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HELMUT KAJZAR (18.VIII.1941 - 21.VIII.1982). Dramaturg. reżyser, tłu
macz. Debiu towa ł na łamach prasy jako kryt k w 1965 r ·ku Od 1962 roku 
pracował jako reiyser. ln sccni z:iw« ł sztuh"i R6żew : crn , Mrożka, Gombro
w icza, Arrabala i in. , a także w asne dramaty. Reżyserował wiele za gra
nicą, m.in. w Angli i, RFN, Szwecj i, F inlandi i , współpracując z teatrami 
iawJd .n vy m1 i wolny m i grupam i teatralnymi oraz z radiem i tel ewizją. 
Prowadzi dzia!alr o .' ć pedagc.giczną i ćwiczen i a w grupach teatralnych 
w różnych kra j· eh Europy. 
Od 1968 roku współpracował z teatram i we Wrocławiu jak 1 r~żyser i au
tor. W Tea trze Polskim wystawił „Smicszneg 1 Staruszka" R óżewicza (pre
miera 7.Xl.1 968) i „Antygonę" Sofo klesa (pr emiera 15.V.1971). W Teatrze 
Współczesnym cdbyły się prapremiery trzech sztuk Kajzara: „Paternoster" 
(reż. Jerzy Ja rocki) , „Trzema krzyżykami" i „Willa dei miste ·i" w reży
serii autora. W 1977 r oku Kajzar przygotował praprem ierową i nscen izację 
dramatu T . R óżewicza „Odejście Głodomora". Sztuki K ajzara grane były 
także na wrocławskich festiwa lach drama t urg ii współczesnej: „Paternoste1"' 
w 1971 r oku , „Gwiazda" vv 1973 , „Trzem a krzyżykami" w 1978, „Obora" w 
1981, „Wyspy Galapagos" w 1986. Ostatnią pracą reżyserską Kajzara była 
„Antygona". P remiera odbyła s ię 16 czerwca 1982 w warszawskim Teatrze 
Powszechnym. 
Ważniejsze utwory dramatyczne H. Kajzara: „Paternoster" (1966), „Ry
cerz Andrzej" (1970) , „Gwiazda" (1971), „Trzem a krzyżykami" (1972), „Ko
niec półświni" (1974) , „Samoobrona" (1977), „Willa dei mi steri" (1977), 
„Musikkraker" (1979), „Włosy błazna" (1980), „Obora" (1980), „Wyspy Ga
lapagJs" (1982). 
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Tadeusz Różewicz 

X X X 

Pamięci Helmuta K. 

Ukryłem twarz w dłoniach 
On Der Tod Todes Angst 
Ja podglądacz śmierci 

która w moim języku 
jest płci żeńskiej 

zabawa w chowanego 
ukrywamy się 
w uśmiechach 
on wie 
że musi umrzeć 
już za miesiąc 
za tydzień 

powiedz mi prosiłem 
jesteś tera z ode mnie 
mądrzejszy wiesz już 
prawie wszystko 

mówił z trudem 
ale wyraźnie 
zostałem zamieniony w mięso 
zredukowany do mięsa 
które cierpi 
powrót mój do życia 
był straszny 
ale nie mogę tego wypowiedzieć 
nie wolno mówić 
nie trzeba poprawił się 

uciekałem z oczami 
przyniosłem mu wiersz 
czytałem głos mnie zawodził 
On umarł 
a ja przeżyłem już 22310 dni 
słownie dwadzieściadwatysiące 

trzystadziesięć 



miasto mimo piekielnych upałów 
zjadb sto cieląt 
t rzysta krów 
dwieście świń 

konia królika 
d \.la gołębie rybę sarnę 
dzika 
sb tysięcy jaj 
t r zysta świń 
parę koni 
królika sarnę 
dwa gołębie rybę 
kilka psów 
w obiegu nieoficjalnym 

daruj mi ten żart synku 

uśmiechnął się blado 
dotknął mojej dłoni 
przyn i osłem mu wiersz 
czytałem 

głos mme zawo dził 

zamknąłem 

za sobą za nim 
drzwi 

Kiedy chmury płyną 
po niebie 
pisanie o zmarłym 
jest czymś nieskończenie 
smutnym 

li stopad 1982 

Obok: „Smieszn y staruszek" (Wojci ech Siemion). Teatr Polski we Wroclaww 
„Antygona" (D. Lewandowska-Ismena, M. Komorowska~ Antyoona) 
Teatr Polski we Wroclawiu. 
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Helmut Kajzar 

