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George Tabori: DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ, KROWA SĄSIADA 

Blai se Pasca l w swoich 
„Myś lach " - a myślał lepiej 
niż większość myślicieli - za
stanawiając się nad prawem 
uznał , i ż zarówno słowo jak i 
ukryta za nim idea, są ży do

wskim wynalazkiem. ,,Jest to 
najstarsze prawo ze w zy
stkich , tak stare. że naw et u 
Greków słowo „prawo'' poja
wiło się około tysiąc lat 
później " . Serce tego prawa 
stanowi tak zwane Dzi es ię

cioro Przykaza ń (hebrajskie 
praokreślenie: „Boże Słowo " 

brzmi mniej autorytatywnie). 
„Badam owo Prawo - mówi 
Pascal - i stwierdzam , iż jest 
godne podziwu. Również i dzisiaj każde przykaza nie jest 
rozsądną wskaZÓ\ k~ dla humanitarnej wolności, której nie 
moglibyśmy doświadczać bez rozpoznania koniec z ności. 

Także przes trzeganie Szabasu lub niedzieli , nie powinno 
być pustym rytuałem, lecz ukojeniem w cieniu Boga, by 
zastanowić się nad tym, czego się dokonało w ciągu tygo
dnia, to znaczy kim się w ciągu tego tygodnia było. Nie
stety Mojżeszowy Bóg - jak zwykle - sw9je dzieci mocno 
przecenił. Jego Prawo wymaga zbyt wiele. Pm ie nigdy 
nie uda_je się nam go nie złamać. Nie przestajemy nigdy 

zabijać, kłamać oraz sięgać 

po krowę s ąsiada. To, że za
wiedliśmy męczy nas wsty
dem i poczuciem winy, a my 
zamieniamy to uczucie, jak 
zwykle, w złość i nienawi ś ć. 

Już Shakespeare wiedział, że 

heretykiem jest ten, który 
ogień podpala, a nie ten , któ
ry w nim plonie. Najgłębsza 

przyczyna antysemityzmu nie 
leży w ekonomii ani ksenofo
bii, lecz w tym nieprzezwy
ciężalnym UCZUCIU , i ż 

zawiedliśmy. Obecność jed
nego Żyda wystarczy by nam 
przypomnieć, że nasza histo
ria jest historią zbrodni, a my 

przerzucamy nasze wys tępki na tego, który - jak myślimy -
zrobił nas przestępcą. Najstarszym sposobem podejścia do 
tego rodzaju problemów, nie jest ich rozwiązywanie, lecz 
palenie tych , którzy ten problem stawiają. Zabicie wszy
stkich Żydów również nie pomoże , ponieważ ci ludzie 
wierzą, iż umarli - tak jak Pascal - żyją dopóki się o nich 
mówi. Może, aby być konsekwentnym należałoby skreślić 
z luterański ej Biblii Stary Testament i traktować go jak na 
przykład karaibski kult Voodoo lub też w końcu uznać, że 
festeśmy wszyscy jedną rodziną. 



George Tabori 

Jak w panoramie wspólczesnego teatru umi eśc ić człowieka, 
który z upore m wymyka się przyjęt y m re g ułom klasyfikacji? Jak 
rozpatrywać jego d zi ałalność na tle en ów z mierz aj~cych ku coraz 
węższej specjali zacji? Jak wytłum aczyć, że 1 p ó lpra c ują z nim 
aktorzy wybitni, aktorki tak znane jak Hanna Sc hygula. Angelica 
Domrbse. Therese Affolter, Hildegard Schmahl , a na uruchomione 
przez ni ego. w 1987 roku , w Wiedniu darmowe kursv w Actor & 
Actress-Studi o napłynęły zgł oszen ia od czterys tu osó·b·J Jak~ wre
szc ie przykładać miarę do tego, co sk ł ada się na artystyc zny doro
bek jednego zyc ia . wpisany 11 ramy dwu pokoleń wyrosłyc h po dru
giej woj nie ~w iatuwej , i wcale jeszcze nie zamkni ęt y·) 

Urodził się w Budapeszcie, na mies iąc przed strzałami w Sara
jewie, które obaliły dotychczasowy porządek na kontynencie euro
pejskim (24 Y.1914). „W rodzinie było wielu pis z.ących - powie w 
wywiadzie ( ud z ielił go w 1987 r. R. Palm i U. Yass), - dwie ciocie, 
wuj , mój ojciec, mój brat„." Ojciec , Corneliu s Tabori. i brat, Pal 
Tabori, figurują 11 wydawanych współcześnie leksykonach literatu
ry węgierskiej. Postać ojca, prawnika, publicysty, pisarza i bada
cza , zamordowanego w 1944 rok u w Auschwitz, powraca wielo
krotnie na kartach t wó rczości George'a Tabo riego, szczegó lnie 
wy raz i śc ie w Kanibalach i w Jubileusz.u - sz tuce wystawionej przez 
autora w Boc hum w pięćd z i es iątą roc z nicę objęcia władzy przez 
Hitlera. Matce, której niewiarygodn ym wręcz zbiegiem okoliczno
ści ud a ł o s i ę uj ść z rąk prześladowców , poświęci w 1979 rok u sztu
kę My Mother's Courage. Paa, awangardowy poeta, tłumacz z nie
mieckiego i angielskiego, historyk, impono11a l mlodszemu o 
sześć lat bratu. Studiował w Niemcz ech, pi sa ł, publikował, był 

hospitantem u Piscatora, przywoz i! wiadomo śc i o eks presjoni 
stach . zac h wyca ł s i ę Brechtem . Pod jego wpł ywem George lizną! 
nieco angielsk iego. jeśli jednak w ierzyć jego wypowiedziom . syste
matycznej na uki tego języka udzielał mu kuzy n z Ameryki, który 
jako skrzypek doskonali! swe umi ejęt n ośc i w budape sz teńskiej 
Akad emi i Muzycz nej. Kuzyn urod z ił się w Brooklynie, a wychował 
11' Tek sas ie, jego angiel szczyzna nara z iła więc później George'a na 
wiele ję zy kowych nieporozumień. 

