
Életforma
SZÁVAI JÁNOS vagy hatalom?

hfegjegyzések a kultúráról

Született 1940-ben Bu
dapesten. Irodalomtörté
nész, műfordító. 1989 óta
az ELTE BTK világiroda
lom tanszékének egyete
mi tanára. 1982-85 között
a Párizsi III. Egyetem
vendégprofesszora. 1990
től 1994-ig párizsi nagy
követ. Azóta a Sorbonne
tanára. Legutóbbi írását
1995. 5. számunkban kö
zöltük.

lA francia alkotmány ter
mészetesen egy etnikai
lag egységes nem
zetállam alaptörvénye; a
problérnát az adja, hogy
etnikailag nem egységes
államok használják mo
dellként.

A kultúra hatalma

Amint távolodunk a marxizmus szellemisége által uralt évtizedek
től, úgy válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy minden társadalmat
alapvetőenmeghatároz, mennyire fontos szerepet kap benne a kul
túra. Állításom megvilágítására hadd válasszam a francia példát,
mert annyira jellegzetes, akár az elmúlt két évszázadot. akár a jelent
tekintjük. Párizs 1789-től az első világháborúig, de sokak számára
még utána is, minta volt; olykor politikai, sokszor társadalmi és
legtöbbnyire kulturális modellként szolgált az európai elitek szá
mára. Ez a minta a húszas évek elejétől fogva, amikor Franciaor
szág kénytelen volt búcsút rnondani nagyhatalmi státusának, mint
egy a tehetetlenség erejénél fogva még egy ideig jól működött, de
azután, főként a második világháború óta erősen elhalványult,
mind inkább teret engedve részben a szovjetnek, de leginkább a
diadalmasan vonuló amerikaiaknak. El mégsem tűnt, mint néhány
közelmúltbeli példa mutatja. Ezek közül hadd idézzek előbb egy
negatívat: egyes szomszédos országokban a magyar kisebbségek
helyzetét alig elviselhetővé tevő jogi rendelkezések, mint például
az új, demokratikusként megjelenő román alkotmány, a francia mo
dell alig módosított változatai.1

Az ötvenes években a világ, ahogyan akkoriban mondták, mind
inkább kétpólusúvá vált. Az 1958-ban a hatalomba visszakerült
Charles de Gaulle-t, aki meghirdette, hogy nem hajlandó belenyu
godni ebbe a helyzetbe, sokan veszélyes őrültnek tekintették. Az
események azóta inkább őt igazolták. Váratlan politikai döntései
mellett volt még egy olyan kezdeményezése de Gaulle-nak, mely
meghökkenést keltett: felállította a kultúra minisztériumát, s élére
egyik elszánt hívét, André Malraux-t helyezte. Hamarosan az is
kitűnt, hogy Malraux kinevezése nem pusztán az új vezetés presz
tízsét volt hivatott emelni; a kultúra minisztériumának felállítása a
kulturális szféra felértékelésének szándékával volt egyértelmű.

Aligha véletlen, hogy de Gaulle nagy politikai akcióival egyidőben
döntött így: a francia kultúra térvesztésébe éppúgy nem volt haj
landó belenyugodni, mint hazája politikai és gazdasági hanyatlásába.

Az ötvenes évek végén jelenik így meg, a felszínen is, az a né
zet, amely - szemben a szellemi életben akkor még domináns
marxizmussal - a kultúrának meghatározó szerepet tulajdonít, s
ennek a felismerésnek a fényénél indult meg a kultúra jelentősé

gének és funckiójának átértékelése. A legújabb meghatározások,
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mint például a Jean-Marie Lustiger-é, már egyértelműek: "A tár
sadalom fejlődését nem a politikai rendszerek s nem is a termelé
si módok határozzák mep' hanem a kultúra" - írja Lustiger egy
1995-ös tanulmányában. A szellemi életben rendkívül aktívan
részt vevő párizsi érsek persze korántsem áll egyedül ezzel a fel
fogásával, a kultúracentrikus nézetek kimondva-kimondatlanul je
len voltak már a század elejétől fogva. Ezt a felfogást képviselte
húszas évek közepétől, A Nyugat kísértése megjelenése óta, André
Malraux.', s álláspontia nem maradt hatástalan azokra, akiket a
malraux-izmus más aspektusai befolyásoltak, mint Jean-Paul Sartre
vagy Albert Camus.

