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GEORGE TABOR!
kalendarium

1914

UrocJził się

24 maja w Budapeszcie. W' rodzinie byto wie-

lu piszących - dwie ciocie, wuj, mój ojciec i mój brat.
1932 Uczył się w Berlinie i Dreźnie , pracował w restauracji
hotelowej.

1933-36 Był dziennikarzem i tłumaczem w Budapeszcie.
1936 Wyemigrował do Londynu.
1939-41 Był korespondentem zagranicznym 'ł-.1 Bułgarii.
1941-43 Służył w armii brytyjskiej na Bliskim Wschodzie.
1943 Powrócił do Anglii i pracował w BBC.
1945-47 Wydał swoją pierwszą powieść Beneath the Stone.
wyjechał

do Ame1yki
1947-52 Na pisał cztery powieści i kilka scenariuszy filmowych, m.in. dla Hitch cocka (I Contess), dla Anthony
Asquita (Young Lovers), dla Anatola Litvaka (The journey). dla Josepha Loseya (Secrer Ceremony), dla Boba
Siegela (Parades).

1952-58

Zadebiutował

jako reżyser przedstawieniem Panny Julii Strindberga na
scenie nowojorskiego Phoenix
Theatre.
Jego pierwsze sztuki teatralne
reźyserowali : Elia Kazan Flight
into Egypt (Ucieczka do Egiptu)
1952 , Harold Clurman The Emperor's Clothes (Szaty cesarza)

1953, Peter Hall Brouhaha 1958,
1958-66 Współpracował z teatrem i filmem, często podróżo
do Europy: Londyn, Berlin
Zachodni, Brema, Monachium,
Tybinga , Rotterdam , Bochum,
Kolonia, Wiedeń.
wał

'

sztukę The Cannibals (Kanibale)
w Nowym Jorku n;J off-Broadway i\\' zac hodniob e rliń
skim Sc hillertheater.
W 1968 jego sztukę The Niggerlovers ( 1\lfifośnicy czarnuchów) wyreżyserowat Gene frenk el
1970-78 Prze nióst się na stałe do RFN \Y./ Bremie stworzył
studi o teatralne Theater!ahor, z grupą aktorów p rowa dził ćw icz en ia terareuryczn e, mające na celu likwidowanie zahamowań, rozwijanie wrażliwości i roprawę
samopoczu cia. Efektem tej pracy był srektakl-dokument
rsychoterapeutyczny Sigmunds Freucle 0975) Wyreży 
serowa ł też Trojanki Eurypidesa 0976) jako protest
rrzeciwko rrzemocy wojennej, dwa przedstawienia
U}Jdll C lid JllUl) \\ dL} l 1
.: . .t1h }. ] 'IL. L1 d 1\d } ~ ~~\--~) ' ~ ~ > >,_.',
mora (1977), a w 1978 zrealizował Hamleta jako studium obłędu, w którym tytułowy bohater cierri na derresję mani a kalną i ma paranoiczne halucynacje.
1979-82 Wystawit w lv!onachium /vfy lvlother's Courage
(Oe/waga mojej matki) 1979, nawiązując ty m tytutem clo
Brechta ( rrzyjaźnit się z nim clo końca życia i przekła
dał jego sztuki na angielski). Ltwór ren . jak wiele innych Taboriego , za <xiera el em enty autobiograficzne: Z
pewno-.~ci<) ta opowie:';ć jest przypadkiem szczególnym, ale
ocalenie moje/ matki przez Niemca jest tak sam o prarvdzi~Vt'. pk prawdziwe jest to. że mój ojciec zgin<1f w Oświęcimiu.
W roli głó \\n ej "''YStąpiła 1-Ianna Schygulla.
W 1979 otrzymał nagrodę Prix Itali a za s łuch owis k o
Weisman und Rotgesicht.
\Y/ 1981 opublikowat książkę Unteramme1gau oder Die
guten Deutsch en ( Unrerammergau czyli Dohrzy Niemcy) Oto cyta t z rej książki Być może wielkim wkfadem
ŻyclólV do cywilizacji jes1 upodohnienie fo.·ię to.fri i humoru. a pra•;n/ziwy humor jesr humorem czarnym.
Zos tał laureatem '\' ielki ej I'iagrody Artystycznej miasta
Berlina <Zachodniego), otrzym ał Federalny Krzyż
Zasługi Za realizacj •
· ~ztuki celewi zy jnej Frohes

