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kortárs német dokumentarista színház megje-
lenése a hatvanas évek közepére tehetô. Ez idô

tájt születnek Peter Weiss, Heinar Kipphardt és Rolf
Hochhuth új típusú drámái is, amelyek problematiká-
ját különféle történelmi dokumentumok ihlették. A da -
rabok olyan, meglehetôsen ellentmondásos kérdések
felvetésére vállalkoztak, mint az auschwitzi per (Peter
Weiss: A vizsgálat, 1965), az amerikai atomfegy ver -
prog ram (Heinar Kipphardt: Az Oppenheimer-ügy,
1964) és a katolikus egyháznak a holokauszttal kap-
csolatos álláspontja (Rolf Hochhuth: A helytartó,
1963). Mindhárom darabot számos alkalommal színre
vitték, nemcsak Németországban és Európa más or-
szágaiban, de az Egyesült Államokban is. A háború
utáni Németország társadalomtörténeti kontextusá-
ban szemlélve ôket, ezek a mûvek fontos szerepet ját-
szottak abban, hogy a náci uralom katasztrofális kö-
vetkezményeibôl ocsúdó társadalom újra a politika
felé fordult. Mivel a konszolidáció idôszakának közbe-
széde bizonyos jelenségeket figyelmen kívül hagyott
(példának okáért a „gazdasági csoda” vagy a gazdasá-
gi újjáépítés idején a náci elit részleges reintegrációjá-
nak problematikáját), a dokumentarista színház válha-
tott a társadalmi dialógus katalizátorává. A darabok a
fiktív történet vagy a parabola helyett dokumentumok-
ra és kutatásokra alapozott, strukturált és színpadra
adaptált „valós” helyzeteket és szereplôket prezentál-
nak a nézôknek.

A német dokumentarista színház története három
szakaszra tagolható. A húszas években Erwin Piscator
elôadásaiba filmbetétek és jelenetek formájában be-
építi a korabeli történelmi és politikai eseményeket.
A rendezôi értelmezés ideologikus indíttatású. A hat-
vanas években jelennek meg Hochhuth, Weiss és
Kipphardt történeti dokumentumokra épülô doku-
mentarista színdarabjai, amelyek a múlt század köze-
pének történelmi eseményeit láttatják új perspektívá-
ból. Az események értelmezése a dokumentumok
elem zésén és értékelésén alapul, a nézôk olykor új tör-
ténelmi hipotézisekkel szembesülnek. A kilencvenes
évek második felében pedig a dokumentarista színház
új formái jelentkeznek, amelyeket a szerzô-rendezô
projektjei határoznak meg. A történelmi-szociológiai
megismerés iránti szkepszis jellemzi ôket, a történel-
met olyan „nyitott projektként” kezelik, amely az álta-
lánosan elfogadott elvek és eszmék alapján értelmez-
hetetlen. Igen gyakran a komplex társadalmi kon-
textusban szerepeltetett kisember jeleníti meg az

ese mények ellentmondásos voltát. A dokumentarista
színházat ebben az idôszakban a társadalomtudomá-
nyok módszerei iránti nyitottság jellemzi.

A dokumentarista színház talán legpontosabb defi-
nícióját Peter Weiss adta meg, Jegyzetek a dokumenta-
rista színházról címû esszéjében: „A dokumentarista
színház a tényriportok színháza. Tárgyalási jegyzô-
könyvek, akták, levelek, statisztikai táblázatok, tôzsdei
közlemények, bankok mérlegadatai, cégek szerzôdé-
sei, hivatalos közlemények, beszédek, interjúk, ismert
személyiségek nyilatkozatai, fotók, sajtó-, rádió- vagy
filmtudósítások közvetítik a jelen eseményeit, s alkot-
ják a produkció magját. A dokumentarista színház
nem az invencióra, hanem hiteles dokumentumokra
alapoz; ezeket prezentálják a nézôknek, tartalmuk
megváltoztatása nélkül, ám strukturált formában.” 

