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HELMUT KAJZAR 

Anna Błaszkiewicz 

Helmuta Kaizara recepta 
na szczęście 

Przed kilku laty w redakcji Dialogu odbyła się dyskusja 
o dramacie i teatrze współczesnym. Helmut Kajzar powie
dział wtedy : „Teatr współczesny bardzo rzadko podejmuje 
się wspólnego, calościowligo, powiedziałbym: kosmicznego 
oglądu rzeczywistości. Dramaturgia współczesna nie chce 
scalać, czy nie urnie scalać, boi się wzięcia odpowiedzial
ności, za całość zjawiska. Shakespeare, Moliere„ Różewicz , 

Gombrowicz są pisarzami żywymi i są również żywymi 

ludźmi teatru, ponieważ stanęli właśnie wobec tego na j
większego problemu - najtrudniejszego całościowego opi
sania świata . Nie lubię współczesnej dramaturgii tzw. użyt
kowej. Nie zadawala mnie dlatego, że jest leniwa, że nic 
stawia sobie wymagań, że jest jednoaspektowa i schema
tyczna". 

Przeciwstawiając się „dramaturgii użytkowej", Kajzar 
występował w obronie „dramaturgii czystej", zajmującej 

się całościowym oglądem świata, prawdziwym życiem spo
łecznym, życiem człowieka rozumianym najszerzej. Zatem 
jego własna twórczość, byłaby próbą znalezienia nowych 
form, demistyfikujących kłamstwa i wmówienia estetyczne. 

świat Ka jzara jest światem niespójnym, rozbitym. Boha
terowie, którzy go tworzą w swojej wyobraźni, są również 

niespójni, mają „rozbitą świadomość". świadomość ta jest 
zlepkiem niespójnych elementów z wielowiekowej świado
mości ludzkiej; fil-0zofia - zlepkiem filozofii. Bohaterowie gu
bią się w natłoku tradycji, zbyt wiele mają do wyboru. Pełną 
ręką czerpią z różnych kultur, ale nie tworzą wła~nej . Są 

bezradni. Pod warstwami ról, które narzuca im życie, szu
kają siebie, własnej tożsamości. Z jednej strony pewni są 

wolności wyboru, z drugiej - ograniczeni przez obiektywną 

teraźniejszość. Krzyczą, bełkoczą, potrącają się. Nie mogą 
sobie znaleźć miejsca. 

„Człowiek nie różni się od zwierząt. Te same narodziny, 
ta sarna śmierć. Pożądanie. Odsłanianie sutek, narządów. 
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Pycha samców, lubieżność samic. Przekrwienie. Bezmyślność 
ruchu życia" (Gwiazda). Nasze życie jest tylko bezmyślnym 
ruchem. „Wszyscy, wszyscy, absolutnie wszyscy jesteśmy 

aktorami na scenie świata". (Trzema krzyżykami). Gramy 
własne życie, wypełniamy z góry zaplanowane role. A teraz 
- mówi Kajzar - „zdejmij z siebie wszystkie te podomki, 
szlafroki, togi, piżamy, bonżurki, gorsety i popatrz na siebie 
pod koniec życia".(Ryccrz Andrzej), Tak właśnie postępuje 
Gwiazda i nagle okazuje się, że pod sukniami-rolami, pod 
tym co pożyteczne, nie ma niczego indywidualnego. Gwiaz
da nie ma duszy, nie ma tożsamości. Jej życie, to tylko 

pełnione role. 
Pod powierzchnią masek, ukradkiem - tak, jak postacie 

z „Samoobrony" - przyglądamy się sobie, usiłujemy się 
rozpoznać, boimy się, prowokujemy, nie mamy zaufania do 
siebie i własne dzieci uczymy braku zaufania do innych. 
Jesteśmy tylko śmiesznymi „udawaczami ludzi" („.) 

Najistotniejszym problemem współczesnego świata jest 
chyba utrata zaufania, znieprawienie więzi międzyludzkiej, 
wzajemna obcość, brak woli życia i wiary w jego sens. To 
zaś jest konsekwencją stworzonych przez nas samych struk
tur formalnych. Czy istnieje jakieś wyjście z tej sytuacji? 
Czy można przyjąć rozwiązanie kontrkultury: rewolucję, 

zabawę, teatr? Hasło teatru otwartego, zlikwidowanie róż
nic między grą i życiem Kajzar podejmuje. Rewolucję ro
zumianą jak bezmyślna destrukcja odrzuca. Stara się do
trzeć do podstaw, do istoty haseł kontestacyjnych. „Heroizm 
bohaterstwo dobroć nadzieja co dalej? - pyta w Samo
obronie. I odpowiada: „gdy żenującym głupstwem jest każ

dy protest i bunt" . 
Istnieje jednak droga wyjścia z kręgu schematów. 

Uczucie. „Trwanie, długie godziny życia, dni codzienności 
otępiają nas, naszą pamięć i uczucie. Trwanie zasypuje 
w nas źródła miłości" (Trzema krzyżykami). Ten program 
Kajzara na pierwszy rzut oka ma również rodowód kon
testacyjny. Przecież to właśnie młodzi-gniewni rzucili hasło 
„make love not war". Przecież radykalizm polityczny łączył 
się z proklamacją miłości, z wyzwoleniem seksualnym. Ale 
właśnie takiemu rozumieniu miłości Kajzar się przeciw

stawia. („.) 
Tęsknota do miłości, to tęsknota do wartości elementar-

nych. To tęsknota do czasów, gdy: 
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Byłem .żrebakiem 

szczypałem trawę 

biegałem z wiatrem 
złapałem motyla 
byłem szczęśliwy 

(Samoobrona) 

q 

• 

Byliśmy szczęśliwi jako dzieci, ale dzieciństwo minęło. 