W początkac h lat trzyd ziestyc h oficplne curriculum vitae Ta
boriego zaczy na s i ę mniej lub bardziej rozmijać z tym. co on sam 
opo wiada przy róż n ych okazjac h. Oficjalny życ iorys podaje: 
„I 932-1933 studiuje w Berlinie i w Dreź nie ; dzie nnikarz i tłum acz 
w Budapeszcie. 1933 emigruje do Lond yn u". W wywiadz ie zaś czy
tam y: „W 1933 s k ończyłe m ze szko ł ą. Rod zice nie chcieli że bym 
pi s ał i 11 sadzili mnie do bran iy botelowej - co u wa ż ałe m za św iet

ny po mysi - żebym pu: u czy ł s i ę do mvodu kelnera. kucharza i tak 
dalej. Tak Lnalazłem si ę w Berlinie i 11· Dre ź ni e " I kilka stron da
lej: „Ki edy odb; wałe m nauk ę Zall'od u w drelde ńsk im hotelu „Yier 
Jahreszei ten", mieszkali ś my na poddasLu w małych pokoikach i 
moim tow arzyszem był nazi>ta, osiem nastolatek. D ys kutowali śmy 
każd e go wieczora.„ „ Erwin Lei se r, w ob;Lern y m sLk ie u C eo rge 
Tabori, przedstawia to j e~LCLe trochę in aczej: ,.Jako s z esna~ t o 
letni c hł o pak wyjec h a ł do Berlina. »ży ł w ct.erwonej dzielnicy 
Wedding, zara bia! na życ i e opró ż niani em i czyszczeniem po
pielnicze k«, pracował jako kelner i po 30 stycznia 1933 wrócił 
do Budapesztu, gdzie zo s tał dzienni karzem i tłum a c um . W 
1936 rok u wyemigrował do Londynu". Dal sze informacje z ofi
cjalnej biografii „1939-1941 kore spondent zagraniczn); w Buł
garii i Turcji. 1941-1943 słu ży w armii brytyjski ej na Bliskim 
Wschodzie. 1943 powraca do Anglii. Pracuje w BBC". Jeśli 
wierzyć temu , co pisze Andres Mury. wygląda to tak: „ Zaczął 
od pow i eśc iopi sa r stwa, potem b y ł oficere m wywiadu brytyjski e
go w Pal es tynie„ ." Jak bylo, tak by ł o . Sam Tabori utrzy muje w 
wyw iadzie , że w wieku lat dwud zies tu, opieraj~ c s ię na swej 
młod z i eń zej prozie , napi sa ł pierwszą sztukę i już zanos iło s ię 
na jej wys tawienie, ale sytuacja na krótko przed Anschlussem 
była tak napięta, że plan upadł. Ta sz tuk a, podobnie jak i druga 
z tamtego okresu, „chwała Bogu" zaginęła. W Ameryce w i ęc -
dok ąd w yje chał w 1945 (czy 1947) , zaczyna po pew nym czasie 

li czyć swoje sz tuki od początku. Co do tego, czy jego pierwsza wy
dana pow i eść Beneath th e Stone ukazała s ię je szcze w Lond ynie , 
czy ju ż za oceane m, znów panuj ą rozbieżności. 

W Ameryce wydaje w latach 1946-1952 cztery dals1.e powieści 
i pisze kilka scenariuszy dla Alfreda Hitchcock a. dla Anthony As
quita, dla Anatola Litvaka, dla Josepha Loseya, dl a Boba Siegela. 
Więk sz ość z nich u waża za „katastrofalne", c hoć doceni a ich rolę 
w nauce rzemio s ła dramatopi sa rskiego. Co ważniejsze jednak, w 
Holl ywoodzie poznaje braci Mannów, Theodora Ad orno, Arnolda 
Schbnberga - i Brecht a. Opisze to później , z nie zrównanym komi
zm em, w k s i ążce Unterammergau er/i Dobr:v Niemc.1•. wydanej 
przeL Suhrkampa w 1981 roku. Na stronach tej k s i ążk i znajdziemy 
też zdanie warte za pami ę t a nia : „ B yć moż e wielkim wkładem Zy
dów do cywil iza ji jes t upodobnienie św ięto śc i i humoru . a pra
wd ziwy humor jest humo rem czarnym". 

Dzie s ię ć lat pracuje nad przekladami sztuk Brech ta, z którym 
przyja ź ni się do k o ńc a życ ia(. .. ). W 1968 roku Tabori przybył do 
Berlina na międzyn arodowe spotkanie pod na zwą „Brecht-Dialog" i 
gd y na nie go przypadła ko lej oddania hołdu autorowi Matk i Coura
ge. wszed ł na scenę Berliner En se mble, stał tam pięć minut niemo
gąc wykrztu sić słowa, wreszcie wyb uchnął płaczem. Banaln y z po
zoru epizod dorzuca no wy rys do charakterystyki Taboriego(„.). 
Trudno także u s t a li ć - oficjalna bi ografia o tym milczy - kiedy Ta
bori by! s łu c h aczem Actors Studio. On sam mówi w wywiadz ie. że 
zdecydował s i ę na to, gdy do z dl do odkrywczego wn iosk u, że 
chcąc napisać sz tuk ę, trzeba s ię wiele nauczyć. I dorzuca od raz u: 
„Na dobrą sprawę praca z aktora mi dała mi w zak re sie rzemio s ła 
dramatopi sarskiego du żo więcej niż lektura k s ią że k i sz tuk". Zara
zem nasuwa mu się drugi wniosek: „N ie wys tarc zy napis ać sztukę . 

trzeba ją jeszcze wystawić". Osobowość aktora, praca z ak torem , 
wzajemne rel acje między „być" i „grać" zaw ze in teresowa ł y go 
bardziej niż ro le. Jego zasadą jest „przemieniać" ak torów w lud zi, 
a nie ludzi w ak torów. W imię tej mady sprzeciwia s ię poczyna
niom „opęt a nych władzą reży s erów". 

