


GEORGE 'ABORI urodził si w Budape. zcie, na miesi'-!c 
przed strzałami w Sarajewie, które obali ły dotychczasowy pom1dek 
na kontynencie europejski m. „W rodzinie bylo wielu piszących - powie 
w wywiadzie - dwie ciocie, wuj, m · ~ oj ciec, mój brat..." („.) Pos tać 

ojca , prawnika , publicysty, pisarza i badacza, zamordowanego 
w 1944 roku w Au chwitz, powraca wi lokrot1 ie na kartach twórczości 
George'a Tabori ego , szczególnie wyraz i śc i e w Kani bai:J ch 
i w Jubileuszu - szt11ce wystawionej przez autora w Bochum 
w pięćd zies ią tą rocz ni cę obj cia wiaJzy przez Hitlera . Matce, 
której nie wiarygod nym wręcz zbiegiem okoli zn ści uda ł si ę uj ść 
z rąk prze ś l adowców, poświęc i w 1979 roku sztuk ę My Mollier's 
Courage . Pal, awangardowy poeta, t ł umacz z niemieck iego 
i an gielsk iego , his toryk , imponował młodszemu o sześć la l bratu. 
Stud iował w Niemczech, pi sał, puhl i kował, był hospi tantem u Piscatora , 
przywozi ł wiadomości o ekspresjoni stach , zachwycał s i ę Ilrecht m .. „) 

W p{iczątkach lat trzydziestych oficjalne curri ul urn vitae Taborieg 
zaczyna się mniej lub bardziej rozmijać z tym, c on sam opowiaJa 
przy różnych oknja h. Oficjalny życio rys p daje : „ 193- -1933 st ud i uje: 
w B"rlini i w Dreźnie; dzienni ka rz i tłumacz w Budap ·szc ie. 1933 
emigruje do Londynu ." W wywiadzie zaś czyta m : „W 1933 
skończyłem ze sz h. oł ą . Rodzi e ni chciel i, żebym pisał i wsadzi li mnie 
do branży h telowej - co uważa ł m za ś wietny pomysł - żebym 
przyuczy ł s i ę do bran ży kelnera, kucharza i tak dalej . Tak znalazl m się 
w Berli nie i w Dreźnie. („.) Kiedy odby a lem naukę zawodu 
w drezdeńsk im hotelu »Vier Jahreszeiten« , mieszka l iśmy na poddaszu 
w małych pokoikach i moim to arzyszem b ! nazista , osiemnastolatek. 
Dyskutowaliś n1y ka ż.deg wie zora .„" („.) 

Dalsz informacje z ofi cjal nej biografii : „ł -1941 korespondent 
zagraniczny w Bułgar i i i T urcji. 1941-1943 słu ży > armii brytyjskiej 
na Bliskim Wschodz ie. 1943 powraca do Anglii. Pracuje w B13C ." 
Panują roz bie żnośc i co do l"go , czy jego picn sza powieść 
Beneath llie Stone ukazała się jeszcze w ondynie czy j u ż za ceane m. 

W Ameryce wydaje w latach 1 46-1 952 cztery dalsze powieśc i i pisze 
k ilka scena riuszy - dla Alfreda Hitchco ka (! Confcss) , dla Anthony 
Asquita (Young Lo vers) , dla natola Litvaka (The Joumcy) , 
dla Josepha Loseya (Secret G~remony) i dla Boba Siegela (Pa.radcs) . 
Większość z ni ch uważa za „katas trofa lne", choć docenia ich rol ę 
w nauce rze mi osła dramatopisarskiego . Z fi lmowej kuchni wynosi, 
nawiasem mówiąc, i taki charak terys tyczny dr biazg, j ak zwyczaj 
wplatan ia do swy h sz tuk cyta tów z dial ogów filmo wych. Co najmniej 
dwa znajdziemy w /lfein Ka mpf: słynne ,.N ikt nie jest doskonaly'' 



(Być albo nie być Lubitscha) i „Początek przepięknej przyjaźni" 
(Casablanca Curtisa). 