1966- O Wystawit S\voj;j

Fest ( Wleso!ych .~wiąt) zdobyt Wieli«! Nag rodę
Przeglądu Filmowego w Mannheim.
Wyreży se rowa t 1'vledeę Eurypid esa (1982)
1983-86 W styczniu 1983 w Bochum od była się prapremiera
jego sztuki Das Jubi/fium (Jubileusz). Akcja znów przywołuje okres faszyzmu i martyrologii Żydów.
Wyreżyserowat Czekając na Godota Becketta 0983)
W maju 1984 na wła s ne s iedemdziesiąte urodziny wy stawit swój Peep-sh ow. Jest to collage. zawierający
wątki autobiograficzne, będ<1cy podsumowaniem życia
autora. Sztukę rę nazwan o w recenzja c h p sychicznym
strip-teasem T aboriego.
Wyre żyserowa t Przes luchanie Jsrvana Eórsi (1984) , ToIl fi l\ \ \\11\1\\1\1\ \\i\\\un \'\\\'si.{\\\ ni\ .,:. 'ę. f' '\i'lff ('\\\, (\\
1987-93 W kwietniu 1987 wyreżyserował w wiede11skim Aka-

demiethea ter swoją sz tukę Mein Kampf
W maju 1987, na swoje siedemdziesiąte trzecie urodziny
otworzył w Wiedniu przy Porze Ilangasse 19, w budynku
dawnego Wiener Schauspielhaus. "swój " teatr sztuką
O'i\eilla Przyjdzie na pewno, wyreżyserowaną przez Martina fri ed<1 (przyjaciela, w spółpracownika i eks-zięcia).
W maju 1988 o trzymał nowo ufundowaną Nagrodę
Tea traln ;1 Berlina (Z<tch )
W marcu 1990 wystawiono w Akademietheater jego
sztukę \.Veisman und Rotgesicht, na zwa n<J w podtytule
żydowskim n'es tern em.
22 cze rwca 1991 odbyta s ię w Akacl emietheater prapremiera W'a riacji Goldbe1gowskich w r eż yserii autora.
W czerwc u 1993 wyreżyserowat w Akademierhearer
sw o je najnowsze dzieto Requiem for einen Spion (Requiem dla szpiega). W tej trzyo so bowej sztuce autor
zn ó w czerpie ze wspo mnień okresu wojny. kiedy byt
oficerem W)' \.-viadu armii brytyjskiej.
Requiem, wraz z Baby lon -Blues i \Va ri;ujami ,ofdbergowskimi. stanowi trylogię .

Z Georgem Taborim rozmawia Grzegorz Matysik,
tłumacz

Wariac/f Coldbergowskt'ch

Z TABORI!VI umówiłem się na spotkani e w czwartek 4 listopada 1993 o 14.00 w kav-·iarni "Sc hopenhauer'·, która znajduje się niedal eko jego wied e ńskiego mieszkania. Nie przyszedł. Kiedy wieczorem ponO\vnie do niego zatelefonowałem
- zclziwit się "Dzisiaj? A ja sobi e zanotowałem to na piątek.
B;irclzo przepra sz;i m. No, ale przynajmniej teraz wie Pan już,
gdz ie znajduje s ię kawi~1rnia 'Schopenhauer". Nie moglem

'1..l

powstrzymać się

od śmiechu - było to zbyt
charakterystyczne dla jego poczucia humoru.
Nas tępn ego dnia przyszedł tak punktualnie, iż
spotkaliśmy się w drzwiach. Zanim zdąż yłem
włączy ć magnetofon, wymienili ś my parę
uprzejmo śc i , on jeszcze raz przepraszał, ja mówiłem jeszcze raz , że ni c nie szkodzi. Zamów ii .~ m y ka wę i p rz yc i s n ą łem guzik .
GRZEGORZ MATYSIK: Nad czym pan o becnie
pracuje'
GEORGE T ABORI Z początkiem grudni a zaczynam reży se rować n ową sz tukę , premiera jest przewidziana na kon iec lutego .jest to sztuka o Hollywood.
G M.: Pana autorstwa'
G. T. : Tak. n ap isałem j ą ju ż przed d w ud ziestu la ty , ale ni gdy jej nie wystawiałem.

