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FORRADALOM ÉS RESTAURÁCIÓ
VÁLASZ EGY KÖRKÉRDÉSRE

Manfred Wekwerth rendező, Brecht egykori
tanítványa és legközelebbi munkatársa, a
Berliner Ensemble intendánsa. A Német
Szocialista Egységpárt Központi Bizottságának
tagja s 1990 nyaráig a Művészeti Akadémia
elnöke volt.

- Mit jelent az NDK-ban bekövetkezett politikai
fordulat önnek személy szerint és munkája
szempontjából?

- Hogyan reagáljunk az új korszakra?
Mindjárt itt az ellenkérdés: mi az új ebben az új
korszakban? Bizonyára nem a tőke itteni fel-
lépése - ezt ugyanis visszalépésnek tartom. A
lépés gátlástalansága pedig arra vall, hogy a
tőke, még ha segítőként áll is a kapu előtt, tőke
maradt. Brecht jelszava - „a dollár könyörtelen
gondolkodó" - pedig arra ösztönözhet, hogy
éppen Brechtről kezdjünk újra gondolkodni.
Nemcsak a kor érte utol a színházakat, a
színház is utolérte a kort: Brecht darabjai ismét
időszerű, mai tárgyú darabok lettek. Számomra
e kornak más az újdonsága: az emancipálódás.
Az öreg Marxtól ered az ifjú gondolat: ha az
elmélet eléri a tömegeket, anyagi erővé válik.
Egyszóval: ha elég ember gyűlik össze.
képesek megdönteni a kormányt. Ez az 1848-as
megállapítás Németországban elő-
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ször 1989 novemberében bizonyosodott be,
amikor például a színházak nemcsak a színpa-

don követelték a viszonyok megváltoztatását,
hanem sokakkal együtt az utcán is. Berlinben
félmillióan követték a berlini színházak kezde-
ményezését. 1989. november 4-én olyan tün-
tetés robbant ki, amelynél nagyobbat és béké-
sebbet Berlin még nem ért meg. Az emancipá-
ció, amely soká váratott magára, és amelyhez
az NDK irodalma és színháza lényegesen hoz-
zájárult (mégpedig nem csak az elmúlt évben),
reményre kell, hogy késztesse a világ megvál-
toztatására törekvő színházakat ebben a meg-
lehetősen megmerevedett világban. A világ
megváltoztatásának szándékát már Brechtnél
is megmosolyogták, de a valóság most rácáfol
a kétkedőkre: nemcsak a változás dialektikáját,
hanem annak hirtelenségét és élességét is
igazolta. Az utca is hamarosan elveszítette no-
vemberi arculatát. Más arcok bukkantak fel,
egymásra licitáló véleményekkel - köztük na-
gyon ismerősekkel. Ha novemberben az NDK
demokratizálásáról volt szó, később már az
NDK megszüntetése lett a cél...

Az új korszakban színházunk elveszített va-
lamit, amii persze csak pótfunkció volt: a nyil-
vános publicisztikát. A média évszámra hall-
gatott vagy szüntelen sikerekről adott hírt. A
színházak -- kivált az utóbbi években - minden
esti gyűléssé váltak, ahol sorra törték meg a
tabukat. Ma az itteni színháznak vissza kell
térnie eredeti művészetéhez: az emberiség
kérdéseit kell közvetítenie igazi színjátszó mű

