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KANTOR POST MORTEM
Üres szék. Eredetileg ezt a címet adtam vol-

na írásomnak, ha meg nem előz a címvá-
lasztásban Bronislaw Mamoú, aki a
Tygodnik Powszechny című hetilapban
már megjelentette átfogó értékelését a

Ma van a születésnapom című Kantor-előadás-
ról. Igen, az üres szék... Magamban úgy
képzeltem, hogy az első fények felvillanásától
az elő-adás végéig ott fog állnia színpadon. A
szék valóban ott állt az emelvény bal oldalán, de
nem volt üres: újra ott ült benne Kantor. Puha
karimájú kalapjában és bal vállán átvetett fekete
gyapjúsáljában. Félprofilját a kulisszák felé
fordítva.

Mintha élne. Talán egy Kantort mintázó bábu
azon a színpadon, ahol a színészek és hasonmá-
saik állandóan váltják egymást? De nem - a
dublőr felállt a székéről, fel-alá járkált, és ráadá-
sul utánozta Kantor ismert türelmetlen ujjpattog-
tatását. A magnószalagról Kantor hangja hallat-
szott, majd ezt követően csak a betolakodóé...

Értem Kantor eredeti elképzelését, s értem
azt is, amit életművének folytatói kigondoltak; ér-
tem a kísérletet.

Az evokáció változó/változatlan kerete ebben
a „képzeletszegény szobában" három egymást
váltó, különböző nagyságú, üres képráma. Be-
lépnek és kilépnek belőlük az alakok - megket-
tőződnek. Kantor ebben a születésnapi szertar-
tásban önarcképét akarta megalkotni, mint
ahogy apja hasonmását is megteremtette, a ha-
sonmást, aki „eltulajdonította apja eredeti arcát";
vagy ahogy Velazquez krinolinos Infánsnője és A
szegény lány időnként mintegy egymás ké

pében jelennek meg a színpadon, gesztusaikkal
a másikra utalva. Az Infánsnő krinolinja alul fel
van vágva, s kilátszik alóla a bugyival alig takart
női altest, és hasonlóképpen az Infánsnő sze-
gény hasonmásának szegényes szoknyája alól
is kivillan a bugyogó.

Az ülő hasonmásnak Kantort kellett alakíta-
nia. Kantor jelenlétét kellett elhitetnie velünk.
Mert nincs többé Kantor, „az önarckép"
karikatúrává változott. Szegény Kantor így
maradt ránk.

A festő műtermében - és talán ez a fő elve az
utolsó evokációnak - a modellek belépnek a
képkeretbe, és kilépnek belőle. De a bebörtön-
zött képzeletnek ebben a „szegényszobájában"
- ahol a család történetét előadják - állandó
kellék a szennyes felmosóvödör és a vaskályha.
Ez a történet Kantor generációjához különösen
közel állt, lengyel volt és nemcsak lengyel, ha-
nem személyes, egyszersmind egyetemes,
melyben együtt van jelen Maria Jeremianka és a
sztálini hóhérok által megkínzott Mejerhold. A sí-
rokba lökött zsidók és a megerőszakolt nők.
Mindez ebben az egyetlen és örökké azonos
szobában - az ő és ami emlékezetünk szobájá-
ban.

Ugyancsak ott - az emlékezet szegényszo-
bájában -, egy asztalkán régi fényképek állnak.
Régóta őrzött képek, nagyon megviseltek, mint a
szüleim képei. Apa, Anya, Stasio bácsi és a
wie-

Tadeusz Kantor a Ma van

a születésnapom próbáján (1990)

lopolei pap most ott állnak, mintha élnének, a
színpad mélyén az egyik legnagyobb keretben,
és a húszas évek filmjeire jellemző gépies moz-
dulatokkal emelik születésnapi koccintásra a po-
harat. A hasonmás felveszi az asztalról apja
fényképét, a közönségtől félig elfordulva nézi, és
megszólal: „Apuci!" De még megrázóbb jelenet,
szinte borsódzik az ember háta, amikor az iker-
testvérek bevonulnak egy szál deszkával, mint-
ha koporsót hoznának. Éppen így vitte Wacław
és Lesław Janicki Kantor koporsóját a sírhoz.