';)..!

'

G. M : jaki jest jej tytuł?
G. T.: Dwuclziesra czwarta godzina. jest to hollywoodzka historia o człowi e ku, który ... choruje. Trudny temat szczególnie
tu w obszarze niemieckojęzycznym, ponieważ chcę robi ć to
z humorem , a Niemcy traktuj ą chorobę i ś mierć bardzo poważnie. Ale mam dobrą obsadę i od grudnia biorę się do roboty.
G. M.: Przejd źmy do Wariacji Golclhergowskich. Czy m óg łby
Pan powiedzieć, jak Pan wpadł na pomy sł napisania takie j
sztuki' O il e mi wiadomo , napi sa ł Pan przed laty podobne
opowiadanie. I z niego pow s t a ł a teraz ta sztuka .
G. T.: Tak, wiele rzeczy pi s zę najpierw jako nowele i czasem
p o wstają z ni ch sztuki teatralne. To była historia poci tytułem
Firsl night, fast night, al e zupełnie inna , byl w niej tylko
Goldberg, jay'a dodatem dopiero pó ź niej .
~ G. M.: Czy jest w tej postaci coś z Pana'
t -'Y G. T. . Nie, nie.
·~

G. M.: Zupełnie nic'
T.. No cóż , to jest tak , jak ze wszystkimi piszący mi , w k aż dej posta ci jest coś ze mni e.
Ale w opowiadaniu nie było Jay 'a , b y ł inn y
reżyser. może miałem na myśli Fellini ego nie pami ę t a m, to było już ponad dzie s ięć
lat temu . Przed trzema laty napisałem Wariacje jako sz tukę teatralną.
G. M. · A jak to się sta ł o, że wziął Pan
akurat Biblię za temat'
G. T.: Czytam Biblię, w ciągu ostatnich
dzi es ię c iu , dwuna stu lat bardzo czę
sto. to bardzo dobra literatura i bard zo ko miczna.
G. M.: Dlaczego komiczna'
G . T„ Są tam bardzo komi czn e
rzeczy, na przykład historia Abra han13 i Sary. Kiedy przychodzą do
Egi ptu , Abraham prosi Sarę , aby
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mów ita ludziom, że jest je go
s io s tr ą, a nie żo n ą. Isku tek
jest
taki.
że l ą du je o na w tóż ku
- ~~
~ z farao nem. Abraham wyjaśnia faraonowi.
temu 1est harc.Izo rrz ykro. że u1·\'ióclt żonę Abraha ma i o dsyt a Fl z pm-v rotem. Po tem s;i ~· Kanic. przychodzi
król Persji: <tl bo l3ab i lonu . ni e ramiętam teraz. i Abraham
znowu mó~·i S<irze. ab y twierd zita. że jesr jego siostr;1. I zd arza s i ę doldaclnie to samo. 'Jo \Vit;'C to jt·st .~m ie s zn e. \'<? ięks zość
historii biblijnych jest ś mi esz na . Ale m oże najpiern· o rym. co ja
·w ogó le rozumi em r od pojęciem humoru. Ot óż tr eśc i;! prawd zi \vego hu mor u 1est b tasrrofo Hu mor to sytu acja. k ic:dy
cz łow i e k z:1chcrn uj e s11·ojq ro ż .~< 1m ość. mim o że srato się co ś
strasz nego. tragic znego. Tragiczny se n~ życ i a jest peten humoru . i\ie u~·aż am, że hum or skbd;1 sit; tylko z zabawnych rzeczy.
Ka żd y dobry dowcip mu si rni c:c· co.~ tragicznego. \Y/ ogóle do -

