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O SZABADPOLC O

ív - kérdésre, hogy úgy vélem: Simmel írása
ontos állomás a színházról való gondolkodás
örténetében. Úgyis felfogható, minta színházról
aló filozofálás híres-hírhedt művének, Diderot
zínészparadoxonjának korszaknyi idő elteltével
rkező visszhangja. Simmel egy történelmi és

ilozófiatörténeti korszak végén lényegében
zokat az alapkérdéseket fogalmazza újra és

gyekszik megválaszolni új szempontból, ame-
yeket Diderot ugyanezen korszak elején vetett
el és próbált megválaszolni. Mert a Színészpa-
adoxon, a színházra való filozófiai reflexiónak ez
z alighanem legzseniálisabb terméke nem egé-
zen arról szól, amit témájaként nyíltan megfo-
almaz, hogy tudniillik a színészetben sok éles-

átás kell, de semmi érzelem, az érzékenység tel-
es hiánya a színész művészetének alapfeltéte-
e, a színészt az teszi alkalmassá bármely jellem

egformálására, hogy nincs sajátjelleme, a szí-
ész azért lehet minden, mert ő maga semmi stb.
iderot történelmi tette a Színészparadoxonban,
ely írása pszichologista színház felől nézve le-

okozni látszik a színészt, valójában éppen az,
ogy a színészt esztétikai értelemben

ökéletesen emancipált művésznek tekinti, s a
agyományosan alkotóművészeknek elismert
öltővel, szobrásszal, zeneszerzővel helyezi egy
orba, továbbá és ezzel szerves összefüggésben

színészi alakítást műalkotásnak, egységes,
eljes és zárt világnak tekinti, ugyanolyan
rtelemben, mint egy regényt, egy szobrot vagy
gy szimfóniát. Diderot ezzel az elméleti
ordulattal közvetlenül elébement a
zázadforduló nagy színháztörténeti
orradalmának, a színházművészet végleges
mancipációjának, autonómmá válásának.
bból a két elementáris tényből, hogy a színész
utonóm alkotóművész, a színészi alakítás pe-
ig világszerű műalkotás, Diderot számára
esszemenő konzekvenciák adódtak.
indenek-előtt az, hogy a színész alkotó

evékenysége a szó ugyanolyan teljes
rtelmében megformálás, komponálás, mint az
róé, festőé, szobrászé és zeneszerzőé.
ovábbá a figura, amelyet a színész a
zínpadon megteremt, több az ő minden-napi
zemélyiségénél, „hatalmas szellemalak"; vagyis

színész - megint csak a költőhöz, a
zobrászhoz és zeneszerzőhöz hasonlóan -
alami olyasmit hoz létre, ami fölötte áll. Végül
indebből az következik, hogy a színészi alkotás
em vezethető le a színész mindennapi szemé-

yiségéből, nem vezethető vissza a színész ma-
ánszemélyiségére. A végső konzekvenciát eb-
ől így vonhatnánk le: a színészi alakítás mint al-
otói folyamat, és mint „mű" éppen sajátszerű lé-
yegét tekintve nem a színész pszichológiájához

artozik, hanem a művészet, az esztétikum szfé-

rájához, s az utóbbi nem vezethető le az előbbi-
ből, nem vezethető vissza, nem redukálható az
előbbire. Ennek a problematikának az átlátása
Diderot teljesítménye; és egyebek közötte prob-
lematika éles átvilágítását szolgálja a kihívó pa-
radoxonig élezett gondolatkísérlet mint
filozofálási forma; a mű maga pedig a színházról
való gondolkodás történetének alapvető
eredményei közé tartozik. Simmel ugyanezt a
problematikát fogalmazta újra az európai
filozófiai-esztétikai gondolkodás egy későbbi
fázisában és annak kon-

