
. - ' 

--

im. Leona Kruczkowskiego 

w Zielonej Górze 

' } 

George T abori 

Zeszyty teatralne 
nr 211 
ISSN 1234-5660 



George Tabori, autor JUBILEUSZU ur. 1914 w 

Budapeszcie, pisarz, reżyser, aktor. Autor powieści, 

wspomnień oraz kilkunastu sztuk teatralnych, telewizyj

nych i radiowych; reżyser scen niemieckich, austriackich, 

holenderskich. Debiutował w 1945 w USA powieścią Be

neath the stone; pierwszą jego sztukę teatralną Flight in

fo Egypt wystawił na Broadwayu Elia Kazan w 1952. Do 

Europy wrócił w 1969 jako autor i współreżyser Die Kan

nibalen (Schiller-Theater w Berlinie) . Za słuchowisko 

Weisman i Czerwona Twarz otrzymał w 1979 Prix Italia. 

Przekłady sztuk G. Taboriego drukowane 
w Dialogu: 

•Mein Kampf(6/1988) 
• Peepshow (10/1990) 
• Weisman i Czerwona Twarz (8/1993) 
•Jubileusz (7/1996) 

także artykuł Danuty Żmij-Zielińskiej George Tabori: prze
zwyciężyć Hitlera w sobie (9/1988, s. 133-144). 

Dialog pisał: 

• Sigmunds Freude (411978, s.152-158) 
•My Mothers Courage (8/1979), s.170-172) 
• Jubileusz (7 /1983, s.166-169) 
• Peepshow (8/1984, s. 168-169) 
• Weisman i Czerwona Twarz(10/1990, s.145-147) 
• Goldberg Variationen (8/1992, s.184-187) 
• Requiem tor einem Spion (9/1993, s.157-159) 
•Der Grossinquisitor (5/1993, s. 164-167) 
• Rosa Luxemburg, Rote Rosen tur Dich (3/1994, s. 76-83) 

a także o Hamlecie w inscenizacji Taboriego (11/1978, 
s.162-164). 

Tomasz Dajewski, aktor mim, konsultant ruchu 
scenicznego. Urodzony 21 VII 1958 r. Od lutego 1978 do 
grudnia 1982 roku słuchacz tworzącego się przy Teatrze 
Śląskim w Katowicach Studia Pantomimy, które wkrótce 
przekształca się w Uniwersytecki Teatr Pantomimy "VIDE" 
(założyciel studia Z. Waszkiewicz) . 

11 lat we Wrocławskim Teatrze Pantomimy Henryka To
maszewskiego. Od lutego 1982 do końca 1992 r. udział we 
wszystkich przedsięwzięciach teatru. Wznowienia: Spór, 
Hamlet - ironia i żałoba, Rycerze króla Artura. Premiery: Pe
rykles - 11'83, Syn marnotrawny - Xll'83, Akcja - sen nocy 
letniej - Vl'86, Król siedmiodniowy - Xl1 '88, Gardenio i Ce!in
da - Xl'90. Telewizyjne adaptacje Rycerzy króla Artura oraz 
Syna marnotrawnego. 
Od początku 1993 r. n iezależny aktor-mim oraz konsultant ru· 
chu scenicznego. Od X'96 wykładowca w PWSTviT w Łodzi . 
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Dzi~ umarli skazani są 
na wspominanie tego. 
o czym woleliby zapomnieć. 

Cmentarz romantycznie zapuszczony więdnie. 

Zbrodniarze wracają zwykle 
na miejsce swoich zbrodni. 
Niekiedy także ich ofiary. 

Serce zamierające na odgłos 
dzwonka u drzwi 
wcale nie jest gorszym faktem 
niż drukowane słowo. 

Dowcipy umarłych i ich śmiech. 
nie homerycki. tylko ten najbardziej gorzki. 
zalecane są jako rozrywka nekrofobom. 
egzorcystom. łowcom duchów. 
sfrustrowanym kochankom i całej reszcie 
milczącej większości. 
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Gtorgt Taborl: Prztzwgtifżyć Hitltra w sobie 
( ... ) Kimże więc jest, u licha, ten George 

Tabori, którego działalność w ciągu ostatnich 
tylko miesięcy zarysowano przed chwilą? 

Czy był w Warszawie w grudniu 1976, gdy 
zespól bremeńskiego Concordia Theater go
ścił przez dwa dni w Teatrze Małym z jego 
sztuką Sigmunds Freude (według Fritza Per
la Gestalt - Therapie in Aktion)? Czytelnicy 
Dialogu znają jego nazwisko przynajmniej od 
roku 1978, jednakże do czerwca bieżącego 

roku, kiedy to ukazał się przekład Mein Kampf, mieli o nim wyry
wkowe raczej informacje. Może warto je zebrać i nieco uporządko

wać, żeby Tabori nie został w pamięci - jako żartowniś z jednej - i 
skandalista z drugiej strony. 

Urodził się w Budapeszcie , na miesiąc przed strzałami w Saraje
wie, które obaliły dotychczasowy porządek na kontynencie europej
skim. "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 lite
ratury węgierskiej . Postać ojca, prawnika, publicysty, pisarza i ba
dacza, zamordowanego w 1944 roku w Auschwitz, powraca 
wielokrotnie na kartach twórczości George'a Taboriego, szczegól
nie wyraziście w Kanibalach i w Jubileuszu - sztuce wystawionej 
przez autora w Bochum w pięćdziesiątą rocznicę objęcia władzy 
przez Hitlera. Matce, której niewiarygodnym wręcz zbiegiem okoli
czności udało się ujść z rąk prześladowców, poświęci w 1997 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 ho
spitantem u Piscatora, przywoził wiadomości o ekspresjonistach, 
zachwycał się Brechtem. Pod jego wpływem George liznął nieco 
angielskiego, jeśli jednak wierzyć jego wypowiedziom , systematy
cznej nauki tego języka udzielał mu kuzyn z Ameryki, który jako 
skrzypek doskonalił swoje umiejętności w budapeszteńskiej Akade
mii Muzycznej. Kuzyn urodził się Brooklynie, a wychował w Teksa
sie, jego angielszczyzna naraziła więc później George'a na wiele 
językowych nieporozumieri. 

W początkach lat trzydziestych oficjalne curriculum vitae Tabo
riego zaczyna się mniej lub bardziej rozmijać z tym, co on sam opo
wiada przy różnych okazjach. Oficjalny życiorys podaje: "1932 -
1933 studiuje w Berlinie i Dreźnie; dziennikarz i tłumacz w Budape
szcie. 1933 emigruje do Londynu". W wywiadzie zaś czytamy: "W 
1933 skończyłem ze szkołą. Rodzice nie chcieli, zebym pisał i wsa
dzili mnie do branży hotelowej - co uważałem za świetny pomysł -
żebym przyuczył się do zawodu kelnera, kucharza i tak dalej. Tak 
znalazłem się w Berlinie i w Dreźnie" . I kilka stron dalej: "Kiedy od
bywałem naukę zawodu w drezdeńskim hotelu «Vier Jahreszei 
ten », m ieszkaliśmy na poddaszu w małych pokoikach i moim 



towarzyszem był nazista, osiemnastolatek. Dyskutowaliśmy każde
go wieczora ... " Erwin Leiser, w obszernym szkicu George Tabori, 
przedstawia to jeszcze trochę inaczej: "Jako szesnastoletni chłopak 
wyjechał do Berlina, « żył w czerwonej dzielnicy Wedding, zarab iał 

na życie opróżnianiem popielniczek», pracował jako kelner i po 30 
stycznia 1933 wrócił do Budapesztu, gdzie został dziennikarzem i 
tłumaczem. W 1936 roku wyemigrował do Londynu". 

