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HELMUT KAJZAR 

urodził się w 1941 r. w Bielsku
Białej. Dzieciństwo spędza na Slą

sku Cieszyńskim. Kończy studia po
lonistyczne i reżyserskie. Ja.ko re
żyser · debiutuje w studenckim ru
chu teatralnym. W~półpracuje z Te
atrem 38 w Krakowie. Reżyserską 

pracą dyplomową są dwa przedsta
wienia: ,,Smieszny staruszek" Ró
żewicza (Teatr Polski we Wrocła

wiu) i „Bolesław śmiały" Wyspiań
skiego (Teatr Współczesny we Wro
cławiu). „Paternoster" jest jego de· 
biutem dramaturgicznym. Wkrótce 
ukaże się w „Dialogu" sztuka nastę
pna: „Rycerz Andrzej czyli topienie 
szczeniąt". Pracuje nad nowym 
utworem scenicznym pt. „Monodram 
dla gwiazdy". Przetłumaczył ,,Pu
bliczność zwymyśloną" P. Handke
go oraz „Antygonę" Sofoklesa (po
przez tekst w jęz. niemieckim). 
Uprawia również krytykę teatralną 
i eseistykę. 
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Jan Błoński 

O SNACH HELMUTA KAJZARA 
KILKA SŁOW 

Był sobie raz chłopiec wychowany skromnie i pobożnie, którego wła
sne talenty - nie mówJąc o burzliwych wydarzeniach , wśród których 
przyszł-0 mu żyć - rzuciły w wielki świat. Między Ś<rodowiskiem , gdzie 
spędził dziec iństwo, a doświaidczen iami , których zaznał w młodości, po
wstała rysa i st1D1P111iowo. przeobraziła się w niepokojące pęknięcie, gro
żące pochłooięciem całej duchowej równowagi naszego bohatera. Nie. 
zadowolon,y wśród .obcych, nie umiał się także odna•leżć wśród SJW!Oich: 
albowiem to wszystk0<, czego się nauczył , skompromitow::iło uczucia 
i wartości, jakie wyniósł z domu, t o zaś, co z domu wyniósł, okazało 
się nieużyteczne wśród ludzi. Słowem, stał się rozdar ty i wewnętrznie 
podzielony: dzieciństwo skłóci1o się w nim z dojrzał.o-ś aią, budząc za
równo n-0stalgię jak sarkazm. 

Taki jest właśnie bohi::irt;er Paternoster Helmuta Kajzara. Jeśli jednak 
pisarz narysował bardzo dokładn ie w szystko, co ukształtowało dzie
dństw-0 nieszczęsnego Józia, dyskretnie •tylko napomknął o przyczy
'nach, dla których - dojrzawszy - pocwł się on <Jszukany i nieS1Zczę
śliwy. Od razu więc - paradoks: komedia, która jawnie przywołuje 
dośw.iadczenia heppeningu, Gombrowicza, Joyce'a ... , najostrzej najba·r
dziej WY'raziście chwyta rodzinne tradycje, osobliwości 1obyczajowe, ba, 
pr.zyziemne całkiem swoJstośc.i. regionalne! Jest w tym spotkaniu urok 
i ,zapowiedż orygirualności ( ... ) 

Bohaterowi Paternostra powodzi się w Metropolii ni.e najgorzej: do
wodem nie tylko humorystyczne prezenty („rum baccardi i papierosy 
kubańskiie"), ale zwłaszcza słowa rodziny, dla której jest równocześnie 
chlubą i wyrzutkiem, jak airtyście przystało. Zazniał, jeżeli nie sławy, 
to p.o1WOldzenia: kiobietom nie był obojętny: i za granicą także bywał . 
Cały jest więc nylonowy, komisowy i orbi.sowy ... L ecz to mu właśnie 
nie wystarcz.a. Prez.eraża go śWliat karteczek „informujących o cenie 
ciał, uczuć" - tym bardziej że kojarzy mu się wyraźnie z hioll'TuOseksu
alizmem, którego l)okusę rozpoznał w sobie ze wstrętem i grozą. Po
w.rót do !domu będ7lie więc dlań powrotem w zwyczajny eroty.zm i w 
cień ojcowskiego aut01rytet.u : dlatego rozpo cznie od pokuty, od calowa
nia ręki, co kar,ze, od JdęczenJa na grochu. Będzie biblijnym Józefem, 
najpóżniej ur-0dzonym Beniami:n.em, synem marn.oitra .wnym, na którego 
przyjęcie ojciec wydaje ucztę... P.rzekształcenia nieprzypadkowe: po
wrót do ojca bylby równ~eż poiwrotem do religii. Dziecinnym krajem 
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prostych cnót i zwyczajnyich grzechów, do którego nagle zatęsknił Jó
zio, rządził razem z rodzicielem past.or Goik - nieustraszony tropi
ciel Kusego, Ka::.pra, Kuternog i, Borsuka, Majstra, sŁ01wem demooa, 
utożsamianego naj częściej z wołaniem płc i. Postaiwa pokory, od jalciej 
zaczyna Józio, niewątpliwie św iad czy o wewnętrznej poi:_ażce (albo 
przynajmniej I'ozczainowaniu) ( ... ) 