I

wcir jest idealną formą lit e racką, jes t krótki, a pointa jest zawsze zaskoczeniem , jest perfekcyjną demonstracją dialektyki
Nigdy ni e planuj ę, że napis z ę coś ś mieszne go, jak na przykład 'V;!ariacje Goldbergorvskie. To przychod zi samo, jest wyrazem mojej rozp aczy nad tym, jak sobie poradzić z wł as nym
życ iem i z życiem inn ych ludzi . Nie c hcę poprzez humor niczego relatywizować, lecz traktuję humor jako post awę wobec ży c ia. To ma swoje źródto w mojej bi og rafii i ni e jest
czy mś zaplanowanym . Mam z tego powodu cza sem ktopory.
G. M.: Jakie?
G. T. i\ o cóż, Niemcy m a ją troch ę inne poczu cie humoru.
ale my ś lę , że Po la cy równie ż. 1\ilroż e k , na przykład, mów it mi
coś na ten temat , ale chyba s ię z nim nie zgadzałem. Po znatem go w Berlinie, mamy tego samego agenta.
G. M .: Co Panu mówiP
G. T . Coś o grotesce i dziwa c znośc i . nie pamiętam już , jak to
s formu łowa t.
G iVJ . R eży serowat Pan jak <jś jego sztukę?
G T .: Tak Emigran ró w przed dwud zies tu laty w Bonn . Praca
s prawiała mi dużq rrzyjemn ość, ale S<)dzę, źe przedstawienie
nie pod o h::ito si ę Mrożkowi. On byt za wsze taki smutny.
G. M .. Czy zna Pan polską lit e ratur ę?
G . T: Tak. ale bard zo słaho. jako dziecko czy włem Sienkiewicza.
G ivl: T ylko ro ' A sztuki tea tralne poza Mrożki e m?
G. T: Witkiewicz . Gombrow icz ..
G . M : Czy byt Pa n kiedyś w Polsce?
G T.: Tak. dw a razy w \Xiarsz::iwie, ale chciałbym r ów nież
pojechać do Krakowa. muszę prz ec ież zoh acz yć Oświęcim,
gdz ie mó j o jciec..
Teraz jestem wła śc iw i e na zupełnie innej fali. \Y./ prz ysz tym
roku k ończ ę osi emd ziesiąt lat. w zwi ąz ku z rym są już zaplanowane różne uroczystości i jako ś muszę z tym żyć. Ale powinienem mni ej pracować . Do rej pory każd ego roku robił e m dwi e. trzy sztuki i sprawiato mi ro przyjemność. Teraz jestem w r·n ie pr ze j śc iowej. Mówię to zreszt ą zawsze„. Nie
w iem pk moja nowa sztuka zos tanie odebrana. Mam w o bsa-

cizie kilku nowych
ludzi. z którymi do
tej pory nigdy nie
pracowałem. l mamy
nowe sale rró b. bardzo piękne , ale daleko. a ja nie lubię
wcześnie wstawać.

To jest bardzo złośliwa sztuka. W tej chwili jestem na tym etapie, że mi się w ogó1e nie podoba. Ale
mam dob1y ch ludzi,
i mam nad z ieję , że
się uda. A jak się nie
uda. ro też nic nie
szkodzi. Wi ę kszość sztuk
się nie ud aje , najpiękniej sze
w teatrze jest to . że chociaż dąży do perfekcji. nigdy nie jest perfekcyjny.
G M.: Tak jak w Waria cjach Golclhergowskich: "Niepowodzenie. większe ni epmvodzenie . leps ze niepowodzenie„."
_Jak Pan są d z i. jak zost;rnie w Polsce odebrane ta kie poclej .~c ie do Biblii . Po lska jest prz ec ież krajem
bardzo kato lickim, a i antysemityzm nie jest czymś obcy m.
G. T: \lie wiem. Myślałem. że ci tutaj t e ż hęd<) mieli problemy.
ponieważ Austria reż jest krajem katoli ckim i mieszka tu już mało Żydów„ . '.\! ie wiedziałem . jak będą reagować. ale ~v końcu reagowali dobrze.
G. M .. Czy li cz ył się Pan z ryzykiem'
G. T No cóż . nic na to nie roradzę . jeżeli si~ komuś nie
podoba to, co riszę. Tu w Austrii reakcj e są podzi elone. mło
dzi ludzie w pełni to akceptują. a starsi s;) trochę „ S<1d zę. że
mło dzi lud zie nie wierz;! tak bard zo '" moralnoś ć. w powa-