Co ważniejsze jednak, w Hollywoodzie pozna je braci Mannów, 
Theodora Adorno, Arnolda Schonberga - i Brechta. Opisze to później 
z niezrównanym komizmem, w książce Unterammergau oder Die guten 
Deutschen (Unterammergau czyli Dobrzy Niemcy). 

Dziesięć lat pracuje nad przekładami sztuk Brechta, z kórym przyjaźni 
się do końca życia.( ... ) 

Trudno ustalić - oficjalna biografia o tym milczy - kiedy Tabori był 
słuchaczem Actors Studio. On sam mówi, że zdecydował się na to, 
gdy doszedł do odkrywczego wniosku, że chcąc napisać sztukę, trzeba 
się wiele nauczyć. I dorzuca od razu: „Na dobrą sprawę praca 
z aktorami dała mi w zakresie rzemiosła dramatopisarskiego dużo 
więcej niż lektura książek i sztuk." Zarazem nasuwa mu się wniosek 
drugi: ,,Nie wystarczy napisać sztukę, trzeba ją jeszcze wystawić." 
Osobowość aktora, praca z aktorem, wzajemne relacje między „być" 
i „grać" zawsze interesowały go bardziej niż role. Jego zasadą jest 
„przemieniać aktorów w ludzi, a nie ludzi w aktorów."( ... ) 

Jako reżyser zadebiutował Tabori przedstawieniem Panny Julii 
Strindberga na scenie nowojorskiego Phoenix Theatre. Prawdopodobnie 
około roku 1952. ( ... )W rok później Harold Clurman wyreżyserował 
prapremierę następnej jego sztuki, The Emperor's C/othes (Szaty 
cesarza). Trzecią z kolei, Brouhaha, zaprezentował po pięcioletniej 
przerwie Peter Hal I. Gdzie i z jakim szczęściem nie :-viadomo, . 
podobnie jak nie udało się ustalić, kto i kiedy po raz pierwszy wystawił 
Pink ville, sztukę Taboriego o wietnamskim dziecku zabitym 
przez amerykańskiego żołnierza. 

W ogóle informacje dotyczące lat 1952-1970 są lakoniczne. W tym 
okresie Tabori mieszkał w Nowym Jorku, lecz regularnie przyjeżdżał 
do Europy, zwłaszcza do Londynu, gdzie współpracował z teatrem 
i filmem. Rok 1968 przyniósł.jeszcze w Nowym Jorku, dwie dalsze 
premiery: The Niggerlovers (Miłośnicy czarnuchów) i Kanibali. 
Tę ostatnią wyreżyserował Tabori wraz z Martinem Friedem. 

Wprost trudno uwierzyć, że ta właśnie „czarna msza", okrutna, 
drastyczna, wzbudzająca, rzec by można, odruchowy sprzeciw 
odbiorcy, stała się w życiu Taboriego momentem przełomowym. 

Wkrótce po nowojorskiej premierze przełożono ją na język niemiecki, 
autor dostał zaproszenie do wystawienia jej w zachodnioberlińskim 
Schillertheater i niebawem przyznano mu w RFN stypendium 
Akademickiego Ośrodka Wymiany z Zagranicą. Od tego czasu Tabori 

pojawia się co i rusz w innym miejscu. Na dłużej zatr~ymuje się . 
w Berlinie Zachodnim, w Bremie (gdzie stworzył takze Laboratonum 
Teatralne), w Monachium, ale między tymi popasami wędruje między 
Tybingą, Rotterdamem i Bochum, między Kolonią i Wiedniem. 

Pracuje jak szalony. Pisze dla teatru, radia, telewizji, filmu, nad~je 
kilku swym sztukom kształt słuchowisk i scenariuszy, a na kanwie 
własnej prozy tworzy utwory sceniczne. Adaptuje i prz~i:abia . .. 
Eurypidesa, Kafkę, Gertrudę Stein. Opracow_uje montaz 1mprow1~CJI 
na temat Szekspirowskiego Shylocka. Wydaje cztery tomy prozy 1 _tom 
sztuk. I bez wytchnienia reżyseruje, znacząc swój ślad we wszystkich 
mediach. Jeśli nie uwzględniać dzieł przez niego tak lub inaczej 
przysposobionych na scenę, jeśli pominąć realizacje radiowe 
i telewizyjne własnych utworów, doliczymy się w latach 1972-1 ~87 
ośmiu nowych sztuk, które wyszły nie tylko spod jego pióra, ale 1 spod 
jego reżyserskiej ręki. Wymieńmy przynaj~iej i~h t~tuł~ 
- w brzmieniu zachowanym na afiszach teatrow mem1eck1ch: C/owns 
(1972), Sigmunds Freude (1975), Talk Show (1976), My Mother's 
Courage (1979), Der Voyeur(l 984), Mein Kampf(l 987). 