Az a forradalmi attitûd, mely szerint a színház direkt
formában részt vehet a társadalmi változások elôidézé-
sében, s ekképpen – felhasználva szociológiai ismere-
teit – politikai szervezet módján kell szervezôdnie, a
hatvanas évek Új Baloldal-mozgalmához kapcsolódott,
gyökerei azonban a Harmadik Birodalom által felmor-
zsolt német színház hagyományaiban keresendôk.
A legnagyobb nevû elôd a húszas években induló és a
dokumentarista színház iránt mindvégig mélyen elkö-
telezett Piscator, aki nagyszabású, az osztályharcot be-
mutató korai agitprop produkcióiban az írott doku-
mentumok verbális elôadása mellett filmjeleneteket és
fotókat is felhasznált. Egyébként a „dokumentarista
színház” terminust maga Piscator hozta létre, monu-
mentális Trotz alledem! (Mindennek ellenére) címû,
1925-ös elôadását értékelve: „az elsô olyan elôadás volt,
amelyben a színpadi munka és a szöveg alapját kizá-
rólag politikai dokumentumok képezték.” 

Piscator színházi és dramaturgiai kísérleteinek ered-
ményeit – letisztultabb formában vagy újraértelmezve
– a hatvanas évek dokumentarista színháza is haszno-
sította. Piscator legvitatottabb technikai újítása az volt,
hogy vezetô politikai személyiségeket jelenített meg
elô adásaiban. Az volt a célja, hogy a hagyományos szín-
ház megosztottságát (játéktér–nézôk) megszüntetve
olyan teret hozzon létre, melynek atmoszférája egy
ülésterem hangulatát idézi; mindeközben a rendezô
hatásosan alkalmazta a revü elemeit és az impozáns tö-
megjeleneteket. A hatvanas évek dokumentarista szín-
háza már inkább egy-egy téma körüljárására koncent-
rált, gondos körültekintéssel kezelve a felhasznált
dokumentumokat; vizsgálatának tárgya pedig nem a
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tömeg, hanem az egyén és az egyéni felelôsség kérdése.
Az 1968-as eseményeket követô idôszakot egyrészt a

fennálló társadalmi és gazdasági renddel szembeni fo-
kozatos (és végül terrorizmusba átcsapó) radikalizáció,
másrészt pedig a mérsékeltebb, az intézmények belül-
rôl történô megváltoztatására törekvô ideológia közötti
feszültség jellemezte. A színház mindkettôre s a kettô
konfliktusára is reflektált. A rendezôi színház, a „Re gie  -
theater” a klasszikus darabok olykor radikálisan új-
szerû értelmezésével kommentált. A hatvanas évek vé-
gén jelentkezô rendezôgeneráció (Peter Stein, Claus
Peymann, Klaus Michael Grüber, Luc Bondy és a va-
lamelyest idôsebb Peter Zadek) már nem tanúsított

különösebb érdeklôdést a dokumenta-
rista színház vívmányai iránt. A hetve-
nes évek közepére úgy tûnt, az irány-
zatnak végképp bealkonyult. 

A kilencvenes évektôl azonban a do-
kumentarista színház ismét reneszán-
szát éli, és új formái vonzónak bizo-
nyultak a fiatal közönség számára,
amely rajongással elegy távolságtartás-
sal olvashatta Weiss hatvanas években
írt esszé-manifesztumát. Az új német
dokumentarista színház az író-rende-
zô elôadásait valósítja meg, nem a ha-
gyományos színházi keretek között
mûködik, és elsôsorban a jelen, nem
pedig a múlt megoldatlan problémáira koncentrál.
A kutatás és terepmunka alapján létrejövô produkció a
különféle értelmezési lehetôségek számára nyitott
színházi installáció. 

