
KANTOR
A lengyel s az európai avantgárd egyik
legjelentősebb élő képviselője 1990. ápri-
lis 6-án ünnepelte 75. születésnapját, és
egyben színháza, a Cricot 2 fennállásának
35. évfordulóját. Legfrissebb előadása,
amely ez év februárjában készült el, a Ma
van a születésnapom címet viseli. Kantor
ezzel készült fel vendégei, a világ minden
tájáról érkező színészek, rendezők, szak-
emberek ünnepélyes fogadására, illetve
az április 9-11. között a krakkói Jagelló
Egyetemen megrendezett Akademie Ex-
perimentale des Theâtres első, Kantor
munkásságával foglalkozó ülésszakára.

Az elmúlt harmincöt év teljes színképét
sűríti magába a legutóbbi, Krakkóban
1990-ben bemutatott előadása (Soha
többé nem térek ide vissza), amelyben
felvonulnak a korábbi Kantor-előadások
ismerős alakjai és biotárgyai. A rendező

régebbi és újabb felfedezései, kisérleltei
ma is eleven erővel hatnak, és világszerte
nem csupán a színház merít belőlük, ha-
nem a legifjabb filmes nemzedék is.

E sokoldalú művésznek, az elmúlt évti-
zedek egyik legérdekesebb írójának, ren-
dezőjének, animátorának, teoretikusának,
festőjének sajnálatos módon csupán a
híre jutott el hozzánk. De talán az
elkövetkező hetekben-hónapokban
megszűnik a hallgatás és az
elhallgattatás légköre.

Idén március 14-én a Budapest Galériá-
ban sok huzavona után végre megnyílt
Kantor rajzainak és színpadi tárgyainak
első magyarországi kiállítása. Hivatalos
szerveink kicsinyességén és értetlensé-
gén már jó néhányszor zátonyra futott a
Cricot 2 itteni bemutatkozása, amit ez év
májusában - a sok szervezőmunka elle-
nére - sem sikerült realizálni, ezúttal a

Katona József Színház érthetően szűkös
anyagi helyzete miatt. Kantor-írásokat ed-
dig két ízben olvashatott a magyar érdek-
lődő a Kultúra és Közösség című folyóirat-
ban. Most a Gondolatnál, il letve a Corvi-
nánál vallot kudarcok után végre a Belve-
dere Kiadónál megjelent Kantor írásainak
első kötete (Beke László és Király Nina
szerkesztésében), s minden remény meg-
van arra, hogy a partitúrákat tartalmazó
második kötet is hamarosan napvilágot lát.

A következő összeállításunkban két
Kantor-szöveget közlünk: a Soha többé

nem térek ide vissza című darabjának a
szövegvázlatát, partitúráját, illetve e mű
előszavának tekinthető személyes vallo-
mását. A Kantor-írások mellett olvasható
Király Nina tanulmánya, amely a Soha

többé nem térek ide vissza előadását és
Kantor egész életművét elemzi.

TADEUSZ KANTOR

MEGMENTENIAFELEDÉSTŐL
Minden előadásom, a
Halott osztály,
a Wielopole, Wielopole, a
Vesszenek a művészek
és ez az utolsó,
a Soha többé nem térek ide vissza -

kivétel nélkül
személyes vallomás.

Személyes vallomás...
Szokatlan és ritka műfaj manapság.
Korunkban, amikor az élet egyre inkább
elközösségiesedik, a tömeg felduzzad,
ez a műfaj
terhes és kellemetlen.

S én éppen most akarom megtalálni
szenvedélyes vonzódásom okát e
műfajhoz.

Érzem, hogy fontos (a műfaj).
Valami végletest rejt magában,
valamit, ami megjelenik, ha szembené-
zünk
a VÉG-gel.
Érzem, hogy forrásának
felkeresése
talán megmenthet
bennünket
a teljes meghasonlástól.

Személyes vallomás .. .
A nárcizmussal való gyanúsítás,
mely máskor oly hatásos, most
gyerekesen naivnak tűnik.

Ez a játék sokkal komolyabb.
Kockázatos és félelmetes.
Már-már élethalálharc.