Do domu więc, do oj ca, do rodzinnych stron! Jakże jednak te stro
ny osobliwe... I rod1zina dziwacz:-11::1. Oj ciec mówi raz z chłopska , ra2 
z pańska; nic dziwneg.o: 

(„. ) urodziłem się w czasach, które mus ialy s"ę skończyć. Urodziłem się 

na pograniczu i nie zdobyłem świadomości narodowej za raz po urodzeniu. 
O klasow ych antagonizmach rtowiedz ia łem s i ~ z życia i po wojnie na 
szkol e niach ideo logiczn ych. Przed wojną b y łem w rogie m klasowym takich 
j ak j a , teraz p o wo jn ie. Klasa robo tni cza , do które j przys tal em, po pe 
wnym okres ie prewencyjnym pozwoliła mi p rzewodz i ć sobie na jednym 
z odcinków życia produkcyjnego . Co do świ adomości narodowej, nie mia
ł em trud ności z przy j ęciem zasad intern acjonalizmu . Były uczeó austriacki, 
wci elony do armii czeskiej, ziemianin polski, emigrant argentyński , wró
ci łem, i to niechaj s ię li czy . 

Ale jaki on tam ziemianin„. Posłuchajmy lepiej matki, która „ktoń

czyła w Opawie kursy dla panien z dol:>rych mieszczai1skich domów": 

Pozna łam J a nk a n a godzinie bib lijn e j . 
By ł piękn y , czarn y , 
kędz ie rzawe pukl e m i ał jak Da wid. 
Był właścier i e l em małego 

maj ątku, ale był rilcht ig . 

Ha ns s ta ra ł s i ę o moj ą rękę cztery la ta . 
W szys tko b yto rozważne i przejmuj ąco mi łe . 

Powiększył swój mał y maj ą tek 

drogą k ilku uczci w ych spekulacji. 

w podróży poś lubnej pok aza ł mi Polskę (.„) 

Zwariował ten Kajzar, pomyślcie. Nie, on swoją ziemię zna dobrze: 
cieszyński skra!wek Sląska. Ten właśnie, który był cząstką czeskiej 
prowincji austriackiego imperium i niejedno - w obyczaju i gospo
darce - przejął z południa j !Zachodu. Historia zwracała go :tirontem 
do Wiednia, Pragi i Berlina . Ale tak jak uchował swcJą wiarę - pro
testancką! - tak wbirew wszystkim i w szystkiemu pozostał polski. 

Tyle, że to Polska nieznana, przynajmniej w literaturze. Wieś i mia
sta stapiały się tam już w (:drobno) mieszczańskim obyczaju, rygory
stycznym i zarazem prosta:ckim, mocno też - w dobrym i złym -
nasiąkniętym niemieckimi naleciałościami. Jakże to znakomicie Kajzar 
podpatr:zył! Jak zręcznie - Jdlkoma n.ie dbałymi kreskami - wymalo
wał! Oszczędność i zachłanność; wulgia;rną cielesność 1 skrzętną troskę 

o schludność i porządek ; patriatrchalną surowość i wieprn01Wate r-0.zpa-
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sanie... Panoramiczna technika - bezładne niby · następs·two krótkich 
1scenek, gdzie rozprawiają coraz to nowe postacie - doskoruale odpo
wiada naturze śwdowiska. Onio również jest niczym przekładaniec: 

chłopskie jeszcze na spodzie: 
Jak cie gwizdna po łbie, to obocys, co to je w ·cudze chałupe nos 
wstrykać. 

dro.bnomieszczańskie na co dzień: 
Skąd oni mają tyle pieniędzy przyjęcia urządzać. . '. 