Jako reżyser zadebiutowa l Tabo ri przedstawieniem Pannv Julii 
Strindberga na scenie nowojorskiego Phoenic Theatre . Prawdopo
dobnie okolo roku 1952 i chyba po prapremierze pierwszej jego 
sztuki , wystawion ej w tymże roku na Broadwayu przez Elię Kaza
na. Ten ironicznie potraktowany melodramat, obrazu.jący perypetie 

pewnej rodziny aust ri ack iej, pragnącej wyemigrować do USA, na
zywa ł się Flight into Egvpl (Ucieczka do Egiptu) i przesze dł bez 
rozg ło su. W ogóle informacje dotyczące lat 1952- 1970 s ą lakonicz
ne. W tym ok resie Tabori mieszkał w Nowym Jorku , lecz regular
nie prz yj eż d ża ł do Europy , zw ł aszcz a do Londynu , gdzie współpra
cował z teatrem i filmem. Rok 1968 przyniósł. jeszcze w Nowym 
Jorku, dwi e dalsze prapremiery. Gene Frenkel przygotował The 
Nigger/u1ws (M iłoś11icy cza rnuchó11'), a Tabori wraz z Mertinem 
Friedem wy reży erował off-Broadway Kanibali. Trudno uwierzyć, 
że ta w ła śnie „czarna m za", okrutna, drastyczna. wzbudzająca , 

rzec by moż n a, odruchowy sprzec iw odbiorcy s t ała s ię w życ iu Ta
boriego momentem prze łomowym . Wkrótce po nowojorskiej pre
mierze przdożo no ją na niemieck i, autor d o s t a ł zaproszenie do wy
staw ienia jej 11 zac hodnioberliń s kim Schillertheater i niebawem 
przyznano mu w RF!\ ~typendium Akadem i ki go Ośrodka Wymia
ny z Zagra ni cą. Na dluiej 1atrzymuje się w Berlinie Zachodnim, w 
Bremie, (gdzie stworzy ł także Laboratorium Teatralne) , w Mona
chium, ale mi~dzy tymi popa1ami wędruje między Tybin g~. Rotter
damem i Bochum, między Kolonią i Wiedniem. Stany Zjednoczone 
i Anglia nie pojawią się w tym czasie na oficjalnie udokumentowa
nym sz la ku. 

Pracuje Tabori jak sza lon y. Pi sze dla teatru , radia, telewizji , 
filmu , nadaje kilku swym sztukom k sz t a łt s łuchowi sk i scenariu
szy, a na kanwie w ł asnej prozy tworz y ut wo ry sceniczne. Adaptuje 
i przerabia Eurypidesa, K afkę i Gertrudę Stein. Opracowuje rów
nie ż m on t aż improwi zacji na temat Szekspirowskiego Shylocka. 
Wydaje cztery tom y prozy i tom sztuk. I bez wytchnienia reżyseru
je , znac ząc swój ś lad we w zys tkich mediach(„.). W latac h 1972-
1987 dolic zy my się oś miu nowych sztuk, które wy sz ły nie tylko 
spod jego pióra, ale i spod jego re żyserskiej ręki. Ich tytuły: 

Clown>, Sig111 1111 ds Freud, Tal k Show, My Mo ther's Courage, Der 
Voyeur , Jubi laum, Peepshow, Mein Kampf(„ .). Prasa ni em i eckoję

zyczna rozpisuje s ię o Taborim nad wyraz szczodrze. Prawda, on 
sam tro s zeczkę w tym pomaga, udost ę pniają c na przyk ła d do publi 
kacji swoje z dj ęcia w chaga ll owsk ich i innych efek town ych pozach 
i strojach. Konkurs Pri x Itali a ( 1979) przy nosi mu n ag rodę za s łu

chowisko Weissmalln i Rotgesicht. W dwa lata później zostaje lau
·reatem Wielkiej Nagrody Artystycznej miasta Berlina (Zachodnie
go), otrzymuje Federalny Krzyż Zasługi i - za reali zację swej 



sztuki telewizyjnej Frohes Fest [Wesołych Świąt) - Wielką ~agro
dę Przeglądu Filmowego w Mannheim. Wreszcie w maju 1988 od
biera jako pierwszy nowo ufundowaną Nagrodę Teatralną Berlina 
(Zachodniego). 

W szkicu dedykowanym Taboriemu na siedemdziesiąte urodzi
ny krytyk Peter von Becker pisze między innymi: „ ... ten 11ęgierski 
Żyd z angielskim pasz.portem, który pisze po amerykańsku i nader 
często myśli po amerykańsku (czytaj: po nowojorsku), ma na nie
mieckiej ziemi swoje miejsce pracy, swoją siedzibę i jest aż po 
nocny koszmar opętany tym, co stanowi istotę niemieckiego chara
kteru i jego nikczemny rewers( ... ). George Tabori jest na europej
ski spo1ób tak samo amerykański, jak Hemingway 1 Henry \!lil
ler byli europejscy na sposób najbardziej amerykański"' Jego 
teatr, dodaje, to zarazem bezwstydny „pokaz", „show", którego 
korzenie sięgają trójcy Broadway-Budapeszt-Brecht, jego grote
ska balansuje na kra wędzi straszliwej , ostatecznej absurdalno
ści. a czarny humor, przeciwstawiany jak ż e c zęs to nieszczeremu 
pietyzmowi, jest receptą na życie trwa le naznaczone ż ałobą. Ca
le swoje pisarstwo nazy wa Tabori eg zo rc yzmami, galeria jego 
postaci to przeróżne odmiany własnego „ja", do wc ip to dla do
tkniętego nieszczęściem, lecz ocalonego z zagład y „koło ratun
kowe, nie ucieczka przed rzecz yw i s tością, le cz rzec zyw istość". 