Az a mód, ahogyan a modern német dokumentaris-
ta színház a jelenkor eseményeit interpretálja, a nem
szövegközpontú színházi formák, a médiakultúra és a
dekonstrukció elméletének elmélyült ismeretére vall.
Új perspektívát nyit abban a tekintetben is, hogy mi
használható a produkció alapanyagaként: gyakorlatilag
bármi, amihez nem tapad történelmi értékítélet, akár

frissessége okán, a kellô distancia hiányában, akár pe-
dig mert a mûvész saját kutatásainak eredménye.
A források tekintetében sem tesz különbséget, egyfor-
mán felhasználja mind az elsôdleges, mind pedig a
másodlagos dokumentumanyagokat.

Az új német dokumentarista színház legmarkán-
sabb egyénisége, Hans-Werner Kroesinger a kilencve-
nes évek közepén jelentkezett saját rendezésekkel.
Elsô dokumentarista produkciója az 1996-ban színre
vitt  Q & A – Questions & Answers (Kérdések és vála-
szok) volt, amelynek alapjául (akárcsak Kipphardt Bru -
der Eichmannja – Eichmann testvér – esetében) az Eich -
mann-per televíziós közvetítésének anyaga szolgált.

Kroesinger koncepciója azon -
ban jelentôsen különbözik a
korábbi dokumentarista elô-
adásokétól, amelyek a tárgya-
lás menetének realisztikus
rekonstrukciójára törekedtek,
és a nézô azonosulását kíván-
ták. Kroesinger elôadásának
terét háromfelé osztja: az elsô
szobában kihallgatás zajlik,
két színész ül egy ovális asz-

tal két végén, a nézôk ugyancsak az asztalnál foglal-
hatnak helyet. A második szoba sötét és üres, a kö-
zönség hangszórókból hallja azt, ami az elsô szobában
történik. A harmadik szobában monitorok mutatják az
elsô szobában zajló eseményeket (nem egy közülük
hang nélkül), más képernyôkön pedig az Eichmann-
per eredeti felvételei peregnek. Kroesinger az elsô szo-
bában lehetôséget nyújt a nézôknek a választásra: a
hosszú asztal mellett ahhoz a színészhez ülnek-e kö-
zelebb, aki Eichmann híres kihallgatójára, Avner W.
Lessre hasonlít, vagy ahhoz, aki a nézôk véleménye

BALRA: Wallenstein
(Rimini Protokoll) 

LENT: Mnemopark 
(Rimini Protokoll) 

S
e

b
a

s
ti

a
n

 H
o

p
p

e
 f

e
lv

é
te

le

K
a

ro
la

 P
ru

te
k

 f
e

lv
é

te
le



D O K U D R Á M A

V I L Á G S Z Í N H Á Z

582 0 0 7 .  a u g u s z t u s X L .  é v f o l y a m  8 .

szerint Eichmann megformálója. Többeknek, akik a
Lessre emlékeztetô színészt választották, rá kellett jön-
niük, hogy ô az, aki Eichmannt alakítja. Ez a döntésük,
valamint a film- és hangfelvételekre való reakciójuk
nagymértékben függött attól, milyen sorrendben lép-
tek a különbözô szobákba. A nézô nemcsak a felhasz-
nált dokumentumokat, hanem felhasználásuk módját,
„tálalását” és az eseménynek „újrajátszását” is értéke-
li, s ez határozza meg, hogyan foglal állást.