Dalsze informacje z oficjalnej biografii: "1939 - 1941 korespon
dent zagraniczny w Bułgarii i Turcji. 1941 - 1943 służy w armii bry
tyjskiej na Bliskim Wschodzie. 1943 powraca do Angli. Pracuje w 

BBC". Jeśli wierzyć temu, co pisze Andres Mury, wygląda do tak: 
"Zaczął od powieściopisarstwa, potem był oficerem wywiadu brytyj
skiego w Palestynie ... " Jak było , tak było. Sam Tabori utrzymuje w 
wywiadzie, że w wieku lat dwudziestu, opierając się na swej mło
dzieńczej prozie, napisał pierwszą sztukę i już zanosiło się na jej 
wystawienie, ale sytuacja na krótko przed Anschłussem była tak 
napięta, że plan upadł. Ta sztuka, podobnie jak i druga z tamtego 
okresu, "chwała Bogu" zaginęła. W Ameryce więc, dokąd wyjechał 
w 1945 (czy, jak utrzymuje Leiser, w 1947 roku), zaczyna po pew
nym czasie liczyć swoje sztuki od początku . Co do tego, czy jego 
pierwsza wydana powieść Beneath the Stone ukazała się jeszcze 
w Londynie, czy już za oceanem, znów panują rozbieżności. 

W Ameryce wydaje w latach 1946 - 1952 cztery dalsze powieści 
i pisze kilka scenariuszy - dla Alfreda Hitchcocka (/ contess), dla 
Anthony Asquita (Young Lovers) , dla Anatola Utvaka (The Jour
ne_0, dla Josepha Loseya (Secret Ceremony) i dla Boba Siegela 
(Parades) . Większość z nich uważa za "katastrofalne", choć doce
nia ich ro l ę w nauce rzemiosła dramatopisarskiego. Z filmowej ku
chni wynosi , nawiasem mówiąc, i taki charakterystyczny drobiazg, 
jak zwyczaj wplatania do swych sztuk cytatów z dialogów filmo
wych. Co najmniej dwa znajdziemy w Mein Kampf słynne "Nikt nie 
jest doskonały" (Być albo nie być Lubitscha) i "Początek przepięk

nej przyjaźni" (Casablanca Curtis) . 

Co ważniejsze jednak, w Hollywoodzie poznaje braci Mannów, 
Theodora Adorno, Arnolda Schonberga - i Brechta. Opisze to 
później, z niezrównanym komizmem, w książce Unterammergau 
oder Die guten Oeutschen (Unterammergau czyli Dobrzy Niemcy) , 
wydanej przez Suhrkarnpa w 1981 roku. Na stronach tej książki 

znajdziemy też zdanie warte zapamiętania : "Być może wielkim 
wkładem Żydów do cywilizacji jest upodobnienie świętości i humo
ru, a prawdziwy humor jest humorem czarnym" . 

Dziesięć lat pracuje nad przekładami sztuk Brechta, z którym 
przyjaźni się do końca życia ; do dziś utrzymuje kontakt, a nawet 
współpracę z jego dziećmi, czego wyrazem jest chociażby dzię 

kczynna wzmianka o Hanne Hiob w "Uwagach wstępnych" do Jubi
leuszu. Uczci ponadto Brechta montażem jego pieśni i wierszy 
Brecht on Brecht, zapraszając do reżyserii Gene'a Frenkla, na 
estradę zaś Lotte Lenya, i po premierze w Nowym Jorku (1960) wy
ruszy ze spektaklem na tournee do kilku miast amerykańskich , a 

następnie do Londynu. W parę lat później, w Sztokholmie, wyreży
seruje to przedstawienie sam. Wspomniany już Andres Mury notu
je, że gdy w roku 1968 Tabori przybył do Berlina na 
międzynarodowe spotkanie pod nazwą "Brecht - Dialog" i na niego 
przypadła kolej oddania hołdu autorowi Matki Courage, wszedł na 
scenę Berliner Ensemble, stał tam pięć minut nie mogąc wykrztusić 
słowa, wreszcie wybuchnął płaczem . Banalny z pozoru epizod do
rzuca nowy rys do charakterystyki Taboriego i czytelnika nie znają

cego innych jego utworów poza Mein Kampf odsyła wprost do 
wielkiego monologu Szlomy Herzla z Ili aktu tej sztuki. 

Na razie jednak mamy początek lat pięćdziesiątych - i sporo dal
szych niejasności biograficznych. Dowiadujemy się na przykład, że 
Tabori trafia na czarną listę maccarthystowskich inkwizytorów, gdyż 
- jak twierdzi - współdziałał "w wieczorze autorskim pisarza, którego 
tacet z FBI określił jako Theodora Manna. Kiedy zwróciłem mu 
uwagę, że ma on na imię Thomas, warknął: "Nie ty mnie będziesz 

poprawiał, czerwony gnojku!". 

Czyżby na tym się skończyło? Trudno także ustalić - oficjalna 

biografia o tym milczy - kiedy Tabori był słuchaczem Actors Studio. 
On sam mówi w wywiadzie, że zdecydował się na to, gdy doszedł 
do odkrywczego wniosku, że chcąc napisać sztukę, trzeba się wie

le nauczyć . I dorzuca od razu: "Na dobrą sprawę praca z aktorami 
dała mi w zakresie rzemiosła dramatopisarskiego, dużo więcej niż 
lektur 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" za
wsze interesowały go bardziej niż role. Jego zasadą jest "przemie
niać aktorów w ludzi, a nie ludzi w aktorów". W imię tej zasady 
sprzeciwia się poczynaniom "opętanych władzą reżyserów", którzy, 
jak Hitchcock, jak Kortner, brutalnie tarnią aktorów, traktując ich ja
ko narzędzie do urzeczywistnienia własnej wizji. W osłupienie 

wprawia go przyjęty przez wielu reżyserów zachodnioniemieckich 
zwyczaj pokazywania od początku do końca, co aktor ma robić. 

