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Dögöljenek meg
a művészek!

Beszélgetés Tadeusz Kantorral

1915-ben született Lengyelországban, egy
Wielopole nevű faluban. Krakkóban
festőnek tanult, majd díszlettervezőként és
avantgarde művészként debütált. 1955-ben
színházat alapított Cricot 2 névvel egy régi
művészkabaré helyiségében, s első
nyilatkozatai szerint azt tűzte ki célul, hogy
a modern művészetet meg-szabadítsa az
intézményesített művészet nyűgétől, s
megújítsa a színpadi játékot. Programja
megvalósításához különböző hangzatos
korszakok fűződnek, a „Théâtre informel"

(Formátlan színház), a „Théâtre zéro" (Zéró
színház), ahol először kísérelte meg a
szövegnek és a szín-padi játéknak a totális
kettéválasztását, a „Théâtre happening"
(Happening szín-ház), ahol a színpadi
realizmust az élet realitásával kívánja
kifejezni, majd a „Théâtre i" a (Lehetetlen
Színház) következett a hetvenes évek
elején, ahol is feltűnt a színpadon a
rendező személye, aki nemcsak komponál,
irányít, de jelen-létével szétrombolja a
színpadi illúziót is, ha kell. Végül 1975-
ben a Halott osztály című produkció
megszületésével kezdetét vette a „Théâtre
de la mort" (a Halál színház) korszaka, ahol
az életet az élet hiányával akarja kifejezni.
Íme ezek Tadeusz Kantornak, az „örök
avantgarde mágusnak" színpadi korszakai
egészen utolsó előadásáig, a Dögöljenek
meg a művészek ! című alkotásig, amely-nek
világpremierjére 1985 júniusában került
sor Nürnbergben, de amely produkció
valójában az avignoni fesztiválon, illetve
az októberi New York-i premieren lett
világhírű a La Mama Színház-ban. Közben
Kantor, akit hazájában kozmopolitának
tartanak, dolgozott Franciaországban, az
NSZK-ban, az Egyesült Államokban,
Olaszországban, kiállított a világ jelentős
városaiban, sorra aratta a sikereket a
nemzetközi fesztiválokon, s amerikai
kritikusai szerint hetvenéves korára a világ
legmodernebb rendezője lett. A Halott
osztályról Andrzej Wajda a következőket
nyilatkozta: „Ötször láttam az előadást, a
legmeghatóbbat, amit lengyel színházban
valaha is bemutattak. . . A Halott
osztálynak már nincsenek ellenfelei,
túllépett azon, amit a színház-

ban látni lehet ... " Aki valaha látott
eredetiben Kantor-rendezést, az tudja, hogy
Wajdát nem vádolhatjuk elfogultsággal.
 Kantor úr, ennyiféle kísérlet után mit

jelent önnek ma a színház fogalma?
 A színház olyan tevékenység, amely

túllép az élet legszélsőségesebb végletein
is, egészen az életen túliig, ahol az élet
hagyományos fogalma már elveszti ér-
telmét és a jelentését. Az őrület, a hisztéria,
a téboly, ezek az utolsó védőbástyái az
életnek, mielőtt a halál nagy cirkusztruppja
betörne az élet köreibe. Tudom, hogy ez
misztikus és túlságosan is költői
meghatározása a színháznak, ám szerintem
csak így fejezhetjük ki lényegét. A színházi
alkotás a teremtés aktusával egyenlő: a
túlvilágban gyökerezik. Ha a színház
valódi művészet akar lenni, akkor
folyamatosan a veszély állapotában kell
lennie.
 A bevezetőben megkíséreltem összefoglalni

az ön életútját. Mivel a magyar közönség nem
ismerheti munkáit, kérem, segítsen összesűríteni
néhány oldalban életművét. Hogyan kezdődött?