W świecie, który tworzy, pła szcz y zny czasu zacierają się lub 
przenikają tak samo, jak prawda i zmyślenie, jak płacz i śmiech, 
jak krańcowe okrucie11stwo i najczystsza liryka. Chętnie stosuje 
Tabori kolory krzykliwe i jaskrawe kontrasty, przejawia dużą 

skłonność do szokujących - mówiąc oględnie - efektów 1 drasty
cznych sformuło w ań, przekraczających nierzadko granice ps y
chicznej wyporności, nie wspominając nawet o dobrym sma
ku( ... ) Oglądane z takiej perspektywy sztuki Taboriego, choć 
pozbawione morału, bliskie są moralitetom, i to zwróconym nie 
tylko ku sprawom ostatecznym, ale i naszym powszednim, za
trważającym. Sam autor jest w tych widowiskach i korowodach 
aktorem i magister ludens w jednej osobie, tkwi wewnątrz i ob
serwuje je z zewnątrz. 

Oczywiście, można mu zarzucić jałową przekorę, zamiło
wanie do prowokacji, brak umiaru albo inaczej, chęć zabawy 
za wszelką cenę. Na pewno też przesadne zamiłowanie do 
igraszek słownych, bon-motów, trywialnych żarcików i 

sprośnychkawałów. Łatwo również wykazać. że powiela sam 
siebie, przenosząc ze sztuki do sztuki bliźniaczo podobne posta
ci 1 identyczne albo pra wie identyczne kwestie. (Paralela z Tho
masem Bernhardem nasuw a się sama prze z się 1 ) Ostentacyjnie 
niemal powtarza chwyty formalne, w rodzaju tea tru w tcatr z>, 
zabawy w „tak'' i „nie'', scenicznego ws krze za nia umarłych (w 
różnym stopniu rozkładu'). żonglerki cytatami ze skarbnicy lite
ratury ś w iatowej i innych /. ródeł. 

A jednak. z całego tego konglomeratu przebija głęboki lęk -
nie proroka. ni e sędziego, po prostu czło w ieka pozbawionego 
złu dze 1i, choć niezmiennie goto we go do pojednania. Lęk o to. 
Jaki obrót przybierze historia, jak ost:itecznie urządzimy (lub 
zniszc zy my) tę kurczącą się powier zc hnię planety. na której 
pr zysz ło nam żyć( ... ). Więc jak to wlaś c i w i c je st z tym Tabo
rim? Żartowniś? Skandalista? Zuch wa lec kalaj~cy święto śc 1'J 
Czy człowiek, który głęboko w sercu nosi sło wa Holderlina: 
„Ciąg le bawicie się i żartujecie? Wy tak mu sicie' O, przyjacie
le1 moja du m nad tym bolej e. g dy ż tak mu sz(1 c zy nić tylko po
grąż e ni w rozp acz y'" " Pewne. że nale2y go c zy tać zaró wno po
przez Księgę, jak poprzez tragiczne i absurdalne d oś w i a d czenie 

dziecięcia dwud zie stego wieku. Mniej będzie wtedy św i ę tego 

oburzeni a, pretensji, zarzutów. 

Danutu Źmij-Zielilis k a 
Grnroc Tohon· pr1<7' \ '1~111 H 11kra~1ohic 1 rro ~m<n1 1 I 
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o TEATRZE 

STWARZANIE ŚWIAT A 

Szekspir pi s ał, że życ ie jest teatrem. Tabori, w 
„Wariacjach Goldbergowskich", pokazuje, że teatr jest 
życiem. I to życiem na tyle dziwacznym, pokrętnym, że 

można z nim zrobić dosłownie wszystko. Łącznie z 
przekraczaniem najświętszych reguł, takich na przykład, 

które we w spółczesnych społeczeństwach wielce 
o ś wieconych zwykło się na zywać nietykalnością cudzej 
wiary albo posz anowaniem wartoSCl, powiedzmy, 
religijnyc h czy moralnych. Sztuki Taboriego - bo idzie nie 
tylko o „Wari acje Goldbergowskie" - uchodzą po prostu za 
bluźniercze . 

Ale jest to bluźnierstwo, które ma swoiste granice, a 
tymi granicami są na przykład deski sceny teatralnej. 
Tabori wie, że siłą teatru jest możliwość przekraczania 
reguł gry, co w tak zwan ym życiu skot1czyłoby się 

procesem, kryminałem albo czymś podobnym. Wie też 

jednocześnie, że słabością teatru jest jego umowność, 

fikcyjność, wieczne małpiarstwo. Teatr jest niepoważny. 
Teatrowi nie można do końca ufać, aktorzy to komedianci, 
reżyserzy to cwaniacy, dyrektorzy łobuzy i tak dalej. 
Pracownik teatru jest takim samym kretynem (albo, to też 

prawda, fantastycznym gościem) jak szwagier albo kolega 
z fabryki. Teatr to jest numer za pieniądze, dwie godziny 
w fotelu i do domu. Dlatego Tabori pisze komedie. Ale ten 
sam teatr potrafi ugryźć, z aboleć. I zaraz schować się za 
swoje małpiarstwo, udawać głupiego. 

„Wariacje Goldbergowskie" są bardzo gorzkie i bardzo 
śmie s zne. Mówi się tam o najstraszniejszych 
doświadczeniach ludzko.'ci, o obozach koncentracyjnych. 
Ukrzyżowaniu, gehennie Żydów - jakby mimochodem, 
pól- żartem, 11 dowcipie. Jakby Tabori próbował granic 
dobrego smaku i ludzkiej wytrzymałości na okrucieństwo 
ukryte w słownych przekomarzankach. 

