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Willi Flemming, német irodalom -és
színháztudós 1888. január 22-én született
Berlinben, egy gyáros fiaként.
Germanisztikát tanult Berlinben, Freiburgban és
Marburgban, itt szerezte meg 1914-ben a
bölcsészdoktorátust. 1919-ben a német nyelv és
irodalom és a színháztudomány magántanára
lett a rostocki egyetemen, majd 1924-ben rend-
kívüli tanár. 1927-től 1929-ig Amszterdamban
működött, 1934-től ismét Rostockban (immár
rendes tanárként), 1943-tól 1945-ig Kielben,
1946-tól Mainzban. 1956-ban vonult nyugalom-
ba, 1980-ban hunyt el.

Széles körű érdeklődését, szellemi kapacitá-
sát és munkabírását érzékeltesse az alábbi bib-
liográfia, mely egyszersmind képet ad egy régi
német professzor munkásságának tipikus di-
menzióiról is - a magát tárgyi tudás nélkül is
lényeglátónak vélő hazai provincializmusnak erről
előszeretettel jut eszébe „a tudni nem érdemes
dolgok tudománya" kávéházi pökhendisége.

Művei: Andreas Gryphius und die Bühne

(disszertáció), 1914 (megjelent: 1921); Die
Begrűndung der modernen Asthetik und
Kunstwissenschaft durch Leon Battista Alberti.
Eine kritische Darstellung als Beitrag zur
Grundlegung der Kunstwissenschaft, 1916;
Über Geschmackbildung an Mädchenschulen,
1919; Geschichte des Jesuitentheaters in den

Landen deutscher Zunge, 1923; Epik und

Dramatik. Versuch ihrer Wesensdeutung, 1925;
Das Wesen der Schauspielkunst, 1927; Der

Az átlagos műveltségű embert általában
az iskola segíti hozzá a dráma
megismeréséhez, s ezzel összefüggésben a
diákelőadások révén többnyire a színházzal is
megismerteti. Ily módon az érintettek
szemében, ameddig csak élnek, dráma és
színház
magától értetődően egybekapcsolódik, és
jelentőségüket művelődési értékükből vezetik le.
A
színházat a dráma hajlékának tekintik; a városi
színházakban ehhez még a nagyopera kultusza
is csatlakozik. Mindeközben el szokás siklani a
színház és a dráma közti erős feszültségek fölött.
Ezek a feszültségek nem csupán üzleti természe-

Wandel des deutschen Naturgefühls vom 15.
zum 18. Jahrhundert, 1931; Barlach der Dichter,
1933; Deutsche Kultur im Zeitalter des Barock,
7. füzet, 1937-39; Die deutsche Barockzeit,

1942; Das deutsche Schrifttum von 1500-1700,

1943; Wesen und Aufgaben volkhafter Litera-

turgeschichtsschreibung, 1944; Das Werden des
Menschenbildes der deutschen Klassik
(előadás), 1947; Goethes Gestaltung des

klassischen Theaters, 1949; Ernst Barlach.

Wesen und Werk, 1958; Kultur des Barock,

1961; Bausteine zur systematischen Literatur-

wissenschaft, 1965; Andreas Gryphius. Eine

Monographie, 1965; Goethe und das Theater

seiner Zeit, 1968; Einblicke in den deutschen

Literaturbarock, 1975.
Szövegkiadásai: N. Sabbatini: Anleitung, De-

koration und Theatermaschienen herzustellen,
1926; A. Gryphius: Catharina von Georgien,

1928; Deutsches Barockdrama, I. Das schlesi-

sche Kunstdrama, 1930, I I . Das Ordensdrama,

1930, I l l . Das Schauspiel der VVanderbühne,

1931, IV. Die deutsche Barockkomödie, 1931, V.

Die Oper, 1933, VI. Oratorium, Festspiel, 1933
(utánnyomás: 1965).

Flemming élete végéig a Rostocker Studien
kiadója és a Deutsche Studien társkiadója volt.