A színész teljesítménye olyan belső
ellentmondást hordoz, amely művészetfilozófiai
rejtéllyé teszi. Ahogy megjelenik előttünk,
spontán, a játékos legbenső lényéből
és temperamentumából feltörő meg-
nyilatkozásként, valamilyen közvetlen, önmaga
és a bemutatott sorsok által meghatározott élet
érvényesüléseként hat. A csoda mármost abban
áll, hogy mindez egy más forrásból eredő, más
által megformált tartalmon keresztül jut kifeje-
zésre, olyan szavakon és cselekvéseken át,
amelyek értelmét és összefüggéseit a fenti sze-
mélyes jellegű, öntörvényű érzelem és magatar-
tás mint idegen, szilárd szükségszerűséget eleve
készen találja. Amennyiben tehát a teljesítmény
objektív tartalma és a művész alkotó szub-
jektivitása egyedülálló módon egyszerre függet-
len egymástól és hatja át egymást, annyiban a
szóban forgó teljesítménnyel szemben támasz-
tott eszményi követelménynek mint különös és
korántsem magától értetődően átlátható kép-
ződménynek is ezekből az elemekből és mégis
rajtuk túlról kell adódnia.

A szerep ugyanis, ahogy a költői műben ma-
gában adva van, még nem határozhatja meg ezt
a követelményt, hiszen nyilvánvalóan nem szo-
rul bővebb magyarázatra, hogy egy adott sze-
rep, például a Kaméliás hölgyé, amelyet Sarah
Bernhardt oly tökéletesen alakít, ki nem
elégítően és ellentmondásosan hatna, ha egy
merőben más művészegyéniség, például Duse,
ugyanabban a felfogásban és kivitelezésben
alakítaná, vagy Kainz a maga Hamlet-felfogását
a Salviniéről másolná. Úgy éreznénk, hogy
Marguerite Gautier vagy Hamlet, ezek az
objektív költői ábrázolatok, nem támasztanak
olyan merev köve-

textusában, miközben az alapkérdéseket az élet
és a művészet viszonyának, a kultúrának egy
sokkal konfliktusosabb állapota és látásmódja je-
gyében volt kénytelen újra felvetni. Talán a
felvilágosodáséval szögesen ellentétes
perspektíva, „a kultúra tragédiájának" átélése is
tette, hogy kevésbé lelte örömét a
paradoxonokkal való játékban, mint zseniális
elődje, s inkább a racionalitás síkján
feloldhatatlan ellentétektől való megváltást
kereste: a művészet „kegyelmét".