Rzecz dzieje s ię , jak powiedzieliśmy, w teatrze. 
Pracują w nim Ży dzi, i to w łaśnie oni próbują na sobie, na 
swoim losie, swojej piekielnej historii, granic tego 
samookrucieństwa. A materiał do dialogów mają 

niezgorszy: trwa mianowicie próba spektaklu, który, być 

może, będzie ... powtórzeniem Stworzenia Świata, łącznie 
z dziejami Żydów od Mojżesza po Oświęcim. Także z 
męczeńst11em Chrystusa. Ale nie wiadomo, czy ten 
spektakl się uda. Nasz świat, póki co, udał się Panu Bogu 
dosyć .'rednio. Czy uda się aktorom teatru Taboriego? 

Teatr jest światem. Każda próba teatralna i każdy 
spektakl są stwarzaniem świata. Świata fikcji, zgoda. Ale 
czy ludzie tworzący teatr, każdy teatr, nie są żywymi 

ludźmi? Bycie na scenie nie zwalnia ich z życia. Scena 
jest ich życiem. Śmiesznym i okrutnym. 

TADEUSZ NYCZEK 
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NOTY O TWÓRCACH SPEKTAKLU 

GRZEGORZ MATYSIK 
W krakowskieJ PWST uko1\CZ) I Wydz i;i ł Ak tor ki w 
19 .J r„ Jw 19 ~1 Wydz iał Reży en 111 Hul°h>chule 
fo r, 1usik unJ Dars te llende Kun st-M a,\ Rei nhardt 
Scrn i1m 11· Wiedni u. Gra i 11 spek takl ach 
reiy ero wa nych pmz M. Grabowsk iego: rola 
t) tu ł0w3 w „Irydionie". z. Kras i ń . kiego. lgnac w 

„T ran satlantyku" IV . Gombro11 icza. Ak tor B 11 „PróbJch" B. Schaeff ra . 
W Wi edni u zagrnl 1v „Król u Ubu" - Genrn la La\ ki. rez. K. Well nschek . 11· 
„Extre mit i „ - Rau la w Studio Biihnc V1 llach. Reżyserow ał: w Max 
Reinh ardt Se m i n ~1r 11· Wiedniu „Poku.iówk1 „ Gena ta. „E ·ki mopar•td ie ~ " B 
Schaeftera . „Śc i sły nadzór" Gen eta i w Schlo - Dro~e nd orf ( u tria) „Da 
Karp enherz" or;iz „Pannę El zę" A. Srhni tz lera w Theater in Konze rthaus 

11 Wied niu. 

PAWEŁ DOBRZYCKI 
Dyplom Wydzi:tlu Arch itekt ury Pol itethnib Krakowskiej - 1980 r„ w 
198 1 r. dyplom Studium Sceno gra fii krako11>kieJ A P pod ki erunkiem 
Lidii Minticz i Je rze~o Skarżyńsk i eg o . Pro1ektuJ e dekoracje i ko tium) do 
spekuUi tea tra ln y hi telewizyjnyc h. W swoim do ro bku ma kilkadziesiqt 
reali zacji tea trn lnych 11· kr:i.1u i zagraniq. Oto 11 a?niejm nich : 
,,ccno gra fia do „Tn1ica ~minci" A. S!rind bnga - Wa ll gra hen Theatcr we 
Freiburgu. „z i yc ia glis t" P. Enqu i ta ( t:1rnżc ) , „Pamiętn ik 11 ar iata '' M. 
Gogola 1tam1.e). ,.I wona k s 1 ę1. a i zka Bu rgunda·· \V. Gurnbruwicz a -
Theatre E_pa ce Acte ur w P a ryż u, „Di abły" l Wh itinga - Theutr Cl wyd 
Mold (Wielk:i Brytani a). „Tartu fie " Mo liera w Teatrze Dra matycznym w 

Omsku, . Żeg naj Judm.u" I. l redyńsk i e~o 11 Teatrze im. Jermolowej w 
Mo1k wie, a 11• polskich tea trach: w Wmza11 ie 1~ Teatrze Powszechnym : 
„Z dyqan,u" E. Jandla .. ,Volpone·· B. Jon nna . ..IV ~ j; ć " M. ormann. 
„Mcfi to" K. Ma nna , „G yubal Wahazar" Wit kacego. „Mary Stuart" 
Hild escha imera; 11· Krako1V1 11' Tealm im J. Slowa kiego: „Odejśc i e 

gloclomora" T. Różew i cza . .. Burza" W. Szek pira, „Dzika kac zka" H. 
Ibsena . „Ten b t n:ip i~al do mnie Fern and o Krnpr " T. Dor\tn . 11 Teatrze 
STU: „Nu bosakrt" wg. W. Gom brow irn1. „Stypa" 11 g Witkacego, „Bram y 
raju" J Andm je11 sk icgo. Stary Teatr „Ludlie cesarza" Z. HUbneru, w 

Puz1uniu 1" Teatrze No w) m: ,.M;it b " Wit b cego. „DLiewictwo'" W. 

Go mbrv11ic1a. „Cmentarze" M. HLt,ki „Tartiffe" Moliera. „Cw1'. one 
nosy" P. Barne ,a . 11 Łudz i 11 Teatrze im. S. Jaracza: „Wc>eie" 
Sr. Wyspi a ń sk i e go , „G 11iazdy 11;1 pora nn ym niebie" Galina . ..Ś l ub" W. 
Gombrowicza . we Wroclaw iu w Teatrze Pol>kim : „Operetka \V . 
Gombrow i za. Wspó lprncowal z tak imi rezy ernmi jak : lzJbe la Cyw i1i1ka. 
Zygm unt Hlib ncr. Bogdnn Hussakowsk i. Jerzy Goli1i sk i. Krzysztof 
Zaleski. Michnl Ratyń . l i. Zen ia Ko ri n. Adolf \Vetschek. Je go projekty 
1ce nografi zne by ł) ek pono11anc na wielu 11y1tawac h ind)w idualn yc h i 
zbiorow ~ c h. Spckt aU „The Dev 1l s" J. Whitinga w reżvse r ii Heleny 
K;iut-H owson i z je go ,fe nogrnfi4 w, tal uzn ,111 y spektakle m roku 1992 . 
rea lizaCJa w Theatrc C' l1.1 ycl Mold. \ ielka Bryt•1n i,1. 

