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Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem 
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 
Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa 
Dwa narody tym samym karmione cierpieniem. 

Antoni Słonimski 

Opera Narodowa/National Opera 
Rok narodzin/Fo.unded in 1778 
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Dyrektor naczelny/General director 
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Skrzypek na dachu 
jest wystawiany w Polsce niemal wszędzie. 

Poza wieloma jego wspaniałościami, 
powodem takiej mody jest odreagowanie 

na wieloletnią niemożliwość grani tego arcymusicalu 
w naszym kraju. 

Przez wiele sezonów, 
z Broadwayu i z Felsensteinowskiej Komische Oper 

dochodziły do nas echa 
wzruszającego losu Tewiego Mleczarza z Anatewki. 

Teraz także w Warszawie będzie można oglądać 
to niezapomniane widowisko. 

Niech więc za sprawą teatru zwycięża pogląd, 
że świat nie jest taki zły. 

Bywają ludzie przyzwoici i nie należy wątpić. 
Tylko z nadzieją i wiarą można iść do przodu ... 
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and Children Chorus „Alla Polacca" 

Prapremiera/World premiere 
Imperial Theatre, Broadway, New York 

22 września/September 1964 

Premiera w Teatrze Wielkim/Premiere at the Teatr Wielki 
19 czerwca/June 1993 



-. 
~. 

' 

If I Were a Rich Man 

If I were a rich man 
Daidle deedle daidle 

Digguh digguh deedle daidle dum, 
All day long I'd biddy biddy bum, 

If I were a wealthy man. 
Wouldn' t have to work hard, 

Daidle deedle daidle 
Digguh digguh deedle daidle dum, 

If I were a biddy biddy rich 
Digguh digguh deedle daidle man. 

I'd build a big, tall house with rooms by the dozen 
Right in the middle of the town , 

A fine tin roof real wooden floors below. 
There would be one long staircase just going up, 

And one even longer coming down, 
And one more leading nowhere just for show. 

l'd fili my yard with chicks and turkeys and geese 
And ducks for the town to see and hear, 

Squawking just as noisily as they can. 
And each loud quack and cluck and gobble and honk 

Will land like a trumpet on the ear, 
As if to say, here lives a wealthy man. 

I see my wife, my Golde, looking like a rich man's wife, 
With a proper double chin, 

Supervising meals to her heart 's delight. 
I see her putting on airs and strutting like a peacock, 

.Oi! what a happy mood she's in, 
Screaming at the servants day and night. 

The most important men in town will come 
to fawn on me. 

They will ask me to advise them like 
a Salomon the Wise, 

"If you please, Reb Tevye. Pardon me, Reb Tevye," 
Posing problems that would cross a rabbi 's eyes. 

And it wont ' make ()ne bit of diffrence 
If I answer right or wrong. 

When you' re rich they think you really know! 

If I were rich I'd have the time that I lack 
To sit in the synagoglie and pray, 

And maybe have a seat by the eastern wali, 
And I'd discuss the Holy Books with the learned men 

Seven hours every day. 
That would be the sweetest thing of all. 

Wouldn ' t have to work hard, 
Daidle deedle daidle 

Digguh digguh deedle daidle dum, 
Lord, who made the lion and the lamb, 

You decreed I should be what I am, 
Would it spoi! some vast, eternal plan -

Jf I were a wealthy man? 
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Gdybym był bogaczem 

Gdybym był bogaczem, 
Dejdel didel dejdel 

Digu digu didel , dejdel dum, 
Cały dzień bym biddy biddy bum, 

Gdybym ja był wielki pan. 
Pracy bym się brzydził, 

Dejdel didel dejdel 
Digu digu didel dejdel dum, 

Gdybym ja był biddy, biddy bum 
Diggu diggu didel dejdel pan. 

Zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, 
W samym by sercu miasta stał, 

A schodów by bez liku było w domu tym. 
Okropnie dużo w górę, w dól ciut-ciut 

I donikąd schody też był miał, 
Bo sobie tak akurat życzyłbym. 