Czy to oznacza, że szczęście jest dla nas nieosiągalne, gdy 
staliśmy się dorośli? Ależ nie, miłość pozostaje środkiem do 
szczęścia także dla lt::dzi dojrzałych. Miłość, rozumiana bar
dzo szeroko, w której Kajzar dostrzega sposób przezwycię
żania kryzysu więzi społecznej. „Ludzie potrzebują więcej 
miłości. Z nią mógłbym być szczęśliwy" - mówi Andrzejek. 
Uczucie daje nam możność odnalezienia samych siebie. 
„Nigdy nie jestem piękna. Chyba w rękach ukochanego. 
Wtędy też nie- jestem piękna, ale prawdziwsza" - mówi 
Gwiazda. Wtopić się w naturę, stać się jej cząstką, cieszyć 
się jej pięknem. Kochać, dostrzec drugiego człowieka, po
łączyć się z nim. 

Istnieje dobro, istnieje radość. Mimo wojen, totalitaryz
mu, strachu, niewoli, przeludnienia. Istnieje nawet gotowa 
recepta na szczęście: 

Życie bez miłości nic nie jest warte 
tak samo władza, bogactwo, wiedza 
Bez miłości niczym są · 
Miłości nie można kupić. 
Miłości nie oszukasz 
Miłość rządzi dniem i nocą 

(Rycerz Andrzej) 

Czysta spontaniczność? Pochwała miłości, która wypły
nęła wprost z serca, z zachłyśnięcia się przeżyciem egzy
stencjalnej pełni? Wszystko to, oczywiście, możliwe. Ale 
trudno jakoś uwierzyć, by Kajzar, gdy pisał te słowa, nie 
pamiętał o innym tekście. Bardzo podobnym. „MUość cierp
liwą jest, łaskawa jest, miłość nie zajrzy, złości nie wy
rządza, nie nadyma się . Nie jest czci pragnąca, nie szuka 
swego, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego. Nie 
raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy". 
Krytyka współczesnych postaw kończy się frazą jak 
z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, radykalne za
kwestionowanie kultury kończy się powrotem do jej źródeł. 
Jakby protest zawsze był tym samym przeciw czemu zo
stał zwrócony. Jakby kontestacja od początku trwała w tra
dycji judeo-chrześcijańskiej. 

Anna Błaszkiewicz 
(Helmuta Kajzara Recepta na szczęście, 
fragmenty, Dialog 7/1977 
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Jan Błoński 

Skromniei o nieokreśleniu 

Kajzar najwyrazmeJ nie chce udawać, że - jako pisarz 
- jest kimś innym niż młody człowiek naszący dowód na 
nazwisko Helmuta Kajzara.„ Już w tej decyzji znać szcze
rość i prostotę, które uważa za obowiązek i konieczność 

sztuki. Sztuki? Owszem. Józio z Paternoster jest przecież 
zawieszony między dziecinnym Cieszynem i megalopolis 
współczesnej sztuki: „Jazdy taksówkami. Wiozą mnie. Mi
jam domy, ulice. Ruch i bierność". Teatry, kawiarnie, pod
róże, tysiące ludzi. O czym marzących? Jeżeli marzących? 

Jeżeli w ogóle - złaknionych sztuki? 

I Józio i Kajzar - jako człowiek teatru i obywatel 
świata - mieszkają więc w tej różnicy domu i sztuki, tra
dycji i nowoczesności (czy mody? ). Ale tak chyba bywało 
często. Gorzej, że „wielki świat" jest popękany i zakłamany. 
Rozłupał się na strach i konsumpcję, hiobowe wspomnie
nia i tuczną teraźniejszość. „Wojna, bezustanne wojny, to
talitaryzm, anarchia, obozy koncentracyjne, nuklearne 
eksperymenty („.) Nasze myśli o zagrożeniu i bezradności 

są hodowane prawie instytucjonalnie". Ale przecież .w na
iwne oczy rzuca się co innego: cywilizacja obfitości, bez
troski, choćby udawanej... i wolnego czasu. Przepełnienie 

domów towarowych i szaleństwo konsumpcji - taką przy
szłość sobie i bliźnim czyta w podróżach Kajzar. Owszem, 
doświadczenie Hioba stało się w XX wieku doświadczeniem 
kontynentu. Wszakże „biblijny Hiob nie stracił wiary ( ... ) 
potrafił, mógł się cieszyć z odzyska?ego świata, ale miesz
kańcom współczesnych miast dodana została do bogactwa 
świadomość nietrwałości domu. Spychają więc tę myśl w 
podświadomość. Organizują nowy porządek, odbudowują 

świat, czczą autorytety skompromitowane, bóstwa zdetro.
nizowane". Cywilizacja nasza jest pozbawiona tożsamości, 

sfałszowana we własnej świadomości istnienia. 

Proste, często powtarzane prawdy. Ale to one właśnie 
stały się początkiem wszystkich młodzieżowych niepokojów. 
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Kajzar - tak niby wyobraźnią prowincjonalny - przeżywa 

je ze światowym czy przynajmniej europejskim odniesie
niem. Wszędzie to samo poczucie braku, kruchości, samo
ułudy. To go łączy - może bardziej niż powiada - z naj
młodszymi poetami, romantyzmem nieprzystosowania i swo
bodnego wyrazu. Różni się wszakże od nich skromnością. 

