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Adolf Hitler urodził się o w pól do siódmej wieczorem 20 kwietnia 
1889 roku w gospodzie „Zum Pommer", w małym miasteczku Braunau 
nad rzeką Inn, granicą między Austrią i Bawarią. (B) 

* 
7 stycznia 1885 roku Alois Hitler ożenił się po raz trzeci. 17 maja 

tegoż roku urodził im się w Braunau ich pierwszy .ryn, Gustaw. 
Adolf był trzecim synem z tego związku. Gustaw i lda,jego starsze 

rodzeństwo, zmarli w dzieciństwie; młodszy brat, Edward, umarł 
mając 6 lat. Wyzyla tylko młodsza siostra Adolfa, Paula, urodzona 
w roku 1896. Ale było jeszcze przyrodnie rodzeństwo z drugiego 
małżeństwa Aloisa z Franciszką Matzelberger: przyrodni brat Alois 
i przyrodnia siostra Angela. Hitler tylko z nią utrzymywał coś 
w rodzaju przyjaznych stosunków. Przez jakiś czas zarządzała mu 
domem w Berchtesgaden i to w ;e; córce, Geli Raubal, zakochał się 
Hitler. (B) 

* 
Alois Hitler kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu na placówkach 

celnych. Przeprowadzki te (Passau, Lambach, Leonding, Linz) sprawi
ły, że jeszcze przed ukończeniem piętnastu lat Adolf musiał pięć razy 
zmieniać szkolę. Był to jeden z powodów (obok dość słabego zdrowia) 
miernych wyników w nauce. Świadczyły o tym niedostateczne stopnie 
z matematyki oraz języków niemieckiego ifrancuskiego, dobre z geo
grafii i z rysunków. (G) 

* 
Po pięcioletniej nauce w szkole przygotowawczej jedenastoletni 

Adolf we wrześniu 1900 roku wstąpił do gimnazjum realnego w Linzu. 
Był to średni zakład naukowy przygotowujący młodzież do kariery 
technicznej lub handlowej. Na początku 1903 roku Alois Hitler umarł, 
ale wdowa po nim nadal korzystała z renty i wcale nie zyla w biedzie. 
Adolf opuścił gimnazjum w Linzu w 1904 roku bynąjmniej nie dlatego, 
że matka nie mogla płacić za jego naukę; po prostu na skutek złych 
postępów musiał się przenieść do innej szkoły w Steyr, gdzie mieszkał 
w internacie i zakończył naukę w wieku lat 16. Na rok przedtem, 
w 1904, w pierwszy dzień Zielonych Świąt, na zyczenie matki został 
konfirmowany w rzymskokatolickim kościele katedralnym w Linzu. 
(B) 



* 
Nie chciałem zostać urzędnikiem, nie ijeszcze raz nie. Wszystkie 

próby mojego ojca rozbudzenia we mnie zamiłowania lub chęci do jego 
pracy, poparte przykładami z własnego życia, dawały wręcz przeciwny 
skutek ... pewnego dnia zrozumiałem jasno, że zostanę malarzem, 
artystą ... Mój ojciec zaniemówił ... „Artysta! Nie! Nigdy, dopóki ja 
żyję .. .!" Ojciec stale powtarzał to „nigdy!". Ja zaś jeszcze bardziej 
upierałem się przy swoim „a jednak". Adolf Hitler (B) 

* 
Nauczyciele nie mieli wysokiego mniemania o swoim najsłynniej-

szym uczniu. Jeden z nich, dr Edward Humer, tak scharakteryzował 
sztubaka Adolfa Hitlera w czasie jego procesu w I923 roku: 

„Dobrze pamiętam tego chudego, bladego chłopca. Z pewnością był 
zdolny, lecz na dosyć ograniczonym polu. Brak mu jednak było 
samodyscypliny, był kłótliwy, arogancki, uparty i nieopanowany. 
Trudno mu było dopasować się do szkoły. Ponadto był leniwy ... za 
szybko tracił chęć do ciężkiej pracy. Na uwagi i wyrzuty reagował ze źle 
ukrywaną wrogością, a jednocześnie wymagał od kolegów bezwzględ
nego posłuszeństwa, przyjmujac na siebie rolę ich wodza ... " (B) 

* 
Kiedy Adolf Hitler w I90J roku ostatecznie opuścił szkolę, jego 

matka, czterdziestosześcioletnia wdowa, sprzedała domek w Leonding. 
Z pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży i z comiesięcznej renty 
w wysokości I40 koron mogla nieżle żyć. Przeniosła się do wynajętego 
mieszkania, początkowo przy Humboldtstrasse w Linzu, a później, 
w roku 1907, na Urfahr, przedmieście tegoż miasta. Nie ma żadnej 
wątpliwości, że Hitler kochał swoją matkę, miała jednak ona niewielki 
wpływ na swego samowolnego syna, który za nic nie chciał się 
ustatkować i zabrać do zarobkowania i dwa następne lata spędził na 
marzeniach o tym, aby zostać malarzem lub architektem. Mieszkał 
u matki, zapełniał szkicowniki arcynieciekawymi rysunkami i opraco
wywał imponujące plany przebudowy Linzu.Jedynym jego przyjacielem 
był o osiem miesięcy młodszy .ryn tapicera z Linzu, August Kubizek, 
który chętnie i z nabożnym lękiem 1vysluchiwal jego długich, entuzjas
tycznych tyrad w czasie pieszych spacerów po mieście. Razem chodzili do 
teatru, skąd Hitler wyniósł dozgonne zamiłowanie do oper Wagnera. 
Jego umysł przepojony był wagnerowskim romantyzmem i marzeniami 
o własnej artystycznej karierze i karierze muzycznej Kubizka. (B) 

* 
Pobyt w Wiedniu w maju i w czerwcu 1906 roku rozbu~zil w nim 

entuzjastyczny zachwyt dla wiedeńskich gmachó~, muzeów i ope~Y·, P? 
powrocie do Linzu jeszcze mniej niż kiedykolwiek skłonny by~ Ją: się 
jakiejś pracy. Myślał tylko o wyje~~zie do iyie~n~·a i o '!'st_ąpiemu do 
Akademii Sztuk Pięknych. Te ambu1e martwiły i niepokoiły jego matkę,_ 
w końcu jednak skapitulowała. Jesienią 1907 roku Hitler po raz drugi 
wyjechał do Wiednia z wielkimi nadziejami na przyszłość. (B) 

* 
Pierwsza próba dostania się do 1-kademii, U: pa~dzierniku 190!_ 

roku, zakończyła się fiaskiem. W spisach egzaminacyjnych Akademu 
znajdujemy taką notatkę: . . . ' ' 

Następujący kandydaci przystąpili do egzammow wstępnych, ktore 
złożyli z wynikiem niezadowalający"!: Adolf Hitler, _Brauna~ nad Inn, 
20 kwietnia 1889. Niemiec. Katolik. Syn urzę~mka ~anstwoweg_o. 
Wykształcenie 4 klasy gimnazjum realnego. Kilka glowek. Szkice 
niezadowalające. (B) 

