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M iu tán Jo seph Papp 1977-ben el hagy ta a Lin -
coln Cen tert, csak erô sö dött ben ne az az 
utol só szín há zi éva dá nak kez de tén be je len -

tett am bi ció zus szán dék, hogy „hi dat ver jen az 
avant gárd és a kon ven cio ná lis szín ház kö zé”. A bel -
vá ro si Pub lic The at re- ben össze gyûj töt te év ti ze dé -
nek fon to sabb szín há zi kí sér le te zôit, akik ama haj -
szolt idô szak ban igen há lá sak vol tak egy nyu godt 
zu gért, az utol só két nyár ra pe dig felaján lot ta ne -
kik a De la cor te Szín há zat, hogy ott foly tas sák a 
„mo dern né zô pont ból fel dol go zott klasszi ku sok” 
híd já nak épí té sét. Ez ak kor vet te kez de tét, ami kor 
Papp utol só éva dá nak vé gén Ri chard Fo re man Lin -
coln Cen ter bé li pro duk ció ja, a Kol dus ope ra át került 
a Cent ral Park ba. Lee Breu er 1981-es Vi har- és Fo -
re man Mo lière Don Ju an-ren de zé se is hajt ha tat la -
nul ra di ká lis volt a szín há zi esz kö zök te kin te té ben, 
s fel kor bá csol ta a né zôk és a kri ti ku sok in du la tait, 
akik per ver zi tás ról, tor zí tás ról kia bál tak. John Si -
mon, aki nek a kí sér le ti szín ház zal szem ben ta nú -
sí tott kri ti ku si el len szen ve kö vet ke ze tes maradt az 
évek so rán, a tô le meg szo kott epés hang nem ben 
os to roz ta Fo re man Don Ju an ját: „Amíg Ri chard 
Fore man, ez a mély sé ge sen mes ter kélt, szel le mi leg 
vissza ma radt avant gárd ren de zô a sa ját On to lo gi -
kus-Hisz té ri kus Szín há zá ban rak ja szín pad ra a sze -
me tét, nem szá mít, mennyi re hisz té ri kus vagy on -
to lo gi kus. (…) Ha bi zarr öl tö ze tû nem-szí né szek 
ez red szer is a jól is mert ne o- Da da lufiról ugat nak 
– kit ér de kel? (…) De ha ugyanezt a Fo re mant Joe 
Papp meg hív ja, hogy új ra el kö ves se azt a gaz tet tet, 
amit ere de ti leg a Li viu Ci u lei- fé le Tyro ne Guth rie 
The at re- ben vitt vég be, (…) ak kor egy ne mes és 
bölcs drá ma Fo re man pa rá nyi for má tu má hoz zsu -
go ro dik, és a gya nút lan kö zön ség, aki so ha sem ta -
lál ko zott még a drá má val, jobb eset ben el bor zad, 
rosszabb eset ben elámul.” 

Túl zóan bár, de Si mon is me rôs pont ra ta pint: 
az „in no va tív” ren de zôk egois ta mó don ki sa já tít ják 

és el tor zít ják a da ra bot, hogy az a szán dé ku kat szol -
gál ja. Mindad dig, amíg a kí sér le te zôk ra gasz kodtak 
sa ját kö reik hez, s föld raj zi lag és esz té ti kai lag tudták 
a he lyü ket, ad dig va dabb el kép ze lé seik is tisz tán 
el kü lö nít he tôek vol tak. De amint egy re gyak rabban 
búj tak elô te tô te rük bôl, s köl töz tek in téz mé nyes 
szín há zak ba (nem csak Papp párt fo gá sá val, ahogy 
ezt a Guth rie The at re- ben dol go zó Fo re man és a 
camb ridge-i ART- ban al ko tó Breu er pél dá ja is mu -
tat ja), il let ve nyúl tak klasszi kus szö ve gek hez, egyre 
ér zé ke nyebb pont ra ta pin tot tak. Még az új esz -
mékkel és mód sze rek kel nem el len szen ve zô kri ti -
ku sok szá má ra is kér dés: va jon nem me rész ke dik-e 
túl messzi re egy olyan pro duk ció, amely ben ti zen -
egy szí nész játssza Arielt? Ri chard Gil man, alig ha -
nem a leg mû vel tebb prak ti zá ló szí ni kri ti kus is Si -
mon két sé geit vissz han goz ta, hig gad tab ban per sze. 
A Satur day Re view „Ren de zôk kont ra drá ma írók” 
cí met vi se lô szá má ban Gil man vi tat ta a mo dern 
ren  de zôi gon dol ko dás nak azt a (Cra ig, Me jer hold, 
Ar taud, Brecht, Gro tows ki, Brook ál tal kép vi selt) 
nagy vo nu la tát, amely sze rint „a szö ve ge ket ér tel -
mez ni vagy új raér tel mez ni kell, és nem egy sze rûen 
szó ról szó ra, hû sé ge sen szín pad ra ál lí ta ni”. Bár Gil -
man mél tá nyol ja, s rész ben még üd vöz li is a mûvé -
szi ön ál ló ság ra irá nyu ló ren de zôi tö rek vést, hoz zá -
te szi: „van nak bi zo nyos ha tá rai an nak, hogy mit le -
het egy szö veg gel meg ten ni, s ez ma gán a szö ve gen 
be lül rög zí tett.” A min denáron va ló re le van cia és 
mo der ni tás he vü le te (ami vég le te sen leegy sze rû sít -
ve szá má ra ab ban tes te sül meg, hogy a da ra bok 
kieme lôd nek ere de ti kör nye ze tük bôl vagy tör ténel -
mi ko ruk ból) túl zás ról árul ko dik, nem füg get len -
ség rôl. Gil man egyetért az zal, hogy „az idô és az ér -
zé ke lés vál to zik, és ve lük együtt kell vál toz nia a 
drá mák szín re vi te li mód já nak”, s hogy „bár mely 
írott szö veg és an nak fi zi kai meg va ló su lá sa a színpa -
don a bi zony ta lan ság, a tö ké let len ség te re pe: olyan 
te rü let, ahol pon to san az ér tel me zés re van szük -
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ség”. Ám hely te le ní ti a ren de zô szu per sztá ri stá -
tusz ra emel ke dé sét, a szö veg ká rá ra meg va ló su ló 
ural ko dó sze re pét sa ját je le né nek, sa ját ér tel me zé -
sé nek, sa ját misz ti kus sá gá nak pro duk ció já ban. 

Gil man né ze tei sze rint még a nagy Szta nyisz -
lavsz kijt is ma gá val ra gad ta a „szö ve gek el fer dí té se 
a lát szó lag ha tár ta lan ren de zôi sza bad ság ál tal”. Em -
lé kez zünk csak ar ra – mond ja Gil man –, hogy a 
ren de zô mint kü lön mes ter em ber alig öre gebb egy 
év szá zad nál, s hogy még jó val Shakes peare után is 
a szí né szek for mál ták be lül rôl az elôadá so kat – már 
amennyi re for mál ták. Csak egyetért he tünk Gil man 
azon ál lí tá sá val, hogy „mi helyt fel buk kant, a rende -
zô kö te les sé ge ha gyo má nyo san az volt, hogy ügyel -
jen a szí né szek tö me gé nek moz ga tá sá ra, s ren delje 
ma gát alá a szö veg nek”. Az volt a felada ta, hogy 
„egy szö ve get úgy szól ván a pa pír ról a desz kák ra 
he lyez zen, hogy ér zé kel he tô lé te zést ad jon ne ki”. 

Vé gül sze ret ném meg je gyez ni, hogy Gil man ér -
ve lé sé ben meg fi gyel he tô egy kons tans elem: ez pe -
dig az a gya ko ri ság, amellyel megerô sí ti az írott szö -
veg au to ri tá sát mint ál lan dó, vál to zat lan je len lé tet 
tör té nel mi tu da tunk ban. Vissza té rô té má ja, hogy a 
ren de zôi szín ház „eluta sí tott bi zo nyos jo go kat – a 
szö ve gét, a szer zôét –, ame lye ket sért he tet len nek 
vél tünk”. De oszt ja, osz ta ná-e va la ki e jog sér tés tôl 
va ló fé lel met? A drá ma- és szín ház kri ti ka ural kodó 
dis kur zu sán be lül ta lán igen. Olyan azon ban biztos 
nem, aki egy szer át lép te a Ya le Egye tem kü szö bét 
(mint Gil man ma ga is), hogy ta lál koz zon azok kal 
az an gol és klasszi ka fi lo ló gia pro fesszo rok kal – a 
Ya le -i „né gyek ban dá já val”: Ha rold Bloom mal, 
Geoff rey Hart man nal, Paul de Man nal és J. Hil lis 
Mil ler rel –, akik szem be száll tak az iro dal mi szö veg 
„sért he tet len” jo gai val, és ra di ká li san új ra gon dol -
ták az ér tel me zés ak tu sát. 

Az, hogy még egy oly mû velt kri ti kus is, mint 
Ri chard Gil man, ilyen meg gyô zô dés sel be szél a szö -
veg „jo gai ról”, anél kül, hogy tu do mást ven ne azok -
ról a he ves iro da lom kri ti kai vi ták ról, ame lyek több 
mint más fél év ti ze de dúl nak e jo gok el tör lé sé rôl, a 
dra ma ti kus és szín há zi dis kur zus kon zer va ti viz mu -
sá ról és lo kál pat rio tiz mu sá ról árul ko dik. Az 1960-
as évek tôl kezd ve mély sé ges nyug ta lan ság jel le mez -
te a kri ti kai vi lá got, amellyel szem ben az ame ri kai 
szín ház kri ti ka im mú nis volt. En nek rész ben az az 
oka, hogy a kul tú ránk ban a népszerûsítô mû vé -
szet kri ti ká tól el várják a zsur na lisz ta fo gyasz tó-tá -
jé koz ta tást. Bár ez az el vá rás ugyanolyan erôs volt 
a film ese té ben, mint a szín há zé ban, a ko mo lyabb 
filmkri ti ka a kö zel múlt ban át vet te az új kri ti kai el -

mé let vi ta li tá sát – el sô sor ban an nak sze mi o ló gi ai 
as pek tu sait. A szí ni kri ti ka vi szont nem. Ez nem je -
len ti azt, hogy a szín ház ról szó ló írá sok men te sek 
len né nek a hason ló fel ve té sek tôl: Keir Elam The Se -
mi o tics of Theatre and Dra ma és Pat ri ce Pa vis Lan -
gu a ges of the Sta ge cí mû mû vé nek ame ri kai kiadá -
sa, Her bert Blau Take Up the Bo dies, va la mint Bloo -
ded Tho ught cí mû köny vei nek együt tes meg je le né -
se iga zol ja, hogy az új kri ti kai el mé let új 
szín ház el mé let  táp ta lajává is válik. De amíg az iro -
dal mi kö zeg az el múlt év ti zed alatt ta nú ja le he tett 
annak a folyamatnak, ahogy a köny vek és fo lyó ira -
tok er de jé ben szárba szökken egy elmélet, ad dig a 
ko moly szín há zi dis kur zus – azaz a gon do la tok köl -
csö nös cse ré je – nagy já ból el sor vadt. 

