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W początkach lat trzydziestych oficjalne curriculum vitae Taboriego zaczyna się mniej lub bardziej rozmijać z tym, co on sam
opowiada przy różnych okazjach. Oficjalny życiorys podaje:
„1932-33 studiuje w Berlinie i w Dreźnie; dziennikarz i tłumacz
w Budapeszcie. 1933 emigruje do Londynu " W wywiadzie zaś
czytamy: „W 1933 roku skończyłem ze szkołą. Rodzice nie chcieli
żebym pisał i wsadzili mnie do branży hotelowej - co uważałem za
świetny pomysł - żebym przyuczył się zawodu kelnera, kucharza
i tak dalej . Tak znalazłem się w Berlinie i w Dreźnie."
Dalsze informacje z oficjalnej biografii : „korespondent zagraniczny w Bułgarii i Turcji. 1941-1943 służy w armii brytyjskiej na
Bliskim Wschodzie. 1943 powraca do Anglii . Pracuje w BBC."
W Ameryce, dokąd wyjechał w 1945 roku, wydaje w latach
1946-1952 cztery powieści i pisze kilka scenariuszy - dla Alfreda
Hitchcocka ( I confess ) , dla Anthony Asquita (Young Lovers ) , dla
Josepha Loseya ( Secret Ceremony), dla Anatola Litvaka ( The
Journey) i dla Boba Siegela ( Parades). Większość z nich uważa za
„katastrofalne" , choć docenia ich rolę w nauce rzemiosła dramatopisarskiego.

Urodził się w Budapeszcie, na miesiąc przed strzałami w Sarajewie, które obaliły dotychczasowy porządek na kontynencie europejskim. „W rodzinie było wielu piszących- powie w wywiadzie - dwie
ciocie, wuj, mój ojciec, mój brat. .. " Ojciec, Cornelius Tabori, i brat
Pal Tabori, figurują w wydawanych współcześnie leksykonach
literatury węgierskiej . Postać ojca , prawnika, publicysty, pisarza
i badacza, zamordowanego w 1944 roku w Auschwitz, powraca
wielokrotnie na kartach twórczości George' a Taboriego, szczególnie
wyraziście w Kanibalach i Jubileuszu - sztuce wystawionej przez
autora w Bochum w pięćdziesiątą rocznicę objęcia władzy przez
Hitlera. Matce, której niewiarygodnym wręcz zbiegiem okoliczno ś ci
udalo si ę ujść z rąk prze ś ladowców, poświęci w 1979 roku sztukę My
Mother's Courage. Pal , awangardowy poeta, tłumacz z niemieckiego
i angielskiego, historyk, imponował młodszemu o sześć lat bratu.
Studiował w Niemczech, pisał, publikował, był hospitantem u Piscatora, prz y woził wiad o mości o ekspresjonistach, zachwycał s ię
Brechtem.

• Tyru! od redakcji

Co ważniejsze jednak, w H ollywoodzie poznaje braci M annów,
Theodora Adorno, Arnolda Schonberga - i Brechta. Opisze to
później, z niezrównanym komizmem, w książce Unterammergau oder
Die guten Deutschen ( Unterammergau czyli Dobrzy Niemcy ). Dziesięć łat pracuje nad przekładami sztuk Brechta, z którym prz y jaźni
się do końca życia .
Jako reżyser zadebiutował Tabori przedstawieniem Panny Julii
Strindberga na scenie nowojorskiego Phoenix Theatre. Było to
prawdopodobnie około roku 1952 i chyba po prapremierze pierwszej
jego sztuki, wystawionej w tymże roku na Broadwayu przez Elię
Kazana .
Informacje dotyczące lat 1952-1970 są lakoniczne. Wynika z nich,
w tym okresie Tabori mieszkał w Nowym Jorku, lecz regularnie
prz y jeżdżał do Europy, zwłaszcz a do Londynu, gdzie współpracował
z teatrem i filmem . Wkrótce po nowojorskiej premierze Kanibali
w 1968 roku dostał zaproszenie do wystawienia tej sztuki w zachodnioberlińskim Schillertheater i niebawem przyznano mu w RFN
stypendium Akademickiego Ośrodka Wymiany z Zagranicą . Na
że

dłużej zacrzymuje się w Berlinie Zachodnim, w Bremie (gdzie
stworzył także Laboratorium Teacralne), w Monachium , ale między
tymi popasami wędruje między Tybingą, Ronerdamem , Bochum,
między Kolonią

i Wiedniem.

wyscępowała w tego cypu widowiskach przybierając postać młodej ,
atrakcyjnej kobiety . Zdradzał y ją tylko niektóre symboliczne rekwizyty .

