ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ TADEUSZ KANTOR
Ο Tadeusz Kantor ππήξμε έλαο πνιύ ζεκαληηθόο ζεαηξάλζξσπνο από ηελ Πνισλία. Τν 1986, θνληά ζην ηέινο ηνπ βίνπ ηνπ, πξνζεθιήζε λα δώζεη κηα ζεηξά
καζεκάησλ ζηελ Δεκνηηθή Δξακαηηθή Σρνιή ηνπ Μηιάλνπ. Τν ηειεπηαίν κάζεκα ηνπ μεθίλεζε, θαηά ηε δήισζε ηνπ, ζαλ έλα κάζεκα πάλσ ζηνλ
ππεξξεαιηζκό. Σαο κεηαθέξνπκε απνζπάζκαηα απηήο ηεο νκηιίαο ηνπ κε έκθαζε ζηηο "δηνξζώζεηο" πνπ ε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα επηβάιιεη ζε κηα
"ζνπξεαιηζηηθή" ηνπνζέηεζε.
Τν θείκελν απηό γξάθηεθε από ηνλ Tadeusz Kantor ζην Μηιάλν ηνλ Ινύιην ηνπ 1986 θαη νινθιεξώζεθε ζηελ Κξαθνβία ηνλ Ννέκβξην ηνπ ηδίνπ έηνπο.
Πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν "Μαζήκαηα ζην Μηιάλν" ησλ εθδόζεσλ Actes Sud-Papiers.
"[...] Δελ αθνύσ κέζα κνπ ηελ θιήζε λα ζώζσ ηνλ θόζκν θαη λα ηνλ αλαπιάζσ.
Αληηζέησο, παξαηεξώ πξνζεθηηθά ηα ειαηηώκαηα ηνπ πνπ ππνδαπιίδνπλ ηζρπξώο ηε
δεκηνπξγία κνπ [. . .] Έρσ ηελ εληύπσζε, θαη πηζαλόλ ηελ ηξαγηθή ζπλείδεζε, όηη ζ' απηήλ
ηελ εθηαιηηθή επνρή ηεο αγίαο γεληθήο θαηαλάισζεο, ηεο παξαγσγήο, ηεο παληνδύλακεο
ηερληθήο θαη πνιηηηθήο ν θόζκνο γπξλάεη θαη ζα γπξλάεη κόλνο, αλεμάξηεηα από ηελ
θσλή ηεο Τέρλεο, θαη κάιηζηα ελαληίνλ ηεο, θαη όηη ε εμνπζία αλήθεη ζηηο πιηθέο
δπλάκεηο, αληίζεηεο ζηελ Τέρλε θαη ζηελ αλζξώπηλε ςπρή [. . .]
Δελ μεζθίδσ ηα ηκάηηα κνπ. Αληηζέησο, εθηηκώ όηη απηή ε απαηζηόδνμε ζπλείδεζε
έρεη παξαδόμσο γηα κέλα (θαη γηα πνιινύο άιινπο) κηα κεγάιε ζεκαζία. Αθππλίδεη, όπσο
πάληνηε ζπλέβε ζην παξειζόλ, ηελ αλάγθε κηαο αληίζηαζεο θαη ηελ αληίδξαζε
ελόο θαηεγνξεηεξίνπ. Γλσξίδνπκε πνηα κεγάιε δύλακε θξύβεηαη ζ' απηέο ηηο
αληηδξάζεηο, ε δύλακε ηνπ έξγνπ ηέρλεο.
Αλήθσ ζηε γεληά πνπ βγήθε από ηελ επνρή ησλ γελνθηνληώλ θαη ησλ ζαλαηεθόξσλ
απνπεηξώλ θαηά ηεο ηέρλεο θαη ηεο θνπιηνύξαο. Δελ ζέισ λα ζώζσ ηνλ θόζκν κε ηελ ηέρλε
κνπ. Δελ πηζηεύσ ζηελ "παγθνζκηόηεηα". Μεηά από όιεο ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηώλα καο,
μέξσ πώο ηειεηώλνπλ όια απηά, ζε ηη ρξεζηκεύεη απηή ε δηάζεκε "παγθνζκηόηεηα", ηόζν
πην επηθίλδπλε ηώξα πνπ άγγημε ηε δηάζηαζε ηεο πδξνγείνπ.
