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Jerzy Łukosz 

TOMASZ MANN 
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PRAPREMIERA 

Spektakl przygotowany w koprodukcji z Teatrem Ochoty w Warszawie 

29.1 

Trzy dni w Warszawie z okazji „stolikowego spek

taklu" wg mojego Tomasza Manna w Teatrze 

Małym w wykonaniu Gustawa Holoubka, Marii 

Chwalibóg, Marka Bargiełowskiego i Janusza 

Zakrzeńskiego. ( ... ) 

Na spotkaniu ze mną po przedstawieniu pytano 

mnie, ile fikcji w moim Tomaszu Mannie, a ile 

prawdy. Odpowiadałem na to: jest tam czysta 

fikcja i pełna prawda. Moja prawda o Tomaszu 

Mannie, wypowiedziana z głębi doświadczenia 

z tym człowiekiem, tą twórczością. Nie jestem 

biografem, do Tomasza Manna podchodzę jako 

pisarz. Myślę, że przez ten rodzaj podejścia 

zachowuję jeszcze większą wierność biografii . 

Tyle, że nie tej złożonej z zewnętrznych faktów 

życia; nimi niech zajmą się uczeni. Mnie intere

suje biografia wewnętrzna, wyobrażona gra 

hipotez, zapis myśli, rozmów, snów. Mam prawo 

do zbudowania takiej fikcji, ta fikcja nie służy 

zabawie, ma przybliżyć do prawdy. Nie ma tu 

sprzeczności między kreacyjnością a fakty

cznością. Kreacyjność nie może być dowolna, 

ma wynikać z faktyczności , i u mnie wynika. I nie 

boję się polemiki z najsurowszymi strażnikami 

pozytywistycznych prawd tej biografii. Nawet 

jeśli powiedzą , że to nie fryzjer Tomasza Manna 

donosił, a szofer. Że na światło dzienne nie 

wydostał się żaden refleks małżeńskiego zatar

gu. No i że po wojnie prezydentem Republiki 

został jednak nie fryzjer Frank, a pewien 

poważny polityk. 

J. Łukosz Male wysepki stów. 



2501 Beverley Ave, #17 

Santa Monica, CA 90405 

Drogi Panie Jerzy, 

19 wrzesnia 

prosze mi wył:Ja.cz(, ze tak cUugo nie odpowiedzi alem na Pana list i na "Y.ianna • • 

Musze Panu pogratulo~"8c, to zewszechmiar znakomita sztuka i ~ietny tekst. 

TA k~ia serio w trzech osobach ani prz~z chwile nie nuzy, łl.ann jest znakomi

ci@ pokazany, i t~ie ty1ko w oszczednych r~aliach, ale w malosci, i wielko.lkci 

"olimpijczyka" z jego pok'Usa wladzy i zaszczytow, i z jego absolutnym egocen

tryzmam. Znakomity jest pamysl na przydanie rnl.l Szanso Panszy ktory o ile 

pamietam tez zostaje gubernato~.' trzzjera i konfidenta ~fident to prz,eciei

takZe ten, komu sie powierza wlahQ rnysli/wnetrze. I znakanita postacia jest 
r . 

zor...a Manna, unieszczesliwiona ./swoim wielkim mezem. I t~at.ralnie swiet.ne jest 

danie glosowi fuhrera jako pokusy rzadu dusz: :1a~ Niamcami. 

Jest to takZe swietne stylistycznie l. ma svoj poatekst "semantyczny" , jak w Pana 

_ .:taor.et.yczr:1e j ks.i a.zca „. 

Odzie to Pan badzie drukowcf, czy w Dialogu, i komu by Pan zawi~rzy:l ir:sceniza

cje, tt'.' bylaby sztuka dla Hubnera, i ~ teraz dla Axera. A obsada, wyobra

zam ~o:Cie Eng1erta jakO Manna, Trepe jako fryzjera i Budzisz Kr~yzanowska jaiq6 

!-1:annawa. 

C"",cialb"tm to kiedys ohejrzec, nie.st.ty .co.raz jestem mniej zdolny do podrow-
1 

wania., a tak sie cieszylem na Wroc:law 'Z okazji prorrrxg'/ ymojf!go Jonasza. 

Prosze mt0bodnie dysponowac moja opinia i chetnie, gdyby sie p~zydala powto-

rzylbym ja w druku. / 

sciskam Pana ·sardeczni&, i raz jes~e Jatuiuje. 

List Jana Kotta do Jerzego Łukosza 
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Z Dzienników Tomasza Manna ... 