vészettel, amelynek egyik ismérve szükség-
képp ismét a profizmus lesz; ezentúl így kell
bátorítania az emancipációt, amely, mint Walter
Jens egyszer megjegyezte, a Hegyi Beszédtől
Gorbacsovig terjed. Ehhez szervesen
hozzátartozik a szükséges mérvű engedetlen-
ség, a kiskorú alkalmazkodás megtagadása, a
saját véleményalkotás, a feltétlen önállóság.
Csakhogy az elkésett indulásból eredő lihegés
újfajta dermedtségre vall: a jövőtől való féle-
lemre, s ez sok mindenre teszi fogékonnyá az
embereket - így a német márka és a német
nemzet kísértéseire is. Ha korábban eszmék
lendítették előre a történelmet - köztük hamisak
is -, most a történelem ismeretlen területek felé
visz, ahol az eszmék is ismeretlenek. A régiek
odalettek, újakat a nagy sietségben nem
találtak. Heiner Müller attól fél (vagy azt
reméli?), hogy a viták és szembesülések tragi-
kuma bohózattá válhat; így ugyan értelmüket
vesztik, de talán kevesebb vérbe kerülnek. A
történelem nagysága elsikkad, de vele pusztul
a nagyságra való igény monopóliuma is. Bár a
dollár könyörtelen gondolkodó, de önmagában
még nem gondolat. A novemberi forradalom
öröme könnyen megfakulhat, ha a restauráció
ismét eltorlaszolja útját. Hát ez az én gondom.
De a színház ébren tarthatja „a forradalom
emlékét" azokon a területeken is, ahol a forra-
dalom talán másképpen zajlott le. Lehet, hogy
(Brechttel együtt) túl sokat vártunk a történe-
lemtől - elsősorban azt, amit magunk szeret-
tünk volna. De ellentétben Sztálin óhajaival,



Brecht kívánságai ott is emberségesek voltak,
ahol utópiának bizonyultak. Csakhogy képes-e
nélkülözni a színház - és a világ - az utópiát? A
közeljövőben egy tapasztalattal bizonyosan
gazdagabbak leszünk: aki elveszíti utópiáit, az
az életről is lemondani kényszerül. Ebben látok -
minden rögzített ideológiától elhatárolódva -
feladatokat színjátszásunk számára:
életterveket kell kimunkálnia, segítenie kell,
hogy élhessünk. Végig kell zongoráznia minden
lehetőséget: a legnormálisabbtól a legne-
hezebbig, a legegyszerűbbtől a legbonyolul-
tabbig. A célokat mindig csak akkor lehet ki-
tűzni, ha előzőleg túllőttünk a célon. Bizonyára
a komédia ábrázolja majd a világot a legmeg-
bízhatóbban. Egyetértek Dario Fóval: a neve-
téstől nemcsak a száj tágul szélesre, hanem az
agy is.

 Mit remél, mit kíván most az NDK színhá-
zaitól? (Vagy, mivel a jövőben nem lesz többé
sajátos NDK-beli színház, értelmetlennek tart-
ja-e magát a kérdést?)

 NDK-beli színház nincs, csak színházak
vannak az NDK-ban, s ezek nagyon is
különbözőek. Egy valamiben egyezett meg a
legtöbbje: a közönség iránti felelősségérzet-
ben. Ez minden bizonnyal egy alapvető hiány-
ból fakadt: nyilvánosság nem létezett. A nyilvá-
nosságában korlátozott nyíltság kis zugokba
vonult vissza. A sajtóból és a médiából csak-
úgy, mint az általános tájékoztatásból hiányzott
az igazság, s ezt voltaképpen mindenki tudta.
Emellett - ki tagadhatná - létezett a legitimálás
és a hódolat művészete is; ettől egyetlen
színház sem volt ment, akár jóhiszeműen mű-
velte, akár mert az opportunizmusban hitt (ez
utóbbi egyébként nemcsak a „keleti" színház
specialitása). De itt a néző is kimutatta a szín-
házzal szembeni felelősségérzetét: tudniillik
távol maradt. Ez az antidemokratikus korban
gyakorolt demokratizmus „szükségközösséget"
teremtett, amely valójában mélységesen
szolidáris volt; ennek köszönheti a Berliner En-
semble a maga több mint kilencven százalékos
látogatottságát, és a rajongóit, akik nélkül
színház nem képzelhető el.

Az NDK színházművészetének ez a barát-
ságos, divatmentesen modern arculata szerin-
tem olyan tőke, amely Németország színházá-
ban is kamatozhatna.

Egy további, az NDK-ban igen markánsan
képviselt magatartás az együttesben való gon-
dolkodás; erről akkor sem mondtak le, ha éppen
egy sztár pályája ívelt felfelé, vagy ha az adott
együttest szétroncsolta a felbonthatatlan
szerződések nagyhangú „vívmánya".

