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HELMUT KAJZAR 

FONEMY 

myślę. że bez zgody na słabość moją. 
naszą niedojrzałość i delikatność nie znajdziemy 

dróg wyjścia dla Kultury. 
Dzieje się wiele pięknego i nowego naokoło nas. 

Sztuka schowała się przed profesjonalnymi 
konsumentami. 

Jest w kuchni rodzinnej. gdy piecze się imieninowy 
tort. gdy nakrywa się do stołu. 

na ba]konach ozdabianych kwiatami. 
ołtarzami. dla Bogów i kaczora Donalda. 

na ulicy w wykopkach ziemnych. w zakomponowanych 
ręką robotnika 

kostkach betonu i cegieł 
w zamiatanych i znoszonych do pojemników 

odpadkach. puszkach. piórach martwych gołębi. 
na fryzurze prowincjonalnej i światowej 

elegantki, w talizmanie żołnierza. 
w liście do domu. 

w dotyku który chce wyrazić 
miłość ... 

A kto tego nie widzi. jest biedny 
i nie ma dla niego ratunku. 
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HELMUT KAJZAR 

FONEMY 

urodziłem się w sierpniu 

pod znakiem lwa 

teatrem zajmuję się od dzieciństwa. 

Właśnie gdy byłem dzieckiem 

do PGR-u w Łące Prudnickej 

przyjechał teatr objazdowy z Opola. 

Zbudowano dla nich wśród drzew 

w parku scenę. Mieli zagrać Chorego 

z urojenia. Ale przyszła burza i 

nic zobaczyłem nigdy tej sztuki 

(teraz już nie chcę zobaczyć) scena stała 
długie miesiące pusta. 

Zacząłem spisywać i opowiadać 

historie prawdziwe. Wysłuchuję i zapisuję 

głosy. Te głosy. które zapamiętałem. 

Chciałbym by moje utwory 

wywołały opowieści równoległe 

pomagały wspominać. Co zapamiętałeś? 

Zmieniam miejsca. Podróżuję. 

Pisarstwo jakby porządkuje mi 

przeszłość, czasem uwalnia mnie 

od niej. 

Czasem nierozważnie chciałbym 

wykopać tunel w przyszłość.[ ... ] 
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HELMUT 
KAJZAR 

( 1941 - 1982) 

„U rodziłem się i wychowałem na pograniczu. pograniczu państw. 

języków, kultur. wojny i pokoju. („.) Między proletariackim 

internacjonalizmem. a prowincjonalnością; między katolicyzmem. a 

ewangelicyzmem; między totalitaryzmem. a demokracją: między 

indywidualizmem. a ubóstwieniem mas: między buntem i nadzieją na 

zgodę. a ostrożnym optymizmem. Między.„" - tak pisał o so~ie w 

książce Sztuki i eseje (Warszawa 1976). Urodził się na Sląsku 

Cieszyńskim w rodzinie protestanckiej. Polonistykę studiował w 

U niw~rsytecie Jagiellońskim. studia reżyserskie odbył w Warszawie w 

PWST. Już w czasie krakowskich studiów związał się jako reżyser z 

„Teatrem 38". odnosząc kilka znaczących sukcesów krajowych i 

zagranicznych na festiwalach teatrów studenckich. W czasie studiów 

warszawskich i po nich. oczekując na możliwość pracy w teatrze. 

zajmował się ese istyką i krytyką teatralną. Przedstawienie dyplomowe, 

Bolesława Smiałego Wyspiańskiego. wyreżyserował w Teatrze 

Współczesnym we Wrocławiu. Tu także zadebiutował jako dramaturg 
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swoim dramatem Paternoster w reżyserii Jerzego Jarockiego. I chociaż 

później związał się z Teatrem Narodowym i reżyserował w innych 

teatrach warszawskich i polskich - a także w teatrach RFN. Wielkiej 

Brytanii, Szwecji - Teatr Współczesny we Wrocławiu pozostał tym 

zawodowym teatrem dramatycznym. z którym związany był do ostatka 

najściślej. 

