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stalinistische, 'post-totalitaire' dicta-
tuur meer gebruik maakt van de leugen, 
dan van fysiek geweld. 

Hel fascisme was leugen én geweld. 
Binnen liet fascisme als systeem was 
geen mogelijkheid tot correctie. Het 
stalinisme heeft natuurlijk fascistische 
trekken, maar binnen het algemene so-
cialistische of marxistische model be-
staat er wel mogelijkheid tot bijsturing. 
Fascisme kan je niet positief bekijken, 
terwijl het socialisme, op wereldni-
veau , veel d e n k m o d e l l e n aanre ik t . 
V o o r Lenin stond de klassenstr i jd 
voorop. Stalin heeft naar binnen een 
politiek van de terreur gevoerd, en 
naar buiten een politiek die hem liet 
voortbestaan, zoals ook Honecker een 
buitenlandse politiek voerde in de rich-
ting van het Westen ("daar bevinden 
zich de echte Wendeltlse : de Westerse 
politici die plots hun lieve woordjes aan 
het adres van de Honecker-kliek ver-
geten zijn"). Stalin en Honecker heb-
ben hun eigen volk veracht. Stalinisme 
is niet te corrigeren. 

Maar bestaat er dan een zogenaamd 
socialistisch land dat zich van binnen-
uit verandert, dat zichzelf corrigeert ? 

Gorbatsjov onderneemt een moedi-
ge poging om de aanwezige m a a t -
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ren. De keerzijde van de medaille is 
natuurlijk dat het kapitalisme onmid-
dellijk op de trein gesprongen is. Het 
zijn Kolil en Dregger die zeggen dat de 
mensen de linkse stellling moe zijn. Z e 
zijn het Stalinisme moe, dat is iets an-
ders. Het bewijst hoe weinig de leiden-
de kringen in liet Westen bereid zijn 
met inzicht of met zin voor tegen-
spraak de Duitse geschiedenis in ogen-
schouw te nemen : het gevecht om de 
macht is belangrijker clan de waarheid. 

Vrijblijvend cynisme 

We hebben zeer weinig over theater 
gesproken. 

De gebeurtenissen gaan sneller dan 
het theater. Het Duitse theater moet 
verwerken wat er nu gebeurd, uitdruk-
ken wat de Duitse realiteit vandaag 
voorstelt. Tegelijk moet men zich met 
oude geschiedenissen gaan bezighou-
den om uit te zoeken "waar de hond 
begraven ligt". Wat zijn b.v. de wortels 
van het neo-fascisme en het racisme in 
de DDR, dat plots bi j zoveel jongeren, 
de derde generatie sinds de oorlog, 
naar buiten komt ? Honecker heeft 
het racisme niet uitgeroeid, hij heeft 
precies de leugen aangemoedigd : wat 
niet mag, dat kan ook niet zijn. 

Heiner Miiller heeft in zijn toneel-
stukken altijd deze dubbelzinnigheid in 
Duitsland benadrukt. Is hij daarom 
misschien op dit ogenblik een bijzonder 
actueel auteur ? 

Heiner Müller is de dubbelzinnig-
heid van Duitsland in persoon. Ik ge-
loof dat zijn teksten ook tegenwoordig 
zeer veel stof bieden, dat je er zeer 
goed mee aan de slag mee kan gaan. 
Maar ik weet niet of hij op dit ogenblik 
nog in staat is om zich zo authentiek uit 
te d r u k k e n als hij vroeger gedaan 
heeft . Hij werd door het Oost-West-
conflict eigenlijk uit elkaar gereten, bij-
na letterlijk, omdat hij zowel in hel 
oosten als in hel westen woonde, en 
aan beide kanten over behoorlijke pri-
vileges beschikt. Precies daardoor is 
hij de laatste jaren niet meer zo krach-
tig geweest in zijn uitspraken. Voor-
dien werkte hij veel anarchistischer, 
veel agressiever : de laatste jaren was 
hij een soort salonleeuw, en dat heeft 
hem geschaad. Hij is erin geslaagd in 
het westen een paar intellectuelen te 
verbluffen, die helemaal week werden 
in hun knieën als hij voorbijkwam, en 
die niet meer de juiste vragen konden 
stellen. Zi j hebben hem niet meer ge-
confronteerd met zijn vrijblijvend cy-
nisme. Het is niet zijn zwarte ironie die 
mij ergert - die heeft Vitrac of Kafka 
ook - maar de oppervlakkigheid, de 
banaliteit daarin, die zelfgenoegzaam-
heid, daar kan ik niet tegen. Telkens 
als Miiller cynisch wordt, laat de kun-
stenaar in hem het afweten. 

Moeten we dan nog een tijdje wach-
ten tot het 'nieuwe Duitsland' in het 
theater zichtbaar wordt ? 

Neen, de kunstenaars moeten daar 
meteen mee beginnen. Mijn v rouwen 
ik. mijn vrienden, wij denken elke dag 
na over Duitsland, niet enkel met vro-
lijke gedachten, maar ook met een ze-
kere bitterheid, met ergernis. Ons be-
roep is niet dat wij mooie rollen spelen, 
maar wel dat wij een standpunt heb-
ben, een houding, zoals ons dat door 
belangrijke mensen als Bert Biecht, 
Ernst Blocli. Marx, Luxemburg, Hegel 
en Goetl ie geleerd is. Dat alles mag 
ons niet gerust laten, en wij zullen de 
vragen stellen zo goed als we kunnen. 
Toneelspelers moeten zich realizeren 
dat ze iets moeten te zeggen hebben, 
anders moeten ze maar een ander be-
roep kiezen. En nu moeten we ons 
afvragen waar we ons hier, in dit Duits-
land, nog mee willen en mee moeten 
bez ighouden . K u n s t e n a a r s m o e t e n 
elke keer opnieuw beslissen. 
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