BOLESŁAW RA WSKI 
Absol11ent Wydzialu Reżyserii Diwięk u Akade mii 
Muzyn nej 11 \l',wąaw i e . gdzie również tu diowal 
instrumentacje i arani:ację ( 1979-1 9 4) OJ 1982 
roku zw 1 ąnai L Teatrem im. J. Slowackiego w 
Krako11 1e. ,1 od1987 iego kiero11n ik muzyczny. 
Kom pon1rn al mu z ykę Jo spektak li w wie lu tea trach 

11· Pol sce : Teatr im. L. Sol sk iego w Tarnowie. Teatr im. J. Ostm1 y 11 
Lublini e. Teat r Dramatycz ny w Ko>Zn linie. Teatr Po 11szechny w 

War. za wie. Teat r Współcze ny 11· Szczec in ie. Teatr im. S Ja racza w 

Ol zty ni e, Teat r Dramat ycrn) 11 Plod u. Teatr im. J. Slo wac kiego w 

Krn kowie. \V ai. rnej 1e real iLa c1c : ,.Portret" S Mroika (l An drud i), 
,.Oże ne k'' M. Gogo la (IV . Ka czku11 kiJ. „Popi<) ta ni r l pomie ?uni em" ~ !. 

Wojtysz ki IM . WoJt Y zko). „Balladyna'' J. Slowackiego (T Kr1an). 
„Szklana me n aże r i a" T.Williamsa (M. Pasieony). „Sen noc) le tni ej" W 
SLeks pirl tJ AnJrucki J • .. Pod ró że profesora T:irantogi" S. Lema (M. 
\Voj ty tko) - w Teatrze TV om muz) b baletowa „Cienie wielkiego 
mia'1a '· w rhoreogrnfii P. Śliwy. 

BEATA WOJCIECHOWSKA 
Dyplom krako 11 skieJ PWST w 1986 r. i an ga,i do 
Teatru im. J. Slo wackiego 11 Kra kow ie. Ważn iej\ LC 

role to Ballad yn a w „Ball adynie" (J. Wróblrn sk i), 
Andzia w „Przedsta11ien iu Ham leta we w; i Głucha 
Dolna" I. B re~ ana . (K Ro'ci ze w ~ k i l. Lu 11 

„Wiośnie •.1· ZOO" l Chmielni ka, reż . l Chm ielnik . 
Maria w „C za ruj ~cym laJdaku" P Chmot. \R. Pr0c hnicku). W. 11·oim 
dorobk u art ystycz nym ma ró w nież opracowanie choreogra fii do kilku 
>pekt :i kli om suk cesy 11 piose nce aktorskiej - na IX Festi wal u Pi o>e nk i 
;\ktorskiej we Wro c ławi u w 19 88 roku otrzyrnala wy róż ni e ni e . 

HANNA BIELVSZKO 
U ku ńcz y la kru kow L1 PWST 1197 91. Teatry: im. 
S.Ja racza w Łod z i. Rozmaito 'ci 11· Warsza11 ie. Od 
wrze\n ia b.r. w Teatrze im. J.Sł o 11 ack ieg o . 

Wai.n ie1s1.c role: Bcni;i min w ,.\Vielbnocy" 
A.StrinJbc rga (B.Hu ,_, ako w ki). Rosaura w „ Ż ycie 
Jc·st ;nem" P.Caldero na - J.M.Rymki ewicza 

tB Hu1:.al011 :,k i). Arlic 11 „W yj\ć' ' M.Normana (B \o11 clrn lik). Lora w 
„Gwiml•1ch na porannym niebie" Gali na (B.Hussakow ki) . Laura w 
.,Indyku" S.M rożk a (JBratkowski). Manilo wa w „Martwych Duszach" 
\'1.Gogol 1W.Foki n), Liza w „Iluzj i komicznej" P Corneilla 
lB.Humkow ki). Nag rody : Srebrny Pier'c ie1\ za rolę w „Wielkanocy". 

ZBIGNIEW BIELSKI 
U k o ńoy l PWSFTViT 11· Łod z i (1971). Teatry 
Ziemi Łódzki e1 , Po wmc hny oraz im. S.Jaraua w 
Łodzi. Od wrz e~nia b.r. w Teatrze im. 
J.Slowackiego. Waż n iejsze role: Józio w 
„Ferdydurce" W.G ombrowicza (B Hu 3kowski). 
Polo w „Kapeluszu pelnym destc1 u" \1 .V.G ~ao 

(T . Zyga Jło ). Prokurator w „Wilbch w nocy" T.Rittn era (M Pru s). 
C7iC? ikow w „Ma rtwych du11.ach" M.Gogula (W.Fo kin) Nagrody: 
Srehrn y Pier\c ie1i 1.a rol ę w „K;ip c: lusLu pelnym deszczu" 

PIOTR BOROWIEC 
Absolwent krakow ski ej PWST. dyplom 1989 - rola 
111 ana w „Braciach Karamazow" F. Dostojewskiego. 
(K. Lupa). Grai w TeJtrze im. J. Osterwy w Lublinie. 
Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze i obecnie w 

Teatrze im. J. Slo11ackicgo. Ważni ej sze ro le: 
Braci szek w „Roberto Zuc o" Coltesa , (W. 