Kroesinger számára tehát nem kizárólag a doku-
mentumok vagy a színházi dokumentarizmus a fon-
tos, hanem az a mód is, ahogyan a nézôk a különbözô
médiumok által közvetített dokumentumokhoz viszo-
nyulnak, s ezzel a történelem és a történelem megje-
lenítésének problematikus voltára irányítja a figyel-
met. A Q & A – Questions & Answersban a „valós” és a
színházban „megjelenített” szembeállítása, illetve az
Eichmannt és a Lesst alakító színészek körüli bizony-
talanság megzavarja a nézôket, és elbátortalanítja ál-
lásfoglalásukat. Az, hogy Kroesinger az Eichmann-
pert a színházi dekonstrukció illusztrálására használ-
ta, politikailag veszélyesnek vagy éppen felelôtlennek
tûnhet. De az elôadásnak semmi köze a történelmi re-
lativizmushoz. Mi több, azt tudatosítja, mennyire függ
a befogadás attól, hogy az adott jelenetet milyen mó-
don prezentálják a nézônek. Kroesinger valójában a re-
lativizmus mechanizmusát leplezi le. Az általa alkal-
mazott színházi tér a tradicionális német dokumenta-
rista színház centrális perspektívájának szûkösségére
világít rá; színi installációja a nézôket az Eichmann-
perrel kapcsolatos ismereteik és (elô)ítéleteik újraérté-
kelésére készteti.

Kroesinger dokumentarista színházának továbbfej-
lôdésében a kritikai percepció elméletének hatása fe-
dezhetô fel, amely az információ és tudás, a tartalom
és koherencia közötti szakadékra irányítja a figyelmet.
A Q & A-t követô elôadások – Mortal Combat: The Ko -
sovo File (Halálos küzdelem: A Koszovó-dosszié, 2000),
TRUTH commissioned by the Heart of Darkness (IGAZ -
SÁG, a Sötétség szíve megrendelésére, 2002), Suicide
bombers on air. PRIMETIME (Öngyilkos bombázók a
légkörben, 2003), Herero 100 (2005) – még mindig do-
kumentaristának tekinthetôek, ugyanakkor azonban a
szövegközpontú színház korlátaira is figyelmeztetnek.
A nézô folyamatosan arra kényszerül, hogy a jelenet-
kollázsokat alkotó információtöredékekbôl próbálja re-
konstruálni a történéseket, hogy megértse a távoli
múlt és a jelenkori történelem egymásba kapcsolódó
asszociációit, a markáns ok-okozati megfeleltetés se-
gédlete nélkül. 

Egy, a közelmúltban készült interjúban Kroesinger
így határozta meg viszonyát Piscatorhoz és a doku-
mentarista tradícióhoz: „Ennek a tradíciónak az örö-
köse vagyok. De a hatvanas évek színdarabjaiban, még
a legjobbakban is, túl gyorsan nyilvánvalóvá válik a
szerzôi állásfoglalás. Én máshogyan dolgozom: az
adott történelmi eseményt minél több oldalról igyek-
szem megközelíteni. Az elôadás végén – akár egy ku-
tatás befejeztével – talán az az érzése támad az ember-
nek, hogy kevesebbet tud, mint az elején, mert a prob-
léma egész komplexitása feltárul. De legalább eljutunk
a valós kérdések felvetéséig.”

Bár Kroesingert a múlt ismeretlen vagy elfeledett
történései és a jelen feltáratlan tényei és összefüggései
foglalkoztatják leginkább, a kortárs német dokumen-
tarizmus elsôsorban szociológiai érdeklôdésû. Roland
Brus több produkciót is készített hajléktalanokkal, de
dolgozott elítéltekkel vagy éppen hivatásos testôrökkel
is. Talán legizgalmasabb produkciója az a körséta volt,
amelynek során a közönséget az egykori berlini fal
mellett húzódó családi házas övezetbe vitte, ahol e jel-
legzetesen kispolgári közeg lakói beszéltek a hideghá-
borús idôszak mindennapjairól. Brus újítása kettôs:
egyrészt mûfaji, hiszen színháza „igazi” dokumentu-
mok helyett az „oral history” emlékeire támaszkodik,
másrészt módszertani, mivel személyes történetüket a
lakók saját természetes közegükben mondják el, s a
nézôket helyezik teljesen új közegbe.