Jako reżyser zadebiutował T abori przedstawieniem Panny Julii 
Strindberga na scenie nowojorskiego Phoenix Theatra. Kiedy to by
ło? Prawdopodobnie około roku 1952 i chyba po prapremierze pier
wszej (znowu pierwszej!) jego sztuki, wystawionej w tymże roku na 
Broadwayu przez Elię Kazana. Ten ironicznie potraktowany melo
dramat, obrazujący perypetie pewnej rodziny austriackiej pragnącej 
wyemigrować do USA, nazywał się Flight into Egypt (Ucieczka do 
Egiptu) i przeszedł bez rozgłosu : "Ani Elia Kazan, ani prasa, ani 

publiczność nie potrafiły zrozumieć tego rodzaju humoru, jaki jest 
mi właściwy" . W rok później Harold Clurman wyreżyserował prapre
mierę następnej jego sztuki, The Emperor's Clothes (Szaty Cesa
rza) . Trzecią z kolei, Brouhaha, zaprezentował po pięcioletniej 

przerwie Peter Hall. Gdzie i z jakim szczęściem - nie wiadomo, po
dobnie jak nie udało się ustalić , kto i kiedy po raz pierwszy wystawił 
Pinkvil/e, sztukę Taboriego o wietnamskim dziecku zabitym przez 
amerykańskiego żołnierza . 



W ogóle informacje dotyczące lat 1952 - 1970 są lakoniczne. 
Leiser pisze, że w tym okresie Tabori mieszkał w Nowym Jorku, 
lecz regu amie przyjeżdżał do Europy, zwłaszcza do Londynu, 
gdzie współpracował z teatrem i filmem. Rok 1968 przyniósł, jesz
cze w Nowym Jorku, dwie dalsze prapremiery. Gene Frenkel przy
gotował The Niggerlovers (Miłośnicy czarnuchów), a Tabori wraz z 
Martinem Friedem wyreżyserował off-Brodway Kanibali. 

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

Wkrótce po nowojorskiej premierze przełożono ją na niemiecki, au
tor dostał zaproszenie do wystawienia jej w zachodnioberlińskim 
Schillertheater i niebawem przyznano mu w RFN stypendium Aka
demickiego Ośrodka Wymiany z Zagranicą. Odtąd biografia arty
styczna Taboriego, nawet ta niepełna, oficjalna, zagęszcza się 

coraz bardziej, on sam zaś, prawie jak "szalony reporter" Kisch , po
jawia się co i rusz w innym miejscu. Na dłużej zatrzymuje się w 
Berlinie Zachodnim, w Bremie (gdzie stworzył także Laboratorium 
Teatralne), w Monachium, ale między tymi popasami wędruje mię
dzy Tybingą, Rotterdamem i Bochum, między Kolonią i Wiedniem. 
Stany Zjednoczone i Anglia nie pojawiają się w tym czasie na ofi

cjalnie udokumentowanym szlaku. 

Pracuje Tabori jak szalony. Pisze dla teatru, radia, telewizji, fil
mu, nadaje kilku swym sztukom kształt słuchowisk i scenariuszy, a 

na kanwie własnej prozy tworzy utwory sceniczne. Adaptuje i prze
rabia Eurypidesa (z Medei pows ała jego M), Kafkę (Głodomór i 
Przemiana) i Gertrudę Stein (Doktor Faustus lichterloh). Opracowu
je montaż improwizacji na temat Szekspirowskiego Shylocka. Wy
daje cztery tomy prozy i tom sztuk. I bez wytchnienia reżyseruje, 
znacząc swój ślad we wszystkich mediach. Podobnie jak w pisar
stwie - z różnym powodzeniem. Jeśli nie uwzględniać dzieł przez 
niego tak lub inaczej przysposobionych na scenę, jeśli pominąć re
alizacje radiowe i telewizyjne własnych utworów, doliczymy się w 
latach 1972 - 1987 ośmiu nowych sztuk, które wyszły nie tylko spod 
jego pióra, ale i spod jego reżyserskiej ręki. Wymieńmy przynaj
mniej ich tytuły - w brzmieniu zachowanym na afiszach teatrów nie
mieckich; Clowns (1972), Sigmunds Freude (1975), Talk Show 
(1976), My Mother's Courage (1979) . Der Voyeur (1982), Jubilaum 
(1983), Peepshow (1984), Mein Kampf (1987). 

Innym autorom, można by złośliwie zauważyć, poświęca jakby 
mniej czasu i reżyserskiej troski. Reżyseruje Trojanki Eurypidesa 
(1975), Hamleta Shakespeare'a (1977), Der Untergang der Titanic 
Hansa Magnusa Enzensbergera (1979), Medeę Eurypidesa (1982), 
Czekając na Godota Becketta (1983), Przesłuchanie lstvana Eorsi 
(1984), Trojanki Eurypidesa Waltera Jensa (1985), Totenfloss Ha
ralda Mullera ( 1986). Figuruje na tej liście jeszcze opera (Pajace, 
1986), zaskakuje natomiast nieobecność Brechta. 

Z cytowanego już wielokrotnie wywiadu wolno wnosić, że Tabori 
dobrze zapamiętał rozmowę z Kazanem po nowojorskie] klapie 

„ 

sztuki Right into Egypt. Autor pocieszał wówczas zdeprymowanego 
reżysera: "Daj spokój, jesteś z nich wszystkich największy, pójdziesz 
teraz do domu, zrobisz jakiś wielki film, a do tego nową sztukę Ten
nessee Williamsa". Na to Kazan: "Cóż, wy, Europejczycy, nie rozu

miecie, czym jest sukces". Tabori zapytał: "Czym?" I wtedy Kazan 
"powiedział coś strasznego": "Sukces jest wtedy, jak następnego dnia 

kto żyw do ciebie telefonuje". 

Spróbujmy to przełożyć na obserwowane w Europie formy zain
teresowania i uznania. Prasa niemieckojęzyczna rozpisuje się o 
Taborim nad wyraz szczodrze. Prawda, on sam troszeczkę w tym 
pomaga, udostępniając na przykład do publikacji swoje zdjęcia w 
chagallowskich i innych efektownych pozach i strojach. Konkurs 
Prix Italia (1979) przynosi mu nagrodę za słuchowisko Weissmann 
i Rotgesicht. W dwa lata później zostaje laureatem Wielkiej Nagro
dy Artystycznej miasta Berlina (Zachodniego), otrzymuje Federalny 
Krzyż Zasługi i - za realizację swej sztuki telewizyinej Frohes Fest 
(Wesołych Świąt) • Wielką Nagrodę Przeglądu Filmowego w Man
nheim. Wreszcie w maju br. odbiera jako pierwszy nowo ufundowa

ną Nagrodę Teatralną Berlina (Zachodniego). 

W szkicu dedykowanym Taboriemu na siedemdziesiąte urodziny 
krytyk Peter von Becker pisze między innymi: " ... ten węgierski Żyd 
z angielskim paszportem, który pisze po amerykańsku i nader czę
sto myśli po amerykańsku (czytaj: po nowojorsku), ma na niemiec
kiej ziemi swoje miejsce pracy, swoją siedzibę i jest az po nocny 
koszmar opętany tym, co stanowi istotę niemieckiego charakteru i 
jego nikczemny rewers. ( .. . ) George Tabori jest na europejski spo
sób tak samo amerykański, jak Hemingway i Henry Miller byli euro
pejscy na sposób najbardziej amerykański." Jego teatr, dodaje, to 
zarazem bezwstydny "pokaz", "show", którego korzenie sięgają 
trójcy Brodway-Budapeszt-Brecht, jego groteska balansuje na kra

wędzi straszliwej. ostatecznej absurdalności, a czarny humor, prze
ciwstawiany jakże często nieszczeremu pietyzmowi, jest receptą na 

życie trwale naznaczone żałobą. 

