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SKRZYPEK NA DACHU
{Fiddler on the Roof)

Joseph Stein
muzyka - Jerry Bock
piosenki - Sheldon Harnick
tekst -

Pierwsze wystawienie nowojorskie w reżyserii i choreografii Jerome Robbinsa.
Na nowojorskiej scenie przedstawił 22 września 1964 roku Harold Prince.
Sztuka oparta na motywach dzieł .Sholema A leichema; za specjalną zgodą Arnolda Perla.

W prapremierowej realizacji w roli Tewiego-Mleczorza wystąpił Zero Mostel, a partię jego żony Gołdy optwarzoła tancerka Maria Karniłowa .
Wystawienie „Skrzypka" kosztowało 375 OOO dolarów, zysk z przedstawień 4 OOO OOO dolarów.
Było to najpopularniejsze przedstawienie w dziejach musicalu: do 1 maja
1972 wystawiono go 3 242 razy, czyli przez 9 lat grywano „Skrzypka" codziennie.
W ciągu dziesięciolecia od nowojorskiej prapremiery przetłumaczono
„Skrzypka" no 18 języków, wystawiając go w 35 krajach dla 40 OOO OOO widzów.
W wielu krajach musical ten grywany jest pod tytułem „Anatewka".
Jedną z najsłynniejszych realizacji przygotował w 1971 roku w berlińskiej Ko-

mische Oper Walter Felsenstein.
W 1971 roku Norman Jewinson nakręcił film, w którym rolę Tewiego powierzył izraelskiemu aktorowi Chaimowi Topolowi, a sola skrzypcowe lsaakowi Sternowi.

Polska premiera „Skrzypka" odbyła się 5 maja 1983 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
Autorem przekładu libretta i tekstów piosenek jest Antoni Marianowicz,
twórca m.in. libretta musicalu „Dama od ·Maxima".

Autorzy„.
Dziękuję

Lady Be Good {Gershwin)
Statek komediantów (Kern)
Opera za trzy grosze (Weill)
O Tobie śpiewam (Gershwin)

Ci, Ewo (Renz)

Dama od Maxima (Sielicki)
Pan

lagląba (Bloch.)
•1 .

Naga (Niebiesko-Czarni)

By, Jupiter {Rodgers)
Oklahoma (Rodgers)
Karuzela (Rodgers)
Kiss Me, Kate! (Porter)
Panowie wo/q blondynki (Styne)
South Pacific (Rodgers)
Kankan (Porter)
My Fair Lady (Loewe)
lrma-la-Douce (Monnet)
West Side Story (Bernstein)

Fiorel/o (Beck)
Cyganka (Stynes)
Jak

zrob ić

Oliver (Bort)
interes nie przemęczając

się

(Loesser)

Hello, Dolly! (Herman)
Skrzypek na dachu (Beck)
Zabawna dziewczyna (Styne)
C z łowiek

z La Manchy (Leigh)

Kabaret (Konder)
Hair {McDermot)

Musical to utwór integrujący („.) elementy teatru,
muzyki, piosenki, baletu itp. w taki sposób, żeby każ
dy z tych elementów służył przekazywaniu akcji i idei
utworu, żeby żaden z nich nie był, jak w operetce,
pretekstem do śpiewania czy tańczenia. Musical chce
wzruszać, śmieszyć, porywać, przekazywać treści ludzkie, treści społeczno-ideowe. Odpadają wszelkie konwencje i stereotypy - nie ma pary romantycznej i pary komicznej, nie ma komika i subretki. Są po prostu
ludzie w konkretnych dramatycznych sytuacjach. Regułą staje się adaptacja znanego materiału literackiego ...
Antoni Marianowicz
(Przetańczyć całą noc„.)