- Mindennek a kezdete a „Konspirációs
színház". 1942-ben teremtettük meg azokat
az alapeszméket, amelyek máig köteleznek
bennünket. A háború alatt, igen. Azt az
elméletet, amelyet ezekben az években, a
német megszállás alatt hoztam létre
Krakkóban, a „legalacsonyabb szintű
realitás elméletének" neveztem el. A
szegényes realitás, ahogy magunk közt
neveztük, tulajdonképpen a későbbi
„Szegény színház" elmélete volt. Azért
hangsúlyozom ezt szándékosan, hogy fel-
hívjam rá a figyelmet: a „Szegény szín-
ház" fogalmát én alkottam meg 1944-ben!
Kérem, jegyezzék meg ezt a dátumot, s
emlékezzenek rá mindazok, akik azt
hiszik, hogy a „Szegény színház" fogalmát
másvalaki alkotta volna meg. Akkoriban
megfogalmazott erkölcsi

ál-
láspontunkat úgy jellemezhetném, hogy
olyan erkölcsi alapállás volt, amely szem-
beszállt mindenfajta hivatali, állami és
piaci konvencióval. Mi ugyanis partizánok
voltunk, ellenállók a szó reális és átvitt
értelmében egyaránt, s én úgy gondolom,
hogy valójában minden nagy művészet
ilyen „ellenálló" a hivatalos művészettel
szemben. Én máig is ilyen ellen-álló
vagyok. Az ellenálló nem kap anyagi
támogatást, nem kap hivatalos elismerést,
és a maga felelősségére vállalja a harcot.
 Az ön színházi indulását a köztudat mégis

1955-höz köti, amikor egy volt művész-

kabaré helyén létrehozta a Cricot z nevű
színházát, ahol a mai napig dolgozik.. .

- Igen, azért neveztük el Cricot 2-nek,
mert a háború előtt is létezett egy Cricot
nevű színház, megalapítója Maria Jarema
volt, aki véleményem szerint az egyik
legnagyobb lengyel festő, s túlélve a há-
borút, a munkatársam lett az új színház
létrehozásában, ahol szerettük volna a
háború előtti lengyel avantgarde hagyo-
mányokat új játékstílussal és gondolatok-
kal ötvözni. Tevékenységünket Witkie-
wicz Tintahal című darabjának bemuta-
tásával kezdtük. A kosztümöket Maria
Jarema tervezte, s én azt hiszem, hogy
ezek a jelmezek ma már a világ színház-
történetének részei. Éppúgy, ahogy a
francia színházakban Picasso, Miro vagy
Léger díszlet-, illetve jelmeztervei. Maria
Jarema meghalt, én pedig folytattam a
munkámat a Cricot 2-ben.

- Ha jól tudom, a következő korszak a „
Formátlanszínház" korszaka, ami 1961-ben
kezdődött. Mit jelent ez a kifejezés?

- „Informel" vagy „formátlan" szín-ház,
más szóval mindaz, ami már létezett az
akciófestészetben, vagyis az úgynevezett
lírai absztrakció a festészetben. Szóval én
mindezt beépítettem a színházba, illetve
megkíséreltem beépíteni. Elsőként
Witkiewicz darabjába, az Egy kis udvar-
házba. Később egyébként nagyon sok
olyan ál-avantgarde színház jött létre,
amely felhasználta ezt a színházi felfede-
zésemet, s a mai napig nem veszik tudo-
másul, hogy az „informelt" festők fedezték
fel. Abban az időben Párizsban éltem és
dolgoztam, majd az Egyesült Államokban
és Nyugat-Németországban, s azt kell
tartanom, hogy ha az informelt a festők
fedezték fel a festészet számára, a
színházban én kérdőjeleztem meg először
a színész egyéniségét, s a színész nálam
vált először a színpadi matéria elemévé,
ami azt jelenti, hogy megfosztottam a
színészt a személyiségétől. Ez bizonyos
szempontból pejoratívnak tűnhet, ám
óriási lehetőségeket rejtett magában az új
színpadi nyelv létrehozásához.