E nézetek egyik sarkpontja, hogy aki a kultúrát uralja, az a tár
sadalom további fejlődését is meghatározhatja, elsősorban a poli
tikát, de azután, jóval tágabban, a társadalom bonyolult építmé
nyének minden szegmentumát. Ezért az utóbbi évtizedekben
szinte mindenütt megfigyelhető kemény, olykor véres ütközeteket
hozó kultúrharc. Aki nem ismeri fel a kultúrharc tétjét, az ment
hetetlenül vereségre van ítélve, vagy a másik oldalról nézve: a
kultúrharc kíméletlenségét, amelyet a magyar szellemi élet is
megtapasztalhatott 1988-tól kezdve, csakis a tét nagysága magya
rázhatja.

De mit is értsünk kultúrán? A fogalom tisztázatlanságából
gyakran adódnak félreértések. A definíciók sora persze végtelen, s
ráadásul egymástól sokszor erősen különböző lehet. Az egyik
szélsőséget alighanem Roheim Géza képviseli, aki A kultúra erede
te és funkciója című könyvében a kultúra kifejezést a civilizáció
szinonimájaként használja, s így mindent kultúrának tekint "ami
az emberben az állati szint fölött van"," míg a másik véglet az a
köznapi, általánosan használt felfogás, amely szerint a kultúra a
különféle művészeti tevékenységek gyűjtőneve, akár magas mű

vészetről, akár a tömegeknek szántról legyen is szó.
Látszólag ehhez a második kultúra-meghatározáshoz kapcsol

ható Charles de Gaulle imént említett lépése, egy olyan új minisz
térium, egy olyan intézmény megteremtése, amelynek "célja elér
hetővé tenni az emberiség s mindenekelőtt Franciaország legjelen
tősebb alkotásait a lehető legtöbb francia számára, minél széle
sebb közönséget biztosítani a kulturális hagyománynak, elősegíte

ni a szellemi életünket gazdagító művek megszületését.t'''
Ez a döntés André Malraux nagy pillanata: a káprázatos mű

veltségű, nagysikeru író, a spanyol polgárháború és a francia elle
nállás aktív résztvevője, az európai baloldali értelmiség karizma
tikus figurája a kormány egyik legfontosabb pozíciójába kerül az
elnök akaratából. Később, Francois Mitterrand elnöksége idején,
tíz éven át Jack Lang tölti be ezt a posztot, s az ő szerepe a
nyolcvanas években éppoly meghatározó, mint a Malraux-é volt
annak idején, ugyancsak tíz éven át. Tevékenységük lényege te
hát: a magas kultúra terjesztése minél szélesebb körben. De ép-
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Kultúra és civilizáció

pen a politikában betöltött funkciójuk jelzi, hogya kultúrát az em
lített szereplők mindegyike jóval tágabb hatásúnak tekinti, mint
amit az imént idézett minisztériumi hatáskör megjelöl. S e tekin
tetben semmiféle különbség sincsen jobb- és baloldal között. Akár
az egyiket, akár a másikat tekintjük, aligha pusztán népjóléti
szándékról van szó. ennélfogva a kultúra is többet jelent szá
munkra, mint amit az 1958-as André Malraux-féle nyilatkozat ki
mond.

Felfogásuk közelebb áll azokhoz a közkeletű értelmező szótári
definíciókhoz, melyek közül az egyik a kultúrát úgy határozza
meg, mint egy "civilizáció intellektuális aspektusainak", vagy "az
emberi társadalmak szerzett magatartási formáinak együttesét'",
míg a másik azon "szociális, vallási stb. struktúrák, valamint in
tellektuális, művészeti stb. megnyilvánulások összességéről" be
szél, amelyek egy-egy társadalmat jellemeznek?