Obiecanki, obiecanki (Bacharach)
Oh, Ca/cutta
Dwaj Panowie z Werony (McDermot)

Jerry Bock (ur. 1928) i Sheldon Harnick
(ur. 1924) są obaj zawodowymi muzykami.
Kiedy w roku 1958 zadebiutowali jako spół
ka autorska (Bock muzyka, Harnick teksty), mieli już za sobą sporo doświad
czeń teatralnych. Ich pierwszy musical Body Beautiful (z librettem Josepha Steina)
nie zyskał powodzenia, ale zwrócił uwagę na
utalentowany zespół twórczy.
Rok później przyszedł wielki sukces musicalu Fiorel/o (libretto Jerome'a Weidmana i George'a Abbotta), umuzycznionej
biografii jednego z najpopularniejszych polityków amerykańsk i ch, Fiorella La Guardii, burmistrza Nowego Jorku w latach 1933
-45. Zarówno muzyka, jak i teksty piosenek zrobiły furorę, zwłaszcza utwory o zacięciu satyrycznym. Fiorello zdobył Nagrodę Pulitzera 1) i wiele innych wyróżnień dla
hvórców, realizatorów i wykonawców . Na stępnie, po dwóch niezbyt udanych musi calach - Tenderloin (1960) i She Loves Me
(1963), Bock i Harnick sięgnęli do opowiadań klasyka żydowskiej literatury, Szolema
Alejchema (1859-1916).
Temat - dzieje Tewiego-Mleczarza 1 Jego rodziny; miejsce akcji - carska Rosja,
czas początek naszego stulecia (1905).
Projekt nie zachwycił ani librecisty, Josepha Steina, ani producenta, Harolda Prince'a . Ale wreszcie dali się namówić do
współpracy, przyciągając jako reżysera Jerome'a Robbinsa. W ten sposób narodził
się jeden z największych spektakli nowoczesnego teatru muzycznego.

Godspel/ (Schwartz)
Jesus Christ Superstar (Webber)
Chicago (Kander)
Chorus Line (Hamlish)

1)

Evita (Webber)

Najpoważniejsza nagroda przyzna wana

w A meryc e w d zie·
mu zycznym wyróż
nionym tq nagrodą był musical Ol Thee I Sing (0 tobie śpiewom) z muzykq Gershwina

dzinle

music-hal/ - teatr typu muzyczno-rewiowego
musical - speilctokl muzyczny

literatury.

Pierwszym

utwore m

Klamrą spinającą całość jest rzewny ton
skrzypiec, ale muzyka Skrzypka nie jest rzewna: przeciwnie - jest pełna werwy, niesłychanego wręcz temperamentu. Na dodatek operuje ona niezwykle· zróżnicowanym
i świetnie animowanym materiałem dźwię
kowym. Znaleźć w nim można elementy folkloru żydowskiego, starych romansów rosyjskich, a obok nich typowo współczesne tematy, z całą ich maestrią .
Skrzypek na dachu zawierał humanistyczne przesłanie, przemawiające do publiczności na całym świecie, niezależnie od
rasy czy narodowości. Urzeczeni sukcesem
twórcy postanowili ponownie sięgnąć po te-

· motykę żydowską -

i przegrali. Ich wystawiony w listopadzie 1970" roku musical Rotszyldowie ukazywał dzieje sławnej bankierskiej rodziny w latach 1772-1818. Bock,
Harnick i librecista Sherman nie potrafili
tu wyjść poza ilustrowaną piosenkami faktografię . Rotszy/dom zabrakło surrealistycznego skrzypka na dachu ...
śledząc pilnie kroniki musicalowych premier nie natknąłem się na nowsze dzieła
autorów Skrzypka. Czyżby po tym fantastycznym sukcesie Bock i Harnick znaleźli
się w podobnym impasie, jak Lamer i Lo-
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producent

Trzydzieści teatrów Broadwayu to pusto
stojące budynki, które właściciel wynajmu-