W szkicu dedykowanym Taboriemu krytyk Peter von Becker pisze 
między innymi: „ .. .ten węgierski Żyd z angielskim paszportem, 
który pisze po amerykańsku i nader często myśli p~ a~ery.kańsku, 
ma na niemieckiej ziemi swoje miejsce pracy, swoją s1edz1bę 
i jest aż po nocny koszmar opętany tym, co stanowi ist~t~ niemieckiego 
charakteru i jego nikczemny rewers,( ... ) George Tabon jest 
na europejski sposób tak samo amerykański.jak Hemingway i Henry 
Miller byli europejscy na sposób najbardziej amerykański". Jego ~eatr, 
dodaje, to zarazem bezwstydny „pokaz", „show", którego korzen_1e 
sięgają trójcy Brodway-Budapeszt-Brecht,jego groteska balansuje 
na krawędzi straszliwej, ostatecznej absurdalności, a czarny humor, 
przeciwstawiany jakże często nieszczeremu pietyzmowi, jest receptą 
na życie trwale naznaczone żałobą. 

W sedno problematyki Mein Kampf wprowadza nas nazwanie 
jej przez autora „farsą teologiczną".( ... ) Tabori stara się wytłumaczyć 
to w wywiadzie: „W zasadzie chodzi o miłość. Na różnych , . . 
płaszczyznach. O miłość niebiańs~ą, ~rotyczn~, ~e~sualną._Jesl1,b1erze 
się Pismo święte na serio, co czymę, 1m bardziej się starzeję, wowczas 
staje się całkiem jasne, że żydowska Biblia i chrześcijańska Biblia chcą, 
żeby nieprzyjaciela kochać tak,jak siebie samego_. Oto. płasz~zyzna 
teologiczna, gdzie skrajne przeciwności praktykują pojedname 



- to nie jest właściwe słowo - dają świadectwo miłości, darowaniu win, 
przebaczeniu.( ... ) Słowo „miłość" stało się nieprzyzwoite. Nikt go już 
nie traktuje serio, chyba że zasiada do pisania analizy. Temat zdaje się 
wyczerpany.( ... ) Szlomo traktuje jedzenie i moralność, miłość 
i moralność jako kategorie sprzeczne. Czy mogę pozostać dobrym 
człowiekiem,jeśli przystanę na taki stosunek, czy to w odniesieniu 
do Hitlera, czy do Gretchen? Na tym polega jego konflikt. Freud 
sformułował to tak: człowiek chciałby być dobry i chciałby być 
szczęśliwy. To nie da się połączyć ... " 

Tabori rozwijając tę myśl, powtarza przy różnych okazjach 
„przezwyciężyć jakiegoś Hitlera można tylko wtedy, kiedy jego rysy 
rozpozna się w sobie". Nie Austriacy - powiada - padli pierwsi, 
jak twierdzą, ofiarą Hitlera. Wcześniej byli Niemcy, najwcześniej 
on sam. Trzeba to rozumieć, w przeciwnym razie zaczyna się 
celebrować siebie w roli ofiary. 