A hat va nas évek vé gén és a het ve nes évek elején 
va ló ban vol tak he ves el mé le ti vi ták az ak ko ri ban 
élénk, de el szi ge telt kí sér le ti szín ház vi lá gá ban. 
Artaud, Brecht és Gro tows ki el mé le tei, ame lyek 
több ször bi zo nyul nak emészt he tet len nek, mint 
emészt he tônek, legalább ala pot biz to sí tot tak a szö -
veg gel és az elôadás sal kap cso la tos tra di cio ná lis né -
ze tek meg kér dô je le zé sé hez egy új mû lét re ho zá sá -
nak fo lya ma tá ban. Ám ek kor is in kább a mód szer -
tan, mint sem az el mé let iránt mu tat ko zott ame ri -
kai fo gé kony ság, még ha az na gyon ra di ká lis volt 
is. Az új mód sze rek az tán sa ját kli séik be me re ved -
tek, s ahogy a kí sér le te zô kedv alább ha gyott, a trón -
ja vesz tett írott szö veg pe dig (ahogy Gil man esszéje 
utal rá) vissza kö ve tel te au to ri tá sát, a he ves vi ták 
sut to gás sá csen de sed tek, vagy elenyész tek: fel szívta 
ôket a ha son lóan teo re ti kus mû vé szet kri ti ka kö ze -
ge. Az iro da lom kri ti ká ban je len leg ta pasz tal ha tó el -
mé le ti pezs gés sel semmi sem vonható pár hu za mba 
a szín ház ban. 

Ta gad ha tat lan, hogy a szí ni kri ti ka – kü lö nö sen 
a kí sér le ti szín ház kri ti ká ja – igen csak profi tál hatna 
az erô sö dô, még ha gyak ran bosszan tó iro dal mi vi -
ták ki tö ré sei bôl. Az ak tuá lis el mé let ál tal fel tett kar -
di ná lis kér dé sek – tex tu a li tás, in ter tex tu a li tás, de -
misz tifiká ció, her me neu ti ka – alap ve tô je len tô ség gel 
bír tak a szín ház tu do mány szá má ra. Ezen el gondo -
lá sok el vont sá ga, va la mint az a meg ha tá roz ha tat -
lan, gyak ran kö dös és nya ka te kert stí lus, ame lyen 
ar ti ku lá lód tak, nyil ván va ló kom muni ká ciós ne héz -
sé ge ket oko zott a gya kor la tias amerikai és an gol 
szín há zi em be rek szá má ra, akik nek több sé ge min -
den bi zonnyal osz ta ná Lau ren ce Oli vier vé leményét: 
„Sze mély sze rint gyû lö lök min den szín ház zal kap -
cso la tos el vont esz me cse rét”. Pe dig a szín ház nak és 
az el mé let nek ugyanaz a gyö ke re – the ast hai: nézni, 
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lát ni, meg szem lél ni –, s tu da to san vagy sem, min -
den szín ház nak meg van a ma ga el mé le ti alap ja. Az 
el mé let eluta sí tá sa vol ta képp a ka pott el mé let el fo -
ga dá sa. Ahogy ha ma ro san lát ni fog juk: az új kritikai 
el mé let né ze tei nek egyi ke az, hogy a legaxio ma ti -
ku sabb esz té ti kai ha gyo má nyok és vá la szok ala po -
sabb vizs gá lat után alig ha tûn nek axio ma ti kus nak, 
sok kal in kább el te me tett és össze ku szált ér té kek 
pro duk tu mai nak. A legin kább sért he tet len nek tû -
nô fi lo zófiai és nyel vé sze ti sza bá lyain kat vizs gál va 
az új el mé let pró bá ra te szi a mû vé szet rôl, a nyelv -
rôl és a je len tés rôl dé del ge tett fel te vé sein ket. 

Az új szín há zi el mé let ér té két han goz ta tom 
ugyan, de nem tel jes odaadás sal te szem, s nem a 
di va tot kö ve tem. Az új el mé le ti spe ku lá ciók több -
sé gé vel va ló ta lál ko zá som a kö ze le dés-tá vo lo dás 
klasszi kus szind ró má ját mu tat ja. Mi köz ben vonz a 
me rev sé gük, eré nyes emel ke dett sé gük és már-már 
misz ti kus el vá lá suk a kéz zel fog ha tó tól, to vább ra 
sem va gyok meg gyô zôd ve ar ról, hogy ra di ká lis né -
ze te ket ki zá ró lag ra di ká lis re to ri ká val le het ki fej te -
ni. Bi zo nyos okok miatt mégis azt kell mond jam, 
hogy elég gé megerô söd tem az új el mé let ra vasz an -
gya lá val foly ta tott küz del mem ben ah hoz, hogy 
meg kí sé rel jem a le he tet lent: a fo gal mak uni ver zá -
lis ér tel me zé sét. Úgy tû nik, ez az ér tel me zés a szín -
ház szá má ra olyan új mo del le ket kí nál hat, ame lyek 
meg vi lá gít hat ják a ren de zô és a szö veg vi szo nyá val 
kap cso la tos kri ti kai kér dé se ket. Olya no kat, ame -
lyek, Her bert Blau sza vai val él ve, se gí te nek „tisz -
táz ni, ha nem is tel je sen iga zol ni, a leg több mai 
szín ház re vi zio nis ta gya kor la tát”. 

Az „új kri ti kai el mé let” ter mé sze te sen re duk tív 
ki fe je zés, amely nagy ál ta lá no sí tás sal egy ka lap alá 
vesz olyan szer zô ket, akik nek teó riái igen csak kü -
lön bö zôek. Ál ta lá nos ság ban ez rep re zen tál ja az eu -
ró pai el mé let ide gen – fô ként fran cia – szel le mét, 
amely az el múlt két év ti zed alatt nem csak a mû vé -
sze tek, de a fi lo zófia és a tár sa da lom tu do mány te -
rü le tén is meg je lent. Még a beava tot ta kat is za var -
ba hoz hat ják a sze mio ti kai nak, struk tu ra lis tá nak, 
de konst ruk ci ós nak és igen ho má lyo san poszt mo -
der nek ne ve zett el mé le tek pon tos jel lem zôi és kör -
vo na lai. Egyes el mé le ti szak em be rek va ló ban azo -
no sít ha tók ezen el mé le tek va la me lyi ké vel, de egyik 
te rü let sincs vég le ge sen fel tér ké pez ve. Bi zo nyos 
írók – mint pél dául a já té kos Bar thes – el mé le ti te -
re pet vál tot tak, má sok új re to ri kai stra té giá kat vet -
tek át egy szi lárd el mé le ti mag ra tá masz kod va. Jel -
leg ze te sen kö zös ben nük, hogy a re fe ren cia és a je -
lö lés kér dés kö ré re össz pon to sí ta nak, amely ki kez -

di, il let ve megin gat ja a tu dás és a je len tés ha gyo -
má nyos ka te gó riáit. Ab ban a pil la nat ban, hogy egy 
poszt- nietzs che á nus ér tel me zô el me (Geoff rey 
Hart man sza vai val él ve) el kezd azon fá ra doz ni, 
hogy „fel fed je úgy ön ma gát, mint tár gyát, és hogy 
olyan mély re ha tol jon […], ahol a nyelv is ön ké -
nyes nek és ön ha tal mú nak tû nik”, fel de rí tik és 
megost ro mol ják a nyel vi és a mû vé szi rep re zen tá -
ció fo gal mát. Mi vel a szín ház axió má ja a rep re zen -
tá ció, e ki hí vá sok nak és zök ke nôk nek, mint lát ni 
fog juk, szük ség sze rûen szín há zi kö vet kez mé nyei 
lesz nek. 

 
De konst ruk ció: a fran cia és ame ri kai kap cso lat 

 

Ami kor Jac qu es Der ri da 1966-ban a John Hop -
kins Egye te men elô ve zet te a struk tu ra liz mus 
hír hedt bí rá la tát, az ame ri kai hall ga tó ság szá -

má ra is meg nyi tot ta a poszt struk tu ra lis ta, de konst -
ruk ci ós kor sza kot. Der ri da aláak náz ta Claude Lévi-
St rauss át fo gó el gon do lá sát, aki et no gráfiai mun -
kás sá gát ar ra ala poz ta, hogy az em pi ri kus ada tok 
ért he tô sé gét csak a nyel vé szet bôl szár maz ta tott 
struk tu rá lis mo del lek konst ruk ció ja biz to sít ja szá -
munk ra: egye dül ezek ve zet nek el a je len sé gek 
rejtett ér tel mé hez. Der ri da ki je len tet te, hogy Lé vi-
Strauss egész ku ta tá sa az ár tat lan ter mé sze ti tár sa -
dal mak ról szôtt rous seau-i áb ránd csap dá já ba esett. 
Lé vi-St rauss a kul tú ra ál la po tá val szem ben a ter -
mé szet ál la po tát „ré sze sí ti elôny ben”, az ef fé le szen -
ti men ta liz mus pe dig ra gá lyos az ant ro po ló giá ban. 
E nosz tal gia leg tisz táb ban az írás sal kap cso lat ban 
mu tat ko zik meg. Lé vi-St rauss ne mes vad em be rei -
nek tár sa dal má ból hiány zik az írás – amely a rosszat 
szü li –, és a be széd do mi nál. A kész te tés ar ra, hogy 
az írás sal szem ben a be szé det pri vi le gi zál juk, sar -
ka la tos pont ja Der ri da nem csak Lé vi-St rausst, de 
az egész nyu ga ti me tafi zi kát érin tô bí rá la tá nak is. 
A kész te tést, hogy az igaz ság ere de tét a lo gos nak – 
a kiej tett szó nak, az Is ten hang já nak, az Ér te lem 
hang já nak – tu laj do nít suk, Der ri da lo go cent riz -
mus nak ne ve zi. 