je producentowi na poszczególne przedstawienia. Producent jest najważniejszym czło
wiekiem, centralną postacią amerykańskie
go systemu teatralnego. Zdobywa on nie
tylko podstawowe środki na sfinansowanie
produkcji, angażuje autorów i personel,
lecz czuwa również nad produkcją od pierwszej chwili aż do premiery.
Przez wiele lat królem producentów Broadwayu był David Merrick, który wystawił
osiemnaście musicali, w tym Hello Dolly.
W ostatnich latach zdetronizował go Harold Prince, nie mniej zręczny jako biznesmen, a przy tym znacznie bardziej kompetentny jako człowiek teatru (ma na swym
koncie również duże sukcesy reżyserskie).
Wśród wielu wystawionych przez Prince'o
musicali szczególną sławę zyskał Skrzypek
na dachu, West Side Story, Kabaret i Evita.
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Dlaczego od chwili obejrzenia na Broadwayu słynnego spektaklu Skrzypka na dachu, to jest od lat kilkunastu, marzyłem o
przetłumaczeniu tego musicalu i wystawieniu go na scenach polskich teatrów? I dlaczego praca nad tym musicalem dostarczyła mi obok niemałych kłopotów tak
wiele autentycznej satysfakcji?
Odpowiedzieć na to pytanie nie jest łat
wo, tak jak niełatwo jest uwierzyć, że spoś
ród niezliczonego mnóstwa ludzkich losów,
akurat los niepozornych mieszkańców ukraińskiego miasteczka Anatewka w ro·t<u 1905
potrafi do takiego stopnia rozpłomienić wyobraźnię milionów widzów no całym świe
cie.„
I że na przykład w Nowym Jorku, stolicy
pięknych i barwnych musicali, przez przeszło dziewięć lat dzień po dniu kilka tysię
cy doskonale ubranych ludzi płacić będzie
kilkanaście dolarów za bilet na sztukę, prezentującą zamierzchłe dzieje gromady ober·
wańców i nędzarzy ...

Oczywiście, dla wielu widzów atrakcję
stanowi obyczaj żydowski - zmieciony bezpowrotnie z powierzchni polskiej ziemi w
wyniku dokonanej przez hitlerowców bezprzykładnej rzezi. Ale te etniczne, rzekłbym,
walory Skrzypka na dachu nie mogą jeszcze zadecydować o jego fenomenalnym
sukcesie w większości krajów, u publicznoś
ci żydowskiej i nieżydowskiej, u takiej, do
której przemawia specyficzna atmosfera tej
sztuki i takiej, która nie jest ani trochę wrażliwa na poetykę Chagalla. Jest więc w musicalu Bocka, Steina i Harnicka jakiś element, który usprawiedliwia powszechne również i moje zauroczenie Skrzypkiem
na dachu w kategoriach uniwersalnych.
Tym elementem jest, jak sądzę, głęboko
ludzka, humanistyczna wymowa musicalu,
jego ciepły i pełen wyrozumiałości stosunek
do małych ludzi i ich nierównej walki z losem, z której wychodzą pokonani, ale bynajmniej nie zmiażdżeni.
Chyba na całym świecie trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie dostrzegłby w odległych
problemach skromnego żydowskiego mle-
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czarza, jego rodziny i sąsiadów, jakiejś
analogii do własnych problemów, kto nie
dojrzałby w jego naiwnym heroizmie jakiejś
zachęty do walki o przetrwanie i przechowanie najcenniejszych dla siebie wartości,
na przekór wszelkim przeciwnościom losu.
Wspomniałem o kłopotach
i satysfakcjach, związanych z pracą nad przekładem
Skrzypka. Kłopoty dotyczyły zwłaszcza warstwy językowej zachowania niepowtarzalnej aury tego języka, bez popadania
w tzw. szmonces, czyli złośliwe przedrzeź
nianie dla łatwych humorystycznych celów.
Szukałem rozwiązań w sferze składni, szyku, ich intonacji. A satysfakcji dostarczy!
mi każdy szczęśliwie przyswojony zwrot, każ
da scena, każda naturalnie brzmiąca piosenka.
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BELLA CHAGALL

SZABAS
Od wczesnego ranka piątek jest już całkiem innym dniem.
No pierwsze Ślliodonie czekają no nas no szerokim parapecie okiennym nie tylko słodkie bułecz
k', przekładane ciasteczko, ole przede wszystkim pirom'ido faszerowanych cebu loków.
W piątek nie przyrządza się ~epłych potrow2).
Zamiast ciepłego danio wsuwają ci do ręki cebulek. Szeroki jak piecyk napełniony rozżarzonymi do
b1ołości węglami, cebulek starannie ·napchany smażoną cebulą chwieje się w dłoniach.
Jak tylko go dot.knąć zębami, zaklejają się usta . Ciasto przyczepia się do podniebienia, dopiero
szklanka mleka pomaga mu prześlizgnąć się dalej(„.).
W tę w ill ę szabasu, jak dzień długi, wielki ruch
panuje w całym domu . Już skoro świt sieka się cebu l ę . W kuchni jak w młynie. Piec już rozpalony,
kucharka Chojo w akcji, tu miesi plecione chałki,
tom skubie kurczęta.
Delikatny

puszek osiada no jej fartuchu, unosi
jak maleńkie kurczątka bijące skrzydeł
kami . W m1iseczce Choja sieka całą górę obranej
ce buli, o ż zrobi się z niej zupef,no miazga. Oczy
kucharki płaczą . Wydoje się, że wszyscy pachniemy cebulą . Zapachy, jedne silniejsze od drugich,
pr ze n iikoją cały dom.
si ę dookoła