Taką interpretację problemu można przyjąć lub nie. Przemyśleć 
na pewno nie zawadzi. Brak nam jeszcze wyjaśnienia realiów sztuki. 
Pod tym względem Tabori puszcza czytelnika samopas. Świadomie 
czy nieświadomie przechodzi do porządku dziennego nad czymś bardzo 
istotnym, nad tym mianowicie, że wydarzenia w przytułku przy 
Blutgasse, choć w zarysach odpowiadają prawdzie historycznej, tkwią 
głębiej niż by się wydawało w Talmudzie i w obyczajowości 
żydoskiej. Fabularnym punktem wyjścia jest epizod z życia Hitlera 
znany tak dobrze, że wręcz banalny: chybiona (dwukrotnie zresztą, 
w 1907 i 1908 roku) próba zdania egzaminu do Akademii Sztuk 
Pięknych oraz późniejsze bytowanie niedoszłego malarza 
w wiedeńskich przytułkach i domach noclegowych. Tabori nie bawi się 
w zasadnicze korektury tego epizodu wyjętego z Hitlerowskiego Mein 
Kampf. Dęty jego opis obraca po prostu w śmieszność, spotęgowaną 
cytatami z oryginału. Dorzuca jednak garść szczegółów bezspornie 
ustalonych przez historyków. Na pewno nie przegapił tego, co pisze 
Bullock: „Hitler nosił stary, sięgający niemal do kostek czarny pł~szcz, 
który dostał od handlarza starzyzny ze schroniska, węgierskiego Zyda 
Neumanna". Wkrótce jednak: „tych kilka osób, z którymi się przyjaźnił, 
zaczynało go już mieć dosyć, jego dziwacznego zachowania i szaleńczej 
gadaniny. Neumanna, Żyda, który dawał mu dowody przyjaźni, zraził 
swym gwałtownym antysemityzmem ... "( ... ) Bullock i Joachim Fest 
zaświadczają też notoryczne lenistwo młodego Hitlera, choć zdarzało 
mu się czasem zarobić na chleb malowaniem drobnych reklam 
i widoczków Wiednia, sprzedawanych następnie przez włóczęgę 
Hanischa. Znajduje potwierdzenie zarówno egzaltowana miłość, 

jaką Hitler darzył muzykę Wagnera, jak i trwająca niemal do końca 
życia fascynacja książkami Karola Maya. Z dwu przytułków 
wiedeńskich, gdzie Hitler rzeczywiście mieszkał, powstał „przytułek 
przy Blutgasse". ( ... ) 

Na realia historyczne, prawdziwe i domniemane, nakładają się 
gęstym splotem realia religijne i obyczajowe. Talmud i Biblia.( ... ) 

Z możliwości,jakie daje Księga, czerpie Tabori pełnymi 
garściami. Czyni to z zaskakującą biegłością, i rzec by można, 
wyrafinowaniem, zwłaszcza gdy idzie o Hitlera. Skoro, w myśl Księgi, 
każda dziedzina życia staje się uświęcona przez przepisy religijne, 
które przewidziały między innymi specjalne błogosławieństwo 
po wypróżnieniu, odmawia niejako tego błogosławieństwa Hitlerowi 
cierpiącemu na chroniczną obstrukcję. Co więcej, do jego obłędnych 
planów nadania kuli ziemskiej kształtu graniastego przemyca stary 
pogląd Hebrajczyków, według którego Ziemia miała być płaską, 
czworokątną tarczą. 

Nie, nie da się ukryć, że sam Tabori i jego bohaterowie 
raz po raz popadają w konflikt z Księgą zalecającą dobroć, litość, 
miłosierdzie. Przy pomocy Freuda dobierają się do seksualnych 
zahamowań Hitlera, widząc w nich przyczynę jego irracjonalnej 
nienawiści do Żydów. Drażnią opowiadaniem o „świńskich listach" 
Mozarta i doprowadzają do furii najpierw zgadywanką na temat miejsca 
jego urodzenia, a następnie dochodzeniem rzekomego pokrewieństwa, 
opierając się na misternym wywodzie genealogicznym.( ... ) 

Więc jak to właściwie jest z tym Taborim? Żartowniś? 
Skandalista? Zuchwalec kalający świętości? Czy człowiek, 
który głęboko w sercu nosi słowa Holderlina: „Ciągle bawicie się 
i żartujecie? Wy tak musicie! o, przyjaciele! moja dusza nad tym boleje, 
gdyż tak muszą czynić tylko pogrążeni w rozpaczy"? Pewne, że należy 
go czytać zarówno poprzez Księgę, jak poprzez tragiczne i absurdalne 
doświadczenie dziecięcia dwudziestego wieku. Mniej wtedy będzie 
świętego oburzenia, pretensji, zarzutów. 

