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JAC QU ES DERRIDA 

A Ke gyet len ség Szín há za és  
a rep re zen tá ció be zá ró dá sa1 

 
(Pau le Thé ve nin- nek) 

 
„Egy al ka lom van a vi lá gon, hi szen egy fo lya ma tos ese mény nek,  

ma gya rá zom mind járt, nincs Je le ne, nincs – egy je len nem lé te zik.”  
(Mal lar mé2) 

 
„…ami az erôi met il le ti, 

csak kiegé szí tôk, 
kiegé szí tôi egy adott ál la pot nak, 

ami azt je len ti, hogy so ha nem volt kez det…” 
(Antonin Artaud, 1947. jú nius 6.)

„A tánc, /kö vet ke zés kép pen a szín ház/ lé te még 
el sem kez dô dött.” Ezt ol vas hat juk Antonin 
Artaud egyik utol só írá sá ban.3 Már pe dig 

ugyaneb ben a szö veg ben, egy ki csi vel fel jebb úgy 
ha tá roz za meg a Ke gyet len ség Szín há zát, mint „egy 
bor zal mas, és mégis ki ke rül he tet len szük ség sze rû -
ség ál lí tá sát”. Artaud te hát nem kiált rom bo lá sért, 
a ta ga dás új meg nyil vá nu lá sáért. Mindan nak el le -
né re, amit kiala ku lá sa so rán szét kell rom bol nia, 
„a Ke gyet len ség Szín há za nem egy hiány zó üres ség 
szim bó lu ma”. Ál lít, lét re hoz za ma gát az ál lí tást an -
nak tel jes és szük ség sze rû szi go rú sá gá ban. Ám a 
leg rej tet tebb, a leg gyak rab ban el te me tett, ön ma gá -
tól el té rí tett je len té sé ben is: bár mennyi re „ki ke rül -
he tet len” is, ez az ál lí tás „még nem kez dô dött el”. 

Meg kell szü let nie. Már pe dig egy szük sé ges ál -
lí tás csak ön ma ga szá má ra új já szü let ve szü let het 
meg. Artaud szá má ra a szín ház jö vô je – te hát a jö -
vô ál ta lá ban – nem nyí lik meg, csak az ál tal az ana -
fo ra ál tal, amely vissza nyú lik a szü le tés elôtt re. 
A teat ra li tás nak ke resz tez nie kell és rész rôl rész re 
hely re kell ál lí ta nia a „lé te zést” és a „húst”. Így az, 

amit a test rôl mond ha tunk, igaz a szín ház ra is. Már -
pe dig tud juk, Artaud egy meg fosz tott ság más nap -
ján élt: sa ját tes tét, tes té nek tu laj don jo gát és tisz -
ta sá gát szü le té se kor el ra bol ta ez a tol vaj is ten, aki 
csak azért szü le tett, „hogy csel lel az én ké pem ben 
ad ja el ma gát”.4 Az új já szü le tés két ség kí vül – 
Artaud gyak ran em lé kez tet rá – a szer vek egy faj ta 
új ra ta ní tá sá val megy vég be. Ez vi szont le he tô vé te -
szi, hogy el jus sunk egy szü le tés elôt ti és ha lál utá -
ni élet hez („…a ha lál árán vé gül va ló sá gos hal ha -
tat lan sá got nyer tem”5); nem pe dig egy szü le tés elôt -
ti és élet utá ni ha lál hoz. Ez kü lön böz te ti meg a ke -
gyet len ség ál lí tá sát a ro man ti kus ta ga dás tól; cse kély 
kü lönb ség, mégis dön tô fon tos sá gú. Lich ten ber -
ger: „Nem tu dok meg sza ba dul ni at tól a gon do lat -
tól, hogy szü le té sem elôtt ha lott vol tam, és, hogy 
a ha lá lom mal vissza té rek eb be az ál la pot ba… Meg -
hal ni és új já szü let ni elô zô lé te zé sünk em lé ké vel, 
ezt ne vez zük áju lás nak; más szer vek kel feléb red -
ni, ame lye ket elô ször új ra kell ta ní ta ni, ezt hív juk 
szü le tés nek.” Artaud szá má ra elô ször is ar ról van 
szó, hogy ha lá lá val ne hal jon meg, és ne hagy ja, 

1 A szö veg a Gon do lat-Jel 1994/I–II. 13–17. ol vas ha tó ta nul mány új ra köz lé se. (A szer kesz tôk meg jegy zé se.) 
2 Mal lar mé: L’Ac ti on rest rein te. In: Qu ant au liv re, Oeuv res Complètes (ed. Yves -A la in Fav re), Pa ris, Gar nier, 1985. 286. 
3 A dá tu mok kal meg je lölt szö ve gek kiadat la nok (84, 1948) 
4(84, p. 109.) 
5 [p. 110]
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hogy a tol vaj is ten meg fossza éle té tôl. „És azt hi -
szem, hogy a ha lál vég sô pil la na tá ban min dig ott 
van va la ki más, hogy meg fosszon sa ját éle tünk tôl.” 
(Van Gogh, a tár sa da lom ön gyil ko sa) 

Ugyanígy, a nyu ga ti szín há zat el vá lasz tot ták lé -
nye gi ere jé tôl, el tá vo lí tot ták ál lí tó lé nye gé tôl, a vis 
affirma ti va tól. És ez a meg fosz tott ság a kez de tek -
tôl fog va ott van, ez ma gá nak az ere det nek, a szüle -
tés nek mint ha lál nak a moz gá sa. Ezért van „hely 
hagy va a hal va szü le tett szín ház min den szín pa -
dán”.6 A szín ház sa ját el tû né sé ben szü le tik, és e 
moz gás sar ja dé ká nak ne ve: em ber. A Ke gyet len ség 
Szín há zá nak úgy kell meg szü let nie, hogy el vá lasztja 
a ha lált az élet tôl, és el tör li az em ber ne vét. A szín -
ház nak min dig mást kel lett ten nie, mint ami re szü -
le tett: „Az utol só szó az em ber rôl még nem hang -
zott el… A szín ház tól so ha nem vár ták, hogy leír -
ja az em bert és tet teit… És a szín ház, ez a há nya -
ve ti po já ca, szö ges dró tok fém szé le ál tal kel tett ze ne, 
há bo rús ké szült ség ben tart ben nün ket az el len az 
em ber el len, aki megerô sí tett ben nün ket… Aisz -
khü losz nál az em ber gyen ge, de még egy ki csit is -
ten nek ér zi ma gát, és nem akar be lép ni a memb -
rán ba, Eu ri pi dész nél vé gül be le za va ro dik a memb -
rán ba el fe lejt ve hol és mi kor volt is ten”.7 

Két ség kí vül fel kell tá masz ta ni, hely re kell ál lí -
ta ni a nyu ga ti szín ház ere de té nek elô es té jét, ezét a 
ha nyat ló, de ka dens, ta ga dó szín há zét, hogy ke le ti 
ho ri zont ján fe lé lesszük az ál lí tás ki ke rül he tet len 
szük sé ges sé gét. Egy még nem lé te zô szín pad kike -
rül he tet len szük sé ges sé gét, ter mé sze te sen, de az állí -
 tást nem hol nap kell ki ta lál ni va la mi fé le „új színház -
ban”. Ki ke rül he tet len szük sé ges sé ge ál lan dó erô -
ként mû kö dik. A ke gyet len ség szün te le nül mû kö -
dés ben van. Az a rés, az az üres hely, amely erre a 
még „nem lé te zô” szín ház ra vár, pusz tán azt a furcsa 
tá vol sá got mé ri, amely a ki ke rül he tet len szük sé -
ges ség tôl, az ál lí tás je len ide jû (vagy in kább ak tuá -

lis, ak tív) mun ká já tól vá laszt el ben nün ket. En nek 
a tá vol ság nak az egye dül ál ló meg nyí lá sá ban állít ja 
fel szá munk ra rej té lyét a ke gyet len ség szín pada. És 
eb be a meg nyí lás ba kí vá nunk mi is be le lép ni itt. 

Ha ma, az egész vi lá gon – és ezt szám ta lan meg -
nyil vá nu lás éke sen bi zo nyít ja – min den faj ta szín -
há zi me rész ség ki nyil vá nít ja, jo go san vagy jog ta la -
nul, de egy re na gyobb ki tar tás sal, hû sé gét Ar taud-
 hoz, úgy a Ke gyet len ség Szín há za, je len le gi nemléte 
és ki ke rül he tet len szük sé ges sé ge tör té nel mi kér -
dés. Nem azért tör té nel mi, mint ha hagy ná ma gát 
beír ni az úgy ne ve zett szín ház tör té net be, sem nem 
azért, mert kor sza kot nyit na a szín há zi for mák jö -
vô jé ben, vagy he lyet kö ve tel ne a szín há zi rep re zen -
tá ció mo dell jei nek so rá ban. Ez a kér dés ab szo lút 
és ra di ká lis ér te lem ben tör té nel mi. A rep re zen tá -
ció ha tá rát je len ti be. A Ke gyet len ség Szín há za nem 
rep re zen tá ció. Az élet ma ga, amennyi ben az élet 
rep re zen tál ha tat lan. Az élet a rep re zen tá ció nem 
rep re zen tál ha tó ere de te. „’Ke gyet len ség’ he lyett te -
hát mond hat tam vol na ’éle tet’’ is.” (KSz: 1748) Ez 
az élet hor doz za az em bert, jól le het ez el sô sor ban 
nem az em ber éle te. Az em ber nem más, mint az 
élet rep re zen tá ció ja, és itt van a klasszi kus szín ház 
me tafi zi ká já nak – hu ma nis ta – ha tá ra. „A ma is -
mert szín ház nak sze mé re vet het jük még, hogy iszo -
nya tos kép ze lô erô-hiány ban szen ved. A szín ház -
nak az élet tel kell egyen lô vé len nie, per sze nem az 
egyé ni élet tel, az élet egyé ni ol da lá val, amely ben a 
JEL LE MEK dia dal mas kod nak, ha nem a fel sza ba dí -
tott élet tel, amely el söp ri az em be ri egye di sé get, és 
amely ben az em ber csu pán vissz fény” (KSz: 176). 

A rep re zen tá ció leg nai vabb for má ja nem de bár 
a mi mé zis. Akár csak Nietz sche (és a ro kon vo ná -
sok nem me rül nek ki ennyi ben), Artaud is le akar 
szá mol ni a mû vé szet imi tá ciós fo gal má val, az arisz -
to te lé szi esz té ti ká val, amely ben a mû vé szet nyu gati 
me tafi zi ká ja ön ma gá ra ta lál.9 „Nem a Mû vé szet az 

6 („A szín ház és az ana tó mia” in la Rue, 1946. jú lius) 
7 Uo. 
8 Az idé ze tek Antonin Artaud: A kö nyör te len szín ház cí mû kö tet bôl va lók, Bu da pest, Gon do lat, 1985, for dí tot ta Bet len János. 

To váb biak ban K. Sz. (a for dí tó). 
9 „Az or giák pszi cho ló giá ja, mint élet bôl és erô bôl kiáram ló ér zés, amely nek bel se jé ben a szen ve dés mintegy ösz tön zô ként 

mû kö dik, ez ad ta a ke zem be a kul csot a tra gi kus ér zés fo gal má hoz, amit sem Arisz to te lész, sem a mi pesszi mis táink nem 
ér tet tek meg.” A mû vé szet a ter mé szet imi tá ció ja ként lé nye gi mó don kom mu ni kál a ka tar ti kus té má val. „Nem ar ról van 
szó, hogy meg sza ba dul junk a félelemtôl és a részvéttôl, sem ar ról, hogy meg tisz tul junk egy ve szé lyes ér zés tôl és hir te len 
meg könnyeb bül jünk, ezt Arisz to te lész gon dol ta; ha nem, hogy át lép ve a félelmet és a részvétet, ma gunk le gyünk a jö vô 
örök gyö nyö re, amely ma gá ban fog lal ja a rom bo lás gyö nyö rét is (die Lust am Ver nich ten). És itt új ra érin tem azt a he lyet, 
ahon nan in dul tam. A tra gé dia szü le té sé ben ér té kel tem át el sô íz ben min den ér té ket. Vissza té rek a föld re, amelybôl nô aka -
ra tom, ha tal mam – én, a fi lo zó fus Dio nü szosz utol só ta nít vá nya – én, aki az örök vissza té rést ta ní tom” (Gö tzen-Dam -
merung, Wer ke, II, p. 1032).
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élet imi tá ció ja, az élet imi tál egy transz cen dens 
prin cí piu mot, amellyel a mû vé szet ál lít ja hely re 
kom mu ni ká ción kat.”10  

A szín ház mû vé szet nek kell az imi tá ció dest ruk -
ció já nak el sôd le ges és ki vé te le zett he lyé vé len nie: 
min den más mû vé szet nél in kább jel lem zi a szín -
há zat a to tá lis rep re zen tá ció mun ká ja, amely ben az 
élet ál lí tá sát a ta ga dás meg ket tô zi és kiüre sí ti. Ez a 
rep re zen tá ció, amely nek struk tú rá ja nem csak a mû -
vé szet be vé sô dik be le, ha nem az egész nyu ga ti kul -
tú rá ba (val lás ba, fi lo zófiába, po li ti ká ba), töb bet je -
lent te hát pusz tán egy sa ját sá gos szín há zi konst -
ruk ció nál. A kér dés, amely ma szá munk ra adó dik, 
ezért ha lad ja meg nagy ban a szín há zi tech no ló giát. 
Íme Artaud leg ma ka csabb ál lí tá sa: a tech ni kai vagy 
te at ro ló gi ai reflexi ót nem sza bad mel lé kes kér dés -
ként ke zel ni. A szín ház ha nyat lá sa min den bi -
zonnyal egy ilyen szét vá lasz tás le he tô sé gé vel kez -
dô dik. Ezt bát ran hang sú lyoz hat juk anél kül, hogy 
a szín há zi tech ni ka ha tá rain be lül adó dó te at ro ló -
gi ai prob lé mák vagy for ra dal mak fon tos sá gát és ér -
de keit csor bí ta nánk. Artaud szán dé ka azon ban jelzi 
eze ket a ha tá ro kat. Amíg ezek a tech ni kai és szín -
há zon be lü li for ra dal mak nem érin tik alap jai ban a 
nyu ga ti szín há zat, ad dig ah hoz a tör té ne lem hez és 
ah hoz a szín pad hoz tar toz nak, ame lyet Antonin 
Artaud fel akart rob ban ta ni. 