„Żyjemy skromniej. I tworzyć musimy . skromniej. I to nie 
język jest bez wartości ( ... ) to umarły problemy, którym 
słowa służyły". Kajzar może naprawić świat; ale najwy
raźniej nie umie. (. .. ) 

Kajzar nie chciałby - jak zazwyczaj marzą dzisiaj 
mistrzowie - uciec z teatru: ani w stronę rytuału, ani też 
ku żywej improwizacji. Ale czego pragnie właściwie? Jak 
wielu, tęskni do przeszłości, kiedy mit umiał być prosty 
(dowodem - tym razem - parafraza Antygony). Trudno 
wszakże ograniczyć się do podobnych doświadczeń, nieko
niecznie zresztą skutecznych. Pozostaje mu - w gruncie 
rzeczy - zgłębianie tej zagadki, jaką jest sam teatr, zagad
ki prawdziwej sztuczności. Kaprysy i wybrzydzania Kaj
zara publicysty nie powinny zostać źle zrozumiane: ani on 
kokiet, ani chce się wygodnie urządzić w teatralnym świat
ku. Ale czuje tylko i to dobrze, kim nie jest. Najbardziej 
niepokoi go niedopełniona ambicja: pragnąłby pozostać tuż 
przy sprawdzalnej codzienności, co go wyraźnie spokrewnia 
z Różewiczem. Zarazem - chciałby się dopiero w teatrze 
i przez teatr dowiedzieć, kim właściwie jest. Inscenizując -
jak w psychodramie - własne zmieszanie i nieokreśloność, 
czeka aż teatr, niczym lustro, odeśle mu jego prawdziwe 
oblicze. 

Jan Błoński 
(fragmenty Przedmowy do książki Hel
muta Kajzara Sztuki i eseje, Warsza
wa 1976) 
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Jan Czyżkowski 

Kaizara proiektowane sny 

I 

Przy lekturze Kajzara potrzebne są różne klucze. Klucz 
społeczny i kulturowy odsłoni to, co w życiu bohatera moż
na by nazwać doświadczeniem pokoleniowym i dzięki cze
mu „manifestacyjnie prywatne" - jak to określiła Marta 
Piwińska - i skrajnie subiektywistyczne dramaty Kajzara, 
mogą wyrażać powszechne doświadczenia generacji urodzo
nej w latach czterdziestych. Klucz psychologiczny ujawni 
indywidualne rysy sylwetek występujących postaci. Klucz 
literacki pozwoli odpowiedzieć na pytanie: jak jest zrygo
ryzowana kompozycyjnie magma scenicznych zdarzeń'?( ... ) 

„Projektowany sen" - to chyba najlepsze określenie 
poetyki tych sztuk. Oznacza ono zarówno wykorzystanie 
tworzywa wyobrażeniowego właściwego snom oraz kompo
nowanie obrazów na kształt sennych wizji, jak też znaczną 
rolę organizującej je świadomości i pewne odstępstwa od 
logiki snu. 

Taka logika, czy też zasada rozwoju zdarzeń, we śnie 
istnieje. Wynika ona z nieautonomiczności rzeczywistości 
śnionej wobec osoby śniącej. Wszystko, co usymbolicznia 
się w postaci sennych obrazów, jest zakodowane w psychice· 
śniącego już w momencie zasypiania. Akcji snu nie posu
wają więc naprzód zdarzenia w nim występujące ani dzia
łania postaci, lecz psychika śniącego, stopniowo odwijająca 
wrażenia ze szpuli pamięci. I niezależnie, czy pójdziemy 
śladem fizjologicznego materializmu Freuda czy przyjmie
my Jungowską koncepcję nieświadomości zbiorowej i ar
chetypów (bliższą chyba światopoglądowi Kajzara niż freu
dyzm, jak można wnioskować ze sposobu naszkicowania 
sylwetki Józia - Beniamina w Paternoster) - potrzebny · 
do dalszych rozważań wniosek będzie ten sam: sen w cza
sie swego dziania się nie produkuje własnych motorów 
akcji. 
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Drugą pochodną tej nieautonomiczności wizji sennej jest 
nieprawdopodobieństwo psychologiczne zjawiających się po
staci. Występują one jako fantomy odbijające treści wew
nętrzne śniącego, nie mają więc własnej psychologii: ich 
postępowaniem kieruje logika symbolizacji doznań, nie zaś 
jakakolwiek autonomiczna psychologia postaci. (. .. ) 

Kajzar wiele zawdzięcza ekspresjonizmowi: niesamowitą 
fantastykę, alogiczną formę, zerwanie z tradycyjną psycho
logią na rzecz psychologii głębi, swobodne następstwo sym
bolicznych obrazów. Technika senna podsuwa myśl o surre
aliźmie, jest to jednak trop mylący - w utworach Kajzara 
nie obserwujemy przewagi spontaniczności niekontrolowa
nej wyobraźni nad intelektualnym opracowaniem materiału, 
ani też pasywności podmiotu tworzącego. Istnieje tu - co 
starałem się pokazać - precyzyjna obróbka tekstu. ( ... ) 