Danuta Żmij-Zielińska 
„Dialog" nr 911988 
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Z przemyśleń Adolfa Hitlera 
Kiedy pewnego razu spacerowałem po mieście, napotkałem jakąś 

istotę z czarnymi pejsami, w długim kaftanie. Moją pierwszą myślą było, 
czy jest to Żyd. („.) Ostrożnie obserwowałem tego mężczyznę, ale im dłużej 
wpatrywałem się w niego i badałem jego rysy, tym bardziej nasuwało mi się 
pytanie: czy to jest Niemiec? („.) Jak tylko zacząłem studiować 
to zagadnienie i zwróciłem uwagę na Żydów, ujrzałem Wiedeń w innym 
świetle. Teraz gdziekolwiek nie poszedłem, widziałem Żydów, a im częściej 
ich spotykałem, tym wyraźniej zauważałem, że różnili się się od innych 
ludzi. („.) Dowiedziałem się w końcu, ku mojej wewnętrznej satysfakcji, 
że Żyd nie był Niemcem. 

Jeżeli Żyd z pomocą swego marksistowskiego credo podbije 
narody świata, jego panowanie będzie końcem ludzkości, a nasza planeta, 
bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze. 

Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy łamią jej prawa. 
To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy. 

Większość nie może nigdy zastąpić jednostki. Większość jest 
nie tylko obrońcą głupoty, ale także tchórzliwej polityki i jak stu głupców 
nie może stać się jednym mądrym, tak i bohaterskiej decyzji nie może 
wydać stu tchórzy. 

Jeżeli w swojej walce o prawa ludzkie naród przegrywa i jest 
nieprzygotowany lub niezdolny do walki o swoje przetrwanie, to opatrzność 
zadecyduje o jego końcu. 

Świat nie jest dla tchórzliwych narodów. 

Z Żydami nie ma żadnych porozumień - jest po prostu „to albo to". 

Postanowiłem zostać politykiem. 

Mocny człowiek zyskuje na sile, kiedy jest samotny. 

Nigdy nie można zapomnieć, że żadne naprawdę wielkie cele 
nie były osiągnięte przez koalicję, ale powstały one z powodu sukcesu 
jednego, pojedynczego człowieka. 

Jeżeli podzielimy ludzką rasę na trzy kategorie - twórców, 
obrońców i niszczycieli - aryjska rasa może być uważana za reprezentującą 
tę pierwszą kategorię. 

Dokładnym przeciwieństwem Aryjczyka jest Żyd. 

Autentyczny Aryjczyk był prawdopodobnie nomadem, a dopiero 
później, po pewnym cza<>ie, osiedlił się - to dowodzi, że on nigdy 
nie był Żydem! 

Utrata czystości rasowej rujnuje szczęście narodu na zawsze. 
To powoduje stopniowe pogrążenie się ludzkości, a jego następstwa nigdy 
nie zostają usunięte z ciała i umysłu. 

Państwo narodowe musi się opierać na założeniu, że człowiek 
o średnim wykształceniu, ale zdrowy ciałem, o silnym charakterze, 



wypełniony radosną pewnością siebie i siłą woli jest większą wartością 
dla społeczeństwa niż wysoko wykształcony cherlak. 

... młodzieńczy umysł nie może być obciążony przedmiotami, 
których w dziewięćdziesięciu procentach nie potrzebuje 
i z tego powodu zapomina. 

Narodowe państwo musi walczyć o swoje życie.( ... ) Nie osłonią go 
ściany fortecy, ale żywe ściany mężczyzn i kobiet, pełne miłości do ojczyzny 
i fanatycznego, narodowego entuzjazmu. 

Być obywatelem Rzeszy, nawet jeżeli jest się tylko zamiataczem 
ulic, musi być uważane za większy honor niż bycie królem w obcym kraju. 

Gdy dwa światopoglądy zmagają się ze sobą, zwycięży ta siła, 
która jest bardziej uparta i bezwzględna i spowoduje rozstrzygnięcie zbrojne 
dla poparcia swej intelektualnej koncepcji. 

Co się tyczy kwestii humanitaryzmu, już Moltke powiedział, 
że podstawową sprawą na wojnie jest szybkość jej zakończenia 
- a więc najsroższe metody najskuteczniej prowadzą do końca. 