świadome swej protestanckiej odrębności: 
Idą czasy prześladowań i znowu przyjdzie nam zapiekać Pismo w chleby, 
tak jak to czyniU w siedemnastym wiek11 na Ziemi Cieszyńskiej przodko
wie nasi, którzy na stokach Czantorii karmili i krzepili się słowem. 

inteligenckie niekiedy, przynajmniej na pokaz: 
Panie profesorze i ten młody zapytał mnie, co zrobiliśmy z Europą, cy· 
wilizacją, humanizmem ( . .. ) 

Nawet najdz;iwniejs;ze (ale i najbardziej smakowite) momenty Pater
nostra wywodzą się często z przenikliwej obserwacji obyczaju. Łatwo 
dostrzec parodię w przemówieniu pastora. Ale i babskie świntuszenie 
nie zrodziło się tylko w wyobrażni Kajzara. Coż dopiero biesiadne za
bawy: pogaduszki przy cygarach, magiczne sztuczki Ojca, wróżenie 

z ręki, ciuciubabkra i salonowiec - czyż nie znajome każdemu, kto 
o podobne środowisko zatrącił? Pomysły pisarza tkwią mocn<> w tzw. 
„życiu" : o wiele silniej niż w komediach „relistycznych", które na 
ogół wstydzą s.ię rzeczywiistości. Zwłaszcza współczesnej. Tymczasem 
Kajzar pokazał niezniszczalność środowiska, obdairz.o.nego niesłychaną 

zcfo.lnością adap!Jacji: czuje się ono równie dobrze w buraczkowym 
moskwiczu co w niegdysiejszej dorożce, równie zręczmde radzi sobie 
z biurnikrncją a:> kiedyś z konkurencją. Tej niezniszczalnośd równa się 
tylko nienawiść piisarza, który swe postacie obdarzył wspólną i wdzię
czną nazwą „knurów". 

Jednak Paternoster nie jest obyczajowym obrazkiem. Paternoster 
jest snem. S n e m bo h a t e r a, k t ó r y ś n i po w r ó t d o d o
m u. Powrót upl1a.gniony i niemożliwy, którego nigdy naprawdę nie 
będzie: raz.rachu:n€k z Ojcem, pastorem, może Bogiem?... pozostanie 
wewnętnz.ny, wyobrażony tylko. 

Paradoksalnie p~ada to sam Ojciec: 
W pohańbieniu wracasz, miły s ynu, po co? 
prZecież widzisz, że nas tu nie ma. 

Sen miesza lata i czasy: dlatego bohater czuje chwilami jak dziecko, 
chwillami jak dorosły. Między pas.tacie z rodzinnego domu wdzierają 
się poznane póżn.iej, nazn.aiczooe eir\()ltycznie (trzy wymalowane ·-panie, 
Gwiazda, dwaj hom<Jseksualiści). Pojawia się również figura ·z domo-



wych wspomnień, SS-mann Brandfisch ... Sen znosi także różnicę mię
<lzy rzeczywistym a pomyślanym (albo raczej - odczutym): dlatego 
Gwiażda, która się chyba kiedyś bohaterowi podobała, zmienia się -
z chwilą, kiedy mu obrzydła - w odrażającą staruchę. Sen myli wre
szcie i plącze postacie: dlatego Ojciec utożsamia się jakby na chwilę 
z dziadkiem („z Jana, którego powiła mu Katarzyna, Ui~odził się File
mon i Józef" - a Jan to przecie imię Ojca!). Wspomina wtedy, jak 
w 1887 ro.ku w Tybindze objawił mu się - niczym Lutrowi na Wart
burgu .,-- SlaJITI diabeł. Diabeł w ogóle zajmuje sporo miejsca w Pater
nostrze: zobaczymy tak, jak w lliocnych lękach i rojeniach dostrzegało 
g-0 kiedyś dziecko ... 
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{„Dialog" nr I, 1970) 