Długo

wielka ryba pluszcze w cebrzyku . Z trudnosc1ą rozszerzonymi
skrzelami wyciąga kropelki
wody. Jej ostatnie podrygi skupiły się w ogonie. Ryba rozbryzgolo wodę , wydala ostatnie tchnie.nie i
leży teraz z otwartym pyszczkiem(„.).
Nikt nie stoi bezczynnie. Rebe z mlodszym1i brać
mi spieszy się do łaźni . Sasza biega po jadalni, rol.ii porządki w szafach, wymyśla jednemu z chłop
ców, który obija się tylko i nic nie robi(.„).
Otwieramy wielk i stół i umacniamy przedłużenia.
że choć najbardziej bym

Stó ł staje się tak długi,

wyciągnęło ramię, nie byłabym w ston'ie dosięgnąć
drugiego końca. Biały, pięk'fly, świeżo nakrochmalony obrus rozkładamy no colą jego długość . Jed,no
chwilo i nogi stołu znikają. Końce obrusa opadają i spływają w faldach jak treny.
Podchodzę do miejsca taty i przykrywam szabasowy chleb jak pa,nnę welonem. Po drugiej stronie
stołu stoi już srebrny pięcioramienny świecz,nik morry. Z pewnością, żeby miał dobrą liczbę świec,
oprawiono go jeszcze w dwa ramiona. W siedmiu
profitkach kołyszą się długie białe świeczki. Świecz
nik mamy zaćm'iewa mój mały lichtarz ; to tatuś mi
go podaro wał. Wypukłe srebro jest rzeźbione no
kształt przezroczystej pajęczyny. Moly szklany kubeczek jest umieszczony w otworze, z którego póź
niej moja świeczko spływać będzie kropla po kropli.
Saszo wnosi samowar, zapala lampę . Wypolerowany samowar paruje i kopie prawdziwa lokomotywo! Wisząca lampa pali się jasnym płomie
niem. Wszystko staje s i ę oiepłe i świetliste.„ Tato
zasiada do stołu i spokoj.nie rozkoszuje się słodką
h e rbatą z konfiturami(.„) . Suknio
mamy szeleści,
eleganckie budki suną do jadalni; w progu zatrzymuje się przez ch w ilę nieruchomo, jak gdyby biały s tół ze srebrnymi świecznikami olśnił jej oczy. I
teraz zaczyna się spieszyć . Odświeża sobie twarz
i ręce wodą , poprawia śnież.n abiały koronkowy kol n; erzyk, który zwykle llOSi, i jo,ko nowo mamo podchodzi do świeczników. Z zapałką w ręce zapola
j e dną świeczkę po drugiej. Lichtarz budzi się, błys
ka płomieniem , oświe t la t warz mamy. Jak zahipnot yz owano, mamo spuszcza oczy. Powoli, trzy razy z
rzędu, ogarnia światełka obu rękami, tok jakby
chciała zamknąć w nich swoje serce. I ze św i eczka
mi rozpływają się kłopoty całego tygodnia .

O no

błogosławi

mamine modlitwy. Moja świeczko ledwie zapalona
się rnzpływo. Moje ręce krążą wokół niej, by
zatrzymać jej łzy.

już

Słyszę, jak morno w swoich modlitwach wymienia takie czy in<11e imię. Wymienia dzieci, swojego
ojca, swoją matkę„. Oto i moje imię poda w pło
mienie świec. Serce mi płonie.
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Niechaj ich pobłogosławi
Morna opuszcza wreszcie
tłumię słowo

-

Amen! -

-

Dobrego szabasu! -

w

Bóg

dłoniach.

wolo głośno morna.