* 
Hitler nie chciał pogodzić się z klęską. Nawet choro_ba matki, ~tóra 

umierała na raka, nie skłoniła go do powrotu do Linzu. Przyjechał 
dopiero po jej śmierci (21 grudn~ lfJ?1): na pogrzeb, a w luty'?'? 1908 roku 
znów wrócił do Wiednia, by pod1ąc zyae „przyszłeg_o.artyst.Y_ . LJ_trzymy
wal się z renty sierocej i ze skromnych oszczędnosa matk~. Nzeb~we"! 
dołączył do niego Kubizek, który, za jego namową, wstąpił do wie~en
skiego konserwatorium. Mieszkali razem obok Dw~rca Zacho~mego, 
w jednym z domów przy ulicy Stu~pe~ga~se, w w.~maię~y"! po~OJU, tak 
małym, że z trudem mieściło się w mm pianino Kubizka i stoi Hitlera. (B) 

* 
Hitler pędził życie samotnika. Kobiety s.ię nim interes~wały, ale on 

nie zwracał na nie najmniejszej uwag_i. r:rawze stale o czyms "!arzyl albo 
nad czymś rozmyślał; z abstrakcy1ne1 zadumy pr~echo~zi~ nagi~ do 
nieopanowanego i entuzjastycznego gadulstwa. Godzinami wtoczył się fo 
ulicach i parkach, przylflądal się ~onu~~t~lnym budynk?m, ~tor~ 
podziwiał, lub nagle znikał w publi~zne1 ~ibliot~ce w ~ogoni z~ 1akąs 
nową pasją. Raz po raz obaj młodzi ludzie odwiedzali f!perę z. Burg~
heater. Ale gdy Kubizek studiował pilnie w konserwatorium, Hitler me 
potrafił systematycznie i w sposób zdyscyplinowany J;racować. Rysował 
mało, pisał za to więcej i nawet próbował komponowac muzyczny dramat 
na temat starogermanskiej sagi o kowalu. (B) 



* 
W połowie września 1908 roku Hitler znów próbował dostać sie do 

Akademii. Tym razem jednak nie dopuszczono go nawet do eg
zaminów. Dyrektor razjeszcze doradził mu, aby próbował wstąpić na 
architekturę, ale na przeszkodzie stanął brak matury. (B) 

* 
Do maja 1911 r. otrzymywał pełną rentę sierocą. Wsparcia 

materialnego udzielali mu także krewni. (G) 

* 
Skrupulatne obliczenia doprowadziły do ustalenia faktu, że 

Hitler pracował fizycznie jako pomocniczy robotnik budowlany 
w Wiedniu tylko przez dwa tygodnie. (G) 

* 
W czasie pobytu w Wiedniu Hitler zajmował się głównie działalno-

ścią artystyczną. Oprócz akwareli, przedstawiających najczęściej 
wiedeńskie budowle, malował plakaty reklamowe dla wytwórni świec, 
mydła lub innych towarów. Przezjakiś czas współpracował z Reinhol
dem Hanischem, który sprzedawał obrazy i widokówki w restaurac
jach, kmviarniach, najczęściej zaś - na placach targowych. (G) 

* 
Hitler w roku 1909, z braku pieniędzy na komorne, musiał 

wyprowadzić się z umeblowanego pokoju na Simon Denk Gasse. Latem 
mógł sypiać na dworze, ale z nadejściem jesieni znalazł dla siebie 
łóżko w domu noclegowym za dworcem Meidling. Przy końcu tego 
roku przeniósł się do przytułku dla mężczyzn, założonego przezjakąś 
instytucję charytatywną i mieszczącego się pod numerem 27 przy 
Meldemannstrasse, w 20 okręgu Wiednia, po drugiej stronie miasta, 
już nad brzegiem Dunaju. Tu mieszkał przez pozostałe trzy lata 
swego pobytu w Wiedniu, od 1910 do 191 J· (B) 

* 
Hanisch tak opisuje swoje pierwsze spotkanie z Hitlerem w schro-

nisku Meidling w 1909 roku: 
Od razu, od pierwszego dnia, siadł obok przydzielonego mi łóżka 

człowiek, który nie miał na sobie nic prócz pary podartych spodni 
- Hitler. Jego ubranie zabrano do odwszalni, bo od dawna włóczył się 
po mieście bez dachu nad głową i w straszliwym zaniedbaniu. (B) 

* 
W 1909 r. Hitler zainteresował się mistyką oraz okultyzmem.Jego 

wyobraźnię pobudzały średniowieczne mity, w szczególności legenda 
o „ Włóczni Przeznaczenia", której posiadaczpredysponowanyjest do 
panowania nad światem. (G) 

* 
W tym właśnie kontekście godna odnotowania jest przytoczona 

przez T. Ravenscrofta relacja Waltera Steina: „Rzecz działa się 
latem 1912 roku. Siedząc w kawiarni, ujrzałem przez szybę twarz 
mężczyzny ze zwisającym nad czołem brązowym kosmykiem włosów, 
małym, prawie komicznym wąsem, przyciętym krótko po obu stronach 
górnej wargi i ciemnym zarostem okalającym policzki[ ... ]. W rękach 
trzymał akwarelę, ktorą usiłował sprzedać przechodzącym obok 
kawiarni turystom". Stein kupił od niego niewielki obraz przed
stawiający „Świętą Włócznię", która spoczywała na aksamitnym 
podium szklanej gabloty w skarbcu Habsburgów. Na obrazie widniał 
podpis: „Adolf Hitler". (G) 

* 
Hanisch i Hitler wspólnymi silami zarabiali na chleb, trzepali 

dywany, dźwigali worki za Dworcem Zachodnim, imali się każdej 
przypadkowej pracy, często nawet uprzątania śniegu z ulic. Hitler, 
który nie miał palta, boleśnie odczuwał chłód. (B) 

* 
W roku 1910, gdy miał lat dwadzieścia jeden, Hitler nosił stary, 

sięgający mu niemal do kostek czarny płaszcz, _który dostał od 
handlarza starzyzny ze schroniska, węgierskiego Zyda Neumanna. 
Długie włosy spod czarnego zatłuszczonego melonika opadały mu aż 
na kołnierz. Ciemna broda pokrywała wychudłą i wygłodzoną twarz, 
której jedynym wydatnym szczegółem były wielkie, szeroko otwarte 
oczy nad ciemnym zarostem. Hanisch dodaje na zakończenie, że był to 
„wygląd taki, jaki rzadko można spotkać wśród chrześcijan". (B) 



* 
Hitler nienawidził regularnego zajęcia. Gdy zarobił kilka koron, 

przestawał rysować na parę dni i chodził do kawiarni na ciastka 
z kremem igazety. Nie miał żadnego z pospolitych nałogów. Nie palii, 
nie pil - zgodnie z tym, co mówił Hanisch - h_yl zbyt nieśmia~y, aby 
odnosić sukcesy u kobiet. Jego namiętnością było czytanie gazet 
i rozprawianie o polityce. (B) 

