
súlyos állítássá. A Nagy Színjáték leleple-
zésének módja, amelyben bizony megje-
lenik roncsaiban az egykori Theatrum
Mundi, paradoxszá teszi a jelentésvesz-
tést. Úgy nyer különleges, befejező jelen-
tést itt minden, mint amikor a bohóc a
végén leköszön, és üres a színpad. Na-
gyon is törvényszerű hát, hogy Beckett
Buster Keatonnek írta egyik darabját, a
Néma játékot, amelyet ez a merev mimi-
kájú, nagy komikus már nem játszhatott
el, mert időközben meghalt. Ráadásul
Buster Keatonnek épp olyan kevés figyel-
met szentelt a művészeti közvélemény
(bizonyára félt az arcától, s joggal), mint
utolsó évtizedében Samuel Beckettnek,
aki maga is mindent elkövetett, hogy így
legyen.

Az írás lehetetlenségének szöveggé ala-
kítása, a mondhatatlanság elmondása, e
csillámló paradoxonok ébrentartása, be-
lekomponálása műveibe lehetővé teszi az
igazi antimodern (de formálásában egyál-
talán nem posztmodern) tartást és fegyel-
met, sőt étoszt: ezt a verziót sem oktrojál-
ja, vagy mutatja be ellen-Történetként;
nem újabb konstrukcióról van szó, hanem
tényleg dekonstrukcióról. Nem „javasol"
semmit, nem nyújt valami „mást" az
olvasónak. Amit nagyon fontosnak tartha-
tunk: Beckett művészete még attól a re-
ményt keltő démoniától is tartózkodik, ami
időnként Kafkánál, Bulgakovnál, másoknál
megjelenik. Talán épp azért emelkedhet a
nagy tragikus mesterekhez, mert nem
gyárt ideológiát semmiből, nem közli
önmagát kinyilatkoztatásként. Nem is
világképrő l, hanem érzékelés-módról van
itt szó, nem ítéletről, hanem a tragédiák
(és persze komédiák) egyik mély és
egyszerű titkáról: így van ez. Nem akar
befogadójának valami erőt adni azzal,
hogy bármiféle képességet sugallna
önmagáról, nincs exkluzív többlettudása
bárkivel szemben. Csupán annyit tud,
hogy valamiről nagyon szól ez az előadás,
ami itt zajlik, s amiben forgolódunk, vagy
legalábbis mintha szólna, de az összes
vonatkozó értelmezés: hülyeség. Lehet,
hogy „van benne valami", de az író soha
sehol nem sugallja, hogy ő tudná, mi ez.
Hogy volna értelem benne. Így ér össze a
tudatosan elrontott blődli, az esetlen
bohóctréfa meg a régi, nagy tragédia.
Ugyanazoknak az archetipikus helyzetek-
nek, hagyománytípusoknak, szereplők-
nek a végtelen ismételgetése maga a
visszavonás: más-más aspektusból újra
le-játszva, „még egyszer utoljára"
felidézve mindig ugyanaz az üres
eredmény jön ki.

Václav Havel

Blődli és nagy színház szinte régimódi
összetalálkozása az, ami Beckettet a „leg-
végleg" emberévé teszi a modernség vé-
gén, mert így válik az üresen még vege-
táló színpadi és kulturális köznyelv meg a
formátum sújtotta ember, a mindenbe
belefáradt, beleunt, de a „kulturális anya-
got" még kifordító, még ismerő ember
nagy művészetévé. És így válik számunk-
ra azzá, amilyen eleve lehetett (művésze-
tében alig van belső fejlődés vagy moz-
gás): kövületté, ahogyan egyszavas mon-
datai és replikái is azok. Olyan ez, mintha
egy bohóc állna Hamlet helyén az I.
felvonás végén, s ahelyett, hogy azt
mondaná: „Nyugodj, felháborult szellem,
nyugodj", fintorogva visszadumál a teljes
európai tradíciónak: „Hagyj békén, öreg."
A vegetálás formátumtól sújtotta bohóca
halt meg most.

„Csak egy jó. Eltűnni. Eltűnni végleg.
De addig tovább rágicsálni. Mindenki to-
vább rágicsál. Hogy eltűnhessen." Most
hát sikerült kimenni a színről. Mert Beckett
életére és halálára leginkább az a
közismert, régi színpadi utasítás áll, amit
az utolsó jelenet után szokás kiírni: exeunt
omnes, mind el. Azzal az apró, de súlyos
megszorítással, ami egyik késői művében
olvasható: ,,.Léttelen semmi nincs."

Havel levele Becketthez

Kedves Samuel Beckett!
Az ötvenes évek ötét korszakában, egy olyan
országban, ahol gyakorlatilag semmiféle kul-
turális vagy egyé. kapcsolatunk a külvilággal
nem volt, tizenhat-tizennyolc évesen szeren-
csémre alkalmam nyílta Godot-ra várva elolva-

sására. Később természetesen elolvastam az
Ön többi színmű ét is, melyek közül az ó, azok a

szép napok! hatott rám a legerősebben. Talán

nevetséges a kifejezés, de hiába keresek job-
bat: kezdettől úgy tekintettem Önre, mint a
szellem paradicsomának istenére, óriási hatást
tett rám mint ember, és bizonyos értelemben
mint író is. Az ürességben, amely körülvett,

feledhetetlen volt és maradt számomra az Ön

kalandos és termékeny vállalkozása, hogy spi-
rituális értékeket fedezzen fel. Ma is, évtizedek-
kel később, amikor bizonyára idősebb vagyok,

mint Ön, amikor a Godot-t írta, elfojthatatlanul
élnek bennem az Ön munkásságával való talál-
kozás következményei.

Mindezt azért mondom el, hogy megértse,
micsoda megrendülés fogott el itt, a börtön-
ben, amikor utolsó egyórás találkozásunkon
(amilyenből éve te négyet engedélyeznek) a

feleségem, egy korlátolt agyú őr jelenlétében,
elmondta, hogy Avignonban szolidaritási estet
rendeztek ügye ben, és Ön ezt az alkalmat
ragadta meg, ho y megírja és ősbemutatóra
bocsássa a Katasztrófát. Utána még sokáig
osztotta meg velem a börtön magányát az
öröm és a meghatottság, hogy elviselhetőbbé
tegyék számom a ezt az egész mocskot és
aljasságot.

Az öröm többarcú volt, mert Ön nemcsak azt

jelentette számomra, amit fentebb igyekeztem
megfogalmazni azt is tudtam, hogy nem
tartozik azok köz", akik minden adandó alka-

lommal megszólalnak. Igy az avignoni estén
való részvétele ég becsesebbé vált számom-
ra.

Teljes szívembőI köszönetet mondok Önnek.
Nem csupán csodálatos támogatást adott bör-
tönéveim elviseléséhez, hanem azt is megmu-

tatta, milyen mélységesen átérzi a balsorsot,
amelyet, ma éppúgy, minta múltban, időnként

magukra kell venniök mindazoknak, akik nem
nézik közönyösen a dolgok menetét.

Örök nagyrabecsüléssel
és a legjobb kívánságokkal,

az Ön Václav Havelje

Prága, 1983. április 17.

Az eddig kiadatlan levelet Samuel Beckett halála
alkalmából, 1989. december 29-én tette közzé a
párizsi La Libération című napilap