O „GWIEŹDZIE" 
„Gwiazda" jest sztuką dla mnie dość niejasną. Tajemniczą . W pierw

szym mym utworze teatralnym, w „Paternoster" , występuje również po
stać Gwiazdy „światowych firmamentów". Kazałem jej beznadziejnie s i ę 

kochać, i zestarzeć na oczach widzów, i umrzeć. Czasem wydaje mi się, 

że kilka lat później napisałem dla tej właśnie Gwiazdy rolę, o ja ki e j 
marzyła i którą grała zresztą przez całe swe życie. Sztuka „Gwiazda" 
jest rodzajem mono1':Jgu wewnętrznego , monodramem a ktorki chcącej usta
lić swą tożsamość , przypominającej sobie gorączkowo grane niegdyś role , 
gesty, słowa i fragmenty ról już zapomnia nych Ról wzbronionych jej. 
:,Gv.liazda" jest sztuką o miłJści , o oddaleniu, upadku, sztuczności, bólu, 
ofiarowaniu się, buncJe, odradzaniu się, niezłomności, tęsknocie, pamięci, 

zgodzie i niezgodzie, o głupoc ie, o sukniach , o form a ch , które się rozpa
dają i starzeją, o aktorach, o nas wszystkich, którzy pomimo świadomości 
ograniczeń i własnej ułomności nie zrezygnowali z na zwy „człowiek" . To 
co tu piszę brzmi podniośle, ale Gwia zda nie b oi się grać o tę właśnie 

stawkę najpoważniejszą , o patos, którego odwrotnością jest śmieszność. 

Sztuka „Gwiazda" może być gra na przez jedną aktorkę, może być grana 
przez wiele aktorek. Kolejno ść sukni, które Gwfazda nosi jest dowolna. 
Sztukę tę można skracać. Można ją wzbogacić o nowe obr azy , twa rze, 
maski. Może być r ecytowana, gra na całkiem fo rmalnie, z pełnym posza
nowaniem zasad kunsztu aktorskiego a może też wejść w nią chaos życia 
i przypadek. Mam nadzieję, że pomimo tej otwartoś ci, nie opuszczaj4 
je j p .Jdsta wo we sensy. Sztuka ta b:wiem godzi się na każdeg;:i czbwieka. 
Skąd więc tytuł „Gwiazda" - ciało świecące pozornie, świecące światłem, 

któregJ źródło wygasło ? 

Gdzieś tutaj leży sprzeczność „w samym zał o żeniu". Jaki ś błą d. Wspo
minam próbę generalną „Gwiazdy" w Prochowni. 

Było po północy . 

W ciszy. 
Wielkie Aktorki grały 
dla siebie, dla siebie 
i nawzajem, 
dla pustych przestrzeni. 
Grały swoją wspólną 

jedyną rolę. Były 

fachowe, precyzyjne, 
były jak Matki 
krojące chleb i jak te, 
które myją ciała, 
jak wiedźmy ... 

Wyszły zbierać 

zioła , 

zabijały baranka, 
b i eliły prześcieradła. 

Wracały do początku. 

1974 

Helmut Kajzar 

NA POGRANICZU 

Urodziłem się i wychowałem na pograniczu , pograniczu państw, języ

ków, kultury, wojny i pokoju. To zawieszenie - między - jest stygma
tem nie do usunięcia . Między proletariackim internacjonalizmem, a pro
wincjonalnością: między katolicyzmem a ewangelizmem; między totali
taryzmem, a demokracją; między indywidualizmem, a ubóstwieniem mas; 
między buntem i nadzieją na zgodę, a ostrożnym optymizmem. Między ... 

I to jest zdaje się c echą wyróżniającą nas, nasze, moje p okolenie i nie
c.J młodszych od nas twórców,spośród pokoleń łatwowiernych lub zbyt 
pewnych s ·11ej przegranej , alb:i i wygranej . 
Mówią o nas , publicyści zarzucają nam, że jesteśmy nieokreśleni. Tak. 