Określenie „zawodowy teatr dramatyczny" w przypadku sztuki 

Kajzara wydaje się ważne. Jest rozróżnieniem. które wskazuje na drugi 

obszar jego teatralnych zainteresowań. mianowicie na parateatralną 

pracę pedagogiczną. prowadzoną w małych grupach na turnusach 

kilkutygodniowych w okresie wakacyjnym. Doświadczenia te (do 

najbardziej znanych należą tu warsztaty prowadzone w Scheersbergu 

i Tubbingen) uogólnił w swym Manifeście Teatru Metacodziennego. 
Natomiast problemem otwartym - problemem dla przyszłych 

krytyków i t eatrologów - jest ich wpływ na kształt jego przedstawień 

reżyserowanych w teatrze dramatycznym. Z całą jednak pewnością ta 

wzajemna infiltracja - to graniczenie sztuki i nie-sztuki. życia i przed

stawiania życia, zawodostwa i amatorstwa - objawia się w jego pisar

stwie. W pisarstwie, które niweluje granicę między kreacją artystyczną 

i dokumentem. które lekceważy przyzwyczajenia czytelnicze i łamie 

ustalone definicje literackie gatunków. Ta gatunkowa perseweracja jest 

w różnym stopniu oczywista dla czytelnika dramatów Kajzara. 

zamieszczonych w książce Sztuki i eseje i w wydanym przez 

Ossolineum tomie pt. Sztuki teatralne - dramatów Paternoster. 
Rycerz Andrzej. Gwiazda. Koniec półświni. Trzema krzyżykami. 
Samoobrona. Ciąg dalszy. Włosy błazna. Musikkraker. Villa dei 
Misteri. Obora. Wyspy Galapagos. Król Dawid. Podobnie z prozą. 

Opublikowany przez Wydawnictwo Literackie tom prozy pt. Bez 
końca (Kraków 1980) jest przynajmniej w tym samym stopniu tekstem 

dramatycznym. poprzenikanym teatralnością. co przeznaczone przez 

autora dla teatru Włosy błazna. Ciąg dalszy. Trzema krzyżykami. 
Albo też te ostatnie są w tym stopniu prozą. co pierwszy. 
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Kajzar pisarz często mówi o konflikcie własnego domu pamiętanego 

z dziec i ństwa ze stylem życia, który poznał późnie j. konstatuje 

n iemożność pogodzenia „kompletu" dziecięcego św iata z rozbitą 

rzeczywistości ą współczesnej metropolii, zrozumiałą jedynie we 

fragmentach i przyjmowaną fragmentami. Tej niemożności odpowiada 

zawsze niekompletna. fragmentaryczna forma jego utworów litera

ckich i wspom niane już drastyczności występujące w jego pracy 

reżysera. Bowiem jed a z metafizycznych tajemnic sztuki tkwi w tym. 

że tylko na gruncie już osiągniętej całości świata może powstać artys

tycznie doskonała. zamknięta forma. zaś dzieła . które mażą całość 

(i być może w intencji autora są środkiem służącym do jej zdobycia). 

są właśn ie jej zaprzeczeniem. Dwie najwcześniejsze sztuki K ajzara, 

Paternoster i Rycerz Andrzej. przypominają jeszcze owe dawne, 

w miarę straszne i w miarę dowcipne, i rozpisane na role. utwory 

sceniczne: nie przypadkiem obie one odwołują się do dzieciństwa 

autora. pierwsza wspomina dom rodzinny na Śląsku Cieszyńskim, 
druga eksploatuje świat dziecięcej baśni. (Przy czym - odnotujmy i to 

zastrzeżenie - pamięć własnego dzieciństwa może być wciąż odczu

walnym brakiem, który każe poszukiwać całości, ale może się również 

okazać tropem prowadzącym na manowce, nie pozwalającym znaleźć 

całości tam, gdzie by można ją zobaczyć}. Następne sztuki ... Właśnie. 
Gwiazda mieści się w konwencji scenicznego monodramu: ale przecież 
pozornie. Dotychczasowe inscenizacje traktowały ją jako dramat 

