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Horkheimer és Adorno már 1944-ben írt arról,
hogy „a látszat úgy megsűrűsödött, hogy csak a
hallucináció segítségével lehetne rajta áthatol-
ni". De ha most mindenki a hallucinációnak
amúgy nagyon is kedvező diadalmámortól eltel-
ve hallucinálni kezdene, minden eddiginél na-
gyobb lenne rá az esély, hogy a látszaton soha
ne lehessen áthatolni. Ilyen kollektív hallucináció
volt mindeddig a szocializmus, amely azonban
saját látszatával szemben tehetetlen volt. Ter-
mészetesen ugyanilyen kollektív hallucináció
manapság a szocializmus fölötti diadal minden-
felé elterjedt érzése; e hallucináció azt sugallja,
hogy a létező világok legjobbikában élünk. Való-
ban - akárcsak Voltaire idejében - lisszaboni
földrengés szükségeltetik e makacs hit megin-
gatásához?

Hol is terül el Kelet és Nyugat között a senki-
földje? Két ötletem is lenne: Jugoszláviában és a
színházban. Az első esetben nincs szó semmifé-
le végérvényességről, még akkor sem, ha min-
denfelé fennen híresztelik a véget (holott sokkal
bölcsebb lenne a csődöt csak azoknak bejelen-
teni, akiket érint). Már csak azért sincs szó sem-
mi véglegesről, mivel mi, odavalósiak roppantjá-
ratosak vagyunk mindenfajta provizóriumban,
sőt számunkra úgyszólván a provizórium a nor-
mális állapot. Mintha egyfajta örömmel töltene el,
ha leírhatjuk magunkat.

A színház is lehetne senkiföldje, ha megvál-
toznának a nyilvános előadások feltételei. Ezen
a mai estén is földünk ezer meg ezer városában
állnak ki a színészek a színpadra a tömeg elé.
Ezek a feltételek csak a legritkább történelmi pil-
lanatokban válnak problematikussá; csak a
legritkábban kezdik firtatni megmutatás és
nézői szemlélés csodálatos egymásba növését,
a színház és a közönségelvárások kölcsönös
megfelelését. Itt természetesen nem a szocioló-
giára, nem a különféle recepcióelméletekre gon-
dolok, hanem az élő színházra. Példa csaknem
annyi akad, mint amennyi nagy színházi mozga-
lom, vagy ahány szent a színházi naptárban.
Ezek a szentek sorban, egymásután általában
legyőzték az ideológiát. A haragvó istent általá-
ban belekényszerítették valamelyik egyházba,
ilyen vagy amolyan fűzőbe préselték, de azért -
hívták volt bár Artaud-nak vagy Brechtnek -
tovább uralkodott, még ha csak mint bálvány
is...

Nyugaton mindig élénk volt a színházi tevé-
kenység, színházból azonban mindig kevés volt.
Amit ma ezzel a névvel illetnek, meglehetősen
elkopott. Maga a színház teszi fáradtan közhírré,
hogy minden egyéb megelőzi. Posztmodern
formájában minden konnotáció felbomlását írja
le, „recycling"-nek veti alá, ami a keze ügyébe
kerül, és mindennek dacára azt szeretné, ha a
hulladékrakás kellős közepén megőrizhetné
tisztaságát.

Vajon most, a posztmodern után, a végjátékot
követően jogosan álmodozhatunk-e olyan nyil-
vános előadási feltételekről, amelyek végleg le-
számolnak az ideológiai kisajátítás valamennyi
kockázatával? Álmodozhatunk-e egy olyan kép-
telen előadásról, amely végleg hátat fordít az
ideológiának, s a szuffitavilágítás alatt olyan lé-
nyeget ábrázol,, amely mindentől s elsősorban
önmagától független? Iszonyatos kirobbanása
lenne ez a szabadságnak, Ariel talán el sem vi-
selné, holott szerzői utasítása így hangzik: „to
the elements"!

Ez ismét csak a sziget, a vihar utópiája lenne.
De nincs-e máris túl sok az ilyen diffúz s alapjá-
ban véve reakciós viharokból? Nem a kisebbik
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rosszat képvisel -e akkor már „a békák virtuóz
brekegése a tóban", függetlenül attól, hogy ez
azokat szolgálja akiknek jól megy soruk, s akik
arra törekszenek, hogy még jobban menjen? És
egyáltalán: nem az lenne-e a kisebbik rossz, ha
azoknak, akiknek jól megy, még jobban menne;
nem jobb-e az, mintha minden megszűnnék?
Nem újabb utópiát kergetünk-e, amely a totali-
tást követelve könnyűszerrel csaphat át totalita-
rizmusba? Nem enne-e jobb, ha e végső kérdé-
seket ráhagynánk a parlamentekre - meg a té-
bolydákra?