W podwórku to ja chcę dorodny mieć drób, 
Co krok „gul, gul' ', „kwa, kwa", „gę, gę" , 

Taki koncert - ojojoj! - jak ze snu. 
Tu indyk, tam znów gęś, coś z kaczek i coś z kur 

I już każdy w krąg połapie się , 
Że właśnie ja, milioner, mieszkam tu. 

Ja widzę swoją Gołdę jako bogaczową dziś . 
Ma podbródki piękne dwa, 

W kuchni krząta się, gdzie kucharek moc, 
I ważna jest, że aż strach i wszystkim ona rządzi , 

Oj, ależ ona radość ma, 
· Mogąc sobie wrzeszczeć dzień i noc! 

Najmędrszych ludzi z miasta tłum już chce 
Odwiedzić mnie, 

Już słuchają mych opinii, jak 
Salomonowych rad. 

„Powiedz nam, reb Tewie, wybacz nam, reb Tewie", 
Niby cadyk słynę już na cały świat. 

I będzie całkiem bez znaczenia 
To, że mylę się lub łżę , 

Kto bogaty, ten rozumy zjadł! 

I miałbym wtedy czas, którego mi brak, 
By spędzić byt swój w synagodze, 

Przy wschodniej ścianie mieć stałe miejsce w niej 
I komentować Talmudu co dzień treść. 

Tym sprawom się oddając co dzień 
Przez siedem godzin, 

Jak każdy Żyd. 
Bo czy można słodziej żyć i lżej? 

Pracy bym się brzydził, 
Dejdel didel dejdel 

Digu digu didel dejdel dum. 
Ty, coś jagnię stworzył oraz lwa, 
Czemuś uparł się , że właśnie ja 

Zepsułbym Ci boski świata plan -
Gdybym ja był wielki pan! 
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„Skrzypek na dachu? To brzmi dziwnie, prawda? Ale w naszym 
małym miasteczku każdy jest takim skrzypkiem na dachu, próbują
cym wygrać najprostszą melodię , a jednocześnie nie dać się strącić 
groźnym podmuchom losu. Nie jest to wcale łatwe, toteż spytacie 
zapewne, dlaczego tu pozostajemy, skoro nasze życie jest tak 
niebezpieczne .. . ? Pozostajemy, ponieważ Anatewka jest naszym 
domem. A co pozwala nam tutaj żyć i przetrwać? Odpowiem jednym 
słowem: tradycja! 

Tym tekstem mleczarz Tewie rozpoczyna słynny musical Bocka, 
Steina i Harnicka. Musical, który już od lat podbija cały świat, a którego 
premiera odbyła się , oczywiście, na Broadwayu. Dlaczego: oczywiście? 
Dlatego, że Broadway to przecież także tradycja - miejsce narodzin 
i rozkwitu amerykańskiego musicalu; tradycja sięgająca ponad stu lat, 
podczas których ta najdłuższa, 33-kilometrowa aleja przeciskająca się 
poprzez cały Manhattan, od parku Battery aż po Bronx, po dom num~r 
6695, oglądała wszystko, co w amerykańskim teatrze najlepsze. Tak się 
to, w każdym razie, powszechnie określa, choć w gruncie rzeczy nie jest 
to zgodne z prawdą, jako że przytłaczająca większość „teatrów Broad
wayu" usytuowana jest nie przy tej ulicy, lecz w jej pobliżu, w małych , 
wąskich przecznicach biegnących od Broadwayu na zachód. Słowo 
„tradycja" ma tam swoją wagę: już w 1910 roku na Broadway Area 
działało 40 scen (czyli więcej niż dziś), już sześćdziesiąt lat temu 
wystawiano tam około 250 premier rocznie (o wiele więcej niż dziś!). 