Oglądane

Pracuje Tabori jak szalony. Pisze dla teatru, radia, telewizji, filmu,
na kanwie własnej prozy tworzy ucwory sceniczne. Adaptuje i przerabia Eurypidesa, Kafkę i Gercrudę Scein. Opracowuje montaż improwizacji na temat Szekspirowskiego Shylocka. Wydaje czcery
tomy prozy i tom sztuk. I bez wytchnienia reżyseruje, znacząc swój
ślad we wszysckich mediach. W larach 1972-1987 spod jego pióra
a cakże spod jego reżyser skiej ręki wychodzi osiem nowych szrnk :
Clowns ( 197 2), Sigmunds Freude ( 1975), Talk Show ( 1976), My
Mother's Courage ( 1979), Der Voy eur (1982), Jubilaum ( 1983 ),
Peepshow ( 1984), Mein Kampf (1987).
Konkurs Prix Italia ( 1979) przynosi mu nagrodę za słuchowisko
Weissmann i Rotgesicht . W dwa lata później zostaje laureatem
Wielkiej Nagrody Artystycznej miasta Berlina (Zachodniego) , orrzymuje Federalny Krzyż Zasługi i - za realizację swej sztuki telewizyjnej Frohes Fest (Wesołych Świąt ) - Wielką Nagrodę Przeglądu
Filmowego w Mannheim. Wreszcie w maju br. odbiera jako pierwszy nowo ufundowaną Nagrodę Teacralną Berlina (Zachodniego).

*

*

*

Cale swoje pisarstwo nazywa Tabori egzorcyzmami, galeria jego
postaci to przeróżne odmiany własnego ja, dowcip to dla dotkniętego
nieszczęściem, lecz ocalonego z zagłady „koło ratunkowe, nie
ucieczka przed rzeczywistością, lecz rzeczywistość". W świecie,
który tworzy, płaszczyzny życia i śmierci, płaszczyzny czasu zacierają
się lub przenikają tak samo, jak prawda i zmyślenie, jak płacz
i śmiech, jak krańcowe okrucieństwo i najczystsza liryka. Chętnie
stosuje Tabori kolory krzykliwe i jaskrawe kontrasty, przejawia dużą
skłonność do szokujących - mówiąc oględnie - efektów i drastycznych s formułowań, przekraczających nierzadko granice psychicznej
wyporności, nie wspominając nawet o dobrym smaku . Zamożną,
sytą, strojną, goniącą za wszelkimi doczesnymi rozkoszami publiczność, dawno temu zresztą „zwymyślaną" przez Handkego, wciąga do
czegoś, co jako żywo przywodzi na myśl średniowieczny taniec
śmierci albo, w łagodniejszym wydaniu, późniejszą o parę stuleci
„maskę", na przykład Kupido i Śmierć. Pamiętamy, że Śmierć często

z takiej perspektywy szrnki Taboriego, choć pozbawione
bliskie są moralitetom, i to zwróconym nie tylko ku sprawom
ostatecznym, ale i naszym powszednim, zatrważającym. Sam amor
jest w tych widowiskach i korowodach aktorem i magister ludens
w jednej osobie, tkwi wewnątrz i obserwuje je z zewnątrz . Oczywiście
można mu zarzucić jałową przekorę, zamiłowanie do prowokacji
albo, inaczej, chęć zabawy za wszelką cenę. Na pewno też przesadne
zamiłowanie do igraszek słownych, bon-motów, trywialnych żar
cików i sprośnych kawałów . Łatwo też wykazać, że powiela sam
siebie, przenosząc ze sztuki do sztuki bliźniaczo podobne postaci
i identyczne albo prawie identyczne kwestie. Ostentacyjnie niemal
powtarza chwyty formalne, w rodzaju teatru w teatrze, zabawy
w „tak" i „nie" , scenicznego wskrzeszania umarłych (w różnym
stopniu rozkładu! ), żonglerki cytatami ze skarbnicy literatury świa
towej i innych źródeł. Rozbrzmiewają w jego szrnkach motywy z oper
Richarda Wagnera, zachowania postaci przyrównywane są do zachowań egzotycznych zwierząt: „przybiera postawę pieska stepowego"; „śmieje się jak hiena"; „monogamiczny jak lwica" .
morału,

A jednak, z całeg o tego konglomeratu przebija głęboki lęk - nie
proroka, nie sędziego, po prostu człowieka pozbawionego złudzeń,
choć niezmiennie gotowego do pojednania. Lęk o to, jaki obrót
przybierze historia, jak ostatecznie urządzimy (lub zniszczymy) tę
kurczącą się powierzchnię planety, na której przyszło nam żyć.

