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Z mądrości TALMUDU 
„Pa ni e, czyń dobrze dobrym"! Nie powiedziano: ka pł a nom , lewitom, 

Izrae litom. a le powi edzia no: „Pa nie, czy ń dobrze dobrym i lu
dziom prawego serca" . Z tego na uka, że dotyczy to także ni e-Ży
dów . 

S ifra 

Trzy są rzeczy jedna kowo ważne: mąd rość , bogobojność i skromność. 

Derech E rec 7 

Oto nauka . Rabbi Gamaliel, syn Ra bbiego, powiada : „I okaże ci mi
łos i erdzie i zmiłuje s i ę nad tobą". Kto li tuje si ę nad ludźmi , nad 
tym ulitują s ię w niebie, a k to nie li t uje s i ~ na d ludźmi , nad 
tym ni e ulituj ą się w niebie. 

Szabbat 151 

J a ka j ałm użna ratuje od gwałtownej śmierc i '! Ki edy t en , co j ą da je, 
wie, komu j ą da ł, a ten , co bi erze, nie wie, od kogo wziął. 

Bawa Batra 9 

I rzekł Raw Huna: Gdy spadają n a cz ł owieka c ie rpi enia, niechaj s ię 
zasta nowi nad swymi uczynka mi; kiedy j uż się zas tanowił i zna
laz ł w sobi e zł o, niech czy ni pok u tę; ale gdy zas tanowił si ę i ni e 
zna l az ł, ni ech szuka przyczy n w zan iedban iu n a uki Tory; lecz 
jeś li i tego ni e znala z ł , niech wi e, że są to ci erpi enia miłośc i Bo
żej , jako powiedzian o: „Gdyż kogo Pan miłuj e - tego ka rze" 

Berachot 5 

Świat wydany zos ta ł w ręce głupców. 
Sanh edri n 46 

Człowi ek d ziś jest , jutro go n ie ma . 
J erusza lmi Sanhedrin 6 

Człowiek wini en b łogosławi ć i zł e, i do bre . 
Berach ot fi4 



GEORGE TABOR! 
dramatopisarz, reżyser, ur. w 1914 r. n a Węgrzech, w latach trzy
dziestych - dziennikarz (przebywał m.in. w Austrii , Francji, Wło
szech i Anglii oraz na Bliskim Wschodzie) , po wojnie debiutowa! ja
ko powieściopisarz, w latach pięćdziesiątych przeniósł się do Stanów 
Zjednoczonych. gdzie zadebiutował jako autor sz tuk teatralnych i 
scenariuszy filmowych, pisze po angielsku. 
Do naj bardzi ej znanych dra matów Taboriego n a leżą: Kanibale 
(1968), Sigmunds Freude (1975), My mother' s Courage (1979), Jubi
laum (1983) oraz Mein Kampf (1987). 

* * * 
Z wszystkich przykazań religii żydowskiej, po nieJ zaś chrześci

jański ej n ajważni ejsze mówi o miłości . Będziesz miłował Pana Boga 
twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich myśli 
swoich, a bliźniego swego jak siebie samego . 

O ile Chrześcijanie (za wyjątkiem pierwszych kilku wieków po 
narodzeniu Chrystusa) w praktyce znacznie więcej uwagi poświęca
li obowiązkom człowieka względem Boga, o tyle dla każdego prawo
myślnego Zyda oba człony przykazania zawsze tra ktowane były rów
noprawnie. 

„Ludzie są równi wobec Boga. - tłumaczy Talmud. A wszystko, 
co człowiek posiada, jest mu jakby pożyczone od Boga. Stąd zalece
nie dawania jałmużny, jak mówi Księga Przypowieści, „ocala od 
śmierci". ( ... ) Nauka miłosierdzia i dobrych uczynków względem 
bliźniego urasta do największego z nakazów mądrości religii . ( ... ) 
Miłosierd zie czynione na pokaz nie ma jednak znaczenia. Trzeba je 
spełniać z delikatnością i dyskrecją. Niech obdarzony nie wie , od 
kogo dar pochodzi. Czyń dobrze nie tylko Żydom , ale także obcym. 
Dotyczy to jałmużny i gościnności, nawiedzania chorych i sprawia
nia pogrzebu umarłym. Żyd musi pamiętać zawsze, że i on był obcy 
w Egipcie, nie może więc pogardzać Egipcjaninem. Zasada ta odnosi 
się także do innych narodów". 1) 