Odkryta twarz wydoje się tok czysto, jak gdyby
szabasu.

pochłonęło jasność ś w iateł

odpowiada OJC1ec z
- Dobrego szabasu! d rugiego końca stołu i wstaje, żeby pójść do bóż
nicy.

K a ż dy przedm iot jest uło ż ony, zawieszony no swo im miej scu. Na wet piec kuchenny zakryto czor•ną
blachą. Na piecu nie ma już garnków ani wiązek
chrustu . ścio.n y stoły się biel sze, mgiełka pory już
wyschła. Wszędzie
pozamiatane, wszędz i e czysto,
szabas.
Przeło ż yła Jolanto Sell

Zapolom moją małą świeczkę w świeczniku mamy, tok jak ona wznos z ę ręce i jak gdyby poprzez
krat ę szepczę do mojej małej świ e czki podsłyszane

1) S z a b a s

-

nazwo siódmego dnia tygodnia, dnia od-

poczynku. Szabas zaczyna si ę w piątko wy wiec zór i koń
czy w noc po sobocie. W tradycji żydo w skiej - centralny punkt wszystkich świqt, symbol praw człowi e ka.
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Wiośni e w
ł e potrawy,

piąte k

4) Na zwa

kobiety żydows ki e pr z yrz ąd z ały ciepw szabas ni e wolno było gotować.

ponieważ

3) Tablice z pi e rwszymi
ołtar z a

w

l iterami

bó ż ni c y .
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ROTSZYLDEM

MONOLOG MEŁAMEDA!) Z KASRYLóWKI

Wszechmogą-

światła

szabasu . Ci che modlitwy
sączą się przez jej polce i dodają jeszcze więcej
p lamieni do ognia. Ręce mamy zapalają się ponad
świ ecami, tok jak błyszczą Tablice Praw3) ponad
Świ ętą Arkq 4) .

GDYBYM

ręce .

- Dobrego szabasu! - w olo kucharka od drzwi.
Cl1ajo zdejmuje z półki swoje dwa miedziane lichtarze i w kłada do nich krótkie ś w ieczuszki. Wraz ze
starym stołem, nakrytym białym obrusikiem, kuch.ni c d n•io powszedniego zmieniło się nie do poznania. Biel obrusa i dwie białe świeczki wniosły do
riie j spo·kój.
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D z iesięciu

Przyka z ań.

- Gdybym był Rotszyldem ..• - rozgadał się pewnego razu mełamed z Kasrylówki . A było to w zwykłv czwartek, gdy żono upominało się o pieniądze
no szabas, a on ich 'floturalnie nie miał. - Aj, gdybym był Rotszyldem ! ZgodniJcie, co bym zrobił?
Przede wszystkim wprowadziłbym zwyczaj, że żo
no zawsze musi mieć przy sobie trojaka, w ten sposób nie wierciłaby mi dziiury w brzuchu, gdy przychodzi kochany czwartek, a nie ma .na szabas ... Po
d : ugie, wykupiłbym z zastawu szabasową kapotę„ .
A lbo nie, wykup i łbym raczej żony płaszcz na kocim
futrze i niech ona już przestanie mi głowę susąć, że jej zimno! Kupiłbym no własność cały domek, w którym mieszkamy, wraz ze wszystki mi trzema pokojami, z komórką, sp i żarnią, piwnicą, stry-·
erem i ze wszystkim od góry do dołu - niech nie·
gada, że jej ciasno! Weź sobie, żono, dwa pokoj e i gotuj, piecz, szoruj, krzątaj się, hałasuj, a mnie·
zostaw w spokoju, abym mógł bez przeszkód siedzieć z moimi uczniami nad talmudem. Żadnych .
kłopotów z utrzymaniem, nie trzeba martwić się,
skąd wziąć no szabas rozkosz! Wszystkie córki
wydoję za mąż, pozbywam się garbu niczego mi
ju ż nie brok.
Wtedy zaczynam interesować się miastem. Najsomprzód składom datek no nowe pokrycie dachu,
starej bóż.nicy, żeby Żydom przestało kopać na gło
wy w czasie modlitwy. M ykwę natomiast każę zup e łnie przebudować, bo loda dzień może się tam .
przytrafić, Boże broń, nieszczęście. A nuż wydarzy- ·
lo by się to akurat, gdy niewiasty się kąpią? A jeśli '
już robimy porządek z my,kwą, to tym bardziej no··
leży to uczynić ze szpitalem.
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i postawić na jego m1e1scu nowoczesny ośrodek, i to jak się patrzy, z łóżka
mi, z lekarzem, z lekarstwami, z rosołkami
codziennie dla chorych, tak jak to bywa w
przyzwoitym mieście. Następnie stawiam
Dom Starców, ażeby starzy talmudyści nie
musieli szukać spokojnego kąta w bóżni
cy. Z kolei zakładam Towarzystwo Odziewania Nagich, ażeby dzieci nie musiały
świecić, za przeproszeniem, gołymi pępka
mi. Potem Kasę Pożyczkową, z której każdy
Żyd, czy to mełamed, czy rzemieśln·ik, czy
nawet kupiec, otrzyma bezprocentową pożyczkę; w ten sposób nikt nie będzie musiał zastawiać ostatniej koszuli. Potem ufundowałbym
towarzystwo „Ożenek", które
każdą bez wyjątku niemłodą już, biedną
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kaidy wkrq~ po-1a-pie