I . HELMUT KAJZAR O TEATRZE 

Scena w nocy zawsze jest duża. Podnosi się bowiem w górę, wyciąga 

fartuchy, kulisy, żeby zapobiec niebezpieczeństwu poźaru. Widownia 
jak w czasie przedstawień jest ciemna. Na noc zdejmuje się również 

brezentowe pokrycia z podłogi. Widać prawdziwe deski sceny. Zdaje się, 
że podłogi we wszystkich teatrach są podobne - szorstkie, chropowate, 
podziurawione gwoździami, świderkami, pochlapane farbą. Jeśli pod
nieść wieko, z zapadni z głębokości podscenia wychodzą ku górze scho
dy, zawsze zakurzone, ponieważ teatr jest skarbnicą prochu i pyłu. 

* 
W żargonie teatralnym, a także potocznym języku, używamy powie-

dzeń: „zagrał się na śmierć", „przyrosła mu maska, broda". Takie po
wiedzenia zapamiętały pierwotny lęk wyobraźni, kontaktującej się je
szcze ze światem magii. Istotnie możemy przesuwać granice umowno
ści, przybliżać maskę do skóry. 

* 
Wczoraj widziałem film o Jordanii. Biedni, chorzy ludzie, uchodźcy, 

ludzie poparzeni napalmem. Litość, współczucie. Zal. Zycie w strachu. 
W upodleniu. Bez pewności. Zwichnięte poczucie pewności ( ... ) 

Czym będzie przedstawienie? Co ludzkiego uda nam się powiedzieć~ 

* 
Twórcy chcą stworzyć model widowiska tragicznego XX wieku. Obok 

problemów politycznych, zagadnień społecznych, wymagających szcze
gółowego przypatrywania się zmianom jednostki z życiem społeczeń

stwa i grupy, teatr, śladem nauk o człowieku i jego zachowaniach, chce 
zbadać te strony psychiki ludzkiej, które mówią o tożsamości gatun
kowej i które sprawiają, że ciągle niewygasłe są uczucia braterstwa, 
osiągalny jest stan świętości, możliwe bohaterstwo i wiara. Człowiek 
staje wobec porządku Wszechświata, Kosmosu. „Bo ta Ziemia to go
spoda w olbrzymiej naszej podróży". 

Sztuka <lrugiej polowy XX wieku, zgodnie z doświadczeniem histo
rycznym, nieufnie przygląda się dyktatorom, wodzom, uczy ostrożnego 
i przewidującego obchodzenia się z nimi. Niechb11 nawet byli wielcy, 
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z trud<?m w to uwierzę. Historia radykalnie zmieniła nasze pojęcie tra
giczności, pozwala jedynie wyobrazić sobie nas tragicznych. W dykta
torach widzimy ludzi powolnych polityczno-ekonomicznym ukladom. 
O ludobójstwie nigdy nie mówimy, że jesl tragiczne. Boga wzywać 
nadaremno. Sztuka też mniema o sobie skromniej. 

* 
Pójść więc drogą teatru, który przez odwołanie się do wspólnej ludz

kiej nieświadomÓści, jej wzorów, archetypów chce odbudować stracony 
dawno gatunek: tragedię, tragiczność w ogóle? A jeśli się jest nieufnym 
wobec archetypów, lub prawie się nie wierzy w i.eh istnienie? Co 
więcej, gdy się dostrzega, że ta szlachetna i prawie bohaterska metoda 
twórcza. stara się ożywić umarle formy, niepotrzebnie usiluje przedlu
żać moc mitów i ich oddzialywanie, podczas gdy powinny byly być 
dawno zapomniane, aby nie przeszkadzaly żywym, istotnym proble· 
mom? 

,, 
Dyskusja o wrażliwości, odczuwaniu prawdy, posiadaniu prawdy. 

Przeciwko komu? O niebezpieczeństwach inscenizowania w teatrze. 
Sztuka powinna się rodzić i umierać sama. 

Obnużając siebie, odslaniając coraz tajniejsze, coraz intymniejsze re
akcje psychiczne, zbliżamy się do czlowieczeństwa. Do jego źródel. 