A Ma van a születésnapom első New York-i
előadása után ittam a rossz bort egy kisvendég-
lőben, ugyanabban az utcában, ahol a La Mama
színház van. Barátaimmal voltam, mindegyikük
egy vagy két nemzedékkel fiatalabb nálam. Nem
voltunk vidámak. Mint halotti tor után, olyanok
voltunk, vagy - villanygépem, mely helyettem ír,
túlságosan is gyorsan kínál olyan szavakat,
amelyeket nem szívesen írok le -, mintha meg-
kínoztak volna bennünket. Ebben a szóban egy-
formán benne van a „megkínzottság" és a „kín".
A legfiatalabb, Magda szólalt meg közülünk első-
nek: „Miért kínoz ennyire bennünket? Minek újra
meg újra feleleveníteni azt, ami volt - elegem
van ezekből a rémségekből." Azt mondtam, a
rémálmoknak természetük, hogy visszatérje-
nek. Olykor felriadunk, kiáltozunk, feleségünk
megnyugtat, újra elalszunk, és újra felriadunk
ugyanazzal a kiáltással. A rémálom visszatért.
Leírtam már, hogy a legnagyobb alkotók a saját
rémálmaik foglyai voltak. Mint Goya, Fuseli vagy
a Kantorhoz közelebb álló George Grosz. És ta-
lán az, aki legközelebb állt hozzá, bár erről ritkán
esett szó: Fellini, aki a cirkuszban fedezte fel az
élet eszenciáját: azt, ami a halállal köt össze
bennünket.

Mindegyik élt és meghalt, mindegyik élés hal,
a saját rémálmaitól fojtogatva.

Közülük Kantor volt a leghűségesebb saját
rémálmaihoz. A Ma van a születésnapom című
előadásban előjönnek a korai Cricot emballage-
ok. - Emballage. Emballage... between eternity
and garbage.* - Az ezúttal nem papírzacskók-
ba, hanem zsákokba bugyolált testek az első je-
lenettől kezdve ott vannak a színpadon. Aztán
belépnek az üres keretbe, a kantori rituálékhoz
híven haldokolva és újból életre kelve. Ezekből
aztán mint en blanc majeur szimfónia összeáll a
fehér kórházi ruhákba öltözött nyomorékok me-
nete - Brecht Koldusoperájának távoli vissz-
hangja. A kicsomagolt testeket a csőcselék újra
meg újra megbecsteleníti és legyilkolja, hogy az-
tán azok a fináléban újból visszatérjenek a fehér-
keresztes gyászmenetbe.

Egy évvel ezelőtt, 1990. dec. 8-án hunyt el Tadeusz Kantor. Ebből az
alkalomból közöljük Jan Kott írását, amely a Przeglad Polski 1991. július
1-i számában jelent meg

* Emballage. Emballage... Öröklét és szemét között



Minden Kantor-előadás bizonyos pontján be-
hunyom a szemem, és gondolataimba mélyedek,
de bennem is és a színpadon is minden vál-
tozatlanul temetéssel ér véget.

A színházban a tér nemcsak a színpad és a
nézők között vibrál, de aközött is, ami mögöttük
van. A New York-i 4. utcai előadásra nemcsak a
színészek, de talán a nézők is mind Lengyelor-
szágból jöttek. Így Lengyelország közel került. Az
előadás ezúttal is megrázó volt, de talán más-
képpen, mint régen. A lengyel mártíromság, az
egész lengyel sors az első világháborútól a Jaru-
zelski-éráig homályosan felvonult előttünk. Mint-
ha mindent ellepett volna a penész. A Születés-
napot szorongással fogadtuk.

Mennyi időt élhet még meg ez a színház? Hó-
napokat? Egy évet és pár hónapot? A színházak
rövid életűek. Néha rövidebb az életük, mint al-
kotóiké. És lehet, hogy szerencsésebb, ha velük
együtt halnak meg. Kantor színházában a színé-
szek éltek. A színház volt az életük. Megértem,
hogy nem tudnak tőle megválni. Nemcsak Kan-
tor iránti kegyeletből szeretnék meghosszabbítani
a színház életét, hanem önérdekből is. Nem
akarok kegyetlen lenni, de ez a színház Kantor
nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Kantor az

Kantor Anyám portréja című alkotásával
(Krakkó, 1975)

emballage-okba és a bábukba is lelket lehelt.
Kantor színháza a még létező és a már emlék tö-
rékeny határán mozgott.

