 
Nem egy, a szövegen átsejlő üzenet (a Színház !) tolmá‑
csolójának kell lennie, hanem a  szöveg élő hordozójá‑
nak. A gondolatot kell áttetszővé tennie : és annál jobb 
színész, minél inkább úgy érzi a néző, szövegmondását 
hallgatván, hogy ő valóban érti a szöveget.”21

Kérdés ugyanakkor, hogy menyire lehet a  színészre, 
mint egy önálló, művelt és kulturális entitásra tekin‑
teni, mikor a színpadon tulajdonképpen az író gondo‑
latait közvetíti. Pontosan ezért tekinti Luca Ronconi 
is „szócsőnek” a színészt Pasolini színpadán, s fogal‑
maz úgy, hogy amit Pasolini elképzelt, az érthető, de 
a színházban nem működik.22 Lichte szerint „az, hogy 
a  színpadon az emberi testet a  pszichológiai folya‑
matok »természetes« jeleiként értelmezik és alakítják 
át, egészen a 19. és 20. század fordulóján megjelenő 
avantgárd mozgalmakig a  polgári illúziószínház lé‑
nyegi vonása”, amelyeknek megjelenése „egyértelmű‑
en a nyelvi válság élményében gyökerezik”.23 A nyelv 
kiüresedése lesz az egyik fő kiváltó oka a korszakban 
a különböző színházi avantgárd mozgalmak elindulá‑
sának, ahogyan Antonin Artaud színházának is éppen 
ennek a jelenségnek az ellentételezése az egyik célja :

„Mert nem csak szóbeli kultúra van, hanem van gesztu‑
sokból álló kultúra is. Más nyelv is van a világon, mint 
a mi nyugati nyelvünk, amely lemezteleníti, kiszikkaszt‑
ja a gondolatokat, s a keleti kifejezésmódokkal szöges el‑
lentétben tétlen állapotukban mutatja be őket, ahelyett 
hogy közben természetes képzettársítások egész rendsze‑
rét hozná mozgásba.”24

Pasolini korának két főbb színházi trendje a  polgá‑
ri színház és a magukat ezzel szemben meghatározó 
avantgárd irányzatok voltak, s ő ezektől akart elsza‑
kadni azáltal, hogy velük szemben kívánta definiálni 
művészetét. Nem a szöveg másodlagossá tételében lát‑
ta az új idők színházát, hanem abban, hogy visszaad‑

ja neki irodalmi értékét. Íróként hitt abban, hogy bi‑
zonyos tartalmakat a  szavakon keresztül lehet a  leg‑
jobban közvetíteni, drámáiban azonban ez által ép‑
pen a cselekmény, a mozgás szorul háttérbe, amitől 
a színházi közönség a legkevésbé hajlandó eltekinte‑
ni. Színészei a színpadon Pasolini‑lírát recitálnak, s ez 
az aktus, ahogyan Craig írja, inkább hasonlít egy köl‑
tői esthez, melyben :

„A költő képzelete hangot kap a  szépen megválasztott 
szavakban ; ezután vagy elszavalja, vagy elénekli nekünk 
ezeket a szavakat, és kész. Az énekelt vagy szavalt köl‑
tészet a fülünkhöz szól s azon keresztül a képzeletünk‑
höz. Nem sokat segít, ha a költő gesztussal is kíséri sza‑
vait vagy énekét ; sőt, inkább elrontja vele az egészet.”25

A színészek így éppen azon individualitásukat vesztik 
el, amely a Manifestóban kifejtett művelt, kultúrem‑
ber táptalaja. A Pasolini által említett szakralitás nem 
csupán a színházi tér közegében jelenik meg, hanem, 
ahogyan Lichte is írja Craig színpadáról, a színészek‑
ben egy felettük álló hatalom nyilvánul meg, nekik 
pedig az a feladatuk, hogy valamiképpen láthatóvá te‑
gyék a láthatatlan erőket.26 Ebben az esetben a színé‑
szek „pusztán” tolmácsok, akiken saját műveltségük 
és kultúrájuk feladásán keresztül juthat el torzítatla‑
nul a szöveg a „hallgatókhoz”. Pasolini színpadán te‑
hát maga a költő beszélget – ideális esetben – egyen‑
rangú hallgatóságával. A Calderónban is megjelenik va‑
lamiféle felsőbbrendű, belső „lírai én”, mely minden más 
egyéb szubjektumot szétrombolva helyet csinál magának, 
hogy saját ideáit közvetítse. Ronconi szerint a  Calde‑
rón szereplőinek pszichológiai ábrázolásai sem min‑
dig konzekvensek :

„Pablo alakját nagyon nehéz színre vinni, mert szinte 
minden lapozásnál más arcát mutatja ; így tulajdonkép‑
pen nincs pszichológiai következetesség a szereplőkben, 
és ezért könnyebb azt gondolni, hogy valamiféle kive‑
tülései, vagy alteregói magának Pasolininek ; és mintha 
mindig látnánk őt a szöveg mögött…”27