I w tym wypadku, podobnie jak w dążeniu do źródeł teatru, trzeba 
się zapytać, kiedy zaczynam się w nich nie mieścić? Trzeba cenić 

calą różnorodność materia.lu, który ze sobą niosą. Zbyt vparty powrót 
do źródla grozi uduszeniem lub kalectwem. 

* 
Myśl o kryzycie kultury i sztuki europejskiej nie jest myślą nową. 

Nawet diagnoza jej agonalnego stanu malo kogo zadziwia. Jednakże 

taka- diagnoza zmusza twórców do zajęcia wobec niej jakiejś postawy. 
Aby tworzyć, muszą rozstrzygnąć kilka ważnych problemów, bodaj 
uzmysłowić sobie ich obecność. Kryzysy, zrównanie hierarchii, zrelaty 
wizowanie wartości, dewaluacja, potanienie ludzkiego życia, gnicie este
tyk. Twórca w czasach, które nie mają Boga Sztuki, musi w każdym 
dzjele stwarzać na wlasną odpowiedzialność zespól kryteriów, wobec 
~órych i dla których odważa się zabrać głos i urodzić jeszcze jeden 
przedmiot natury estetycznej, a który w szczęśliwym razie będzie zbli 
żał się do zagubionej idei harmonii i da.wal świadectwo istnieniu „twa
rzy ludzkości". 

(Teksty przedrukowane z dwut ygodnika „TEATR'', 7 następujących arty
kułów H. Kaj zara: O cudach teatru Grotowskiego, „Teatr" nr 19, 1968; 
Notatki z okresu prób „Bolesława Smlalego", „Teatr" nr 15, 1969; I co 
dalej po zagładzie, „Teatr" nr 16, 1969). 
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POLSKA DRAMATURGIA WSPÓŁCZESNA 
NA SCENIE TEATRU WSPÓŁCZESNEGO 

WE WROCŁAWIU 1966 - 1970 

Jarosław Abramow 

Tymoteusz Karpowicz 

Anatol Stern 

Tymoteusz Karpowicz 

Tadeusz Rótewlcz 

Aleksander ~cibor-Rylski 

Janusz Odrowąt 

Stefan Bratkowsk.I 

„DERBY W PAŁACU" 
Reż. Andrzej Witkowski 
Scen. Janusz Tarlyłło 

Premiera 30. 10. 1966 

„ZIELONE RJiKA WICE" 
Reż. Andrzej Wilkowski 
Scen. Kazimierz Wiśniak 
Premiera 19. 2. 1967 

„RZEZNIA" 
Reż. Eliasz Kuziemski 
!scen. Andrzej Witkowski 
Scen. Barbara Gutekunst 
Prapremiera IO. 4. 1967 

„PRZERWA W PODROZY" 
Reż. Andrzej Wilkowski 
Scen. Daniel Mróz 
Premiera 28. 5. 1968 

„STARA KOBIETA WYSIADUJE" 
Reż. Jerzy Jarocki 
Scen. Wojciech Krakowski 
Prapremiera 28. 6. 1969 

„BLISKI NIEZNAJOMY" 
Reż. Halina Dzieduszycka 
Scen. Janusz Tartylło 
Premiera 23. 10. 1969 

„NIEZWYKŁA PRZYGODA" 
Rei. Halina Dzieduszycka 
Scen. Barbara Gutekunst 
Premiera 27. 2. 1970 
(scena młodzieżowa) 

„POGRANICZE POlUDNlll: 15" 
Reż. Andrzej Witkowski 
Scen. Kazimierz Wiśniak 
Premiera 23. 3. 1970 

13 



ZESPÓŁ AR~YSTYCZNY TEATRU WSPÓŁCZESNEGO 
:W-SEZONIE 19li'0/1971 

14 . 