W sedno problematyki MEIN KAMPF wprowadza nas określe
nie dramatu użyte przez samego a utora - „fa rsa teologiczna". Ta
bori wyjaśnia je następuj ąco: „W zasadzie chodzi o miłość. Na róż
nych płaszczyznach._ O miłość niebiańską, erotyczną, seksualną. Jeś
li bierze się Pismo Swięte na serio. co czynię , im bardziej się starze
ję, wówczas staje się całkiem jasne, że żydowska Biblia i chrześci-

jańska Biblia chcą, żeby nieprzyjaciela kochać tak, jak siebie same
go. Oto plaszczyzna teologiczna, gdzie skrajne przeciwności prakty
kują pojednanie - to nie jest właściwe slowo - d aj ą świadectwo 

miłości, darowaniu win, przebaczaniu. ( .. ) Slowo „miłość" sta ło się 
nieprzyzwoite. Nikt go już nie traktuje na serio , chyba że zasi ada 
do pisania ana lizy. Temat zdaje się wyczerpany. ( ... ) (Jeden z głów
nych bohaterów dramatu) Szlomo traktuje jedzen ie i moralność , mi
łość i moralność ja ko kategorie sprzeczne. Czy mogę pozostać do
brym człowiekiem, jeśli przystanę na taki stosunek, czy to w odnie
sieniu do Hitlera, czy do Gretchen? Na tym polega jego konflikt. 
Freud sformulowal to tak : „człowiek ch ciałby być dobry i chc i ał by 

być szczęśliwy . Tego nie da się połączyć ... ". 2 

Nasycenie MEIN KAMPF ogromną ilośc ią realiów obyczajo
wych i religijnych służy więc ni e tyle „uatrakcyj nieniu" dram atu 
(choć przy okazji stw arza niepowtarzalną atmosferę) , przede wszyst
kim głęboko określa to, co w religii judaistycznej stanowiło zawsze 
o jej sile, a le też i s ł abości - zamknięcie się wspólnoty, powstrzy
manie procesu jej ideologicznego rozwoju, niemożność pogodzenia 
wszystkich tkwiących wewnątrz niej przeciwieństw. 

„Od pierwszego didaska lium, gdzi e mowa jest o modlitwi e i s ły
chać pianie kura, poprzedzające brzemienne w skutki za parcie s ię 

„boga " - po kadisz i dramatyczne pytanie „Gdzie byleś?" w zakoń
czeniu sztuki. Komu bliższa jest Biblia, dostrzeże przede wszystkim 
aluzje do król a Salomona i wersety Pieśni nad pieśniami . Przykaza
nie miłośc i do bliźniego też trudno przeoczyć . Dla kogo Księga, jak 
dla Lobkowitza. jest „światłem", zwróci uwagę na zapisany w niej 
status cielesny czł owi eka i podzi a ł jego życia na etapy. Pod tym ką
tem spojrzy na opowie8ć o wielkim rabbim Eleazarze i rozpatrywał 
będz ie postaci Hitlera i Herzla. Księga mówi bowiem o na kazie goś
cinnośc i, łagodności dla młodzi eży, nakazie miłosierdzia czy litości 
dla zwirząt". '1 ) 

Mówi jednak również i o tym , iż każda dziedzina życ ia została 
uśw ięcona przez przepisy reli gijne, że nie ma niczego, co byłoby re
ligijni e obojętne. Nawet dbałość o własne ciało wynika z na kazów 
religijnych. 

Z możliwości jakie stwarza Biblia i Talmud czerpie Tabori ca ły

mi garściami. Nie da się jednak ukryć , że i on , i jego bohaterowie 
raz po raz popadają w konflikt z Księgą zalecającą powszechną do
broć, litość i miłosierdzie. 

Niepogodzony z samym sobą Szlomo Herzl styka się z Hitl erem. I 
oto stają naprzeciwko siebie nie tylko dwie skrajnie różniące s ię po
staci, ale i ideologie, światopoglądy, które postaci te reprezentuj ą. 
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W tej płaszyczyźnie MEIN KAMPF jest dramatem opisującym 
śmierć narodu i narodziny faszyzmu, utworem poszukującym odpo
wiedzi na pytanie: dlaczego dojść musiało do zagłady Żydów? 

A więc dlaczego? ... Społeczność żydowska na przestrzeni wielu 
stuleci, pozbawiona ojczyzny poszukując dla siebie szansy przetrwa
nia jako naród wytworzyła z czasem oparty na Pięcioksiągu, spójny 
choć pełen sprzeczności wewnętrznych system chroniący ją jako 
wspólnotę, ale jednocześnie wobec wciąż przekształcającej się Euro
py coraz bardziej archaiczny , a przez to skazany ostatecznie na za
gładę. 