Az utóbbi néhány évben tûnt fel látványos doku-
mentarista elôadásaival a Rimini Protokoll. Helgard
Haug és Daniel Wetzel kettôse (akikhez idônként
Stefan Kaegi is csatlakozik) a dokumentarizmus kere-
teit még tovább tágítja. Calcutta (2005) címû elôadá-
sukban (lásd errôl Gáspár Ildikó írását: SZÍNHÁZ,
2005/11.) egy indiai telefonközpont munkatársai irá-
nyítják mobiltelefonon a nézôt sétája során, amelyet az
saját berlini környezetében tesz (bár az indiaiak soha
nem jártak Berlinben, s a séta résztvevôi sem találkoz-
tak az ôket instruálókkal). A Rimini Protokoll eljátszik
a globális szolgáltatások nyújtotta lehetôségekkel,
megjelenítve következményeiket, és a globalizált világ
dilemmáinak kezelésére egyfajta protokollt kínálva.   

Brus és a Rimini Protokoll elôadásaiban a politikumot
a köznapon keresztül vizsgálják; újdonságuk, hogy a
jelen feltárására alkalmazott technikáikat a kísérleti
színház és a kortárs kiállítások eszköztárából kölcsönzik.

Az új német dokumentarista színház jó néhány kép-
viselôje szorosabban kötôdik a hatvanas évek doku-
mentarista hagyományaihoz, például Chris Kondek,
akinek Dead Cat Bounce (Döglött macska visszaugrik,
2004) címû elôadásában (lásd errôl Tompa Andrea be-
számolóját: SZÍNHÁZ, 2006/10.) a jegyek árából a
résztvevôk ott helyben részvényeket vásárolnak, a tôzs-
de mûködését illusztrálandó, vagy a Rimini Proto -
kollal is dolgozó, de idônként önálló produkciókkal je-
lentkezô Stefan Kaegi, akinek Mnemopark (2005) cí -
mû produkciója (SZÍNHÁZ, 2006/10.) amatôr
szereplôk élettörténeteit keveri filmbejátszásokkal,
amelyeken egy Svájcot szimbolizáló felnagyított játék
vasút látható. Ugyanakkor a jelen iránti érdeklôdésük,
nem hagyományos színházi keretek között folytatott
mûködésük, és az, hogy nem színmûvek alapján dol-
goznak, markánsan megkülönbözteti ezeket az alkotó-
kat elôdeiktôl. Patrick von Blume Speeches after Sep -
tember 11 (Beszédek szeptember 11. után, 2002) címû
elôadásában Chirac, Bush, Berlusconi, Putyin, Sharon
és Schröder, valamint Arafat és II. János Pál nyilatko-
zatait adták elô a színészek. A rendezô a beszédek
olyan reprodukciójára törekedett, amely nemcsak
konkrét kontextusuktól fosztja meg ôket, de az adott
politikus személyiségére, bôrszínére, nemére, korára,
nemzetiségére sem lehet következtetni, így az értel-
mezés (és értékelés) tárgya pusztán maga a lecsupa-
szított szöveg. 
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Az orosz dráma fontos pillanata az 1998-ban meg-
nyílt, Alekszej Kazancev és Mihail Roscsin nevével
fémjelzett Drámaírói és Rendezôi Központ; a nyitott
játszóhely a fiatal rendezôk és drámaírók számára biz-
tosított lehetôséget ötleteik megvalósítására. 1999-ben
a londoni Royal Court mûvészeinek egy csoportja
Stephen Daldry vezetésével szemináriumsorozatot tar-
tott Moszkvában, majd Novoszibirszkben a verbatim
technikáról, ezt követôen 2002 decemberében Moszk -
vában megrendezték az elsô dokumentarista színházi
fesztivált is. 2001 a mûhelymunka idôszaka, 2002
már ciusában pedig a Patriarsije Prudi egyik házának
alagsorában megnyílt a Teatr.doc, az elsô független do-
kumentarista színház. Ugyanebben az évben rendezik
meg az elsô Új Dráma Fesztivált is.