Επηζπκώ λα ζώζσ ηνλ εαπηό κνπ, όρη εγσηζηηθά, αιιά κόλνλ κε ηελ πίζηε ζηελ αηνκηθή
αμία. Κιείλνκαη ζην κηθξό κνπ δσκάηην ηεο θαληαζίαο, θαη εθεί, κόλνλ εθεί,
ηαθηνπνηώ ηνλ θόζκν, όπσο ζηα παηδηθά καο ρξόληα. Πηζηεύσ αθξάδαληα όηη κέζα ζ'
απηό ην κηθξό δσκάηην ηεο παηδηθήο ειηθίαο βξίζθεηαη ε αιήζεηα.
Καη ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πνηέ ην δήηεκα είλαη ε αιήζεηα [...]
Σ' απηόλ ηνλ θαηξό ηεο ζύγρξνλεο Απνθάιπςεο, όηαλ νη παληνδύλακνη ζενί ηεο επνρήο παξαζέξλνπλ ηελ ηέρλε ζηνλ ρώξν ηνπο πνπ θπξηαξρείηαη από βάλαπζνπο
λόκνπο, είηε ζηε δύζε είηε ζηελ αλαηνιή, όηαλ όια δείρλνπλ όηη ε ηέρλε πεζαίλεη, εκθαλίδνληαη μαθληθά, είκαη ζίγνπξνο -πάληα έγηλε έηζη- ρσξίο λα μέξνπκε από πνύ,
άλζξσπνη όκνηνη κε ηνπο αγίνπο, ηνπο εξεκίηεο, ηνπο αζθεηέο, θαιιηηέρλεο κε κόλν ηνπο όπιν ηε θηώρεηα. Τε θηώρεηα ησλ κέζσλ ηνπο. Απόγνλνη απηώλ ησλ κεγάισλ
πνπ μεθίλεζαλ ηνλ εηθνζηό καο αηώλα κέζα ζηε θηώρεηα. Τα έξγα ηνπο ζα γίλνπλ ε ππξά ησλ "Χανηηθώλ" ζπκπησκάησλ, πνπ ζήκεξα κνηάδνπλ λα ζξηακβεύνπλ.
Θα ζεια λα νδεγήζσ ηα ζπκπηώκαηα απηά ζηελ ππξά. Απνκνλσκέλα απ' ηε δσή δελ γελλνύλ ηνλ θόβν. Πάλσ ζηελ ππξά κπνξνύκε λα ηα θάςνπκε. Τνπιάρηζηνλ κέζα ζην έξγν
ηέρλεο.
Κη απηά ηα ζπκπηώκαηα είλαη νη ΜΑΝΙΕΣ ηεο επνρήο καο:
Η παληνδύλακε Καηαλάισζε, ην εκπόξεπκα αηκνβόξνο ζεόο [. . .]
[ . . . ] Η παληνδύλακε Επηθνηλσλία [. . .] Η Επηθνηλσλία ππνζηεξίδεηαη από ηελ Γξαθεηνθξαηία. Με ηνπο άςπρνπο κεραληζκνύο ηεο ε Επηθνηλσλία κεηακόξθσζε
ηνπο ηόπνπο ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο θαη ηεο ηέρλεο ζε Γξαθεία Επηθνηλσλίαο θαη ζε Σηαζκνύο Επηθνηλσληαθώλ Δηθηύσλ.
Οη παιηέο νλνκαζίεο παξέκεηλαλ γηα λα ζπέξλνπλ ηε ζύγρπζε. Καη δελ ππάξρνπλ πιένλ κπζηήξηα, νύηε άγλσζηεο ήπεηξνη, νύηε δξνκάθηα. Με ππεξ-ηαρύηεηα όια
θσδηθνπνηνύληαη θαη επηθνηλσλνύληαη.
[. . .] 0ια γίλνληαη ππνρξεσηηθώο όκνηα θαη ίζα θαη ρσξίο λόεκα.
Καη ε Αγία Παληνδύλακε Τερληθή [. . .] Πίζσ από απηέο ηηο ΜΑΝΙΕΣ ηεο επνρήο καο αηζζάλεηαη θαλείο κηαλ επηθίλδπλε αληη-δηαλόεζε θαη κηα βίαηε εμαθάληζε ηεο ζθέςεο. Είκαη
ππέξ ηνπ ζπλζήκαηνο "ε επθπΐα ζηελ εμνπζία", ππέξ ηεο ηερληθήο θαη ηεο επηζηήκεο πνπ βνεζνύλ ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξώπνπ, ππέξ ηεο κεηαθπζηθήο
ζθαίξαο, ηεο νπνίαο ε εηξσλεία, ε αίζζεζε ηνπ ρηνύκνξ θαη ε θαληαζία είλαη ε αλζξώπηλε πιεπξά, θαη ππέξ (ώ ηη θξίθε!) ηεο ζπγθίλεζεο.