Sza kí ta ni ez zel az oda tar to zás sal, mit is je lent 
ez? Le het sé ges-e ez? Mi lyen fel té te lek kel hi vat koz -
hat ma egy szín ház jo go san Ar taud- ra? Az, hogy 
annyi ren de zô sze ret né ma gát örö kö se ként elis mer -
tet ni (lásd Artaud „há zas sá gon kí vül szü le tett gyer -
me kei” – ezt leír ták), pusz tán egy tény. A jog és a 
cí mek kér dé sét is fel kell ten ni. Mi lyen kri té riu mok 
mel lett is mer nénk el, hogy egy ilyen kö ve te lés jog -
sér tô? Mi lyen fel té te lek mel lett „kezd het ne el létezni” 
egy au ten ti kus „Ke gyet len ség Szín há za”? Ezek az 
egy szer re tech ni kai és (ar taud -i ér te lem ben) 
„metafi zi kai” kér dé sek ön kén te le nül fel me rül nek 
A szín ház és Ha son má sa szö ve gei nek ol va sá sa kor, 
mi vel ezek az írá sok in kább ké ré sek, sem mint utasí -
tá sok összes sé ge, il let ve kri ti kai írá sok rend sze re, 
me lyek megin gat ják a nyu gat tör té ne té nek egé szét, 
nem pe dig egy szín há zi gya kor lat ról szó ló ér tekezés. 

A Ke gyet len ség Szín há za le ta szít ja Is tent a szín -
pad ról. Nem ál lít a szín pad ra egy új, ateis ta dis kur -
zust, nem ad szót az ateiz mus nak, nem en ge di át 
a szín ház te rét egy fi lo zofi kus lo gi ká nak, amely 

(leg na gyobb unal munk ra) új fent be je len ti Is ten ha -
lá lát. A ke gyet len ség szín há zi gya kor la ta ak tu sá ban 
és struk tú rá já ban egy nem-teo ló giai te ret fog lal el, 
il let ve hoz lét re. A szín pad ak kor teo lo gi kus, ha a 
be széd ural ja, a be széd aka rá sa, egy el sôd le ges lo -
gosz ter ve, ami nem tar toz ván a szín ház te ré hez, 
tá vol ról irá nyít ja azt. A szín pad ak kor teo lo gi kus, 
ha szer ke ze te a ha gyo má nyok nak meg fe le lôen a 
kö vet ke zô ele mek bôl te vô dik össze: egy szer zô-te -
rem tô, aki tá vol ról, je len nem le vô ként, szö veg gel 
fel fegy ver kez ve felügye li, összeál lít ja és meg szab ja 
a rep re zen tá ció ide jét és ér tel mét úgy, hogy a rep -
re zen tá ció ôt rep re zen tál ja, tud niil lik azt, amit gon -
do la tai, szán dé kai, el kép ze lé sei tar tal má nak hí -
vunk. Rep re zen tál ni rep re zen tá lók ál tal, ren de zôk 
vagy szí né szek ál tal, akik, el nyo mott tol má csok -
ként sze rep lô ket rep re zen tál nak, és akik, leg fô kép -
pen azon ke resz tül, amit mon da nak, töb bé-ke vés -
bé köz vet le nül a „te rem tô” gon do la tait rep re zen -
tál ják. Tol má cso ló rab szol gák, hû sé ge sen vég re -
hajt ják a „mes ter” gond vi se lés sze rû aka ra tát. Aki 
egyéb ként – és ez a rep re zen ta tív struk tú ra iro ni -
kus sza bá lya – mindeze ket a vi szo nyo kat szer ve zi, 
nem te remt sem mit, csak a te rem tés lát sza tát kel -
ti, mi vel nem tesz mást, mint átír és elol vas tat egy 
olyan szö ve get, amely már ter mé sze te sze rint is 
szük ség kép pen rep re zen ta tív. És ez a rep re zen ta -
tív szö veg a „va lós nak” hí vott do log gal imi ta tív és 
rep ro duk tív kap cso la tot tart fenn (a lé te zô va lóssal, 
az zal a „va ló ság”-gal, ami rôl Artaud azt mond ja az 
Aver tis se ment au Mo i ne- ban, hogy a „szel lem ürülé -
ke”). Vé gül a teo lo gi kus szín pad ré sze egy ül dögélô, 
passzív kö zön ség, a né zôk, fo gyasz tók, „él ve zôk” 
pub li ku ma – ahogy Nietz sche és Artaud mond ja –
, amely részt vesz egy iga zi tar ta lom és mély ség nél -
kü li, moz du lat lan elôadá son, amit kí ván csi, les ke -
lô dô te kin te te szá má ra nyúj ta nak. (A Ke gyet len ség 
Szín há zá ban a lá tás tisz ta le he tô sé ge nincs ki té ve a 
kí ván csi ság nak, vo y eu riz mus nak.) Ez az ál ta lá nos 
szer ke zet, amely ben min den pil la na tot össze kap -
csol a rep re zen tá ció, amely ben az élô je len rep re -
zen tál ha tat lan sá ga el van lep lez ve és fel van old va, 
el nyom va vagy szám ûz ve a rep re zen tá ciók vég telen 
lán co la tá ban, ez a szer ke zet so ha nem vál to zott. 
Va la mennyi for ra da lom érin tet le nül hagy ta, sôt 
még vé del mé re és hely reál lí tá sá ra is haj lot tak. És 
ez a fo ne ti kus szö veg (a be széd, az átadott dis kur -
zus, ame lyet a sú gó ad át, a sú gó lyuk pe dig a rep -

10 (IV, p. 310.).
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re zen tá ló struk tú ra rej tett, de elen ged he tet len kö -
zép pont ja) biz to sít ja a rep re zen tá ció moz gá sát. 
A nyu ga ti szín ház min den ké pi, ze nei, sôt akár 
gesz tus for má ja – bár mi le gyen is a je len tô sé ge – az 
ese tek több sé gé ben nem tesz mást, mint il luszt rál -
ja, kí sé ri, szol gál ja, dí szí ti a szö ve get, a ver bá lis szö -
ve tet, a lo goszt, mely a kez de tek ben ki mond ja ma -
gát. „Csu pán szó hasz ná lat dol ga te hát, hogy azt te -
kin tik szer zô nek, aki a szó nyel vé vel ren del ke zik, 
a ren de zôt pe dig az ô rab szol gá já nak. Esze rint a 
ren de zô egy sze rû mes ter em ber, a da ra bok adap tá -
ló ja és for dí tó ja, aki mindörök re ar ra ítél te tett, hogy 
egyik nyelv rôl a má sik ra ül tes se át a drá mai mû ve -
ket. Ez a za var csak ad dig áll hat fenn, a ren de zô 
csak ad dig lesz kény te len hát tér be szo rul ni a szer -
zô mel lett, amíg a sza vak nyel ve fel sôbb ren dû nek 
szá mít a töb bi hez ké pest, s amíg a szín ház csakis a 
sza vak nyel vén haj lan dó meg szó lal ni” (KSz: 179). 
Ez nem azt je len ti, ter mé sze te sen, hogy ah hoz, hogy 
hûek ma rad junk Ar taud- hoz, elég, ha nagy fon tos -
sá got és fe le lôs sé get tu laj do ní tunk a „ren de zô nek”, 
anél kül, hogy el vet nénk a klasszi kus szer ke ze tet. 

A szó ál tal (vagy in kább a szó és a fo ga lom egysé -
ge ál tal, ahogy majd ké sôbb mond juk, és ez a pon -
to sí tás fon tos lesz), va la mint fé lel münk és az „Ige” – 
„amely im po ten ciánk mér ték egy sé ge”11 – teo ló giai 
meg je le né sé vel, va ló já ban a szín pad az, ame lyet az 
egész nyu ga ti ha gyo mány so rán fe nyege tett ség övez. 
A Nyu gat – és ez lé nye gé bôl fa kadó ener giá ja – min -
dig is csak a szín pad el tör lé sén mun kál ko dott. Ez 
a szín pad nem tesz mást, mint il luszt rál egy dis kur -
zust, ezért töb bé már nem teljes egé szé ben szín pad. 
A be széd hez va ló vi szo nyá ban áll be teg sé ge, és 
„megis mé tel jük, hogy a kor be teg”.12 Hely reál lí ta -
ni a szín pa dot, szín re vin ni vég re és meg dön te ni a 
szö veg egyed ural mát te hát egy és ugyanazon gesz -
tus. „A tisz ta ren de zés gyô zel me”.13 

A szín pad ról va ló ilyes faj ta klasszi kus meg fe led -
ke zés az tán össze ke ve re dik a szín ház tör té ne té vel 
és az egész nyu ga ti kul tú rá val, jól le het va ló já ban 
ez biz to sí tot ta ki fej lô dé sü ket. Mégis, a „felej tés” el -
le né re a szín ház és a ren de zés több, mint hu szon -
öt év szá za don át vi rág zott: mu tá ciók és za va rok ta -
pasz ta la ta volt ez, ame lye ket nem le het fi gyel men 
kí vül hagy ni még az alap ve tô struk tú rák nyu godt 
és ér zé ket len moz du lat lan sá ga el le né re sem. Nem 

csu pán fe lej tés rôl vagy egy sze rû fel szí ni el lep le zés -
rôl van te hát szó. Egy bi zo nyos szín pad tit kos, bizo -
nyos áru ló kap cso la tot tar tott fenn az „el fe lej tett”, 
de igaz ság sze rint erô sza ko san el tö rölt szín pad dal, 
amennyi ben az áru lás hût len ség ál tal va ló el tor zí -
tást je lent, de egy ben azt is, hogy ön ma gunk el le -
né re meg nyil vá nu lunk, és ki fe je zés re jut tat juk az 
erô alap ját. Ez ma gya ráz za, hogy Artaud sze mé ben 
a klasszi kus szín ház nem egy sze rûen a szín ház hiá -
nya, ta ga dá sa vagy el fe lej té se, nem egy nem-szín -
ház: in kább olyan el tör lés nek a nyo ma, amely hagy -
ja elol vas ni, amit ta kar, rom lás is és „per ver zió”, 
csá bí tás, az aber rá ció ha tá ra, amely nek ér tel me és 
mér té ke csak a szü le té sen túl tû nik fel, a szín há zi 
rep re zen tá ció elôtt, a tra gé dia ere de té nél. Vagy pél -
dául az „or phi kus misz té riu mok” bi ro dal má ban, 
„ame lyek olyannyi ra le nyû göz ték Pla tónt”, vagy az 
„eleu zi szi misz té riu mok”-ban, az ôket el fe dô ér tel -
me zé sek tôl meg fosz tot tan, vagy an nak a „tisz ta 
szép ség nek a bi ro dal má ban”, amely nek Pla tón 
legalább egy szer eb ben a föl di élet ben bi zo nyo san 
meg ta lál ta a tö ké le tes, hang za tos, ára dó, lep le zetlen 
meg va ló su lá sát”.14 Er rôl a per ver zió ról, nem pe dig 
el fe lej tés rôl be szél pél dául Artaud B. Cré mie ux- höz 
írt le ve lé ben (1931): „Az én sze mem ben ép pen az 
az alap igaz ság, hogy a szín ház, ez az ön ál ló, füg -
get len mû vé szet, tar to zik ma gá nak annyi val, ha fel 
akar tá mad ni, vagy egy sze rûen élet ben akar marad -
ni, hogy vi lá go san ha tá roz za meg, mi ben kü lön bö -
zik a szö veg tôl, a pusz ta szó tól, az iro da lom tól és 
min den más írott, rög zí tett do log tól. Meg te het jük, 
hogy to vább ra is a szö ve get te kint jük ural ko dó nak 
a szín ház ban, ráadá sul az egy re ver bá li sabb, ter jen -
gô sebb, egy re gyil ko sab ban unal mas szö ve get, s 
alá ren del jük ne ki a szín pad esz té ti ká ját. Meg te het -
jük, hogy sor ba ál lí tunk a szín pa don né hány széket, 
rá juk ül te tünk né hány sze rep lôt, hadd me sél je nek 
egy más nak min den fé le tör té ne te ket. És ez a fel fogás 
még csak nem is a szín ház ab szo lút ta ga dá sa len -
ne… csak ép pen így faj za na el vég leg a szín ház.” 
(KSz: 165–166 – kieme lés tô lem, J. D.) 