A színházi emlékezet nagyon törékeny. Az
utolsó nézők szemhéja alatt bujkál. És megértem

azt a törekvést, amely ezekből a nézőkből minél
többet meg akar tartani. De nem szabad hagyni,
hogy a test lélek nélkül maradjon ránk azoknak a
nézőknek a szemhéja alatt, akik már nem nézhe-
tik Kantor színházát ővele magával. A Berliner

Az Infásnő és A szegénylány

Kantor székszoborterve a krakkói Piactérre
(1970)
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Ensemble példája jellemző és riasztó. A színház
nem válhat saját múzeumává. Nem szeretném,
ha az élő Kantor-portré helyett, az élő Kantor he-
lyett - a maga utánozhatatlan ujjpattogtatásával
és kibírhatatlan kiabálásával - hasonmása
maradna meg emlékezetünkben, lett légyen az a
legtökéletesebb hasonmás is. Emlékeink, ame-
lyeket a színház nagy egyéniségeiről a sze-
münkben, a fülünkben, sőt, néha az élettelen tár-
gyakban őrzünk, különbözők és változók. Amikor
egy évvel ezelőtt nagy nehezen felcipeltek a var-
sói színi főiskola meredek lépcsőin, oda, ahol
egykor a piarista kollégium, majd a szabadkő-
művesek páholya volt, és ahol most a modern
dramaturgiáról kellett előadást tartanom, újra
hallottam Zelwerowicz botjának kopogását, meg
Leon Schiller halk hahotázását...

A Comédie-Française mint kincset és relikviát
őrzi Molière foteljét. Nem emlékszem, hogy bőr-
rel van-é bevonva avagy aranyozott selyemmel,
mely azóta szétporladt, s alóla előbújik a lószőr.
Arra a Molière-fotelre azóta senki soha nem ült
le. Senki sem mert ráülni. Maradjon Kantor után
is az üres szék.

Kamienny Potok, 1991. július

Fordította: Király Nina

1991 májusában, Jack Lang francia és Marek
Rostworowski lengyel kulturális miniszter
védnöksége alatt francia, lengyel, német és
olasz elméleti és gyakorlati színházi emberek
egyesületet hoztak létre Tadeusz Kantor emlé-
kének ápolására. A programban, többek között,
Kantor működési helyeinek megőrzése, mun-
kásságának dokumentatív feldolgozása, kiállítá-
sok szervezése, Kantor írásainak összegyűjtése
és több nyelven való kiadása, Kantor-bibliográfia
és -filmográfia készítése, Kantor-kutatások
ösztönzése stb. szerepel. Az egyesület elnöke
Denis Bablet francia színházesztéta, a dísz-
elnökség tagjai között kapott helyet Peter Brook,
Jan Kott és Andrzej Wajda is.

Az egyesület célját Peter Brook e költői sza-
vakkal foglalta össze:

„Kantor a maga kimeríthetetlenül gazdag te-
hetségével és vitalitásával egy eszmét szolgált,
amelyet ő maga Halálnak keresztelt.

Ritkán talált magának a Halál ilyen nemes
szolgát.

Az élőknek azonban továbbra is az a dolguk,
hogy a Színházat szolgálják. Tevékenységünk
célja világos. Kantor nincs többé - a mi felada-
tunk, hogy életben tartsuk."

zabályos időközökben összeverődik egy-
egy komédiáscsapat, amely elhatározza,
hogy kiiktatja az akadékoskodó rendezőt,
és helyébe a kollektív gondolkodást állítja.

Angliában a legfrissebb ilyen törekvést
Kenneth Branagh Renaissance Theatre-je kép-
viseli. Hogy megértsük e társulat természetét,
először meg kell ismerkednünk a Branagh-jelen-
séggel, amely 1988/89-ben végigsöpört Anglián
és Amerika egyes tájain.

Branagh legfigyelemreméltóbb teljesítménye
az volt, hogy sikerült összeszednie hét és fél
millió dollárt az V. Henrik filmváltozatára. Ettől
automatikusan elnyerte ama fiatal vállalkozók
karizmáját, akik, minden jel szerint, szerencsés
csillagzat alatt születtek. Az V. Henrik
legnagyobb erénye az volt, hogy soha még
Shakespeare-filmben nem volt ilyen erős a
szereplőgárda, be-leértve az epizodistákat is.
Maga Branagh olyan fiatalembert alakított,
akinek férfivá érése és trónra jutása lényegében
egybeesik, és ez a fel-fogás életképes
alternatívája volt Olivier szerep-értelmezésének.
Nem tudni pontosan, igazából Branagh volt-e a
rendező vagy inkább Kenneth Macmillan, a
főoperatőr - de az egész munka mindenképp
elismerést érdemel.