telményeket, amelyekhez a színésznek egysze-
rűen alkalmazkodnia kell, ellenkezőleg, bármily
furcsán hangozzék is: a kívánatos színészi felfo-
gás a még eszményi követelményként sem ma-
gából a szerepből, hanem a színész művészi ter-
mészetének a szerephez való viszonyából adó-
dik. Amikor azt mondják, hogy a színész vala-
mely szerepet „hamisan" fogott fel, ez vagy
annyit jelent, hogy nem tudott megfelelő
kapcsolatot teremteni saját, ilyen vagy olyan
formában megnyilvánuló művészi szubjektivitása
és a költő objektív alkotása között, vagy pedig
azt, hogy az előbbi egyáltalán nem képes saját
centrumából és a maga teljességével az utóbira
reagálni. A feladatnak az egyes színész sajátos
lényétől való jogos, s egy érvényes eszménytől
meghatározott függőségén kívül ugyan mi más
magyarázhatná, hogy három színész ugyanazt
a szerepet három merőben különböző módon
fogja fel, mégis mindhárman művészileg egya-
ránt meggyőző élményt nyújtanak, s a költői al-
kotást háromféleképpen is egyenértékűen „in-
terpretálják", vagyis egyikük teljesítménye sem
ítélhető helyesnek vagy helytelennek egy olyan
mérce alapján, amely magából a költői műből
egyedül érvényesen kiolvasható? A helyzet ko-
rántsem úgy fest, hogy az egyik oldalon ott a
költő által rögzített objektív feladat, a másikon
pedig a reális színészi szubjektivitás, és a cél
pusztán az, hogy az utóbbi hozzáidomuljon az
előbbihez; nem, e két elem fölé egy harmadik
emelkedik: nevezetesen az a követelmény,
amelyet éppen ez a szerep éppen ezzel a szí-
nésszel - és talán egyes-egyedül csakis vele -
szemben támaszt, az a sajátos törvény, amely
az adott szerepből éppen e színészi sze-
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mélyiség számára adódik. Ezzel egyfelől meg-
haladottá válik az a hamis objektivitás, amely a
színészt szerepe marionettjévé teszi és amely-
ből, ha következetesen értelmezzük, ahhoz az
eszményhez kellene eljutni, miszerint ugyanazt
a szerepet valamennyi színésznek ugyanúgy
kell eljátszania; ugyanígy cáfolódik meg azon-
ban az a hamis szubjektivitás is, amelynek ér-
telmében a színésznek csak önmagát kell ját-
szania, mondhatni, úgy, ahogyan a természet
megalkotta, a szerep pedig nem több alkalmi
öltözetnél, amelyben egyénisége megnyilvánul.
Sokkal inkább arról van szó, hogy a színész előtt
olyan eszmény áll, amely megszabja: miképpen
formálja éppen az ő meghatározott
személyisége az adott szerepet olyan módon,
hogy a művészi összérték legmagasabb fokát
érje el. Ez az eszmény pedig oly szigorúan igé-
nyes, olyannyira objektíven áll minden hangulat
és önkény, mondhatni, a színész puszta reali-
tása fölött, akár az erkölcsi norma, amely egy
objektív helyzetből adódik az egyes ember szá-
mára, miközben ugyanakkor csak annyit köve-
telhet tőle, amennyit az illető személyisége az
adott helyzetben erkölcsi teljesítményként
nyújtani képes és köteles, míg azonos körülmé-
nyek között egy másik személyiség esetében ez
a norma talán merőben más volna.

Az, hogy valamely szerep „fekszik" egy bizo-
nyos színésznek, pusztán annyit jelent, hogy a
színész könnyen talál rá erre a szubjektivitása és
a szerep közti viszony által preformált felfogásra,
és hogy lelki realitásának úgyszólván természe-
tes folyamata mintegy magától halad azon a pá-
lyán, amelyen művészi struktúrája az adott fel-
adathoz idomulva a művészileg lehető legérté-
kesebb teljesítménnyé alakul. Egyszersmind
megvilágosodik az a sajátos jelenség is, hogy a
színész, ahogy mondani szokás,
„önmagátjátssza". A puszta egyéni természet, a
saját temperamentum, amelyet ez a szubjektív
realizmus ki akar élni, s amelynek
kirobbanásához a szerep tartalma úgyszólván
nem több puszta ürügynél, időnként
természetesen tökéletes művészi teljesítményt
hoz létre, ám a művész szubjektivitásának és a
költő megalkotta szerepnek e véletlen
egybeeséséből csupán olyan kifejezés fakad,
amely csak gyakorlatilag kielégítő, az összefüg-
gés mélységeit azonban érintetlenül hagyja.
Mert hiszen ha a szerepben valóban ott rejlenék
az önmagában egyedül érvényes norma, akkor a
fenti szerencsés eredmény csupán egyetlen szí-
nész, illetve a hozzá tökéletesen hasonló
egyéniségek esetében jöhetne létre, holott a
valóságban ilyen eredménnyel nem ritkán
korántsem hasonló személyiségek esetében is
találkozhatunk egyazon szerep kapcsán. A
művészi követel-
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ményt sokkal inkább mindenkor az a kérdés ha-
tározza meg, hogy vajon az adott színész egyé-
niségének miképpen kell viselnie, stilizálnia, pre-
zentálnia magát az adott szerep esetében, hogy
a színészi képet a lehető legtökéletesebbre for-
málja; a színpadon ugyanis nem a megírt dráma
áll, nem az hordozza a most tárgyalt problémát,
hanem a merőben új és sajátos művészi szem-