* 
Raz po raz - przypomina sobie Hanisch - zdarzały się takie dnie, 

kiedy po prostu nie chciał wziąć się do pracy. Wtedy włóczył się po 
domach noclegowych, żyt zupą i chlebem, które tam dostawał, i roz
prawiał o polityce, często dając się wciągnąć w burzliwe dyskusje. (B) 

* 
Hitler na dobre opuścił Wiedeń wiosną 191 J roku. Miał wtedy 

dwadzieścia cztery lata, byt _niezgrabny i zamknięty w sobie. (B) 

* 
W maju 191 J roku przekroczył granicę niemiecką i przeniósł się do 

Monachium. Zamieszkał przy rodzinie krawca, Poppa, na Schleis
sheimerstrasse, w ubogiej dzielnicy w pobliżu koszar. (B) 

* 
Dużo czasu spędzał w kawiarniach i piwiarniach rozczytując się 

w gazetach i rozprawiając o polityce. Pani Popp, gospodyni Hitlera, 
przedstawia go jako wielkiego połykacza książek, o czym on sam 
zresztą nieraz stara się nas przekonać w „Mein Kampf'. Nigdzie 
jednak nie znajdujemy żadnej wskazńwki, z której byśmy się 
dowiedzieli, co czytał. Nietzsche, Houston Steward Chaberlain, 
Schopenhauer, Wagner, Gobineau ? Może ( ... ) (B) 
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Danuta Żmij-Zielińska 

GEORGE TABORI - PISARZ 
I CZŁOWIEK TEATRU 

W maj u 1991 rok u George 
Tabori uk o ńczył siedemdzie
siąt osiem lat. i\'Iiał lat siedem
dziesiąt trzy, gdy założy l 
w \X/ iedniu teatr pod nazwą 

"Der K rei s" i zorganizował 

przy nim darmowe kursy ak 
torstwa. Termin inauguracji 
nowej sceny wyprzed?,iła o dwa 
tygodnie prapremiera Mein 
Kampf J\utor sam wy reżysero

wał sztukę w wiedeńskim Aka
demietheater. Od tego czasu 
weszła ona do repertuaru czter
dziestu przeszło teatrów w róż
nych krajach Europy. "Der 
Kreis" zakończył swą działal

nosc z końcem sezonu 
1989/ 1 990, ale Tabori pozostał 
w Wiedniu, gdzie władze obie
cały mu poparcie w uruchomie
niu eksperymentalnego labora
torium teatralnego. Kontynu
uje też współpracę z Burgthea
ter i jego filią, Akademiethea
ter. W marcu ub. roku wystawił 

tam kolejną swą sztukę, ~/:/'eis

man 1md Rotp,esicht, w której 
podjął temat trzech, i to skon
fliktowanych ze sobą mniejszo
śc i, "outsiderów naszego świa
ta": Indian, inwalidów i Ż~' 
dów. Pod koniec minionego 
sezonu ciał, z różnym powodze
niem dwie następne prapremie
rv. Do wielkich sukcesów zali
czy ć może Goldher,g Varialionen 
(utwór J. S. Bacha, od którego 
Tabori zapożyczył tytuł sztuki 
i nazwisko jednego z głównych 
bohaterów, wykorzystany zo
stał w oprawie mu zycznej 
przedstawienia). Z pozoru 
rzecz wygląda prosto: w jakimś 
teatrze jerozolimskim Mister 
Jay prowadzi próby spektaklu, 
na który składają się wybrane 
sceny z Pisma Świętego, od raju 
po Golgotę . Jego zagonionym, 
spon1ew1eranym asystentem 

i odtwórcą paru ról biblijnych 
- jest ów tytułowy Goldberg, 

z wytatuowanym na przedra-
. . - . 

mieniu numerem os\v1ęc1m-

skim. Za siedem Jni ma na
stąpić "pierwsza próba publicz
na", tymczasem przedstawienie 
jest w rozsypce, zespól tech
niczny i aktorzy skłóceni, słyn
na diva jeszc/.e nic przyjechała, 
scena tonie w ciemnościach, bo 
ktoś strącił komputer, a ktoś 

inny sie upił, zamiast muzyki 
Bacha rozlega sic; uwertura do 
Wesolej 1NlóJJJki„. Nie trudno się 
domyślić, że ten teatr w teatrze 
przedstawia me ty lko akt 
t w o r z e n i a, lecz i akt 
s t w o r ze n i a, zaś kapryśny 

Mr. Jay, zewnętrznie upodob
ni(my do Taboricgo, jest kimś 
o niebo potężniejszym, jest sa
mym Jahwe. 

Triumf tego przedstawie
nia w Akademietheater dzieli 
Tabori ze świetnym scenogra
fem Karlem- Ernstem Her
rmannem i z równie świetnym 
zespołem aktorów, wśród któ
rych jest także lgnaz Kirchner, 
prapremierowy odtwórca roli 
Szlomy Herzla, obecnie Gold
berg.„ 

Mniej udany okazał się 

wczesrneiszy o trzy miesiące 

/3abylo11 13/ues w Burgtheater. 
By ł to jak gdyby hold zlożony 
sztuce aktorskiej i wielkim in
dywidualnościom tej profesji, 
odnotowanym w annałach re
prezentacyjnej austriackiej sce
n y. Sięgnął Tabori, wyst~pują
cy tu nie tylko jako aktor, ale 
zarazem reżyser, aktor i kom
pilator tekstów, clo hi sto rycz
nych już zasobów kostiumo
wych i przez pryzmat "przebie
ranki" starał się pokazać to, co 
dla niego w teatrze najistotniej
sze: człowiek - rola - kreacja . 
" Wszystkie moje teatralne kla
py - wyznał w jednym z licz
nych tekstów poświęconych 

pracy aktora - biorą się stąd, że 

dla mnie aktor jest ważniejszy 

niż sukces czy dramaturgia. 
Sprzeczność sama w sobie: na
wet w grupie, w zespole, każdy 
z nich chciałby być ukochanym 
jedynakiem". Kompozycyjną 

ramą przedstawienia była pięk
na przypow1esc Taboriego 
o mędrcu i nędzarzu Ben Cwi, 
do którego przyszła po radę 

grupa aktorów zgnębionych 

biedą i sfrustrowanych brakiem 



zainteresowania publinności 

tudzież niekompetencją kryty
ki. 

Do wykonywania zawodu 
aktorskiego Tabori zabrał się 

późno, tuż przed premierą A1cin 
Kampf. Zachorował wówczas 
odtwórca roli eks kucharza 
Lobkowitza, Hugo Lindinger. 
Nagłe zastępstwo objął Tabori, 
przed laty słuchacz nowojor
skiego Actor's Studio Lec 
Strasberga. Wcześniej, choć 

- jeśli wierzyć jego słowom 
w podobnych okoliczno

ściach, zadebiutował jako reży
ser. Było to pod koniec lat 
pięćdziesiątych, w nowojor
skim Phoenix Theatre. Dopro
wadził tam do końca próby 
Pam?Y )11/ii Strindberga i 1.a

prezentował cos w rodzaju 
swego warsztatu reżyserskie-

go. 

