WIE 'ZNY TUŁA Z za a bagaż po iadaJ<1CY. rylk01~iK
wiadomość, że w ·zy tkie .kr::yczq e uandary" - to kaftan
~eti rwa, wymy '/one ze trach u pr::ed wolno c14, ze tracltu prz d
ludzką naturq.
W półcusna historia chętnie wydobywa • mroku dz1e1ów ŻydoM. kiej
ŻYD WIECZNY TUŁACZ
Atla111ydv - zaslużonvch neofitów: d• orzan, milionerów, filantropów. Cliecnie też od łania tajemnice żydowskiego pochodzenia wielu
WĘDROWIEC, PARIAS
~po ród ge11ial11ych umysłów cz ' niedo 'cignivn eh talentów. W pół
czes11a
hi toria skłonna je t jednak zapominać o innym wątku crad •cji
zaw ze wyklęty, zawsze obcy, zawsze garbaty
żyd<m:
kiej - o Żydach Pariasa h, o tych, którzy nie dążyli do
nie wie kim je t, dlaczego popadł w rozpaczliwe ::amie zonie z
sukcesu
i nie chcieli ię wybić. ich sukcesem hył •: ż 1dowskie serce,
jakiego powodu maniacko odmawia trzymania się w/a flej toisamo: i.
humor,
bezinteresowna inteligencja. Wszy tkie ż dowskie
Wędrowiec niepewny jwra, niepewny Ziemi Obiecanej. ::aws::e ::alę
wady: brak taktu, polityczną głupotę, komplek niż zo ci, zachłan
knio11y, zaw ze zd11miony„., je t jak człowiek ogan11 ty idee ju:e,
noś
na pieniądze - pozo tawili parweniuszom.
który nie może się pow trzyma od zasłaniania wyimaginowanego
Zawsze
więc byli Żydzi, którzy wiedzieli, że nie warto w irzekać się
pięma. A, im bardziej pragnie zasłonić, 1 m bardziej wielbi ka:.dą
wglądu
w
istotę świata na rzecz ka towej ciasnoty i nierzeczywi co ci
możliwość, która jako nowa zdaje ię być zdolna dokonać cudu.
Jinan
owych
tran akcji .. ,
Fa cynujq go wszystkie nowe wcielenia. każda nowa narodowo ć,
a pośród nich - Lejzorek Rojrszwaniec każdy nowy kostium - aby t •/ko zdołał zatmzować garb. 1 wierzy
krawiec mężc::yinian • zmiażdżony ogromem
Żyd-wędrowie , ie w nowym swoim wydaniu - bez garbu. będzie
HISTORII
bardziej pro ty, niż każdv niewqtpfiwy tubylec. Żyd niepoprawny
zy
należy
tu
i
teraz,
w
rzecz •wi rości jakże dalekiej od epoki, która
opt misca
::mia:.dżyła
biednego
krawca,
pr::ywoływać jego d::ieje . . .. i to włafoie
l tmejq w zakże optymiści, którzy wyg/o iakurat
w
TEATRZE?
wszy mnóstwo entuzjastycznych przemóll'ie1i
Podobno „nie cza żałować ró ·, kiedy płoną lasy!" Ale czy nic warto
w stylu: „wszy tko jest wspaniale na cym 1wjocalić choć jedną różę, aby na wypalonej pustyni świetlanej przy'izlepszym ze wiarów" - dobrowolnie wybierają
łości znalazł się ktoś, kto uwierzy, że warto, je zcze ra: warco,
pr::ejście na drugq stronę rozpaczy. Dowodzq.
pa.
adzit jedno bodaj drzewa.
·e muni/. ta yj1w w vlo « 11} ra t 1 ... 11it•be1:Teatr
dzisiaj wzdy ha boleśnie, niepewny wojej przy'izło.fri - niczym
piecznej gotowo.<ci do mierci.
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leps~ym ze Ś•~iatów-„ - dobrowolnie wybierajq
przej.fcie na drugą stronę rozpaczy. Dowodzą.
ie numift .ITmJjm1 li esotoSt rryrawa „ ni ·" ·zpiecznej gotowa ci do śmierci.
Los obcych, wygnanych, zawsze pariasów, zawsze trędowatych, 110woprzybylych.. . - czyż nie ten Los sprawił, że Żydzi, aby ocalić
człowiecze11 two, musieli być kim
więcej niż człowiekiem 1 aby
ocalić naród, musieli tać się Narodem Wybranym.
Czyżby więcistotq. wybrania miało być wygnanie? .,Ja wiem,
że jesteśmy Narodem Wybranym, ale czy nie mógłbyś 11a chwilę sobie
o nas zapomnieć i wybrać kogoś innego?" - powiedział do Boga
pewien Żyd, trzeźwo oceniający cenę, jakq płaci .się za wyjątkowość.
Skoro zmiana tożsamości jest dziełem frudniejszym od stworzenia
świata - cóż pozostaje? Być Żydem! Czyli przyjąć los istoł, które
nie chronione żadnym prawem, czy układem politycznym, q tylko
istot am i I ud z kim i. Byt Żydem - w całym absurdzie na1dosko11al zego ze wiatów - dźwigać najtrudniejszy 1 najtragiczniejszy bagaż: w o I n ość. Odkqd bowiem paszporty i kwity podatku dochodowego stały się wanmkiem dostrzeże11ia i uznania przez społeczerist
wo ... - istoty ludzkie, wolne hoty ludzkie, przestały się liczyć.
A więc Żyd - bo nieprzynależny do spo/eczetlstwa, nie akceptowany,
mimowolnie wolny, nieu tanniemożliwy, zawszeotwart·, obnaża, dzięki swojej niepr::ypadkowej przenikliwości, braki wszelkich
systemów, ideologii, partii, idea I izmów, które zmieniają nam doczesność 1 piekło doskonałości in spe.
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różę,

aby na wypa onej pu ·tym w1etlane1 przy ·zkto uwierzy, że warto, jeszcu- raz warto
posadzić jedno bodaj drzewo
Teatr dzi iaj wzdycha boleśnie, niepewny swojej pt'z_vszlości - niczym
bohater, o którym pragr1ie opowiedziet. Z tym więk zq determinacją
gra swoje ,być albo nie być" w przec::uciu wartości, które oceniamy
zwykle po ich stracte.
I nie jest przypadkiem, że Lejzorkowe Wędrowanie i wędrowm1ie
dziwnych ludzi - Aktorów, majQ ze sobq wiele 11· pólnego Tq StlmQ,
nielekką dolq ludzi wolnych- obdarza los również Artystów.
Aktorska opowieść o Lejzorku to również opowieść o Tea1r:e ... ,
o iluzjach, fikcjach, zjawach, maskach, gębach i. „ prawdzie,
wydobytej spod potoku słów, chaosu rekwizytów, podszewek kostiumów.
k10rzy Teatrzyku „Dziurawa Kurtyna" - to nie dzi iejsi aktorzy
komfortowo rozpieszczani przez chorobliwq „aktorskość" naszej
Jpek.rakulamej epoki. Aktorzy „Lejzorka" to Trupa wydobyta z pom~
roku dziejów teatru wędrownego, biedna, wyklęta, zapomniana przez
Boga i niechciana przez Ludzi.
Tercet kuglarski - zapatrzony w niewiadome
gdzie poza horyzont ...
Trio kloszardów zagubionych na kolejnej.
dworcowej scenie, • ędrujqcych gdzie. „?
Do Ziemi SwięteJ ztuki.
oca 1c c 10 1ed11q

łości znalazł się ktoś,
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