Żyjemy w dw u kierunkach, otwarci na dwa czasy, dwie perspektywy Jak 
trudno dokonać wybJru, nawet jeśli się wie lub przeczuwa, że tam w 
przyszłości i dziś można siebie spełnić prawdziwie, zatem wszystko w y 
grać, albo ośmieszyć się przedwczesną starością , jeś li zbyt łatwo i chętnie 
zaczniemy oglądać s ię w stecz. 

( ... ) Pewnego dn.ia zacząłem latać. Z lotu ptaka, z samolotu zobaczyłem 
Europę, Azję. Zmieniły się proporcje rzeczy i świata, proporcje, do któ
rych oko musi się teraz przyzwyczaić. Telewizja i radio rozpostarły przede 
mną ziemię. Rozwinęły ją na kształt płaskiej i symultanicznej sceny. Pod
róże kosmi czne ukonkretniły obraz wszechświata, ale jednocześnie za
przeczyły jego rozciągłości. Papież zaczął przen o sić s ię z miejsca na 
miejsce. Podróżuje. Ostatni filar sakralnej wizji świata o kosmosie ru
nął . Moja niepewna wyobraźnia uczepiła się najbliższego. Utożsamia się 

z wyobraźn ią tysięcy milionów takich jak ja. W ich im ieniu i w swoim 
własnym muszę te raz szukać słów. Nie wolno mi poddać się i dzielić 

powszechnych strachów i wmówień, muszę nas i siebie widzieć. Muszę 

przyjąć i oswoić się z nowymi skalami. Z nowym sposobem widzenia. ( ... ) 
My żyjemy już w innej skali , nasza powierzchnia życiowa obliczona 

została na kilka metrów kwadratowych. Jedn ocześnie stajemy się jeszcze 



bardziej ruchomi, do mniejszej il ośc i przedmiotów przywiązani. Żyjemy 

skromniej. I to nie słowa, nie język jest bez wartości, pomimo że litera
tura i polityka dostarczają odrażających przykładów ich nadużywania. 

To umarły problemy, którym słowa służyły. T o nie s łowa muszą odzyskać 

siły , to my , ludzie mówiący musimy dosłużyć się zaufania. 
Ki lku pisarzy, poetów policzyło , zsumowało schedę europejskiej kul

tury. Różewicz, Beckett, Genet, Gombrowicz. Oni wyczuli i wskazali na 
jeszcze żywe jej tętna, odrzucając to wszystko, co było strojem i martw;:i 
formą. Podjęli s ię trudu klasyfikacji. Uporządkowania . Redukcji . 

Teraz my, nie udając bogatych , ani uboższych spadkobierców aniżeli 

w istocie jesteśmy, będziemy musieli żyć, pi sać. Za nami ileż umierających 
koniunktur , cudzych zasług porzuconych i błędów, przeobrażeń (jak łatwo 
skompletować fałszywą, maskaradową bi ografię!). Jesteśmy pierwszym 
w miarę szczęś liwym poko'len iem, nie doświadczonym przymusem obłudy. 
Jeśli, to dobrowolne jest. 

Nie czeka na n as Wielka Nadzieja. O mały udział w alczymy. Ci co 
opuszczają dom, muzeu m , budują domy nowe, obliczone na jedno życie, 

domy z papieru, dźwięków, wyobraźni, z piosenek o dobroci, ufności, mi
łości . Zapisujemy również w pamiętnikach strachy i opowieści niesamo
wite o upodleniu i nienawiści, by nie zapomnieć historii, by przejął nas 
dreszcz obawy przed chorobą. Choroba społeczeństwa. Musimy dbać o 
higienę . Żyjemy w blokach, jedna rodzina obok drugiej . Z dnia na dzień, 
z miesiąca na miesiąc, od wypłaty do wypłaty. Jak stada gołębi. Wiemy, 
że nie ma indywidualnego ratunku, ucieczki. Musimy z sobą współżyć. 

Żyjemy wszyscy podobnie. Wiemy, że gdyby przyszło co do czego, czeka 
nas w spólna , masowa, gołębia śmierć. 

Helmut Kajzar, Sztuki i ese je, Warszawa 197'/ 
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Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MAĆKOWIAK 
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