* 
Człowiek operujący taką 

skalą możliwości i umiejętności 
artystycznych, a przy tym 
wprost niewiar\'godnie praco
\Vity, urodzi! się \V Budapesz
cie, na miesiąc przed strz;clami 
w Sarajewie, które obal ily do-

tychczasowy porządek na kon
tynencie europejskim. "W ro
c:lzinie było wielu piszących, 

dwie ciocie, wuj, mój ojciec, 
mój brat„." - powiedział kie
dyś. Ojciec, Cornelius Tabori 
i brat Vil Tabori, figurują 

w wydawanych wsp<')łcześnie 

leksykonach literatury węgier
skiej. Postać ojca, prawnika, 
publicysty i historyka, zamor
dowanego w r 944 roku w Aus
chwitz, powraca wielokrotnie 
na kartach twórczości Ceo
rge'a Taboriego, szczególnie 
wnaziście w szt u kach The Can
niha/s i }llhilci'um. J\i[atce, której 
tylko przypadkowo udało się 

wyrwać z rąk oprawców, po
święci opowiadanie N[y Mot
her's Co11raJ!,c, które następnie 

opracował dla radia, a w wersji 
scenicznej wystawił w 1979 ro
ku w Monachium. 

Jako osiemnastolatek wyje
chał do Niemiec, by w Berlinie 
i Dreźnie sposobić się do wwo
du w branż\ hotelarskiej, \Vró
cił do Budapesztu w 1934 roku 
i tam zarabiał na Ż\ cie przekła
dami i dziennikarstwem. \X. rok 
później \\'\emigrowal do 1\ng-

Iii, skąd wkrótce, jako kore
spondent gazet węgierskich 

i szwedzkich, wyruszył do Tur
cji i Bułgarii. Mniej więcej 

w tym czasie napisał pierwszą 
powieść Bcneath the Stone (wy
daną w 1945)· Od roku 1941, 
już jako obywatel brytyjski, 
pracował przez dwa lata w cha
rakterze korespondenta wojen
nego BBC na Bliskim \X/scho
<-lzie, będąc zarazem oficerem 
wywiadu armii brytyjskiej. Po 
powrocie do Londynu powsta
ły jego dwie następne powieści, 
Companios of the l ~ef! Hand 
i Or~~lnct! Sin. 

1\le już w 1947 roku ulega 
pokusie zrnier7enia się z 1\me
rvką. Osiedla sic;:°"" Holnvood, 
skąd ok rcsowo robi \n·pady do 
Anglii i f rancji. Przede wsz\·st
kim jednak uC?y się rzemiosła. 

aurora scenariusz\ filmo\\'\'Cb 
i dramatopisarza.\\' [-folywood 
poznaje braci J\fannów, Chapli
na, feuchtwangera, Schhnber
ga, Lottę Leiwa. Spcm·ka także 
Brechta i I .aughtona, mo7olą
C\'Ch się podówczas nad pr:;,c
k łackrn /,_1·cla Gall!m.rz(/. "Po
mogłem im trochę rrn tluma-

C?eniu sławnej przemowy, 
w której Galileusz wyjaśnia ra
cje swojego postępowania, i to 
przeżycie odmieniło mój los. Ci 
dwaj łazicy, przez sam fakt swe
go istnienia, nie wskutek per
swazji, odciągnęli mnie od pro
zy i napuścili na dramat, czego 
im do dziś nie wybaczyłem" 

pisze Tabori, z niezrówna
nym humorem, w Unterammer
)!,Cltt oder Die c~ttten Detttschen 
- zbiorze opowieści o tamtych, 
amerykańskich spotkaniach. 

Dziesięć lat poświęca Ta
bori przekładom sztuk Brechta. 
Uc7ci go też montażem jego 
wierszy i pieśni, Brech! on 
I3recbt, zapras7ając do reżyserii 
Gcnc'a Frenkla, na estradę zaś 
legendarną Lottę Lenva. Z tym 
spektaklem, bardzo dobr/e 
przyjętym w Nmvym Jorku 
( 1962), gości następnie obja/
dem \V wiciu miastach amen·
kańskich, a \V kilka lat ró;nicj 
rcż\"seruje go sam w Sztokhol
mie. 

Ze zm1cnn\'111 szczęściem 

pracu1c Tabori nad scenariu
S/am1 filmow\ mi. Pierwsz1.· 
z nich - adaptacja Czarorlz!rj-



skie; ,11,órr Th. ~fanna, '/. nplano
wanvm ud'l.ialcm Crct\ C arL)o . . 
i J\fontgomen·'ego Clifra - nic 
doc?.e kal sic; rcali'l.acji. lnnc 'I.o
stał\' wykor7. \'stanc pul'.'/. ,\lfrc
cla Hitchcoc ka, 1\nthrnw \:go 
Asc1uita, 1\n atola Lit,·aka, .Jo
sepha \ ,osl'.~ a, Boba Siegdt. Pu 
latach autor - sccnar7.\Sta oi-;.reś
la je jako " karasrrnfalne". 

\X' teatr1,l'., jak W\"Znaie, te/ 
pOC7.<)tkowo nic udnos1 su kcc
sów. Bez rozgłosu pucsz la 
w 1952 roku na 13roadwa\L1 
jego sztuki\ F/~11,h! Io f.:,,~J'pl , 

\V re/\·serii Eli i Ka1.ana. " 1\ni 
ka'l.an, ani prasa, ani publicz
n ość nie potra fili 'l.r<>'l.utT1icć te
go rod?:aju humoru, jaki ies t mi 
·wł aściwy" - powie Tah<>ri du
/o później. Nic od r7.CC 7.I bc,:
(hie wspomnieć, 7:e S7.tu ka 
przedstawiała pen·petic r c\\'nei 
rod ziny austriackiej, krc'>ra 
- w latach nazizmu - chciała 

wyemigrować do US ,\ i u gr'l.ę 

'1.la ,,. Eg ipcie . ka1.an , ulcga j1c 
połi ty czm m naci sk om pcw
m ch kól, oclebral \\' pt7cds ta
'"ieniu rnl ~ Zero \iuste lo\1· i, 
podej r7.ewanl'.mu o mark1stu\\·
skie rrzckonania, a Tabcm, 

kt('Jn· stan:i l ,,. 1cgo obronie, 
trafil na czarn ą listę McCarr
h1·'ego 1 ś ciągn <1l na siebie sz\·
kam-. Rok uplrn ą l za nim l la
rold Clurman i'.d ec\dowal si c;: 
p<>ka1. ;1Ć na scenic kolejn ą jego 
S7.t uk~', 7he L111ptrnr'r Clu!lwr 

. I r(J\\'11le7 nt c rodbil Brnad
\\ 'a\ u. Nastc;:pna praprcmil'. r;t 
dupicro ,,. pięć lat p('17nicj: Pe
ter I lali rokazal ,,. Lonchni e 
fo rsc;: rolit1C7r1') Taho riq~o 
/3ro11hflhll . 