rozpisany na role. a gdyby inscenizacji podjął się sam autor, być może -

na szczęście czy na nieszczęście spektaklu - uznałby i to rozpisanie za 

niewystarczające i zmagał się aż do prób generalnych z czymś. czego 

nawet nie sposób pomyśleć. Koniec półświni jest słuchowiskiem 

radiowym: jeśli jest słuchowiskiem: jeśli nie zechcemy potraktować go 

jak utworu scenicznego - a wtedy wyłonią się zupęłnie nieoczekiwane 

trudności pokazania tego. co zostało powiedziane. Dalej Trzema 
krzyżykami. a raczej +++. Samoobrona. Ciąg dalszy. Bez końca ... 
Nawet tytuły mówią o fragmentaryczności, otwarciu - o otwarciu 

przewodu duchowego. nie o zamknięciu. Dlatego nie umiem odpo

wiedzieć dokąd zajdz ie ta twórczość. N ajnowszy dramat Kajzara 
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Villa dei Misteri znowu przypomina owe zacne. w miarę dowcipne i w 

miarę straszne utwory. które reżyser po prostu „przeniósł" na scenę (co 

za prawidłowość! w tym dramacie bardziej całym znowu pojawiają się 

symboliczno-baśniowe obrazy i ten Brat Czapla jak cytat wyjęty 

żywcem ze Śląska Cieszyńskiego ... - ale czy ta prawidłowość nie jest 

czasami zbyt łatwa. zbyt właśnie oczywista?). 

Twórczość reżyserska i pisarska Kajzara mówi o współczesnych kkach 

i współczesnej próbie ich przezwyciężenia. przeciwstawia zinstytucjo

nowanej przemocy szczerość dzieciństwa. prawdę serca. W czym nie 

jest znowu tak bardzo różna od twórczości jego polskich i europejskich 

rówieśników. Ale poza szc zegółowym wykazem współczesnych plag. 

klęsk i nadziei. wyłożonym explicite. twórczość ta jak żadna mi znana 

inna wyraża samą swoją konstrukcją - niejako ponad głową autora. 

wyraża w sposób nie zamierzony. więc tym wiarygodniej - podstawowy 

dy lemat naszego świata. światopoglądowy konflikt między całością 

i częścią. Swoim pietyzmem dla szczegółu. mikrogestu mówi o naszym 

wyolbrzymionym poczuciu części (to ujawnian ie drobiazgowej indy

widualizacji zachowań. a waga. jaką przywiązujemy do Ja i każdego 

wyrazu Ja ... ). swoim „brakiem pomysłu na całość" mówi o naszym 

braku pomysłu na całość. Wyraża konflikt między konsumpcyjnym 

podejściem do życia (jako że konsumuje się zawsze fragmenty. nie 

można skonsumować świata) i potrzebą wiary (bowiem tylko uwierzy

wszy. pomyślawszy coś nieosiągalnego. można całość pomyśleć. można 

„mieć świat"). Wyraża chwiejne zawieszenie współczesnego człowieka 

między wąskim i szerokim znaczeniem pojęcia „kultura". No bo każdy 

przejaw ludzkiego działania jest kulturą w szerokim rozumieniu, już 

choćby z tego powodu. że jest ludzki. i choćby dlatego zasługuje na 

uwagę. ale tylko to. co wyraża zawsze wyższy sens. co zostanie opatrzo

ne wartościami. to już uładzone i zamknięte. może być włączone do 

kultury - do kultury właśnie w owym wąskim rozumieniu. My. konsu

mujący wytwórcy. wytwarzając i konsumując (cokolwiek). uczest

niczymy w kulturze. Z drugiej zaś strony. nasze dzisiejsze lęki. nasze 

wci~ż żywe poczucie braku ... 

Andrzej F alkicwicz. Z eseju: Część i całość. 
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Andrzej Falkiewicz 

POZNAŁEM HELMUT A ... 

... zanim wiedziałem o jego ambicjach dramatopisarskich. być może 

nawet - zanim on sam wiedział. że zostanie w przyszłości przede 

wszystkim dramaturgiem. Przyszedł do Andrzeja Witkowskiego z go

towym pomysłem inscenizacyjnym Bolesława Smiałego w scenografii 

Szajny na zbliżające się stulecie urodzin Wyspiańskiego. Tak zaczęła 

się nasza przyjaźń i wrocławskie reżyserowanie Helmuta. które w jego 

ówczesnych planach miało może być tylko epizodem. etapem drogi. 

a okazało się najpokaźniejszą częścią jego reżyserskiego życiorysu. 