Der ri da megal kot ta a de konst ruk ció el mé le tét 
és gya kor la tát, hogy szám ûz ze a lo gost. Me ré szen 
meg for dí tot ta azt a be széd el sôbb sé gé re és elô i -
dejûsé gé  re vo nat ko zó em pi ri kus tényt, hogy az írás 
(écri ture) ra di ká lis új ra gon do lá sát nyújt sa. Sze rin -
te az írás, nem pe dig a be széd nem zi a nyel vet: az 
írás fe lül múl ja, megelô zi és ma gá ba fog lal ja a nyel -
vet. Az írás a nyelv ôsi alap ja, és nem an nak for -
má ba ön té se. Új, ki tá gí tott, pa ra dox ér tel mé ben az 
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írás „sza bad já ték” vagy el dönt he tet len sé gi té nye -
zô a kom mu ni ká ció min den rend sze rén be lül. Ép -
pen olyan el já rá sok kal él, ame lyek meg ha lad ják a 
be széd ön tu da tos sá gát és a fo ga lom nyelv fö löt ti 
ha tal má nak meg té vesz tô ér tel mét. Az írás a je len -
tés vég nél kü li át he lye zé se, amely egy részt irá nyít -
ja a nyel vet, más részt elér he tet len tá vol ság ba he -
lye zi a sta bil, ön iga zo ló tu dás szá má ra. 

Nem cso da, hogy Der ri da szem be he lyez ke dett 
a be széd Lé vi-St rauss és a sze mi o ló gia aty ja, Fer -
di nand de Saus su re ál tal ado má nyo zott pri vi lé -
gium ával, s úgy te kin tett a struk tu ra liz mus ra, mint 
a nyu ga ti lo go cent ri kus me tafi zi ka utol só le he le té -
re. Megin gat ván a „je lö lô/je lölt” Saus su re ál tal köz -
pon ti nak te kin tett pá ro sát, Der ri da bi zony ta lan fo -
gal mak vál to zó cso port ját – nyom, el- kü lön bö zô dés, 
szupp le men ta ri tás stb. – tár ta fel, és eluta sí tot ta 
azok egyet len, önazo nos ér te lem re va ló re duk cióját. 
A je len tés min dig el kü lön bö zik a je lö lés já té ka révén. 
A de konst ruk ció te hát az ol va sás olyan ak tu sa, 
amely az írás ál tal lét re ho zott szö ve ge ket fag gat ja, 
de amely so ha sem ál lít fel tu do má nyos mo del len 
ala pu ló zárt rend szert. A tu dás lo go cent ri kus akará -
sa olyan struk tú rá kat kény sze rít a szö veg re, ame -
lyek kor lá toz zák és fel füg gesz tik a já té kot, s amelyek 
a transz cen den tá lis je lö lô ket és a kö zép pont esz -
mé jét ré sze sí tik elôny ben. Ám ha bein dul hat a jelö -
lôk sza bad já té ka, ak kor a me tafi zi kai je len lét szét -
tö re de zés re, a kö zép pont de cent rá lás ra, a szer ke -
zet szi lárd sá ga pe dig felol dás ra ke rül. 

Ezeket az el vont dol gokat ta lán vi lá gos sá teszi a 
kö zért he tôbb Ro land Bar thes egyik esszé je, aki 
klasszi kus sze mi o lo gi ai kor sza kát ma ga mö gött 
hagy va, a het ve nes évek ele jén ju tott egy Der ri da 
ra di ká lis posz tu lá tu mai hoz kö ze li ál lás pont ra. 
A mû tôl a szö veg fe lé (1971) cí mû írá sá ban Bar thes 
leír ja a nyelv el gon do lá sá ban s kö vet ke zés kép pen 
az iro dal mi mû ben be kö vet ke zô ra di ká lis vál to zást: 
„A mû fo gal má val szem ben – e ha gyo má nyos fo -
gal mat régóta, sôt ma is amo lyan new to ni szel lem -
ben fog juk föl – ma föl tû nik az igény egy új tárgy 
iránt, mely a ko ráb bi ka te gó riák el csúsz ta tá sá val 
vagy ki for dí tá sá val jön ne lét re. Ez a tárgy a Szöveg.”1 
Bar thes ké sôbb kü lönb sé get tesz kö zöt tük: a mû 
nem más, mint tárgy, egy „da rab szubsz tan cia”, 
akár egy könyv a könyv tár ban, a szö veg el len ben 
egy „mód szer ta ni me zô”. Az elôb bi lát szik, az utób -

bi meg nyil vá nul. A mû ál ta lá nos jel ként is mû köd -
het, és meg ha tá ro zott je len tés sel bír, ez zel szem -
ben a szö veg „a je lölt vég nél kü li el ha lasz tó dá sát” 
vég zi. Je len té se kés lel te tô, cse lek vé se kés lel te tett. 
A szö veg lo gi ká ja nem át fo gó (nem azt akar ja meg -
ha tá roz ni, mit je lent a mû), ha nem me to ni mi kus, 
ra di ká li san szim bo li kus. „Így a szö ve get visszaad -
hat juk a nyelv nek: struk tu rált, mint a nyelv, de kö -
zép pont nél kü li, le zá rat lan.” 

A szer zô le het mû vé nek aty ja vagy gaz dá ja, a szö -
veg azon ban da col a szár ma zá si vi szo nyok kal. Bar -
thes szám ûzi a szer zôt ki vált sá gos bir to ká ról. (Egy 
ko ráb bi esszé jé ben már be is je len tet te a szerzô ha -
lá lát.) A szö veg olyan há ló, aho va az atya jót állá sa 
nél kül le het és kell be lép ni. Egyik em lé ke ze tes afo -
riz má já ban Bar thes ki je len ti: „Nem ar ról van szó, 
hogy a szer zô nem »tér het vissza« a Szö veg be, az ô 
Szö ve gé be; csak hogy ezt már ki zá ró lag, úgy mond, 
»ven dég ként« te he ti.” De ho gyan le het „be lép ni” a 
szö veg be? Csak úgy, ha az tesszük, amit a szö veg a 
mû vel: „le csa pol ja” an nak „fo gyasz tói” lé nye gét, és 
fel töl ti mint „já té kot, cse lek vést, gyakor la tot”. Írás 
és ol va sás „egyet len je lö lô gya kor lat ban” kell, hogy 
egye sül jön. Amit Brecht a mû vé szet „ku li  ná ris” jel -
le ge ként tá madt – a mû vé szet ki sa já tí tá sát a fo gyasz -
tás mó do za tai ál tal –, pon to san azt uta sít ja vissza 
Bar thes is an nak a já ték nak a kieme lé sé vel, amely 
az örö met ke re si, és meg szün te ti el vá lasz tott sá gun -
kat a fo gyasz ta ni aka rás ál tal ter helt szö veg tôl. 

„A szö veg nek ma gá nak is van já té ka, az ol va só 
pe dig két sze re sen is ját szik: a Szö ve get játsz va […
] olyan el já rást ke res, amely rep ro du kál hat ja a Szöve -
get.” (Kieme lés tô lem.) Bár a fran cia nyelv nem egye -
sí ti a „ját sza ni” és „já ték” sza vak je lö lôit, mint az 
an gol, Bar thes kö vet kez te té sé nek szín há zias sá ga 
fél reért he tet len. Ha az ol va só he lyé re a ren de zôt 
tesszük, Bar thes elem zé se – ál lí tá som sze rint erô -
szak nél kül – ki ter jeszt he tô a szín ház ra. De ho gyan? 
Mi lyen sa já tos de konst ruk ci ós iro dal mi sza bá lyok 
és gya kor la tok ér tel mez he tôk szín há zi szem pont -
ból? Úgy vé lem, e fel de rí tet len né zô pont ból kü lö -
nö sen hasz nosak le het nek a de konst ruk ció ame ri -
kai kap cso la tai. Az ame ri kai de konst ruk ció he ve -
sen fel lé pett az an gol-a me ri kai iro da lom kri ti kát 
meg ha tá ro zó „prak ti kus” kri ti ka el len, mégis mé -
lyen ab ban gyö ke re zett. Nem szá mít, mennyi re spe -
ku la tív, alap ve tô stra té giá ja a szö veg szo ros ol va -

1 A Bar thes esszé jé bôl vett rész le te ket Ko vács Sán dor for dí tá sá ban idéz zük, de mi vel Rab kin írá sá ban se hol sem ad ja meg 
hi vat ko zá sai nak ol dal szá mait, mi is el te kin tünk et tôl. Bar thes írá sa egyéb ként ma gya rul az aláb bi kö tet ben je lent meg: 
Ro land Bar thes: A szö veg örö me. Bp., Osi ris, 1998. 67–74. ford. Mihancsik Zsófia. (A for dí tó meg jegy zé se.)
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sá sa (clo se re a ding) ma radt. Mint hogy a ren de zô – 
aki nek hús vér va ló ság gá kell ten nie a dra ma ti kus 
szö ve get – a par ex cel len ce szo ros ol va só, az ér tel -
me zôi ak tus pe dig egyaránt köz pon ti sze re pet tölt 
be mind a kri ti kus, mind a ren de zô szá má ra, az 
ame ri kai de konst ruk ció bi zo nyá ra szol gál hat né -
hány hasz nos el mé le ti és stra té giai szem pont tal. 