Pr'>;,nicjs7\", trwający pra
\\ 1e d'l.i cs 1ęć lat, okres dzialal
nośc1 twr'irc 'l.l'.j Taboriego ni c 
jest '' dostr;pn ych u nas ;,n'>d 
lach hl1 /c j udokumcnrnwanr . 
\\ .iadumo, że praco\\·a l nad 
pt7.ekhdami, :te '' yrc/\· se rc)\\·al 
/(11pta 11·e111,cki1~11,u Shakcspearc\1 
1 1\lr11kc Co11r{!,1!,_f l)rec hta, /L· 

UC'/.l'.stnic71 I " ;:aj~c1 ac h 1\c
to r's Studio, że pt sal. T17 1· S/tu 
k i /. tego okrl'.Su, '/ hl' !\:' ~!!,_!!,_!'I' 

lonrs, The Cr111nihr1/.r 1 J> i11k1·il le. 

m1al1· S\\T prapre mier ~· '' 0!<> 

" \'l11 _jC> rku. Pien1·s'I.:), któr:-i 
pr7es'l.la hc7 ech:-i \\'l't'C7. 1 sem
\\ al C cnc l:rcnkc l, c1 ,,· 1c po7o
sta lc !\f art lll frted, pP1 Ja C1c l 
1 dlu g<> lctnt \\·spólpraco\\'nik 

Taboriego. The Cr11mihals, ta 

'' c'l.arna msza" z dziej ó \v kL 
1\uschwirz, byla dla Am eryka
nów ni e do rojęc ia . Pi11kvlllt 
natomiast wzbud1.ila irnację: 

traktowała o \'Cietnamie, D woj
nie, k t<'>ra 'I.OS ta la przegrana, 
o r: m, do c7ego by li C7asem 
'I.dolni "nasi cblopcy" . 

Tak s i ę 7Jożylo, że wla ś nic 

te dwi e S7. tuki za interesowah· 
rea t r, w \'da wc<l\v i agentów 
\\' ówc7csnej RFN. \\, ' 1969 
roku ber liński Schiller- Thcatcr 
za prosił Frieda i Tahoricgo do 
wvreżvserowa111a Ka11ihali. 
\\/"prawd zie nic miała to być 

pierws7a w teatr'l.e konfronta
cja Niemcc'iw z niedawną ich 
przeszlością, jed nak po raz 
pierws'l.y mieli oni obejrzeć nie
wyobra?:alną grozę Auschwitz 
nic tylko pr7l'.'/. pr)"l.mat okru
cieństwa, ale brutalnej fi zjolo
gii i czarnego humoru. \X' dwa 
lata później, także w Berlinie, 
Tabori wystawił Pi11kville . 
Przyznano mu wówczas sty
pendium Akad emickiego Oś

rodka W ymian y '/. Zagranicą, 

posypały si~ oferty od wydaw
ców i zaproszenia do współprn-

C\' z teatrami . Z Berlina pn1 e
chał Tabori do Tybingi, gd zie 
przygotował prapremierę swej 
sztuk i C!owns. I. Tybing i prze
niósl s ię do Bonn i tam w y
stawił dwa utwory, w tym ł},mi-
,~ranló111 Sławomira Mrożka 

(1975 ). Przez trzy lata 
( 1975 - 1978) pracow a ł w Bre
mer Thcaterlabor. Pod koniec 
rok u 1 976 gościł z zespołem 

studia w \X/a rs/.a wie, prezentu
jąc spektakl swej S7.tuki S1;~

l!llltldr F reude. Następne trzy 
lata spędził w 1\fonachium. Po
tem b~ ·ły k asse l, Bochum, Ko
lonia, Rotterdam, Hamburg, 
ponownie Berlin i Mo nachium. 
Okres wędrc'>wek zaowocował 
dalszymi sztukami: Talk Shoiv, 
Die 2;. Stttnde, Der Voyeur, Pe
epshoJV. W 1 986 rok u przyjął 
zaproszenie do Wiednia, gdzie 
na początek wystawił z zespo
łem Opery Kameralnej Pajace 
Leoncavaula, a w rok późnie j, 

z tvm samvm 7espołem przv-
~ J ) ,/ 

gotował Viktora Ullmanna Der 
Kaiser von Atlantis oder Der Tod 
dankt ah, muzyczną "legendę 

w czterech obranch", skom
ponowaną we "wzorowym ge-



tcie" Theresienstadt w latach 
1943- 1 944. Kompozytor zgi 
nął kilka miesięcy później 

w Auschwitz. 
Przeszło trzydzieści insce

nizacji na scenach niemieckiego 
obszaru językowego, licząc od 
Kanibali po Mein Kampf - i kil
kanaście dalszych od tego cza
su! Tabori, można by rzec, re
żyseruje bez wytchnienia, zna
cząc swój ślad we wszystkich 
mediach. Prawie tak samo, jak 
wielcy klasycy literatury świa
towej, interesują go dramato
pisarze współcześni, z Becket
tem na czele. Wystawia też Sta
lina Gastona Salvatore, Prze
słuchanie Eorsiego, Der Unter
gang der Titanic Hansa- Magnu
sa Enzensbergcra, Totenjloss 
Haralda Mullera, Afore Night 
Come Davida Rudkina, by wy
mienić kilka wybranych tytu
łów. Poza tym pisze - dla teat
ru, radia, telewizji, filmu, nie 
stroni od esejów i felietonów, 
wydaje zbiory opowiadań. 
W jednym z nich zatytułowa
nym Meine Kiimpfe, zamieścił 
m. 10. krótką powieść Mein 
Kampf W innym - opowiada-

nia Mutters Courage i Weisman 
ttnd Rotgesicht. Zapytany o to, 
czy traktuje te teksty tak, jak to 
czynią autorzy scenariuszy 
przygotowując najpierw tzw. 
treatments czy też ekspozycje, 
Tabori zaprzecza: "To coś in
nego. ( ... ) Kiedy piszę teksty 
prozą, to nic są to żadne eks
pozycje, lecz utwory autono
miczne. Oczywiście, są one na
stępnie pomocne przy selekcji 
i skrótach, których wymaga 
sztuka teatralna". Prócz tego 
Tabori adaptuje i przerabia in
nych autorów, wśród nich Eu
rypidesa, Józefa Plawiusza, 
Kafkę, Gertrudę Stein. Opra
cowuje autorsko i reżysersko 

kilka montaży scenicznych. Je
den z nich poświęci tekstom 
Sylvii Plath, kilkakrotnie wraca 
do Shakespeare'a i do Becketta. 