" ANDRZEJ • WITKOWSKI 
dyrektor i kierownik artystyczny 

TYMOTEUSZ KARPOWICZ 
końsultant programowy 

JANUSZ PŁA WIŃSKI 
V-ce dyrektor 

MIROSŁAW J ĄSTRŻĘBSKI 
JADWIGA GROSSMAN 
WŁODZIMIERZ KOWALEWSKI 
BARBARA GUTEKUNST 

REŻYSERZY 

HALINA DZIEDUSZYCKA 
JERZY JAROCKI 
WALDEMAR KRYGIER 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

AKTORK'I · 
ILONA BARTOSlNSKA 
ALEKSANDRA EpNARSKA 
INA NOWICZ-BRONSKA 
HALINA DOBRUCKA 
AIITNA u'i<OŻDŻÓ'W'N-A 
DOROTA DWORZYNSKA 
MARIA <:;óRECKA 
JADWIGA GROSSMAN 
JADWIGA HANSKA 
ZUZANNA )-!ELSKA. 
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JADWIGA KUKULSKA 
ASJA ŁAMTl\JGINA 
HALINA MILJ..ER 1 
MARLENA MILWIW 
BARBARA PIJAROWSKA 
CECYUA -Pt'JTR,Q •. . ,. '" 

JADWIGA PYTLASINSKA 
HELENA llEKLBWSKA · 
IRENA REMBISZEWSKA 
MAŁGORZATA ·SZU DARSKA 
W ANDA WĘSŁA W 
GE,[':IA .WYDRYCH 
MARIA.ZBYSZEWSKA 

' 

- kierownik mu7.yczny 
- praca nad słowem 
- ćwi czenia ruchu 
- plastyka reklamowa 

SCENOGRAFOWIE 
BARBARA GUTEKUNST 
JANUSZ TARTYŁŁO 
KAZIMIERZ WISNIAK 

AKTORZY 
ED# ARO APA 
JERZY BIELECKI 
ANDRZEJ BIELSKI 
JERZY BLOCK 
ANDRZEJ CIARKA 
ADAM CIESLAK 
ZBIGNIEW HORAWA 
HENRYK HUNKO 
BOLESŁAW IDZIAK 
MAREK IDZINSKI 
JERZY JANECZEK 
JERZY JONCZYK 
ANDRZEJ KIERC 
BOGUSŁAW KIERC 
Wł.ODZIMIERZ KOWALEWSKI 
EUGENIUSZ KUJAWSKI 
ELIASZ KUZIEMSKI 
ZDZISŁAW KUŻNIAR 

ZDZISŁAW LATOSZEWSKI 
EDWARD LUBASZENKO 
TADEUSZ MORA WSKI 
JERZY Z. NOWAK 
WOJCIECH NOWICKI 
MEDARD PLEW ACKI 
ANDRZEJ SKUPIEŃ 
STANISŁAW SZRENIAWSKI 
WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 

SUFLERZY 
JERZY CHUDZIŃSKI 
JADWIGA FIGIEL 
DANUT A KAJDA 
HALINA NIEDZWIECKA 

INSPICJENCI 
JANUSZ HEJNOWICZ 
MICHAŁ MROCZKO 
KAZIMIERZ OSTROWICZ 
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W REPERTUARZE 

Juliusz Słowacki 

Tadeusz Rótewlcz 

Naum Kodawln 

Peter Sbalfer 

Janusz Odrowąt 

- „SAMUEL ZBOROWSKI" 
Reż. Andrzej Witkowski 
Scen. Jan Kosiński 

- „STARA KOBIETA WYSIADUJE" 
Rei. Jerzy Jarocki 
Scen. Wojciech Krakowski 

- „KIEDYS W ROKU 
DWUDZIESTYM" 
Reż. Andrzej Witkowski 
Scen. Kazimierz Wiśniak 

- „CZARNA KOMEDIA" 
Reż. Jitka Slokalska
Scen. Janusz Tartyłło 

- „NIEZWYKŁA PRZYGODA" 
Reż. Halina Dzieduszycka 
Scen. Barbara Gutekunst 
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Kiel'JWnik techniczny: 
ANDRZEJ ROGULSKI 

* 
Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej: 
EUSTACH l A LES 
lóZEF PODOLSKI 

* 
Malarskiej i modelarskiej: 

WŁADYSŁAW CIACH 

* 
Stolarskiej: 

JÓZEF STEPEK 

* 
Akustyk: 

MACIEJ PROSEK 

* 
światło: 

JERZY KONIECZNY 

REDAKTOR PROGRAMU: 
HANNA SARNECKA-PARTYKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE: 
BARBARA GUTEKUNST 

Druk . Swidnica z. 2253 2.500 szt. IO 70 C-7-450-70 
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Cena 3 zł 
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