Ami az utópiát illeti: szívesen mondanék itt va-
lamit Jugoszláviáról, amely időközben odáig ju-
tott, hogy végső kérdéseivel néz szembe. Meg-
volt a maga esélye; pontosabban olyan esélyt ví-
vott ki magának amellyel a többi kelet-európai
ország nem rendelkezett. Jugoszláviában min-
dennel kísérleteztek, de létező szocializmus
nem jött létre, csak egyfajta sajátos kísértetvilág,
amely ugyanakkor mégis bizonyos erkölcsi erőt
képviselt. Es ma, amikor kirakják az asztalra a
számlákat, amikor szót kérnek mindazok, akik
létrehozták ezt világot, amelyet most gyűlölnek -
- azok, akik kérdezés nélkül meghatározták az
én életemet is -, most mégis kitűnik: éppen Ju-
goszláviának volt meg rá az esélye, hogy ne le-
gyen se Kelet, se Nyugat, s ezért lesz épp itt a
leghevesebb a beinvesztált utópia nemezise.

A rosszul befektetett utópia összehasonlítha-
tatlanul nagyobb baj, mintha ilyen utópia nem is
létezett volna. Jugoszláviában valóban óriási
készlet volt utópikus energiából, s ez az energia
anteusi volt: valóban alulról tört fel, a különbözés
jogának védelmében. Később aztán funkciót
cserélt: a különbözés elleni harcban használták
fel, a hatalom megtartása érdekében. S ha az
utópia kezdi elveszíteni a maga konkrét voná-
sait, ha egyszercsak hirtelen-váratlan öregedni
kezd, akkor, rabszolgasorsra jutván, bosszút áll
önmagáért. És itt a végzetes különbség kis és
nagy ország között. A kis országnak magának
kell megbirkóznia ezzel a hübrisszel, míg a nagy
ország általában sikeresen tünteti fel európainak
és egyetemes érvényűnek mindazokat a problé-
mákat, amelyek egyként adódnak győzelmeiből
és vereségeiből.

És mégis: ebben a mi mindenek utáni korunk-
bari - amennyiben még nem estünk az asztal
alá a posztmodern diszkrét bájától becsípve -
nem lehetséges-e, hogy a színháznak vagy- ha
szabad régimódias kifejezéssel élnem - a drá-
mai költészetnek egyetlen igazi témája éppen az
utópiának ez az inkább globálisan, semmint lo-
kálisan értelmezett nemezise lesz?

Az irodalom már leírta az ideológiák közötti
szakadékba sodródott, elhagyatott és magá-
nyos ember helyzetét. A Nyugat történetében,
közvetlenül a romai Pantheon leomlása után, s
még mielőtt a kereszténység egyházzá avan-

SLOBODAN ŠNAJDER

A SARKI ÉJSZAKA RIVALDAFÉNYÉBEN



 SZÍNHÁZI RENDSZERVÁLTÁS 

zsált volna, már adódott ilyen helyzet. Rövid idő-
szak volt ez, csúnya, de szellemében szabad;
ám legrútabb megnyilatkozásaiban is talán még
mindig emberszabásúbb, mint a történelmünk
egészét meghatározó ideológiák összehasonlít-
hatatlanul hosszabb korszaka. Ez a közbeeső,
szorongással teli, kiüresedett időszak nem kü-
lönbözik lényegesen ami korunktól. Amikor a ró-
maiakra rászakadt az ég, ezt ők végérvényes-
ként élték meg, számukra ez volt a végjáték; ők is
úgy érezték, mindeneknek utána vannak, ujjukat
torkukba dugva akarták kiokádni a maguk törté-
nelemundorát, és posztmodernnek adták ki ma-
gukat. A mai Kelet-Európában egészen tegnapig
befalazva éltek az emberek, s úgy törtek az ég
felé, amiből persze nem lett semmi. Ahelyett,
hogy feljutottak volna a kommunista mennyor-
szágba, az omlott a fejükre. A derűs apokalipszis
a csalódott hit nem egy drámáját temette maga
alá, amin az aktuális diadalérzet jókat kacag,
csak éppen felfogni nem bírja. (A mai német szö-
vetségi színházban - amelyről máris készsége-
sen elismerem, hogy a legjobb a világon -, Ro-
berto Ciullin kívül ugyan ki az, aki az egészből
bármit is megért?)