A legis mer tebb ame ri kai de konst ruk tô rök a 
Yale -en cso por to sul tak, ahol Der ri da is tar tott 
elôadá so kat. Mind annyian egyé ni uta kon jár tak, és 
ko ránt sem ér tet tek egyet az el mé le ti rész kér dé sek -
ben. Né gyük kö zül ket ten – Hil lis Mil ler és Paul de 
Man – bo a- de konst ruk tô rök vol tak: a Der ri da te -
rem tet te ro mok ból épí tet tek ra di ká lis mo del le ket. 
A má sik ket tô – Ha rold Bloom és Geoff rey Hart -
man – pe dig (Hart man sa ját ér té ke lé sé ben) „épp 
csak de konst ruk tôr” volt: el fo gad ták a ra di ká lis len -
dü le tet, de nem akar tak le vet kôz ni min den ha gyo -
má nyos iro dal mi axió mát. (Pél dául vo na kod tak el -
fo gad ni a szer zô ha lá lát.) Mind a négy név sze re -
pelt azon ban (Der ri dá val együtt) a De const ruc ti on 
and Cri ti cism (1979) cí mû gyûj te mény ben, amely 
akár a moz ga lom ame ri kai ma ni fesz tu ma is le het -
ne. Nagy já ból mind annyian osz tot ták a de konst -
ruk ci ós alap el vek ben gyö ke re zô, re vi zio nis ta kri -
ti kai stra té giát. Mindazonál tal az ame ri kai de konst -
ruk ció tár gya (Der ri dá nak a nyu ga ti fi lo zófia egész 
rend sze re el len foly ta tott had já ra tá hoz ké pest) az 
el múlt két év szá zad fon to sabb an gol és ame ri kai 
iro dal mi szö ve gei re szû kült. Mély sé gé ben per sze 
vissza nyer te, amit ki ter je dé sé ben el ve szí tett. 

A de konst ruk ció leg fôbb el len sé gé nek a „be zá -
ró dást” tart ja. Vak me rô kí sér let len ne a kri ti kus ré -
szé rôl be zár ni a szö ve get egy „vég le ges” ér tel me zés 
mö gé. A szö ve get leg fel jebb csak ki sza ba dí ta ni tudja, 
még pe dig azál tal, hogy el tá vo lít ja a té ves fel hal mo -
zó dás ré te geit, hogy az elég te len ség és az ideo ló -
giai vak ság tü ne tei után ku tat va „de misz tifikál ja”, 
s fel fe di irá nyí tó kód ját, amely nem azo nos az zal, 
ame lyet an nak vél nénk. A de misz tifiká ció ko ráb -
ban til tott, iro dal mon kí vü li spe ku lá ciók hoz ve zet, 
hi szen a szö veg – a kiöre ge dett Új Kri ti ka en ge del -
mé vel – nem lé te zik töb bé ön ma gá ba zárt, au tonóm 
egy ség ként. A szö veg egye di sé ge meg ha sadt ön nön 
fi lo zófiai, pszi cho ló giai, tör té ne ti kon tex tu a li tá sa, 
il let ve in ter tex tu a li tá sa ál tal, hi szen ma ga is más szö -
ve gek bôl kép zô dött. Az ame ri kai de konst ruk tô rök 
egyetér tet tek Ju lia Kri ste vá val ab ban, hogy „minden 
szö veg idé ze tek bôl ál ló mo zaik alak ját öl ti, s min -
den szö veg ad szorp ció ja és transz for má ció ja más 
szö ve gek nek”. Ez per sze nem tu da tos ha tás kérdé -

se, ahogy ha gyo má nyo san meg ha tá roz ták. Geoffrey 
Hart man ál lí tá sa sze rint min den szö veg több annál, 
mint ami nek lát szik: a kri ti ka „min dig azt iga zolta, 
hogy egy be fo ga dott szö veg töb bet je lent, mint 
amennyit kö zöl (te hát »al le go ri kus«), il let ve az iró -
niá ja ál tal fel for gat min den le het sé ges je len tést.” 

Ahol a ha gyo má nyos nyu ga ti kri ti ka össze gyûj -
te ni, egy sé ges sé ten ni, irá nyí ta ni és ural ni igye ke -
zett, ott a de konst ruk ció a de misz tifiká ció és az in -
ter tex tu a li tás fo gal mai ál tal a szét szó ró dást, a disz -
kon ti nui tást és a dissze mi ná ci ót pró bál ja él tet ni. 
A vég te len sza bad já ték ígé re te vad és ter mé keny 
ener giát sza ba dí tott fel a gya kor la tot ûzô em be rek -
ben, fran ciák ban és ame ri kaiak ban egyaránt. Ez az 
ener gia min dent be ke be lez, és igen ri go ró zus a filo -
zófiai, pszi cho ló giai és nyel vé sze ti dis kur zu sok ki -
sa já tí tá sá ban, a stra té giák, re to ri kai alak za tok encik -
lo pé di kus fel so ra koz ta tá sá ban, a sza vak és fo galmak 
ge nea ló giá já ba ha to ló eti mo ló giai mély fú rás ban. 
Ha az egyé ni stí lu sok bo nyo lul tak és idi o szin kreti -
ku sak, an nak az az oka, hogy a kri ti ku sok felis mer -
ték: min den írás nak ön tu da to san kell küz de nie saját 
ma ga lét re ho zá sáért. A kri ti kus töb bé nem te kin ti 
ma gát ve zér ürü nek, aki csö kö nyös ol va só kat ve zet 
el a ma gá tól ér te tô dô re mek mû vek hez. Iro da lom 
és kri ti ka kö zött felol dó dik a ha tár azál tal, hogy a 
kri ti kus le ve ti a ha ta lom me ta nyel vét. Der ri da pél -
dá ját kö vet ve a de konst ruk ció eluta sít ja a kri ti ka 
mi nô sé gi el kü lö nü lé sét az ál ta la in terp re tált mû vé -
szet tôl, s ez az eluta sí tás dön tô fon tos sá gú a színház 
ese té ben. 

A De const ruc ti on and Cri ti cism cí mû kö tet ben 
közölt „A kri ti kus mint há zi gaz da” cí mû írá sá ban 
Hillis Mil ler, a Ya le de konst ruk tô rei kö zül Der ri da 
leg tu da to sabb kö ve tô je, eluta sít ja azt me ta fo rát, 
hogy a kri ti kus a gaz da szö ve gen szük ség kép pen élôs -
kö dô pa ra zi ta. Mil ler rész le te sen ki fej ti, hogy mivel 
min den szö veg egy szer re több ér tel mû és in ter tex -
tu á lis, azaz nem mu tat nyil ván va ló, egyér tel mû je -
len tést, és ma ga is ko ráb bi szö ve ge ken élôs kö dik, 
„a kri ti ka és az iro dal mi szö veg is egy szer re élôs -
kö dô és gaz da szer ve zet a má sik szá má ra: mindkettô 
a má si kon élôs kö dik, ab ból táp lál ko zik, pusz tít ja 
és pusz tul ál ta la.” Ám a kri ti kus cél ja nem az, hogy 
külön ál ló ré szek re ap rít sa fel a szö ve get. A de konst -
ruk ció cél ja, hogy új ra meg konst ruál ja azt, ami szét -
sze dés re ke rült. „Új ra össze rak, mi köz ben szét szed. 
Amit itt szét vá laszt, ott új ra ke resz te zi. Nem kí vül -
rôl, szu ve rén ha ta lom ként vizs gá ló dik, ha nem a fel -
de rí ten dô szö veg ben fo lyó te vé keny ség fog lya ma -
rad.” A kri ti kus „nem tud ja a je len tés szá lai nak gu -
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ban cát ki fé sül ni, hogy azok tisz tán ra gyog ja nak egy -
más mel lett.” Leg fel jebb ki bont hat ja a cso mót, s 
még egy szer moz gás ba hoz hat ja a szö veg ele meit. 
Nem a je len tés a cél ja, ha nem a hely reál lí tás (re cu -
pe ra ti on) és dissze mi ná ció egy szub jek tív, de pre -
cíz elem zés ál tal. 

A hely reál lí tás spe ciá lis mód sze re kri ti ku son -
ként el tér, s itt nincs mód en nek rész le tes ki fej té -
sé re. Az egyik kö zös stra té gia azon ban írá som köz -
pon ti tár gyát ké pe zi: min den Ya le-de konst ruk tôr 
jel leg ze te sen pa ra dox stra té giát szor gal maz – a kri -
ti kus csak úgy ment he ti meg a szö ve get, ha fél reol -
vas sa. Annyi ra rög zült az a fel te vés, hogy a kri ti kus 
felada ta he lye sen ol vas ni – a ren de zô dol ga pe dig 
he lye sen ér tel mez ni a da ra bot –, hogy az ef fé le stra -
té gia szán dé ko san per verz nek tû nik. Ám ha a szö -
veg egyet len ho mo gén ol va sat ra szû kí té se a szö veg -
ele mek sza bad já té ká nak meg za bo lá zá sát je len ti, 
ak kor a szö ve gek el dönt he tet le nek vagy „ol vas ha -
tat la nok”, mi vel po ten ciá lis fél reol va sá sok nak nyit -
nak te ret. Bár Mil ler ál lít ja, hogy „van nak nyil ván -
va lóan erôs, il let ve gyen ge kri ti kai fél reol va sá sok, 
töb bé vagy ke vés bé élet ké pe sek”, az in terp re tá ció 
nem tud ja elér ni az „ere de ti” je len tést, és min dig 
ku darc ra van ítél ve. Ak kor hogy le het sé ges a kri ti -
ka? A kri ti kus meg pró bál alá tá masz ta ni egy ér tel -
me zést a szö veg bi zo nyos össze te vôi se gít sé gé vel, 
de ér tel me zé se min dig a szö veg me ta fo rái nak és 
alak za tai nak sza bad já té ká ba zu han. Kény te len te -
hát sta bil pon tot ke res ve leeresz ked ni a sza vak lán -
co la tán, ám ez a pont sem ké pes el lenáll ni a fi gura -
li tás sza bad já té ká nak. Így a kri ti kus Mil ler sze rint 
„ar ra kény sze rül, hogy is mét ar rébb lép jen, va la hol 
más hol ke res ve a szi lárd ta lajt. Ke res gél, té ved, 
elesik, majd új ra ke res.” A kri ti kai ol va sás fo lyamata 
te hát az in terp re tá ció ol da la zó tán ca, amely e moz -
gás ban so ha sem ér el „egyet len olyan pon tot sem, 
amely ere de ti vagy ter mé keny len ne, és a ma gya -
rá zat hat ha tós alap jául szol gál na”. A de konst rukció 
tán co sa tud ja, hogy nem ál lít hat ja le a ze nét. Ahogy 
Vin cent Leitch rá mu tat: „A disz kó ban so ha sem áll 
le a ze ne, a tán co sok egy sze rûen csak el hagy ják a 
par ket tet, ami kor ele gük van.” 