Itt közölt tanulmányának eredeti
megjelenése: Albert Fuchs, Helmut Motekat:
Stoffe, Formen, Strukturen. Studien zur
deutschen Literatur. Hans Heinrich Borcherdt
zum 75. Geburtstag, München, 1962.

tűek, tehát, példának okáért, nem csupán abból
adódnak, hogy a klasszikusok már nem vonzzák
eléggé a művelődés buzgalmától mind kevésbé
áthatott közönséget. Hiszen kivételes szerencse
volt, hogy a XVIII. századi fejedelmek a meg-
erősödött német dráma rendelkezésére bocsá-
tották a maguk operaházait, és így fokozatosan
megvalósult a német nemzeti színjátszás álma.
Dráma és színház szövetségének létrehozása
mindig újra meg újra megoldandó feladat marad,
függetlenül attól, hogy már bevált, netán
„klasszikus" drámáról van-e szó, avagy új,
nyomtatásban csak nemrég megjelent műről.

A nehézség me csak nem is abban áll, hogy a
szerző, szándékosan vagy csupán tudatlanság-
ból, figyelmen i kívül hagyja az előadhatóság
szempontjait; eZen éppen napjainkban igyekez-
nek segíteni, gyakorlati tapasztalatok elsajátítása
révén. Kérdés azonban, mivé kell nevelni a fiatal
szerzőket. Bizony nem drámaírót, hanem
darabszerzőt fomálnak belőlük. Es éppen ebből
derül ki, hogy a diszkrepancia sokkal mélyebben
rejlik. Lényegi különbségről, eltérő létmódokról
van szó.

A színház ízig-vérig önálló valami. Több mint a
legmodernebb üvegépítmény; nem a ránk maradt
művelődési javak átrakodóhelye, nem vurstli a
szabadidő eltöltéséhez, még kevésbé templom,
ahol esztétikai misztériumokat celebrálnak. A
színház nem egyszeri kultúrtermék, hanem
alapvető emberi jelenség. A játék merőben sajá-
tos tudatállapotán alapul, és önálló, a hétköznapi
valóságtól elkülönülő létezési módot teremt. Ép-
pen emiatt kultiválják a feszültség, a görcsbe
rándult kedély oldása céljából, azért, hogy kira-
gadjon a létért vívolt küzdelem szorongattatásá-
ból és fenyegetettségéből. A színház segítséget
nyújt az élethez mindazoknak, akik képesek nyi-
tottan közelíteni hozzá és átadni magukat neki.
Mindebben dinamika rejlik, olyan regenerálóerő,
amely azonban különbözik például a demagóg
népuszítás aktivizálóképességétől. Ennek követ-
keztében a színház meghatározott funkcióra és
jelentőségre tehet szert a közösségi életben. De
ahhoz, hogy kifejthesse a maga pontosan meg-
határozható s ugyanakkor korszaktól, nemzettől
vagy kultúrkörtől függő kulturális funkcióját,
szükség van a kulturális összefüggés valamely
sajátos helyszínére.

A játék ösztöne azonban nem csupán a szín-
ház irányába terel. Napjainkban elsősorban a
sport területén bontakozik ki. Ha a sportban az
ember a maga testi adottságai és meghatározott
jellembeli tulajdonságai -ereje, kitartása, ügyes-
sége - révén válik mértékadóvá, a színházi játék
szempontjából teljes embersége, elsősorban
belső világa, életérzése és sorsfelfogása a döntő.

A színjátszás célja nem a valóság majmolása, a
mindennapi viselkedés begyakorlása. A „ját-szó"
állatok (például a kutyák) megfigyelésekor a
megszokottnál sokkal óvatosabban kellene el-
járni, mert az okot és a következményt nagyon is
könnyen összetévesztik. Vajon a begyakorlás-e
az ilyen tevékenység célja, avagy a megnyilatko-
zás éppen azért jelentkezik ilyen formában, mert
az állatnak a valóságból csak az ilyen s ehhez
hasonló megnyilatkozási gesztusok állnak ren-
delkezésére? Ha a kutyák egymás fülébe kapnak,
nyilvánvalóan nem a harapást gyakorolják be!
Ezért óvakodni kellene attól, hogy a színjátszást
valamilyen látszat-darwinizmus jegyében az
utánzási ösztönből akarjuk „levezetni". A gyakor-
latban ezt az utánzási ösztönt többnyire nagyon
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