Jeszcze inne są powinowactwa między Slubem Gombro
wicza, a Paternoster. Mocno wypunktowała je Marta Piwi
ńska. Rzecz jednak nie przedstawia się tak prosto. Owszem, 
założenie fabularne Paternoster przywodzi na myśl Slub 
i wiele jest u Kajzara nawiązań do Gombrowicza są to 
jednak związki tworzone przez zaprzeczenie. Autor Ryce
rza Andrzeja podejmuje istotne wątki Gombrowiczowskiej 
problematyki, lecz rozwiązuje je w sposób różny, czasem 
wręcz przeciwstawny wobec wniosków poprzednika. Obse
sji form rodzonych nieuchronnie przez każdy układ mię
dzyludzki, niemożności ucieczki od „gęby" - odpowiada 
u Kajzara zagadnienie dekompozycji form i struktur. Swiat 
Gombrowicza przepełniony jest formami, dusi się ich nad
miarem. W świecie Kajzara formy się rozleciały, rozpły

nęły, przegniły, jeśli są - to jakieś szczątkowe, rozmyte, 
nieostre. Bohaterowie Gombrowicza skazani są na nieustan
ną wtórność i zależność od innych - wskutek nadmiaru 
form. Bohaterowie Kajzara skazani są na wieczyste dojrze
wanie, niemożność „okonturowania" swej osobowości i zys
kania „gotowego" kształtu, wskutek rozpadu form. 

Jan Czyżkowski 
(Kajzara projektowane sny, fragmenty 
Dialog 6/1972) 
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Andrzej Falkiewicz 

Część całość 

w książce Helmuta Kajzara Sztuki i eseje, w zapisie 
zatytułowanym Hedda Gabler u Bergmana pochodzącym 

z 1964, jednym z najwcześniejszych zapisów tu zamieszczo
nych czytamy o „aktorstwie mikrogestów" i „ujawnianiu 
drobiazgowej indywidualizacji zachowań i reakcji psychicz
nych". To WYdaje się w odniesieniu do Bergmana trafne. 
Ale można dostrzec bardzo różne aspekty filmów i spek
takli Bergmana i na ich tle snuć rozmaite dywagacje. Nie 
przypadkiem - widać to z perspektywy lat - autor zwrócił 
uwagę właśnie na te i użył zacytowanych sformułowań. 
w rzeczy samej jest to jego problem. Wychodzi się albo 
od całości i dochodzi do części, albo wychodzi się od części 
i dochodzi (lub nie) do całości. Bo albo się już świat wie 
i odpoznaje swą wiedzę w zaobserwowanych szczegółach, 

albo też rozpoznając szczegóły chce się świat zrozumieć. 
Przyjęta przez artystę - ta pierwsza droga prowadzi do 
sztuki z tezą", która chętnie bierze na siebie rolę pouczy

~iela, ta druga owocuje różnymi wariantami poszukiwań, 
składającymi się na zjawisko współczesnej sztuki. Przy 
czym im kompetentniejsze jest widzenie części, im szczegóły 
są bardziej natarczywe,tym bardziej niewiadoma staje się 
całość, tym mniej jasna jest „teza"; na tym polega trudność, 
w tym tkwi problem sztuki Kajzara. Autor najpierw ujaw
nia z drobiazgową skrupulatnością indywidualizację po
szczególnych zachowań i reakcji psychicznych - tę mikro
florę i mikrofaunę otoczenia, wobec których nie pozostaje 
się jeszcze w żadnym określonym stosunku uczuciowym -
a dopiero potem usiłuje opatrzeć je ludzkimi jakościami, 

z wielkim trudem stara się je pomieścić w „ludzkim świe
cie". Postępuje tak, ponieważ jest współczesnym artystą; 

wszakże ten proces przejawia się w jego twórczości z rzad
ka, nie spotykaną gdzie indziej siłą. Można powiedzieć, 
że nierozstrzygalny konflikt między całością i częścią okreś
la zarówno jego pracę reżysera, jak pisarza. 

Jako reżyser wypowiada się przede wszystkim poprzez 
aktorstwo mikrogestów (aktorzy z nim ptacujący dobrze 
pamiętają ciągnące się tygodniami poszukiwania tego je
dynego, niepowtarzalnego wyrazu) i dopiero znalazłszy za-
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stanawia się, jaką na dokonane wraz z aktorami odkrycia 
zarzucić sieć - usiłuje zinterpretować je, zamknąć w spek
takl. A zmaga się tak inscenizując nie tylko trudną i nie
wiadomą dramaturgię współczesną, utwory Różewicza lub 
własne; także wtedy, kiedy przenosi na scenę sztuki obrosłe 
tradycją, już od dawna „dobrze" i różnorako zinterpreto
wane. Cóż, wydawało by się, prostszego jak przystać na 
którąś z wypróbowanych interpretacyj Molierowskiego 
Swięt_oszka i odnieść ją do naszego świata? Cóż bardziej 
oczywistego jak, inscenizując w Roku Wyspiańskiego dra
mat Bolesław Smiały, zobaczyć w autorze jednego z naro
dowych wieszczów i wypunktować w dramacie współczesne 
odniesienia polskie, albo - co zabawniejszego jak w tych 
uroczystych okolicznościach kultowi wieszcza sprzeciwić się 
i sprowokować owocny, dobrze mieszczący się w kulturze 
skandal? A czego więcej można oczekiwać po inscenizacji 
Pijaków Franciszka Bohomolca w Teatrze Współczesnym 
we Wrocławiu w roku 1976 jak erudycyjnego przypomnie
nia osiemnastowiecznej komedii konwiktowej? Dlaczego to 
wybitne, perfekcyjne we wszystkich szczegółach przedsta
wienie wydało się drastyczne i obudziło tyle złości? Burz
liwe losy przedstawień realizowanych przez Kajzara - peł
ne oburzenia sprzeciwy i równie gorące akceptacje - są, 
jak się wydaje, skutkiem działania tego mechanizmu twór
czego, który każe reżyserowi z drobiazgową skrupulatnością 
wypełniać spektakl nowymi jakościami, ale (i właśnie dla
tego) nie pozwala przystać mu na to, co interpretacyjnie 
oczywiste, nie pozwala skorzystać ze żadnej z tych „całości" 
nobilitowanych kulturą, które już stoją do wyboru. Można 
się teraz pokusić o bliższe określenie przyczyny. 