pontokból megformált színészi cselekvés. Ha te-
hát azt akarjuk, hogy a temperamentumból ere-
dő, önmagában még nem művészi impulzust kö-
vető alakítás - amelyben tehát a színész „ön-
magát játssza" - egyszersmind tökéletes mű-
vészi teljesítménnyé is váljék, úgy egybe kell
esnie a fent említett színészi cselekvésnek
ama eszményi kiteljesedésével, amely az adott
színészi személyiségben fejlődési
lehetőségként benne rejlik. Ez az az eset,
amelynek tartós formáját az etikában „szép
léleknek" szokás nevez-
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ni: olyan természetnek, amelynek csupán a ma-
ga spontán, semmiféle átalakításra nem szoruló
ösztöneit kell követnie ahhoz, hogy az erkölcsi
imperativusnak mindenestől eleget tegyen. Ám
ez a természet sem külsődleges parancsnak en-
gedelmeskedik ilyenkor, hanem azt az eszményi
követelményt teljesíti, amely az adott helyzetben
éppen a saját lényéből fakad. Merőben ösztönös
cselekvésének sajátos etikai jelentősége abban
rejlik, hogy más természetek csak ellentétes
ösztönök legyőzése árán juthatnak el az övével
egyenértékű magatartáshoz: a „szép lélekben"
az ösztönös, a természetes önérdekű vágyak-
nak engedelmeskedő s mindnyájunkban benn
élő ember eleve egyesül a magasabb rendű, az
eszményi Legyen tudatától vezérelt emberrel,
aki valamilyen formában ugyancsak ott lakozik
mindannyiunkban. A harmónia nem saját léte és
egy kívülről neki szegeződő imperativus között
bontakozik ki, hanem merőben bensőleg, a mint-
egy reálisnak mondható és az eszményi ember
között, amely utóbbi mintegy láthatatlan voná-
sokkal mindannyiunkban elő van rajzolva, ám a
fent említett szerencsés egység hiányában csak
természetünk legyőzése és átformálása árán
valósulhat meg. Nos, ez a viszony ismétlődik je-
len problémánk esetében is, ha nem is közvetle-
nül felismerhető módon. Ha a színész Hamlet-
ban „önmagát játssza", úgy teljesítményének
különös egyéni bélyegét - mindig előfeltételezve
a teljesítmény művészi tökéletességét - csak
torzul és sekélyesen fejezzük ki azzal a
megállapítással, miszerint az illető eleve
hamleti alkat. Ez ugyan lehet bizonyos mértékig
a meghatározó viszony nyersanyaga, de a
viszonyt magát oly kevéssé határozza meg, hogy
elmondható: sok olyan, nyilvánvalóan reális
hamleti alkat létezik, amelyik korántsem képes a
színpadi Hamletet jól vagy egyáltalán valahogy
eljátszani. Sokkal inkább egy harmadik, mind a
színész valódi természetén, mind Hamleten mint
költői alkotáson túli lehetőségről van itt szó: az
eszményi alakról, amely felé az egyes
színésznek törekednie kell, annak érdekében
hogy a számára, saját művészi természete
szempontjából lehetséges Hamletet a maga
végső, legtökéletesebb formájáig fejlessze. Ha
mármost saját életimpulzusai, spontánul
hatékony temperamentumának színezete ön-
maguktól sarkallják éppen ennek az alaknak a
létrehozására, ha személyiségének eleve adott
valósága mintegy ellenállás nélkül utánarajzolja
azt az eszményi figurát, amely önnön személyi-
ségén belül, azokkal a bizonyos „láthatatlan vo-
nalakkal" preformálja Hamletet - akkor a tökéle-
tes Hamletben valóban „önmagát játssza". Ez a
Hamlet, igaz, csak az ő esetében számít tökéle-
tesnek, ám nem a maga saját, magától értetődő

valósága, hanem éppen ama kívánatos eszmé-
nyi alak szempontjából, amelyik ebből a szemé-
lyes valóságból fejlődött ki, és csak a természet
szerencsés adománya folytán válhatott azzal
eggyé.