żne traktowanie Biblii, i że
pewne rzeczy traktuje
się poważni e

niezależnie

ocl tego czy
się jest katolikiem, Żydem ,
czy muzułma
ninem. Mło
dzi ludzie nie
traktuj<) tego
poważnie. Może

ro dobrze . a może
nie . Nie wiem.
G. M. Kiedy pi sze
Pan sztuki lub je reżyse
ruje. c hce Pan osią g nąć
coś konkretnego u widza,
czy t eż nie myśli Pan w
ogól e o widzu i zajmuje
się tylko własną wizją ś wi a ta?
G. T.: Trudne pytanie. Sądzę,
że w ogóle nie uw zg lędniam publicznoś c i . szczególnie teraz ,
ki edy już nie jestem takim ro mantykiem. jak dawniej. Pi szę
ro. co czuję i to, co myśl ę. a nie to co myśli publiczn ość.
Następnie, podcz as prób clzi e ń po clniu staram się rozwiązy
w ać problemy , nie myśL1c o publiczności. Mam tylko m oże
a dzieję. że zostanie to zrozu miane, ale reakcji nie potrafi<;
dy oszacow;i ć . Mogę wręcz p o wiedzie ć. że nie znam puzności. Sądzę, że to jest iluzoryczne, jeżeli kroś my ś li , że
publicznoś ć. Oglądam w Burgthea[er r ó żne sztuki i baro często re;ikcje nie są takie. o jakie chodziło reżyserom.
Nadszedł teraz czas dużych przemian , szczególnie w Eurorie
Środkowej \ Tie wiem jak jest w Polsce , ale są dzę , że tam reż

sytuacja nie jes t zbyt jasna: to jest czas poszukiwań i pytań .
Nies tety , nie mam na nie odpowiedzi. \Xly jechałem z Węgier
w trzydziest ym szóstym , mieszk ałe m przez dziesi ęć lat w Anglii i wiele się ram nauczyłem , następni e mieszk a łem dwadzi eścia lar w Ameryce , zupełnie inna kultura. a potem przyje c hałem do >J iemiec i znowu było wszystko ina czej.
G. M. /\ie chce Pan wracać na Węgry'
G. T.. Bytem mm w ostatnich latach parę razy. mo ja sztuka
jubileusz jest grana w Budapeszcie Ale ja. niestety. nie czuję
się nigdzie jak u siebie, a z drugiej strony, wszędzie czuję się
jak u siebie. Jes t to syndrom emigranta już dawno prze ze
mnie przezwyciężony. Dawniej. kiedy byłem jes zc z.
litycznie nast a~· iony clo św iata, sądz iłem, że czto~ ·
nien żyć tam. gdzie się urodził. na dobre i na złe.
we wszystkich walkach. Teraz już tak nie myślę. Te
kończę osiemdziesiąt lat ,
do św iadczeniach w Anglii, Ameryce i Niemcze ch. ufam moim własnym wyborom; pisz~·
co samo przy chodzi. bez zastanawiania się. czy to jest cl
dla Au strii . Niemiec czy Węgier.
G. M.: Ale na Węgrzech nie pracował Pan w ostatnim czasie
G. T.l Tego lara zrobiłem tam film z moj~i kuzynką . która jest
reży sere m filmowym.
G. M . Czy to jest film o Panu'
G. T.: !'\ie, nie. To film fabul~nny. a ja bytem tylko aktorem
G. i\L Widzi ałem Pan a róvvnież jako aktora n;1 scenic.
G. T. To byto w Mein f(ampf mieliśm y pecha. aktor kt ći r y
grat Lobkowit za zmarł i 111usiate111 przej :1ć rę rolę. żeby ur:Howa (· premierę. chociaż nie jestem aktorem. Trzy \Yieczory jako ś s ię udawało .
a potem u św iadomił em sobie , że Igna z
Kirchne r. kró1y grał rolę Schlomo. bardzo g łośno mó~\·i, naturalnie musiat mów iC:- głośno ale nie mogłem si(,' opano~·ać i zairnprmvizowalern 'dasny tekst "dlaczego mówisz uk głośno" 'Jauc zy łern się wiele o aktorst\vic. gr:1tern przez rok. ale aktorem
nie jestem. a już na rewno nie \V języku ni emieckim.
G .\il. A w jakim jt['zyku P;1n myśli'
G T .· [Jo ;ingielsku Moj;1 babcia mówiła tylko p o niemiecku