Kajzar pisarz często mówi o konflikcie własnego domu 
pamiętanego z dzieciństwa ze stylem życia, który poznał 
później, konstatuje niemożność pogodzenia „kompletu" 
dziecięcego świata z rozbitą rzeczywistością współczesnej 
metropolii, zrozumiałą jedynie we fragmentach i przyjmo
waną fragmentami. Tej niemożności odpowiada zawsze nie
kompletna, fragmentaryczna forma jego utworów literac
kich i wspomniane już drastyczności występujące w jego 
pracy reżysera. Bowiem jedna z metafizycznych tajemnic 
sztuki tkwi w tym, że tylko na gruncie już osiągniętej 
całości świata _ może powstać artystycznie doskonała, zam
lrnięta forma, zaś dzieła, które marzą całość (i być może 
w intencji autora są środkiem służącym do jej zdobycia), 
są właśnie jej zaprzeczeniem. Dwie najwcześniejsze sztuki 
Kajzara, Paternoster i Rycerz Andrzej, przypominają jesz
cze owe dawne, w miarę straszne i w miarę dowcipne, 
i rozpisane na role, utwory sceniczne; nieprzypadkiem obie 
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one odwołują się do dzieciństwa autora, pierwsza wspomina 
dom rodzinny na Śląsku Cieszyńskim, druga eksploatuje 
świat dziecięcej baśni. (Przy czym - odnotujmy i to za
strzeżenie - pamięć własnego dzieciństwa może być wciąż 
odczuwalnym brakiem, który każe poszukiwać całości, ale 
może się również okazać tropem prowadzącym na manowce, 
nie pozwalającym znależć 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 roz
pisany 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 niesposób 
pomyśleć. Koniec półświni jest słuchowiskiem radiowym; 
jeśli jest słuchowiskiem; jeśli nie zechcemy potraktować 
go jak utworu scenicznego - a wtedy wyłonią się zupełnie 
nieoczekiwane trudności pokazania tego, co zostało powie
dziane. Dalej Trzema krzyżykami, a raczej + + +, Samo
obrona, Ciąg dalszy, Bez końca.. . Nawet tytuły mówią 
o fragmentaryczności, otwarciu - o otwarciu przewodu du
chowego, nie o zamknięciu. Dlatego nie umiem odpowie
dzieć, dokąd zajdzie ta twórczość. Najnowszy dramat Kaj
zara Villa dei misteri znowu przypomina owe zacne, w mia
rę dowcipne i w miarę straszne utwory, które reżyser 
po prostu „przenosił" na scenę (co za prawidłowość! 
w tym dramacie bardzie j całym znowu pojawiają się sym
boliczno-baśniowe obrazy i ten Brat Czapla jak cyta t wy
jęty żywcem ze Śląska Cieszyńskiego.. . - ale czy ta pra
widłowość nie jest czasami zbyt łatwa, zbyt właśnie oczy
wista?). 

Twórczość reżyserska i pisarska Ka jzara mówi o współ
czesnych lękach i współczes nej próbie ich przezwyciężenia, 
przeciwstawia zinstytucjonowanej przemocy szczerosc 
dzieciństwa, prawdę serca. W czym nie jest znowu tak bar
dzo różna. od twórczości jego polskich i ::i.:ropcjskich rówieś
ników. Ale poza szczegółowym 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 za
mierzony, więc tym wiarygodniej - podstawowy dylemat 
naszego świata, światopoglądowy konflikt między całością 
i częścią. Swoim pietyzmem dla szczegółu, mikrogestu mó
wi o naszym wyolbrzymionym poczuciu części (to ujawnia
nie drobiazgowej indywidualizacji zachowań a waga, jaką 
przywiązujemy do Ja t każdego wyrazu Ja ... ), swoim „bra
kiem pomysłu na całość" mówi o naszym braku pomysłu 
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na całość. Wyraża konflikt między konsumpcyjnym podej
ściem do życia (jako że konsumuje się zawsze fragmenty, 
nie można skonsumować świata) i potrzebą wiary (bowiem 
tylko uwierzywszy, pomyślawszy coś nieosiągalnego, można 
całość pomyśleć, można „mieć świat"). Wyraża chwiejne 
zawieszenie współczesnego człowieka między wąskim i sze
rokim 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 za
sługuje zawsze na uwagę, ale tylko to, co wyraża wyższy 
sens, · co zostanie opatr2lone wartościami, to już uładzone 
i zamknięte, może być włączone do kultury - do kultury 
właśnie w owym wąskim rozumieniu. My, konsumujący wy
twórcy, wytwarzając i konsumując (cokolwiek), uczestni
czymy w kulturze. Z drugiej zaś strony, nasze dzisiejsze 
lęki, nasze wciąż żywe poczucie braku... I 

Nie jest to· dość jasne, a nie chciałbym tłumacząc swą 
myśl znudzić czytelnika. Proszę raczej wziąć do ręki kwiet
niowy zeszyt Dialogu z 1973 i poczytać (poczytać, nie obej
rzeć na scenie) dramat Trzema krzyżykami - te niemal 
magnetowidowe zapisy ludzi i zdarzeń, niezwykłe i wza
jemnie wykluczające się obrazy sceniczne, uciekające szan
se sensu i znaczeń opowiadane coraz innymi językami , od 
rozmowy podsłuchanej w tramwaju do wysokopoetyckiego 
poematu w dawnym stylu, tę nieokreśloną ilość nieokreś

lonych bohaterów działających w czymś nieokreślonym; 

poczytać aż do słów: „Dobrze. Wszystko dobrze. Ciekawa 
jestem co się z nimi stanie. Wiesz co? Poczęstuj ich ka
wałkiem czekolady". 