Az, ami a szokványos felfogás szerint a szí-
nész rejtélye: hogy tudniillik miként alakulhat át
egy meghatározott, sajátos személyiség egy-
szer csak egy másik, illetve sok-sok más szemé-
lyiséggé - mélyebb problémává válik: miképpen
lehetséges, hogy valamely magatartás, amelyet
egy testileg-lelkileg meghatározott egyéniség
hordoz, s amely a szóban forgó egyéniség
alkotói zsenialitásából robban ki, és általa van
megformálva, ugyanakkor mégis szóról szó-ra,
mind egészében, mind részleteiben eleve adott

legyen? Ha az emberi tevékenység formái
között a művészet az, amelyben a szubjektum
lehető legszuverénebb szabadságából kiindulva
valósul meg valamely tartalom objektív szükség-
szerűsége és ideális preformáltsága, úgy e je-
lenségre éppen a színművészet a legradikáli-
sabb példa. A képzőművész sokkal kisebb mér-
tékben lép be a műbe a maga adott
szubjektivitásával, a mű az alkotás
befejezésének pillanatában máris elválik tőle,
és az a külsődlegesnek tetsző tény, miszerint a
képzőművész alkotásának saját fizikai léte van,
míg a színész alkotása továbbra is létezésének
tér- és időbeli korlátai közé van zárva, csak
kiemeli a személyiség túl-súlyát a színészi
teljesítményben a festői teljesítményhez képest.
Ám másfelől a festői teljesítmény korántsincs
olyan objektív kötöttségeknek alávetve, minta
színészi. A realista festő modell-jével mint
teljesítménye tartalmával szemben korántsem
nélkülözi oly abszolút módon a szabadságot,
minta színész szerepe szövegével szem-ben.
Pusztán a tevékenységi forma szemszögéből
nézve (s eltekintve minden egyéb összeve-
téstől) az arcképfestő, műve tartalmát illetően,
korántsem fektet művébe ugyanolyan mértékű
szubjektivitást és egyszersmind objektivitást,
mint amennyit a színész.

Ekképpen a színművészet a művészetnek
mint olyannak lehető legáltalánosabb filozófiai
értelmezésén belül jellegzetes fokozatot képvi-
sel. Lelkünk sokfelé hasadtságából következően
az élet számos sorra válik szét, amelyek, mind a
gyakorlati, mind az elméleti megközelítés szem-
pontjából, idegenül, közös nevező nélkül futnak
egymás mellett, úgyszólván egymás iránti köl-
csönös közönnyel, ami még valami más is, és ta-
lán még mélyebb nehézségeket hordoz az élet
valamely egységes értelmének kialakulása
szempontjából, minta szóban forgó sorok szem-
bekerülése, a köztük esetleg fellépő tényleges
ellenségeskedés. Mármost úgy tetszik: a művé