- Kifejtené ezt konkrétabban is?
- A színészeket beakasztottam egy

szekrénybe. Hét színész fért el a szekrény-
ben, szokványos kispolgári ruhásszekrény
volt hét fogassal, a színészek úgy lógtak
ezeken a fogasokon, mint a ruha-darabok.
Közben mondták a szövegüket és
himbálóztak. A szekrényen kívül volt egy
óriási kávédarálóhoz hasonlító temetkezési
gépezet egy fiókkal, amit, tudja, akkor
húznak csak ki, ha megda-



rálták a kávét, s felül egy nyílás, ahol be-
töltik a kávészemeket. Ezt az óriási mé-
retű gépezetet, amelynek modellje a Cri-
cotécában Krakkóban ma is látható, az
anya temetésére használtuk fel. Nálam az
Egy kis udvarház főszereplője az anya, aki
már meghalt, sőt el is temették, de mint
Witkiewicz darabjaira jellemző - tovább
játszik. A temetés például úgy történt,
hogy a fősírásó felhúzta az anyát a gépe-
zet tetejére, és lecsúsztatta a kávédaráló
nyílásába, aztán a nagy tekerővel meg-
darálta. Alul kitolódott a fiók, s megjelent
az anya a bomlás állapotában. Ezt egy
műanyaggal érzékeltettük. Ez a hatalmas
fiók - amelyen alul kerekek voltak
 vált az előadás guruló színpadává. Sze-
gény megboldogult anyának jó néhány
szeretője volt: ők lógtak a ruhafogasokon
a szekrénybe akasztva. De ez nem is
fontos... inkább az az érdekes, hogy
amikor Nyugat-Németországban ját-
szottuk a darabot, akkor megkérdezték
tőlem az egyik előadás után, ugyan ki
hallott már olyat, hogy a halottakat meg-
darálják?! Erre azt válaszoltam: maguk
tették ezt. Botrány lett, és Handke úr*
megsértődött, azt állította, hogy ez ha-
zugság. Mivel a teremben sok diák volt
 a müncheni Kamara Színházban ját-
szottunk -, kiabálni kezdtek, hogy Handke
úr hagyja el a termet, s erővel eltávo-
lították. De nem is a közönségről van szó,
én soha nem veszem figyelembe a
közönség reakcióját, hanem arról, hogy a
színészt beleolvasztom a színpad maté-
riájába, és személyisége csak tragikus,
katasztrófát sejtő vágyakozásban nyilvá-
nul meg, abban a kétségbeesett tevékeny-
ségben, hogy személyiségét a matéria
ellenében, amely őt feldarálja, a felszínre
hozza, megmentse.

- 19 63-ban új korszak kezdődött, újra egy

Witkiewicz-darab bemutatásával, Az őrült és
az apáca premierjével.. .

* Peter Handke, drámaíró,

- A „Zéró színház" elmélkedéseim és
gyakorlati munkám közös eredménye
volt. Mindazokat az eszközöket, amelyek
eddig a zéró fölött voltak, s fölfelé ten-
dáltak (mint a tragikum, a hősiesség
fogalma, a szenvedélyesség, a harc, há-
ború, a vágyak stb.), lefokoztam a zéró
alá, redukáltam az előadásban oda, ahol
ezek a szenvedélyek és emberi kifejezésük
már nem olyan tombolóan, hanem kicsi-
nyített, zsugorított formában jelentkezik.
Később rájöttem, hogy van egy elődöm,
Beckett, aki már rég ábrázolta ezt a zéró
alattit, az emberi létezés zéró alatti-ját, de
ettől a felfedezésemtől nem torpantam
meg. Sőt, azt kell mondjam, hogy ha én
1963-ban nem esem át a „Zéró színház"

korszakán, akkor 1975-ben nem jöhetett
volna létre a Halott osztály.

- A happeninggel 1963 és 1967 között
kudarcot vallott?