Példákról ismét a történelem gondoskodott;
ez a dolga, kivált olyankor, amikor éppen pihen.
Ám még senki nem írta le az ember sok szem-
pontból újszerű helyzetét; az emberét, aki Brecht
szellemes kifejezése szerint, „a mai marhasültet
eszi" (ámbár ez semmiképpen sem az a sült,
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amelyből Brecht lakmározott). Egyelőre csak az
első jelzéseknek vagyunk tanúi, például a Heiner
Mülleréinek. Ez még hátravan; utána majd be
lehet ugrani a „virtuóz brekegés" mocsarába, a
szemétdombba, ahol a nyilvános hazugság te-
nyészik, miszerint a világ olyan, hogy jobb már
nem is lehetne; egyszóval visszazuhanhatunk
az ideológiába, amennyiben ez a lehetőségekkel
és szabadsággal teli köztes állapot valóban tart-
hatatlannak bizonyulna, amiben persze nem
len-ne semmi újdonság... „E nagy szabadság
folyvást fenyeget, / Tenmagad, engem, és
mindenki mást" - hangzott el egykor a tébolyult
dán király-firól, aki természetesen megmaradt
az értelmiségi prototípusának. Esetében
valójában arról a belső szabadságról van szó,
amelyet megzavart e köztes világ látványa.

Ez a szűk és mégsem otthonos tér csak akkor
tágul majd ki szemünk előtt, ha elnémul a győzel-
mi ünnep, másfelől senki sem siránkozik többé
azon, amit nem hajlandó feldolgozni. Német el-
számolás című, kis politikai szöveggyűjtemé-
nyében Günter Grass - 1990 januárjában! - ar-
ról írt, hogy a két rendszernek konvergálnia kelle-
ne, ahelyett, hogy az egyik diadalmaskodnék a
másikon, s ezzel sokkal szerencsésebb forgató-
könyvet írt a német egyesülésről annál, amelyik
aztán ténylegesen megvalósult, hiszen lényegé-
ben éppen az ment végbe, amit Grass a dolgok
nem kívánatos meneteként jellemzett.

Az ember egyszerre Kelet és Nyugat, mint
ahogy egész élete, s annak minden egyes napja
is napkeltétől napnyugtáig járja a maga útját; és
lényegét semmiféle rendszer nem fejezheti ki. A

színház is erről szólt csaknem mindig - még
olyankor is, amikor egyedül a győztesek pénzel-
ték és nézték. Csakhogy mai, elhasználódott ál-
lapotában ezt a győzelmet nehezen éli majd túl a
színház. Számtalan úton-módon tette témájává
az ideológiai megoszlásokat - elvégre belőlük
élt. Most pedig olyan anyaggal kell foglalkoznia,
amely már ki van szolgáltatva a történelemnek,
de nem védi semmiféle ideológia - igaz, annak
kényszerei sem kötik. Ez az állapot - ahogy ez
eddig minden esetben kiderült - elviselhetetlen-
né válhat.

Márpedig a színháznak ki kell bírnia ezt a ket-
tős fenyegetést - mert egyszersmind nagy lehe-
tősége is ebben rejlik. A színházi emberek min-
dig is tudták ezt. Reinhardtnál például mindig fel-
lelhető a színház halhatatlanságába vetett ellent-
mondásos hit, keveredve a felismeréssel, mi-
szerint manapság a színház „a puszta létéért
harcol". Ám hogy melyek a színház reális esélyei
- meg nem mondhatom. A színház egyfelől nem
ismer specifikus kérdéseket - csak az alap- és a
végső kérdésekben otthonos. Másfelől ezeket a
kérdéseket sehol nem lehet hatékonyabban föl-
vetni, mint épp a színházban.

Mi a helyzet mármost századunk végén a tör-
ténelem iszonyú fatalizmusával, amellyel Georg
Büchner annyit foglalkozott? Ha jól emlékszem,
1990 májusában olvasták be a berlini rádióban,
hogy bizonyos naptól kezdődően a keletnémet
televízió is sugároz majd reklámfilmeket. Hogy
századunk végére egy és ugyanaz a világ alakul
ki a két pólus között, nos, ez kétségkívül örömhír.
Az emberiséget nap mint nap el-árasztó hírek
kakofóniájában egyszer majd talán észrevétlen
sikkad el egy parányi kis újság: hogy tudniillik
Robespierre kivégeztette Dantont. Előzetesen
misét celebrált, de nem a Legfőbb Lény-nek,
hanem őfelségének, a Népnek. A mi nagy-szerű
korszakunkban, a posztmodernizmus és a
nacionalizmus korában, midőn a világ végre egy
és oszthatatlan, teljesen mindegy lesz, hogy va-
jon a lézer nyaktilót a pekingi Mennyei Béke te-
rén, Zágrábban avagy Berlinben állítják-e fel.
Még azzal az apró kis nüansszal sem törődik
majd senki, hogy Danton netalántán, esetleg
maga is gyilkos volt. Az ég osztatlan, egyforma
mindenütt. Danton és Robespierre, hóhér és ál-
dozat, nappal és éjszaka mind egykutya, és
mindebből együtt vidám apokalipszis bontakozik
ki a sarki éjszaka rivaldafényében. No, persze:
gyilkos és áldozat, mind a kettő értelmiségi. Vagy
mondjuk inkább így: ideológus?
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