schrijven hoe het individu en zijn innerlijk leven vandaag functioneren.
Marxisten en structuralisten, zoals
b.v. Lévi-Strauss, hebben in de loop
van deze eeuw essentiële toevoegingen
gedaan aan ons mensbeeld. In zijn
kort essay over het gezin, wijst LéviStrauss erop dat het huwelijk dat wij intuïtief idealiserend - als de meest individuele aangelegenheid tussen een
man en een vrouw beschouwen, nooit
een private, maar steeds een maatschappelijke aangelegenheid is geweest; zonder maatschappij bestaat
het paar, het gezin niet. O m tot een
huwelijk te komen moet een gezin bereid zijn een vrouw af te staan en een
ander een man; alles samen is dat
reeds een kleine gemeenschap.
"De maatschappij", zo zegt LéviStrauss, "laat gezinnen slechts voor een
bepaalde tijdsduur bestaan, kort of
lang, al naar het geval, maar op de
uitdrukkelijke voorwaarde dat hun
elementen - dat wil zeggen de individuen waaruit ze zijn samengesteld - onophoudelijk verplaatst, uitgeleend of
geleend, afgestaan of gegeven worden,
zodat uit de resten van voormalige gezinnen eindeloos nieuwe kunnen ontstaan, alvorens op hun beurt weer te
verdwijnen. (...) Het schriftwoord : Gij
zult uw vader en moeder verlaten,
brengt echter de onwrikbare regel onder woorden die aan elke samenleving
wordt voorgeschreven, opdat ze tot
stand kan komen en in stand blijft."
Deze visie doet een belangrijke toevoeging aan Freuds ideeën; ze relativeert grondig het Oedipous - en andere complexen.
Maar ook binnen een veel recentere
psychiatrie werden nog andere nuanceringen aangebracht.
In één van zijn merkwaardige werken The man who mistook Iris wife for
a hal, beschrijft de Engelse hoogleraar
neurologie Oliver Sacks de individuele
innerlijkheid op een, zeker voor het
theater, interessante manier : "Elk van
ons is één vertelling, die door en in ons
voortdurend wordt opgebouwd - door
middel van onze waarnemingen, onze
gevoelens, onze gedachten, onze handelingen, en niet in de laatste plaats
door wat we zeggen, door onze gesproken verhalen. In biologisch en fysiologisch opzicht verschillen we niet zoveel
van elkaar : in historisch opzicht, als
vertellingen, is ieder van ons uniek".
Deze definitie lijkt bieder, opener
dan liet herleiden van mensen lot de
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trauma's van hun jeugd of tot hun
overgeërfde karaktertrekken.
Merkwaardig is ook dat Sacks in zijn
woordenschat voortdurend een beroep doet op artistieke begrippen : hij
spreekt van onze interne muziek, van
ons innerlijk verhaal; de persoonlijke
leefpatronen noemt hij script of partituur van de persoonlijkheid enz.
In zijn praktijk met psychiatrische
patiënten stelde Oliver Sacks vast, dat
bij elke vorm van afwijking of ziekte
het organisme reageert om de eigen
identiteit te bewaren, op welke vreemde manier dan ook en dat deze behoefte om te overleven als uniek en onverv r e e m d b a a r individu, a b s o l u u t de
sterkste kracht van ons wezen is.
M.a.w. het begrip 'identiteit' dekt
een veel grotere/complexere werkelijkheid dan het begrip psychologie.
De psychologie is slechts een klein deel
van onszelf. Zich verwijderen van de
psychologie, op weg gaan naai de essentie, in de richting van dat begrip van
'innerlijk verhaal', waarover Sacks
spreekt, kan aanleiding geven tot een
nieuwe benadering van het verhalen
vertellen op de scène.
Om de wereld te kunnen vertellen,
moet men geloven in zijn beschrijfbaarheid; maar het lijkt erop, dat men
zich vandaag aan het beschrijven of het
vertellen zet, zonder zich nog vragen te
stellen omtrent dit geloof. Er is een
dwingende behoefte om te begrijpen,
zonder de illusie dat men ooit zal begrijpen.
V a n d a a g ontstaat er stilaan een
nieuwe vorm van narrativiteit, die verrijkt door de vruchtbare weg of omweg
van het postmodernisme een nieuwe
methode vindt om verhalen te vertellen : via een complexe, niet-lineaire
struktuur b.v. of binnen een situatie
van gelijktijdigheid.

6, De monumentaliteit
van de opera
Reeds lang wordt opera beschouwd,
als onze meest complexe kunst : Wagners ideeën m.b.t. het
Gesamtkunstwerk, waarin alle disciplines met elkaar
zouden worden gecombineerd én zijn
streven om tot een identificatie te komen tussen het meer concrete drama-
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tische gebeuren enerzijds en de absolute vorm van de muziek anderzijds,
hebben nog niets van hun belang verloren. alhoewel de huidige multidisciplinariteit die men in de theaterwereld
vaststelt, van een heel andere natuur is
dan Wagners verlangen naar Gesamikunst. De huidige multidisciplinariteit
is pragmatischer, praktischer, minder
ideëel, materialistischer vooral.
Nochtans is opera er niet in geslaagd
zich op dezelfde wijze en met dezelfde
intensiteit en snelheid te vernieuwen
als theater en dans. De laatste jaren
werd door de opera een inhaalmaneuver uitgevoerd om de achterstand in te
lopen : de hulp van het theater werd
ingeroepen om vastgeroeste vormen
nieuw leven in te blazen. Het werk
gepresteerd in de Muntschouwburg te
Brussel is daar een mooi voorbeeld van
'opera tot theater maken'; theaterregisseurs en -scenografen deden hun intrede in de opera, zangers werden ook
als acteurs beschouwd, de dramaturgie
won aan belang enz.
Nochtans raakte dit soort vernieuwingen niet aan de grond van de problemen. Het gebrek aan mobiliteit in
de opera heeft meer structurele redenen.
Opera maken is een duur bedrijf;
het apparaat is te groot en te duur, zo
meent men, om ermee te experimenteren; om die redenen worden meestal
geen risico's genomen; wie er aan het
werk gezet wordt, moet reeds zijn succes elders bewezen h e b b e n ; opera
speelt op vaste waarden, bouwt op verworvenheden. Het op een grotere
schaal reproduceren van wat reeds elders werd uitgetest : daaraan gaat creativiteit op de duur kapot.
Er bestaat een schijnbaar onwrikbare idee dat opera alleen maar groot en
monumentaal kan zijn. Deze opvatting heeft tot nog toe verhinderd dat er
zoiets als een marginale opera kon ontstaan. Het medium is bijgevolg verstoken gebleven van de vruchtbare tegenstelling en dialectiek, die binnen andere podiumkunsten wél heeft gespeeld,
nl. die tussen een officiële en een marginale kunst. Voor zijn eigen ontwikkeling als medium lijkt een aandacht
van de opera voor liet kleinschalige en
zijn mogelijkheden van essentieel belang.
Maar aan de andere kant maken
precies de grootheid en de monumen-