*

*

*

Więc jak to właściwie jest z tym Taborim? Żartowniś? Skandalista?
Zuchwalec kalający świętości? Czy człowiek, który głęboko w sercu
nosi słowa Holderlina: „Ciągle się bawicie i żartujecie? Wy tak
musicie! o, przyjaciele! moja dusza nad tym boleje, gdyż tak muszą
czynić tylko pogrążeni w rozpaczy"? Pewne, że należy go cz y tać
zarówno przez Księgę , jak poprzez tragiczne i absurdalne doświad
czenie dziecięcia dwudziestego wieku. Mniej będzie wtedy świętego
oburzenia, pretensji, zarzutów.
Danuta Żmij-Zielińska
George Tabori: Przezwy cięży ć Hitlera w sobie
(fragmenty), Dialog nr 9, 1988

... W Peepshow matka bohatera jest postacią nie- Tabori bowiem raz jeszcze
powraca do wątku prawie obsesyjnej miłości syna
do matki, opowiadając historię człowieka, który
nie chce przyjść na świat, którego cale życie jest
„wzbranianiem się przed urodzeniem". Aż do
śmierci szuka on drogi powrotu do łona matki,
z którego wypchnięto go wbrew jego woli w sam
środek okrucieństw obecnego stulecia ...
malże centralną

Wolfgang Ruf ( Dewsches Allgemeines Sonmagsblau, 15 IV 1984)

... Cyniczny kabaret i uroczysta baśń o ludzkości.
Wielka liryka i zwykła tandeta, poezja i coś bez
wyrazu - wszystko obok siebie: oto George Tabori, Shakespeare w rytmie czardasza ...
Benjamin Henrichs (Die Zeit, 13 IV 1984)

... ten psychiczny strip-tease czy - jak to określa
- peepshow od strony formalnej jest swego
rodzaju „hasaniem po literaturze"; pełno tam
cytatów, aluzji i analogii literackich. Tabori nawią
zuje do Shakespeare'a, Brechta, Becketta i Kafki,
cytuje także siebie ...
tytuł

(Der Spiegel, 16 IV 1984)

Po premierze Peepshow w reżyserii autora w maju 1984 roku
na deskach teatru kameralnego w Bochum.

III
Jest pora na każdą rzecz
i jest czas na każdą sprawę pod niebem .
1.

Jest czas rodzenia i czas umierania,
czas sadzenia i czas wyrywania
tego, co posadzone.
2.

J

I

4. Czas płaczu i czas śmiechu,
Czas żałoby i czas tańca.
5. Czas rozrzucania kamieni
i czas zbierania kamieni,
czas objęć i czas ich poniechania.

V
14. Jak nagi wyszedł z łona matki,
tak i przyszedłszy powraca
i nic nie dostanie za trud swój,
co by mógł wziąć ze sobą.

VI
Bo któż wie, co jest dobre dla człowieka
w tym żywocie przez liczbę dni jego marności,
które jak cień przemijają?
A kto powie człowiekowi,
co będzie po nim pod słońcem?
12.

.I

VIII
6 . Na każde zamierzenie jest pora i sąd,
i nad każdym człowiekiem nieszczęście.
7. A z przyczyny, że nie wie, co ma
i jakie to ma być, kto mu oznajmi?

być

8. Człowiek nie ma władzy nad duchem,
aby go zatrzymać,
ani panuje nad dniem śmierci.
Nikogo nie odpuszczą w dzień boju.
I nie ocali złoczyńcy złoczynienie.
9. To wszystko widziałem
i przykładałem się sercem moim
do każdej sprawy,
jaka dzieje się pod słońcem w ten czas,
kiedy człowiek ma władzę nad człowiekiem,
aby mu szkodził.

-

IX
3. A to jest najgorsze we wszystkim,
co dzieje się pod słońcem,
że wszystkich spotka ten sam przypadek.
I serce synów człowieka jest pełne zła,
i szaleństwo w ich sercach za życia ich,
a potem idą do umarłych.
4. Ten, kto przebywa wśród żywych,
ma jeszcze nadzieję.
Bo lepszy jest pies żywy niż martwy lew.
I I. I obróciłem się, i widziałem pod słońcem,
że biegu nie wygrywają prędcy ani bitwy silni,
ani chleba są pewni mądrzy,
ani bogactwa roztropni, ani zaszczytów uczeni:
im wszystkim idzie naprzeciw czas i przypadek.

