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ompás színi bemutatót tartanak.

7.
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irányítja...
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XX. század végének
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zt a Pompejit.
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alamennyien,
hogyan a végén szokás,
lhagyják a színpadot.
gyedül maradok
MENYASSZONYOMMAL.
fejezi be ezt az előadást.

n csak segítséggel szolgálok
Après vous!"
s:
oha ide vissza nem térek.

ordította: Cservenits Jolán

Tadeusz Kantor

Cricot-archívum látogatójának az
első pillanatban szemébe ötlik egy
hosszú papírtekercs; világvárosok
neve sorakozik rajta, melyekben
Kan-tor színháza harmincöt éves

fennállása alatt megfordult. Nem szerepel
ezen a tekercsen sem Prága, sem
Budapest, sem a többi kelet-európai
főváros. Ez is azt a több évszázados
történelmi tapasztalatot látszik igazolni,
hogy e térség népeinek útja csak Európán
keresztül vezet egymáshoz. Nagyobb az
esélye például annak, hogy Tadeusz
Kantor és Ascher Tamás egy párizsi
fesztiválon találkozik, mint Krakkóban
vagy a Katona József Színházban. A
hatvanas évek végén Grotowski műhelyét
is főleg azok ismerhették meg, akik
elutaztak Olaszországba vagy Amerikába,
mert ritkán lehetett Wroctaiwban, a
„szentélyében" találni a mestert.

Grotowski nagy korszaka után Tadeusz
Kantor az a lengyel rendező, aki Halálszín-
házával meghódította s máig bűvöleté-
ben tartja a világot. A Wielopole korszaká-
ban, 1978-80-ban a színház Firenzében
talált otthonra, ahol létrejött a Cricoteka
Központ is; a legutóbbi előadások pedig
Milánóban, illetve Nürnbergben készültek.
Tavaly Peter Brook meghívására Pá-
rizsban rendezték meg a Cricot 2 Színház

retrospektív fesztiválját, egy szimpózium
keretében, melyet Jan Kott vezetett.
A nemzeti nyelv kifejezésformái, műfajai,

művészeti ágai, melyek révén egy nép
hazájában és a nagyvilágban is otthon
érezheti magát, korról korra változnak.
Norwid, a nagy lengyel költő és kultúrfilo-
zófus tudatosította például, hogy a tizen-
kilencedik században a lengyel kultúra a
zene, Chopin polonézei révén tudott jelen
lenni Európában. A huszadik században
ezt a szerepet a színház vette át. Új szín-
házi világnyelv jött létre, melynek forrása -
bármilyen meglepő - máig a romantikus
dráma hősmodellje. Grotowski szerint
ehhez a modellhez jelentőségükben
egyedül DosZtojevszkij intellektuális hő-
sei foghatók. A Grotowski-színház külföl-
dön legnépszerűbb előadását, Calderon
Az állhatatos hercegét is Stowacki
romantikus interpretációjában adták elő, s
Kan-tornak a háború idejére eső színházi
formakeresésében úgyszintén a lengyel
neoromantika, Wyspiański Ulysses
visszatérése című darabja volt az
irányadó.
Norwid megállapítása, úgy látszik, a

nagy formátumú rendezőkre is érvényes,
nem csak az írókra: műveikben „a nem-
zeti vonás olyan arányban jelenik meg,
mint ahogyan nemzetük történelmi moz-
gása az emberiség történetében". De ha-
sonló felismerést hozott Andrzej Wajda és
Jancsó Miklós 1972-es beszélgetése is,
amikor a Dialog című folyóirat szerkesztő-
ségében Wajda föltette a kérdést: vajon
mivel magyarázható, hogy mindkettőjük
esetében az első filmek (a Hamu és gyé-

mánt és a Csatorna, illetve a S z e g é n y l e g é n y e k

és a Csillagosok, katonák) aratták
külföldön a legnagyobb sikert, holott ezek
a művek a lengyel, illetve magyar törté-
nelmi fejlődést modellezik. Jancsó szerint
Közép-Európa szabálytalan, viharos törté-
nelme a forma hihetetlen intenzitását, az
elemi egzisztenciális helyzetek végsőkig
sűrített kifejeződését hozza magával, s
ezek a helyzetek arra az örök, általános
emberi tragikumra világítanak rá, mely a
„normális" nyugat-európai fejlődési mo-
dellek civilizációs áttételein keresztül
szinte már nem is érzékelhető.