Paul de Man és Ha rold Bloom szin tén megerô -
sí tik a fél reol va sás egye te mes sé gét. A fé lel me tes de 
Man, akit Bloom a de konst ruk tô rök her ce gé nek 
ne vez, úgy vé li, hogy min den nyelv sza bá lyoz ha -
tat la nul in ga do zik a re fe ren ci á lis je len tés ígé re te és 
ezen ígé ret re to ri kai fel for ga tá sa kö zött. A szö veg 
nyel ve ze te ál tal kí nált tu dást aláak náz ta az alak zat -
tól a he lyet tes alak zat hoz tör té nô fo lya ma tos el -

moz du lás. Ezért a kri ti ka so ha sem le het az iro dal -
mi szö veg egy sze rû leírá sa vagy rep re zen tá ció ja. 
Mint hogy ma ga is nyelv bôl szü le tik, a kri ti ka szin -
tén a fi gu rá lis és re fe ren ci á lis di men ziók fog lya ma -
rad, és az ol vas ha tat lan kri ti kus az ol vas ha tat lan 
szö veg gel ta lál ja szem be ma gát a re to ri ka sen ki föld -
jén. S mi vel „a re to ri ka ma gá ba fog lal ja a fél reol va -
sás örö kös lán co la tát”, egy szö veg pon to san annyi -
ra iro dal mi, amennyi re en ge di és tá mo gat ja a fél -
reol va sást. Bár mi fé le kri ti kai ol va sás te hát, amely 
meg pró bál ja aka dá lyoz ni sa ját el ke rül he tet len fél -
reol va sá sát, ön ma gá ba és az iro dal mi szö veg vé let -
len sze rû re to ri kai já té ká ba me re ve dik, s ku darc ra 
ítél te tik. De Man sze rint, aki va la mennyi kri ti kus 
kö zül a leg fa ta lis tább volt, a tu da tos de konst ruk -
ci ós kri ti ka csak ab ban re mény ked het, hogy képte -
len tel je sít mé nye nem hal va szü le tik, s to váb bi kép -
te len tel je sít mé nye ket tud nem ze ni. 

Ha rold Bloom, a legis mer tebb Ya le- de konst ruk -
tôr – aki rész ben visszauta sít ja ezt a meg je lö lést, 
mégis a De const ruc ti on and Cri ti cism kiált vány szám -
ba me nô kö te te élén áll – ki je len tet te, hogy minden 
tex tus szük ség kép pen in ter tex tus: alap ja min dig 
egy má sik szö veg, és a kri ti kus szük ség sze rûen fél -
reol vas, mert a köl té szet fél reol vas. Kri ti kai tet ra -
ló gi á já ban, amely nek el sô kö te te a The An xiety of 
Influen ce (1973) volt, ki dol goz ta az el(mis)má so lás 
[misp ri si on] – szó sze rin ti ér te lem ben: té ve dés – 
alap kon cep ció ját, amely nek há rom szint jét je löl te 
meg. A Mil ton utá ni köl tô a könyv cí mé ben jel zett, 
az örök lött tra dí ció val szem be ni, a ké sôn jö vés, az 
„el ké sett ség” kín zó ér zé sé bôl fa ka dó ha tás iszonytól 
szen ved ve vé de ke zés képp fél reol vas sa elô deit. 
A kri ti kus fél reér tel me zi a szö ve get, a köl tô fél reérti 
a sa ját ver sét, s min den szint to váb bi fél reér té se ket 
tar tal maz – Bloom már az el sô szint nek is hat variá -
ció ját vá zol ja fel. Min dig fél reol va sás tör té nik: 
„drasz ti ku sabb, ahogy a köl tôk fél reér tel me zik a 
köl te mé nye ket, mint ahogy a kri ti ku sok fél reér tel -
me zik a kri ti kát, ám a kü lönb ség csak a fo ko zatban, 
nem a fél reér tel me zés jel le gé ben áll.” Akár csak kol -
lé gái, Bloom is el tö röl te a ha tárt iro da lom és kritika 
kö zött. Nem áll mó dom ban tü ze te sen fel tár ni félre -
ol va sás ról raj zolt tér ké pé nek gnosz ti kus, kab balisz -
ti kus és freu dis ta kon túr jait, de meg jegy zem: térké -
pé sze te osz tott pre misszák ból in dul ki. Ha az „erôs, 
au ten ti kus” köl tôt az a kész te tés jel lem zi, hogy az 
elô dök tu da tos és ön tu dat lan fél reol va sása ál tal le -
gyôz ze a ha lált és az idôt, ak kor ez jel lem zi az erôs, 
au ten ti kus kri ti ku so kat is, akik nek ki váltsá gos cso -
port já ba Bloom és ba rá tai ipar kod tak be ke rül ni.
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Szín ház és in terp re tá ció 
 

F en tebb a de konst ruk ció el mé le té nek ku sza há -
ló já ra sa ját tér ké pe met fek tet tem rá az zal a her -
me neu ti kai cél lal, hogy hi dat ver jek „bôsz ábé -

cé je” és az ál ta la megin ga tott hu ma nis ta dis kur zus 
kö zé. Tisz tá ban va gyok ve le, hogy a prio ri tá sok ef -
fé le lo gi kai el ren de zé se re duk tív: olyan fél reol va -
sás, amely tu da to san ki hagy ja az ezo te ri kus nak 
vagy át ha tol ha tat lan nak ér zett ele me ket. Mégis 
elôad tam a ma gam ér tel me zôi tán cát ab ban a re -
mény ben, hogy dissze mi nál ni tu dok olyan fo gal -
ma kat, ame lyek, úgy vé lem, fel de rí tet len ér ték kel 
bír nak a szín ház szá má ra: de misz tifiká ció, in ter -
tex tu a li tás, s min de nek fö lött a fél reol va sás köz -
pon ti sze re pe az ér tel me zés ak tu sá ban. 

Kü lö nös, hogy ezek a fo gal mak nem ke rül tek 
szé le sebb kö rû al kal ma zás ra a szín ház el mé let ben, 
jól le het a de konst ruk ci ós re to ri ka gyak ran ki sa já -
tít ja a szín ház és a per for mansz nyel vét. Mil ler, mint 
lát tuk, a kri ti kai ér tel me zés „ol da la zó tán cát” pro -
pa gál ta, Ha rold Bloom pe dig szem beál lí tot ta az 
inst ruk ciók ôsi szín pa dát a der ri dai írás szín te rével. 
Bar thes nyel ve kü lö nö sen bô vel ke dik szín há zi ké -
pek ben: „min den el be szé lés a (tá vo li, rej tôz kö dô 
vagy hi posz ta zált) Apa szín já té ka”, s „a szö veg szín -
pa dán nincs ri val da fény”. De egy ko rai Racine-ról 
és Brecht rôl szó ló írá sá tól el te kint ve, Bar thes igen 
ke ve set be szél ma gá ról a szín ház ról. Bár A szö veg 
örö me vé gén a szö veg „hang já nak mag vát” ma gasz -
tal ja, amely egyál ta lán nem ha son lít a be széd re, s 
hang sú lyoz za, hogy e mag ra az ének lés ha lott, illet -
ve a film élô mû vé sze té ben le het rá ta lál ni: a színház 
fél reért he tet le nül ki van zár va. Ju lia Kri ste va azt ír -
ja, hogy „min den poé ti kus dis kur zus dra ma ti zá lás”, 
s amit Der ri da Ar tu ad- ban ked vel, az épp a Könyör -
te len Szín ház le he tet len sé ge: „an nak a rep re zen tá -
ció nak az elér he tet len ha tá ra, amely nem is mét li ön -
ma gát.” (Kieme lés tô lem.) 

A szín ház alá ren de lô dött egy olyan el mé let nek, 
a spek tá ku lum olyan spe ku lá ció nak, amely eny he 
szín ház el le nes elôíté le te ket rejt ma gá ban. Ahogy 
Her bert Blau ír ja: „A drá ma káp rá za tait teo re ti ku -
san elosz lat ták a fö lös le ges já ték vég te le nül szé les 
me ze jén, ily mó don sza ba dít va meg a vi lá got a szín -
ház ha mis lát sza tai tól, be le szór va azo kat – né mi -
képp pa ra dox mó don – az el mé let ter mé sze té be.” 
(Kieme lés tô lem.) Az elôadás [per for man ce] alap el ve 
nemcsak a de konst ruk ci ós el mé le tet for dí tot ta át 
az ér te lem szín há zá ba, amely nek nincs szük sé ge fi -
zi kai je len lét re, de ki ter jesz ke dett más tu do mány -

ágak ra és nem de konst ruk ci ós el mé le tek re is, amint 
Er vin Goff man a hét köz na pi élet teat ra li tá sá ról 
szóló szo cio ló giai mû ve is ta nú sít ja. Ké pe sek va -
gyunk-e mi, akik el kö te le zet tek ma rad tunk a szín -
ház hoz mint szín ház hoz – a szín há zi ösz tön ben 
meg mu tat ko zó kö zös sé gi  léte spe ciá lis for má já hoz 
– össze gyûj te ni e szét szórt dol go kat anél kül, hogy 
meg ta gad nánk a szö ve gek meg lá tá sai nak ér vé nyes -
sé gét? Úgy vé lem, igen, ha meg for dít juk a stra té -
giá kat, és nem szín há zi meg kö ze lí té se ket jel leg ze -
te sen szín há zi vizs gá ló dá sok cél já ból ki sa já tí tunk. 