dziewczynę wyposaży jak się należy i wyda
za mąż. I wiele, wiele jeszcze tym podobnych instytucji zorganizowałbym w Kasry-

lówce. Przepraszam, a dlaczego tylko u
nas, w Kasrylówce? Wszędzie ufundował
bym takie towarzystwa, wszędzie, gdziekolwiek znajdują się bracia nasi, synowie Izraela, wszędzie, na całym świecie! Zgadnijcie teraz, co bym zrobił, żeby wszystko to
utrzymać w należytym porządku? Powołał
bym wielkie Towarzystwo Wielkiego Miło
sierdzia, które miałoby pieczę nad wszystkimi towarzystwami, nad wszystkimi Żydami,
ażeby ci mieli wszędzie utrzymanie, żyli w
zgodzie i mogli siedzieć w jeszybotach2) studiując Chumesz3) i Raszi4), i Gemuręs), i
Tojsefojs 6 ), i wszystkie Siedem Nauk7) i

j.J.
się,

wszystkie siedemdziesiąt języków. A nad
wszystkimi jeszybotami byłby jeden wielki jeszybot - Żydowska Akademia, oczywiście w Wilnie, skąd wychodziliby najwię
ksi mędrcy świata, a wszystko byłoby bezpłatne, „na kf;)szt bogacza", to znaczy z
mojej kieszeni, i wszystko musiałoby się odbywać w ładzie i porządku, według okreś
lonego planu, ażeby nie było żadnego „daj
mi - weż se chap-łap", przeciwnie,
każdy miałby na względzie dobro ogółu.
No, a dla dobra ogółu trzeba zabezpieczyć
jednostkę. A czym można zabezpieczyć jednostkę? Tylko środkami utrzymania, bo najważniejszą rzeczą jest chleb. Bez chleba
nie może być zgody. Z powodu tego, pożal
się Boże, kawałka chleba jeden czyha na

że

wTa-śnie ja, mi • lio-ner, mit>·.1zkam tu.

życie drugiego i gotów jest zarżnąć go, zamordować, powiesić! Za co, sądzicie, mają do nas pretensje wrogowie Żydów, nasi
Hamani z całego świata? Za nic. Wszystkiemu winien ten kawałek chleba! Gdyby mieli chleb, nie byliby dla nas tacy źli. Pogoń

za chlebem budzi gniew, gniew prowadzi
do nienawiści, a stąd, uchroń nas Boże,
biorą się wszystkie kłopoty na świecie, wszystkie nieszczęścia, wszystkie prześladowa
nia, wszystkie mordy, wszystkie zbrodnie i
wszystkie wojny„.
Aj, te wojny, te wojny! To jest, powiadam
wam, najzwyklejsza rzeź dla świata . Gdybym był Rotszyldem, zlikwidowałbym wojny, ale to zupełnie!