* 
Całe swoje pisarstwo nazy

wa Tabori egzorcyzmami. 
W galerii jego postaci występu
ją różne odmiany własnego 

"ja". Dowcip, to dla dotknięte
go nieszczęściem, lecz ocalo
nego z zagłady "koło ratun
kowe, nie ucieczka przed rze-

czywistośc1ą, ale rzeczywis
tość". W jednym ze swych tek
stów zapisze również i to, warte 
uwagi, zdanie: "Być może wiel
kim wkładem Żydów do cywi
lizacji jest upodobnienie świę
tości i humoru, a prawdziwy 
humor jest humorem czar
nym". Uderzająca tu zbieżność 
z tym, co powiedział kiedyś 

Lionel Blue: "Humor to za
wsze była dla Żydów bardzo 
poważna sprawa". 

W świecie, który Tabori 
tworzy w swych sztukach, pła
szczyzny życia 1 śmierci zaciera
ją się lub przenikają, tak samo 
jak prawda i zmyślenie, płacz 
i śmiech, krańcowe okrucień
stwo i najczystsza liryka. Chęt
nie stosuje Tabori kolory krzy
kliwe i jaskrawe kontrasty, 
przejawia dużą skłonność do 
szokujących - mówiąc ogólnie 
- efektów i drastycznych sfor
mułowań, przekraczając nie
rzadko granice psychicznej wy
pornosc1 od biorcy, by nie 
wspomnieć już nawet o dob
rym smaku. Zamożną, sytą, 

strojną, goniącą za wszelkimi 
doczesnymi uciechami i za dre-

szczem emocji publiczność 

wciąga niepostrzeżenie do cze
goś, co jako żywo przywodzi 
na myśl średniowieczny taniec 
śmierci albo, w łagodniejszym 
wydaniu, późniejszą o parę stu
leci "maskę'', na przykład Ktt
pido i Śmierć. W widowiskach 
tego typu śmierć często przy
bierała postać młodej, atrakcyj
nej kobiety. Zdradzały ją tylko 
niektóre symboliczne rekwizy
ty. 

Oglądane z takiej perspek
tywy sztuki Taboriego, choć 
pozbawione morału, bliskie są 
moralitetom, i to zwróconym 
nie tylko ku sprawom ostatecz
nym, ale i naszym powszednim, 
zatrważającym. Sam autor jest 
w tych widowiskach i korowo
dach aktorem i magister ludens 
w jednej osobie, tkwi wewnętrz 
i obserwuje je z zewnątrz. 

Oczywiście, można mu za
rzucić - i często go to spotyka 
- jałową chęć zabawy, zamiło
wanie do prowokacji, brak 
umiaru albo, inaczej, chęć zaba
wy za wszelką cenę. Na pewno 
też gustowanie w igraszkach 
słownych, bon-motach, try-



wialnych żarcikach i sprośnych 
kawałach. Łatwo też wykazać, 

że powiela sam siebie, przeno
sząc ze sztuki do sztuki bliźnia
czo podobne postaci, identycz
ne lub prawie identyczne sytua
cje i kwestie. Ostentacyjnie nie
mal powtarza chwyty formalne 
w rodzaju teatru w teatrze, 
zabawy w "tak" i "nie", sce
nicznego wskrzeszania umar
łych (w różnym stopniu roz
kładu!), żonglerki cytatami ze 
skarbnicy literatury, filmu i in
nych źródeł. Niekiedy przenosi 
je w brzmieniu oryginalnym, 
częściej trawestuje. Liczne tego 
przykłady, od Biblii i Heinego 
po filmy Być albo nie być Lubits
cha i Casablanca Curtisa, znaj
dujemy także w Mein Kampf 

Jednak, z całego tego kon
glomeratu przebija głęboki lęk 
- nie proroka, nie sędziego, po 
prostu człowieka pozbawione
go złudzeń, choć niezmiennie 
gotowego do szu kania pojed
nania. Lęk o to, jaki obrót 
przybierze historia, jak osta
tecznie urządzimy (lub znisz
czymy) tę kurczącą się po
wierzchnię planety, na której 

przyszło nam żyć. Lęk i przed 
tym, co Czesław Miłosz, 

w swym wykładzie sztokholm
skim, nazwał" odmową pamię
ci". Przypomnijmy jego słowa: 
" Również wydarzenia ostat
nich dekad o znaczeniu tak 
zasadniczym , że wiedza albo 
niewiedza o nich przesądzi o lo
sach naszego gatunku, oddalają 
się, bledną, tracą wszelką kon
systencję, jak by dosłownie spe
łniała się przepowiednia o nihi
lizmie europejskim. ( ... ) Pełno 
też już zmyśleń o przeszłości 

sprzecznych z najprostszym 
zdrowym rozsądkiem i elemen
tarnym poczuciem zła i dobra. 
( ... ) 
... jest w tym jakby zapowiedź 
być może niedalekiego jutra, 
kiedy z historii zostanie to tyl
ko, co ukaże się na ekranie 
telewizji, natomiast prawda, ja
ko zbyt skomplikowana, zosta
nie pogrzebana w archiwach, 
jeżeli w ogóle nie zostanie uni
cestwiona". 

W sedno problematyki Me
in Kampf wprowadza nas na
zwanie jej przez autora "farsą 
teologiczną". Tabori stara się 

to objaśnić w jednym z wywia
dów: " W zasadzie chodzi o mi
łość. O miłość niebiańską, ero
tyczną, seksualną. Jeśli bierze 
się Pismo Świ<;:tc na serio - co 
czynię, im bardziej się starzeję 

- wówczas staje się caJkiem 
jasne, że żydowska Biblia 
i chrześcijańska Biblia chcą, że
by nieprzyjaciela kochać tak, 
jak siebie samego. Oto płasz
czyzna teologiczna, gdzie skraj
ne przeciwności praktykują po
jednanie - to nie jest właściwe 
słowo - dają świadectwo miło

ści, darowaniu win, przebacze
niu ... " Tabori przy różnych 

okazjach rozwija tę myśl i po
wtarza, że "przezwyciężyć ja
kiegoś Hitlera można tylko 
wtedv, kiedv i·elro rvsv rozpo-.; ~ b j .I 

zna się w sobie". Nie /\ustriacv 
powiada, padli pierwsi, j;I: 
twierdzą, ofiarą Hitlera . 
Wcześniej byli Niemcy, naj
wcześniej on sam. Trzeba to 

rozumieć, w przeciwnym razie 
zaczyna się celebrować siebie 
w roli ofiary. 