Tekst swojej pierwszej „dorosłej" sztuki teatralnej. Paternoser -
przedtem były tylko dramaturgiczne wprawki w studenckim T 38 -

przyniósł podczas prób Smiałego i zaraz z wiadomością. że chce to 

robić Jerzy Jarocki. To przesądzało sprawę. Sam byłem Paternostre m 
olśniony. ale moja ocena nie miała teraz większego znaczenia; 

wystarczy wspomnieć. że pozycja Jarockiego wówczas w Teatrze 

Współczesnym była taka. jak jego dzisiejsza pozycja we wrocławskim 

T eatrze Polskim. T ak więc przyjaźniłem się nadal z Helmutem 

reżyserem. ale jego dramat podziwiałem na scenie w mistrzowskiej 

reżyserii cudzej. 

Dopiero podczas realizacji Trzema krzyżykami reżyser i dramaturg 

stali się jedną osobą. Przychodził do naszego mieszkania. dzielił się 

z Krystyną i ze mną swymi kłopotami reżysera. a ślady naszych 

rozmów odnajdywaliśmy potem w kolejnych jego dramatach (tak na 

przykład Dziadek. prokurator z Villi dei Misteri. który wnioskował 

o karę główną „trzy razy z powodzeniem". naprawdę był moim wujem). 

W czasie prób i w jego towarzyskich kontaktach z aktorami 

odnajdowaliśmy tę samą przyjacielskość. którą nas obdarzał podczas 

swych wizyt. Szczególnie dobrze pamiętam bardzo mozolne próby 

Villi dei Misteri. kiedy bodaj już wiedział o śmiertelnej chorobie (nie 

wiem. czy wiedział 1uz wtedy. czy dopiero przygotowując 

Samoobronę w akcjach teatru meta-codziennego). Pamiętam. że -

dopuszczeni do tej wiedzy - patrzyliśmy ze ściśniętym sercem na jego 
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manifestowaną nieodmiennie wo bec kolegów aktorów pogod~ ducha. 

Dziś właśnie , poczytując Fonemy. znalazłem do tamtego naszego 

patrzenia stosowny komentarz: "Szczęście - j st obowiązkiem wobec 

najbli ższych . N ie wolno okazać nikomu nieszczęśc i a. Nie wolno. T o 

najgłębsza ta jemnica ludzkośc i. Szczęście jest ohowiązkem i kurtyną . 

której tobie nie wolno samowo lnie ... ". 

W tym czasie jako reżyse r zrósł się już całkow i cie z własną drama

turgią - dotyczy to równ ież jego realizacji warszawskich: Gwiazdy, 
Obory. transkrypcji Antygony- i stał sie niemal wyłąc zn ie reżyserem 
swego „teatru autorskiego". M y z kolei próbowaliśmy nieśmiało 

namówić go. żeby zdecydował się oddać swoją twórczość 

dramatopisarską w cudze ręc e - nic w iedząc i nie chcąc wiedzieć . nie 

dopuszczając myśli. że t rady już są zbyt eczne. 

Bo oto znalazła się w cudzych rę kach . Wrocławską Oborę w dziwnym 

czasie stanu wojennego zrea l izował błyskotliwie A ndrzej M akowiecki. 

Potem arcytrudne Wyspy Galapagos. „dla upamiętnienia dziesiątej 

rocznicy śmierci Autora". w bardzo udanej reżyse rii Jacka 

Orłowskiego. A teraz Villa dei Misteri. którą - tamtą - tak dobrze 

pamiętam. 
wrzesień 1994 r. 

HELMUT KAJZAR 

MANIFEST 
TEATRU MET A - CODZIENNEGO 

Teatr meta-codzienności odwołuje i unieważnia wszystkie 

trzy reguły dramatu klasycznego. jedność czasu, miejsca i akcji. 