Nie lekceważę tej ostatniej kwestii. Może być rozumiana 
jako posłanie nadziei i miłości. Bardziej jednak istotne wy
daje mi się to, co sztuka Kajzara wyraża jako konstrukcja. 

Andrzej Falkiewicz 
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Marta Pi wińska 

Paternoster 
Helmuta Kaizara 

Paternoster - spowiedź z cudzych win, teatralna magma 
gęsta od pomysłów, fascynująca, nierówna, bardzo wtórna, 
bardzo własna i bardzo sceniczna - należy chyba do naj
ciekawszych polskich dramatów ostatnich paru lat. Efek
towna i elastyczna zawiera, jak się zdaje, możliwość raz
maitych inscenizacji i interpretacji. Nieprzypadkowo zainte
resowała takich reżyserów jak Szajna (miał on Paterno
ster wystawić w Krakowie), Jarocki (premiera we Wrocławiu 
w Teatrze Współczesnym w październiku 1970) i teatralnie 
eksperymentujących studentów (łódzki „Pstrąg" premiera 
w kwietniu 1970). ( ... ) 

Brawurowy debiut literacki młodego utalentowanego 
reżysera, Helmuta Kajzara, przed którym się otwiera piękna 
droga do dalszych sukcesów. Można tak z niesmacznym 
przekąsem napisać, bo Kajzar sam napisał z niesmakiem, 
przekąsem, wstrętem, rozpaczą i nienawiścią ten Paterno
ster o pięknej karierze młodego utalentowanego artysty 
teatru i jego wielorakich sukcesach. Nie tyle dwuznaczna, 
co jak ten znany księżyc turecki dwurożna, jego sztuka to 
brawurowa wirtuozeria, świetna wariacja (nie bez potknięć) 
i próba jej przeskoczenia. Teatrem opętany i samym sobą, 
Kajzar kazał Józiowi odegrać w teatrze „spowiedź dziecię
cia wieku", ale włożył w tę komedię całą wściekłą i praw
dziwą, naiwną i patetyczną furię młodości szukającej siebie. 
Za wszelką cenę. 

Za cenę kabotyństwa, melodramatu, ekshibicjonizmu, 
wtórności, niejasności - obojętnie. Kajzar się godzi każdą 
z nich zapłacić. Ma już tę odwagę szarży na bariery po
prawności, dobrego smaku. Niepoprawny, niemądry, po
wtarza to sto razy postawione mistyczne i młode, Pasca
lowskie i Mickiewiczowskie pytanie: „skąd przychodzimy, 
dokąd idziemy" - kim więc jesteśmy. 1 

( ... ) Sztuka Kajzara jest niedwuznacznie „programowa", 
o ile „programem" jest humanizm, protest przeciw wojnom, 
przeciw krzywdzie, dobroć, sprawiedliwość, takie - właśnie 
podstawowe zasady ludzkiej moralności. Sztuka Kajzara 
pokazuje ile zwierzęcości - czy raczej bestialstwa - tkwi 
w ludziach - w chciwości, obłudzie, nienawiści. Br=i to 
naiwnie, ale nie jest to sztuka naiwna, lecz sztuka tego 
pokolenia, znów młodo-gniewna, protestująca przeciw zby
dlęceniu świata i siebie. Lecz zastanówmy się dalej: tego 
typu sztuki totalnie protestujące, pacyfistyczne, skandalizu
jące, na o&ół w swój proiram wpisały jeszcze miłość, czy 
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też swobodę erotyczną, pojmowaną jako powrót do . stanu 
rajskiej naiwności. Przez Hair, Oh, Calcutta! połączenie na
gości z pacyfizmem, radykalizmu politycznego z erotyką, 
stało się niemal kanoniczne. „Róbcie miłość nie wojnę"! 
Paternoster jest sztuką zbuntowaną i programową, lecz 
erotyzm ma tu rysy bestialskie, demoniczne. I taka jest 
też cała grupa młodych gości Józia. Czyżby więc Kajzar 
wierzył Pastorowi, że cielesność jest czymś szatańskim ja~o 
taka? Może. Ale może jest inaczej. Bo jacyż są ci ludzie, 
te „podejrzane typy'', co się za Józiem włóczą? Zwycz~jni 
tak na oko. Nie, jakże, to pnwersyjne potwory. Jak z zur
nala. Nie, jakże, oni są prz<'brani za straszne dziwadła, wy
glądają jakby spadli z ksieżyca lub obcej_ planety. Wszystk~ 
zależy od punktu widzenia. Józio wróciwszy do chaty~ki 
patrzy na nich z tej perspektywy (bo i po to wróci_ł). 
z perspektywy mieszkańca miast, gdzie są jeszcze studnie; 
dalekich wiosek gdzie się rąbie drzewo siekierą. Bardzo 
podobnie patrzyi na kolegów i koleżanki swojej cói:eczki 
narrator opowiadania Różewicza. Taka to ob~a! dz~wn~, 
w plastyk ubrana, sztucznie połyskliwa n:iłodziez poJawi~ 
się w wierszach Różewicza nieodparcie koJarzona z czyms 
co mechaniczne. Jest jakaś nieludzka. Mówi tylko znanym 
językiem, a nie zna znaczenia najprostszych słów. Ko~ha 
szmizjerki, a nie wie, co to kochać. Zobaczymy, co wyn~a 
z tego poczucia inności, z tej wizji młody~h - zd~~uma~i
zowanych. „Automaty są niewinne" - pisze gdzies Róze
wicz ale pisze to o ludziach, młodych automatach. Auto
Maty nie znają uczuć. Automaty mogą być groźne, gdy zo
staną żle zaprogramowane. Te młode automaty zaprogramo
wał czas i świat a to nie był najlepszy ze światów. A co 
będzie dalej, z ~astępnymi? To co w wujach i ciotkach 
było ohydnymi namiętnościami, chciwością, egoizmem, bez
względnością, „grzechem" wstydliwym i obłudnie ukrywa
nym - przez tych młodych ludzi zostało uznane za. rzeczy 
oczywiste, powszechne i naturalne .. Innych. zr~sztą me zna
ją. „Słowa im się pomyliły" - pisz~ Róz;ewic~. Wszystko 
im się pomyliło, nie tylko słowa, stróJ, płec. NaJgorsze mo
że to, że im się pomyliła miłość z miłością. Oni chcą nawet 
kochać, tego może chcą najbardziej, cz~mże inny_m_ w_ ogó~e 
się interesuje ta cała grupa? O czym om ~ozr::i-a.wia_ią i mys
lą poza tym jednym tematem? Tylko, ze JUZ me bairdzo 
wiedzą co „to" znaczy. Z rozmowy tych czarno ub~anyc~ 
nie wiadomo, co oni przez „to" rozumieją: „to", co się robi 
w łóżku, „to", żeby chcieć cofać wska~ówki z~garka, ~Y 
ktoś został dłużej? Co się kupuje? Co się kłamie? Co wie 
może Józio - bo gonią za nim z równym zapałem, jak on 
od nich ucieka? 