- A happening a színház ellentéte, fel-
tételezi, hogy hiányozzék a színházból az
előadás mozzanata. Ez azt jelenti, hogy a
színész nem azt a realitást ábrázolja,
amely valaha is létezett, hanem részt vesz
abban a realitásban, amely csak most jön
létre, most, itt, ebben a pillanatban, itt az
asztalnál például, ahol ülünk. Ez az asztal
nem lehet egy múltbeli asztal, hanem csak
ez, a mostani, és csak az lehet színész, aki
most ennél az asztalnál ül. Ez a happening
lényege: a realitást nem a realitás
segítségével ábrázolni, hanem a realitás
imitálásával. Színházban ez szinte
lehetetlen. Az én happening-színházam-
ban, amely csak 1967-ben jött létre Witkie-
wicz Vízityúk című darabjának bemuta-
tásával (mert mi folyvást csak Witkie-
wiczet játszottunk), nem értem el. De nem
is akartam elérni, hogy a színház azonossá
váljék a happeninggel, vagy hogy a
happening azonossá váljék a színházzal.
Tudtam, hogy ez lehetetlen. Épp csak
igyekeztem közel hozni a kettőt egymás-
hoz. Trükköt alkalmaztam: Witkiewicz
darabjának hősei hercegek, püspökök,

generálisok, nagyvilági dámák. Én meg-
fordítottam a dolgot: megalkottam a
csavargók és a szegény emberek világát.
Szerepelt I. Csavargó, II. Csavargó, III.
Csavargó és így tovább, egy csavargó a
Bőrönddel, egy másik a Hátizsákkal, két
zsidó, hátukon a menekülést szimbolizáló
deszkalappal... ez a társadalom
számkivetettjeinek a bandája volt. Szám-
kivetettekkel játszottuk a számkivetetteket,
illetve nem is játszottuk, hanem át-éltük,
hiszen mindnyájan a társadalom
számkivetettjei vagyunk. . . Emlékszem,
még prostituáltak is szerepeltek az elő-
adásban, egyikük teljes bekezdéseket idé-
zett Kremlińska hercegnőtől, miközben
maga a hercegnő egy tyúkólban kuksolt
bezárva. Ez a tyúkól ma is megtalálható a
Cricotecában.
 Oslóban 1974-ben építtetett betonból egy

tizenöt méteres összecsukható széket. A le-
hetetlen tárgyaknak mi közük a lehetetlen
színházhoz ?

 Ez az oslói szék ahhoz a festészeti
törekvésemhez tartozott, hogy megal-
kossak bizonyos képtelen dolgokat, a le-
hetetlen színházhoz semmi köze, hacsak
annyi nem, hogy azóta is minden előadá-
sunkban használjuk ezeket az összecsuk-
ható székeket, persze normális méretben.
Ez az oslói szék egy lehetetlen emlékmű
volt, s mivel nem ábrázolt semmit, csupán
egy hatalmas méretű szék maradt.. . A
lehetetlen művészet a kész valóság fo-
galmával dolgozik: a pohár az pohár, a
kanál az kanál, a gyufaszál, látja, az gyu-
faszál. Csakhogy a dolog lényege épp ab-
ban rejlik, hogy a lehetetlen művészet
megkísérli a realitást olyan viszonyba
állítani a valósággal, amely megkérdő-
jelezi a bennünket körülvevő világ rea-
litását. Ott Oslóban azt mondtam egy
norvég kritikusnak, hogy ha valaki ezt a
tizenöt méteres betonszéket egyszer csak
megpillantaná reggel az ablakból,
borotválkozás közben, vajon elhinné-e
ennek a széknek a létezését? Es pontosan
ez az, ami mindent megkérdőjelez. A szék
megkérdőjelezi a körülöttem lévő realitást
is: a mellettem heverő kövek, a mellettem
elhaladó emberek, a körülöttem zajló
események realitását...