 Milyen színdaraboknak és/vagy témák-nak
kívánna a színházban helyet biztosítani?

 Ma az emberiség kérdései megelőzik az
osztálykérdéseket, bár - tekintettel elsősor-
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ban a harmadik világra - mindkét kérdéskört jó
lenne újonnan meghatározni. Az emberiséget
illető kérdéseknek ugyanakkor nem kell mindig
globálisnak lenniök, nem kell kizárólag a
glóbusz fennmaradását firtatniok. Az emberiség
veszélyeztetéséről, a környezet károsításáról
éppúgy beszélhetünk a hétköznapi élet-ben is.
Az emberek - a két nem, a szülők és
gyermekek - közötti együttélés, az egymással
szembeni magatartás, egymás kölcsönös tisz-
telete és figyelembevétele egyre inkább bele-
sodródik egy, civil mivoltáról mindinkább meg-
feledkező civilizáció halálos ritmusába. Az
iparágakat fenntartó katonai kényszer ott is
működik, ahol a fegyverek hallgatnak vagy fo-
gyatkoznak. A rendezett demokráciákban is ki-
épülnek a rend biztonságos és biztosított rítu-
sai, a struktúrák ott is adottak, ahol támadják
őket, s az egyes ember számára nem is elfo-
gadhatatlanok: csak el kell őket fogadni, s ak-
kor békén hagyják az embert. Az emberek ad-
dig iparkodnak, hogy mindenáron különbözze-
nek egymástól, míg végül úgy hasonlítanak,
mint egyik hajszál a másikra. A szociális tollak-
kal ékeskedő, automatikus egyenlőség elpusz-
títja az ember életerejét, érdektelenséget szül,
az érdektelenség kapcsolathiányt, az pedig in-
toleranciát. Az első számú emberi jog az egyé-
niség joga. A trieri öregembert - hogy ismét
visszatérjek rá - ma különösen élesen vádol-
ják, amiért feláldozta az egyéniséget az unifor-
mizált tömeg javára. Összetévesztik Sztálinnal,
aki pedig inkább volt cárista, mint marxista,
míg Marx maga tiltakozott ellene, hogy marxis-
tának nevezzék.

- Ez idő szerint min dolgozik?
- 1989 októberében hozzá akartam fogni az

Athéni Timonhoz, a fiatal Holger Teschke iz-
galmas új fordításában. A különféle, nálunk
egyre terebélyesedő kultuszok - sikerkultusz,
gazdaságkultusz, hazugságkultusz, alázatos-
ságkultusz - sarkalltak a színrevitelre, amelyet
az önpusztítás aktusával akartam befejezni. A
történelem utolért és lehagyott. (Egyéb-ként
hogyan adhatnék elő ma egy darabot, amely
elítéli a valutát, amikor semmi sem hiányzik
nálunk annyira, mint a valuta?) A valós
fejlemények megóvtak attól, hogy olyan szűk-
keblű indítékból adjunk elő egy darabot, ami-
lyen a politikusok bírálata. Így aztán ismét
felötlött bennem a Homburg hercege, mivel az
emberek, köztük sok fiatal, ma ismét a régi
kérdéssel viaskodnak: hogyan békíthetem
össze a korlátlan (vagyis szabad) személyisé-
get a fennálló rend korlátaival, anélkül, hogy
közben a fejemet vennék? Lehetséges ez egy-
általán? E mindmáig megoldatlan kérdésnek
Kleist maga volt az első, de nem az utolsó ál-
dozata. Hogyan lehetséges, hogy éppen a
különösen kannibáli jellegű rendszerek tudnak
oly meggyőzően fellépni az ember nevében,
hogy áldozataik önként adják fel személyisé-
güket, és ez még boldogsággal is tölti el őket?
Ez valóban „emberiségprobléma", amelyre
azonban a Homburg hercege nem ad választ.
A válasz hiánya a legmegrendítőbb eleme en-
nek a drámának, amely a német nyelvű drá-
mák egyik legjobbika.
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