Do czego w pewnych oko
licznościach, w zaślepieniu, 

w chwilach urojonego lub rze-

czywistego zagrożenia zdolny 
jest człowiek - oto jeden 
z głównych motywów pisar
stwa Taboriego, równie istot
ny, jak motyw prawdy i zmyśle
nia, ktc>ry Szlomo Herzl, cie
szący się opinią "najlepszego 
kłamcy w Peszcie", ujmuje 
w porównaniu: " ... to, co jest, 
)·est szare od zakłamania a to 

' ' 
co być powinno, jest prawdą 
o barwach tęczy". Nie zapomi
najmy, że tego „kłamcę" babcia 
„co wieczór usypiała kłam

stwami Shakespeare'a, zawsze 
na koniec dodając znamienne 
słowa: I jeśli oni nie pomarli, to 

żyją jeszcze dzisiaj". 
Czy Szlomo Herzl to alter 

ego Taboriego? zapytano kie
dyś Ignaza Kirchnera, odtwórcę 
roli Szlomy w wiedeńskiej pra
premierze. „To mógłby być 

George Tabori - odpowiedział 

aktor. - Szlomo m<)wi w pew
nym momencie: „ .. to mógłby 
być sens zmyślenia, zagadywać 
śmierć, zwodzić ją". W innym 
miejscu mówi: „Być może 

w tym tkwi sens zmyślenia: 

siedzieć obok nagiego dziecka, 
dać sobie obciąć paznokcie 



u nóg i tej nagiej dziecięcej róży 
opowiadać jakąś historię". 

Jeszcze później mówi: "Osta
tecznie przecież sens zmyślenia 
tkwi w tym, żeby opowiadać 
historie niekochanym dzie
ciom, aż je dreszcz przejmie". 
Jestem przekonany, że Tabori 
intensywnie o tym rozmyśla 

lub rozmyślał. I wszystkie te 
trzy kwestie Szlomy Herzla ma
ją coś wspólnego z Taborim. 
Prawda, jest jeszcze czwarta 
kwestia: „ ... być może sens 
zmyślenia tkwi w dostarczaniu 
rozrywki złym - pod jednym 
warunkiem: żeby nie usypiać 

ich sumień" ... 
Nie tylko postać Szlomy 

Herzla, ale i jego wykład o tym, 
„co się wszystko może kryć 

w nazwisku, w imieniu też", 

zasługuje na baczniejszą uwa
gę. Wskazuje bowiem, że częste 
u Taboriego igraszki onomas
tyczne to nie tylko „żart, satyra, 
ironia", lecz także ,„głębsze 

znaczenie". Można przyjąć za 
pewne, że w połączeniu imienia 
Szlomo z nazwiskiem Herzl 
tkwi świadomy zamysł auto
rski. Szlomo w języku hebraj-

skim znaczy „książę pokoju". 
Szlomo to również drugie imię 
Sigmunda Freuda, od którego 
Tabori czerpie swą wiarę w te
rapeutyczną, oczyszczaiącą 

moc teatru. O tym zaś, że wie
deńczyk Theodr Herzl, postać 
nader kontrowersyjna, stwo
rzył w dziewięćdziesiątych la
tach ub. stulecia ruch nazwany 
syjonizmem, każdy na ogół 

Wie. 

Warto przyjrzeć się także 

innym nazwiskom osób wystę
pujących w Mein Kampf O Lo
bkowitzach pisze En~yklopedia 
Powszechna Samuela Orgelb
randa: „ ... starożytny ród cze
ski, obecnie książęcy". Długi 

wywód genealogiczny poprze
dza tam jeszcze opis herbu Lob
kowitzów, zakończony infor
macją o indygenacie galicyj
skim w 1825 roku. W tejże 

Enryklopedi wyjaśnia się genea
logia Gretchen: „Bornemisza, 
znakomity ród siedmiogrodz
ki, który w XVI wieku od
znaczył się w dziejach Węgier, 
nawet łącznie ze sprawami poli
tycznymi Polski ... " Współcześ
nie baron Hans-Heinrich 

Tlwssen Bornem1s:ra ro 1eckn 

:r nal'' H;:ksz\ eh magnat«>\\' 
przenwslo\\'\Th Lump\·. Po
stać skromnte określona 

,,. sztuce jako Pani Tud legil\"
muje się:, jak ,,·iadomu, pocho

dze111em najclawniejsz\·m 1 1cśl1 
ce >Ś na temat 1e1 nazwiska nale
/alob\· jcs/C/'.C:' dod:ić, to t\ lko 
n·lc, ie tlumac:r\ się jaku, 
„ ~ rnicrć", ;i rzeczO\\"llik ten jest 
w języku rne111ieck1m rodzaju 
męskiego. 

Fabularny punkt ,,.,·jścia 

sztuki stanowi dobrze znam· 
epi:rod :r biografii Hitlera: clw
biona (dwukrotnie:' zresztą, 

w 1907 i 1908 roku) prób;i 
zdania eg:raminu do Akademii 
S:rtuk Pięknych ucv późniejsze 

bytowanie niedoszlego malarza 
w wiedeńskich prznulkach. 
Tabori nie bawi się w :;,asacl

nic:rc korektun· tl'.go cp1zudu 
wyjętego :r Hitlerowskiego Mc-
111 Ka!7!p/ Dę:ty jego opis obraca 
po prostu w śm1esznosc, srorę
gowaną C\ rnram1 z or> ginalu. 
Dorzuca jednak garść szczegc'>
lów ustalon:·ch pc)źniej pr:;c1 
histord;.c'>w. N::i. pe\\ no nil'. 
przencnl tl:'go, co pis:;,e ,\Ian 

l~ullock \\ pracy Hl!ler, s/11d111111 

!)'1"1111/I: „Hitler nosi] stan, s1ę

ga1ąc\ mu niemal do kostek 
C?arn\ pl::i.szcz, któn dosra! od 
handL117a star:;,\·zm· ze schroni
ska, \\·ęg1ersk1cgu Ż\·da Neu
manna". \\ kn'>tce jednak: 
„T,·ch kilka osc'>b, 1 którrmi się 
p17\·ja7,nil, '.laC/'.\·nalo go już 

mieć dos\Ć, 1ego d:rl\\"i!Crnego 
1achowania i s1aJeńc1ej gadani
ny. Neumanna, Żyda, którr 
dawal mu dowody pt7\ jaźni, 
1r;11il sw\·m g\valtownyn1 anty
semi t\ 1mem ... " l-)ullock jak 
_Joachim FC:'st, autor biografii 
historycrnej l lit/er, :;,aświad

czają też notoryczne lenistwo 
młodego Hitlera, choć zdauyłu 
mu się c1asem zarobić na chleb 
malowaniem drohm·d1 rek lam 
i widoczkÓ\V Wiednia sprzeda

wanych następnie przez wló
c:ręgę Hanischa. Znajduje po
twierd:renic histon·ków :rarów
no egzaltowana miłość, jaką 

Hitler dar1vl muzykę Rys1arda 
\'\"agncra, jak i trwającą niemal 
do końca życia fascynacja książ
kami karob i\L1\ a. Z dwu 
prznulkc'rn· w1edeńsk1ch gchie 

Hitler r:recz\" 1sc1e mies1kal, 



powstał „przytułek przy Blut
gasse". Bliższa prawdy, niż 

można by sądzić, wydaje się 

„gra", jaką Lobkowitz i Herzl 
uprawiali przez trzy przeszło 

lata biedy. W każdym razie nie 
da się wykluczyć, że Tabori 
rozwinął w tym pomyśle słowa 
Adama Czerniakowa, zanoto
wane pod datą 20 kwietnia 
194zr. (pięćdziesiąta trzecia ro
cznica urodzin Hitlera!), 
w Dzienniku getta 1varszaivskie
go": „ ... jego kolega chodził do 
księdza po zapomogę i do Gmi
ny. Na zapytanie, dlaczego 
przychodzi do Gminy, odrzekł, 
że w dzisiejszych ciężkich cza
sach na jednym Bogu poprze
stać nic można." 

