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Ingmar Villqist 

- urodzony w 1960 roku w Chorzowie. Absolwent Uniwersytetu 

Warszawskiego, historyk sztuki, wykładowca akademicki . Były 

dyrektor jednej z warszawskich galerii. Sławę zyskał sobie Jako 

dramatopisarz. Początkowo premiery jego sztuk odbywaty się w 

teatrze KRIKET z Królewskiej Huty założonym i prowadzonym 

przez autora. Od kilku lat reżyseruje i jest wystawiany w teatrach 

repertuarowych (m. in. Teatr Rozmaitości w Warszawie, Teatr 

Powszechny w Warszawie, Teatr Wybrzeże w Gdańsku , Teatr 

Polski w Poznaniu) . Do najbardziej znanych jego sztuk należą: 

cykl Beztlenowce (.,Dialog" 11 / 2000), Noc Helvera (.,Dialog" 

3/ 2000), Entartete Kunst (,,Dialog 5-6/2001 ").W ubiegłym roku 

warszawskie wydawnictwo Sic! opublikowało wybór dramatów 

Villqista. 

W Teatrze Polskim w Poznaniu wystawiono dotychczas Noc 

Helvera (reż. Paweł Łysak, nagrody m. in. na festiwalach KONTAKT 

w Toruniu, BIAŁA WIEŻA w Brześciu na Białorusi i KONTRAPUNKT 

w Szczecinie) oraz Entartete Kunst (reż. Ingmar Villqist). Od 

samego początku Villqist podjął stałą współpracę z Teatrem 

Polskim w Poznaniu , dla którego napisał Entartete Kunst oraz 

naj nowszą sztukę Helmucik . 
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Niszczycielska kampania rasistowska w Trzeciej Rzeszy ma swoją wciąż jeszcze 

w znacznej mierze nie napisaną prehistorię i swoje, jeszcze mniej opracowane, 

następstwa. Prehistoria ta sięga aż po zawierzający nauce wiek XIX. Bierze swój 

początek z kilku raczej obskurnych traktatów, co przez długi czas powodowało 

jej niedocenianie przez poważnych historyków. Jednocześnie jednak w centrum 

postępu społecznego, w naukach humanistycznych i wśród reformatorów 

społecznych rozwija się istotna i mająca poważne następstwa dyskursywna 

sprzeczność: jeśli wszystkim przyznane ma być błogosławieństwo edukacji, to 

co zrobić z tymi, których nie można wychować? Jeśli wszyscy, poprzez 

zabezpieczenia socjalne, mają mieć zagwarantowane normalne życie, to co zrobić 

z tymi, którzy nie mogą lub nie chcą dopasować się do społecznych standardów 

normalności? Jeśli medycyna, po swoich wielkich praktycznych sukcesach 

w dziedzinie higieny i zwalczania epidemii, przystąpiła do dzieła utrzymywania 

wszystkich ludzi w zdrowiu, to co zrobić z nieuleczalnie chorymi? Jeśli ulepszone 

wychowanie prowadzić ma do resocjalizacji przestępców, to co czynić 

z niepoprawnymi recydywistami? 

Z medycyny i badań biologicznych nad procesami dziedziczenia wychodziły 

w tym samym czasie wieści, które uskrzydlały takie nieco bezradne dyskusje 

prowadzące do wykluczania ze społeczeństwa. Wierzono, że trafiono na ślad 

dziedziczenia zatwardziałej niepoprawności i odstępstw od normalności. Dzisiaj 

mówiono by o przypuszczeniu, że anormalność daje się sprowadzić do określonych 

defektów genetycznych. W takim przypadku nie byłyby one wprawdzie uleczalne 

u dotkniętej nimi jednostki. Jednak reszta ludzkości mogłaby zostać od nich 

uwolniona, gdyby udało się całkowicie ująć, wyeliminować i odgrodzić od świata 

tę biologicznie zdefiniowaną populację, będącą nosicielem zakłócenia, tak aby 

nie mogła przekazać swoich cech dziedzicznych następnym generacjom i w ten 

sposób obciążyć współczesnych oraz zagrozić im swoimi nienormalnymi cechami. 

W Trzeciej Rzeszy ta rasistowsko-biologiczna idea stała się czynem; rozproszone 

pojedyncze działania , które występowały już wcześniej, zostały usystematyzowane 

i zalegitymizowane autorytetem narodowo-socjalistycznej doktryny państwowej. 