Eszerint a kultúra egyfelől a civilizációnál szűkebb fogalom (de
jóval tágabb, mint a művészeti megnyilvánulások együttese),
másfelől pedig nem fedi le a modern társadalmakban domináns
helyzetbe került gazdaságot és politikát. Ugyanakkor ezen néze
tek szerint a kultúra definíciója kettős: egyrészt a civilizáció és a
társadalmak létezési formáinak egyik fontos része, másrészt vi
szont olyan megjelenési (vagy szerveződési) forma, amely az em
beri lét minden jelenségét átjárja, s amely a gazdaság, a politika
irányultságát, vagyis a civilizáció, a társadalom milyenségét hatá
rozza meg. Eszerint a kultúra egyszerre tartalom és forma, s mint
forma döntő jelentőséggel bír a hatalom birtoklását biztosító poli
tika és gazdaság jellegének meghatározásában. A két aspektus
egyébként nyilvánvalóan kölcsönhatásban van egymással.

A francia kultúra dominanciái

Az 1789-es forradalom óta a francia kultúra domináns áramlata
erőteljesenvilági jellegű, időnként élesen antiklerikális éllel. A vilá
gi felfogásnak ezt a dominanciáját az sem tudta igazán módosítani,
hogy a múlt század vége óta a kulturális közegben mindig is jelen
voltak nagyhatású neokatolikus áramlatok, elsősorban az iroda
lomban (Léon Bloy, Charles Péguy, Paul Claudel, Francois Mauriac,
Georges Bernanos, Julien Green, Pierre Emmanuel stb.) és a filozó
fiában (jacques Maritain, Gabriel Marcel, Pierre Teilhard de Char
din, Etienne Gilson, Paul Ricoeur stb.), de egyúttal, ami ugyancsak
lényeges, a közírásban is, Péguy, Mauriac, Maurice Clave l vagy a
közelmúltban André Frossard révén.

Iskolarendszer A tágabb értelemben vett kulturális közeget a múlt század má-
sodik felében kitűnően kiépített világi iskolarendszer határozza
meg mindmáig. Ez a rendszer, melynek kulcsfigurája a tanító, so
kak - ha nem is mindenki előtt - megnyitja a társadalmi föl
emelkedés útját, másrészt pedig (igaz, e tekintetben a Forradalom
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A kultúra támogatása

előtti hagyományokat is követve) privilegizált helyzetbe hozza,
igyekszik minél szélesebb körben terjeszteni az általános értékeket
hordozó kultúrát. A de Gaulle-Malraux-féle kezdeményezés te
hát/ amint annak idején maga Malraux is kimondta, azt célozza,
hogy a már létező iskola-szisztéma párját teremtsék meg a művé

szet s egyúttal a tágabban értelmezett kultúra területén.
Az egész rendszer, a régi és a ráépülő új egyik alapjellegzetes

sége, hogy két egymásnak látszólag ellentmondó törekvés él ben
ne egyidejűleg: a művészi-szakmai igényesség és a közönség szé
lesítésének vágya. Ez a kettősség, mely minden téren megfigyel
hető, talán a színházi életben a legnyilvánvalóbb.

A mindenkinek és mindenkihez szóló népszínház régi eszmé
jét az 191O-es évektől fogva épp az a Jacques Copeau szorgalmaz
ta a legerőteljesebben, aki ugyanakkor André Gide-del és Jean
Schlumberger-vel együtt a század legelitistább és legszínvonala
sabb folyóiratának, a Nouvelle Revue Fraricaise-nek volt egyik
alapítója 19ü8-ban.8 Copeau nem is annyira első társulatával, a
Vieux-Colombiers-val és későbbi vándortársulatával, mint inkább
írásaival és szenvedélyes egyéniségével vitte tovább az eszmét,
amely utóbb, az ötvenes évek elején, Jean Vilar híres párizsi szín
házával, a Théátre National Populaire-rel, s főként az ugyancsak
általa alapított Avignoni Fesztivállal kapott konkrét formát. Az
Avignoni Fesztivál, azóta nem hivatásos társulatoknak is keretet
adva, máig nagy sikerrel, valóban tömegeket vonzva működik; az
eszme pedig megihlette az opera műfaját is, RoH Lieberman, a
párizsi Opera nyolcvanas évekbeli intendánsa deklaráltan ebben a
szellemben dolgozott, s járult hozzá akifejezetten népoperának
szánt Opera-Bastille felépítéséhez és beindításához.