szet képes rá, hogy a létezésnek és az értékek-
nek ezen, egymás szempontjából véletlenszerű
rétegei között bizonyos szemléletes egyesülési
módozatokat hozzon létre; ilyenkor úgy műkö-
dik, mint valamely, az értelem számára nehezen
felfogható, prestabilizált harmónia, kegyelem,
amely az élet fölé emelkedik, anélkül hogy az
élet egyes elemeinek erejéből kifejleszthető vol-
na. Nem arról van szó, hogy a művészet „kibékíti
egymással az élet disszonanciáit" - ez ebben az
általánosságban nem sokkal több puszta frázis-
nál. Arról van szó, hogy a művészet formájában -
és csakis abban - létrejöhet egyes, teljességgel
konkrét sorok és követelmények összetalál-
kozása. Hadd emlékeztessek itt arra a kettős
igényre, amelyet az arcképnek ki kell elégítenie:
egyfelől az ember merőben külsődleges megje-
lenését a világosság, a tetszetősség, az optikai
és művészi tagoltság legmagasabb fokára kell
emelnie, másfelől viszont egyértelműen átélhető
módon kell kifejeznie a belső személyiséget, a
külsőleg nem látható lelkiséget. És a merő szem-
léletesség igényeit kielégítő megformálás elvég-
re egészen más eszményeknek engedelmeske-
dik, s merőben más lényegtartományban he-
lyezkedik el, mint az, amelyik az ember pszichi-
kai lényegét jelképezi és tárja fel előttünk. A
tökéletes műalkotás azonban mindkét
megformálási módot párhuzamosan mutatja fel,
és ekképpen, mintegy szemléletes sejtetéssel,
rámutat ama megfogalmazhatatlan gyökerekre,
amelyek egysége lehetővé teszi, hogy a
megjelenítés birodalmában mindkét sor
összetalálkozzon. Hasonlóképpen emeli a líra a
nyelvi anyagot hangzásbeli vonzerejének
legfelső szintjéig, s fokozza fel a nyelv ritmikai
és dallambeli elemeit mind-addig, amíg az
akusztikai műalkotás önmagában tökéletesen
tagolttá és zárttá nem válik. Mármost azonban e
műalkotásnak egyszersmind a lehető
leghatékonyabban kell kifejeznie egy olyan
értelmet is, amely a verbális komplexus
hangzásával látszólag merőben esetleges
viszonyban áll, és ennek az értelemnek e hozzá
képest merőben heterogén eszményhez igazo-
dó kifejezésen keresztül kell olyan maximális vi-
lágosságot, szépséget és mélységet elérnie,
hogy úgy tűnjék, mintha e kifejezési forma
egyes-egyedül e cél érdekében jött volna létre,
azért, hogy a szóban forgó értelemnek és külön-
féle megnyilvánulásainak belső igényeit kielégít-
se. Megtörténik az a csoda, hogy úgy tetszik:
egy-egy nagy műalkotás csupán az említett té-
nyezők egyikét emelte a legmagasabb fokára, és
amikor idáig felért, a másik tényező legmaga-
sabb rendű tökélye mintegy kegyelemképpen
hullik egyszer csak az ölébe. Könnyen belátható,
miképpen valósul meg a drámai műformában is
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az önmagukban merőben ellentétes irányok felé
orientált sorok hasonló párhuzamossága. Az
adott emberi sorsnak a maga sajátos logikája,
elemeinek időviszonya szerinti, a lelki-szubjektív
elemeket a külvilág formáival és szükségszerű-
ségeivel elegyítő fejlődése voltaképpen merő-
ben idegen a drámai formától, amelyet szimmet-
rikus tagolás, a tartalomnak időben megszakítat-
lan lepergése, valamint művi emelkedések és
süllyedések jellemeznek. És mégis éppen ez a
forma teremti meg a keretet, amelyben az adott
sors a legteljesebben kibontakozhat, amelyben
a legvilágosabban reprezentálhatja önmagát,
vagy, helyesebben szólva, éppen maga ez a for-
ma működik szervezőerőként, amely a legválto-
zatosabb sorsokat is értelmük legteljesebb ki-
bontakoztatására, mintegy önnön létük leginten-
zívebb megvalósítására ösztönzi. Eszerint úgy
tetszik: minden művészet lényegi ismérve, hogy
bizonyos, a létezés egyéb rétegeiben egymástól
függetlenül fellépő, esetlegesen konvergáló
vagy divergáló jelenségsoroknak egységet köl-
csönözzön - olyan harmóniát, amelyet hol aján-
dékként élünk meg, meg nem érdemelt boldogító
adományként a világ elemeinek idegenszerűsé-
ge és zűrzavara közepette, hol pedig egy olyan
metafizikai összefüggés felsejléseként, amely a
jelenségek szétdaraboltsága közepette éppen a
művészetet állítja előtérbe önnön szimbóluma-
ként.