W ten sposób kończy się historia poprzedzająca i rozpoczynają się dzieje równie 

mało zbadanej eskalacji rasistowskiej w okresie narodowego socjalizmu. Sięgała 

ona od przyjmowania możliwości wysokiego ryzyka śmierci w przypadku rutynowo 

stosowanych metod sterylizacyjnych , poprzez makabryczne dyskusje prowadzone 

w kręgu fachowców, dotyczące na przykład obniżania kosztów utrzymania 

zakładów dla wszelkiego rodzaju osób odbiegających od normy przez 

zredukowanie ich zaopatrzenia do minimum niezbędnego dla przeżycia. aż po 

fatalny w skutkach pomysł zakładający, że po rozpoczęciu wojny łóżka w za

kładach i personel medyczny potrzebne będą do opieki nad pełnowartościowymi 

ofiarami wojskowymi i cywilnymi wojny, a dotychczasowi lokatorzy jako „niewarci 

życia" (Lebensunwerte), psychicznie chorzy i kalecy muszą zostać za możliwie 

niską cenę usunięci . Decyzja o pierwszej systematycznej zagładzie masowej wiąże 

obydwa dynamiczne elementy narodowosocjalistycznego rasizmu, doprowadzając 

do praktyki seryjnego zabijania. 

Istniał ideologiczny i wskutek biologii rasowej opatrzony błogosławieństwem 

nauki zamiar „ostatecznego rozwiązania " kwestii genetycznego zagrożenia 

narodu niemieckiego przez obcych rasowo i genetycznie ludzi nienormalnych. 

Jednocześnie nastąpiła nieideologiczna, ale również fatalna kulminacja radykalnych 

nacisków, które zbiegły się w rasistowskiej praktyce odgraniczania i które pod 

wpływem obniżających się w warunkach wojny zahamowań przed zabijaniem, 

przeszły od systematycznego wyosobniania i eliminowania do seryjnego zabijania. 
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Dopiero w tym kontekście doszło do połączenia śmiertelnego łańcucha myślowego, 

prowadzącego od wyłączania „anormalności", jej rasistowsko-biologicznego 

piętnowania i dalej do określania „bezwartościowego życia". Teorii tej towarzyszyła 

w narodowym socjalizmie praktyka. Traktowanie ludzi jako „bezwartościowych", 

jako egzystencji będących balastem, doprowadziło do wzrostu znaczenia koncepcji 

„rozwiązania ostatecznego", dokonywanego na drodze masowej zagłady. 

„Hadamar" poprzedza zatem „Auschwitz". Wizerunek człowieka i techniki 

masowego zabijania wprowadzone w zakładach stosujących eutanazję były 

rozwijane od 1939 roku, aż do osiągnięcia „dojrzałości seryjnej" . 

Detlev J.K. Peukert: 

„Codzienność i barbarzyństwo. O normalności Trzeciej Rzeszy" 

Hadamar - miasto w Hesji, gdzie od 1940 roku w ramach „Akcji T 4" dokonywano 

masowej zagłady osób niewartych życia (,,Lebensunwerte"). Od stycznia 

do sierpnia 1941 ponad 1 O.OOO mężczyzn, kobiet i dzieci zostało zamordowanych 

tlenkiem węgla w komorach gazowych udających piwniczne prysznice. Ciała 

były spalane w krematorium, żeby zaś ukryć zabójstwa, tak zwany „departament 

konsolacyjnych listów" wystawia! fałszywe świadectwa zgonu. 

W trakcie drugiej fazy „Akcji T4" zamordowano ponad 4.000 osób: pół -

żydowskich dzieci, robotników przymusowych i osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wybranym przez lekarzy słabym i niepełnosprawnym pacjentom podawano 

w nocy śmiertelne dawki lekarstw. Po wojnie budynek, w którym dokonywano 

zbrodni był używany jako szpital psychiatryczny. 

W 1983 i w 1991 roku odbyły się w Hadamar dwie wystawy dokumentujące 

zbrodnie eutanzji dokonywane przez nazistów. 

5 szpitala psychiatrycznego 
w Hadamar 

Wystawa w Hadamar w t 991 roku 
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DOKTOR HECKEL 

Powiedz mi mój chłopcze, czy chcialbyś się ożeniU 

HELMUT 

Tak 

DOKTOR HECKEL (zasłania mikrofon do PODPORUCZNIKA) 

Jeszcze ? 

PODPORUCZNIK 

Jeszcze. 

DOKTOR HECKEL ( odsłania mikrofon) 

A czy chciałbyś mieć dzieci 7 

HELMUT 

Tak. 