Ha – Bar thes sza vai val él ve – a szö veg „me to do -
ló giai me zô”, ak kor a szín há zi szö veg két sze re sen 
is az. Köz ve tí tô ré te get ékel a nem-e lôadás szö vege 
és an nak utol só cél ál lo má sa, a kö zön ség, a szín házi 
ese mény ol va sói kö zé. Az elôadás, nem me ta fo rikus 
ér tel mé ben, va lós ter mé sze té nél fog va el lenáll a lo -
go cent ri kus ösz tön nek – a test meg ha lad ja a szót. 
Ám a szó lo go cent ri kus au to ri tá sát mégis élet ben 
tar tot ta az elôadás tü né keny sé ge és a dra ma ti kus 
szö veg tú lé lô ké pes sé ge. No ha a szín ház ha tá rai ki -
szé le sed tek, és az elôadás több nem-ver bá lis tí pusát 
felölel ték, a nyu ga ti szín há zat mégis a mû vé szek 
má sod la gos cso port ja ál tal tol má csolt és ta pint ha -
tó vá tett iro dal mi szö ve gek tör té ne té nek vi szony -
la tá ban ha tá roz ták meg. Ez az ér tel me zé si ha gyo -
mány a nyu ga ti kri ti ka kez de téig nyú lik vissza: 
Arisz to te lész kí sér le té hez, hogy megóv ja a tra gé -
dia köl tôt a tra gé dia leg ke vés bé fon tos ele mé nek, a 
lát vány nak a ká ros ha tá sai tól. Ural ko dó ha gyo má -
nyunk ban az elôadás szö veg egy iro dal mi szö ve get 
ér tel mez oly mó don, hogy a drá ma író inst ruk cióit 
– a dia ló gust, a szer zôi uta sí tá so kat, a cse lek mény 
tel jes min tá za tát – vi zuá lis és akusz ti kus ké pek ké 
ala kít ja át. De a szín há zi szö veg par ti tú rá ja – az az 
idô ben ki bon ta ko zó el mé le ti alap, amely bôl az 
elôadás kiemel ke dik – le het nem-ver bá lis (né ma -
já ték), nem-nar ra tív (ri tuá lis), nem fel tét le nül elô -
írás sze rû (imp ro vi za tív), il let ve nem szük ség képp 
egy sé ges szer ke ze tû (nyi tott, nem le zárt kí sér let, 
kez det, kö zép és vég nél kül). 

A de konst ruk ció lec ké je az le het, hogy a színház 
fo gal má nak kö rül ha tá ro lá sá ra irá nyu ló min den kí -
sér let a be zá ró dás va la mely for má ja, amely meg ta -
gad ja a mû vé szet nek ne ve zett szim bo li kus for mák 
in ter tex tu a li tá sát, s kiik tat ja azok dissze mi na tív ere -
jét. Szín há zi ha gyo má nyunk köz pon ti kér dé se 
mégis az ma rad: ho gyan in terp re tál juk ma gát a drá -
mát. Az ér tel me zés (szük ség kép pen fél reér tel me -
zés) her me neu ti kai ku ta tá sa két szin ten zaj lik: az 
„ér tel me zô” mû vé szek „rea li zál ják” a mû vet, majd 
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a kö zön ség és a kri ti ku sok ér tel me zik az ô ér tel me -
zé sü ket. Az, hogy a drá ma tör té ne te túl nyo mó részt 
a szín pa don fenn ma radt mû vek tör té ne te, s hogy a 
leg több dra ma ti kus kon ven ció szín há zi szük ség -
sze rû ség ered mé nye – nem tör li el a drá ma mint 
iro dal mi for ma in ter tex tu á lis tör té ne tét. A szín da -
ra bok köny vek ben je len nek meg, és iro da lom má 
lesz nek: iro dal mi je len sé gek ként lé tez nek, hi szen 
az egy szer el fo ga dott iro dal mi kon ven ciók ál lan -
dó sít ják ma gu kat. 

Ahogy a dra ma ti kus szö veg meg kö ze lí té se – le -
gyen bár mily tö ké let len is ez – nem tér el bár mely 
más iro dal mi szö ve gé tôl, s ahogy kon ven cióit és 
alak za tait – sze rep lô, cse lek mény, té ma, re to ri ka – 
is megoszt ja az iro da lom mal, úgy a bí rá la tok, ame -
lye ket a de konst ruk tô rök mun kái ból le szûr tem, 
ugyanúgy al kal maz ha tók a drá má ra, mint a lí rá ra 
és az epi ká ra. Nem kell te hát megis mé tel nem az 
egyér tel mû szö veg le bon tá sá ról, a szö veg vál to zé -
kony sá gá nak, in ter tex tu á lis és több ér tel mû stá tu -
szá nak megerô sí té sé rôl szó ló el mé le te ket. A de -
konst ruk ció szét zúz za a dra ma ti kus – sôt: bár mely 
iro dal mi – szö veg pri vi le gi zált sta bi li tá sát és vi lágos, 
egyér tel mû je len té sé nek meg kér dô je lez he tet lenségét. 

Mi vel azon ban a szín há zi szö veg ket tôs, her me -
neu ti kai vizs gá la ta két sze re sen össze tett. Az elôadá -
sok nak meg van a ma guk tör té ne te és in ter tex tu a li -
tá sa. (Elég csak az Old Vic 1950-es évek be li és a Ro -
y al Shakes peare Com pany mai elôadá sai nak stí lu -
sát össze ha son lí ta ni.) Na gyon szi go rú ér te lem ben 
az „ér tel me zô” szín há zi mû vész kri ti ku san kö ze lít a 
szö veg hez: meg pró bál fel tár ni egy „ol va sa tot”, „ve -
zér esz mét”, fô- és ural ko dó „cse lek vést”. In kább her -
me neu ti ka, mint exe gé zis, amit mû vel – „üze ne tet 
[ke res], amely egy szer re ré gi és tel jesen megújult”, 
mint Ge rard Genet te ír ja –, s ar ra tö rek szik, hogy 
for mát ad jon a dra ma ti kus szö veg ol va sa tá nak, fel -
tár ja és köz ve tít se azt a töb bi ol va só nak: a kö zön -
ség nek, amely az össze tett szín há zi szö veg kri ti ku -
sa ként funk cio nál. Kul tú ránk hi va tá sos kri ti ku sa 
ar ra nyert fel ha tal ma zást, hogy erôs, egy sze mé lyes 
kö zön ség ként mû köd jön, aki oly kor kö teles sé gé -
nek ér zi fel je gyez ni a kö zön ség kri ti kai reak ció ját. 
Más kor úgy te kint ön ma gá ra, mint védô bás tyá ra, 
s a köz íz lés sel el len té tes ál lás pont ját dé del ge ti. 

A 19. szá za di szín ház ban az elôadás ér tel me zé -
sé nek fe le lôs sé ge a ren de zôé volt: úgy fog ták fel a 
felada tát, mint a töb bi ér tel me zô mû vész – a szí né -
szek, ter ve zôk, tech ni ku sok – mun ká já nak össze -
han go lá sát, és ab ból ko he rens szín há zi for ma al -
ko tá sát. A ha gyo má nyos szín ház ban a ren de zô alá -

ren de li sa ját in teg rá ló sze re pét a dra ma ti kus szöveg -
nek, míg a kí sér le ti szín ház ban gyak ran ki sa já títják, 
ig no rál ják vagy meg dön tik a drá ma író au to ri tá sát. 
El te kint ve azon ban né hány kol lek ti vis ta kí sér let -
tôl, a ren de zô köz pon ti au to ri tá sa tel jes kö rûen el -
fo ga dott az elôadás szö veg lét re ho zá sá ban. Amint 
Gil man rá mu tat, a ha ta lom nak ez az in di vi dua li -
zá ció ja új ke le tû do log. Nyil ván min dig is össze 
kellett han gol ni a szín há zi szö ve get, ám a 19. szá -
za dig nem vél ték szük sé ges nek, hogy er re a feladat -
ra kü lön szak em bert je löl je nek ki. A nagy drá mai 
korsza kok ban több nyi re a drá ma író öl töt te fel a 
ren de zô kön tö sét: Aisz khü losz ma ga ta ní tot ta be 
elôadóinak a bo nyo lult tán co kat és stró fá kat; Ham -
let szí né szek hez in té zett inst ruk ciói ban a ren de zô 
Shakes peare hang ját hall juk; a Versailles-i rög tön -
zés ben Mo lière-t lát juk, ahogy sze re pe ket és szí né -
szi tech ni ká kat ele mez. Azok ban a szín há zi kor sza -
kok ban pe dig, ami kor csor bult a drá ma író te kin -
té lye, a ren de zô sze re pe kü lön fé le kép pen öl tött tes -
tet: a közép ko ri szín ház ban a já ték mes ter pál cá val 
és a drá ma szö ve gé vel a ke zé ben ipar ko dott úgy 
„ját sza ni” ama tôr szí né szei vel, ahogy a kar mes ter 
ját szik a ze ne kar ral. A sztár szí né szek ko rá ban ma -
ga a szí nész-me ne dzser ka pa rin tot ta meg a ren de -
zôi ha tal mat. 