Spytacie zapewne jak? Za pomocą
pieniędzy. A mianowicie? Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Powiedzmy, że dwa pań
stwa drą się o jakiś skrawek ziemi, który

•

wart jest tyle co niuch tabaki; u nich zwie
się to „terytorium". Jedno państwo powiada, że ono należy do niego, a drugie pań5lwo powiada: „Nie, właśnie, że to moje
od stworzenia świata", to znaczy, ·że Pan
Bóg stworzył ten kawałek ziemi na cześć tego państwa. Wtedy zjawia się trzecie pań
stwo i powiada: „Obydwaj jesteście baranami ; to terytorium należy do wszystkich, a
wi ęc i ja mogę je zabrać". Krótko mówiąc,
te rytorium siak, terytorium owak, „terytori ują się" tak długo, aż zaczynają strzelać
z karabinów i armat, ludzie wyrzynają się
•m ajemnie jak barany, a krew leje się jak
woda.
Ale gdybym przyszedł do nich i powię
d z iał tak: „Sza , braciszkowie, chwileczkę
uwagi. O co wam właściwie chodzi, na
czym polega cały ten zatarg? Sądzicie, że
was nie rozumiemy? Wiemy, że wam wcale
nie chodzi o nabożeństwo, lecz o knedelki. Terytorium to tylko pretekst; najważniej
sze to tamte rzeczy, eciepecie, kontrybucja!
A gdy mowa o kontrybucji - do kogóż należy zwrócić się o pożyczkę? Do mnie, to
znaczy do Rotszylda. A więc, powiadam im,
wi ecie co? Ty, Angliku z długimi nogami w
kraciastych portkach, weż sobie miliard! I
ty, głupi Turku w czerwonej jarmułce - mili ard! I ty, ciotko Rajzo, weź miliard. Niech
tam! Bóg wam pomoże i spłacicie mi z powrotem, z niedużym procentem, cztery lub
pięć rocznie, nie chcę wzbogacać się na
was „ .
Czy rozumiecie tę kombinację? Korzyść
podwójna: ja zrobiłbym dobry interes, a
j e dnocześnie ludzie przestaliby się wzajemnie wyrzynać jak woły, bez najmniejszego
powodu. A jeśli koniec z wojnami, to na

cóż jest broń i wojsko, i cały tuzin innych
rzeczy, i cały ten tararam? Potrzebne jak
dziura w moście! A jeśli koniec z bronią, z
wojskiem i z całym tararamem, wtedy nie
ma też nienawiści, zazdrości, Turka, Angli-

ka, Francuza, Cygana, Żyda - przeciwnie,
przybiera zupełnie inne oblicze,
jak to u nas napisane: „I dni a o n eg o„." - to znaczy, gdy przyjdzie Mesjasz!
(:Zastanawia się przez chwilę).
A może? .„ To jest myśl! Gdybym był
Rotszyldem, możliwe, że zlikwidowałbym w
ogóle pieniądze. Koniec, nie ma pienię
dzy! Bo, mówiąc prawdę, czymże są pienią
dze? Pieniądze są przecież właściwie tylko umową, rzeczą, którą wmówiliśmy sobie.
Wzięto kawałek papieru, umieszczono na
nim jakieś cacko i napisano: „Tri rubla srebrom". Pieniądze, powiadam wam, to nic
innego jak zły duch, chorobliwa chciwość,
tylko że wszyscy pragną tego, a nikt nie
ma„. A gdyby w ogóle nie było pieniędzy
na świecie, wtedy zły duch nie miałby co
robić i chciwość nie byłaby chciwością. Rozumiecie czy nie? Tylko że w takim razie
skąd wzięliby wówczas Żydzi pieniądze na
srnbas? (Zamyśla się i po chwili): I skąd ja
teraz wezmę p ieniądze na szabas?„.
cały świat

Przełożył Ludwik Górski

1)
2)

Me Ia me d nauczyciel w che d rze , poczqtkowej religijnej szkółce ż ydowskiej.
J e szyb ot - religijna szkoła
żydowska,
wyższego
stopnia

niż

cheder.

3; G: h u m es z - Pi ę cioksiąg Mojiesza .
4) R a s z I - kome ntarz do Pięcioksiqgu Moj żesza.
5) Ge m u r a - część talmudu.
6) T o j s e r o j s - komentarz do talmudu.
7)
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Wśród bardzo
wielu muzyków pochodze.nia żydowskiego szczególnie licz,na jest grupa skrzypków-wirtuozów:
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Na skrzypcach grywał też twórca
najpo pularniejszego do dziś koncertu
Feliks Mendelna ten imtrumenł 0

ssohn oraz Albert EilflStein (który przebywając na emigracji w Ameryce dał
recital skrzypcowy na rzecz uciekinierów z Niemiec hitlerowskich).
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Gdzie-kol-wiek bę-dę nie za-po-rrmę jej.