Marta Piwińska . 
(fragmenty artykułu Ta chatynka gdzie 
straszy, Dialog 1/1971) 
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Jan Różewicz 

W zatartych 

ale poruszaiqcych obrazach 

Czytelnik sięgający po tygodnik społeczno-polityczny, 
w którym znajduje się artykuł o jakiejś dawno już zmarłej 
wybitnej osobistości - nie powinien oczekiwać, że dowie 
się czegoś o myślach i uczuciach tej postaci, nawet jeżeli 
artykuł nosi tytuł: XY, jaki był...? Widz wybierający się 
na spektakl reżyserowany przez Helmuta Kajzera według 
sztuki przez niego napisanej - Trzema Krzyżykami - nie 
dowie się o żadnych faktach dotyczących sztuki, młodzieży 
czy polityki lat 60-tych, ale może poznać właśnie myśli, 
uczucia i nastroje towarzyszące tym zjawiskom i przedsta
wiane w zatartych, aluzyjnych, ale poruszających obrazach 
scenicznych. Myślę, że dla właściwego odbioru tych scen 
potrzebny jest rodzaj wykładu o procesie, jaki zachodzi w 
psychice ciułaczy rekwizytów przeszłości (czytaj, ludzi wra
żliwych), do których Kajzar z pewnością należy. Otóż są 
obrazy, które można oglądać tylko do pewnego mo-nentu. 
Nie ważne, czy moment ten przychodzi po dwóch czy po 
?ziesięciu latach, czy po tygodniu. Pewnego dnia obrazy 
tracą zdolność wychodzenia ze swoich ram. „Właściciel" 
przymyka oczy i nie może sobie przypomnieć paru detali 
- miejsc, twarzy, urywków rozmów; nie może zrekonstru
ować całości. Ale prawdziwy koniec przychodzi razem ze 
świadomością, że rekonstrukcja taka do niczego nie jest 
potrzebna, .że nawet w całości odtworzony obraz będzie 
nam obojętny. świadomość ta z początku jest dość niejasna 
i nieufnie badamy niedostrzegalnie zmieniony obraz, który 
przestał nas dotyczyć i stał się zestawieniem elementów 
bezcelowo umieszczonych w pamięci wspominającego. Naj
częściej przez długi czas trudno przyznać się sobie samemu 
do zmiany gustu. Później zaczyna się lubić inne obrazy. 
Trudno powiedzieć, na jakim etapie istnienia tego, częścio
wo zapomnianego, częściowo kreowanego, a częściowo zle
pionego z przypadkowych ułamków świata, jego twórca 
zaczął wątpić w celowość całego przedsięwzięcia. Trudno 
powiedzieć, czemu przedstawił agonię Artauda - zamiast, 

18 

powiedzmy, Stanisławskiego, czemu w przesłuchaniu z upo
rem powraca nazwisko Nieczajewa - zamiast, powiedzmy, 
Pietraszewskiego. Skąd w rozmowie Bezimiennego z dziew
czyną bierze się tyle autentycznej poezji i ciepła? Czemu 
Faust-Mefisto nie jest smukłym, wykwintr..yP.i młodzień