ro

ale ten niemiecki z dzieciństwa
zap o mniałem , kiedy przyjechałem do Anglii. Miałem wystarczaj<JCO dużo kłopotów,
aby nauczyć s ię w miarę porządnie angielskie go. Teraz
uk azują się po niemiecku moje powieści. które kiedyś napisałem po angielsku i mam
z tego powodu ciągłe konflikty z moją tłumaczką.
G. M.: Czy ma Pan jaką ś ulubioną swoją szll!kę, czy wszystki e traktuje Pan jednakowo'
G T.: Nie traktuję wszystkich jednak owo, ale to się
zmienia. Bardzo lubiłem Kanibali, jubileusz„ To ciekawe, że na tematy żydowskie.
poza Kanihalami, pi szę dopi ero odkąd jestem w Niemczech. Wcześniej rym się w ogóle nie zajmowałem. Sądzę , że
teatr niemiecki jest na ten
temat jakoś ukierunkowany.
W Ameryce jest inaczej, tam
wielcy żydowsko-amerykań
scy autor.zy czują się jak w dornu. na przykład Philip Roth
czy Saul BeLiow Albo piszą o wygna n iu, o obcości. lecz jako
Amerykanie.
G. M . A Pan nigdy s i ę nie
czut Ameryk an inem'
G T. · Właściwie nie. \XI czasie mego pobytu w Stanach

często jeździłem

do Angli i i tam robiłem teatr. Nie, kiedy ś
jestem emigrantem. zaakceptowałem to i uważam , ż e to jest całkiem ni ez łe .
G . M.· A w \Variacjach Goldbergowskich pisze Pan wkie zdanie : · ·przeklęty jest ten , który ucieka, uciekinierem będzie do
koń ca clni swoich··.
G. T.: Tak. Odczuwałem to przez pewien czas, może wła ś nie
wtedy , jak wróciłem do J\iemiec. Czuję się obco, ale jako obcy czuję s ię dobrze. Sądzę. że ka żdy pisarz jest kimś obcym.
Czasy, kiedy się człowiek czuł jak u siebie, chyba już się
s k o ń czy ł y. ja nie znam nikogo , kto rzeczywiście czuje się
tak , jak w domu. W N iemczech mnie zaakceptowano może
dl atego. że ja ich zaakceptow<1łem ; nigdy nie odczuwałem tej
ogólnej wrogoś ci do Niemców. R ów nież w najgorszych czasac h nazistowskich. Moj a pi erwsza powieść miała tytuł Bohaterem jest Niemiec. Kiedy \\'róc item, zabrałem ze sobą mego
zięcia, amerykańskiego reżys era Mutina Friecla, on jeszcze
nigdy nie był w Niemczech , poc hodzi z Brooklynu i jest pół
Indianinem To było przeszł o dwadzieścia lat temu i on
w s z ę dzi e węszył za nazi sta mi. Kto wie, może miał rację? jak
pojechaliśmy po raz pierwszy do Berlina Wschodniego , żeby
mu p o kaza ć teatr Brechta . mi e li ś m y tylko jednodniową wizę
i w drodz e powrocnej byliśmy os cacnimi przekraczając ymi
przejście. I wtedy zaaresztowano Martina , wpakowano go do
jakie goś pomieszczenia i rozebra no, pon i eważ wygląd a ł
podejrzanie. Powiedziałem mu: "N ie przejmuj się. to jest tylk o granica. Byliśmy tutaj w Berliner Ensemble Brechta i to
jesc n:ijważniejsze·· Od tej po ry nie wierzy mi i w każdym
męż czyź nie, który ma ponad pięćdziesiąt lat widzi małeg o
n az i s tę . M oże ma rację, ale mnie to nie przeszkadza.
G. J\'I.: A kiedy był Pan po raz pierwszy w Polsce 1
G. T.: To było w Warszawie. byliśmy ze spektaklem Sigmunds
Freude. był<i to dramatyzacja psyc ho logicznej ksi<1żki o różnyc h
przypadkach oraz ich terapii , z ro bili ś my z tego w Bremie sztukę
i zostali ś my z nią zaproszeni do Polski. Dwoje aktorów nau czy ło s i ę na we t fragmentÓ\V tekstu po po lsku, mimo że nie znali
uznałem , że
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tego j ęzyka. Gr a liśmy w takim małym teatrze naprz eciwko takiej olbrzymiej budowli. (Tea tr Mały , grudzień
1976 - przyp. red )
G. M .: P ałac u Kultury?
G. T.. Tak. Pamiętam, że podcza s
naszej premiery na widowni byli
sami politycy i członkowie rządu.
to musi a ł o być dla nich straszn e,
poniew aż sztuka była o psychologii
i taka dosyć szalona. Graliśmy ją tr zy
razy.