Miért ily ké sôn tör tént a ren de zô felemel ke dé -
se? Bloom nak a köl tôi el ké sett ség rôl szó ló el gondo -
lá sa e pon ton jól al kal maz ha tó a szín ház ra. Bloom 
sze rint Mil ton elôtt az an gol köl tôk egész sé ges, ter -
mé keny erô ként él ték meg a ha tást. Ami kor azon -
ban a köl té szet szub jek tív vé és ön- reflexív vé vált, 
az elô dök ha tal má tól meg fé lem lí tett köl tô nek a vé -
de ke zést és erô sí tést cél zó re to ri kai stra té giá kat kel -
lett ki dol goz nia. Úgy vé lem, a ren de zô ha son ló mó -
don, az ön- reflexív szín há zi iszony tör té nel mi pilla -
na tá ban buk kant fel. Ami kor a szín ház reflek tá lat -
lan kö zös sé gi ér té ke ket és kon ven ció kat kép vi selt, 
nem volt szük ség a ren de zô re mint kü lön mes ter -
em ber re. Ami kor azon ban a mo dern szín ház nagy 
elô fu tá rai – Zo la, An to i ne, Szta nyisz lavsz kij, Craig 
és má sok – a 19. szá zad vé gi szín ház ra te kin tet tek, 
csak a kö zös ér té kek bor zasz tó hiá nyát lát ták, el -
ko pott kon ven ciók nak és a piac nak szó ló íz lés te -
len és íz lés rom bo ló en ge del mes sé get. Ah hoz, hogy 
az el vesz tett ér té keit vissza sze rez ze, hely reál lít sa a 
pom pá ját, és vissza ta lál jon a múlt mí to szai hoz, illet -
ve úja kat te remt sen, a szín ház nak tá bor nok ra volt 
szük sé ge, aki csa ta sor ba tu dott ál lí ta ni min den ér -
tel me zô erôt: így kap ta meg a ha tal mat a ren de zô, 
aki nek be cses szö vet sé ge lett a ra di ká lis drá ma író. 
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A ren de zô felemel ke dé se te hát a szín ház vé de kezé -
se volt sa ját je len ték te len sé ge és tö re dé kes sé ge el -
len, s nem vé let len, hogy tör té ne ti leg egy beesett a 
füg get len kar mes ter felemel ke dé sé vel a ze né ben és 
az avant gárd felíve lé sé vel, amely Mas si mo Bon tem -
pel li sza vai val: „ki zá ró la go san mo dern ta lál mány 
volt, amely ak kor szü le tett, ami kor a mûvészet el -
kezd te tör té ne ti né zô pont ból vizs gál ni ön ma gát”. 

Nem tér he tünk vissza az el nem ké sett ség ál la -
po tá ba: nem le het vissza sze rez ni a múl tat inau ten -
ti kus sá gra kár hoz ta tott szol gai után zás sal. Bloom 
sze rint az erôs köl tô nek, ahogy az erôs kri ti kus nak 
is, fél re kell ol vas nia az elô deit, hogy egy szer re nyer -
je vissza és ha lad ja meg a ha gyo mányt. Lát tuk: min -
den de konst ruk ci ós el mé let el tör li a ha tárt mû vé -
szet és ér tel me zés kö zött. A mû vé szet in ter tex tu a -
li tá sá ra irá nyu ló fi gyel münk, amely el ké sett sé günk 
ered mé nye, kö zép pont ba ál lít ja az ér tel me zés ak -
tu sát. Mi vel nap jaink szín há zá ban az ér tel me zés fô 
esz kö ze a ren de zô, nincs töb bé elô jo ga ve le szem -
ben a drá ma író nak, ahogy az iro da lom nak sem a 
kri ti ká val szem ben. Bloom ír ja, hogy „a sza vak nem 
fog ják ér tel mez ni ma gu kat, és so ha sem lesz nek a 
sza vak ér tel me zé sé re vo nat ko zó kö zös sza bá lyok”. 
Ez a gon do lat Pe ter Brook ki je len té sé ben vissz hang -
zik: „Ha csak ha gyod, hogy a drá ma be szél jen, talán 
egyet len han got sem fog kiad ni ma gá ból. Ha azt 
aka rod, hogy hall ha tó vá is vál jon, elô kell va rázsolni 
be lô le a ze nét.” Az ér tel me zés, va rázs lat, a bi zony -
ta lan és két sé ges je len tés vissza szer zé se. Az erôs ér -
tel me zô/ren de zô nem pa ra zi ta a gaz da szö ve gen, ha -
nem an nak meg men tô je. 

Az erôs ren de zô, akár csak az erôs kri ti kus, kü -
lön fé le her me neu ti kai stra té giák kal és mo del lek kel 
dol goz hat. A 20. szá zad ban a szín ház vissza hó dí -
tá sá nak leg ra di ká li sabb min tái Gor don Cra ig tôl és 
An to nin Ar taud- tól szár maz nak, akik utó pisz ti kus 
szen ve déllyel tá mad ták a dra ma ti kus szö veg pri vi -
lé giu mát, he vü le tük azon ban el lenállt a gya kor la ti 
meg va ló sí tás nak. Rend kí vü li, ahogy Cra ig meg fosz -
tot ta elô jo gai tól a szí nészt, mond ván: a szín ház mû -
vé szet ma gá ra u talt sá ga meg kö ve te li a ren de zô ab -
szo lút ha tal mát (aki a ter ve zô felada tát is ma gá ra 
vál lal ja). Ar taud ko runk „dur va és epi lep ti kus rit -
mu sá ra” vá la szol va ál lí tot ta, hogy „a dol go kat szét 
kell rom bol ni, hogy megújul has sa nak”. Ar taud, akit 
Der ri da nagy lel ke se dés sel ol va sott, min den szín -
há zi teo re ti kus nál in kább de konst ruk ci ós ér té ke -
ket vall: „min den kiej tett szó ha lott, és csak ad dig 
te vé keny, amíg ki mond ják. (…) 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.” Nap jaink prog -
resszív szín há zá ban Ar taud el mé le tei ki te nyész tet -
ték sa ját ha tás iszo nyu kat. 

Bár Brecht szín há za nem de konst ruk ci ós mó -
don igye ke zett a po li ti kai vi lá gos ság fe lé te rel ni a 
kö zön sé gét, a drá ma író, ren de zô és köl tô Brecht 
mégis de misz tifiká ci ós stra té giá kat dol go zott ki 
össze tett sze re pé nek csa tor náin ke resz tül. Nem 
pusz tán az elôadás ban ér tel mez te új ra a „klasszikus” 
szö ve ge ket, ha nem drá ma író ként ki sa já tí tot ta ôket. 
Az ál ta la írt Co ri o la nus, II Ed ward, An ti go né tu da to -
san in ter tex tu á lis szö ve gek: ré giek re épí tett új drá -
mák, ame lyek ben Brecht fon tos, de el foj tott, meg -
ta ga dott ér té ke ket ér zé kelt. Brecht leg fôbb de misz -
tifiká ci ós stra té giái azon ban szín há ziak vol tak: al -
ko tó ele mei re bon tot ta vissza az elôadás szö ve get. 
Az eggyé ko vá csolt, to tá lis szín ház wag ne ri tra dí -
ció já val és a lé lek ta ni rea liz mus in te gra tív ér ze lem -
köz pon tú sá gá val szem ben Brecht ra gasz ko dott ah -
hoz, hogy a mi se en scène min den ele me tisz tán kö -
rül ha tá rol ha tó ma rad jon egy más hoz és az iro dalmi 
szö veg hez va ló dia lek ti kus vi szo nyá ban. Ez a szí -
nész re is vo nat ko zott, aki nek vi lá go san fel kel lett 
mu tat nia az el ját szott sze rep tôl va ló el kü lö nü lé sét. 

Erôs szín há zunk a de misz tifiká ció más stra té -
giáit is ki dol goz ta: Me jer hold, Gro tows ki és Brook 
el té rô mó don ugyan, de egyaránt megújí ta ni igye -
kez tek a szín há zat, és meg fosz ta ni az avítt kon ven -
ciók tól úgy, hogy de konst ruk ci ós mód sze rek kel 
fel tá masz tot ták a klasszi kus szö ve ge ket, és kor társ 
szín há zi szö ve ge ket hoz tak lét re. (Per sze a kor társ/ 
klasszi kus op po zí ció va ló já ban csa ló ka: bár a kor -
társ ke vés bé ter helt a tra dí ció tól, mint a klasszi kus, 
nem ke vés bé in ter tex tu á lis.) A stra té giák kü lön bö -
zôek vol tak: Brook hû ma radt a Szen ti vá né ji álom 
iro dal mi szö ve gé hez, de de misz tifikál ta a drá ma 
elôadá sá nak tra dí ció ját. And rej Ser ban a gö rög tra -
gé dia iro dal mi tra dí ció ját de misz tifikál ta, ami kor 
Egy tri ló gia frag men tu mai cí mû mun ká ját ógö rög 
nyel ven lét re hoz ta, Charles Lu di am pe dig a ro man -
ti kus tra dí ciót, ami kor a Ca mil le-t drag ben ját szatta. 

A de konst ruk ci ós el gon do lá sok, mint pél dául a 
de misz tifiká ció ér té ke, e pro duk ciók te kin te té ben 
nem a kri ti kai elô jo gok új me ta nyel vé nek meg ter -
he lé sé ben rej lik. A de konst ruk ció kü lö nö sen óv a 
je lö lô sza bad já té ká nak ön ké nyes rend szer be me -
re ví té sé tôl, e fi gyel mez te tést azon ban a de konst -
ruk ció sok epi gon ja – mód szer után ku tat va – nem 
min dig szív le li meg. A de konst ruk ció ál tal táp lált 
el mé le ti mo del lek ma guk is több ér tel mûek, s csak 
annyi ra ér té ke sek, amennyi re meg vi lá gít ják és 
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dissze mi nál ják azt, amit in terp re tál nak, il let ve 
amennyi re se gí te nek a tu da tos mû vé szi „szán dé -
kon” tú li, kö zös szín há zi stra té giá kat és cé lo kat fel -
fed ni. Nem kí nál ugyan ha tá ro zott vá la szo kat, de 
a de konst ruk ció meg mu tat ja, mely kér dé sek ter -
mé ke nyek és me lyek nem. Eze ket pró bál tam el kü -
lö ní te ni olyan mo del lek fé nyé ben, ame lyek ér zé -
kel he tôen meg vi lá gít ják az in terp re tá ció köz pon ti 
sze re pét ko runk erôs szín há zá ban. 