l . 
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Sheldon Harnick i Jerry Bock Joseph Stein i Jerry Bock 

W owym czasie, te teatry rozrzucone były na znacznie większej 
przestrzeni - zaczynały się pojawiać już przy 14 Ulicy, zanikały dopiero 
przy 90 Ulicy; zawężono ten teren po I wojnie światowej, wtedy to nowe 
budowle teatralne koncentrowano już na obszarze dziś uznawanym za 
Broadway Area, czyli między 42 a 66 Ulicą, przy której mieści się 
Lincoln Center, z cei:itralnie usytuowanym, nowym gmachem Met
ropolitan Opera. 

W okresie najpiękniejszego rozkwitu broadwayowskich scen, w la
tach 1920, działało ich około osiemdziesięciu , dziś pozostało zaledwie 
trzydzieści kilka. Co spowodowało likwidację tak ogromnej liczby 
teatrów? Powody były , jak sądzę, dwa. Po pierwsze: fascynacja filmem 
dźwiękowym, jaka nastąpiła z początkiem lat 1930, zmniejszyła zainte
resowanie teatrem na rzecz kina i wielu gmachom po prostu zmieniono 
ich funkcję. Po drugie: znaczny wzrost kosztów wprowadzenia musicalu 
na Broadway doprowadził do zamknięcia wszystkich mniejszych scen; 
sale poniżej 1200 miejsc nie mają na Broadwayu racji bytu, nie zwrócą 
bowiem zainwestowanych w nową produkcję pieniędzy, nawet przy 
kompletach na widowni, a żadnych dotacji tam oczywiście nie ma, 
wszystko musi samo na siebie zarobić. Stąd też wydłużanie - jeśli to 
możliwe - czasu eksploatacji każdej inscenizacji: niegdyś 500 przed
stawień oznaczało wielki sukces, dziś jest to praktycznie finansowa 
porażka, liczący się (w milionach) dochód można uzyskać dopiero po 
paru latach grania wieczór w wieczór. .. 



Ken LeRoy (po prawej) jako Tewie w „Skrzypku na dachu" na Broadwayu, 1964 

Pierwszą inscenizacją na Broadwayu, która przekroczyła - i to 
z dużym naddatkiem! - magiczną liczbę tysiąca spektakli, był zwario
wany musical Helzapoppin! w roku 1938; pierwszą, która przekroczyła 
dwa tysiące - Oklahoma! w roku 1943, wreszcie pierwszą, jaka 
osiągnęła ponad trzy tysiące przedstawień (mówiąc ściśle - 3242) była 
premierowa inscenizacja właśnie Skrzypka na dachu w reżyserii 
i choreografii Jerome'a Robbinsa. Rekord został pobity dopiero po 
kilku dalszych latach przez „rewelację stulecia" - Chorus Line (6132 
przedstawienia!). 

Autorzy Skrzypka: Jerry Bock (muzyka), Sheldon Harnick (teksty 
piosenek) i Joseph Stein (libretto), w tym trzyosobowym komplecie 
spotkali się poprzednio raz tylko, przy niezbyt udanym musicalu The 
Body Beautiful (1958). Jednakże Stein był już librecistą Bocka przy jego 
pierwszym wejściu na Broadway (Mr Wonder/ul, 1956), Harnick 
natomiast napisał dla Bocka teksty zarówno do jednej znakomicie 
przyjętej pozycji (odznaczony Nagrodą Pulitzera musical, Fiorello! 
- muzyczna biografia ukochanego burmistrza nowojorczyków, Fiorella 
La Guardii, 1959), jak i do dwóch jego artystycznych i finansowych 
klęsk (Tenderloin, 1960; She Loves Me, 1963). Efektownym pod
niesieniem się po tych klęskach stał się - na szczęście dla 35-letniego 
Bocka i starszego o cztery lata Harnicka - niebywały sukces Skrzypka na 
dachu. 
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Scena z filmowej realizacji „Skrzypka na dachu" z udziałem Chaima Topola w roli Tewiego, 1971 