Gdyby więc język traktować rygorystycznie jako wykładnik du
chowej ojczyzny, wypadałoby stwierdzić, że Tabori przebyt drogę 
odwrotną niż Elias Canetti, urodzony o dziewięć lat wcześniej. 

Zbieżność losów, tak bardzo zależna od przypadku, któremu Tabori 
przypisuje ogromne znaczenie , nie przesądza jednak d tym, czy 
wybór języka pisarskiego był wypadkową okoliczności, czy świado
mym aktem woli. Pozostaje faktem, że w przypadku Jubileuszu fi
guruje jako tłumaczka Ursula Grutzmacher, zaś Mein Kampf 
przełożyła na niemiecki Ursula Tabori - Grutzmacher. ( ... ) 

Danuta Żmij-Zlellńska 
Dialog, nr 911988 



O latach trzydz·estgch 
Z prapremierą sztuki George'a Tabone

go Das Jubilaum (Jubileusz) przypominaj ą

cą okres faszyzmu i martyrologii Żydów 
wystąpił 30 stycznia 1983 teatr z Bochum. 
Jubileusz nie jest pierwszym utworem sce
nicznym Taboriego nawiązującym do okre
su li wojny światowej . ( ... ) 

W Jubileuszu świat umarłych przeplata 
się ze światem żywych , a całość staje się 
jedną wielką reminiscenqą lat trzydzies

tych i li wojny światowej . Bohaterowie - ci żyjący i ci nieżyjący - co
fa1ą się do lat swej młodości , snują wspomnienia, rzeczywistość 

przeplata się z wyobraźnią, a fakty z fikcją. Jest tu, na przykład, ży
dowski muzyk Arnold Stern i jego żona Lotte, którzy zginęli w ko
morze gazowej; jest fryzjer Otto i jego partner - homoseksualista 
Helmut, który ma poczucie winy, iż nie jest Żydem . Helmut popeł
nia samobójstwo wieszając się , Otto się topi. Bratanek Helmuta z 
kolei to młody neonazista profanujący żydowskie groby. Przez nie
go to popełnia samobójstwo zakochana w nim Mitzi , siostrzenica 
Sternów, gdy Jurgen pyta ją: "Droga Mitzi, jak to się stalo, że wów
czas zapomniano o tobie?" 

"Jubileusz - pisze Georg Hensel w recenzji Die Toten schlafen 
nich! (Umarli nie śpią) zamieszczonej w Frankfurter Allgemeine Zei
tung (1 li 1983) - nie dostarcza żadnych analiz historycznych, spo
łecznych, politycznych czy psychologicznych. Zamiast tego zawiera 
wspomnienia wydarzeń historycznych tak, jak przeżyli je poszcze
gólni ludzie, wspomnienia, które - podobnie jak umarli z tego cmen
tarza - nie są żywe, ale i nie mogą umrzeć" . 

Cmentarz stanowi w spektaklu bochumskim istotny element ory
ginalnej scenografii zaprojektowanej przez Japonkę Kazuko Wata
nabe, a wynikającej z koncepcji inscenizacyjnej Taboriego, który 
1est nie tylko autorem lecz i reżyserem sztuki. Otóż groby umiesz
czono na zewnątrz teatru, na zewnątrz również rozgrywają srę nie
które epizody sztuki. Widzowie obserwują je przez szklaną ścianę 
foyer, w którym ustawiono krzesła dla około dwustu osób. 
Akcja toczy się zatem nre na scenie lecz na ulicy i w kuluarach 
przysposobionych do tego przez scenografkę. Taka inscenizacja 
nie wyszła jednak - zdaniem Hensla - na dobre sztuce, której -pro
stotę przerosła wyszukana forma. "Zainscenizowane życie na ulicy 
- pisze - demaskuje życie w teatrze jako czystą inscenizację . Tabori 
reżyser stanął na drodze Taboriemu autorowi". Ten zarzut nie pod
waża jednak ogólnie pozytywnej oceny spektaklu zarówno przez 
recenzenta Frankfurter Allgemeine Zeitung jak i przez Petera von 
Beckera, który na łamach Theater heute (nr 3/1983) zwraca uwagę 
na pewne znakomite - jego zdaniem - pomysły inscenizacyjne reży

sera, dzięki którym w scenicznej metaforze ukazuje on los obywa
teli żydowskich po 1933, a także na jego poczucie humoru, dzięki 

któremu udaje mu się rozładować momenty o największym tragi
zmie . ( ... ) 

Dialog, nr 711983 

„ 

Nitbtzpittznu ttatr na plaży 
Teatr Atelier w Sopocie: JUBILEUSZ George'a Taboriego. 

Przekład: Jacek Stanisław Buras. Reżyseria i scenografia: 
Andre Hubner-Ochodlo, muzyka: Jerzy Satanowski, kostiumy i 
rekwizyty: Elżbieta Daszkowska, Hegla Kumper. Prapremiera 

polska 4 VIII 1996. 

( ... ) śmierć jest także motywem przewod
nim wystawionego tego lata w Teatrze Ate

lier Jubileuszu, polecanego przez Taboriego 

jako rozrywka "nekrofobom, egzorcystom, 
łowcom duchów, sfrustrowanym kochankom 

i całej reszcie milczącej większości" . 

Akcja sztuki, w której dochodzi do kon
frontacji przywołanych z niebytu ofiar hitle

rowskich zbrodni - Żydów, kalek, chorych 

psychicznie, homoseksualistów - z żyjącym neonazistą, została 
umieszczona na cmentarzu w czasie, kiedy umarli skazani są na 
wspominanie ósmego kręgu piekła. Niewielką scenę sopockiego te

atru przykryły zeschnięte, szeleszcące liście , otaczające zewsząd 
przekrzywione, owinięte bandażami, zmumifikowane nagrobki i roz
sypujące się trumny. Przy jednej z mogił, świeżo wykopanej dzie

cinną łopatką przez grabarza Wumpfa (świetna gotycka "maska" 
Ryszarda Ronczewskiego, przywołująca klasyczne filmy grozy), 

rozegra się wkrótce scena z Szekspirowskiej sztuki. Tyle że czasz
kę błazna Yoricka zastąpi czerep kalekiej dziewczyny, na którym jej 

kat, mały nazista Jurgen, złoży namiętny pocałunek. Za macewami 
umieszczonymi z tyłu sceny, na niewielkim podeście oddzielonym 
pleksig lasową przegrodą, siedzą umarli Mw różnych stadiach rozkła

du" , ze sztywnymi członkami. Ich sylwetki widać przez okrywające 
płyty srebrzyste "całuny", prześwietlone smugą z reflektora. Mono

tonne, pozbawione emocji głosy, którymi wypowiadają pierwsze 
kwestie sztuki, zdradzają stan błogiej szczęśliwości. Jeśli wierzyć 