A

K I R Á L Y N I N A

KRAKKÓI ULYSSES



Színháztörténet

A háború után újrainduló krakkói Teatr
Staryban viszi színre első darabját, az
Ulysses visszatérését és Corneille Cidjét.
Maria Jaremával közösen ugyancsak
Krakkóban alakítja meg 1955-ben a Cricot
2 Színházat, mely kezdetben a háború
előtti képzőművészek kabaréjának folyta-
tása volt. Innen indul a színház világhó-
dító útjára, előbb 1968-72 között a híres
happeningekkel (Vizityúk, A szépek és a
bestiák), majd 1975 után a Halott osztállyal.
Ez volt az a darab, mellyel mint önálló
színpadi modellel Kantor belépett a hu-
szadik századi európai színház legna-
gyobb felfedezőinek sorába.

1981 óta a krakkói Wawel tövében, a

Az ikrekaHoválettatavalyihó?előadásban

Kanonicza 5-ben, a Wyspiański Múzeum-
tól alig két háznyira működik a Cricot 2 élő
archívuma, a Cricoteka, ahol a régebbi és
a legújabb előadások dokumentumai,
színpadi tárgyak, képek, videofelvételek
várják a látogatókat, s közvetlen közel-
ségbe hozzák, szinte kitapinthatóvá teszik
Kantor ars poeticáját és munkamódsze-
rét, látványvilágának elemeit. De találkoz-
hatunk itt a művészekkel, sőt magával a
mesterrel, Kantorral is. Kantor tehát Krak-
kóból indult, hogy meghódítsa Európát.
Mostanában Európa az otthona, s para-
dox módon onnan tér haza Krakkóba „tur-
nézni", mivel saját színháza ebben a vá-
rosban máig nincs.

A Cricot 2 harmincöt éves fennállása
alatt kilenc előadást hozott létre. Ami nem
kevés, hiszen ez nem repertoárszínház; itt
minden előadás egy-egy alkotói korszak

summázata, olyan remekmű, melynek
végső formáját Kantor a színpadi térbe és
időbe kiterített képek, emballage-ok, hap-
peningek sorozatából - előző előadásai-
nak elemeiből - komponálja meg. A kan-
tori életmű permanens belső reform,
melyben az előző fázisok sorra megkérdő-
jeleződnek, de ugyanakkor organikusan
egymásra is épülnek, egymásból táplál-
koznak. Az életmű stációi ma már jól
nyomon követhetők: Informal Színház
(1961), Zéró Színház (1963), happening-
korszak (1967), Lehetetlen Színház (1972),
Halálszínház (1975) és végül a legutóbbi
korszak, melyet talán az Öröklét és a
Semmi Színházának nevezhetnénk.

Újabb előadásai közül a Vesszenek a
művészek!-et általában az előző korszak
trilógiájának utolsó darabjaként tartják
számon, vagyis a Halott osztállyal és a
Wielopoléval kapcsolják össze, holott ez a
mű sokkal inkább önéletrajzi, minta Wie-
lopole (talán Bergman filmjével, a Fannyés
Alexanderrel áll a legközelebbi rokon-
ságban). Az előadás a művész haláláról,
egy thanatoszi halálról szól - nem a mu-
landóságot, hanem a végső formát, a
művészi tökély örökkévalóságát állítja
elénk. „Az igazi művészek mindig elpusz-
tulnak. Az alkotói aktus forrása mindig is a
személyiség önfeláldozása

"
- mondja

Kantor. Legutóbbi bemutatójában (Soha
többé nem térek ide vissza) a művészlétet
veszi bonckés alá, pontosabban saját ma-
gának és színészeinek művészlétét,
maradandóságát és mulandóságát. Ez a
darab Kantor művészi testamentuma.

Kantor - akárcsak Grotowski - olyan
lengyel témákat választott, melyek szín-
házuknak köszönhetően váltak európai ér-
vényű modellekké. Kantortól egyébként
kezdettől idegen volt mindenfajta nemzeti
elzárkózás, ugyanakkor művészetének ih-
letője máig Krakkó, ez a reneszánsz
tradíciójú város, az egykori metropolisz.
1935-39 között Kantor itt jár a
Képzőművészeti Akadémiára, azokkal a
festőkkel - Brozowskival, Mikulskival,
Kraupéval -, akik-kel később
Konspirációs Színházát létre-hozza.
Közvetlenül a háború után ő lesz a
Krakkói Csoport (Grupa Krakowska) leg-
aktívabb tagja; későbbi színháztermében,
a Krzysztofory Galériában rendezi meg
1963-as, országos hírű kiállítását (Wys-
tawa Popularna), melyen művészi mun-
kájának melléktermékeit: vázlatait, befe-
jezetlen rajzait, kéziratait is bemutatja.