Ezek az események meglehetôs vihart kavartak az
orosz színházi életben. Az új dráma kritikai és sajtó-

visszhangja egyértelmûen negatív volt; a vádak szerint
csak alantas, „szennyes” témákban vájkál, nem tud
felemelkedni a „magasb” ideákig; professzionalizmu-
sát és mûvészi színvonalát is erôsen kétségbe vonták.
A nyolcvanas évek vége és korai kilencvenes évek a
szabadság beköszöntét és a cenzúra eltörlését hozták
az élet minden területén. Új pártok és mozgalmak ke-
letkeztek, a közszférát az állandó átalakítás, a gazdasá-
gi szférát a gyors fejlôdés jellemezte. Mindez, olykor
az emberek számára is észrevétlenül, megváltoztatta
az ország szociális és kulturális arculatát. Az informá-
cióáramlás szabadsága, a társadalmi vitafórumok
sza porodása nemcsak a változások pozitívumait, de
„veszteséglistáját” is tudatosította az emberekben: a
szociális intézményrendszer széthullását, a kulturális
iden  titás foszladozását és az új hatalom iránti biza-
lomvesztést. A sorozatos gazdasági krízisek, amelyek

A pillanat aktualitását tükrözô dokumentumok szín-
revitele és színházi vonatkozásaik megjelenítése az
elô adók és a globális nézôközönség számára alapvetô-
en politikai aktusnak tekinthetô, mely a szöveget a ver-
bális színházi rituálé eszközébôl a politikum és a kriti-
kai ábrázolás eszközévé változtatja. Ez még mindig do-
kumentarista színház, de több információt közöl,
reflektáltabb és dekonstruáltabb, mint elôdei.

A kortárs német dokumentarista színházról alkotott
kép nem lenne teljes Andres Veiel nélkül, akinek The
Kick (2005) címû darabja egy Brandenburg tarto-
mánybeli lerobbant körzetben élô tizenéves meggyil-
kolásának történetét dolgozza fel. A dokumentumfil-
mes Veiel hat hónapnyi kutatásai és interjúi anyagát
sûrítette mindössze kétszereplôs drámává, amely a
bûntény szereplôinek (az áldozat, a gyilkosok, a szem-

tanúk és a néma többség) megjelenítése mellett a
komplex szociális kontextust is sikerrel vázolja fel, el-
kerülve az egyoldalú magyarázat csapdáit. Meg le he tô -
sen ritka, hogy egy bonyolult eset tanulmányozása vé-
gül ilyen mûgonddal megszerkesztett szöveget ered-
ményezzen, s a darab kritikai sikere sem tekinthetô
szokványosnak. Nem igazi dráma ez a szó eredeti je-
lentésében, inkább az események plasztikus doku-
mentációja – Veiel metódusa inkább kérdéseket éb-
reszt, semmint válaszokat ad. De éppen ez az, amit az
új dokumentarista német színház feladatául vállalt. 

Szerkesztette és fordította Íjgyártó Judit

Megjelent: The Drama Review, 2006. ôsz

Olga Perevezenceva

Az orosz 
dokumentarista színház

z orosz dokumentarista színház térhódítása az új orosz drámairodalom kibontakozásával együtt 
zajlott; fejlôdésük kezdetektôl fogva szervesen összekapcsolódott. Szûkebb értelemben az új orosz

drámához sorolandó minden, az elmúlt öt-tíz évben született alkotás, habár újabban ezt az idôkorlátot nem
kezelik mereven. Tágabb értelemben az új orosz dráma olyan színházi irányzat, amely meghatározott 
szervezeti struktúrával és jól körülírható sajátosságokkal rendelkezik. Csak a legjellemzôbbet említve:
érdeklôdése elsôsorban a jelen eseményei és fontos problémái felé irányul. 
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