Wumpfowi, praktykującemu w zawodzie grabarza trzysta lat (Tabori 
przeniósł go wraz z Duchem Ojca z Hamleta) , tylko trupom jest na
prawdę dobrze - nic już nie może im zagrozić , minął wszelki strach, 

wolni i radośni unoszą się jak tęcza . Owa wizja pośmiertnego raju 
w błotnistej mazi nie znajduje jednak potwierdzenia w przebiegu 
akcji, podanej dla niepoznaki w przebraniu ni to teatru absurdu, ni 

to Brechtowskiego kabaretu, którego groteskowe figury wybucha1ą 
wciąż osobliwym i złowróżbnym śmiechem . bynajmniej nie home
ryckim. Od Wumpfa dowiadujemy się przecież, że na gotycko za
puszczonym cmentarzu od pewnego czasu dzieją się dziwne 
rzeczy - z otwartych grobów wychodzą szczury, które przejawiają 

cechy osobowe. Możemy podejrzewać , że to cienie zmarłych , agre
sywne i ... coraz bardzie] "odporne" na śmierć. Niedawno zajęły się 
rzuconą na ziemię kurtką grabarza, zostawiając z niej tylko suwak. 

Wkrótce zabiorą się pewnie za tych, którzy postanowili zabetono
wać groby i przemienić miejsce ich spoczynku w plac zabaw. 



Umarli wiodą zatem w sztuce Taboriego egzystencję upiorów, 
skazanych na powracanie do miejsca swej kaźni - powtarzanie na
znaczonego cierpieniem życia oraz na "ćwiczenia godziny śmierci" . 

Czas, który ma wiele rozgałęzień, równoległych i przenikających 
się wzajemnie płaszczyzn, wykazuje niebywałe wręcz poczucie for
my, fundując bohaterom co rusz jakieś jubileusze. Obchodzimy 
więc nie tylko złoty jubileusz przejęcia przez Hitlera władzy (sztuka 
powstała w 1983 roku), ale także pięćdziesiątą rocznicę pierwsze
go pocałunku Lotty i Arnolda Sternów, stodwudziestą rocznicę uro
dzin ojca Arnolda, wybitnego śpiewaka wagnerowskiego, i 
czterdziestą rocznicę jego dobrowolnego oddania się - w kostiumie 
Parsifala - w ręce gestapo, a nawet siedemdziesiąte urodziny 
"biednego doktora", Josefa Mengele. Jak roztropnie zauważa w di
daskaliach autor, każde życie ma przecież początek, środek 1 ko
niec, choć niekoniecznie przebiega w tej właśnie kolejności. 

Dlatego poznajemy historie bohaterów w odwróconym porządku, 
od końca, który nie jest wszak końcem ostatecznym. Granica mię
dzy życiem i śmiercią uległa zatarciu. Umarli "zyją" nadal, odbierają 
telefony, wcielają się w różne postaci, odgrywa1ąc sceny z własnej i 
cudzej przeszłości , która splata się z czasem teraźniejszym, a mo
że po prostu się nim staje. Rzeczywistość dramatu, zmuszając ich 
do odtwarzania zdarzeń zapisanych na kliszach pamięci, realizuje 
bowiem zwróconą przeciw iluzji Schulzową ideę realności, odkrytą 
przez Tadeusza Kantora w okupacyjnej inscenizacji, której bohate
rem był Powracający Odys, "prototyp" wszystkich późniejszych po
staci Teatru Śmierci. 

Wydaje się, że spektakl Ht'.ibnera w ogóle wiele zawdzięcza au
torowi Umarłej klasy, nie tylko przez umieszczenie akcji na cmenta
rzu jako terenie najniższej rangi, gdzie obowiązuje inny czas 
(przypomnijmy może, ze właśnie na cmentarzu Kantor chciał roze
grać całe Mickiewiczowskie Dziady). "Teatr jest brodem na rzece -
pisał Artysta - jest miejscem, którędy postaci umarłe z tamtego 
świata przechodzą do naszego świata, teraz do naszego życia" . 

Zmechanizowane, zagęszczone w ścieśnionej przestrzeni ruchu 
aktorów, "podszywających się" pod umarłe osoby dramatu, ułożyły 
się w sopockim przedstawieniu w figury dance macabre do muzyki 
Jerzego Satanowskiego, która wyznaczała rytm wielokro nego oży
wania i umierania. Gdy milkło upiorne tango, świat zastygał na 
chwilę w wewnętrzym skupieniu jak na dagerotypie, na którym 
uwieczniono nieruchome, pomalowane siną szminką twarze nazna
czone śmiercią. 

W teatrze Kantora pod ożywające fantomy z kltsz "umarłych 
wspomnień" podszywał się ktoś obcy i niegodny, dybuk. Bohatero
wie Jubileuszu, te cierpliwe trupy, także mają w sobie dybuka - ma
łego nazistę, którego zdradza wydobywający się z ust śmiech 
hieny. Bo bycie małym nazistą oznacza po prostu potrzebę czy też 
żądzę dobrej zabawy. Powtarzany w kółko kawał o Żydach przewo
żonych w popielniczce volkswagena dostarcza cmentarnemu towa
rzystwu osobliwej radości. Śmierć nie uczyniła tych ludzi lepszymi, 
ponieważ przenieśli na drugi brzeg cały bagaż swych ułomności i 
słabostek . Tabori nie miał zamiaru mitilogizować swoich umarłych 

„ 

jako męczenników. Z upodobaniem kreśli ich portrety linią daleką 
od subtelności. Jest wobec nich brutalny, ponieważ wierzy, że Hit
lera można pogrzebać tylko wówczas, gdy rozpozna się go 1 peka
na w sobie. Przy pomocy narzędzia , które nosi miano groteski. 

Monstrualna groteska, doprowadzająca rzeczywistosc do ostate
cznego absurdu, uderza w tej dramaturgii bodaj najbardziej. W 
szkicu dedykowanym autorowi Jubileuszu na siedemdziesiąte uro

dziny krytyk Peter von 
Becker stwierdza, że 

jego teatr to prowoka
cyjne show, zaś czar
ny humor, zderzany 
nazbyt często z za
barwionym ironią pa
tosem, staje się 

receptą na życie trwa
le naznaczone żało

bą. Sarn T abori 
uważa natomiast, że 

istotnym wkładem ży
dów do cywilizacji jest 
upodobnienie święto

ści i humoru. Płacz i śmiech, szyderstwo, manifestacyjne okrucień 
stwo 1 tkliwa, nastrojona na najwyższą nutę liryka istnieją tu na rów
nych prawach, zawsze razem, znosząc się wzajemnie Jak na 
cyrkowej arenie, gdzie klown stroi błazeńskie miny, a w górze na 
trapezie kto inny wykonuje skok śmierci Bo jedyne, czego T abori 
naprawdę nie znosi, to letniość, dobry smak 1 półcienie wysublimo

wanej sztuki. 