Od pewnego czasu spogląda na sąsiedni
scóf, gdzie dwóch gości gra w szachy.
G. M .. Czy gra Pan w szachy?
G. T.: Owszem , dawniej grałem bardzo
często. Teraz głównie rozgrywam partie wzorcowe , na przykład Karpow i Kasparow

Znowu spogh1da na sqsiedni sróf i komentuje:
Ten siwy jest s łab y Na pewno przegra . Cóż ,
niestety, i ść. Po pierwsze, jest tenis w telewizji, gra Boris Becker, muszę to konieczn ie zobaczyć, a po drugie, czeka na mnie moja żona.
G. M.: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
muszę już ,

WARIAC}E COLDBERCOWSKIE- aria z 30 wariacjam i Jana Sebas tiana Bac ha. czwa rta czę ść J<lavienihu ng. jedna z niewielu kompozycji
Bacha wydanych za jego życ i a (1742), najwybitniejszy utwór klawesy now y kompozy tora . łą czący wszystkie jego os iągnię cia w za kresie
fakt ury instrumental ne j.
Goldberg byt klawesynist <! hrabiego Keyserlingka , mecenasa Bacha.
rosyjs ki ego posła przy dworze drezdeńskim. On też zapewne wystarat się dla Bacha o nomin ację na nadwornego kompozytora. a przynajmniej prz esy łk a tego cloku mentu przeszła przez jego ręce. Goldberg
był uczniem Friedemanna. przebywa j ącego podówczas w Dreźnie .
Gdy pr zyjeżdża ł ze swym pa nem do lipsk a - co. według Fork la.
zda rz a to s ię dość często - zag l ąda ł do Ba ch a, c h cąc s korzys t ać z jego nau k. O powstani u Wariacji pisze Forkel: " Hrabi a Keyse rlingk
często c h orow ał i całym i nocami cierpi ał wtedy na bezsenność.
Goldberg, który mieszkat w jego domu . mus iat w taki ch okresach
spędzać noce w sqs iednim pokoj u . aby grać mu , gdy nie mógt zas ną ć. Pewnego razu rzekł hrabia do Bach a. i ż c h c iałb y d la swego
Goldberga kilka utworów k lawesynowych o tak lekki m i weso łym
charakterze, żeby jego. Keyserlingka. mogły trochę rozerwać podczas bezsennyc h nocy Bac h s ądzit, iż najlepiej spełni to życzenie,
pisząc war iacje , które dotychczas, z powodu stale tej samej zasadniczej harmonii. u waża ł za pracę ni ewdzięczną.„ Hrabia nazywat
je p otem ju ż tylko swoimi Wariacjami . Nie mógł się ich nigdy do
syra n astuchać i przez dtugi czas . gdy tylko nadchodzity bezsenne
noce, powtar za ł zawsze: drogi Goldberg. zagra 1że mi j edną z mioich
wariacji. Chyba za żadn ą inn ą pracę nie otrzymat Bach tak znacznego \\'ynagrodze ni<I. Hrabi a ofi arowa ł mu ztoty kubek . wypetniony
stu luidorami"