cem? Ponieważ problemy można mnożyć, a odpowiedzi na 
nie pomnażać w postępie geometrycznym - lepiej po
przestać na stwierdzeniu, że Kajzar jeszcze raz wykazał 
dużą odwagę jeśli chodzi o wybór materiału dramatyczne
go i przypomnieć słowa G. B. Shawa: „W moim przekonaniu 
dzieło sztuki jest najsubtelniejszym, najbardziej urzekają
cym, najskuteczniejszym narzędziem moralnej propagandy 
na świecie, poza jednym wyjątkiem - przykładem wyni
kającym z postępowania jednostki... ale ten wyjątek prze
mawia ·na korzyść sztuki scenicznej, ponieważ działa ona 
uzyskując przykłady postępowania jednostki w sposób zro
zumiały i wzruszający ludzi nieuważnych i nierozważnych, 
którzy nie zastanawiają się nad życiem realnym." Co zro
zumieją i w jaki sposób się wzruszą owi „naiwni" ludzie 
z przedstawienia Kajzara, będzie zależało w dużym stopniu 
od reakcji na jego styl reżyserski. A trzeba pamiętać, że 
był on zawsze wykonawcą perfekcyjnym, enigmatycznym, 
ciekawym i wysoce irytującym. Pozostaje tylko życzyć 
tłumowi teatromanów, którzy wychodząc z większości spek
takli myślą o numerkach w szatni i biletach tramwajowych, 
aby zdołał zirytować ich w wystarczającym stopniu. 

Jan Różewicz 
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STEPHEN MONTAGUE 
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STEPHEN MONTAGUE 
urodzony w 1943 w Nowym Jorku studiował kompozycję 
grę na fortepianie zrazu pod kierunkiem swojego ojca, 

a następnie pod kierunkiem Carlisle Floyd i Johna Boda 
na Florida State University w Tallahassee, gdzie uzyskał 

stopień Master of Music w 1967. Przez dwa lata pracował 
jako wykładowca gry na fortepianie i teorii muzycznej ca 
Butler University w I ndianapolis, a w latach 1969-1972 
st.udiował kompozycję na Ohio State University w Colum
bus, uzyskując tytuł doktorski. W latach 1972-1974 prze
bywał na stypendium w Warszawie, aktywnie uczestnicząc 
w organizowaniu koncertów nowej muzyki. Następnie prze
bywał w Anglii, gdzie w latach 1974-1975 pracował jako 
kierownik muzyczny Strider Dance Company w Londynie. 
Jest związany z kompozytorem i trąbkarzem Jamesem Ful
kerstonem. Jako pianista występuje solo lub w duecie 
z Fulkerstonem. Jako kompozytor Montague łączy instru
menty tradycyjne, głos ludzki, taśmę magnetofonową 

i dźwięki elektronicznie improwizowane. 

KRZYSZTOF ZARĘBSKI 
urodzony w 1939 w Warszawie, w latach 1962-1968 

studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest 
twórcą spektakli chcących uchwycić i wyrazić „strefy kon
taktu" człowieka z przyrodą i otaczającymi go przedmio
tami. Krytyk Jan Stanisław Wojciechowski tak charakte
ryzuje jego sztukę: 

„Doświadczenia Krzysztofa Zarębskiego przeprowadzane 
są na terenie sztuki, lecz specyficznymi środkami oraz 
z racji ich skali, przy uźyeiu nietradycyjnych środków ar
tystycznych. Ostatnie jego doświadczenia są spektaklami, 
w których ujawniane są relacje doznań dźwiękowych, wi
zualnych i dotykowych. Oprócz wskazywania prostych re
lacji -poszukiwania czegoś w rodzaju wizualnych ekwiwa
lentów określonych dźwięków, lub określonych stref doty
kowych ciała ludzkiego. ( ... ) Manipulacje na ciele, roślinach, 
subtelne aranźacje przestrzenne kolorystyczne i dźwiękowe, 
oprócz ujawniania niuansów zmysłowych, które niemożliwe 
są do uzyskania w tradycyjnych konwencjach artystycz
nych, czytane być mogą jako symbole bardziej jeszcze zło

źonyeh sytuacji. Odwołują się one nie tylko do bezpośred
nich reakcji widza doznającego wraźeń, odwołują się one 
jednocześnie do władz intelektualnych widza - do wiedzy, 
w której określone wyraźenia odnoszą się do pewnych sy
tuacji, te z kolei odpowiadają określonym momentom spo
łecznego doświadczenia człowieka." 
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KRZYSZTOF ZARĘBSKI 
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Jan Czyżkowsld 

WITH THREE CROSSES 
The subject of Kajzar's play With Three Crosses are 

the phenomena of the youth protest of the late sixties . . 
The" action ~s set in a gigantic Megapolis which recalls 
Joyce's nightmarish Dublin. Compiled of elements of War
saw, Paris and German cities, it is a kind of synthesis of 
mouldering civilizations, dead conventions, stereotypes, 
doctrines and political forms. The youth stand in protest 
against the established order. Soon, however, the young 
rcbels produce their own conventions, doctrines and stereo
types which, though opposed to the old world, are never
theless equally spurious. One part of the drama is a play 
performed by the rebels, inmates of a prison psychiatrie 
clinic. The remaining fragments are comments on that play, 
notes of a night's journey that appear in the „play within 
the play". Kajzar's main theme therefore is the search for 
a way to save authenticity both in life (a problem to which 
he devotes his plays) and in the theatre (represented by 
his bold search for new stage forms). This authenticity is 
bound with childishness. The children's world, the world 
of Joe in the seclusion of the contry home, the world of 
Andrew playing with Gerda the Frog, is the authentic warld 
of true emotion and spontaneous reaction. The author con
trasts this sincerity and spontaneity with the terrifying 
and hostile world of the adults. The biographies of Kajzar's 
heroes reflect a progressive loss of innocence which he 
conceives as si:nce:Lity and authenticity of emotions. 

Jan Czyżkowski 
(Theatre of Youth Anxieties, The The
atre in Poland 9/1975) 
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