Matu szewski/. Fagas w „Pożegna niu jes ien i" St. I. Wi tk iewi za, (M 
Grabowski ). w Teatrze frl ew izji - Jura Szarok w „Dzieciach Arhatu" 
A.R ybakowa (K.KutL). Za rol ~ w „Braciach K;i ramnzo w" otrzyma! 
wyrói.n ienie na Przeglądz ie Spektakli Dyplomo11 ych S1kól Teatraln yc h. 
Ł ó d ź · 9 oraz W) róż n ien ie na Fes ti wa lu Piose nki Aktor>ki ej we 
I roclawi u. 1990 r. 

SŁAWO MIR FEDEROWICZ 
Krakow'k~ PWST uko1\ czyl w 1992 roku. 
\Va7niejm role to Piotr w „Ma rt wyc h duszuch" ~I. 

Gogo la, (IV. Foki n). J ęd rek w „Pożeg naniu jesieni" 
St. I. I itkiewi La. (M Grabo wski). Czlo 11iek L 

kwiatem w u>iach - tytulo wa rola w opo111adaniu L. 
Pirandell a. (J. Stuhr) (PWST) Role filmowe: Cygan 

11· „ prowadzeni u Agaty" (M. Pi wowsk i). w „Glosie" A. Kondriatiuka. w 

Tcat rLc TV - IVęgie rowicz - syn 11• „Platonowie" . Cmhowa, (A. Domalik) 

RYSZARD JASI~1SKI 
Krako wsk•! PWST ukoń cz y ł w 1980 roku i zos tal 
1.aang•110wany do Teatru im. J. Słowack iego. 

\Vaż n i cJ ze role: Konstan ty Trieplew w „Mewie" A. 
Czec ho wa , (K. Skumnka). Syn w „Pie szo" S. 
Mrożka I B. To m ), Dam is w „Ś w ięto s? ku" Moliera, 
(J Hutek). Głupi Maciuś w „Zacza rowa nym kole" L. 

Rydla (J. Nowak ). Prnel Wolodin w „.1bly111 bi e1 ie" F. Sologuba (R 
Ziolo), Jim 11• „S zkla nej Men ażerii" T. William a (Z Kali1i ska). Grabiec w 

„Ball ady nie" J. Sl owac kiego (J. \Vrtibl ewski), Gmgofl w „Damach i 
hu sa rach" A. Fredry rM . Grabo11·skil Występuje 11• Teatrze Tele wizji, do 
·ważni ej sz ych ról zalicza: Part yza nt w „Do piachu" T. Ró'i.ewicza tK. 
KutZI. Jaś Kowal zyk w „Zapomnian11m diable" J. Drdy [T. Lis), Kola w 



„1\ocy Walpurgii" W Jerofiejrna (K Ku1z). O>ta ln ilJJego ro l ą filmo w<1 
_1es1Głady , L 1>. filmie K. Kutza ,,Śmierć _iak kromka ch leba" . 

ANDRZEJ KIERC 
Absoh1en1 PWST w Krako11 ie ( 1969). Teatrv: 
Wsp ół uc ny we Wroclaw iu, im. LK chanowsk ie go 
w Opolu. im. SJaracza 11 Ł odzi. Od 1968 r. w 
zes pole M W 2 A .K aczyń sk iego w Krakowie. Od 
września b.r. 11 Te:11rzc im. J.Sł o11:Jc k ieg o. 

\V ażni ejSLc role Gu cio 11· „Ś lubach pa n ień s kich" 
A. Fredr} (] .G oli ń s k i ) . P rzdup i~ r\ Relikwi i w „Opo11 i e śc i ac h 

kanterberyjskich' ' G.Chauma (R.Maj r). Skrzypce Il w „K11 arte i~ dla 
ut m ch akto rów'' B.Schaeffe ra. Kró l Si ani sław August 11 „Pam iqtkach 
Soplicy" W.Rzewuskiego. Radca Podsrock i w . .Tm1- tlant yku" 
W.Gombroll' i La (ws1ystkie w reży crii M.Grnboll'skiegol. Profesor 
Łac in y w „F rdydurcc". Pijak . zam he lan, Pandul f 1\ .. ' lub ie" 
W.Gombrowicza ( B.H u ~1akow , k i ), Pan w „K ubu iu Fat a li śc i e i Jego 
pa nu " O. Didero ta (W Nurko11 ;kiJ . Samo1nik 11 „\\'yzv. ol ni u·· 
St. \ } s pi a ń~ k i go (M.Pru ). Pol icmaj,ter 11· „ ~b r1 11 ych du zac h" 
M.Gogola rW.Fok in l. Alcksan d r w „Il uzj i komi ·znef P.Corneilla 
(8 Hu sakowski J. Nug roda aktorska za Skrzypce li 11- .. Kwa rtec ie" na 
Fes ti walu Ma!) eh Form w Szczec inie ( ł 980) . 

BEATA RYBARSKA 
Krakowsk:1 PWST ukoriczyla w 1991. Zuza nna 11· 
„We,e lu Figara" P.Bt:iunrnrchais ( A.Połon y, JOpal ski), 
ltabe lla Bi rd w „Top Girls" C. Churchill (K. Deszcz). 
Gina w ,. Pożegnaniu jesieni '' Sr.I. Witkiewicza 
( ~1.Grnbowsk 1 ). W życ i u prywa tnym żon a Łu kasza 

Rybadiego. 

LUKASZ RYBARSKI 
PWST Krakó11 1987 . od tego em u w Teatrze im . 
Slowack1 cgo. Zagra ł Syna 11 c . ,W sta ń . có rk o, id ź" (l 

Ble zyńsk i ). ~1an ek i n 46 11 „Ba lu man ·k inów" B. 
Ja,i eń 1k i cgo (G Warc h o ł ) . Bell i w „CLiow itk u. 
?W ie rzęc iu. mocie'' L.Pirandella (W. Zięta rs k i), 

Figa ro w „Wese lu Figara'' P.Bea umarchais (A. Polony.J.Opal ki). Dr 
C h ę d zio r w „Pożegna niu j e~ icni" St. I. Witkiell'icza IM.Grabows ki ). W 
życ iu pry watny m m~ ż Beaty Rybarskiej. 