W szystkie jednocześnie. W teatrze meta-codzie nności „teatr" 

odzyskuje swój rytualny sens, odzyskuje godność 

urodę 

ostateczność 

zwykłość 

i prostotę - G otowania mleka -

Zamykania i Otwierania drzwi -

Ubierania i Rozbierania -

Patrzenia przez okno. 

O d tej pory „teatr" staje się miejscem pośrednim -

takim jak schody jak korytarz. jak 

Ziemia. Jest zwykły 

nawet w nieprawdopodobieóstwie. 

Odzyskuje czas teraźniejszy. 

przeszły i przyszły. 

Odwołując reguły i uwalniając wyobraźnię od ich przemocy 

zmienia je w instrumenty 

wyobraźni.Teatr meta-codzienności 

jest teatrem powszechnym i jednostkowym. 

Poprzez to co jedyne, 

umożliwia kontakt 

suwerennych jednostek. 
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TADEUSZ RÓŻEWICZ 

*** 
Ukryłem twarz w dłon iach 

On Der T od T odes Angst 

ja podglądacz śmierci 

która w moim jc;zy ku 

jest płci żeński ej 

zabawa w chowanego 

uk rywamy sic; 

w uśmiechach 

on wie 

że musi umrzeć 

ju ż za miesiąc 

za tydzień 

powiedz m i prosiłem 

jesteś teraz ode mnie 

mądrzejszy wiesz już 

prawie wszystko 

mówił z trudem 

ale wyraźnie 

zostałem zamieniony w mir;so 

zredukowany do mic;sa 

które cierpi 

powrót mój do życia 

był straszny 

ale nie mogr; tego wypowiedzieć 

nie wolno mówić 

nie trzeba poprawił sic; 

uciekałem z oczami 

przyniosłem mu wiersz 

czytałem głos mnie zawodził 

on umarł 

a ja przeż łem 22310 dni słow n ie 
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Pamięci H elmuta K 

dwadzieściadwatysiące 

trzy stadziesir;ć 

miasto mimo piekielnych upałów 

zjadło sto cieląt 

trzysta krów 

dwieści e świń 

konia królika 

dwa gołr;bie rybr; sam e; 

dzika 

sto tysi r;cy jaj 

trzysta świń 

parr; koni 

królika same; 

dwa gołr;bie rybc; 

kilka psów 

w obiegu nieoficjalnym 

daruj mi ten żart synku 

uśmiechnął sir; blado 

dotknął mojej dłoni 

przyniosłem mu wiersz 

czytałem 

głos mnie zawodził 

zamknąłem 

za sobą za nim 

drzwi 

Kiedy chmury płyną 

po niebie 

pisanie o zmarłym 

jest czymś n ieskończenie 

smutnym 

listopad 1982 

RÓŻEWICZ O TEATRZE KAJZARA 

Zmarły przed dwoma laty Helmut K ajzar przysłał mi kiedyś „Manifest 

teatru meta-codziennego". Było to w roku 1978. Prosił o opinię. chciał 

na ten temat porozmawiać. Na marginesie lektury zrobiłem notatkę. 

której nie przesłałem Kajzarowi, bo nie miałem wtedy czasu dokładniej 

opracować moich uwag. Znalazłem teraz i ogłaszam. Oczywiście ton. 

w jakim się pisze do żyjącego. młodszego kolegi i przyjaciela, nie jest 

właściwy w stosunku do Zmarłego. jeśli ogłaszam notatkę. to tylko. 

aby został ślad z naszych rozmów i wymiany zdań. 

... Mam przed sobą „Manifest teatru meta-codziennego". autorem 

manifestu jest reżyser i pisarz - w jednej osobie - Helmut K. Zaletą 

manifestu jest jego zwięzłość, pół strony maszynopisu! Po wieloletniej 

przerwie, spowodowanej drugą wojną światową. manifesty znów 

wchodzą w modę - mamy „manifesty" Kantora. Grotowskiego. 