Hogy érzékelje a lehetetlen színházamat,
mondok néhány példát. Witkiewicz .Egy kis
udvarház című darabját játszottuk például
Jugoszláviában különböző szituációkban,
különböző helyszíneken. Játszottuk a bledi
kaszinó szalonjában, egy jéggel fedett
hegytetőn másfél ezer méter magasságban,
ahol a „lehetetlen" annak a bizonyos,
fentebb már említett ruhás-

Tadeusz Kantor



szekrénynek a helikopterről való leeresz-
tésében nyilvánult meg, ahogy a szekrény
leesett a jégre, s darabokra tört, a
színészek rögtön elkezdtek játszani. Tito
elnök palotájában is tartottunk előadást, a
biedermeier szalonban, itt a „lehetet-len"
mozzanat az volt, hogy a terembe
váratlanul betereltek a hegyi pásztorok
harminc bárányt. De játszottunk egy kis
hegyi vasútállomáson is, ahová a begör-
dülő Ferenc József-korabeli mozdonynak
e g y a sínen fekvő pólyás gyermek testén
kellett keresztülgázolnia. Játszottunk az
egyik adriai strandon is... s mindez
egységes kompozíciót alkotott, mind-
egyik szituáció korrelált a darabbal, de
mindegyikben volt valami „lehetetlen"

mozzanat, valami olyasmi, ami abban az
adott szituációban éppen elképzelhetet-
lennek tetszett.

 Mi következett ezek után a korszakok
után?
 Kételyeim támadtak az úgynevezett

avantgarde-ot illetően. Az avantgarde
annyira általánossá vált, mint a hadkö-
telezettség. Míg korábban az avantgarde a
keveseké volt, most szinte kötelezővé vált,
hivatalossá. . . Lengyelországban volt
például egy időszak, amikor az avantgarde
a hivatalos kultúra által támogatott állami
irányzattá vált. . . Azt mondtam magamban
: ez nem avantgarde, erről a kényelmes
országúttól le kell térni, s keresni kell egy
mellékösvényt .. . Ezt a mellékösvényt
számomra a „Halál színház" jelentette, a

Halott osztály és a Wielopole-Wielopole, ami
nem más, mint szülőfalum nevének
megkettőzése...

 Ahhoz, hogy kifejezze az életet a szín-
padon, önnek a halál gondolatára van szük-
sége?

- Amikor mi a halálról beszélünk, a szó
univerzális értelmet kap. Itt meg kell
jegyeznem valamit. Amikor én a halál
színházáról kezdtem gondolkodni, akkor a
halál fogalma rendkívül népszerűtlen volt
az európai kultúrában. A Halott osztály éve,
az 1975-ös év a fogyasztói társadalom
csúcsa volt. . . az életkedvnek, a
civilizációs javakban való tobzódásnak az
időszaka. Akkortájt a nyugati társadal-
makban a halálról beszélni tapintatlan-
ságnak számított, a marxisták között meg
szóba sem jöhetett, pedig közben a világon
igen sok ember halt meg. Beszélni róla
illetlenség volt, majdnem tilos. Úgy
gondolom tehát, hogy a „Halál színház"
hatalmas méretű avantgarde mozgalom
volt, és az még ma is. Előttünk a halálról
csak Beckett mert beszélni...

- A Halott osztály, amelyet ön „drámai

szeánsznak" nevez, egy iskolai órát idéz meg
egy békebeli galíciai zsidó iskolában. Idős em-
berek ülnek be az iskolapadokba, kezükben
gyermekkorukat szimbolizáló bábukkal, pró-
bálják fellelni önmagukban korábbi tisztább
énjüket, nyilvánvalóvá válik azonban, hogy
ezek az emberek kivétel nélkül mind gyilkosok,
saját gyermekkoruk gyilkosai. Mit akart
kifejezni ezzel az előadással?