Ve gyünk pél dául né hány kö zel múlt be li, klasszi -
kus dra ma ti kus szö ve gek fel tá masz tá sát cél zó kísér -
le tet: a Lee Breu er- fé le Lu lu és a Vi har kvá zi ka ba -
ré show-ként ke rült be mu ta tás ra, já ték mó dok ka -
lei dosz kóp ja ként egyik stí lus ról és elôadás-i dé zetrôl 
a má sik ra száll va. Fo re man Don Ju an ja per for -
mansszá lett: az On to lo gi kus-Hisz té ri kus Szín ház 
ra di ká lis ké pi sé gé be öl töz te tett já ték a já ték ban. 
And rej Ser ban a Fi ga ro há zas sá gá ban anak ro nisz -
ti kus gé pe ze tek – ke re kes szék, bi cik li, gör desz ka, 
kör hin ta stb. – fel so ra koz ta tá sá val tör te meg a sta -
bi li tást. Más kí sér le ti da ra bok olyannyi ra a vég le -
te kig me rész ked tek az in terp re tá ció te kin te té ben, 
hogy az ala pul szol gá ló szö veg csak nem tel je sen el -
tûnt. Stuart Sher man hu szon öt per ces kon cep tu á -
lis drá má vá zsu go rí tot ta a Ham le tet, amely ben az 
elôadók né mák ma rad tak, mi köz ben ka zet tás mag -
nók ját szot ták a da rab fosz lá nyait, a Shakes peare 
pél dány da rab jait pe dig moz gat ha tó sík ele mek re 
ag gat ták. A Squ at Szín ház egy mi ni ma lis ta Há rom 
nô vér rel állt elô, amely ben csak a cím sze rep lôk lép -
tek fel, aki ket fe hér öl tö nyös fér fiak ját szot tak csak -
nem moz du lat lan tab lók ba me re ved ve, s szenv telen 
han gon is mé tel ték a nô vé rek szö ve gét, ame lyet egy 
lát ha tat lan sú gó sú gott ne kik. A Woo ster Gro up 
Ro u te 1 and 9 cí mû elôadá sa a Mi kis vá ro sunk utolsó 
je le ne tét ját szot ta le ma gas ba he lye zett té vé ké per -
nyô kön, a szap pan ope rák tö mör stí lu sá ban, mi -
köz ben egy ház össze tá kolt vá zá nak bel se jé ben, kis 
fe ke te-fe hér té vén egy por nófilm je le ne te fu tott. 

A de konst ruk ció olyan mo dellt kí nál, amellyel 
e ra di ká lis, bom lasz tó stra té giák, ha nem is iga zol -
ha tók, de ta lán megért he tôk. Ha az alap szö veg ele -
ve több ér tel mû, a de konst ruk ci ós ren de zô csak úgy 
tart hat ja meg a szö veg szám ta lan hang ját, ha az 
elôadás in ter tex tu a li tá sá ba for dít ja an nak in ter tex -
tu a li tá sát, tech ni kai ko runk ban oly gya ko ri mó don 
épp egy má sik mé dia in ter tex tu a li tá sa ál tal. A jeladó 
szö veg kü lön bö zô je lei nek meg hal lá sá ra irá nyu ló 
her me neu ti kai ke re sés kiegé szül vagy szem beál lí -
tó dik a ren de zô mint ve vô in di vi duá lis ér dek lô dé -
sé vel: ho gyan tud ja de monst rál ni sa ját ér té keit a 

hoz zá ér ke zô, egy más nak el lent mon dó je lek ré vén? 
Mi vel az alap szö veg ele ve tor zí tott, a tor zí tá sait fel 
le het erô sí te ni, kü lön bö zô hang for rá sok ból be ját -
sza ni. (A Woo ster Gro up, a Ma bou Mi nes és a 
Squat mun kái ban ez a me ta fo ra ölt tes tet.) Min den 
jel ke resz te zi egy mást, a hû ség és az anak ro niz mus 
kon cep ció ja pe dig szám ûze tés re ke rül. Ahogy Bar -
thes ír ja az S/Z-ben: „A kom men tár mun ká ja – 
amennyi ben sem mi lyen to tá lis ideo ló gia ér vé nyes -
sé gét nem kí ván ja elis mer ni – pon to san ab ban áll, 
hogy kí mé let le nül ke ze lés be ve szi a szö ve get, hogy 
a szöveg sza vá ba vág.” 

De ho gyan ke rül he ti el va la ki, hogy gyen ge vagy 
ba ná lis pro duk ció kat de konst ruk ci ós stra té giák 
okán men te ges sen? Ho gyan is me ri fel a kö zön ség, 
hogy me lyik ren de zô „ke ze lé se” ér vé nyes, és melyik 
egy sze rû re duk ció vagy me rô sze szély? A de konst -
ruk ció nem ál lít ja, hogy min dent sza bad (any thing 
go es), hogy min den ér tel me zés egyen ran gú. A Yale 
de konst ruk tô rei óva in tet tek a fél reol va sás sza bad -
sá gá tól: nem min den fél reol va sás egy for mán ér vé -
nyes. Mil ler ál lí tá sa sze rint az ol va só nem kap sza -
bad ke zet ab ban, „hogy ked ve sze rint ad jon jelentést 
a nar ra tí vá nak, hi szen (…) a je len tés an nak a köl -
csö nös ak tus nak az ered mé nye, amely ben in terpre -
tá ló és in terp re tált egyaránt hoz zá já rul nak egy bizo -
nyos min tá zat meg ta lá lá sá hoz vagy el ké szí té sé hez”. 
De Man pe dig fi gyel mez tet: „Jó fél reol va sáson azt 
ér tem, hogy egy szö veg olyan má sik szö ve get hoz 
lét re, amely ma ga is ér de kes fél reol va sás ként mu -
tat koz hat meg”. Ezek per sze nem pon tos mód szer -
ta ni irány el vek – hût len is len ne de konst ruk ci ós 
axió máik hoz, ha úgy ten né nek, mint ha azok lenné -
nek. De igenis meg fi gyel he tô sza bá lyok fe lé mu tat -
nak: az erôs fél reol va sás szi go rú s gon do san ki fejtett 
el mé le ti ke ret hez rög zí tett. Dissze mi ná ci ót kell ered -
 mé nyez nie, nem a szö veg be zá ró dá sát. Affirmál nia 
kell a já té kot, és örö möt kell okoz nia az ol va só nak 
/kö zön ség nek. (Min den kle ri ká lis fé lel me tes sé ge 
el le né re a de konst ruk ció nem asz ke ti kus. Bar thes 
he do nis ta esz té ti ká já nak ígé re te Brecht felis me rése 
ál tal nyert megerô sí tést, ame lyet leg szi go rúbb el -
mé le ti írá sá ban, a Kis Orga non a szín ház szá má ra cí -
mû esszé jé ben fej tett ki: esze rint a szín ház ban „az 
öröm nek van leg ke vés bé szük sé ge iga zo lás ra”.) Leg -
fô képp azon ban erôs nek kell len nie, ki tö röl he tet -
len nek. Amint Ha rold Bloom ál lít ja: „Csak az erô 
em lé ke ze tes, csak a se be sü lés re va ló ké pes ség ad a 
gyó gyu lás ké pes sé gé nek esélyt a tû rés re és ar ra, 
hogy meg hall ga tást nyer jen.” Nincs sza bály, 
amellyel mér ni tud nánk az erôt. A kö zön ség, a kri -
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ti kus és az idô – mind kö zül a leg szi go rúbb – ta -
nú sí ta ni fog ja, va jon elér te-e va la ki az erôt. 

Ak kor te hát min den fél reol va sás. A drá ma író 
fél reol vas sa sa ját szö ve gét, hi szen ô is a nyelv bör -
tö né nek a fog lya; a ha gyo má nyos ren de zô ön tu dat -
la nul fél reol vas sa a da ra bot még ak kor is, ha hû -
ség re tö rek szik; a kí sér le te zô ren de zô tu da to san fél -
reol vas sa a par ti tú rát és az elôadás szö ve get; a kö -
zön ség kol lek tí van fél reol vas sa a szín há zi ese ményt; 
a pri vi le gi zált kri ti kus pe dig fél reol vas min den fél -
reol va sást. (Sôt: ez az esszé is fél reol va sás.) A szín -
há zi dis kur zus mi nô sé ge miatt a kri ti ka megál la pí -
tá sai saj nos gyak ran gya nú sak, mert annyi ra ki bo -
goz ha tat la nul a piac hoz és a rek lám dis kur zu sá hoz 
kö töt tek. Még a szín házi kri ti ka is, amely úgy te -
kint ma gá ra, mint szem be nál ló ra, gyak ran en ged 
az ab szo lu tis ta re to ri ká nak, és szö ve gek egyér tel -
mû ol va sa tai ról, va la mint si ker rôl és bu kás ról szó -
ló ka te go ri kus edik tu mo kat nyi lat koz tat ki. Ez az 
at titûd olyan szub jek ti vi tást ta kar, amely bôl hiány -
zik az el mé le ti erô, és a fo gyasz tás külön ál ló egy -

sé ge ként el szi ge te li a szín há zi szö ve get. A ko moly 
dis kur zus szel le mi ha nyat lá sa kü lö nö sen ká ros ha -
tás sal volt az ame ri kai szín há zi kí sér le tek ki bon ta -
ko zá sá ra, hi szen az avant gárd 20. szá za di tör té ne -
te tisz tán jel zi az új mû vé szet és az új el mé let kö -
zöt ti szim bió zist. Ha – mint Re na to Pog gi o li ál lítja 
– a kí sér le ti szín ház a hol nap szín ház mû vé szei nek 
ki ne ve lé sé re tö rek szik azál tal, hogy a ma né zôit ne -
ve li, ak kor a gyen ge szí ni kri ti ka út já ban áll e tö -
rek vés nek, ha csak nem ta gad ja meg a szín ház be -
zá ró dá sát, és kez di ün ne pel ni an nak dissze mi na -
tív ere jét. Úgy hogy Ro land Bar thes -ot fél reol vas va: 
a szín ház ere je „nem ere de té ben, ha nem ren del te -
té si he lyé ben rej lik”. 

 
(A for dí tás alap jául szol gá ló szö veg: Ge rald Rab -
kin: The Play of Mis re a ding. Text / Theat re / De -
const ruc ti on. Per for ming Arts Jo ur nal. Vol. 7. No. 
1. (19) 1983.) 
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