W programie wykorzystano m.in. fragmenty książki Antoniego Marianowicza Przetańczyć całą noc„. WAiF
1979, Szolem Alejchema Zaczarowany
krawiec i inne humoreski w przekła
dzie Ludwika Górskiego, PIW 1959
oraz Belli Chagall Płonące świece w
tłumaczeniu Jolanty Self, Wydawnictwo Literackie 1978.

Teksty piosenek - Antoni Marianowicz
Redakcja programu - Danuta Gwizdalanka
Współpraca Czesław Mus
Projekt okładki - Piotr Żerdzicki
Projekty kostiumów - Marian Kołodziej
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SKRZYPEK NA DACHU.
(FIDDLER ON THE ROOF)
Tekst
Muzyka

JOSEPH STEIN
JERRY BOCK

SHELDON HARNICK

Piosenki

Przekład

ANTONI MARIANOWICZ
Za specjalną zgodą Arnolda Perla.
Pierwsze wystawienie nowojorskie w reżyserii i choreografii

JEROME ROBBINSA
Na scenie nowoforskiej przedstawił Harold Prince
Reżyseria

Kierownictwo muzyczne
MIECZYSŁAW

DONDAJEWSKI

JAN MACIEJOWSKI

Choreografia

Scenografia
MARIAN

BORIS SLOVAK

KOŁODZIEJ

Przygotowanie chóru .
JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA

Premiera 14 stycznia 1984

WYKONAWCY:
Tewie, mleczarz

Edward Kmiciewicz
Janusz Temnicki

Marcin Bednarek
Marzec

Michał

Abram, księgarz

Marcin Bednarek
Jerzy Walczak

Gołda, jego żona

Aleksandra lmalska

Cajtla

Ewa Werka

Naum, żebrak

Jerzy Szalały

Ewa Iżykowska

Babcia Cajtla

Ewa Sukiennik
Jerzy Walczak

Danuta Trudnowska

Fruma Sara
Danuta Kaźmierska
pierwsza żona Lejzora

Hudel
Chawa

I

Mendel, syn Rabina

ich córki

Szprynca

Maria Czyżak
Magdalena Hil.bner
Krystyna Frąckowiak
Zofia Stróżniak

Policjant

Jerzy Fechner

Bil ka

Fiedka, młody
Rosjanin

Wiesław

Jenta, swatka

EIJl(a Bernat

Saszo, jego przyjaciel Marek Bieniaszewski
Ryszard Wróblewski

Motel Kamzoil
krawiec

Aleksander Burandt

Szajndla jego matka Wiktoria Jarosz
Krzysztof Szaniecki

Perczyk, student

Josek, kapelusznik

Andrzej Ogórkiewicz

Mojsiek

Józef Katin

Rabin

Władysław ·Wdowicki

Bednarek

Skrzypek

Grzegorz Witkowski

Taniec rosyjski

Ryszard Bar~nowski

I
Taniec z butelkami

Lejzor Wolf, rzeźnik Andrzej Kizewetter
Mordka, karczmarz

Tomasz Wolski

Solo skrzypcowe

Andrzej Górny,
Józef Zieliński,
Ryszard Dłuiewicz,
Janusz Kołodziejczak,
Jacek Szczytowski,
Sławomir Balcerek
Piotr Kostrzewski
Wacław Szmańda

Krzysztof Dastych
Bogumiła Chojnacka
_..

Orkiestra, Chór i Balet Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu
Dyrygenci
Asystent dyrygenta
Asystent reżysera
Asystent scenografa
Asystent choreografa
Inspicjentki
Suflerki

Mieczysław Dondajewski
Antoni Gref
Jarosław Bagrowski
Władysław Wdowicki
Adam Rymarczuk
Eleonora Pa nek-Donc;f ajewska
Irena Lubońska
Janina Zalewska
Stefania Benk
Aleksandra Jakubowska