És íme az élethalálharc haditerve:
A kezdet kezdetén
megvetésem áll
a Történelem iránt, a köznapi
és a hivatalos
világtörténelem iránt, mely
tömegmozgalmakkal,
tömegideológiákkal,
a kormányváltozásokkal,
a hatalmi terrorral, tömegháborúkkal,
tömeggyilkosságokkal van elfoglalva

Szemben
ezekkel a „hatalmakkal"

áll
a kicsi,
szegényes,
védtelen,

de nagyszerű
egyéni
emberi
élet
Történelme.

Szemben
az ember formájú kreatúrákkal
áll az ember,
akit évszázadokkal ezelőtt,
kultúránk kezdetén
két szóval jelöltek:
„Ecce homo",
mint a legértékesebb és
legtörékenyebb matériájú
szellemi életszférát.
Csak
ebben az „egyéni emberi életben"
őrződött meg máig is
az IGAZSÁG,
a SZENTSÉG és
a NAGYSÁG.

Ezt kell megvédeni
a megsemmisítéstől és a feledéstől.
Megvédeni a világ
összes „hatalmaival" szemben.

Még a vereség
tudatában is,



Születtem
az Első Világháború idejében.
A Második Világháború
idejére
esik a fiatalságom.

Maradt valami bennem a háború
szókincséből: harc, vereség,
győzelem. Nem titkolom, hogy
gyermeki álmodozásaimban
gyakran jött elő az a szó is, hogy
vezér.
A gyermeki szerep elevenen munkál még
mindig bennem.
-Vezérkarom és hadseregem
a Vándor Színház
Szegény Színész Társulata.
Nagyszerű művészek.
Együtt vívjuk a harcot.
Vagyis akartam mondani:
alkotunk.

Térjünk vissza tehát
azén „haditervemhez".
Ebben az elkeseredett,
könyörtelen csatában
véghez viszem
(a színpadon)
életem
legmerészebb és
legkétségbeesettebb
manőverét.
Szinte biztos vagyok benne,
hogy ezek a manőverek meghozzák
a győzelmet.
Hiszek ebben, bár tudom, hogy a
győzelem
nem evilági lesz,
és hogy
az ÁLDOZAT
ÉN MAGAM leszek.

Ahogy a csaták előtt szokás,
alakulatomnál
-az „az egyéni emberi élet"
zászlaja alatt
szigorú szemlét tartok.
Túl gyenge!
Meg kell erősíteni!
Túl sok idegen elem
vegyült belé
a kollektív élet zavaros porából.
Szökevények.
Spiclik is.
Elvesztette önnön arculatát.
És ennek következtében - erejét.
Mindenáron meg kell
erősíteni.

És itt kezdődik az én
manőverem.
(És jön az új szókincs!)

A szenvedés és kétségbeesés
álmatlan éjszakáin
(engedjék meg, hogy tartalmuk az én tit-
kom maradjon)
lassan megszületik
a magányosság.
Nagy.
Végtelen,
és kész a halál
„entrée"-jára. Az
egyéni élet vonásai,
kontúrjai,
„matériája"
kibírhatatlanul
élessé válna.
Elvégre
„harci alakulat",
összeszedett,
a tömegtől elhatárolt
hatalmas erő.
Végre megvan
az, amire szükségem volt:
EGYÉNI ÉLET,
az ÉN ÉLETEM.
S így százszorta egyéni.
Most már képes lesz győzelmet aratni
a világ
„tömegessége" fölött.

Jelenet a Halott osztályból

Most már föl lehet küldeni
a színpadra.
A közönség elé.
Fájdalom,
szenvedés,
kétségbeesés
az ára,
aztán
a szégyen,
megaláztatás,
kinevetés.

Íme-a színpadon... vagyok.
De mégsem játszom.
Személyes életem
szegényes foszlányai
„késztárgyakká"
válnak.

Minden este
RÍTUS
és ÁLDOZAT -
bemutatás lesz.

S mindez -
a győzelemért.

Krakkó, 1988 márciusában

Fordította: Király Nina és Pálfi Ágnes