W tym sensie sopocki teatr, który od początku swego istnienia 
baraszkuje z upodobaniem w rejonach tandety i kiczu, także nie 
mógł wybrać lepiej. W przymierzonej do Jubileuszu jaskrawej, dra
pieżnej stylistyce, przyprawionej obficie obscenami, rozpiętej po
między Brechtem. Beckettem i Kantorem, reżyser okazał się 

niezwykle konsekwentny. Nie pożałował nam niczego, łącznie z 
pluciem krwią i ekshibicjonistycznymi gestami Jurgena, który spod 
czarnego esesmańskiego płaszcza odsłaniał burdelowe body z fu
terkiem. Czasem ta manifestacja formy wręcz drażniła, a filtr teatru 
zdawał się nie przepuszczać na drugą stronę rampy najprostszych 

emocji. 

Postaci, które biorą udział w nadkabarecie Taboriego, przybywają 
ze świata historii do świata żywych po to, by zmusić nas do dokonania 
rozrachunku z przeszłością. Nie działają jednak poprzez refleksję, 

świat istnieje dla nich - mowiąc Gombrowiczem - tylko jako byt odczu
ty, możliwość bólu, strachu, podniecenia czy rozkoszy.( ... ) 

Joanna Chojka 
Teatr, nr 1211996 
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Gt gt Tabori:. Tańtząt trtp a na trumnit 
Słyszałem szatański chichot tego rozpu

stnego starucha o węgierskim nazwisku. 
Czułem jego sztubacko - lubieżną radość, 

kiedy ciskał słowami jak zgniłymi jajami, ce
lując w najbardziej czułe miejsca, w samą 
słabiznę. Starannie mierzył, żeby nie było 
pudła, żeby zabolało. W pierwszej chwili 
wydaje się , że staruch chce tylko ochlapać, 
uświnić, zbezcześcić , bo lubi te rzeczy, 
podniecają jego zwapniałe serduszko do 
żywszego bicia. Wkrótce jednak widać, że 

staruch swawoli ze strachu. Strachu przed czym? Przed niemotą, 
przed utratą głosu, utratą sensu, utratą wpływu, choćby na ruch 
myśli pod własną czaszką. A to okropny strach. 

Niezbyt czule i bez należnego wiekowi szacunku staruchem na
zywam cenionego niemieckiego, żydowskiego pisarza, prawie 
osiemdziesięcioletniego Georga Taboriego. Ale jak ktoś pisze takie 
sztuki jak Weisman i Czerwona Twarz, to na pewno tak zwane 
zwyczajowe objawy szacunku serdecznie chromoli . Nie ufa im tak 
samo, jak nie ufa żadnym innym konwencjonalnym gadkom-szmat
kom, pustym i groźnym w swej obłudzie . Dla niego prawdą, którą 
warto sobie mówić, jest dziś tylko to, co śmieszy i co boli, a kon
kretniej - tylko to, co prowokuje, drażni, co jest nieprzyjemnie nie
grzeczne. Bo tylko to Jesteśmy dziś w stanie dostrzec pośród 
powodzi niezawodnych podpasek ze skrzydełkami, myślątek bez 
namoczenia i frazesów działających z siłą wodospadu.( ... ) 
[.„] 

Nieważne, czy Tabori jest Zydem znudzonym monotonią i nabo-
\ żeństwem w traktowaniu "tematu żydowskiego". czy też po prostu 

dostrzega całkowitą propagandową nieskuteczność patosu w dzi
siejszym cynicznym świecie, dość że z poważnych spraw robi so
bie jaja. Oto fragment dialogu: 

- Pański śnieżnobiały pietyzm mam gdzieś. 
- Ciotka spalona w Treblince. 
- Okres ochronny się skończył. 

Tak, skoro stary żydowski pisarz musi "ciotki spalonej w Treblin
ce" używać jako podpałki dla swego przygasającego dowcipu, to 
rzeczywiście zaszliśmy już daleko, zaraz łbem stukniemy o parkan. 
Nie tylko o to idzie, że już najedliśmy się patosu i Wielkiego Serio 
aż do mdłości, że nasza wrażliwość stępiała, że trudno się połapać 
wśród wrzasku Słusznych Spraw domagających się naszej uwagi. 
Ważniejsze, że potasowały się kryteria, pomieszały porządki . Lu
dzie spaleni w Treblince, ich Los, ich Śmierć, ich Ofiara nie są już 
świętością, której w kabarecie tykać nie wolno. Dla Taboriego "ciot
ka spalona w Treblince" jest namolna i uciążliwa jak Geniusz z Wy
zwolenia (nie, Gombrowicza przywoływać tu nie będę!), jak kula u 



nogi, jak moralny szantaż. Musi ją więc oswoić, odczarować, spro
fanować - by mógł z nią żyć. ( ... ) 

Tabori od pięćdziesięciu lat tak głęboko siedzi w żydowskiej hi
storii i martyrologii, że poczuł się nią spętany, jakby samozaszan
tażowany. Wywleka więc tragedie swoieJ historii i swoie obolałe 
kompleksy na majdan i dalejże włóczyć tam i z powrotem, hopsasa. 
Wskakuje na trumnę spalonej w Treblince Żydówki, swej ciotki, i 
dalejże ognistego trepaka! Bo czuje, że ta trumna od dawna jest już 
pusta. ( ... ) 

Maciej Pawlicki 
Dlslog, nr 811993 



Intra et extra niuros 
Zielonosórskie nekropolie 

Najstarszym znanym miejscem pochów
ku w Zielonej Górze byt przykościelny 

cmentarz parafii św. Jadwigi , zlokalizowany 
od północnej strony kościoła . Przestał ist
nieć z końcem XV stulecia. 

Około roku 1540 powstał w południowo -
zachodniej części miasta, poza murami, 
nowy cmentarz pod wezwaniem św . Trójcy. 
Były to tereny obecnego placu Słowiańskie

go. Nekropolia ta została zlikwidowana na początku XIX stulecia w 
związku z przejęciem tego terenu pod budownictwo miejskie Na 
tym cmentarzu chowano zarówno katolików jak i protestantów. 

Funkcję cmentarza św. Trójcy przejęła nowa nekropolia, powsta
ła na północny - zachód od obecnej ulicy Dąbrówki, pod nazwą 
"Nowy Cmentarz św . Trójcy". Pierwsze pochówki miały tutaj miej
sce w roku 1817. Cmentarz ten przetrwał praktycznie do korica lat 
czterdziestych naszego stulecia. 

W roku 1628, w północno - wschodniej części miasta, powstał 
niewielki cmentarz, zwany "Jakubowym•. Był to obszar na wysoko
ści budynku obecnego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju 
Zlikwidowany został w roku 1816. 

W połowie lat czterdziestych XIX wieku, w tym samym rejonie 
mrasta, zlokalizowano cmentarz zwany "Zielonokrzyżowym". Pier
wsze pochówki datowane są w roku 1837. Rozbudowa tego cmen
tarza do obecnych rozmiarów Parku Tysiąclecia - terenów 
położonych między ulicą Chrobrego i ulicą Wazów - nastąpiła w ro
ku 1851 . Była to najbardziej reprezentatywna zielonogórska nekro
polia, o charakterze parkowym, z dziełami sztuki kamieniarskiej i 
rzeźbiarskiej , niektóre o wybitnych walorach artystycznych. Cmen
tarz przetrwał do końca lat pięćdziesiątych naszego stulecia. 