- Meg kellett találnom a halálnak, ennek
az univerzális fogalomnak az univerzális
nyelvét. Vagyis meg kellett alkotnom egy
olyan színpadi nyelvet, amely-ben nem
határolódik el egymástól a ver-bális és a
vizuális nyelv, sőt a fény- és
hangeffektusok nyelve sem. Mindez eggyé
kell hogy ötvöződjék, s ez nagyon nehéz.
Úgy tűnik, legalábbis a Halott osztály
világsikere ezt bizonyítja, hogy sikerült
megtalálnom ezt az autonóm színpadi
nyelvet, hiszen a befogadói reakció azonos
volt a világ legkülönbözőbb helyein,
Tokióban, Rómában, Mexikóban, New
Yorkban, Párizsban. Ez a z autonóm
színpadi nyelv közérthető mindenki
számára, mert nemcsak verbális és
nemcsak vizuális, miközben egyáltalán
nem pantomim vagy balett, hanem egy-
fajta játék a szó és a tett, a nyelv és a gesz-
tus között. Verbum-factum, a
verbumfactum akciója. . . Ez a tiszta
színház, az egyetlen út ahhoz, hogy a
színház a létezését megőrizhesse.

- Nagyon közel lopakodott hozzá. Nem fél a
haláltól?

- Nincs szándékomban öngyilkosságot
elkövetni, azaz nem gondolok a halálra.
Számomra - éppúgy, mint Witkiewicz
számára - az élet fogalmát jelenti a halál,
amelynek művészi kifejezőeszközeit
keresem. Élet és Halál, ugyanaz a
fogalom.

- A z ön színházában nincs hagyományos
értelemben vett díszlet vagy ,jelmez, csak ezek a
különös gépezetek. Miért?

- Megvetem azokat a díszlet- és jel-
meztervezőket, akik a díszletművészetet
összetévesztik a díszítőművészettel, s
hasznos, szép tárgyakkal, illúziót keltő
dolgokkal zsúfolják tele a színpadi teret.
Az én előadásaimban minden tárgy mű-
alkotás. De ennek semmi köze a festé-
szetemhez. Festészeti törekvéseimet vagy
kísérleteimet nem viszem át a színházba.
A díszletnek, mint olyannak (s ezt annak
ellenére mondom, hogy hivatásos dísz-
lettervező voltam), szóval a díszletnek
semmi szerepe nincs a színházban. A vi-
zuális realitásnak van szerepe, ez azonban
nem igényel díszletet. Elég a színész arca,
ami szintén vizuális elem, elég a

színész teste. Ezért tartózkodom még a
díszlet és a jelmez fogalmának a haszná-
latától is. Az én színházamban nem kel-
lékek szerepelnek, hanem „bio-tárgyak",
amik élnek. A színész ontologikusan kö-
tődik ezekhez a tárgyakhoz, nélkülük nem
is létezhet, igaz, a tárgy sem létezhet a
színész nélkül, különben mindkettő
semleges marad.. .
 Milyen színészekkel dolgozik?
 Nem szeretnék beképzeltnek látszani,

de úgy vélem, hogy a Cricot 2 ú j

színészmodellt hozott létre. Olyan szí-
nészekre építek, akik művészek - más
területen -, de nem színészek. Nálunk
csak az lehet színész, akinek megvan a
maga emberi jelleme, s ő mindig csak
saját magát játssza. Minimális eltérésektől
eltekintve a figurák mindegyik előadá-
sunkban azonosak. Csak a szituáció más,
amiben játszanak.
 Mégis, közelebbről, kik a színészei?
 Úgy van ez, mint a happeningben:

nem vehet benne részt olyan ember, aki-
nek nincs erős személyisége. A színész-
nek erősen meghatározott egyéniséggel
kell rendelkeznie, amelyet rá tud erősza-
kolni a közönségre. Elég, ha csak áll, már
ez is játék. Színészeim egyik fajtája
önálló művész, más területen (festők,
költők, zenészek). A másik fajta egyene-
sen az utcáról jött, az életből, hogy diva-
tosabb kifejezéssel éljek; egyikük például
könyvelő volt, páratlan komikai adott-
ságai vannak, a másik szerelő, a harma-
dikról hirtelen meg sem tudnám mondani,
mit csinál, azt hiszem, csavargó.. .
Szükségem van persze két-három hiva-
tásos színészre is, akik tudják a szakmát,
ismerik a színészmesterséget, ők alkotják
színészeim harmadik csoportját, de rájuk
igazából csak azért van szükségem, hogy
az előadás ne essék szét. Hogy úgy mond-
jam, ez csupán csak taktika, amellyel a
vizualitást szolgáljuk. Egyébként ugyanis
nincs szükségem hivatásos színészre.
Minden hivatásos színész, akivel elkezd-
tem dolgozni, óriási nehézségeket okozott
azzal, hogy valamiféle szerepet akart
játszani, a mi előadásainkban pedig a sze-
repek változnak, ahogyan az ember is
többféle szerepre, sokféle szakmára al-
kalmas az életben.
 Sokan azt mondják, hogy az európai