A szö veg tôl és az is ten-szer zô tôl meg sza ba dít va 
a ren de zés vissza nyer né te hát te rem tô és al ko tó sza -
bad sá gát. A ren de zô és a részt ve vôk (akik nem len -
né nek töb bé szí né szek vagy né zôk) meg szûn né nek 
a rep re zen tá ció szer vei vagy esz kö zei len ni. Azt je -

11 (IV: p. 277) 
12 (IV, p. 280) 
13 (IV, p. 305) 
14 (p. 63)
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len ti-e ez, hogy Artaud visszauta sí tot ta, hogy rep -
re zen tá ció nak ne vez ze a Ke gyet len ség Szín há zát? 
Nem, fel té ve, ha tisz táz zuk en nek a fo ga lom nak a 
két ér tel mû és ne héz je len té sét. Tud ni kel le ne itt 
ját sza ni min den né met szó val, ame lye ket meg kü -
lön böz te tés nél kül az egyet len rep re zen tá ció szóval 
for dí tot tunk. Ter mé sze te sen a szín pad nem rep re -
zen tál na töb bé, mert nem egy raj ta kí vül már 
megélt, el gon dolt vagy megírt szö veg hez adód na 
hoz zá ér zék szer ve ken át köz ve tí tett il luszt rá ció -
ként, ame lyet csak is mé tel ne, de nem al kot ná 
annak szö ve tét. Töb bé nem csak is mé tel get ne egy 
je lent [pré sent], nem csak re-p re zen tál na egy más -
hol és idô ben elôt te lé vô je lent, amely nek tel jes sé -
ge erede tibb len ne a szín pad nál, hiá nyoz na be lô le, 
és amely tel jes jog gal meg len ne nél kü le: az ab szo -
lút Lo gosz ön ma gá nak- va ló- je len lé tét, Is ten élô je -
le nét. A szín pad meg szû nik rep re zen tá ció len ni ak -
kor is, ha a rep re zen tá ció a né zôk szá má ra kí nált 
elôadás ki te rí tett fel szí nét je len ti. Nem rep re zen -
tál ja töb bé a je lent, ha a je len azt je len ti, ami elôt -
tem fenn van tart va. A ke gyet len rep re zen tá ció nak 
fel kell avatnia. A nem-rep re zen tá ció te hát az ôsi 
rep re zen tá ció, ha a rep re zen tá ció egy több di men -
zió jú hely, ter je de lem ki bon ta ko zá sát is je len ti, egy 
olyan ta pasz ta la tot, amely lét re hoz za sa ját te rét. 
A tér elosz tás, azaz egy olyan tér lét re ho zá sa, ame -
lyet sem mi lyen be széd nem tud össze sû rí te ni vagy 
megér te ni – mivel a be széd elô ször is ezt a tér elosz -
tást fel té te le zi –, így egy olyan idô re vo nat ko zik, 
ami töb bé már nem az úgy ne ve zett fo ni kus li nea -
ri tás ide je, „a tér új fo gal má ra”,15 és „az idô sa ját -
sá gos fel fo gá sá ra”: „Min de nekelôtt a lát vány ra akar -
juk épí te ni a szín há zat, s e lát vány nak szer ves ré -
sze lesz a tér új faj ta fel fo gá sa, amely nek az a lé nye -
ge, hogy a te ret min den le het sé ges szin ten, 
mély ség ben és ma gas ság ban egyaránt hiány ta la nul 
be kell töl te ni.” Eh hez az új fel fo gás hoz kap cso ló -
dik az idô nek a moz gás fo gal má hoz hoz záadó dó új 
ér tel me zé se. „Így hát a szín pa di te ret nem csak lát -
ha tó, ha nem lát ha tat lan ki ter je dé sé ben is hasz no -
sít juk.” (KSz: 184) 

Ez a klasszi kus rep re zen tá ció be zá ró dá sa, de 
egy ben az ôsi rep re zen tá ció zárt te ré nek hely reál -
lí tá sa is, az élet vagy az erô ôsi ma ni fesz tá ció ja. Zárt 
tér, azaz ön ma ga ben sô jé bôl lét re ho zott tér, amely 
töb bé nem egy je len nem lé vô hely bôl, egy il lo ka -
li tás ból, egy ali bi bôl vagy egy lát ha tat lan utó piá ból 

szer ve zett tér. A rep re zen tá ció vé ge, de egyút tal ôsi 
rep re zen tá ció, az in terp re tá ció vé ge, de egyút tal ôsi 
in terp re tá ció, ame lyet sem mi lyen mes te ri-be széd, 
sem mi lyen mes te ri terv nem fog elô re át jár ni és el -
hall gat tat ni. Lát ha tó rep re zen tá ció, ter mé sze te sen, 
szem ben a be széd del, amely el rej tô zik az szem elôl 
– és Artaud tart ja ma gát azok hoz a te rem tô ké pek -
hez, ame lyek nél kül nem len ne szín ház [the a o mai] 
– de amely nek lát ha tó sá gát nem a mes ter be szé dé -
bôl felépü lô elôadás biz to sít ja. Rep re zen tá ció, mint 
a tisz ta lát ha tó és ér zé kel he tô ön-p re zen tá ci ó ja. 

Ez a drá mai rep re zen tá ció ne héz és vég le tes je -
len té se, ame lyet egy má sik rész let ugyaneb bôl a le -
vél bôl meg pró bál még szo ro sabb ra fon ni: „Amíg a 
ren de zés még a leg sza ba dabb ren de zôk sze mé ben 
is csak a mû vek be mu ta tá sá nak esz kö ze, af fé le mel -
lé kes és lát vá nyos köz ve tí tô esz köz, amely nek nincs 
sa ját je len té se, ad dig csu pán annyit fog ér ni, ameny -
nyi re si ke rül ész re vét len né ten nie ma gát, és meg -
búj nia a be mu ta tan dó mû mö gött. És ez így lesz 
egé szen ad dig, amíg a szín pa don az iro da lo mé ma -
rad az el sô ség a lát vánnyal szem ben. A ’lát vány’ szó -
nak nem vé let le nül van le ki csiny lô je len té se, nem 
vé let le nül ér te nek raj ta va la mi mel lé ke set, ti sza vi -
rág-é le tût és kül sô le gest” (KSz: 165). Ilyen len ne a 
ke gyet len ség szín pa dán „egy olyan elôadás, amely 
nem csak tü kör kép ként mû köd ne, ha nem mint erô” 
(KSz: 297). Az ôsi rep re zen tá ció hoz va ló vissza -
nyú lás fô ként, bár nem ki zá ró lag azt imp li kál ja, 
hogy az élet és a szín ház nem egy má sik nyel vet 
„rep re zen tál nak” töb bé, nem hagy ják ma gu kat egy 
má sik mû vé szet ál tal el té rí te ni töb bé, pél dául az 
iro da lom ál tal, le gyen az akár poé ti kus is. Mi vel a 
köl té szet ben, akár csak az iro da lom ban, a ver bá lis 
rep re zen tá ció túl sú lya ural ja a szín pa di rep re zen -
tá ciót. A köl té szet csak úgy tud meg sza ba dul ni a 
nyu gat „be teg sé gé tôl”, ha szín ház zá vá lik. „Pon to -
san azt gon dol juk, hogy van a köl té szet nek egy 
olyan fo gal ma, ame lyet el kell vá lasz ta ni, ki kell 
von ni az írott köl té szet for mái ból, ahol egy be teg 
és tel je sen el té ve lye dett kor akar ja bir to kol ni az 
egész köl té sze tet. És ami kor azt mon dom, hogy 
akar ja, túl zok, mert a va ló ság ban a kor szak kép te -
len bár mit is akar ni: egy olyan for má lis szo kás rab -
ja, amely tôl kép te len meg sza ba dul ni. Úgy tû nik, 
hogy az a dif fúz köl té szet, ame lyet a ter mé sze tes és 
spon tán ener giá val azo no sí tunk (de nem min den 
ter mé sze tes ener gia tar to zik a köl té szet hez) a szín -

15 (p. 317)



28

ház ban kell, hogy meg ta lál ja bel sô ki fe je zô dé sét; 
leg tisz tább, leg pon to sabb és legiga zibb mó don sza -
bad ki fe je zô dé sét…”16 

Ek képp sejt het jük meg a ke gyet len ség, mint 
szük sé ges ség és szi go rú ság je len té sét. Artaud min -
den kép pen ar ra kér ben nün ket, hogy a ke gyetlenség 
szót csu pán úgy ért sük, mint „szi go rú ság, ki ke rül -
he tet len szán dék és dön tés”, „vissza for dít ha tat lan 
de ter mi ná ció”, „de ter mi niz mus”, „a szük séges ség -
nek va ló alá ve tett ség” stb., és nem szük ség sze rûen 
úgy, mint „sza diz mus”, „fé le lem”, „kion tott vér”, 
„meg gyö tört el len ség” stb. (ma nap ság né hány 
Artaud ne vé vel jel zett elôadás ta lán vé res, erô sza -
kos, de még sem ke gyet len).17 A ke gyet len ség, a ke -
gyet len ség nek ne ve zett szük ség sze rû ség kez de tén 
azon ban min dig egy gyil kos ság áll. El sô sor ban és 
elô ször is apa gyil kos ság. A szín ház ere de te, aho -
gyan azt hely re kel le ne ál lí ta ni, a lo gosz erô sza kos 
bi tor ló já ra, az apá ra, a szö veg és a be széd ha tal má -
nak alá ve tett szín pad Is te né re emelt kéz. „Sze rin -
tem csak az ne vez he ti ma gát szer zô nek, vagyis alko -
tó nak, aki sze mé lye sen irá nyít ja a szín pa di cse lek -
vést. A mai szín ház nak – és nem csak Fran ciaor -
szág ban, ha nem Eu ró pa-szer te, sôt az egész nyu ga ti 
fél te kén – ép pen ez a se bez he tô pont ja: a nyu ga ti 
szín ház csak a ta golt nyel vet, a nyelv ta ni lag ta golt 
nyel vet is me ri el nyelv nek, ru ház za fel a nyelv eré -
nyei vel és az zal a szel le mi mél tó ság gal, amit a nyelv 
hor doz; csakis a szó nyel vét is me ri el, az írott szóét, 
holott az írott szó nak at tól még nem lesz na gyobb 
ér té ke, ha ki mond ják. A mai szín ház fel fo gás ban a 
szö veg min den.” (KSz: 177) 

Mi vé vá lik en nél fog va a be széd a Ke gyet len ség 
Szín há zá ban? Egy sze rûen csak el hall gat vagy el is 
fog tûn ni? 

Sem mi kép pen. A be széd nem fog ja töb bé uralni 
a szín pa dot, de je len lesz. Szi go rúan kor lá to zott he -
lyet fog lal majd el, funk ció ja lesz egy olyan rendszer -
ben, amely nek alá ren de lô dik. Mi vel tud juk, hogy 
a Ke gyet len ség Szín há zá nak rep re zen tá cióit elô re 
ap ró lé ko san meg kell ha tá roz ni. A szer zô nek és 
szö ve gé nek a hiá nya nem hagy ja ma gá ra a szín pa -
dot. A szín pad nem el ha gya tott, nincs ki té ve az 
imp ro vi zá ló anar chiá nak, a „könnyel mû jós la tok -

nak”,18 „a cop pe au -i imp ro vi zá ciók nak”,19 
„a szürrea lis ta em pi riz mus nak”,20 a com me dia 
dell’ar te- nak vagy „a tu dat lan ins pi rá ció sze szé lyei -
nek”.21 Min den elô lesz te hát ír va egy olyan írás -
ban vagy szö veg ben, amely nek szö ve te nem fog ha -
son lí ta ni töb bé a klasszi kus rep re zen tá ció mo dell -
jé re. Milyen he lyet je löl majd ki a szö veg nek az 
elôírás szük sé ges sé ge, amit ma ga a ke gyet len ség igé -
nyel? A beszéd és an nak le jegy zé se – a fo ne ti kus 
írás, a klasszi kus szín ház ele me –, a be széd és an -
nak írá sa nem tör lôdnek majd el a ke gyet len ség 
szín pa dá ról, csak olyan mér ték ben, amennyi ben 
dik tá tu mok [dictées] vol tak, egy szer re idé ze tek 
vagy re ci tá ciók és pa ran csok. A ren de zô és a szí -
nész nem kap nak töb bé dik tá tu mot, pa ran csot: 
„Fel ha gyunk te hát a szö veg színhá zi ba bo ná já val 
és az író dik ta tú rá já val” (KSz: 184). Ez a dik ció 
[dic ti on] vé ge is, amely a színház ból ol va sá si gya -
kor la tot csi nált. Vé ge an nak, ami miatt „né mely 
szín ház ked ve lôk azt ál lít ják, hogy kéz zel fog ha tóbb 
és na gyobb örö mük te lik egy-egy da rab ban, ha elol -
vas sák, mint ha meg né zik” (KSz: 178). 