•

William Shakespeare

SONET III
Spójrz w lustro i odpowiedz, jaką twarz widziałeś.
Czas, aby inną twarzą twarz twoja wybuchła;
Jeśli jej nie odtworzysz, światu zrabowałeś
Matkę, błogosławieństwo wyjmując z jej brzucha.
Gdzież bo jest piękność, której niezorane łono
Spod pługa twego, chłopcze, ze wstrętem wybiegnie?
Gdzież ten, któremu w grobie pokochać sądzono
Siebie, więc potomności dla siebie się zrzeknie?
Tyżeś jest lustrem matki; w lustrze tym przyzywa
Matka swój własny kwiecień, młodość zagubioną.
Tak i ty mimo zmarszczek będziesz odnajdywał
W szybie wieku starego urodę minioną.
Lecz jeśli żyć chcesz, chłopcze, nie myśląc o sobie,
Tedy zejdź stąd samotny; obraz umrze w tobie.
Przekład:

Jerzy S. Sito

Jan Kott

O CZASIE,
SZYBKO NISZCZĄCY
RZECZY STWORZONE ...

O czasie, szybko niszczący rzeczy stworzone, iluż królów,
ile ludów zniweczyłeś! Ileż przemian państw i rozlicznych
wydarzeń nastąpiło po sobie od chwili, gdy zginął tutaj
dziwaczny kształt tej ryby. W jaskiniach, co tworzą
splątane wnętrzności tej góry, zmożona przez czas leży
cierpliwie w ukryciu; pozbawiona ciała, nagimi ośćmi dała
kościec i oparcie wznoszącej się nad nią górze.

czas historyczny, czas piramid i wszystkich budowli, królów
i tyranów, niszczących wojen i krótkich okresów pokoju,
i wreszcie ostatni, czas ludzki, czas od narodzin do śmierci,
w którym grób sąsiaduje z kołyską, a najpiękniejszą nawet
z twarzy ryją nieubłagane zmarszczki.
Kiedy mój miły będzie już zmiażdżony
Pięściami czasu, gdy dnie zeń wysączą
Krew i gdy będzie od nich napełniony
Bruzdami„.
(LX III)
Te trzy Leonardowskie czasy są zawsze obecne u Szekspira. Są obecne w wielkich tragediach. Są nawet obecne
w komediach. Te trzy czasy splątane ze sobą są nieustannie
przywoływane w Sonetach. Dlatego właśnie Sonety są wielkim
prologiem.

Kto

trwałym

uczyni

Piękno i nie pozwoli urody mu wydrzeć?

Cytata jest z Leonarda. U Leonarda, podobnie jak u Szekspira, odnajdujemy ten sam typ okrutnej refleksji nad dramatem ludzkiego życia, który jest tylko mgnieniem oka w porównaniu z historią ziemi. „Czas, skaźca wszystkiego", powraca
jako nieustanny refren w poezji późnego Renesansu, manieryzmu i baroku. Ale u Leonarda, podobnie jak u Szekspira,
rujnująca siła czasu nie jest tylko stylistycznym zwrotem, jest
naprawdę obecna. Ten czas, porażający wszystko i wszystkich
swoją tyranią, jest czasem pozaludzkim, czasem przyrody,
czasem geologicznym.
O czasie, pożerco rzeczy, i zawistna starości, niszczycie
wszystkie rzeczy i pogrążacie pomału wszystkie rzeczy,
w śmierci powolnej twardymi zębami wieku! Helena, przeglądając się w zwierciadle, widząc mdłe zmarszczki wyryte
przez starość, płacze i duma, że została porwana dwa razy .
O czasie, pożerco rzeczy, o zawistna starości, przez które
wszystko się trawi!

(LXV)
Pierwszym tematem Sonetów jest ocalenie przed rujnują
cym działaniem czasu, urody i miłości. Syn jest nie tylko
dziedzicem rodu, nie tylko kontynuacją życia, ale przede
wszystkim powtórzeniem tej samej twarzy, tych samych
rysów, najprostszym, w najbardziej dosłownym znaczeniu,
zatrzymaniem czasu:
Czas, aby inną twarzą twarz twoja wybuchła.

Miłość dzieje się w czasie, ale cala jest zwrócona przeciw
czasowi. Próbuje cokolwiek ocalić, za wszelką cenę zostawić
ślad. W Szekspirowskich Sonetach miłość jest stawką w sporze, którego drugim wielkim protagonistą jest rozkład. Zaprzeczeniem fizycznej śmierci jest przedłużenie życia w potomstwie . Zaprzeczeniem zapomnienia jest sława i wiersz, który
przetrwa. Szekspir pisze w Sonetach swoje „aere perennius"
i „exegi monumentum".
Ze

W tym Leonardowskim obrazie zawarte są właściwie trzy
czasy. Czas geologiczny, czas ziemi, oceanów i górskiej erozji;

( III)

Wstępu

Jana Kotta do Sonetów
Williama Shakespeare'a.
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