DOKTOR HECKEL 

Dziewczynkę też ? 

HELMUT 

Tak . 

DOKTOR HECKEL 

I glaskalbyś ją i calowa! jakby byla na golasa, tak ? 

HELMUT 

Tak . 

DOKTOR HECKEL 

A jakby nie chcia/a, to byś ją bil i krzyczal, tak? 

HELMUT 

Tak. 

DOKTOR HECKEL 

Czy na księżycu żyją ludzie ? 

HELMUT 

Tak. 

DOKTOR HECKEL 

Czy ryba może chodzić po ulicy? 

HELMUT 

Tak 

DOKTOR HECKEL 

Czy można zapalić sobie ognisko na glowie 7 

HELMUT 

Tak. 

DOKTOR HECKEL 

A gdzie, mój drogi chlopcze ? 

HELMUT ( śmieje się, patrzy na PANIĄ WILDE, na SIOSTRĘ 

No, w piekle przecież ... Tam można so6ie tak zrobić. . 
EVRE) 

HELMUT 

O mamie .. . Co by tu opowiedzieć .. ? ... Co by tu opowiedzieć? ... No tak ... To mi się 

śniło, że jak było po wszystkim i w kuchni było pozmywane i na stole, pod 

szklanymi miskami, stało ciasto po gościach, ale ja byłem taki duży jak teraz 

i nie było nikogo w domu, noc była , ale jasno było, ale to taka noc była tylko, 

że wszystko było dobrze widać, to ja poszedłem tam do mamy, ale całe miasto 

było puste i tam odkopałem mamę, ale tak szybko raz, dwa i wcale się nie 

zmęczyłem i poszliśmy do domu, a całe miasto było puste i myśmy szli po szynach 

tramwajowych mama po jednej szynie, ja po drugiej, i trzymała mnie za rękę, 

noc była, ale jasno było i wszystko było widać i było tak bardzo, bardzo cicho 

i tak żeśmy szli, ciepło było , a ona była całkiem bez ubrania, a skórę to miała 

taka suchą i brązową i przyszliśmy do domu i siedzieliśmy długo w kuchni, 

a potem ją wykąpałem, wziąłem na kolana, a taka chuda i lekka była i karmiłem 

tym ciastem , tak po kawałeczku , co go tyle po gościach zostało, a ona mówi 

a „widzisz ty moje szczęście - nieszczęście kochane, nawet mi nic do jedzenia 

nie dali " i tak otwierała usta, a jej wkładałem kawałeczki tego ciasta do buzi, 

żeby się najadła .... To tak mi się śniło ... Lubię ten sen ... Lubię mieć sny .. 

Sen Helmuta jest nieświadomą, przejmującą i bardzo osobistą odpowiedzią 

na to, co się z nim dzieje w realnej rzeczywistości. Jest to odpowiedź dotycząca 

również zycia i śmierci - jak przesłuchanie, któremu jest poddawany. 

Sen nawiązuje do stypy (,,jak było po wszystkim") czyli do śmierci i utraty matki, 

na którą autor snu się nie godzi. Przesłanie snu jest proste: bez matki nie ma 

życia. Żeby życi e miało sens należy odzyskać matkę. Helmut swym snem mówi 

nam - widzom - coś więcej: świat bez miłości (matka) jest pusty, martwy. 

Nadać życiu sens to odnaleźć obiekt miłości . Przesłuchujący, przedstawiciele 

strony śmierci nie rozumieją przesłania życia i miłości , „wc iskają " w Helmuta 

swoją własną patologię. Dziewczynka to nie jest obiekt seksualny. Dziewczynka 

- matka - to symbol opieki, troski i miłości. 

Dr Jerzy Pawlik 

Ośrodek Psychoterapii 

„Rasztów", Warszawa 
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Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń 
Telefony:(056) 622-52-22, 622-12-45 (sekr.), 622-50-21, 622-50-22 (centr.) 
Fax:(056) 622-37-17 
e-mail:horzyca@torun.pdi.net,www.teatrhorzycy.torun.com.pl. 