Co się tyczy możliwości wprowadzenia naszej wiedzy w praktykę, 
mogę przypomnieć moim czytelnikom, że parlamentarna zasada 
podejmowania decyzji większością głosów nie zawsze rządziła ludzką rasą, 
wprost przeciwnie - pojawiała się ona tylko podczas krótkich okresów 
historii, a te były zawsze okresami upadku narodów i państw. 

Granice są tworzone i zmieniane tylko przez działania ludzkie. 
Fakt, że narodowi udało się uzyskać w sposób nieuczciwy część jakiegoś 
terytorium, nie jest powodem, aby go nie szanować. To tylko udowadnia siłę 
zdobywcy i słabość tych, którzy przez to stracili. To wyłącznie siła stanowi 
prawo do posiadania. 

W mojej młodości nic nie martwiło mnie tak bardzo jak to, 
że urodziłem się w czasie, w którym rzeczą oczywistą było, iż jedynymi 
ludźmi zasługującymi na szacunek są kupcy i urzędnicy państwowi.( ... ) 

Dlaczego nie moglem się urodzić sto lat wcześniej, gdzieś w czasach wojen 
wyzwoleńczych, kiedy człowiek był jeszcze poza biznesem coś wart? 

Fragmenty „Mein Kampf' Adolfa Hitlera 
w pneldadzie Ireny Puchalskiej i Piotra Marsza/ka 

Wydawnictwo „Scripta manent'', Krosno 1992 

Z mądrości Talmudu 
Jak orzechy, których nie ukryjesz, bo głośno chroboczą i łatwo je poznać, 

tak jest i z Izraelem . 
Gdziekolwiek uda się jeden z nich, nie może udawać, że nie jest Żydem. 
Dlaczego? Bo łatwo go poznać, jako powiedziano: 
Jeden z nich cierpi, wszyscy odczuwają. 

Nie gardź żadnym człowiekiem i nie lekceważ żadnej rzeczy, 
bo każdy człowiek ma swoją godzinę, a każda rzecz ma swoje miejsce. 

Bądź posłuszny wobec zwierzchności, łagodny dla młodzieży 
i przyjmuj każdego człowieka z radością. 

Bądź bardzo, bardzo pokorny, bo całą nadzieją człowieka jest robactwo. 

Nie zabraniaj innym tego, na co sam sobie pozwalasz. 

Nie czyń dobrze złemu, a ominie cię zło. 

Nagroda za dobry uczynek nie jest z tego świata. 

Jaką miarą kto mierzy, taką mu odmierzą. 

Nie przerzucaj swojej wady na bliźniego. 

Miłuj tego, kto cię napomina i karci, a w nienawiści miej pochlebcę. 

Twój towarzysz nazwał cię osłem, nałóż na siebie siodło. 

To pewne: dobro nie stanie się ziem. 

Kto jest bohaterem? Ten, kto z wroga czyni przyjaciela. 

Jeśli ktoś daje hojnie, niech nie daje więcej niż piątą część. 

Nie mieszka się pod jednym dachem z wężem. 

Nauczali nasi mistrzowie: biednym nie-Żydom należy dawać jałmużnę 
na równi z biednymi izraelskimi, chorych nie-Żydów odwiedzać 
na równi z chorymi izraelskimi, i pochówek sprawiać zmarłym 
nie-Żydom na równi z izraelskimi - a to kierując się pragnieniem pokoju. 



Jaka jałmużna ratuje od gwałtownej śmierci? Gdy ten, co daje, wie, 
komu ją dał, a ten, co bierze, nie wie, od kogo wziął. 

Przysłowie mówi: co masz w sercu dla bliźniego, on ma w sercu dla ciebie. 

Litość dla zwierząt to nakaz Pisma. 

Miłuj niebiosa, miłuj wszystkie nakazy.jeśliś bliźniemu uczynił 
najmniejszą krzywdę, niech będzie wielka w twoich oczach, a jeśliś uczynił 
bliźniemu wiele dobrego, niech to będzie w twoich oczach niewiele. 
Jeśli twój bliźni uczyni ci trochę dobrego, niech to będzie wiele 
w twoich oczach, a jeśli uczyni ci wiele złego, niech to będzie 
w twoich oczach niewiele. 