Hogy fog mû köd ni ak kor a be széd és az írás? 
Úgy, hogy is mét gesz tu sok ká vál nak: a lo gi kai és 
disz kur zív szán dék sze re pe csök ken és alá ren de lô -
dik, az a szán dék, amellyel a be széd ál ta lá ban biz -
to sít ja sa ját ra cio ná lis át tet szô sé gét, és el té rí ti sa ját 
tes tét a je len tés irá nyá ba, fur csa mó don hagy ja el -
rej te ni a tes tet az ál tal, ami át tet szô sé gét al kot ja: az 
át tet szô ség de kon sti tu á lá sá hoz le kell mez te le ní te -
nünk a szó hú sát, hang zó sá gát, in to ná ció ját, in ten -
zi tá sát, a kiál tást, amit a nyelv és a lo gi ka ar ti ku lá -
ció ja még nem fa gyasz tott meg, azt, ami min den 
be széd ben az el nyo mott gesz tus ból meg ma rad, azt 
az egye dül ál ló és pó tol ha tat lan moz gást, amit a fo -
ga lom és az is mét lés ál ta lá nos sá ga so sem szûnt meg 
eluta sí ta ni. Tud juk, Artaud mi lyen je len tô sé get tu -
laj do ní tott an nak, amit – a je len eset ben meg le he -
tô sen hely te le nül – ono ma to pei á nak, azaz hang -
után zás nak ne ve zünk. A glos so po eia, ami sem nem 
imi tá ló nyelv, sem nem ne vek kreá ció ja, vissza vezet 
ben nün ket an nak a pil la nat nak a ha tá rá hoz, ami -
kor a szó még nem szü le tett meg, ami kor az ar tiku -
lá ció már nem kiál tás, de még nem dis kur zus, ami -

16 (IV, p. 280). 
17 (IV, p. 120) 
18 (I, p. 239) 
19 (IV, p. 131) 
20 (IV, p. 313) 
21 (uo.)
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kor az is mét lés és ve le együtt a nyelv ál ta lá ban csak -
nem le he tet len: ez a pil la nat a hang és a fo ga lom, 
a je lölt és je lö lô, a pneu ma ti kus és gram ma ti kus el -
vá lasz tá sa, a ha gyo mány és a for dí tás sza bad sá ga, 
az in terp re tá ció moz gá sa, a test és a lé lek, az úr és 
a szol ga, Is ten és em ber, szí nész és szer zô kö zöt ti 
kü lönb ség. Ez a nyel vek ere de té nek elô es té je és a 
hu ma niz mus és a teo ló gia dia ló gu sáé, amely nek 
kiapad ha tat lan megis mét lô dé sét a nyu ga ti szín ház 
me tafi zi ká ja so ha nem szûnt meg fenn tar ta ni.22 

Nem annyi ra ar ról van te hát szó, hogy lét re hoz -
zunk egy né ma szín pa dot, mint in kább egy olyat, 
amely nek kiál tá sa még nem csen de sült le a szó ban. 
A szó a fi zi kai be széd holt tes te, és az élet nyel vé vel 
együtt meg kell ta lál nunk „a sza vak elôt ti Be szé -
det”.23 A gesz tust és a be szé det még nem vá lasztotta 
kü lön a rep re zen tá ció lo gi ká ja. „A be szélt nyel vet 
új nyelv vel egé szí tem ki, s igyek szem en nek a szó -
be li nyelv nek visszaad ni el fe lej tett rej tel mes le hetô -
sé geit, ôsi, má gi kus, min dent el nye lô ha tá sát, tel -
jes sé gét. Ami kor úgy fo gal ma zok, hogy nem aka -
rok írott da ra bo kat elôad ni, azt ér tem raj ta, hogy 
elôadá saim nak nem az írás, a szó lesz az alap ja, ha -
nem a tes ti ele mek lesz nek ben ne túl súly ban, eze -
ket pe dig a sza vak meg szo kott nyel ve nem rög zít -
he ti, és hogy ami írott szó el hang zik a szí nen, az is 
új ér tel met kap” (KSz: 171). 

Mi bôl fog áll ni ez az „új faj ta ér te lem”? És el sô -
sor ban ez az új szín há zi írás mód? Töb bé nem korlá -
 to zó dik majd a sza vak je lö lé sé re, ha nem le fe di az új 
nyelv egész te rü le tét: nem csak fo ne ti kus írás ként vagy 
a be széd átírá sa ként, ha nem mint hie rog lifi kus írás, 
olyan írás, amely ben a fo ne ti kai ele mek mel lé ren -
de lôd nek a vi zuá lis, ké pi és plasz tikai ele mek nek. 
A hie rog li fa fo gal ma a Pre mier Ma ni feste [El sô Kiált -
vány] kö zép pont já ban áll.24 „Ha tu da to sít ja ezt a 
tér be li nyel vet, ezt a han gok ból, kiál tá sok ból, fények -
 bôl, han gu tán zó ha tá sok ból ál ló be szé det, a szín -

ház tar to zik ma gá nak annyi val, hogy meg is szer -
vez ze; en nek a mód ja pe dig az, hogy a sze rep lôkbôl 
és a tár gyak ból va ló sá gos hie rog li fá kat al kos son, és 
áll ha ta to san bom báz za szim bo li ká juk kal és össze -
füg gé seik kel az em be ri test szer veit.” (KSz: 148) 

Freud ír ja, az álom szín pa dán is ugyanilyen sze -
re pe van a be széd nek. El kel le ne töp ren ge nünk 
ezen az ana ló gián. Az Álom fej tés ben és a Me ta pszi -
cho ló giai kiegé szí tés az ál mok ta ná hoz cí mû mun ká -
ban az írás he lye és mû kö dé se kor lá to zott. Az álom -
ban je len le vô ként a be széd csak egy elem a töb bi 
kö zött, gyak ran, mint egy „do log”, amit az el sôd -
le ges fo lya mat sa ját öko nó miá ja sze rint ke zel. 
„A gon do la tok átala kul nak ké pek ké – fô leg vi zuá -
lis ké pek ké – és a sza vak rep re zen tá ciói vissza ve -
ze tôd nek a ne kik meg fe le lô tár gyak rep re zen tá ciói -
hoz, mint ha a fo lya ma tot egyet len tö rek vés irá nyí -
ta ná: a rep re zen tál ha tó ság [Dar stell bar keit].” „Fi -
gye lem re mél tó, hogy az álom mun ka mi lyen 
ke vés sé ra gasz ko dik a sza vak rep re zen tá ció já hoz, 
min dig kész ar ra, hogy egy más sal he lyet te sít se a 
sza va kat, mindad dig, amíg meg nem ta lál ja azt a 
ki fe je zést, ami a plasz ti kus rep re zen tá ció ban a leg -
könnyeb ben elér he tô.”25 Artaud „a be széd plasz ti -
kus és vi zuá lis ma te ria li zá ció já ról” is be szél,26 és 
ar ról, hogy „a be szé det tér be li és konk rét je len té -
sé ben kell fel hasz nál ni” és „úgy ke zel ni, mint egy 
szi lárd tár gyat, és mint ami meg moz gat ja a dol go -
kat”.27 És ami kor Freud az álom ról be szél ve a szob -
rá sza tot és a fes té sze tet idé zi fel, vagy a pri mi tív fes -
tôt, aki a kép re gé nyek szer zôi nek min tá já ra a sze -
rep lôk szá já ból ki jö vô sza la go kat raj zolt, ame lyekre 
„fel volt ír va a be széd, ame lyet a fes tô oly két ség -
be eset ten igye ke zett a ké pen meg je le ní te ni”,28 ak -
kor megért jük, hogy mi vé vá lik a be széd, ami kor 
már nem több, mint egy elem, egy kö rül ha tá rolt 
hely, egy kör be járt írás az ál ta lá no san vett írá son 
és a rep re zen tá ció te rén be lül. Ez a ré busz vagy hie -

22 Össze kel le ne ha son lí ta ni A szín ház és Hason má sa cí mû mû vet az Esszé a nyel vek ere de té rôl cí mû vel és a Tra gé dia szüle té -
sé vel, Rous seau és Nietz sche min den csa tolt szö ve gé vel, és eb bôl hely reál lí ta ni az el len té tek és ana ló giák rend sze rét. 

23 „Eb ben a szín ház ban min den al ko tás a szín pad ról jön, gyö ke reit és for dí tá sát egy tit kos pszi chi kai im pul zus ban, a szavak 
elôt ti Be széd ben ta lál ja meg” (IV, p. 72). „Ez az új nyelv sok kal in kább a nyelv SZÜK SÉ GES SÉ GÉ BÔL in dul ki, mint a 
már meg for mált be széd bôl” (p. 132). Eb ben az ér te lem ben a szó a jel, az élô be széd ki me rü lé sé nek, az élet be teg sé gé nek 
tü ne te. A szó mint tisz ta be széd, alá vet ve az átadás nak és az is mét lés nek a nyelv ben lé vô ha lál: „Azt mond hat juk, hogy a 
lé lek/szel lem, mi vel………….megad ta ma gát a be széd tisz ta sá gá nak” (IV, p. 289). An nak szük sé ges sé gé rôl, hogy „meg -
vál toz tas suk a be széd cél ját a szín ház ban”, vö. IV, p. 86–7–113. 

24 (1932, IV, p. 107) 
25 (G. W., X, p. 418–9). 
26 (IV, p. 83) 
27 (IV, p. 87) 
28 (G. W., II–III, p. 317).
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rog li fa szer ke ze te. „Az álom tar tal ma, jel ké pes írás -
ként [Bil dersch rift] je le nik meg szá munk ra”;29 egy 
1913-as cikk ben pe dig: „A nyel ven itt nem csak a 
gon do la tok sza vak kal tör té nô ki fe je zé sét kell ér te -
nünk, ha nem a gesz tus nyel vet is, és a pszi chi kus 
ak ti vi tás min den fé le más ki fe je zô dé sét, pél dául az 
írást. (…) Ha meg gon dol juk, hogy az álom ban a 
rep re zen tá ció esz kö zei fô leg a vi zuá lis ké pek és nem 
a sza vak, ak kor még jo go sabb nak tû nik, az ál mot 
in kább egy írás rend szer hez, mint egy nyelv hez ha -
son lí ta ni. Va ló já ban egy álom in terp re tá ció ja tel je -
sen meg fe lel egy an tik fi gu ra tív írás, mint pél dául 
egy egyip to mi hie rog li fa meg fej té sé nek.”30 

Nem tud hat juk, hogy Artaud, aki gyak ran hivat -
ko zott a pszi cho ana lí zis re, mi lyen mér ték ben 
közele dett Freud szö ve gé hez. Min de ne set re fi gye -
lemremél tó, hogy az ak kor még ke vés sé elis mert 
Freud ter mi nu sai val ír ja le a ke gyet len ség szín pa -
dá nak írás- és be széd já té kait. Már az El sô Kiált vány -
ban [Premier Ma ni fe ste, 1932] így ír: „A SZÍN PADI 
NYELV: Nem ar ról van szó, hogy kiirt suk a ta golt 
nyel vet, ha nem hogy a sza vak nak kö rül be lül olyan 
je len tést tu laj do nít sunk, ami lyen nel az ál mok ban 
ren del kez nek. Egyéb ként a nyelv le jegy zé sé hez is 
új esz kö zök re van szük ség, olya nok ra, ame lyek a 
kot tá zás ra vagy a rejt je les írás ra em lé kez tet nek. Ami 
az egy sze rû tár gya kat, sôt még a jel szint jé re emelt 
em be ri teste ket is il le ti, nyil ván va lóan ih le tet me -
rít he tünk a hie rog li fák ból.” (KSz: 152) „Ezek pedig 
örök ér vé nyû tör vé nyek, és min den köl té szet re és 
min den életké pes nyelv re ér vé nye sek, köz tük a 
kínai írás je lek és az egyip to mi hie rog li fák nyel vé -
re is. Nem azért nem mu ta tok te hát be írott da ra -
bo kat, hogy a szín ház és a nyelv le he tô sé geit szû -
kebb re szab jam, ha nem ép pen hogy ki ter jesszem 
a szín há zi nyelv ha tó körét, és meg sok szo roz zam 
le he tô sé geit.” (KSz: 170–171) 

Ami a pszi cho ana lí zist és fô ként a pszi choana -
li ti ku so kat il le ti, Artaud ki fej tet te, hogy tá vol tart -
ja ma gát azok tól, akik azt hi szik, hogy a pszi cho -
ana lí zis se gít sé gé vel meg tart hat ják, megôriz he tik a 

dis kur zust, és ezál tal ural kod hat nak a dis kur zus 
kez de mé nye zé sein és kez de mé nye zô ha tal mán. 

