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A Brecht színházát legitimáló történelemfelfogás
természetesen a modern historizmusból fakad,
amely - mint azt elsőnek Nietzsche kimutatta -
nem más, minta munkában lévő metafizika. Igaz,
színházi gyakorlata rávezette, hogy végül minde-
nestől kétségessé tegye ezt a legitimációt. Nem
úgy, hogy ki akart volna törni belőle, vagy meg
akarta volna haladni, hanem azáltal, hogy humor
és szókratészi irónia révén megingatta a
meggyőződéseket és a bizonyosságokat, azaz
bizonyos értelemben az egészet elölről kezdte.

Brecht problematikussá tette a színházat.

A színház problematikussá tétele Brechtnél első-
sorban az evidenciák - színpad és nézőtér, szö-
veg és színpad, színész és figura közti viszony -
végét jelenti, de mélyebben szemlélve színházá-
nak kritikai tevékenysége egyértelműen átmene-
tet jelent egy másfajta színpadhoz, következés-
képpen-bármit gondolt is erről ő maga-szakítást
egy bizonyos fajtaszínházzal, tudniillik azzal, amely-
ben a reprezentáció nem problematikus.

Brecht, amikor a színházat problémává tette, abba
a helyzetbe hozta magát, hogy eljátssza az elmé-
letet - fikciós körutazásra vigye, ami örvendetes
volna, ha cserébe nem kényszerítette volna a fikciót
arra, hogy maga az elméleti hangnemet mímelje.

A tudomány metaforája, a történelem tudomá-
nyos felfogása (a történelmi és a dialektikus
materializmus) ugyan lehetővé tette, hogy Brecht
az egyik színpadot egy másikkal váltsa fel, de
egyszersmind becsalogatta egy racionális te-
ológia csapdájába, abba a teológiába, amelynek a
marxizmus-leninizmus egyszerre volta kiindu-
lópontja és a megkoronázása.

Brecht tükre természetesen soha nem volt azo-
nos a tükrözés párthíveinek tükrével. Brecht tükre
soha nem tükrözött semmit. Ő a képek ámításának
dekonstruálása alapján építkezik, és ebben az
optikában nehéztükörről beszélni. Megjegyzendő:
bizonyos szempontból nézve nem volna egészen
alaptalan a visszapillantó tükör képéről beszélni.

Brecht egyfelől, a marxizmus-leninizmus kerülő
útján, a történelem haladó, hegeli felfogásának
folytatója, másfelől, regresszív inverzió révén,
újraértékeli és egyszersmind lerombolja a szín-
házi hagyomány egészét. Az ő visszapillantójá-
nak optikájában a hagyomány nem a klasszikus
remekművek többé-kevésbé rendezett sorozatát
jelenti (amely egyik napon Schiller Haramiákját,
a másikon Goethe Faustját állítja előtérbe), ha-
nem sokkal inkább az osztályharcot, amelyet a
klasszikusok hagyományosan (többé-kevésbé)
leplezni akartak. A késői, megfáradt Brecht azon-
ban már úgy gondolta, hogy vissza kell helyezni
jogaikba azokat a klasszikus műveket, amelyek
művészien ábrázolták az emberiség haladását. E
tárgynak egy írásművet is szentelt. Az írás címe:
A szocialista realizmusa színházban!

Brecht mindenekelőtt megmutatja a színházban
azokat a valóságos erőket, amelyek a színházat
létrehozzák és alakítják. Erről manapság túl
könnyen hajlamosak megfeledkezni!

Íme három Brecht érdemei közül:
1. A politika igazságát úgy értelmezte újjá,

mint az igazság (tehát a hazugság) politikáját és
mint a politika színházát.

2. A színház, amelyet teremtett magának,
összehozza a színházat azzal, amihez a színház-
nak nincs köze.

3. Szókratizálta a színházat (kivált a Lehr-
stückökkel). Ennek során (és Szókratésszal el-
lentétben mindvégig fenntartva a tragédia érvé-
nyét) a színház hangnemét egyesítette a filozófiai
beszélgetéssel. Még nevet is adott ennek a be-
avatkozásnak: úgy hívják, hogy Bertolt Brecht.

Most már csak az a kérdés, mi a jobb: érdekelt
és kritikus szellemű bírót csinálni a nézőből -
avagy művészt?
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Az átalakítás célját szolgáló értelmezés - „nem
elég megmutatni a valóságot, egyszersmind
megváltoztathatónak is kell ábrázolni" - ellent-
mondásos folyamatnak bizonyult. Brecht új szín-
házi konfigurációt hozott létre, feladatot szabott a
színháznak, s ezzel egyszersmind alárendelte a
célok logikájának - különösen az érett korszak
nagy drámáiban. Ezek a célok a tükör túloldalán
helyezkednek el, és a nevük: forradalom, osztály-
harc stb. Való igaz, hogy a brechti színpad már a
Lehrstücköktől kezdve integrálta a pódiumot.

Bizonyos brechtiánusok - ha nem is a legnagyobb
létszámú, de mindenképpen a legjobb szándékú
csoport - kitartóan a céloknak erre a logikájára
támaszkodva kísérelték meg elmosni Brecht
színházának ellentmondásait, hogy szín-házának
és elméletének egészét igazolják, és végső soron
elfogadhatóvá tegyék személyét mind a bal-,
mind a jobboldal számára. Mint klasszikust, mint
költőt, mint csibészt. Mint anarchistát vagy mint
sztálinistát.
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