kultúra válságban van. Dekadenciában. Mi
erről a véleménye?
 Bárcsak dekadenciában volna! Szá-

momra a dekadencia a legszebb fogalom:
az élethez képest minden igazi művészet
dekadens. A. dekadencia számomra nem
az erkölcsi bűnbeesés fogalmát jelenti,



hanem a kételkedést. Dehogy dekadens !
A legerkölcsösebb emberek és művészek
épp a dekadensek voltak. . . S itt újra a
halál fogalmát érintjük. Már régóta haj-
togatják, hogy a művészet haldoklik,
hogy nemsokára megszűnik. A XIX.
század végétől a XX. század elejéig foly-
vást a művészet haláláról papoltak. De ez
a halál nem következett be. Ezt han-
goztatták a polgári esztéták az
impresszionistákról, futuristákról,
kubistákról, ezt a marxisták az
úgynevezett degenerált művészetekről.
Csakhogy valami hamis van ezekben az
állításokban. Nyilvánvalóan hamis a
művészet kérdéseihez való hozzáállás. A
művészetben ugyanis eleve benne rejlik a
halál fogalma. A művészet legmélyebb
rétegeiben a halál csírái tenyésznek. Akik
a dekadenciáról beszélnek, egészséges
művészetet szeretnének, olyat, amely
gyógyítani képes, amely szolgál, amelyet
fel lehet használ-ni. A művészet nem
alkalmas erre. A művészet törékeny, és
olyan közel áll a halálos betegségekhez,
hogy közel férkőzni hozzá csak a halál
kapuin keresztül lehetséges . . . A
művészetnek nem az a dolga, hogy
megnyugtasson, hanem hogy fel-
kavarjon, kétségeket támasszon. Én így
gondolom.
 Legújabb előadása, a Dögöljenek meg

a művészek! milyen kapcsolatban áll az
előző előadásokkal?
 Semmilyenben. Én minden alka-

lommal megkísérlek szakítani a múlttal, s
egészen új előadást teremteni. Minden új
produkció autonóm, bár, ha minden-áron
akarja, felfedezhetünk bizonyos logikát
és koherenciát, ami összeköti őket. A
Halott o szt á l yban a maga tiszta mi-
voltában jelenik meg a halál; a szereplők
életükkel és magatartásukkal válaszfa-
lakat építenek maguk és egymás köré, s
ezek mögött a falak mögött nincs semmi,

illetve semmi más nincs, mint a halál. A
Wielopole-Wielopoléban másfajta modellt
kerestem. Amíg a Halott osztályban a
gyermekeket ábrázoló néhány viaszbábu
volt az összekötő lánc az élők és halottak
között, addig itt a katonák vették át ezt a
szerepet. A halál itt is megjelenik, mint az
élet természetes ellentéte, de itt már van
valami fontosabb, mint a halál, a
gyermekkor, a gyermek szobája, amit el-
foglalnak a halottak. A Dögöljenek meg a
művészek ! pedig a halál utáni életet áb-
rázolja. Mindhárom előadásban felfedez-
hetők önéletrajzi jegyek, de ettől még
nem autobiografikus a színházam.
 Mit akart kifejezni ezzel a sokkoló

címmel: Dögöljenek meg a művészek!?
 Semmit! Semmit! A cím véletlen.