W roku 1814, na południowym skraju miasta, przy wylocie ów
czesnej Breslauer Strasse (ulicy Wrocławskiej) powstał cmentarz 
izraelicki. Do tego czasu chowano obywateli miasta wyznania moj
żeszowego w ściśle izolowanej kwaterze cmentarza Jakubowego, 
a także w wydzielonym rewirze cmentarza św. Trójcy. Samodzielna 
nekropolia żydowska mogła powstać dzięki ogłoszonemu 11 marca 
1812 roku edyktowi Fryderyka Wilhelma Ili , w którym król pruski 
zezwala swoim poddanym nacji żydowskiej na kupno ziemi na pra
wach własności. 

W Zielonej Górze już za czasów Rudolfa li Habsburga istniała 
gmina izraelicka, wprawdzie nieliczna, ale wywierająca istotny 
wpływ na gospodarczo - handlowe oblicze miasta. Żydzi mogli pro-

wadzić działalność gospodarczą, ale nie posiadali prawa nabywania 
ziemi na własność. Edykt królewski z roku 1812 zakaz ten znosił. 

Już w sierpniu 1812 roku starszy gminy żydowskiej w Zielonej 
Górze, doktor praw Zachariasz Anders, złożył Radzie Miejskiej pe
tycję w sprawie kupna gruntów pod własny cmentarz. Wniosek u2y
skał akceptację . Prace nad ukształtowaniem terenu trwały blisko 
rok. Według opinii współczesnych cmentarz był majstersztykiem 
sztuki ogrodowo - parkowej i zaliczono go do najpiękniejszych tego 
typu obiektów na Dolnym Śląsku 

Jerzy Piotr Majchrzak 
Na tropach dawnej Zielonej Góry 



Niesdyś krtmatorium ••• 
Na południowym skraju Parku Tysiącle

cia, w sąsiedztwie przebiegającej tuż obok 
ul. Wazów stoi stylizowany na antyczną 

świątynię budynek - siedziba Akademickie
go Biura Kultury i Sztuki "Alma-Art". Numer 
policyjny budynku 3. 

Ongiś park był nekropolią, powstałą w la
tach trzydziestych XIX stulecia, największą w 
mieście, niemal w centrum Zielonej Góry. 

"Cmentarz zielonokrzyżowy" - taką nosił nazwę . Był miejscem 
spoczynku wiecznego zacnych mieszczan, ludzi dla miasta zasłu
żonych. Chowano na tym cmentarzu zarówno katolików, jak i prote
stantów. 

W roku 1842 architekt miejski i dyrektor budowlany dr A.Gelmay
er zaprojektował kaplicę cmentarną, której architektura przypomi
nała ateńską świątynię Posejdona. Zewnętrznie elewacja budynku 
przetrwała w niezmienionym stanie do czasów współczesnych . 

Wnętrze uległo wielokrotnej przebudowie. 

W latach dwudziestych naszego stulecia przystąpiono do prac 
adaptacyjnych zmierzających do zmiany dotychczasowej funkcji 
kaplicy: we wnętrzu budowli mieścić się miało krematorium wypo
sażone w najnowsze urządzenia krematoryjne. Na Śląsku istniało 
juz w owym czasie pięć krematoriów cmentarnych: we Wrocławiu, 
Legnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu i w Żaganiu. Zielonogórskie było 
szóste i 120 w Rzeszy Niemieckiej. 

Obsługiwało miasto i powiat, przyjmowało także zlecenia z Ko
żuchowa, Nowej Soli, a nawet z odległego Gorzowa. 

Pierwsza kremacja w Zielonej Górze miała miejsce 4 stycznia 
1924 roku. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem zgodę 
na spopielenie zwlok udzielał pisemnie sam zainteresowany jesz
cze za życia . Dopiero ustawa z 1934 roku umożliwiła także rodzinie 
wyrażenie takiej woli. 

Zielonogórzanie z mieszanymi uczuciami przyjęli zaproponowa
ną im nową formę pochówku. Miasto podzieliło się na trzy obozy: 
przeciwników kremacji, zwolenników i obojętnych. Sprzeciw wyrazi
ła także zielonogórska superintendentura ewangelicka. Na łamach 
miejscowych dzienników trwała zażarta dyskusja - za 1 przeciw kre
macji. Zwolennicy tłumaczyli, że jest to forma bardziej humanitarna, 
tańsza. uniemożliwiająca w przyszłości jakąkolwiek profanację gro
bu, bezpieczna dla środowiska. Przeciwnicy: że urąga to wszelkim 
tradycjom i kanonom wiary, przyczynia się do zerwania wszelkich 
więzi pokoleniowych w rodzinie, utraty pamięci bliskich, którzy ode-

szli. Do końca 1924 roku w zielonogórskim krematorium przepro
wadzano 27 kremacji, z tego 11 zmarłych w mieście. Do chwili za
mknięcia obiektu, w roku 1940, kremacji poddano 422 zmarłych 

Niezależnie od części krematoryjnej obiekt posiadał pomiesz
czenie recepcyjne, służące nadal jako kaplica cmentarna, miejsce 
modlitwy, wszelkich uroczystości żałobnych. Jedna część od dru
giej oddzielona była żelazną, stylizowaną kurtyną. Sam proces kre
macji przebiegał w specjalnej komorze usytuowanej w niskiej 
części budynku. Nowoczesne, jak na ten czas. urządzenia spalania 
gazowego, doskonała wentylacja oraz specjalne pochłaniacze dy
~u gwaranto:"'ały pełne bezpieczeństwo dla otoczenia i dalszego 
srodowiska. Zadne cechy zewnętrzne obiektu nie wskazywały na 
siedzibę krematorium. 

Powojenne losy "Wazów 3" są powszechnie znane. Przez dłuż
szy czas obiekt stał pusty, częściowo zdewastowany. A potem była 
I knajpa, i dyskoteka, i m1e1sce spotkań różnych "urodzonych w nie
dzielę". 

Antyczny spokój panuje wokół "świątyni Posejdona". Sztuka wy
~aga także skupienia. Z kulturą - to różnie bywa. Aby ten jedyny 
jeszcze zachowany w Zielonej Górze XIX-wieczny obiekt archite
ktury cmentarnej nie podzielH losu wielu innych tego typu budowli 

Pod portykiem "świątyni" jest tablica pamiątkowa ufundowana 
przez władze miejskie Zielonej Góry wspominająca wybitnych zielo
nogór:zan, którzy na 'z1elonokrzyżowym" cmentarzu znaleźli miej
sce wiecznego spoczynku. 

Jerzy Piotr Majchrzak 
Gazeta Lubuska 1996, nr 231 



ronika 
'TL" 

' 8 lutego na Scenie im. SL Hebanowskiego odbyła się premiera sztu

ki Roberta Gawłowskieg "Droga w ciemności" w reżyserii Rafała Matu

sza ze scenografią Małgorzaty Gal~ i muzyką Macieja Sobczyń" kiego. 