środa, dnia 15 marca 33, Arosa 

( ... ) Dzisiejszego ranka, jak zresztą przeważnie o tej 
porze, wolny jestem od chorobliwych obaw, które od 
dziesięciu dni dręczyły mnie całymi godzinami przy 
już i tak podrażnionych i osłabionych nerwach. Jest 
to rodzaj smutku spotęgowanego lękiem, smutku 
znanego w łagodniejszej formie z wielu przeżyć 

związanych z pożegnaniami. Charakter tego zdener
wowania, które niedawno w nocy doprowadziło mnie 
do ostrego kryzysu i szukania pomocy u K., dowodzi, 
że chodzi tu o ból rozstania ze stanem rzeczy, do 
którego od dawna przywykłem, uświadomienie 

sobie, iż pewien rozdział mego życia został 

zamknięty i że muszę oprzeć swoją egzystencję na 
nowej podstawie: to konieczność, którą wbrew „usz
tywniającemu" działaniu moich 58 lat duchowo 
uznaję i aprobuję. (. .. ) 

Sobota, dnia 8 kwietnia 33, Lugano 

( ... ) Nie podzielam poglądu, że wszystko szybko 
przeminie. Nie ma niczego, co mogłoby zająć 

miejsce obecnego reżymu, a tego państwowego 
i społecznego przewrotu, jak ten, z jego całym okru
cieństwem, niesprawiedliwością, złośliwością, choro
bliwością nie da się już - powtarzam - cofnąć. 

Rozczarowanie, otrzeżwienie, rozpacz - to nie są 
kontrargumenty. Porównanie z wojną, które się, co 
prawda, narzuca, także nie. Rozwój w kierunku naro
dowo-bolszewickim, do czego istnieje wiele 
przesłanek, jest przy całej obłędnej nienawiści do 
komunizmu możliwy, a nawet prawdopodobny. 
Przeróżne rzeczy są możliwe. Ale nie pokładam 

nadziei w powstaniu oszukanego i upojonego naro
du, w „wojnie domowej", która miałaby to wszystko 
oczyścić. Od dawna rozgrywa się ona w formach 
będących czymś nowym, jak np. rewolucja, ale czym 
miałaby zastąpić to, co jest obecnie?( ... ) 

JERZY ŁUKOSZ, ur. w 1958 r., we Wrocławiu, 

studiował germanistykę na Uniwersytecie 

Wrocławskim i slawistykę ( 1 semestr) na 

Uniwersytecie Ratyzbońskim. Doktorat w 1987 r. na 

temat Dzienników Tomasza Manna. Stypendysta 

DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 

Robert Bosch Stiftung, austriackiego Ministerstwa 

Edukacji i Sztuki oraz szwajcarskiej Fundacji 

Kultury Pro Helvetia. Nagroda Literacka 

im. St. Wyspiańskiego ( 1987), im. St. Piętaka ( 1990), 

im. E. Stachury ( 1992). 

Publikacje książkowe: 

„Dziedzictwo" (opowiadania, Iskry 1986); 

„Języki prozy" (eseje, MA W 1989); 

„Terapia jako duchowa forma życia. Ja diaryczne 

Tomasza Manna" (dysertacja, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego 1994); 

„Czarna kolia" (powieść, SA WW 1992); 

„Byt bytujący. Esej o prozie" (Wyd. Uniwersytetu 

Wroclawskiego 1994); 

„Afgański romans. Jedno życie czyli Wędrówka 

dusz" PIW ( 1997) pienvodruk w „ Twórczości" 
w Jatach 1987-90; 

„Oko cyklonu. Eseje niemieckie" 

(Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego). 

Przekłady m.in. Stefana Heyma, Barbary 

Frischmuth, Germana Ritza. 

Współpracownik „Twórczości", „Regionów", 

„Odry", „Życia Literackiego", „Literatury na 

Świecie", „Sycyny" i in.; z pism niemieckich: 

„Heinrich-Mann-Jahrbuch". 

Opublikował ok. 200 prac krytycznych. 

Dramaty: „Tomasz Mann"; „Gra w dwa ognie"; 

„Grabarz królów"; „Powrót. Poemat dramatyczny 

prozą". 



Przedsiębiorstwo Cukiernicze JUTRZENKA S.A. 
85-079 Bydgoszcz, ul. Kościuszki 53 

tell. 45-70-75 

fax 45-72-80 
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WIEDEŃSKA 
M. Kameduła Z. Kujawski 

Bydgoszcz• ul. Polanka lb •tel: 42 89 13 

dosładza życie artystów i gości 
Teatru Polskiego 

Hotel i restauracja 
„Pod Orłem" 

to stuletnia 
tradycja, komfort 

i elegancja. 

85-006 Bydgoszcz • ul. Gdaóska 14 

tel. +48(52) 22 18 61(69) 
fax 22 89 88 • komertel 39121521 

tlx 562208 

Pam_ffine--
w naszym sklepie świece na każdą okazję 

Zapraszamy na ul. Śniadeckich 4 w Bydgoszcz)' 