Jól le het a Ke gyet len ség Szín há za az álom szín -
há za, de a ke gyet len, azaz a tel jes ség gel szük sé ges 
és meg ha tá ro zott álo mé, egy ki szá mí tott, irá nyí tott 
álo mé az zal szem ben, amit Artaud a spon tán álom 
em pi ri kus ren de zet len sé gé nek gon dolt. Az álom -
ala ko kat és az ál mok mód ját ki le het is mer ni, ural -
kod ni le het raj tuk. A szür rea lis ták Her vey de Saint-
 Denys-t ol vas tak.31 Az ál mom nak eb ben a szín házi 
meg kö ze lí té sé ben „a köl té szet nek és a tu do mány -
nak ezen túl azo nos sá kell vál nia”.32 Eh hez ter mé -
sze te sen a mo dern má gia, azaz a pszi cho ana lí zis 
sze rint kell el jár ni: „Ja vas lom, hogy hoz zuk vissza 
a szín ház ba ezt az ele mi má gi kus gon do la tot, ame -
lyet a mo dern pszi cho ana lí zis új ra elô vett.33 Ám 
nem sza bad megáll nunk an nál, amit Artaud a tu -
dat ta lan és az álom bi zony ta lan ko dá sai nak gon dol. 
Az álom tör vé nyét kell lét re hoz ni, vagy új raal kot -
ni: „Ja vas lom, hogy mond junk le az olyan ké pek 
em pi riz mu sá ról, me lye ket a tu dat ta lan vé let len sze -
rûen hoz fel, és ame lye ket szin tén vé let len sze rûen 
te szünk köz zé poé ti kus ké pek nek ne vez ve ôket.”34 

Mi vel Artaud sze ret ne „a szín pa don gyô ze del -
mes ked ni és ra gyog ni lát ni (…) min dent, ami az 
ál mok mag ne ti kus bû vö le té nek és ol vas ha tat lan sá -
gá nak ré sze”,35 visszauta sít ja a pszi choana li ti kust, 
mint tol má csot, má so dik kom men tá tort, her me -
neu tát vagy teo re ti kust. Ugyanolyan erô vel uta sí -
tot ta vol na vissza a pszi choana li ti kus szín há zat, 
mint ami lyen nel elítél te a pszi cho lo gi kust. És 
ugyanilyen okok ból uta sí tot ta vissza a tit kos bel sô 
tar tal mat, az ol va sót, az irá nyí tó in terp re tá ciót vagy 
a pszi cho dra ma tur giát. „A szín pa don a tu dat ta lan 
nem kap sem mi fé le sze re pet. Ele günk van ab ból a 
za var ból, amely a ren de zô és a szí né szek köz ve tí -
té sé vel a szer zô és a kö zön ség kö zött ke let ke zett. 
Ez per sze nem túl jó az ana li ti ku sok, a lé lek ama -
tôr jei és a szür rea lis ták szá má ra. (…) El tö kélt szán -
dé kunk, hogy az ál ta lunk szín re vitt da ra bo kat 
meg véd jük min den faj ta tit kos kom men tár tól.”36 

29 (p. 283). 
30 (G. W., VI II, p. 404). 
31 Az Ál mok, és azok irá nyí tá sá nak mód jait (Les Rèves et les mo y ens de les di ri ger) (1867) a Va ses Com mu ni cants ele jén idé zi. 
32 (p. 163). 
33 (p. 96). 
34 Uo. 
35 (II, p. 23) 
36 (II, p. 45) „Egy va ló szí nût len lé lek nyo mo rú sá ga, me lyet fel té te le zett pszi cho ló gu sok cso port ja so ha sem szûnt meg az 

em be ri ség iz mai ba tûz ni” (Ro ger Blin nek írt le vél, 1946. márc. 25.). „A kö zép kor Misz té riu mai ból csak na gyon ke vés és 
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He lye és hely ze te sze rint a pszi choana li ti kus a 
klasszi kus szín pad struk tú rá já hoz tar toz na, an nak 
tár sa dal mi for má já hoz, me tafi zi ká já hoz, val lá sá hoz 
stb. A Ke gyet len ség Szín há za te hát nem a tu dat ta -
lan szín há za len ne. Majd hogy nem az el len té te. 
A ke gyet len ség a tu da tos ság, a ki mu ta tott vi lá gos -
ság. „Nincs ke gyet len ség tu dat és mód sze res tu da -
tos ság nél kül.” Ez a tu da tos ság pe dig egy gyil kos -
ság ból él, ez a gyil kos ság tu da tos sá ga, ahogy már 
fen tebb is fel ve tet tük. Artaud azt mond ja az El sô 
levél a ke gyet len ség rôl cí mû mû ben: „Min den élet -
meg nyil vá nu lás a tu da tos ság ból me rí ti egész sé ges, 
vér vö rös szí nét, ke gyet len ár nya la tát, mert ma gától 
ér te tô dik, hogy az élet min dig va la ki nek a ha lá lá -
val je lent egyet.” (KSz: 162) 

Le het, hogy Artaud egy bi zo nyos freu di álom le -
írás el len száll sík ra, amely az ál mot a vá gyat he lyette -
 sí tô be tel je sü lés nek, pót funk ció nak tart ja: a szín ház 
ál tal vissza akar ja ad ni az álom mél tó sá gát, és a he -
lyet te sí tés nél ôsibb, sza ba dabb, igen lôbb do log gá 
akar ja ten ni. Le het, hogy a freu di gon dol kodás egy 
bi zo nyos ké pe el len ír ja az El sô Kiált vány ban: „Ám 
ha ez zel szem ben a szín há zat a lélek ta ni vagy er köl -
csi zsib vá sár függ vé nyé nek te kint jük, és azt hisszük, 
hogy ma guk az ál mok is csak he lyette sítés re szol -
gál nak, ak kor le be csül jük mind a szín ház, mind az 
ál mok el lenáll ha tat lan köl tôi ha tó ere jét.” (KSz: 150) 

Vé gül egy pszi choana li ti kus szín ház ki ten né ma -
gát a de sza kra li zá ció ve szé lyé nek, és így megerô sí -

te né a nyu ga tot szán dé ká ban és irá nyult sá gá ban. 
A Ke gyet len ség Szín há za szent szín ház. A reg resszió 
a tu dat ta lan ba meg bu kik,37 ha nem kel ti élet re a 
szen tet, ha nem je len ti egy szer re a „re ve lá ció” 
„misz ti kus” él mé nyét és az élet meg nyil vá nu lá sát 
azok legel sô meg je le né sé ben.38 Lát tuk, hogy a hie -
rog li fák nak miért kell he lyet te sí te niük a pusz tán 
fo ni kus je le ket. Hoz zá kell még ten ni, hogy a hie -
rog li fák töb bet kom mu ni kál nak a szent el kép ze lé -
sé vel, mint a fo ni kus je lek. „És a lé leg zet vé tel hie -
rog li fá ján ke resz tül is mét meg aka rom [más hol azt 
ír ja Artaud: meg tu dom] ta lál ni a szent szín ház esz -
mé nyét.”39 Be kell kö vet kez nie a ter mé szet fö löt ti 
és az is te ni új epi fá ni á já nak a ke gyet len ség ben. 
Nem is ten fél reál lí tá sa és a szín ház teo lo gi kus gé -
pe ze té nek le rom bo lá sa el le né re, ha nem an nak kö -
szön he tôen. Az is te nit meg ron tot ta az Is ten. Azaz 
az em ber, aki, mi vel hagy ta ma gát el vá lasz ta ni az 
Is ten ál tal va ló Élet tôl, és hagy ta, hogy szü le té se óta 
ural kod ja nak fe let te, úgy vált em ber ré, hogy be -
szennyez te az is te ni is ten sé gét: „Mi vel tá vol ál lok 
at tól, hogy azt higgyem, az em ber ta lál ta ki az istenit, 
a ter mé szet fe let tit, azt gon do lom, hogy az ember 
év ez re des beavat ko zá sa vég zô dött úgy, hogy végleg 
meg ron tot tuk ma gunk ban az is te nit.”40 Az is te ni ke -
gyet len ség hely reál lí tá sa te hát az Is ten, azaz elô ször 
is az em ber-Is ten meg gyil ko lá sá val megy végbe.41 

Mindezek után ta lán fel te het jük a kér dést, nem 
azt, hogy a mo dern szín ház mi lyen fel té te lek mel -

na gyon vi tat ha tó do ku men tum ma radt ránk. Az biz tos, hogy ezek nek szce ni kai szem pont ból tisz ták a for rá sai, me lyeknek 
a szín ház ban már év szá za dok óta nyo ma sincs, de ta lál ha tunk a lé lek rôl szó ló el foj tott vi ták ban egy olyan tu do mányt, 
amit a mo dern pszi cho ana lí zis még ép pen csak, hogy fel fe de zett, de egy sok kal ke vés bé ha té kony, és mo rá li san sok kal 
ke vés bé ter mé keny je len tés ben, mint az elô csar no kok ban ját szott misz ti kus drá mák” (1945 febr.). Ez a tö re dék meg sok -
szo roz za a pszi cho ana lí zis el le ni tá ma dá so kat. 

37 (vö. IV, p. 57) 
38 „Ha ilyen köl tôi és ak tív ön meg va ló sí tás ra vá gyunk a szín pa don, el kell for dul nunk a szín ház mai em be ri, lé lek ta ni fel -

fo gá sá tól, s vissza kell ta lál nunk val lá si, misz ti kus fel fo gá sá hoz, amely hez régóta sem mi ér zé ke. Ha a val lá si és misz ti kus 
jel zô hasz ná la ta nyo mán az em bert af fé le sek res tyés nek vagy amo lyan anal fa bé ta, csak az ima ma lom for ga tá sá hoz ér tô 
budd his ta temp lo mi bonc nak né zik, az csak ar ra vall, mennyi re kép te le nek va gyunk a sza vak tel jes je len té sét át fog ni…
” (K.sz. 105. o.). „Eb ben a szín ház ban az, akit nyu ga ti szín há zi nyel vünk ben ren de zô nek ne ve zünk, ki szo rít ja a szer zôt; 
af fé le má gus sá, a szent szer tar tá sok nagy mes te ré vé vá lik. De olyan anyag gal dol go zik, olyan té má kat le hel élet re, ame -
lyek nem tô le, ha nem az is te nek tôl szár maz nak. Pon to sab ban, ál lí tó lag a Ter mé szet olyan ere den dô cso mó pont jai ból, 
ame lye ket elô sze re tet tel lá to ga tott egy ket tôs szel lem. A ren de zô a TÁR GYIA SULT SZEL LE MET re meg te ti meg. Azt a fajta 
el sôd le ges Tes ti sé get, amely tôl a Szel lem so ha nem sza kadt el” (K.sz. 118. o.). „Van ben nük va la mi [a ba li- szi ge te ki színház 
elôadá sai ban] a val lá si rí tu sok szer tar tá sá ból, ab ban az ér te lem ben, hogy kiirt ják a né zô bôl a va ló ság tet te té sé nek, ne -
vetsé ges után zá sá nak gon do la tát… Ker te lés és ke rü lô út nél kül érik el, kel tik fel, re zeg te tik meg a gon do la to kat, a lel ki -
ál la po to kat, ame lyek re tö rek sze nek. Szem lá to mást olyas faj ta ör dög ûzés sel van dol gunk, amely ar ra hi va tott, hogy RÁNK 
SZA BA DÍT SA dé mo nain kat” (K.sz. 118. o., vö. p. 318–19 és V, p. 35). 

39 (IV, p. 182,163) 
40 (IV, p. 13) 
41 A fé le lem egyez sé ge el le né re, amely éle tet adott az em ber nek és az Is ten nek is, vissza kell ál lí ta ni a rossz és az élet, a sátá -

ni és az is te ni egy sé gét: „Én, M. Antonin Artaud, szü let tem 1896 szep tem ber 4-én Marseille-ben, én Sá tán va gyok és isten, 
és nem ké rek a Szent Szûz bôl” (Ro de zi írás, 1945. szept.). 
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lett le het hû sé ges Ar taud hoz, ha nem azt, hogy mi -
lyen eset ben biz to san nem az. Mik le het nek a hût -
len ség té mái még azok nál is, akik, tud juk, har ciasan 
és han go san hi vat koz nak Ar taud- ra? Megelég szünk 
az zal, hogy meg ne vez zük eze ket a té má kat, ame -
lyek, min den két sé get ki zá ró lag, ide ge nek a Ke -
gyet len ség Szín há zá tól: 

1. A nem szent szín ház. 
2. Min den szín ház, amely elôny ben ré sze sí ti a 

be szé det vagy in kább a szót, min den szó-szín ház, 
még ha ez a pri vi lé gium egy ön ma gát szét rom bo -
ló be szé dé is, amely vissza vál to zik gesz tus sá vagy 
re mény te len is mé tel ge tés sé, a be széd ön ma gá hoz 
va ló ne ga tív vi szo nyá vá, szín há zi ni hi liz mus sá, amit 
még min dig ab szurd szín ház nak hív nak. Az ilyen 
szín há zat nem csak hogy felemész te né a be széd, és 
nem csak hogy nem rom bol ná le a klasszi kus szín -
pad mû kö dé sét, de még ál lí tás sem len ne, ab ban 
az ér te lem ben, ahogy azt Artaud (és két ség te le nül 
Nietz sche is) ér tet te. 