Dyrektor naczelny - Jadwiga Oleradzka 
Dyrektor artystyczny - Andrzej Bubień 
Kierownik literacki - Beata Banasik 

Zespół techniczny: 
Kierownik techniczny - Krzysztof Garstecki 
brygadier sceny - Piotr Drost 
światło - Waldemar Boruń 
dźwięk - Tomasz Baranowski 
garderobiane - Irena Baumgart, Teresa Kończykowska 
fryzjerka - Elżbieta Gnutek 
rekwizytor - Maria Górna 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - Aleksandra Blaszak 
krawieckiej męskiej - Janusz Małek 
elektrycznej - Waldemar Boruń 
akustycznej - Tomasz Baranowski 
plastycznej - Lech Zakrzewski 
rekwizytorni - Maria Górna 
stolarskiej - Józef Cendrowski 
prace farbiarskie - Maria Dembowska 

Biuro Obsługi Widzów czynne codziennie od 8.00 do 16.00. 
Telefony: 622-55-97, 654-90-74. 622-55-66 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach 1 O.OO - 14.00 i 15.00 - 19.00. 
Telefon: 622-30-70 

Zespół artystyczny w sezonie 2001/2002 

Małgorzata Abramowicz Małgorzata Chojnowska-Wiśniewska 

Kamila Jankowska Maria Kierzkowska Karina Krzywicka 
Kamila Michalska Anna Magalska-Milczarczyk Ewa Pietras 
Anna Romanowicz-Kozanecka Teresa Stępień-Nowicka Jolanta Teska 
Agnieszka Wawrzkiewicz Ryszard Balcerek Mieczysław Banasik 
Dariusz Bereski Jarosław Felczykowski Filip Frątczak Radosław Garncarek 
Jerzy Gliński Paweł Kowalski Sławomir Maciejewski Marek Milczarczyk 
Tomasz Mycan Ni ko Niakas Zbigniew Przybylski Paweł Tchórzelski 
Michał Marek Ubysz Grzegorz Wiśniewski 

~ Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu 

Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań 

tel. (061) 852 56 28, tel. /fax (061) 852 64 95 

www.teatr-polski.pl, e-mail: teatr.polski@teatr-polski.pl 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Paweł Wodziński 

Wicedyrektor - Paweł Łysak 

Kierownik literacki - Krzysztof Kurek 

Koordynator pracy artystycznej - Małgorzata Misztal 

Sekretarze literaccy - Paweł Dobrowolski, Jacek Zienkowicz 

Impresariat - Joanna Leśnierowska 

Dział marketingu - Marta Kęsy 

Organizator widowni - Mariola Michalak 

Kasa biletowa - Agnieszka Waldowska 

Kierownik działu finansowo-administracyjnego - Marcin Kowalski 

Główna księgowa - Krystyna Hałuszczak 

Dział kadr - Janina Dąbrowa 

Dział administracyjno-gospodarczy - Maria Głuszak-Rzechówka 

Sekretariat - Marcin Adamczak 

Transportu i Zaopatrzenia - Zbigniew Roszak 

Kierownik działu produkcji - Andrzej Biskup 

Kierownik działu obsługi sceny - Piotr Górski 

Oświetleniowcy - Janusz Dratwa, Paweł Bordych 

Akustycy - Wiesław Janicki, Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny - Sławomir Cyran 

Montażyści - Roman Berent, Marcin Przybylski, Marek Szotkiewicz, 

Lorenzo Bogalski, Przemysław Lucki, Grzegorz Borowczak 

Garderobiane - Izabela Witek, Aleksandra Nowicka, Ewa Cieślik, Elżbieta Rochowiak 

Pracownia krawiecka damska - Marzena Adamska, 

Pracownia krawiecka męska - Wojciech Januchowski 

Stolarnia - Dariusz Michalak, Zenon Berent 

Pracownia obuwnicza - Henryk Lein 

Charakteryzatornia - Małgorzata Stawicka 

Pracownia plastyczna - Jacek Zujewski, Ryszard Książek 

Pracownia dekoracyjno-tapicerska - Eugeniusz Marszał 

Pracownia ślusarska - Antoni Michalak 

Rekwizytornia - Czesław Wasiński 

Elektryk - Andrzej Graczyk 

Zespół artystyczny w sezonie 2001/2001 

Beata Bandurska Zina Kerste Małgorzata Neumann 

Małgorzata Peczyńska Maria Skowrońska-Ferlak Ewa Szumska 

Katarzyna Węglicka Monika Zalewska Michał Breitenwald 

Sebastian Grek Jarosław Kaleta Piotr Kaźmierczak Paweł Ławrynowicz 

Piotr Łukawski Roland Nowak Janusz Stolarski Jakub Ulewicz 

Edward Warzecha Sylwester Woroniecki Piotr Wypart 

Inspicjent - Elżbieta Bednarczyk 

"§fr1 Teatr Polski w Poznaniu 
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