Illúzió volna a két követelmény összekapcsolása? Mindenesetre
André Malraux minisztersége kezdetén nagyon is erőteljes hagyo
mányra támaszkodhatott. E hagyomány szellemében (de emlékez
ve a harmincas évekbeli Szovjetunióbeli útjain megismert példát
is) építette ki egész Franciországban a művelődési házak hálóza
tát/ ami azt jelentette, hogy szinte minden városban színházi elő

adások/ komoly és könnyűzenei koncertek megtartására is alkal
mas/ de főleg helyi aktív rnűvelődési kezdeményezéseket összefo
gó és támogató kultúrcentrumok jöttek létre. A működtetésre

anyagi fedezet is jutott: a hatvanas évek elején meghirdetett célki
tűzést/ hogy a kultúra az állami költségvetés 1%-ából részesedjék,
a nyolcvanas években valósították meg.

Mindenesetre a tendenciát sem a decentralizálás, sem a politi
kai váltógazdaság nem módosította. Így az állami, illetve városi
és régiómecenatúra nagyszámú színtársulatot, szimfonikus zene
kart és még nagyobb számú produkciót támogat.

Ugyanebbe a vonulatba illeszkednek a nagyszabású rekonst
rukciók és építkezések: az elhanyagolt történelmi Marais-negyed
teljes felújítása, a Pompidou-központ felépítése, egy hajdani pá-
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lyaudvar épületéből az Orsay-Múzeum kialakítása, a termé
szettudományok és zene centrumának szánt Villette létrehozása, a
Louvre valamennyi szárnyának a múzeumhoz kapcsolása, hogy
csak a legfontosabbakat említsem, és ugyancsak ide a sorozatos
és mindig óriási tömegeket vonzó nagy életmű-kiállítások,Rou
ault, Miro, Manet, Turner, Bonnard, Watteau, Chagall, Toulouse-
Lautrec, Cézanne, Corot.

Ehhez a szükségszerűen vázlatos felsoroláshoz két megjegyzést
érdemes hozzátenni. Az egyik, hogy láthatólag sikerült megnyer
ni kultúrafogyasztónak az adott időszakban a középosztály jelen
tős részét, amit természetesen megkönnyítette e réteg anyagi
helyzetének fokozatos javulása és szabadidejének növekedése. A
másik, hogy e közel három évtizedben a fogyasztásra kínált "ma
gas kultúra" jellege erősen megváltozott, a klasszicista dominan
eiát felváltotta egyantiklasszicista dominancia. Ezt a jelenséget
nevezi a filozófus Jean-Paul Aron a "modern diadalának", ami
tulajdonképpen a mindenkori, mé~ ,ha csak pillanatnyilag is hatá
lyos divat ízlésdiktatúráját jelenti. Igy például a színházi életben
a rendező mindenhatóságának a divatját (a minta egyszer George
Wilson, másszor Ariane Mnouchkine vagy Peter Brook, de semmi
esetre sem a Comédie Francaíse valamelyik rendezője); az építé
szetben az átlagpolgárt erősen irritáló, Piano-féle Pompidou-köz
pontot vagy a Pei tervezte Louvre-piramist; az irodalomban pe
dig nemcsak a költészet, de most már a regény háttérbe szorulá
sát és történészek, mint Duby vagy Le Goff, szociológusok, mint
Bourdieu vagy Touraine, filozófusok, mint Foucault és Derrida,
vagy műfajilag nehezen besorolható szerzők, mint Roland Bart
hes, best-seller-szerzővévaló előlépését.

A jelenség erejét jól példázza a Louvre-piramis esete, melynek
tervét sokan erősen vitatták, de amelynek koncepcióját Franccis
Mitterrand elnök és politikai ellenlábasa, Jacques Chirac, akkor
Párizs polgármestere egyaránt támogatta; mintha a politikusok
számára elengedhetetlen volna, hogy a közvélemény szemében a
kultúra, méghozzá az adott pillanatban legkorszerűbbnek tartott
kultúra támogatóiként jelenhessenek meg.