Καη εθεί αθξηβώο αξρίδεη ε δηακαξηπξία κνπ ελαληίνλ ηεο ηερληθήο. Σήκεξα ν ζνπξεαιηζκόο έρεη καδηθά εθρπδατζηεί θαη -ην ρεηξόηεξν- κε ζπκθεξνληνινγηθέο κεζόδνπο,
θαη ρξεζηκνπνηεζεί κε έλαλ ηξόπν απίζηεπηα ρνλδξνεηδή παληνύ όπνπ επηζπκνύλ λα εθπιήμνπλ, λα πεηζαλαγθάζνπλ κε εκπνξηθό ζηόρν, λα ηξνκνθξαηήζνπλ, λα
πξνζειθύζνπλ βηαίσο θαη, ελ ηέιεη, λα πνπιήζνπλ.
Παληνύ όπνπ ειιείςεη ζπγθεθξηκέλσλ ηδεώλ κηκνύληαη θαηαζηάζεηο παξαηζζεζίαο, νλεηξηθέο θαη παξαιεξεκαηηθέο, πνπ ζήκεξα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη
απνδνηηθέο. Γλσξίδνπκε θαιά απηνύο ηνπο δεκηνπξγνύο ζεακάησλ, ζίγνπξνπο γηα ηνλ εαπηό ηνπο, ηδηόξξπζκνπο ςεπδν-πνηεηέο, ςεπδνιόγνπο πνπ πξνζπαζνύλ
λα καο γνεηεύζνπλ κε ηελ πζηεξία ηνπο, ησλ νπνίσλ ε θησρή θαληαζία δηαζώδεηαη από ηελ ηερληθή θαη ηνπο ππεξ-κεραληακνύο ηεο πνπ εμνινζξεύνπλ ρσξίο
ηύςεηο ηελ ζθέςε θαη ηελ ζπγθίλεζε.
Γλσξίδνπκε θαιά απηνύο ηους ζχεδιαζηές, ηνπο γξαθίζηεο, πνπ απιώλνπλ ηελ θνύθηα επηδεμηόηεηα ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, πξνζπαζώληαο κε ηε βία λα καο
πείζνπλ όηη δηέβεζαλ ηνλ "θαζξέθηε ηεο Αιίθεο ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ" ελώ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κέλνπλ κπξνζηά ηνπ εκβξόληεηνη [...] Χξεζηκνπνηνύλ
ρσξίο ηύςεηο ηα ζνπξεαιηζηηθά κέζα γηα πξάμεηο ρσξί ο ην παξακηθξό πεξηερόκελν ε πλεπκαηηθό θίλεηξν, κε ηελ κόλε πξόζεζε λα εθπιήμνπλ θαη λα δηαθεξύμνπλ ηελ
παξαδνμνινγία ηνπο.
Η θαληαζία, απηή ε αλεζπρεηηθή θαη αηξεηηθή πεξηνρή ηνπ αλζξώπηλνπ ςπρηζκνύ, κεηακνξθώλεηαη θαη πξνζαξκόδεηαη ζε κεραληζκνύο παξαγσγήο ππξνηερλεκάησλ. Οη
ηζαξιαηάλνη θαη νη θαθόκνηξνη πξνζπνηνύληαη ηνπο ηεξείο ηνπ "ζαπκαζηνύ". Απηήλ ηελ επνρή ηεο ηξνκνθξαηηθήο κόδαο γηα ηα "παξάμελα" (πνιύ καθξπά από ην "ζαπκαζηό"
ηνπ ζνπξεαιηζκνύ), ρξεηάδεηαη ζάξξνο γηα λα δηαθεξύμεηο: Τελ θαζεκεξηλή, θνηλή, θησρή, απζηεξή πξαγκαηηθόηεηα.
Από απηήλ κόλνλ κπνξεί ζήκεξα λα γελλεζεί ην αζπλήζηζην, ην αδύλαηνλ, ην ππεξθπζηθό. Αξθεί λα ηεο αθαηξέζεηο ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο, γηα λα γίλεη

απηόλνκε θαη γπκλή [...]