Litwińca. Szajny ... Wielu reżyserów ogłasza swoje manifesty w formie 

„wywiadów", rozmów itp. Ambicją każdego teatru studenckiego. 

amatorskiego. uczniowskiego jest „manifest". Ogłasza się „manifesty" 

teatralne w Krakowie, Wrocławiu, Lublinie. w różnych miastach 

wojewódzkich. powiatowych (gminnych?). Są to często wypowiedzi 

pełne mistyki i filozofii (oczywiście „głębi"). Twórca studenckiego 

teatrzyku jest „zapanbrat" z Konfucjuszem, św. Janem od Krzyża. albo 

z Artaudem. Jungiem. Wszyscy są w „coś" wtajemniczeni... Jednym się 

wydaje. że pierwsi odkryli w teatrze dość pospolite i powszechnie 

znane zjawisko, jakim jest śmierć. inni uwierzy li. że są świętymi i mę

czennikami teatru. Jednym słowem mamy nowe zjawisko profesjo

nalnych męczenników sztuki. którzy w telewizji i na bankietach 

deklarują swoją wspólnotę w ubóstwie ze św. Franciszkiem i Bratem 

Albertem... Można powiedzieć, że wędrują po metropoliach. 

festiwalach. salonach. ambasadach i pałacach na „przyboś''. czy li na 
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bosaka. Mówią. że umarł nic tylko teatr. ale także budynek teatralny. 

Teatr po śmierci teatru! Gaworzą o tym uczeni w piśmie habilitowani 

docenci. różne panie, a nawet kilku profcsorów ... Ci są „nieomylni", 

ponicwaz głoszą swe poglądy ex cathedra. 

Kajzar należy do nielicznych. którzy myślą o rozwoju teatru ( i drama

turgii) w teatrze. nic ponad teatrem. obok teatru. pod teatrem ... Jest to 

reżyser. który nic tylko docenia wartość budynku teatralnego. tekstu 

literackiego {brr!). ale wręcz się ubiega. aby mu pozwolono pracować w 

tych pogardzanych budynkach. gdzie są fotele. kurtyna. bufet, ubikacja. 

a nawet kasa (cóż to t akiego?!? co ma mistyk i męczennik do kasy?). 

K ajzar nie jest ani męczennikiem. ani zbawicielem, jest sługą 

Melpomeny ... Jest na tyle skromny. że często stara się zabawić 

publiczność. A o to jest naprawdę trudno w czasach. kiedy wszyscy na 

wyścigi uprawiają swój „teatr ogromny". działacze. politycy. kapłani. 

rolnicy. robotnicy. renciści. inteligencja twórcza. a nawet aktorzy. 

Kajzar zajmuje się codziennością . którą ma nadzieję przerobić w teatrze 

na metacodzicnność. Nie gardzi elementami fizjologicznymi („obsceni

cznymi"). ale są one zawsze ważnym elementem budującym atmosferę 
przez wykorzystanie kontrastu - no cóż. nie stronił od takich rzeczy 

mistrz Arystofanes, ale „cnotliwi" warszawscy recezenci oburzaja się na 

Kajzara, że w Pijakach Bohomolca jakiś pijanica sika na scenic. bardzo 

zresztą kunsztownie (oczywiście jest to „sztuczka"). Kajzar został 
przez krytyków zwymyślany po chamsku. brutalnie. nic napisali nic o 

pięknie tego dowcipnego przedstawienia. o świetnej scenograf ii i do

brym aktorstwie ... Napisano o sikaniu. Inny recenzent warszawski 

w recenzji z Odejścia głodomora pisał: „Spektakl jest szalenie dosło

wny. pławi się w naturalistycznych wulgarnościach i obrzydliwościach 

{z robieniem kupy na scenic włącznie). odchodząc daleko od prozy 

Kafki..." Oczywiście recenzent przesadził z ową „kupą". której nikt na 

scenie nic robi. bo przecież to niemożliwe ... Nie zwraca uwagi. że 

sztuka mówi o zupełnie inych rzeczach. nie o „kupie". Ale na głowę 

Kajzara spada „kupa" ... no cóż. każdy widzi w dziele sztuki to. na co 

pozwala mu jego wzrok. powonienie i intelekt. Nie rozpieszczali 
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Kajzara krytycy i recenzenci. ale wróćmy do „manifestu". W pierwszej 

wersji zaczynał się od słów: „Odwołuję trzy jedności - czasu. miejsca 

i akcji. Ich estetyczną tyranię ... „ Zwróciłem mu uwagę na dyktatorski. 