CLOSTERK ELLER
Closrekeller jesr Lespo łem o ustalonej już renomi e i popularnym na krajm,·y m rynku mu zy ki rockowej. Uważa ny jest za czo łoweg o przedst;l\v iciela nurtu no1~ofalo'Aeg o w polskim rock u Wokaliscka zespo tu ''•ystępu j <1c 1 pod pseud on imem AN.JA ORTHODOX typowana
przez dziennibrzy na nasrępcz y nię Ko ry od ki lk u lat znajduje s ię
w· śc i s tej czotówce krajowych woka listek. zajmując najwyż sze miej sc.i w plebi scyr;1ch za równ o pub li czno ści jak i dziennikarzy . Druga
płyra Closterke!Jer pr. "Blu e" znalazta się na piątym miejscu kategorii "album ro ku " w plebiscyc ie n ajwiększego muzycznego m iesięczn ik a "T y lko Rock"
Debiutowali ,,. roku 1988 Rok później zwycię ży li na festiwalu w Jarocinie. Od reg o c:wsu Closrerk ell er goś cit z po wodze niem na 'vszystkich najważni ejs1.ych scenacl1 kra jowych.
Zespó l m ożn:i us l yszeć na antenie radiowej oraz zobaczyć w tele'' iLji ,,. progra111;1ch młodzie żowyc h np. "lu z". "Rokendroller", "Rocknoc". "\'on Stop Colo r'· ma także na koncie dwa osobne recitale tele"·i1.\·j ne.
Z.d j~ci:1 i wywi ady z nimi L1.właszcza z w oka li stk<J) pojawi ają s ię
IJ<1 rdm często w n;1j\\ ic;kszych pismach muzycznyc h. ac zk o lwiek nie
tylk o: Anj a wa laz la sic;: na okładce pisma "S ukces" zawiera ją cego
op r<'JCz rego duży z ni :) w·y,Y iacl .
Zespó l n;1gr)'"" 1 " n:libardziej renomowanym i najlepszym studiu
n:1granicrnyrn mu zy ki rock ow·ej w Polsce, jak im jes t "Izabelin" Andrze ja l'u czy1'l~k1ego. Od czer·wrn 1993 r na state współpracuje z fir01<! fonograficrn;1 "I zabe lin·
D) skogra fi :1:
'1'1 Hl' LF„ 1990 - CD (i'oltonl. LP (A r>to nl. MC <Izabelin)
'H1.1 ( I992 - CD i :\ IC (Sl'\ 'l
i\.G', ll> ZK1· 1 99.~ - :\l:ixi -CD i ,\ IC (SJ'V)
·\·1mn · 1993 - CU i !\.IC ([zahelin. )
0
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LECZNICA
Związku

Artystów Scen Polskich
w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49
(budynek Operetki Warszawskiej l

Teatrowi
Powszechnemu
im. Zygmunta Hlibnera

OFERUJE WSZYSTKIM PA\ST\VU
Leczenie \\' zakresie
choróh wewnytrznych. bioenergoterapii. chirurgii, chirurgii plastyczną
dermatologii. endokrynologii, foniatrii, gastrologii. ginekologii. kardiologii,
Lirvngologii. neurologii. okulistyki, ortopedii. psychiatrii. seksuologii.
~ tuniatologii. urologii.
l·laclania cliagnost1Tzne z zakresu
analityki lekarskicj , histopatologii. cytologii. USG, EKG. Holter.
echokardiografii oraz audiometryczne.
BadaniJ wstęrne do pracy. badania okresowe
oraz za~\\iadczeni;1 do pr;1\\·a jazdy
Zabiegi
chirurgtCZlll' . Esperal. iniekqe. fizykoterapia. reilahilitacja ruchow:1
orn 111asaże lecznicze.

LECZ\ICA ZASJl czynna jest codziennie
(orrócz rncclziel i Ś\\i:jtl
11 goclzin;1ch ocl 800 do 1900
Teidom· infor111acja i re1estracja - 628-44-17
stomatologia - 628-89-48

z życzeniami dalszych
sukcesów

FUNDACJA
FELIKSA ŁASKIEGO
z Londynu
na

działalność artystyczną

w

sezonie 1993/1994

250.000.000 zł

Dyrektor naczelny i artystyczny
KRZYSZTOF RUDZIŃ SK I
Zastępca

dyrektora

RYSZARD jAKUBISIAK

Kierownik literacki
MAGDALENA CIESIELSKA
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Opracowanie graficzne Maciej Buszewicz
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