A walesi herceg patronálta társulat ifjú vezetője
egyértelműen az establishment gyermeke, aki
szekerét sikeresen kötötte az establishment
olyan látványos és magas presztízsű sztárjai-
hoz, mint Dame Judi Dench és Derek Jacobi; az
általa kidolgozott dogma pedig nagy vonzerőt
gyakorol azokra a színészekre, akiknek nem volt
szerencséjük a hagyományos szervezetekkel,
kivált a nagy, szubvencionált társulatokkal. E
branaghi dogma értelmében a rendezőkben
nem szabad megbízni, és sokkal üdvösebb, ha a
színészek maguk állnak helyt önmagukért.

„Olyan társulatot akartam alapítani - írja Bra-
nagh Kezdetek című önéletrajzában -, amely a
részt vevő színészek fantáziájából és energiájá-
ból táplálkozik, és amelyben a színészt illeti a
központi hely. Ha rendezni vagy írni van kedvük,
vállalkozásuk támogatásra számíthat, és ez nem
feltétlenül a főállású írók és rendezők rovására
történik. Arról van szó, hogy a gyakorlatban
érté-keljük át az író, a színész és a rendező
közötti együttműködés folyamatát, mégpedig
oly módon, hogy a rangsor élén a színész
hozzájárulása álljon."

Angliában a színészek mindig is szívesen
vágtak bele az írásba; nem egy vezető drámaíró,
például Whiting, Wesker, Pinter, Orton, Ayck-
bourn a színészek sorából emelkedett ki - s
ugyanez áll számos rendezőre is. De mindezek,
csaknem kivétel nélkül, előbb-utóbb kikötöttek
valamelyik szféránál ; igen ritkán fordult elő, hogy
mindhárom szakmát egyidejűleg űzzék, s az
eredmény akkor sem volt szívvidító. Nem egé-
szen értem, hogy a színészekhez intézett, írásra
buzdító felszólítás mennyiben „értékelné át" író,
színész és rendező együttműködési folyamatát.
E funkciók között sok-sok éve már szüntelen
kölcsönhatás áll fenn. Gyanítom, Branagh
igazából arra gondol: a színészeket írásra és
rendezésre kell buzdítani függetlenül attól, hogy
árulnak-e el tehetséget e diszciplínákban; ama
inga-tag feltevés alapján, miszerint az egyik
területen tanúsított tehetség mágikus módon
átvihető a másik területre is. No de ez
természetesen a dilettantizmus melegágya, és
az elmélet, épp Branagh esetében,
egyértelműen tévesnek bizonyult. (Saját
drámáját, a Közellenséget a londoni színházak
elég kevés lelkesedéssel fogadták, és eddig még
rendezőként se igen bizonyított. Színészi
tehetsége viszont vitathatatlan.)

„Megkérdeztem Anthony Hopkinst - írja Bra-
nagh -, nincs-e kedve megrendezni a Macbeth-
et, és ő azonnal igent mondott. Szenvedélyes
el-lenfele a rossz rendezőknek, és úgy érzi,
legfőbb ideje, hogy a színészek is esélyhez
jussanak. Felidézte a Nemzeti Színház
kivételesen balul sikerült Macbethjét, ahol
mindennel baj volt, még a jelmezekkel is." A
hagyományos szervezetek tekintélyes
rendezőivel kapcsolatos, hamu alatt parázsló
elégedetlenség általában táplálja a színész
hübriszét. Branagh így rögzíti a Judi Dench-csel
a társulatról folytatott beszélgetését:
„Beszélgettünk a színészek ama ösztönös meg-
győződéséről, hogy ők is képesek lennének arra,
amire a rendező, és egyetértettünk benne, hogy
a félelem mindig legyűri az ilyen ambíciókat...
Évszázadokon át, jóban-rosszban, mindig a szí-
nészt ismerték el a dráma legfőbb közvetítőjé-
nek; csak újabb időkben kerültünk veszedelme-
sen távol ettől az alapelvtől. A negyvenes évek
végén és az ötvenes évek elején kialakult s azóta
is uralkodó színháztípus kiváló eredményeket
hozott, de rövid pályafutásom során azt tapasz-
taltam, hogy egyik legfőbb hiányossága a szí-
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