3. Az abszt rakt szín ház, amely ki zár va la mit a 
mû vé szet tel jes sé gé bôl, te hát az élet bôl és je lö lé si 
for rá sai ból: ezek pél dául a tánc, a ze ne, a tér, a 
plasz ti kus mély ség, a lát ha tó, hang zó, fo ni kus kép 
stb. Az el vont szín ház olyan szín ház, amely ben a 
je len tés és a je len té sek tel jes sé ge nincs tel je sen ki -
me rít ve. Té ved nénk, ha eb bôl ar ra kö vet kez tet -
nénk, hogy ele gen dô len ne min den mû vé sze tet fel -
hal moz ni, és egy más mel lé he lyez ni ah hoz, hogy 
to tá lis szín há zat hoz zunk lét re, amely a „to tá lis em -
ber hez” szól.42 Sem mi nem áll tô le tá vo labb, mint 
ez az össze ra kott to ta li tás, ez a mes ter sé ges és kül -
sôd le ges af fek tá lás. Ép pen el len ke zô leg, a szín padi 
tech ni kák lát szó la gos tel jes ki me rí té se né ha szi go -
rúb ban kö ve ti Ar taud-t. Ha fel té te lez zük, amit nem 
hi szünk, hogy le het va la mi lyen ér te lem ben Ar taud-
 hoz va ló hû ség rôl be szél ni, va la mi rôl, ami az ô 
„üze ne te” len ne (már ez a ki fe je zés is hût len hozzá) 
azaz, hogy szi go rú, ap ró lé kos, tü rel mes és en gesz -
tel he tet len jó zan ság szük sé ges ma nap ság a dest -
ruk ció mun ká já ban, egy öko no mi kus lel ke sült ség, 
amely egy még min dig meg le he tô sen szi lárd gé pe -

zet al kat ré szeit cé loz za meg. Sok kal in kább elen -
ged he tet len és szük sé ges ez, mint a mû vé szek és 
mû vé sze tek ál ta lá nos moz gó sí tá sa, az imp ro vi zált 
za jon gás és nyug ta lan ko dás a rend ôr ség gú nyos és 
ma ga biz tos te kin te te lát tá ra.  

4. Az elide ge ní tô szín ház, mely nem tesz mást, 
csak di dak ti kus ki tar tás sal és szisz te ma ti kus ne -
héz kes ség gel felál doz za a né zôk rész vé te lét (még 
a ren de zôk és szí né szek rész vé te lét is) az al ko tó 
ak tus nak, a fel tö rô erô nek, ami ket té ha sít ja a szín -
pad terét. A V-Ef fekt fog lya ma rad egy klasszi kus 
pa ra do xon nak, és an nak az „eu ró pai mû vé szet esz -
mény nek”, amely olyan „at ti tû döt kény sze rít a tu -
dat ra, amely ha tá ro zot tan más, mint az erô, de 
szen ve dé lye sen rab ja az el ra gad ta tás nak”.43 Mi vel 
„a Ke gyet len ség Szín há zá ban a né zô van a kö zép -
pont ban, és az elôadás kö rül fog ja”,44 a te kin tet ki -
ter je dé se többé nem tisz ta, nem le het el vo nat koz -
tat ni az ér zé kel he tô kör nye zet tel jes sé gé bôl, a be -
vont né zô nem ké pes töb bé megal kot ni sa ját 
elôadá sát és lét re hozni an nak tár gyát. Nincs töb -
bé né zô és elôadás, ün nep van.45 Va la mennyi, a 
klasszi kus teat ra li tást át sze lô ha tár vo nal (rep re zen -
tá ló/ rep re zen tált, je len tô/je len tett, szer zô/ren de -
zô, szí né szek/né zôk, szín pad/né zô tér, szö veg/in -
terp re tá ció stb.) eti ka i- me tafi zi kai til tás volt, a fé -
le lem rán cai, gri ma szai, vi csor gá sai, szimp tó mái 
az ün nep ve szé lyei elôtt. Az át há gás ál tal meg nyi -
tott ün nep te ré ben a rep re zen tá ció ki ter je dé sét töb -
bé nem le het ki ter jesz te ni. A ke gyet len ség ün ne -
pe feleme li a so rom pó kat és a kor lá to kat „az ab -
szo lút ve szély” elôtt, amely „alap ta lan”: „Olyan szí -
né szek re van szük sé gem, akik elô ször is élô lé nyek, 
azaz nem fél nek a szín pa don egy va ló di kés érin -
té sé tôl, és egy fel té te le zett szü lés szá muk ra ab szo -
lút reá lis szen ve dé sei tôl. Mo u net- Sully hisz ab ban, 
amit csi nál, és an nak il lú zió ját kel ti, de tud ja, hogy 
egy vé dô kor lát mö gött van, én el len ben le gyû röm 
a vé dô kor lá tot.”46 Ami az Artaud ál tal felem lí tett 
ün ne pet és az „alap ta lan nak” ne ve zett do log fe nye -
ge té sét il le ti, ezek hez ké pest a „hap pe ning” csak 
meg mo so lyog tat hat ben nün ket: olyan a ke gyet -

42 IV, p. 147. Az in teg rá lis elôadás ról vö. II, p. 33–34. Ezt a té mát gyak ran kí sé rik uta lá sok a rész vé tel re, mint „ér de kelt 
érze lem”-re: ez az esz té ti kai ta pasz ta lat, mint ér dek te len ség kri ti ká ja. Utal a kan ti mû vé szetfi lo zófia nietz schei kri ti ká jára. 
Sem Nietz sché nél, sem Ar taud- nál nem kell en nek a té má nak el lent mon da nia a já té kos ér dek nél kü li ség, a já ték ér dek -
nél kü li sé ge ér té ké nek a mû vé szi al ko tás ban. Ép pen el len ke zô leg. 

43 (IV, p. 15). 
44 (IV, p. 98), 
45 (vö. IV, p. 102). 
46 ((1945. szept.): Le vél Ro ger Blin nek).
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 lenség meg ta pasz ta lá sá hoz ké pest, mint a niz zai 
kar ne vál az eleu zi szi misz té riu mok hoz ké pest. Ez 
fô képp an nak kö szön he tô, hogy a hap pe ning he -
lyet te sí ti az Artaud ál tal elô írt to tá lis for ra dal mat 
a po li ti kai agi tá ció val. Az ün nep nek po li ti kai ak -
tus nak kell len nie. És a po li ti kai for ra da lom ak tu -
sa szín há zi. 

5. A nem-po li ti kai szín ház. Hang sú lyoz zuk, hogy 
az ün nep nek po li ti kai ak tus nak kell len nie, nem 
pe dig a vi lág po li ti kai-mo rá lis szem lé let mód já nak 
vagy fel fo gá sá nak töb bé-ke vés bé ékes szó ló, pe da -
gó giai és ci vi li zált átadá sá nak. Ha el gon dol kod nánk 
en nek az ak tus nak és en nek az ün nep nek a po li ti -
kai ér tel mén – amit itt most nem te he tünk –, a tár -
sa da lom ké pén, ami Ar taud-t el bû vö li, fel kel le ne 
idéz nünk mind azo kat az ele me ket (hogy ész re ve -
hes sük a leg na gyobb kü lönb sé get a leg na gyobb ro -
kon ság ban), ame lyek Rous seau-nál lét re hoz zák a 
kom mu ni ká ciót a klasszi kus elôadás, a nyel vi arti -
ku lá ció gya nús mi nô sé ge, va la mint a rep re zen tációt 
he lyet te sí tô tár sa dal mi ün nep esz mé nyé nek kri ti -
ká ja és egy olyan tár sa da lom mo dell je kö zött, amely 
tö ké le te sen je len van ön ma ga szá má ra kis kö zös -
sé gek ben, ame lyek ha szon ta lan és megátal ko dott 
cse le ke det nek kiált ják ki a rep re zen tá ció hoz va ló 
fo lya mo dás min den faj tá ját a tár sa dal mi élet döntô 
pil la na tai ban. Azaz min den faj ta po li ti kai, és ugyan -
így min den faj ta teát rá lis rep re zen tá ció hoz, he lyet -
te sí tés hez, de le gá lás hoz va ló fo lya mo dást. Na gyon 
pon to san ki le het ne mu tat ni: a rep re zen tá ló az 
(álta lá nos ság ban – bár mit is rep re zen tál), amit 
Rousseau gya nús nak tart a Tár sa dal mi szer zô dés -
ben és a Le vél M. d’Alem bert- hez cí mû mun ká já ban, 
amely ben ja va sol ja, hogy a szín há zi rep re zen tá ció -
kat he lyet te sít sék nép ün ne pé lyek kel, me lye ken 
nem len ne sem mi fé le rep re zen tá ció és elôadás, 
sem mi „néz ni va ló”, és ame lye ken ma guk a né zôk 
vál ná nak szí né szek ké: „De mi len ne, vé gül is, ezek -
nek az elôadá sok nak a tár gya? Sem mi, ha úgy tet -
szik… Ver jünk le egy tér kö ze pé re egy vi rá gok kal 
öve zett cö lö pöt, hív juk össze az em be re ket, és íme 

az ün nep. Vagy még in kább: von juk be a né zô ket 
az elôadás ba, le gye nek ôk ma guk a szí né szek.” 

6. Az ideo lo gi kus szín ház, a kul tu rá lis szín ház, 
a kom mu ni ká ciós, in terp re tá ciós szín ház (ter mé -
sze te sen a hét köz na pi és nem a nietz schei je len té -
sé ben), ame lyek va la mi lyen tar tal mat sze ret né nek 
átad ni, vagy üze ne tet köz ve tí te ni (bár mi lyen le gyen 
is an nak ter mé sze te: po li ti kai, val lá si, pszi cho ló -
giai, me tafi zi kai, stb.), amely ért he tô vé ten né egy 
dis kur zus je len té sét a hall ga tói szá má ra,47 egy olyan 
üze ne tet, ame lyet nem me rí te ne ki so ha tel je sen a 
szín pad ak tu sa és je len ide je, amely nem es ne egy -
be a szín pad dal, amely megis mé tel he tô len ne a 
szín pad nél kül. Itt érint jük azt, ami úgy tû nik, 
Artaud ter vé nek lé nye gét al kot ja, tör té nel mi- me -
tafi zi kai dön té sét. Artaud ál ta lá ban vé ve el akar ta 
tö röl ni az is mét lést. Az is mét lés volt szá má ra a 
rossz, és két ség kí vül lét re le het ne hoz ni szö ve gei -
bôl egy ekö ré a kö zép pont kö ré szer ve zô dô ol va -
sa tot. Az is mét lés el vá laszt ja ön ma gá tól az erôt, a 
je len lé tet, az éle tet. Ez a sze pa rá ció an nak a szá mí -
tó és öko no mi kus gesz tu sa, ami, hogy fenn tart sa, 
meg kü lön böz te ti ma gát, vissza fog ja a túlára dó pa -
zar lást és be hó dol a fé le lem nek. Az is mét lés ha tal -
ma irá nyít min dent, amit Artaud le akart rom bol -
ni, és en nek több ne ve van: Is ten, Lény, Dia lek ti -
ka. Is ten az örök ké va ló ság, ki nek ha lá la vég te len 
hosszú ide je tart, ki nek ha lá la, mint is mét lés és kü -
lönb ség az élet ben, so ha nem szû nik meg fe nye -
get ni az éle tet. Nem az élô Is ten tôl, a Ha lál-Is tentôl 
kell fél nünk. Is ten a Ha lál. „Mert még a vég te len is 
ha lott /vég te len egy ha lott em ber ne ve/, aki nem 
ha lott.”48 Ahol is mét lés van, Is ten ott van, a je len 
meg tart ja, megôr zi ma gát, azaz el bú jik ön ma ga elôl. 
„Az ab szo lút nem egy lény, és so ha nem is lesz az, 
mert nem le het az az el le nem el kö ve tett bûn nélkül, 
azaz anél kül, hogy el ven né tô lem azt a lényt, aki 
egy nap is ten akart len ni, ami kor pe dig ez le he tet -
len, mi vel Is ten csak tel jes egé szé ben és egy szer re 
tud meg je len ni, mint hogy vég te len sok szor ma ni -
fesz tá ló dik az örök ké va ló ság min den ide jé ben, 

47 A Ke gyet len ség Szín há za nem csak elôadás nél kü li elôadás, ha nem hall ga tók nél kü li be széd is. Nietz sche: „Az em ber nek 
a dio nü szo szi ex tá zis rab ja ként, akár csak az or giá zó tö meg nek, nincs hall ga tó sá ga, amellyel kö zöl ni tud na va la mit, míg 
az epi kus me sé lô, azaz ál ta lá ban az apol ló ni mû vész fel té te le zi ezt a hall ga tót. Ez zel szem ben, a dio nü szo szi mû vé szet lé -
nye gi ele me, hogy nincs te kin tet tel a hall ga tó ra. Dio nü szosz lel kes szol gá ját csak a hoz zá ha son lók ér tik meg, ahogy azt 
már mond tam. Ám ha egy hall ga tó val kép vi sel tet nénk ma gun kat a dio nü szo szi ex tá zis egyik jár vány sze rû ki tö ré sén, olyan 
sor sot kel le ne jö ven döl nünk ne ki, mint Pen theusz nak, a to la ko dó pro fán nak, akit le lep lez tek és szét tép tek a me ná dok”… 
„Az ope ra vi szont, a leg ha tá ro zot tabb ta nú bi zony sá gok sze rint a hall ga tó nak az zal az igé nyé vel kez dô dik, hogy megért -
se a be szé det. Mi cso da? A hall ga tó nak igé nyei van nak? A be szé det meg kell ér te ni?” 