prawie cesarski ton tych pierwszych zdań. W poprawionej i skróconej 

wersji „manifest" złagodniał... „Teatr metacodzienności odwołuje 

i unieważnia wszystkie trzy reguły dramatu klasycznego" itd. Cały 

tekst „manifestu" zainteresowany widz znajdzie w programie teatral

nym do sztuki Villa dei Misteri. którą Kajzar napisał i wyreżyserował 

w roku 1979 w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Najlepszą dla 

mnie częsc1ą jest sam tytuł manifestu i określenie „teatr 

metacodzienny" ... W liście z 6.8.78 roku pisałem do Kajzara: „mojego 

komentarza do manifestu nie posyłam. bo nie kończę ... W formie 

«wiersza>> (manifest) waży mniej ... nikt nie traktuje poważnie wierszy 

...... zdania na początku i końcu słusznie wykreśliłeś ... „ 

Kartki wydarte z dziennika. 

Tadeusz Różewicz i Helmut Kajzar 
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KAJZAR O TEATRZE RÓŻEWICZA 

Sztuki Tadeusza Różewicza dzieją się zawsze w teatrze i życiu. 

Nigdy w wyobraźni. Nie żywią tajemnicy mistycznej iluzjonizmu. ani 

żadnej innej - poza tą jedyną. której jesteśmy naocznymi świadkami. 

tajemnicy gry. 

Na początku i na końcu nie ma kurtyny. Kurtyny wiszą cały czas w tym 

teatrze. niektóre są podniesione. niektóre podarte. inne znów są przeź

roczyste jak powietrze. 

Różewicz odkrywa i użytkuje w swoim teatrze wieloaspektowość gier 

i rytuałów. kontrasty bytowania fizycznego i duchowego. Ich dezinte

grację lub ich dialektyczne sprzężenie. i nazywa to teatrem niekon

sekwencji. Jego bohaterowie dosłownie umierają przy zupie. przy 

stoliku kawiarnianym. w magazynie starych dekoracji operowych. byle 

gdzie. Zabrakło nam. im rytuału umierania i grzebania {pogrzeb po 

polsku). Świat. scena. na której grają - żyją - jest zarażony i zakażony 
(wszędzie muchy). 

Bohaterowie zabierają się więc do scalania świata. skupienia. 

porządkowania na równi z ich autorem. Różewicz stawia u bram sceny 

Straż Porządkową konwencji. materii. intryg. interesów i czasu. 

Często złośliwie doprowadza do zderzeń przeciwieństw. I przygląda się 

katastrofie. Z takich dynamicznych zgnieceń czerpie energię. 

Okalecza. Rozbija. Zacieśnia. Doprowadza do eksplozji. Zalania ... 

Świat sztuk pęcznieje. rozpada się. pączkuje. gromadzi wokół linii 

wiersza. zbliża do granicy bolesności. pęka ze śmiechu i od śmiechu. 

robi grymasy. zasłania twarz. nakłada warstwy strojów ochronnych. 

słów i przestrzeni. Oddycha słowem. 

Z eseju: Co to jest „wszystko". 

- 16 -

Zast~pca dyrektora: KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 
Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Zasti;pca kierownika d/ s eksploatacji: JADWIGA ZIEMIŃSKA 
Główny rekwizytor: JERZY LASKOWSKI 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: KAZIMIERA KIERWIAK 
krawieckiej mi;skiej: GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: KRYSTYNA ZBROSZCZYK 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: MARIAN KMIECIAK 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOW AK 
elektroakustycznej: ZBIGNIEW JĘDRYCH 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży: ALICJA KLIMCZYK 
Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9-)6 tel. 387-89 oraz 386-53 w. 261 

Redakcja programu: MARIA DĘBICZ 

Okbdka i opmowmic graficzne: ANDRZEJ ŚLUSARSKI 

Wydawca: HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

TEATR KAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-01 
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