A művészet általános jelentőségének ebbe a
sémájába kell beilleszkednie a színművészet
központi problémájának is. A színész színpadi
szavai és cselekvései, mint már rámutattam, úgy
nyilvánulnak meg, mintha teljesen spontánul tör-
nének fel a színész impulzusaiból és az adott
helyzetből. A színész nem olvas fel, s nem úgy
tolmácsol szavakban vagy tettekkel egy adott
tartalmat, hogy ez a tartalom tűnjék fel „objektív
szellemként" a tulajdonképpeni és egyedüli léte-
zőnek, felmondása pedig csupán az írással, a
nyomtatással vagy a fonográffal egybehangolt
formának látszódjék. Mindez sokkal inkább a
marionett „játékára" érvényes, a marionettre,
amely nem önmagában valóként, az adott tartal-
mon kívül lép fel, hanem mintegy csak betűk egy
különös fajtája, melyek segítségével ez a tarta-
lom írott formát ölt, hogy mások számára közve-
títse magát. A színész ezzel szemben tisztán ön-
magából kiindulva játszik a nézőnek, a tartalom
nem valamilyen könyvből vagy egy másik sze-
mély tudatából és alkotói tevékenységéből szár-
mazik, hanem közvetlenül a színész lelkéből.
Önmagát adja; amit tesz, s amit elszenved, ami a
néző számára megjelenik, azaz ő személye, s ez
a személyiség - látszólag ugyanúgy, mint az
élet valóságában - éppen ezáltal bontakozik ki.

Eleonore Duse A holt város című d'Aununzió-
drámában

Miközben tehát az eseménysor értelmileg
teljesen követhető és érzelmileg teljesen
átélhető módon sugárzik ki ebből az előttünk
álló személyiségből, sorsának és meggyőző
erejű jellemé-nek látható feltételeiből,
egyszersmind mégis-csak tudjuk vagy érezzük,
hogy mindez már előrerajzolt, máshonnan
származó objektív adottság is, amely egy
másik lény lelkéből is fakadt, nemcsak ama
lényéből, amelyik most oly szemléletes módon
önnön forrásaiból látszik táplálkozni. A dráma
eszményi, időtlen történése, a maga csak a
költői fantáziának engedelmeskedő, semmilyen
valóságos személyiségtől nem függő
kapcsolódásaival merőben öntörvényű sort és
megformáltságot képvisel, és amikor most
tartalmilag egybecseng ezzel a bizonyos
másik, színészi eseménysorral, amely a maga
látszólagos lényegét és szemléletességét tekint-
ve éppoly öntörvényű és lelkileg meggyőző
fejlődés eredménye, ezzel két, lényegüket
tekintve egymáshoz képest önálló princípium
harmóniája születik meg, s ismét heterogén lét-
és erősorok olyan egybeesésének boldogító
élményével van dolgunk, amely nem
természetes folyamat eredményeként, hanem
csakis a művészet által válik lehetségessé.

Ez a párhuzamosság természetesen
könnyen magyarázhatónak tetszik, amennyiben
tartalmát az egyik lélek alkotta meg, majd e
tartalom a másik lélekbe átáramolva azt
reprodukcióra serkenti. Csakhogy ennyire
mégsem egyszerű a dolog, mivel a színjáték
nem olyan értelemben reprodukálja a drámát,
minta festményt egy háromszínű nyomat,
hanem művészi teljesítményként merőben
önálló alkotásnak tekintendő. Midőn a
színjáték a drámát mint tartalmat felveszi
ennek az önálló művészetnek a formáiba, a
színészi alakítás látszólag teljes egészé-ben a
színész produktivitásából és egyediségéből
indul ki. Még egyszer összefoglalva: az a tény,
hogy e teljesítmény egyfelől szilárdan és feltétel
nélkül kötődik egy eleve adott tartalom-hoz és a
költő személyiségéhez, másfelől azonban
formája révén - amelyet ezúttal joggal ne-
vezhetünk a művészet „illúziójának" - ugyan-
olyan autonóm, a művész szubjektivitásából al-
kotott jelenségként is áll előttünk - nos, ez a
tény fejezi ki az egymástól független soroknak
azt a prestabilitását, amelynek hatásait fogalmi
gondolkodásunk úgy foglalja össze, mintavilág
elemeinek a művészet által történő kibékítését
és harmonizálását.

Fordította: Szántó Judit