48 (in 84).
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mint az örök ké va ló ság és az idôk vég te len sé ge, ami 
az ál lan dó sá got al kot ja.”49 A re-p re zen tá ló is mét -
lés má sik ne ve: a Lét. A Lét az a for ma, amely ben 
az élet és a ha lál erôi nek és for mái nak vég te len sok -
fé le sé ge össze ke ve red het és megis mét lôd het a szó -
ban. Mert nin csen olyan szó, és ál ta lá ban olyan jel, 
amely ne ön ma ga megis mét lô dé sé nek le he tô sé gé -
bôl épül ne fel. Egy olyan jel, amely nem is mét lô -
dik meg, amit már nem osz tott fel az is mét lés már 
„el sô meg je le né sé ben”, az nem jel. A je lö lô uta lás -
nak te hát ideá lis nak kell len nie – és ez az idea li tás 
nem más, mint az is mét lés be biz to sí tott ha tal ma – 
már mint hogy min den al ka lom mal ugyanar ra a do -
log ra utal. Ezért a Lét az örök is mét lés kulcs sza va, 
Is ten és a Ha lál gyô zel me az Élet fe lett. Akár csak 
Nietz sche (pél dául a Fi lo zófia szü le té sé ben), Artaud 
is visszauta sít ja, hogy az Élet a Lét alá ren de lôd jön, 
és meg for dít ja a ge nea ló gia sor rend jét: „Az el sô az, 
hogy lel künk sze rint él jünk és lé tez zünk; a lé te zés 
prob lé má ja csak ezek kö vet kez mé nye.”50 „Nincs 
na gyobb el len sé ge az em be ri test nek, mint a lé te -
zés.”51 Né hány más kiadat lan szö veg iga zol ja azt, 
amit Artaud he lye sen „a lé ten tú li nak” ne vez,52 
Nietz sche stí lu sá ban hasz nál va Pla tón nak (akit 
Artaud is mert) ezt a ki fe je zé sét. Vé gül is a Dia lekti -
ka lesz az a moz gás, amely ál tal a kiáram ló pa zarlást 
vissza sze rez zük a je len be, ez az is mét lés öko nó miá -
ja. Az igaz ság öko nó miá ja. Az is mét lés össze fog lalja 
a ne ga ti vi tást, össze gyûj ti és megôr zi az el múlt je -
lent, mint igaz sá got, mint esz mé nyit. Az igaz min -
dig az, ami megis mé tel he tô. A nem-is mét lés, az 
egyet len al ka lom ban a je lent felemész tô vég le ges és 
vissza nem té rô kiára dó pa zar lás vé get kell, hogy 
ves sen a meg fé lem lí tett disz kur zi vi tás nak, a körvo -
na laz ha tat lan on to ló giá nak, a dia lek ti ká nak, „a dia -
lek ti ka [egy faj ta dia lek ti ka] tett tönk re en gem…”53 

Min dig a dia lek ti ka tesz tönk re min ket, mert ez 
szá mol min dig visszauta sí tá sunk kal. Mint ahogy 
ál lí tá sunk kal is. Visszauta sí ta ni a ha lált mint is mét -
lést azt je len ti: ál lí ta ni, igent mon da ni a ha lál ra mint 
je len le vô és vissza nem té rô pa zar lás ra. És for dítva 
is. Olyan sé ma ez, amely az igen lés nietz schei is -

mét lé sét kö rül len gi. A tisz ta pa zar lás, az ab szo lút 
nagy lel kû ség, amely felajánl ja a je len egy sze ri sé gét 
a ha lál nak, hogy a je lent, mint olyat je le nít se meg, 
már hoz zá is fo gott, hogy a megôriz ze a je len je -
len lé tét, már ki is nyi tot ta a köny vet és az em lé ke -
zést, a lét el gon do lá sát, mint em lé ke zést. Nem akar -
ni megôriz ni a je lent azt je len ti, megôriz ni azt, ami 
pó tol ha tat lan és vé ges je len lé tét al kot ja, megôrizni 
azt, ami ben ne megis mé tel he tet len. Él vez ni a tiszta 
kü lönb sé get. Vér te len vá zá ra re du kál va ez az önma -
gát el gon do ló gon dol ko dás tör té ne té nek mát ri xa 
He gel óta. 

A szín ház le he tô sé ge en nek a gon do lat nak a kö -
te le zô kö zép pont ja, mely a tra gé diát, mint is mét lést 
gon dol ja el. Se hol má sutt nincs az is mét lés fe nye -
ge té se olyan jól szer vez ve, mint a szín ház ban. Sehol 
olyan kö zel nem va gyunk a szín pad hoz, az is métlés 
ere de té hez, olyan kö zel a pri mi tív is mét lés hez, ame -
lyet el kel le ne tö röl ni, de csak oly mó don, hogy le -
vá laszt juk ön ma gá ról, mint ha sa ját má sá ról vá lasz -
ta nánk le. Nem ab ban az ér te lem ben, ahogy Artaud 
be szélt A szín ház és Hason má sá ról,54 ha nem így je -
löl ve meg azt a vissza haj lást, azt a belsô meg ket tô -
zô dést, amely el ra bol ja a szín ház tól, az élet tôl stb. 
je len ak tu sá nak egy sze rû je len lé tét az is mét lés el -
fojt ha tat lan moz gá sá ban. Az „egy szer” an nak a rejté -
 lye, ami nek nincs je len té se, je len lé te, ol vas ha tó sága. 
Már pe dig Ar taud- nál a ke gyet len ség ün ne pé nek csak 
egy szer kel le ne meg tör tén nie: „Hagy juk a vas ka la -
pos is ko la mes te rek re a szö veg kri ti kát, az esz té ták -
ra a for mák bí rá la tát, és is mer jük el, hogy amit már 
egy szer ki mond tak, azt nem kell új ra ki mon da ni, 
min den ki fe je zés nek csak egy szer van ér tel me; hogy 
min den kiej tett szó ha lott, és csak ad dig te vé keny, 
amíg ki mond ják; hogy min den fel hasz nált for ma 
ha szon ta lan, és nem ösz tönöz sem mi más ra, csak 
ar ra, hogy új for mát ke res sünk, és hogy a szín ház 
az egyet len hely a vi lá gon, ahol ugyanazt a gesz tust 
nem le het má sod szor is új ra el kez de ni.” (KSz: 134) 

Va ló já ban úgy tû nik, ez a hely zet: a szín há zi rep -
re zen tá ció le zá rult, nem hagy ma ga mö gött, ak -
tuali tá sa mö gött sem mi fé le nyo mot, sem mi ma ra -

49 (1945. szept.). 
50 (1945. szept.). 
51 (1947. szept.). 
52 (1947. febr.). 
53 (1945. szept.). 
54 (1945. szept.). J. Paul han- nak írt le vél (1936. ja nuár 25.): „Azt hi szem, meg ta lál tam köny vem nek a meg fe le lô cí met. 

A SZÍN HÁZ ÉS HA SON MÁ SA (Le théâtre et son do ub le) lesz, mert ha a szín ház le má sol ja az éle tet, ak kor az élet le másol -
ja a va ló di szín há zat… Ez a cím fe lel ni fog a szín ház min den má sá ra, me lye ket, azt hi szem, annyi éve meg ta lál tam: a me -
tafi zi ka, a pes tis, a ke gyet len ség… A szín pa don áll hely re a gon do lat, a gesz tus és a tett egy sé ge” (V, p. 272–73).
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dandót. A rep re zen tá ció nem egy könyv, nem egy 
mû, ha nem ener gia, és eb ben az ér te lem ben az élet 
egyet len mû vé sze te. „A szín ház ép pen ar ra okít, 
hogy a cse lek vés nek egyet lenegy szer van ér tel me, 
de ak kor sincs hasz na, an nál na gyobb hasz na van 
vi szont an nak az ál la pot nak, me lyet a cse lek vés par -
la gon hagy he ver ni, de amely, ha hely re ál lít juk, 
fel ma gasz to sít.” (KSz: 141). Eb ben az ér te lem ben 
a Ke gyet len ség Szín há za len ne az öko nó mia, a 
megôr zés, a vissza té rés, a tör té ne lem nél kü li 
kiáradó pa zar lás és kü lönb ség mû vé sze te. Tisz ta je -
len lét, mint tisz ta kü lönb ség. Ak tu sát ak tí van el 
kell fe lej te ni. Itt gya ko rol ni kell ezt az „ak tív el fe -
lejt he tô sé get” [ak ti ve Ver gess lich keit], ami rôl A mo -
rál ge nea lo giá já nak má so dik ta nul má nya be szél, 
amely az „ünne pet” és a „ke gyet len sé get” [Grau -
sam keit] is ki fej ti. 

Ar taud- nak a nem-szín há zi írás iránt ta nú sí tott 
meg ve té sé re ugyanez a ma gya rá zat. Nem a test gesz -
tu sa, az ér zé kel he tô és mne mo tech ni kus, hypom -
ne zi kus nyom táp lál ja – mint a Pha id rosz ban –, 
amely kül sôd le ges az igaz ság lé lek be va ló beírá sá -
hoz ké pest, el len ke zô leg, az írás, mint az ér zék fe -
let ti igaz ság he lye, az élô test má si ka, az írás mint 
idea li tás, is mét lés. Pla tón az írást mint tes tet kri ti -
zál ja, Artaud pe dig mint az egy sze ri test, az élô gesz -
tus el tör lé sét. Az írás ál ta lá ban vé ve az is mét lés le -
he tô sé ge és ma ga a tér. Ezért „elég volt a szö ve gek, 
az írott köl té szet ba bo ná já ból! Az írott köl té szet 
egy szer él, az tán már le kell rom bol ni!” (KSz: 137) 

Így elô szám lál va a hût len ség té te leit, ha mar 
megért jük, hogy a hû ség nem le het sé ges. Nincs ma 
a vi lá gon olyan szín ház, ami meg fe lel ne Artaud el -
kép ze lé sé nek. És eb bôl a szem pont ból Artaud kí -
sér le tei sem len né nek ki vé te lek. Job ban tud ta más -
nál: a Ke gyet len ség Szín há zá nak „gram ma ti ká ja”, 
amely rôl azt ál lí tot ta, hogy „meg kell ta lál ni”, min -
dig is egy olyan rep re zen tá ció elér he tet len ha tá ra 
ma rad, amely nem is mét lés, egy olyan re-p re zentá -
ci óé, amely tel jes je len lét, amely nem hor doz za ma -
gá ban má sát mint sa ját ha lá lát, egy olyan je le né, 
amely nem is mét li meg ön ma gát, azaz az idôn kívül 
áll, nem-je len. A je len nem ad ja ma gát mint olyat, 
nem je le nik meg, nem mu tat ko zik meg, nem nyit -
ja meg az idô szín pa dát vagy a szín pad ide jét csak 
úgy, ha ezek ben egyút tal ben ne tart ja sa ját bel sô 
kü lönb sé gét, és csak ôsi is mét lé sé nek bel sô vissza -
haj lá sá ban, a rep re zen tá ció ban. A dia lek ti ká ban. 

Artaud ezt jól tud ta: „… egy faj ta dia lek ti ka…” 
Mert hogy ha meg fe le lôen gon dol juk el a dia lek tika 
ho ri zont ját – a szo ká sos he ge lia niz mu son kí vül le -
het, hogy megért jük, hogy ez a vé ges ség nek, az élet 
és ha lál egy sé gé nek, a kü lönb ség nek, az ôsi is mét -
lés nek a vég te len moz gá sa, azaz a tra gé dia ere de -
té nek, mint egy egy sze rû ere det hiá nyá nak a moz -
gá sa. Eb ben az ér te lem ben a dia lek ti ka tra gé dia, az 
egyet len le het sé ges po zi tív ál lí tás a tisz ta ere det ke -
resz tény vagy fi lo zófiai el kép ze lé sé vel szem ben, a 
„kez de tek szel le mé”-vel szem ben: „Ám a kez de tek 
szel le me szün te le nül bu ta sá gok el kö ve té sé re kész -
te tett, és én nem hagy tam fel av val, hogy el kü lö -
nít sem ma gam a kez de tek szel le mé tôl, a ke resz tény 
szel lem tôl”.55 Nem az is mét lés le he tet len sé ge, ha -
nem szük sé ges sé ge a tra gi kus. 