W zetknięciu z faszyzmem, głównie zaś jego najbardziej drapież
ną formą - hitleryzmem system ten okazał się dla Żydów narzę
dziem samobójczym. 

Szlomo Herzl do końca nie wypowiada „wojny " Hitlerowi. Naj
pierw nie chce, potem już nie może, nie umie - staje się wobec by
łego „przyjaciela" .zbyt słaby. Wierzy też, że Bóg wystawił oto świat, 
czy przynajmniej Zydów na kolejną ciężką próhę. Wierzy, że zarów
no nagroda jak i kara pochodzi zawsze od Boga, a człowiek nie ma 
prawa jej się przeciwstawiać. Biedne beztalencie, Hitler urasta do 
rangi bicza bożego. Bardzo jasno kwestię tę tłumaczy przekradająca 
się pod postacią starszej pani Śmierć (pani Tod): 

„Biedny Szlomo, i pan jeszcze nie skapował, że pański przyjaciel 
jako nieboszczyk zupełnie mnie nie interesuje. Jako trup, jako ofia
ra jest to przecież absolutna miernota. Ale jako wykonawca, jako 
chłopak od kosy, jako anioł śmierci - to wrodzony talent" .. . 4 ). 

W najszerszym kontekście MEIN KAMPF jest utworem traktu
jącym o cywilizacji ludzkiej. Ukazuje jej niepohamowany pęd do ni
szczenia wszystkiego, co napotka na swojej drodze - rzeczy, ludzi 
narodów. Czyż miałby to być cel jaki określa dzieje cywilizacji? Na 
to pytanie Tabori nie daje jednoznacznej odpowiedzi. 

Na za kończenie wypada wspomnieć nieco o samych rea li ach dra
matu. „Pod tym względem autor puszcza widza samopas. Świadomie 
czy nie przechodzi do porządku dzi ennego nad czymś bardzo is tot
nym , nad tym mianowicie , że wydarzenia w przytułku Blutgasse, 
choć w zarysach odpowiadają prawdzie historycznej , tkwią głębiej 
niż by się wydawało w Talmudzie i obyczajowości żydowskiej. Fa
bularnym punktem wyjścia jest epizod z życia Hitlera , dwukrotnie 
chybiona (w roku 1907 i 1908) próba zdania egzaminu do Akademii 
Sztuk Pięknych oraz późniejsze bytowanie niedoszłego malarza w 
wiedeńskich przytułkach i domach noclegowych. Tabori nie bawi 
się w zasadnicze korekty tego epizodu wyjętego z Hitlerowskiego 
Mein Kamp( Dęty jego opis obraca po prostu w śmieszność, spotęgowa-

ną cytatami z oryginału. Dorzuca jednak jeszcze garść szczegółów bez
spornie zebranych przez historyków. " 5 ) 

Bohaterowie dramatu ukazani są w chwili bardzo dla nich istotnej -
wewnętrznego przełomu życiowego. Konnikt jaki przeżywją najpelniej 
tłumaczy teoria freuda. W myśl psychoanalizy obserwujemy oto bowiem 
klasyczny przykład tego, jak seksualne zahamowania Hitlera wpływaj <! 

na jego irracjonalm1 nienawiść do Żydów. Nic wdając sii;: w dłuższe do
ciekania na ten temat stwierdzić wypada na zakończenie, iż współczesna 

(wystawiona w 1987 r.) sztuka Taboriego godna jest chociażby ze wzglę
du na koloryt i ważkość poruszonych w niej poroblemów szerokiego po
lecenia. 

Jerzy Gutarowski 

11 Anna Kamieńska : Posłowi e do wyboru Mądrości Talmudu, Literatura na świecie nr 4 
(189) kwiecień 1987 

' - "/ Danuta Żmij - Zielińska: George Tahori: Przezwycięży(- Hitlera w sobie, Dialog nr 9 
(384) wrzesień 1988 

* * * 

Sentencje ojców 

Rabbi Janaj powiada: Nie w naszej mocy zrozumieć, dlaczego 
występni zażywają szczęśliwości, a sprawiedliwi znoszą 

cierpienia. Rabbi Matija, syn Charasza, mawiał: Pierwszy 
pozdrawiaj każdego człowieka, bądź raczej ogonem lwów 
niż głową lisów. 

Rabbi Jakub powiada: Świat doczesny to jakby przedsionek 
świata przyszłego. Przygotuj się w przedsionku, abyś mógł 
wejść do salonu. 

On też mawiał: Jedna godzina pokuty i dobrych uczynków na 
tym świecie lepsza jest od całego życia na tamtym świecie, 
a jedna godzina błogości duchowej na tamtym świecie lep
sza jest od całego życia na tym świecie. 
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