Kantorvezényliamenetelőket



Emlékezés és vándorlás

Kantornál minden visszatérés emlékezés-
sel és vándorlással jár. A vándorlás -
konkrét és átvitt értelemben is - szüntelen
útonlétet jelent; Mircea Eliade filozófus
szerint ez mintegy a mai ember alap-
helyzetének a metaforája: ,,Ulysses szá-
momra nemcsak a mai ember archetípu-
sa, hanem a jövő embere is, lévén, hogy ő
az űzött vándor jelképe. Önmagunkat ke-
resvén mindnyájan egy kicsit Ulyssesszé
válunk, reménykedünk, hogy sikerül meg-
találnunk hazánkat, otthonunkat, önma-
gunkat, s ezáltal mássá változunk." Jan
Kott egyik, Kantorról írott esszéjében az
emlékezés és a vándorlás elválaszthatat-
lanságát hangsúlyozza: „Kantor színházi
jelekre fordítja le szunnyadó emlékeze-
tünk világát, mely már-már gyógyuló seb-
ként élt csupán bennünk - talán ebben

Jelenet a Soha többé nem térek ide vissza

című előadásból

van Kantor-Kharon katartikus ereje, aho-
gyan visszahozza a holtakat a túlvilágról."

De a vándorlás magát az alkotói folya-
matot is jelenti - a saját forma, a saját
igazság keresését, melynek iránya és célja
Kantornál egyaránt szokatlan volt: festői
tapasztalatát ültette át a színház közegé-
be. Ez esetben nem az irodalom, a festé-
szet és a színház - három művészeti ág -
fonódik össze, mint Wyspiański esetében,
nem is a festészet és a színház egymást
kiegészítő formája jön létre, minta húszas
évek avantgárd művészetében, Klee, Pi-
casso, a Bauhaus-festők műveiben, ahol a
színház a festői kísérletezés terét tágította
ki; de nem is az a plasztikai színház,
amelyben mint Jozef Szajnánál, a festői
effektusok határozták meg az előadás
színpadi formáját. Kantor szerint egyetlen
huszadik századi színházi reform sem va-

lósulhatott volna meg más művészetektől
függetlenül: ,,Mejerhold, Tairov, Piscator,
Leon Schiller színházát nem lehet elvá-
lasztani a konstruktivizmustól, szuprema-
tizmustól, futurizmustól és dadaizmustól" -
írja. Kedvenc festőinél - Malczewskinél,
Wojtkiewicznél - a „szituációrendezést"
értékeli nagyra, miközben saját szín-
padképeit a festészeti kompozíció törvé-
nyei szerint alkotja meg. De Kantor újra is
teremti a kedvenc festőit inspiráló tárgyi
világot.

Egyébként a Konspirációs Színház
egész társulata a krakkói képzőművészek
csoportosulása volt. Olyan művészek vál-
tak Kantor alkotótársaivá, mint az Ulys-
sest alakító Tadeusz Brzozowski, a népi
karneváli játékok híres grafikai sorozatá-
nak megalkotója, vagy Kazimierz Mikulski,
a világhírű Groteska bábszínház alapító
művésze, aki 1956-ban a Kantor-színház
első előadásának (Cyrk) az írója volt. Első
emballage-uknak is ezt az előadást tekint-
hetjük: a színészek egy nagy, bevarrott
szájú zsákban voltak egymás hegyén-há-
tán összezsúfolva, s mozgásukkal vibráló
formát képeztek a színpadon. A Cricot 2
megalakítását követően az első előadások
létrejöttében nagy szerepet játszott Maria
Jarema festőművész, akinek díszlet- és
kosztümterveit Miró festészete ihlette, s
aki a Tintahal című előadás egyikfőszere-
pét is játszotta. A hetvenes években pedig
a varsói és krakkói művészek ifjabb gene-
rációja kapcsolódott be a színház munká-
jába (Wieslaw Borowski, Zbigniew Gos-
tomski, Andrzej Wefmiński, Maria Stang-
ret, Roman Siwulak).