Artaud tud ta, hogy a Ke gyet len ség Szín há za nem 
az egy sze rû je len lét tisz ta sá gá ban kez dô dik és nem 
is ott vég zô dik, ha nem már a rep re zen tá ció ban, az 
„Te rem tés má so dik ide jé ben”, az erôk konflik tu sá -
ban, mely nem le het egy egy sze rû ere de té. A ke -
gyet len ség gya kor lá sa két ség kí vül már eb ben a 
konflik tus ban el kez dôd het ne, de ezál tal egy ben 
hagy nia kell, hogy át ha tol ják. A kez det min dig át 
van ha tol va. Ez a szín ház al kí miá ja: „Mie lôtt to -
vább lép nénk, ta lán meg kér dez né tô lünk az ol vasó, 
mit is ér tünk ti pi kus és pri mi tív szín há zon. Ez zel 
máris a do log lé nye gé re ta pint ha tunk. Ha ugyanis 
va la ki az iránt ér dek lô dik, mi a szín ház ere de te, és 
mi ben áll a lét jo go sult sá ga (avagy élet be vá gó fon -
tos sá ga), me tafi zi ka i lag olyas faj ta lé nye gi drá ma 
anya gi meg va ló su lá sá val, job ban mond va kül sô vé 
vá lá sá val ta lál ná ma gát szem ben, amely egy szer re 
több szö rö sen és egy sze rien tar tal maz ná min den 
drá ma lé nyeg be vá gó el veit, és ezek az el vek a ma -
guk irá nyult sá gá ban és megosz tott sá gá ban nem 
vesz te nék ugyan el el vi jel le gü ket, de vég te len 
konflik tu stáv la to kat hor doz ná nak, még pe dig úgy, 
hogy köz ben szün te len su gá roz nák a konflik tus po -
ten ciál ját. Fi lo zófiai lag le he tet len ele mez ni az ilyes -
faj ta drá mát, csakis köl tôi ér tel me zé se le het sé ges. 
(…) És ez a lé nyeg be vá gó drá ma lé te zik, tö ké le te -
sen érez he tô, az pe dig, ami nek a ké pé re for má ló -
dott, sok kal ki fi no mul tabb va la mi, mint a Te remtés 
ma ga, és úgy kell el kép zel nünk, mint egy egy sé ges 
és min den konflik tust ki zá ró Aka rat ered mé nyét. 
Azt kell hin nünk, hogy a lé nyeg be vá gó drá ma, az 
a faj ta, amely min den Nagy Misz té rium alap ja, a 

55 (1945. szep tem ber)
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Te rem tés má so dik üte mé hez kap cso ló dik, amely -
ben meg je le nik a dol gok ne héz sé ge és Ha son má -
sa, s hoz zá az anyag, amely tôl tö mör tes tet ölt a 
gon do lat. Ahol egy sze rû ség és rend ural ko dik, azt 
hi szem, nem le het sé ges sem szín ház, sem drá ma. 
Mert a szín ház, ha más uta kon is, akár csak a köl -
té szet, a meg szer ve zô dô anar chiá ból szü le tik.” 
(KSz: 108–109) 

A pri mi tív szín ház és a ke gyet len ség te hát szin -
tén az is mét lés sel kez dô dik. El len ben, ha egy rep -
re zen tá ció nél kü li szín ház el kép ze lé se, le he tet len 
el kép ze lé se nem is se gít ben nün ket a szín há zi gya -
kor lat sza bá lyo zá sá ban, ta lán megen ge di, hogy el -
kép zel jük ere de tét, elô es té jét és ha tá rát, hogy a ma 
szín há zát tör té ne té nek kez de té tôl és ha lá lá nak ho -
ri zont ján gon dol juk el. A nyu ga ti szín ház ener giá -
ja így hagy ja ma gát be le fog lal ni sa ját le he tô sé gé be, 
ami nem eset le ges, ha nem te rem tô kö zép pont és 
struk tu rá ló hely a nyu gat egész tör té ne te szá má ra. 
Az is mét lés azon ban el ra bol ja a kö zép pon tot és a 
he lyet, és a le he tô sé gé rôl imént mon dot tak, meg 
kel le ne, hogy tilt sák szá munk ra, hogy a ha lál ról, 
mint ho ri zont ról és a szü le tés rôl, mint el múlt meg -
nyí lás ról be szél jünk. 

Artaud a le he tô leg kö ze lebb tar tóz ko dott a határ -
 vo nal hoz: a tisz ta szín ház le he tô sé gé hez és lehe tet -
len sé gé hez. A je len lét, ah hoz, hogy je len lét és ön -
ma gá nak va ló je len lét le gyen, már min dig is el kezd -
te rep re zen tál ni ön ma gát, min dig is át volt már ha -
tol va. Az ál lí tás nak át kell ha tol nia ön ma gát ön ma ga 
is mét lé sé ben. Ami azt je len ti, hogy az apa gyil kos -
ság, ami a rep re zen tá ció tör té ne tét és a tra gé dia terét 
meg nyit ja, az apa gyil kos ság, amit Artaud vé gül is 
an nak ere de té hez a le he tô leg kö ze lebb, ám csu pán 
egyet len egy szer akart megis mé tel ni, en nek a gyil -
kos ság nak nincs vé ge, és vég te len szer megis mét lô -
dik. Az zal kez dô dik, hogy át ha tol sa ját kom men -
tár ján, és sa ját rep re zen tá ciója kí sé ri. Eb ben az tán 
el tör li ön ma gát, és meg szi lár dít ja a meg sze gett tör -
vényt. Eh hez elég, ha van egy jel, azaz is mét lés. 

A ha tár vo nal nak ezen az ol da lán áll va, és annyi -
ban, amennyi ben meg akar ta men te ni egy is mét lés 
és bel sô kü lönb ség nél kü li je len lét tisz ta sá gát (vagy, 
ami pa ra dox mó don ugyanazt je len ti, egy tisz ta kü -
lönb ség tisz ta sá gát,56 Artaud a szín ház le he tet len -

sé gét is kí ván ta, el akar ta tö röl ni a szín pa dot, nem 
akar ta lát ni, hogy mi tör té nik ott, ahol még min -
dig az apa la kik és kí sért, és alá van vet ve a gyil -
kos ság megis mét lô dé sé nek. Nem Ar taud -e az, aki 
re du kál ni akar ja a ôs-szín pa dot, ami kor így ír az 
Itt nyug szik ban [Ci-gît]: „Én, Antonin Artaud, én 
va gyok a fiam /az apám, az anyám/ és én ma gam”? 
Hogy ek kép pen a szín ház le he tô sé gé nek ha tár vo -
na lán tar tóz ko dott, és hogy egy szer re akar ta meg -
te rem te ni és meg sem mi sí te ni a szín pa dot, ezt ô tud -
ta a leg pon to sab ban. 1946 de cem be ré ben ezt ír ja: 

 
„Én most olyan dol got fo gok mon da ni, ami 
le het, hogy 
sok em bert meg fog bot rán koz tat ni. 
Én a szín ház 
el len sé ge va gyok. 
Min dig is az vol tam. 
Amennyi re sze re tem a szín há zat, 
annyi ra va gyok, ép pen ezért, el len sé ge.” 
 

Rög tön utá na lát juk: a szín ház nak mint is mét lés -
nek nem tud ja ma gát megad ni, és a szín ház ról, 
mint nem-is mét lés rôl nem tud le mon da ni: 
 

„A szín ház az erôk szen ve dé lyes ára da ta, 
ret te ne tes átadá sa 
test bôl 
test be. 
Ez az átadás nem jö het lét re két szer. 
Sem mi nem is ten te le nebb, mint a Ba li- szi ge ti 
rend szer, ami 
ab ból áll, hogy 
miu tán egy szer meg va ló sí tot ta ezt az átadást, 
ahe lyett, hogy egy má si kat ke res ne, 
egy kü lön le ges va rázs lás rend szer hez 
fo lya mo dik, 
hogy az aszt rá lis fény ké pet meg fossza a 
ka pott 
gesz tu sok tól.” 
 

A szín ház mint a meg nem is mét lô dô megis mét lé -
se, a szín ház mint a kü lönb ség ôsi megis mét lé se az 
erôk össze tû zé sé ben, ahol „a rossz az ál lan dó tör -
vény, a jó pe dig erô fe szí tés és már ke gyet len ség 

56 Ha új ból tisz táz ni akar juk a kü lönb ség fo gal mát, ak kor vissza kell ve zet nünk a nem-kü lönb ség hez és a tel jes je len lét hez. 
Ez sú lyos kö vet kez mé nyek kel já ró tett min den fi gyel mez te tô an ti- he ge lei a niz mus nak el lenál ló kí sér let szá má ra. Úgy tû -
nik, csak úgy tud juk el ke rül ni, ha a kü lönb sé get a lét je len lét ként va ló meg ha tá ro zott sá gán kí vül gon dol juk el, min den 
je len lé té nek és hiá nyá nak al ter na tí vá ján kí vül, amit irá nyí ta nak, úgy, ha a kü lönb sé get mint ere den dô tisz tá ta lan sá got 
gon dol juk el, azaz mint kü lönb sé get ugyanan nak a vé ges/be fe je zett gaz da sá gá ban.
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hoz záad va egy má sik ke gyet len ség hez”: ez an nak 
a ke gyet len ség nek a vég ze tes ha tá ra, amely sa ját 
rep re zen tá ció já val kez dô dik. 

Mi vel a rep re zen tá ció már min dig is el kez -
dôdött, nincs te hát vé ge. Ám el le het gon dol ni an -
nak a bezá ró dá sát, ami vég nél kü li. A be zá ró dás az 
a kör körös ha tár, amely nek ben sô jé ben a kü lönb -
ség is mét lése vég nél kül is mét li ön ma gát. Azaz a 
bezáró dás a kü lönb ség já ték te re. Ez a moz gás a vi -
lág nak mint já ték nak a moz gá sa. „És az ab szo lút 
szá má ra az élet já ték.”57 Ez a já ték a ke gyet len ség 
mint szük ség szerû ség és vé let len egy sé ge. „A vé let -
len a végte len, és nem is ten.”58 Az élet nek ez a já -
té ka mû vé szi.59 El gon dol ni a rep re zen tá ció be zá -
ró dá sát te hát azt je len ti, hogy el gon dol juk a ha lál 
és a já ték ke gyet len ha tal mát, ami megen ge di a je -
len lét nek, hogy ön maga szá má ra meg szü les sen, és 

él ve zet tel feleméssze ön ma gát a rep re zen tá ción ke -
resz tül, amely ben ki tér ön ma ga elôl ön ma ga kü -
lömb sé gé ben60 (dif fé rance). El gon dol ni a rep re zen -
tá ció be zá ró dá sát a tra gi kus el gon do lá sát je len ti: 
nem mint a sors rep re zen tá ció ját, ha nem mint a 
rep re zen tá ció sor sát. Alap ta lan és ok nél kü li szük -
sé ges sé gét. És ez an nak az el gon do lá sát is je len ti, 
hogy miért vég ze tes az, hogy be zá ró dá sá ban a rep -
re zen tá ció foly ta tó dik. 

 
(Jac qu es Derrida: Le théâtre de la cru au té ou la cl√ -
tu re de la rep ré sen ta ti on. In: L’Écri tu re et la dif fé -
ren ce, Pa ris, Ed. du Seu il, 1967. 341–368.) 

 
(A szö ve get Far kas Ani kó és má sok  

for dí tá sá nak fel hasz ná lá sá val gon doz ta  
Ivacs Ág nes és a szer kesz tôk)

57 (IV, p. 282). 
58 (Frag men ta ti ons). 
59 Is mét Nietz sche. Is mer jük szö ve geit. Így pél dául a He rak lei tosz nyo má ban: „És aho gyan a gyer mek és a mû vész ját szik, 

úgy ját szik az örök ké ele ven tûz is, épít és rom bol ár tat la nul – és ezt a já té kot játssza az Ai ón ön ma gá val… A gyer mek 
egy szer csak fél re dob ja já té kát, ám ha ma ro san ár tat lan sze széllyel ne ki lát új ra. De amit épí te ni kezd, sza bá lyo san, bel sô 
tör vé nyek sze rint kap csol, il leszt min dent össze és for mál min dent át. Így csak az esz té ti kai em be re szem lé li a vi lá got, 
aki a mû vész és a mû al ko tás lét re jöt té nek pél dá ján ta pasz tal ta meg, ho gyan le het mégis tör vény és igaz ság a sok fé le ség 
har cá ban, hogy áll a mû vész szem lé lô dôn a mû al ko tás fö lött és egy ben mun kál va ben ne, ho gyan kell pá ro sul ni a mû al -
kotás meg ter mé ke nyí té sé re szük ség sze rû nek és já ték nak, el lent mon dás nak és har mó niá nak.” (A fi lo zófia a gö rö gök tra -
gi kus kor sza ká ban, ford. Mol nár An na, Wer ke, Han ser, III, p. 367–7). 

60 Mol nár Mik lós Derrida Gram ma to ló gi a- for dí tá sá ban (Ma gyar Mû hely, 1991. 5.) hasz nál ja a dif fé ren ce- dif fé ran ce for dí tá -
sá ra a kü lönb ség- kü lömb ség párt. [A szerk.]