Párizsban a Galerie de France átalakítá-
sakor hangzott el a mondat egy boszor-
kány szájából, aki nem akart beleegyezni
azokba a változtatásokba, melyeket a
házon kellett volna elvégezni a galéria
érdekében. Ő kiáltott így fel. S én azt
mondtam magamban, íme a következő
előadásom címe.
 A véletlenre bízza előadása címét?
 Most egy fontos mozzanathoz értünk.

A Dögöljenek meg a művészek ! egészében a
véletlenre épült. A véletlen - számomra -
a szürrealizmus óta az alkotás fő
mozgatója. Intuíció, tudatalatti, ezek
alkotják a művészetet, még akkor is, ha az
előadásba véletlenül kerülnek bele.
Minden, ami az előadásban szerepel -
véletlenül került oda. Csakhogy én már
régóta (talán a „Formátlan színház" kor-
szaka óta) tudok manipulálni a véletlen-
nel. Kijátszom. Sorozatban alkalmazom a
tiszta véletlent. Valaki mondta is : ilyen
címet lehetetlen kitalálni. A világért sem
akarom, hogy a művészek meghaljanak.
Ilyet csak utólag lehet belemagyarázni a
címbe; én csak azért használtam fel ezt a

mondatot, hogy provokáljak, elindítsam a
képzelet működését. A cím nem ma-
gyarázza az alkotást, nincs köze hozzá,
vagy mondjuk úgy: kevés köze van. Ab-
szurditásával azonban elindítja a gondol-
kodás és a képzelet működését a befoga-
dóban. És megnyílnak a kapuk, amelye-
ken át bejuthat a megmagyarázhatatlan
műalkotás.
 Ebben az előadásban is, mint az előző-

ekben, ön játssza a főszerepet, s mindig fekete
ruhában. Jelentőségét azzal is hangsúlyozza,
hogy mindig másképp cselekszik, mint a többiek,
d i r i gá l , mint valami karmester, ügyel arra,
hogy színészei ne játsszák túl szerepeiket, néha
lökdösi őket a színpadon, rajuk rivall, kis híján

leállítja őket. A Dögöljenek meg a
művészek-ben miért van erre szüksége?
 Most is jelen vagyok az előadásban,

bár kissé visszafogottabban, mint koráb-
ban. Két alteregóm van: a kisfiú (ez én
vagyok hatéves koromban) és a haldokló az
ágyon (az egyik ikertestvér játssza, Leszek
Janicki). Még van egy harmadik
hasonmásom is: a szerző, aki elmeséli a
haldokló halálát (őt a másik iker, Wacek
Janicki alakítja). De a kisfiú játssza
Pilsudski marsallt, a lengyel hőst is, úgy,
ahogy álmaiban elképzelte magának.
Körülötte a tábornokok. Mindez a múlt és a
jelen határán történik: a múlt - a kisfiú, aki
már meghalt bennem -, s a jelen - Kantor, a
haldokló. A Dögölje-nek meg a művészek ! az
én saját halálomról szól.

- j á r ön színházba?

Tessék?
 Megnézi mások előadásait?

Nem.
 Soha?
 Soha. Engem nem érdekel a színház.

Igazán nem. Tényleg. De ismerem, min-
dent elolvasok, mindenkit meghallgatok,
mindenről tudok. De csak azért, mert ez a
szakmám. Meg is van a véleményem róla.
De nem akarom elmondani. Egy
művésznek nincs joga megítélni mások
munkáját. Lenézheti, de ez magánügy. Én
nem akarom megváltani a színházat, mint
ahogy azt sok színházi szakember, rendező,
író, színész szeretné, én nem akarom se
elemezni, se megváltani, se kutatni. Nem
csinálom, hiszen kutatni úgyis csak a saját
doktrínáim szemszögéből tudnám. Az én
doktrínám ugyanis az én doktrínám. Az
enyém egyedül. Ha abban meglopnak, az
nem színházesztétikai, legfeljebb bírósági
ügy. . .

(Budapest, 1985. november)

A Halott osztály Tadeusz Kantor rendezésében