Kantornál a konvencionális lengyel
színház három fő gondolatköre-a család, a
haza, a művészet -kezdettől összefonódott,
illetve kölcsönösen megkérdőjelezte
egymást. A Wielopoléban például a család
élő emlékezete a hazafias mártíromság
mítoszával ötvöződik, és mint mindig, a
különböző generációk gesztusvilágának
érzékeny rajza kifinomult humorral telítő-
dik. Ebben az összetett színpadi világban a
rendet a festői forma, illetve az irónia és
distancia teremti meg. Színpadán a kö-
zönséges emberek, a hősök és a művé-
szek nem állnak egymással hierarchikus
viszonyban; a különnemű szférák egy-
másba hatolnak.

Összefoglaló

Legújabb előadásában (Soha többé nem

térek ide vissza) már az indításkor ott
vannak Kantor jól ismert figurái: a pincér, a
mosónő, a pap és maga az alkotó. Mint
minden darabjában, a rendező egyszerre
tartozik a közönséghez - ennek
megfelelően a színpad bal- elülső térfelét
foglalja el -, s vesz részt magában a
színpadi játékban: a darab szereplői
szólnak hozzá, látni vélik őt, pörölnek vele.
Kantor korábban is jelen volt mára
színpadon, de még csak mint emlékképeit
színre idéző és végigvezénylő
„karmester". A Vesszenek a művészek!-ben
már mint rendező azonosul önnön,
színpadon látható figurájával, a mostani
előadásban pedig még tovább lép, ő lesz a
színpadi történés főszereplője. Neki
celebrálja a fogadós az esküvőt, de az is ő,
akit esketnek, akinek monológját fölülről -
a túlvilágról - halljuk, miközben őt magát a
fogadó asztalánál látjuk manöken
jegyesével, amint körülfogják alakjai
(akárcsak Dantét és Vergiliust a pokol
bugyrainak lakói), majd amikor a
fogadósból lett Ulyssesszel mint önnön
hasonmásával ül egy asztalnál, s végül,
annak távozásakor, amikor mint alkotó
olvas föl egykori naplójából, Ulysses-
előadásához készült vázlataiból:

„Hazámban poklot találtam, temetőbe
érkeztem, mindent megöltem, mindent
eldobtam magamtól. Az álnok boldogság
elszállt, előttem semmi és mögöttem sem
maradt semmi, csak Ithaka ismerős part-
jai.

Aniol Šmierci a Vesszenek a művészek című
előadásban



A mosogatólány: Ludmilla Ryba

Gyermekként futkostam erre,
sirályok szállnak a habok fölött,
ifjúságom madarai,
ott van azén Ithakám-
Senki élő nem tér meg újra
ifjúsága honába -
Hazámat valaha szívemben hordtam,
most vágyaimban -
A csónakot! - indulhatunk."

A szereplő-narrátor-szerzőnek ebben az
utolsó darabban nincs meghatározott on-
tológiai státusa: minduntalan megkettő-
ződik, különféle hasonmásai lépnek a
színre, demiurgoszként mítosszá alakítja
a történelmet, miközben ő maga e mitikus
történés alanya is. A történelem alaptopo-
szai - a család, a háború, a művészet, a
kultúra világa, a hagyományok- itt szaba-
don, az álom és a képzelet különös logi-
kája szerint lépnek át a múltból a jelenbe
és vissza; az a nézőpont viszont, ahonnan
szemléljük ezt a világot, a jövőből, a hol-
napból való: Kantor úgy mesél arról, ami
volt, hogy megjósolja annak jövőjét. Ezt a
három idősíkot - a jelenben játszódó,
múltat idéző, de a jövő optikájával szem-
lélt történést- Phémiosz, az Ulysses törté-
netét elbeszélő dalnok fogja össze s
transzformálja az elsődleges - klasszi-
kus - fabuláris szintre, mellyel egyúttal
megadja a darab emberi léptékét, lírai
alaptónusát (zenei kísérete is bizonyára
ezért lesz Chopin Scherzója). Ebben az
előadásban voltaképp az egyetlen kibon-

tott, korábbi darabokból vett történés
Ulysses története - a megtérés, a hazaté-
rés motívuma. A darab összes többi
metaforája - az út, a vándorlás, a
találkozás, az állandóság, az ismétlődés
- is e köré szövődik.