Na realia historyczne, 
prawdziwe i domiemane, na
kładają się gęstym splotem re
alia religijne i obyczajowe, Tal
mud i Biblia. Od pierwszego 
didaskalium, gdzie mowa 
o modlitwie 1 slychać p1a01e 
kura, poprzedzające brzemien
ne w skutki zaparcie się „boga" 
- po kadisz i dramatyczne pyta
nie: „Gdzie byleś?" w zakoń
czeniu sztuki. Komu bliższa 

Biblia chrześcijańska, dostrzeże 
przede wszystkim aluzje do 
króla Salomona, wersety Pieśni 
nad pieśniami i, być może, 

przykazanie miłości bliźniego. 
Dla kogo, jak dla T .obkowitza, 
„światłem" jest Księga, a więc 
13iblia hebraica i Talmud, łatwo 
zauważy, jak głęboko jej treści 
przeniknęły do sztuki Taborie
go. Księga daje wytłumaczenie 
postępowania Herzla. Głosi 

przecież: „Kto świadczy dob
ro, ten pracuje dla pokoju". 
Księga nie pozwala zapomnieć 
o nakazie gościnności, o na
kazie łagodności dla młodzie
rzy, o nakazie miłosierdzia czy 
nakazie litości dla zwierząt. 

Z możliwości, jakie otwiera 
{(sięga, czerpie Tabori pełnymi 
garściami. Czyni to, rzec by 
można, z pewnym wyrafinowa
niem, zwłaszcza gdy idzie o po
stać Hitlera. Skoro, w myśl 

Księgi, każda dziedzina życia 

staie SI\'. uświęcona przez prze
pisy religine, które międz\' in
nymi przewidują specjalne blo
gosławieństwo po wypróżnie
niu, odmawia niejako tego blo
goslawieóst\va l-1 itlcrowi cicr-

piącemu na chroniczną obstru
kcję. Do jego obłędnych pla
nów nadania kuli ziemskiej 
kształtu graniastego przemyca 
stary pogląd Hebrajczyków, 
według którego Ziemia miała 
być płaską, czworokątną tar
czą. 

Nic da się ukryć, że sam 
Tabori i jego bohaterowie raz 
po raz popadają w konflikt 
z Księgą i jej nakazami. Przy 
pomocy Freuda dobierają się, 

na przykład, do seksualnych 
zahamowń Hitlera. Drażnią go 
przypomnieniem - historycz
nie udokumentowanych!. 
- „świńskich listów" Mozarta. 
Do furii zaś doprowadzają go 
najpierw odgadywaniem miejs
ca jego urodzenia, a następnie 
dochodzeniem rzekomego po
krewieństwa, opartym na mis
ternym wywodzie genealogicz
nym. Tu dochodzi do głosu 

1awna kpina z osławionego 

„ /\rier Nachwcis" - z którym 
Hitler sam miał kłopoty, do 
dziś zresztą absorbując histo-

ryków - jak też rozpowszech
niony wśród Żydów obyczaj 
dociekania, kto od kogo i skąd 
pochodzi. Obyczaj to zakorze
niony w Księdze tak samo, jak 
kwieciste złorzeczenia Lobko
witza pod adresem jego byłego 
pracodawcy Moskowitza. 

Wypada na koniec zapytać: 
jak to właściwie jest z tym 
Taborim? Żartowniś? Zuchwa
lec kalający świętości? Czy mo
że po prostu człowiek, który 
nic od parady przecież opatrzył 
swoją farsę ·Mein Kampf mot
tem z Holderłina: „Ciągle ba
wicie się i żartujecie? Wy tak 
musicie! o, przyjaciele! moja 
dusza nad tym boleje, gdyż tak 
muszą czynić tylko pogrążeni 
w rozpaczy?" 

Pewne, że kluczem do zro
zumienia 1ego utworów jest za 
równo Księga, jak też tragiczne 
i absurdalne doświadczenie 

dziecięcia naszego dwudzieste
go wieku. 

Danuta Żmij-Zielińska 
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Zastępca kierownika literackiego 
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Brygadier sceny - Jerzy Kocik 
Kierownik pracowni elektrycznej - Stanisław Pasek 
Kierownik pracowni akustycznej - Robert Szatkowski 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Henryka Kalbarczyka 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Katarzyna Wierzejska 
Kierownik pracowni fryzjersko- perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Aleksander Kornacki 
Kierownik pracowni tapicerski ei - Gerard Iwanow 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Jan Teodorczyk 
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Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 
PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

ZEMST A -Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin 
Stajewski 
MAZEPA - Juliusz Słowacki , reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ - Eugene Labiche, tlumaczenie i opracowanie Julian 
Tuwim. reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewski, malarstwo 
- Antoni Poroś, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka Janusz Bogacki, teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA - Arthur Miller. tłumaczenie - Joanna Gorczycka, 
reżyseria - Feliks Falk, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawluśkiewicz 

SCENA 61 

BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz - Wojciech Młynarski, 

Emilian Kamiński, opracowanie muzyczne -Janusz Stokłosa, choreografia -Janusz 
Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
WYSOCKI - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz. opracowanie 
muzyczne -Janusz Stokłosa , Tadeusz Suchocki, choreografia - Janusz Józefowicz. 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg , tłumaczenie - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko. Waldemar Śmigasiewicz , scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel. choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
KOSMOS - Witold Gombrowicz. adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski , 

scenografia - Marcin Stajewski 
KSIĘGA CZASU - Bruno Schulz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski. 
scenografia - Marcin Staiewski. muzyka - Wojciech Borkowski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer. tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria 

- Janusz Warmiński, scenografia - M arcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski , Rudolf Gołębiowski . reżyseria 

- Wojciech Mlynarski , choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne 
- Janusz Stoklosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO , przy fortepianie Jerzy Derfel 
TUWIM - KABARET - scenariusz i reżyseria - Jan Kamieński, scenografia - Jan 
Maria Nowak, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski. choreografia - Emil 
Wesolowski. aranżacja - Piotr Hertel. Wojciech Borkowski 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind , tłumaczenie - Barbara Woźniak, rezyseria 
- Robert Gliński, scenografia - Marcin Stajewski 