Gdy uczt u ją i śpią złoczyńcy, dobrze jest i złoczyńcom, 
i całemu światu. 

Anioł Śmierci ma mnóstwo oczu, nikt śmierci nie ujdzie. 

Gdy Anioł Śmierci otrzymuje zezwolenie, nie rozróżnia 
między sprawiedliwymi i złoczyńcami. 

Koniec człowieka - śmierć, koniec bydlęcia - rzeźnia. 

Trzy rzeczy odróżniają człowieka od człowieka: głos, wygląd i rozum. 

Czyżby jeden głupiec miał sądzić wszystkich mądrych? 

r~RAINBC»luJ. POLSKA •ouR ul.Traugutta4, 90-107l6dź, ll!j 
1 

tel. 0-(42) 36-63-20, 32-55-47 

Zapraszamy 
do naszego nowego biura 

przy ul. Traugutta 4 
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Zespół Jarosław Pilarski 
Cezary Rybiński 

artystyczny Bogusław Semotiuk 

Teatru Bogusław Socbnacki 

im. S. Jaracza 
I lenryk Staszewski 
Bogusław Suszka 

w sezonie Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

1992/93 Bohdan Wróblewski 

Aktorzy 
Józef Zbiróg 

Róża Chrabelska 
Dorota Kielkowicz Koordynator pracy 

Agnieszka Kowalska artystycznej 

Aleksandra Krasoń Wiesława Adamczyk 

Alicja Krawczykówna Reżyser światła 
Barbara Marszałek scenicznego 
Ewa Mirowska Krzysztof Sendke 
Hanna Molenda 
Bogusława Pawelce Inspicjenci 

Jag oda Pietruszkówna Alicja Ćwiklińska 

Agata Piotrowska- Jarosław Janowski 

Mastalerz Suflerzy 
Małgorzata Rogacka- Alicja Ćwiklińska 
Wiśniewska Zdzisława Głoskowska 

Kamila Sarnmler Jadwiga Paul 
Joanna Sochnacka 

Korepetytor muzyczny Krystyna Tolcwska 
Elżbieta Kozowicz Zofia Uzclae 

Barbara Walkówna Korektor instrumentów 
Ewa Wichrowska muzycznych 
Ewa Worytkiewicz Maciej Wichliński 
Bogumił Antczak 

Sekretarz literacki Aleksander Bednarz 
Krzysztof Franieczek Ewa Drozdowska 

Andrzej G\oskowski Pełnomocnik dyrekcji 
Jan Hencz dis sponsoringu 
Andrzej Herder Zbigniew Szatkowski 
Stanisław Jaroszyński 

Szef reklamy Ireneusz Kaskiewicz 
Barbara Kaskiewicz Marek Kaspr1.yk 

Marek Ko\aczkowski 
Ryszard Kotys Redakcja programu 

Paweł Kruk Ewa Drozdowska 

Piotr Krukowski Opracowanie graficzne 
Stanislaw Kwaśniak Zbigniew Koszalkowski 
Maciej Malek 
Adam Marjański Fotografie 
Andnej Mastalerz Jacek Poremba 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcholiński 

Zastępca kierownika 
technicznego 
Mieczysław Kowalski 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiński 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jaros law Kluszczyński 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace ślusarskie 
Wiesław Brol 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Mistrz oświetlenia 
Andnej Archacki 

Kierownik Biura 
Obsługi Widzów 
Barbara Stanislawska 

Biuro Ob!.-ługi Widzów 
prąjmuje zgłoszenia 

od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, 
tel. 33-15-33 

Kasa teatru 
czynna 
w godz. 14.00 

- 19.00
, 

w niedziele 
w godz. 16.00 

- 19.00
, 

tel. 32-66-18, 
ul. Jaracza 27 

Druk: „PAPIER-SERVICE" 

or 111 

Działu Doku 
mer1 ; t 

ZG ZASP 

OLISA I.I . 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ube~pieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V' majątkowe 
V' osobowe 

V komunikacyjne 

V ustawowe {obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

V bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru Im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 