A kultúra mint nemzeti perspektíva

Az 1995 májusi elnökváltáskor, majd alig több mint fél évre rá,
Mitterrand halálakor készült elemzések majd mind arra az ered
ményre jutottak, hogy 1958 óta, a politikai váltások ellenére, Fran
ciaország számos alapvető kérdésben konzekvensen ugyanazt a
politikát folytatja. Ennek a minden különbőzőségnélerősebb kon
tinuitásnak a lényege: kísérlet a nemzeti identitás megőrzésére.De
Gaulle annak idején túlzottnak érzett Arnerika-ellenessége éppúgy
ezt célozta, mint a nyolcvanas évek elején Mitterrand-nak és mi
niszterének, Jack Langnak az amerikai modellt elítélő éleshangú
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beszédei, vagy 1994-ben a GATT tárgyalások során Edouard Balla
dur miniszterelnöknek a kulturális szféra teljes liberalizálása elleni
harcos föllépése, de ugyanez magyarázza Mitterand-nak a szovjet
eurorakétákkal kapcsolatos rendkívül határozott (és eredményes)
beszédét a Bundestagban 1983-ban.

A világgazdaság teljes globalizációja ma már mindenki által el
ismert tény, s ugyancsak mindenki számára nyilvánvaló, hogy a
technikai civilizáció, me ly az utóbbi években teljesen átalakította
a kommunikáció külső formáit, hasonlóképpen a világ uniformi
zálásának eszköze. A Kelet és Nyugat elválasztását jelképező ber
lini fal ledöntése, s ami azzal egyértelmű, a szovjet modell eltűné

se csak még nagyobb lendületet adott az amerikai modell térhó
dításának. Ezt az erősen szekularizált, a szabadság mindenhatósá
gára építő modellt, melynek a politikai demokrácia, a szólás
szabadság éppúgy alapértéke, mint a gazdasági szabadverseny, a
válás és az abortusz szabadsága, a kockázatvállalás és a gyorsa
ság, és amelynek nagy szimbólumai Ford, Hollywood, Mc Do
nald's vagy Microsoft, említett tanulmányában Lustiger úgy jel
lemzi, mint a számok uralta világot. A számok uralma, mondja a
szerző, nemcsak a pénzt jelenti, hanem azt a tényt is, hogy a ma
tematikai modellek segítségével készülő s a többségi véleményt
szakralizáló közvéleménykutatások eredményei a politikát épp
úgy meghatározzák, mint az árukínálatot, vagyis az egész gazda
ságot, a többnyire mesterségesen felépített vágyakat, sőt újabban
a képzeletet is. A szisztéma hibátlanul működik, fejtegeti Lustiger,
csak éppen a lényeget nem érinti. lD

A francia kulturális modell azzal próbálkozik - amennyire a
globalizáció engedi -, hogy máshová helyezze a hangsúlyokat,
hogy megőrizzen bizonyos értékeket és hagyományokat azok tör
ténelmi dimenzióival együtt, hogy a maga sajátos módszereivel
egy másfajta életminőséget biztosítson. Utóvédharc volna ez? És
ha sikerül továbbra is megőrizni a saját modellt s azzal együtt a
nemzeti identitás tudatát, vajon e modellnek melyik válfaja lesz a
domináns? A republikánus tudat történelmi dimenziója mind
össze kétszáz éves, és azokat a kísérleteket, hogy e történelmi di
menziót kitágítsák (mint a kereszténység fölvétele másfél évezre
des fordulójának megünneplését ez év szeptemberében), eléggé
sok ellenérzés kíséri.

Akárhogy is, a francia kulturális modell egyelőre erőteljesnek

és ellenállónak látszik. A televíziós szériák térhódítása, az erő

szakra mint sokkhatásra építő filmek sikere, a fastfood mindenütt
jelenlévősége, az angol kifejezések benyomulása a nyelvbe, s még
sokáig folytathatnám, nem érintette lényegét. Ami talán a leglé
nyegesebb: e modell sajátosságában a francia átlagpolgár magára
ismer, rátalál azonosságára.
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