DARIUSZ SIATKOWSKI 
ko ńc z) I k r akowską PWST w 1 98~ . potem gra i 11 

Tea trze im. Ja rac za w Ło d zi. a od 11 rzei nia b.r. w T. 
im . J . Słowac k ieg o 11· Kr;iko11 ie . \Vaż nićJ \ze role : 
Johannes w „Dzie nniku u11odziciela·· 
S.Kicrkcgaa rda. Aaron w .. Tytusie Andronikusie'· 

hake> peare'a (~!Pru s!. Sa11 :J w „Ś n i e srebrnvm Salomei" 
J.S lowacki ego (B.Hum kow, ki). Segi>mundo 11 .. Życ i e je>t >nem" 
Calderona ( W.Zawod z i ńs ki ) . P:rnkra y 11 „ ł\ie do ko1i czonym poemacie": 
„1 ie-Boskiej komedii" Z.Kras ińs k i e g o (M Pru >-) . 1\oLd riow 11• „Ma rt11ych 
duszac h" (\V.Fokin). Geniu >L 11· „\\.yz\\O leniu·· St. IV) spi ań. kiego 
(M.Prus). 

MARIUSZ WOJCIECHOWSKI 
Ukoń ez ~ł P\\'STiF 11· Łodzi w 197 , do 1992 
pracowa ł w ł ódzki m Tcwzc im S. Jaracza. Zagra ł 

Gu \lawa-Konrada w „DLiadach" A. Mickiewicza (M. 
Pru s), El isa w „W ielk anocy„ A.S tri ndberga. Pijaka w 

„Ślubie " i Syfona w „Ferdydurce" W.Gombrowicza. 
Valmonta 11· „11icbezpi ec znych Zll'iązkach " Laclo1a 

(wszystko w reż . B. Huss kowsk icgol. lgnaca w „Trans-Atl an tyku" 
W.Gombrov.-i tLa (M. Gr:Jbowsk i) , Ludmira w „Panu Jowialskim" A.Fredry 
(T. Bradecki) . Saliericgo w „Amade uszu" P.Schaffm (W. Z:Jwodz i1i sk i), 
Króla w „facurialu" M.Gh elderocte·a ( . .\. Pawł ow>ki). Kocz kar iowa w 

„Ożenku " M.G og ola (W. Foki nJ, Manilowa 11 „Martwych Ju1zach" 
M.Gogola (W.Fokin l. Łohoys k ie go w „Po że g n a niu jesien i'' 
St.I.Witkie ll' icza 1M .Grabowski ). Nagrody akto rskie na fe ti wa lach w 
Opolu i Kali szu. Złota Masb za rolę mę ską w sezonie 199 1/2 w Łodz i , 

Sreb rny Pi e ri c ic ń za role 11• sezonie 1985/6 w Łodzi Teair im. J.Slowackiego, Pl. iw. Ducha I, 31-023 Kraków 
ln formaCJC i rew" acja bile1ów. lmpresoria1Teairu.1cl. 22 40 22 

w n l'ł'J_ ~~ 

p emt 9 

Koordynacja pracy 
art ylt)czncj 
Kierow nik te ch ni czny 
Gl ówn) energetyk -
Kiero11 nik DLia lu 
O wiet len ia 
Reu lizuCJa światla 
Reali za ja dź w i ę ku 

Brygadier sceny 
Rekwi1.ytor 

Kierownicy pracow ni : 
krawie ki j dnmskiej 

krawiec ki ej męs ki ej 

mal arsko modc la1or,kiej 

stolarskiej 
ś l u ,a r s ki ej 

perulm kiej 

inpi m~iej 

11e" skiej 

Kasa bi le1owa czynna od w1orku do 'obo1y w godz. 11- 14 i 15· I 9, tel. 22 45 75 w. 238 
W niedz i e l ę dwie godzi ny przed spe~ l nklem 

Pmdspmdai. rozpoczyna się 5 dni przed spekiaklem 

Kinga Głowac ka 

Rys zard Hodur 

Rysza rd Starobrań s ki 

Janusz Zielonka 
Toma>l Kaim 
Józef Wolski 
St ani s ł 11 Noco ń 

Mari a Szczypczyk 
Leszek \Vyż ga 
Maria Hodur 
St an islaw. ieć 

Jan Boroń 
Boże na Rybak 
Mi chał Rzepka 
Wladys ław Nowakows ki 

Ceny biletów: 
Duża scena: 30-401ys. 
Minia1U ra: 
bile1y normalne 30 !)1. 

bilety ulgowe 25 i)'S 

Spektak le „Sceny Zc:?Zekucji" 
bilety nonnalne 50 l)S. 
bile1y ulgowe 40 tys. 



w REPERTUARZE TEATRU 
1. A. Frelro 

"Damy i huzary" 

2. A. Osiecka Z. Konieczny 
"Śnieiyca " 

3. W. Sh~kespeare 
"Buna" 

4. St. Wyspiański 
"\\')mienie" 

5. M. Gogol 
"Martwe Dusze" 

6. St. I. Witkiewicz 
"Poiegnanie jesieni" 

~ 
Da.my i huzary 

na scenie Miniatura: 
I. I. Ibsen 

"Drika Kaczka" 

2. P. de Beaumarchais 
"W ele Figara" 

3. H. Barker 
"SeenJ' z egzekucji" 

4. F. de Rojas 
"Celestyna" 

5. R. Harling 
"Stalowe ~lagnolie" 

6. P.Comeille 
"Iluzja komiczna" 

Stalowe 
magnolie 

Najbliższe premiery: Brianfriel 
" \\tańcu" 

W. Shakespeare 
"Juliusz Ce1.ar" 



Sponsorzy 

Konsulat Generalny Re uhli.ki Austrii 

~IUC 

llVUlTURk 
Manta t 

f tU hll11f•U ł'I Ul łl 