Új színház

A Kantor által fölhasznált szövegek több-
sége elevenen él a lengyel nézők tudatá-
bari (például a legutóbbi darab alapszituá-
ciója Mickiewicz Ősökjének parafrázisa,
azé a szertartásé, melyre a pap halottak
napján idézi meg a lelkeket). Ez a nemzeti
rituálé azonban itt egy konkrét színész
konkrét akciósorában támad fel, úgy,
hogy saját énjének keresése közben föltá-
masztja a mítosz mához szóló, mélyebb
rétegeit is. Ezért nem is feltétlenül fontos
ismernünk a színpadon elhangzó szöve-
gek irodalmi forrását - bár az ilyesfajta
asszociációk hihetetlenül felfokozhatják a
befogadói élményt. Kantor színpadán
nem az ősök reminiszcenciája lep meg
bennünket, hanem a mítosz újraszületé-
se, személyes hitele.

Az előadás második részében a halottak
körtánca és a „halott osztály" elalvása a
padokon Wyspiański Menyegzőjéből va-
ló, és a keret, az álomkép Gombrowicz
Esküvőjét idézi. De a legfontosabb, hogy
Kantor színháza ahhoz az avantgárd
drámairodalomhoz (Gombrowicz, Witkie-
wicz, Bruno Schulz) találta meg a nyelvet,

mely a tradicionális lengyel színház szá-
mára néma maradt, illetve melyet csak
pszichologizálva vagy egy látványcentri-
kus kísérletező attitűddel tudott szóra
bír-ni, s így éppen a formai felfedezés
maradt artikulálatlan.

A rendező Kantor hasonlóan viszonyul
az irodalmi szöveghez, mint ahogyan fes-
tőként a naturához: kénye-kedve szerint
átalakítja, a fölismerhetetlenségig szét-
szabdalja, megkurtítja, hozzátold. Leg-
utóbbi előadásának műsorfüzetében, a
korábbiaktól eltérően, kollázsszerű sze-
replői jegyzéket ad: azt jelöli meg, hogy a
színész melyik előző darabból való szere-
pét hozza magával. S ezzel a beavatott
nézőt már fel is készíti a Cricot 2-vel való
találkozás újféle szertartására. S amikor a
színészek először jelennek meg a színpa-
don, mintha egy régóta összetartozó ván-
dortársulatot látnánk: harmincöt éves
rendezői pályafutása alatt Kantor ugyana-
zokat a maga alkotta commedia dell'arte-
típusokat szerepeltette, s most - a műfaj
szabályai szerint - mindegyikükkel to-
vábbcipelteti nemcsak jellegzetes öltöze-
tét és tárgyait, hanem az előző előadáso-
kon született, majd tovább alakított, rög-
tönzésekkel gazdagított szövegét is.

„Minden színház megköveteli a maga
clownját" - mondja Kantor. Ám ebben a
modern huszadik századi cirkuszsátorban
a művészet tragikus világállapota, a mű-
vészlét szüntelen egzisztenciális veszély-
helyzete tárul a szemünk elé - ez nem
commedia, hanem „tragedia dell'arte". És
amikor az utolsó jelenetben a „fontos",
fekete frakkos urak a Rákóczi-induló fe-
szes, parancsoló ritmusára gyászleplet
borítanak a Cricot 2 Színház „vándortár-
sulatára", ez a huszadik század végi nagy
emballage egyetlen festői képbe sűríti a
háború élményét, a személyes kiszolgál-
tatottság traumáját, az ötvenes évek mű-
vészetellenes kampányait, a koncepciós
boszorkánypereket, a hontalanságot, a
magányt, az entellektüel orpheuszi pokol-
raszállásának kényszerűségét. És aho-
gyan Wyspiański a tizenkilencedik-husza-
dik század fordulóján a modern ember
létélményét a görög tragédia nyelvén fe-
jezte ki, miközben a görög témákat a
kortárs művészet eszközeivel formálta új-
já, Kantor is kezdettő l az európai kultúra
egészében gondolkodik: színpadán
együtt élnek az antik, a zsidó és az evangé-
liumi hagyományok, melyekből a művész
kiküzdött belső szabadságával és töretlen
alkotóerejével egy új mítoszt formái - a
huszonegyedik századi ember mítoszát.