A Calderónon végighúzódó egyik legfőbb motívum 
is Pasolini saját életére reflektál. Ennek gyökerei 
Oidipusz király című filmjében ragadhatóak meg 
a  legtisztábban, melynek alapmotívuma maga az 
Ödipusz‑komplexus : a  rendezőről köztudott volt, 
hogy rajongott édesanyjáért, akihez egészen halálá‑
ig szoros kapcsolat fűzte. A  nyitó kerettörténetben 
a katonatiszti ruhát viselő apafigura utalás a rendező 
szintén katonatiszt apjára, akihez mindig is ambiva‑
lens érzelmek, viszonyok fűzték. Oidipusz és Pasolini 
életét egyaránt az apa alakja árnyékolta be. Ezt maga 
Pasolini is megvallotta : „Az Oidipusz királyban saját 
Ödipusz‑komplexusom történetét mesélem el. A gyer‑
mek a prológusban én vagyok, az apja az én apám, gya‑
logsági tiszt, és az anya, egy tanítónő, az én anyám.”28 
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A helyzetből való kitörési vágy Calderón című művé‑
ben Rosaura álomból álomba való menekülésében 
jelenik meg. Hiába lesz azonban anya, nő vagy gyer‑
mek, erőfeszítései nem járnak sikerrel, hiszen a hata‑
lom mindig engedelmességre kényszeríti. Mindhárom 
álomban a  főhősnő számára megjelenik az immora‑
litása miatt beteljesülhetetlen szerelem : az elsőben 
Sigismondoról kiderül, hogy saját apja, a  második‑
ban Pablóról, hogy saját fia, míg a harmadik álom‑
ban Enrique, a diák, tulajdonképpen mint Rosaura és 
Basilio fiának egyfajta projekciója van jelen.

Mindhárom álomban hangsúlyos az Ödi pusz‑struk‑
tú ra és annak hatalmi aspektusa is, mely Basilio képé‑
ben testesül meg, aki először mint uralkodó és apa je‑
lenik meg, majd a Velázquez Las meniñas című képé‑
re alapuló jelenetben fasiszta tiszt, Rosaura második 
álmában égi jelenségként küldi el orgyilkosait, s vé‑
gül mint férj jelenti fel a  diákot, mielőtt kimonda‑
ná, hogy a munkásság győzelme csupán álom marad 
mindörökre. Az apától és annak hatalmától való féle‑
lem Rosaura és Basilio kapcsolatában manifesztálódik. 
Ez utóbbi olyannyira erős, hogy Luca Ronconi sze‑
rint a Calderónban a prostituált Rosaura csupán az ál‑
ma egy másik Rosaurának, a burzsoá Rosaurának, aki 
szeretné magát munkásnak álmodni. A mű igazi fő‑
szereplője valójában Basilio.29

Ezeknek a  hatalmi játékoknak, illetve e játékok 
freudi olvasatának akkor is van relevanciája, ha fi‑
gyelmen kívül hagyjuk a szerző életének adatait, ha 
a  szöveget nem autóbiográfiai kontextusban olvas‑
suk, hanem politikai‑társadalmi‑kulturális koordi‑
nátarendszerben, építve Deleuze és Guattari tézisére, 
amelyet Anti‑oedipus című művükben így foglaltak 
össze : „az ödipális hármas az autoritásnak és a gátlás‑
nak olyan struktúráját indukálja, mely nemcsak a csa‑

ládon belül, hanem azon keresztül a társadalom álta‑
lános szintjén is működik.”30 Pasolini műve a freudi 
Ödipusz‑komplexuson, valamint az annak belátásait 
alkalmazó posztkoloniális nézőponton keresztül a ko‑
lonizáló hatalom, ideológia és elnyomás itt felállított 
viszonyrendszerében is olvasható. Pasolini esetében az 
imádott munkásság és a gyűlölt burzsoázia a szeretett 
anya és a gyűlölt vagy félt apa kivetüléseként ölthet 
testet. Ugyanakkor ezeknek az érzéseknek mindig je‑
len van az ellentételezése is : a túlzott szerelem elsza‑
kadási vágyat szülhet, mint ahogyan a félelem az el‑
fogadás iránti vágyat. A befogadó is talán azért érez 
ambivalenciát a műben, mert érzékeli e kettősséget. 
A Pasolini korában zajló társadalmi átalakulások, az 
eddig jól meghatározható osztályrendszer felbomlása 
és újjáalakulása különböző vásárlóerejű fogyasztói cso‑
portokra, szociológiai aspektusból is ambivalenciát te‑
remtett. Megszűntek az eddig jól körülhatárolható ba‑
rátok és ellenségek, s megjelent a kötelező fogyasztás 
a társadalmat mintegy kolonizálni képes új hatalma, 
mely Pasolini számára a diktatúra, a fasizmus helyét 
vette át. Calderón című művében az elmúlt kor nagy 
társadalmi rendszereinek bukását követhetjük végig, 
amint a hatalom új formájának generációja éppen he‑
lyet csinál magának a háromszög csúcsán.
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