Η εκπεηξία ηνπ 20νπ αηώλα καο έκαζε όηη ε δσή ζηελ εμέιημε ηεο δελ γλσξίδεη επηρεηξήκαηα ινγηθά.
Μέζα ζ' απηή ηε δηαπίζησζε είκαζηε πην παξάινγνη από ηνλ παξάινγν ζνπξεαιηζκό.
Καη απηή είλαη ε πξώηε δηόξζσζε.
Σήκεξα γλσξίδνπκε επίζεο όηη ην θνηλσληθό θίλεηξν είλαη επηθίλδπλν γηα ηελ ηέρλε.
Καη απηή είλαη κηα δεύηεξε δηόξζσζε.
Η δηδαθηηθή έλλνηα ηεο ηέρλεο θαη ε ηάζε ηεο πξνο ηελ παγθνζκηόηεηα δελ είλαη ζήκεξα
πεηζηηθέο. Η εγγξαθή ηεο παγθόζκηαο αληίιεςεο ηεο ηέρλεο ζην πξόγξακκα ηνπο, θαζώο θαη
ε δεκηνπξγία ζύκθσλα κε ην ζύλζεκα ησλ ζνπξεαιηζηώλ "ν θαζέλαο κπνξεί λα είλαη
θαιιηηέρλεο" νδεγνύλ ζηε κεηξηόηεηα.
Καη ηδνύ ε ηξίηε δηόξζσζε: Τν ζεκαληηθό είλαη ν πξνζσπηθόο θόζκνο, πνπ δεκηνπξγείηαη
κέζα ζηελ απνκόλσζε, αιιά πνπ είλαη ηόζν ηζρπξόο ώζηε γίλεηαη ηθαλόο λα θαηαιάβεη
ηνλ κέγηζην ρώξν, ηνλ ρώξν ηεο δσήο. Μέζα ζ' απηήλ ηελ ζύιιεςε, ν ρώξνο ηεο δσήο,
ό,ηη πεξηιακβάλεη απηή ή ιέμε, ππάξρεη πιάη ζηνλ άιιν ρώξν, ηνλ ρώξν ηεο ηέρλεο, καδί,
αλαθαηεκέλνη, ν έλαο κέζα ζηνλ άιινλ, κνηξαδόκελνη έλα θνηλό θνκκάηη. Απηό αξθεί! [. ..]
Η ηέρλε δελ είλαη ςπρνινγία. Η δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία βξίζθεηαη καθξηά
από ηελ επηζηεκνληθή παξαηήξεζε. Σηελ ηέρλε πξέπεη λα απνδέρεζαη ηνλ ςπρηζκό θαη
όρη λα ηνλ παξαηεξείο. Να ηνλ απνδέρεζαη ζαλ κηα έλλνηα έμσ από ηηο αηζζήζεηο. Ο
ςπρηζκόο, απηό ην απιό "όξγαλν" κεηακνζρεπκέλν πάλσ ζε έλαλ θπζηθό νξγαληζκό, δώξν
ηεο θύζεο ε ηνπ ζενύ, είλαη πνπ απνθαιύπηεη ηνπο πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο ηνπ, όρη λα
"ππ εξβεί ηελ πιηθή πξαγκαηηθόηεηα", αιιά λα ηελ απνρσξηζηεί. Ο ςπρηζκόο είλαη ζε
αληίζεζε κε ηελ πιηθή πξαγκαηηθόηεηα. Απιώο ηελ αθνπκπάεη. Δεκηνπξγεί ηνλ θιεηζηό
ηνπ θόζκν πνπ είλαη έλα πξναίζζεκα ελόο άιινπ θόζκνπ. Από απηόλ μεπεδάεη ε δύλακε πνπ
νλνκάδνπκε Φαληαζία. Απη ό ο δεκηνπξγεί ζενύο, αγγέινπο, ηνλ παξάδεηζν θαη ηελ
θόιαζε, ηα θαληάζκαηα. Καη ηώξα κπαίλσ ζην κηθξό δσκάηην ηεο θαληαζίαο κνπ θαη ιέσ:
Απηόο είλαη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δείμεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα όπσο
ηελ είδακε γηα πξώηε θνξά.
Απηό είλαη όιν.
Καη ε ηειεπηαία ζπκβνπιή κνπ:
"Να ζπκάζηε ηα πάληα θαη όια λα ηα μερλάηε".
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