Tatiana Kołodziejska I Elżbieta Donimirska w spektaklu 'Droga w ciemności' 
Fot. U. Karpińska 

W Galerii TL otwarta zoslala wystawa fotogramów i plakatów Ur

szuli Karpińskie.i zatylułowana "Fotograf w teatrze" . 

'e I 5 lutego na cenie im. t. Cynarskiego wystąpił /.. recitalem, 

bardzo dobrze przyjęty przez młodą publiczność, łódzki zespół "Ich 

troje" . 

'i' 16 lutego - kolejna premiera przeznaczona dla je zczc młodszej 

widowni - "Kol w butach" Jana Brzechwy w reżyserii Zdzi ława Reja. 

A w Galerii TL - przywiezione z Nowego Wi)>nicza. gdzie artysta uro

dził się i nadal mie. zka - rnalarslwo Adama Faglio. 

'i' 16 marca na cenie im. St. ynarskiego odbyła się premiera 

"Kubusia Puchatka" . . Milne'a w adaptacji reżyserii i scenografii 

Piotra Szczerskiego. Premierze towarzyszył wernisaż wystawy malar

slwa ielonogórzanki, Karoliny Kościelniak. 

Jerzy Kaczmarowski I Andrzej Nowak w spektaklu "Kubuś Puchatek" 

Fot. U. Karpińska 

•i W wigi lu; Międzynarodowego Dnia Teatru, 26 marca Dyrekcja i 

Ze pół aktorski TL zaprosili wi<lz6w na spektt1kł "Kubusia Puchatka", 

a p pektaklu na świąteczną kolację z programem arty ·tycznym. au

kcją obrazów. zbidrką pieniędzy, lekarstw i odzieży . Wszystko z my

ślą o Polakach mieszkających na Litwie i kwietniowym tournee 

Teatru. Przebieg uroczysto~ci tak wspomina nobka: S-ll'ed"'.kt srt5l 

uginał się (nawet 11 schyłku, bo b1esiad11ikchr nie było du::.o) od nieco

dziennych potraw.· g:: ik a la Kotwr; bigos Ostolski: ser Schilla; fle

d::.iki a la lamellfa; ryba :: grecka po Do11imir.1ku; r!lcktryc~na 

kaszanka: sn;a a la 111011.vieur Nmrnk; i tak dolej.„ 

Trochę wid::ó11• przy ·-::.to ~ torbami darń11 dla rodakcjw - Wil 11s::.c::.v

V1y. Odbyła się mini aukcja d-1el s::.tuki glliw11ie::. galerii U Jad:J.i. ale 

nie tylko. W ofercie znala-ł się m.in. ład11y ohra::.ek aktora Romano

wskie~o i jeden Andr::.eja Diakowa, teatralnego plastyka. Aukcj~· pro

wadził Kulm.ef Puchatek. c::.yli Je~\' Kac::.marmL~ki Po -/o 111·-) .1rko. 

Nabył cos' nawet jeden::. mmuaiystńw om::. małf.onek pani Eli hiety Do · 

ni mirskiej. W sumie jaki::.' gros::. zebrano. Na symbol ,\'farc::.y 

Powiem jes::.c:e. :.e teatr dostał od pana wojewody list gratulanjny. 

A pan wo1ewoda od team. bukiet herbacia11ych ni::_ ::. oka;:ji 11rod::. i11. 

Wprawdzie urod::.iny okaz.ały się być imieninami i kilka dni 11·c:e.1'niej . 

ale co tam. Marvli11 Monroe odfp1e1rała ::. rafmy "Happy birrhday to 

yot1 Mr. Pre.1ide11t". Z braku czego.< speLjalnie dla 1rojewodó11„ . 

Na koniec wla ·ne utwo0 dla ws:yrtkich spiewał aktor Ce:.an W1s11ie

wski, a po nim - kto chciał. Chciał Maciej Wróblewski i .1y11 pani Iwony 

Kor..ur. Któ1T .1po.wbi się do Temnt Mll'::ycvie.r.:o ą Gdyni. ( „ . ) 

„. 7 kwietnia na Scenic im. St. Cynarskiego zielonogórsi.:y widzo

wie obejrzeli spektakl Bernarda Sb<lc "la rok o tej samej porze" \\ re

żyserii Romana Kordzińskiego i znakomitej ob~adzie Barbara 

Wrzesińska i Marek Barbasiewicz wystąpili w pełnej sytuacyjnego hu

moru sztuce opowiada.iącej o parze, która przez 20 lat spotyka się co 



roku w tym samym miejscu i o tej samej porze. Prapremiera sztuki od

była się w roku 1975 z Liz Taylor i Richardem Burtonem. 

'i' W dniach 8 - 15 kwietnia Teatr Lubuski przebywał na gościn

nych występach na Litwie. Zaprezentowano "Szczęśliwe dni" S.Bec

ketta, "Baśnie 1001 nocy dla dorosłych" i "Kopciuszka" J.Brzechwy. 

Grano na scenach wileńskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego na 

Pohulance oraz. w Ejszyszkach i Solecz.nikach. Wizyta zaowocuje dal

szą współpracą Teatru Lubuskiego i Rosyjskiego Teatru w Wilnie, 

którego wy tępy gościnne w Zielonej Górze przewidujemy już I i 2 

czerwca. 

'i' 11 kwietnia gościliśmy na Scenie im.St.Cynarskiego Teatr im. J. 

Osteiwy z Gorzowa Nasi ąsiedzi pokazali dwa przedstawienia sztuki Art

hura Millera "Czarownice z Salem" w reżyserii Adama Orzechowskiego. 

'i' 17 kwietnia zago§cił na naszej scenie Tealr Towarzystwo Wierszalin . 

Młodzież szkolna i nieliczni dorośli obejrzeli moralitet Piotra Tomaszuka 

'Medyk". Ta stara europej ka baśń grana była przez pięcioro aktorów ani

mujących trzydzieści drewnianych figur. 

Spektakl reżyserował Piotr Tomaszuk. 

'i' W o tatnim tygodniu kwietnia, w ramach Unii Teatrów, nasza 

dzięcięca widownia miaJa okazję obejrzeć "Bajki Pana Perrault" Han

ny Janu zew kiej w inscenizacji i reżyserii Wojciecha Wieczorkiewi

cza. "Bajki" przywiózł Olsztyński Teatr Lalek. W tym samym cza ie 

nasz Zespół grał w Olsztynie "Kota w butach" Jana Brzechwy. 

'i' 15 maja "Hamlet" wyjechał do Gorzowa. Na z Teatr uczestniczył 

tym spektaklem w XV Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych '97. 

'i' Na zakończenie tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej Teatr 

Lubuski zaprezentował "Drogę w ciemno§ci" Roberta Gawłowskiego. 

''i 22 i 23 maja "Kubusia Puchatka" ,wystawionego przez nasz Te

atr, oglądała publiczność Kielc. 
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