Tak zawrotnego powodzenia nikt nie xzekiwał nawet w najśmiel
szych marzeniach. W pierwszych latacł . po premierze (22 września 
1964), kiedy Skrzypek nadal utrzymywał się na afiszu broadwayows
kiego Imperial Theatre, jednocześnie był już grany w ponad trzydziestu 
krajach, w szesnastu różnych językach: od Meksyku po Londyn (ponad 
dwa tysiące przedstawień!), od Islandii po Tokio, od Południowej 
Afryki po Paryż .. . To powszechne zainteresowanie i powszechną 
aprobatę, w dużej mierze, zawdzięczał walorom libretta. Opierając się 
na opublikowanych w 1894 roku opowiadaniach żydowskiego pisarza 
z Ukrainy, Szolema Alejchema (1859-1916), utrzymano w musicalu 
pełen czaru koloryt małej żydowskiej mieściny z początku naszego 
wieku - mieściny niczym z obrazów Chagalla, utrzymano klimat 
niezwykłej poetyki i specyficznego humoru. Opowiadania Alejchema 
roją się od zabawnych, błyskotliwych powiedzonek, od swoistego 
filozofowania, według którego każdy problem ma dwie strony, wreszcie 
od uroczych dyskursów Tewiego z Panem Bogiem ... 

Jednocześnie jest Skrzypek sugestywnym obrazem przemian, upada
nia starego świata, owej „tradycji", o której tak wiele się mówi i śpiewa , 
a która nie wytrzymuje już konfrontacji z ideami i obyczajami młodego 
pokolenia. Słychać już tutaj pierwsze hasła rewolucji z 1905 roku, ale 
przede wszystkim słychać jeszcze carskie ukazy i ciosy pałek. Niewiele 
mamy musicali, a nawet współczesnych sztuk dramatycznych, w któ-

li 



Zero Mostel , pierwszy wykonawca roli Tewiego na Broadwayu. 1964 

rych na podobny temat byłoby powiedziane tak d~żo , t~k ciekawie! tak 
pięknie, które posiadałyby tak bardzo włas~e, mdy~idualne obhcze. 
Muzyka, zaznaczając z um~arem stylizo~an.y zy?o.wski folklor, prz~?o~ 
si dwie wspaniałe piosenki o randze wielkich swiatowych ~rzeboJ.o~; 
piosenkę Tewiego Jf I Were a Rich Man i piękną, nastrojową piesn 
ensamblową Sunrise, Sunset; wśród pozostałych - uw~gę zwraca 
wzruszający duet Tewiego i Gołdy Do You Love Me, dynamiczn~ numer 
wokalno-baletowy Tradition - otwierający cały spektakl, piosenka 
Motela Miracle of Miracles i oczywiście finałowa Anatewka. , 

Wprowadzając na Broadway świat tak inny, odrębny, t~or~~ 
Skrzypka musieli - co zrozumiałe - przełamać spore w~tph~o~ci 
producentów i reżyserów, nie wierzących w sukces tego przedsięwzięcia. 
Ostatecznie jednak pozyskali najlepszych. Producentem z~s~a~ Har~ld 
Prince, reżyserem Jerome Robbins - obaj, par~ lat wczesme~ , wsp~ł
pracujący ze sobą przy West Side Story Bernsteina. RewelacyJI~e ta.nce 
Robbinsa (choćby słynny Taniec z butelkami) ~trz~n:iały n~Jwyz~ze 
oceny i do dziś są powielane przez chor~ografow. i msc~mzatorow 
Skrzypka w całym świecie . W premierowej obsadzi~ Te~1ego zag,rał 
Zero Mostel, Gołdę - Maria Karnilova, a Hudel - Juha Migenes, ktora 
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Scena snu z filmu „Skrzypek na dachu" , 197 1 

wkrótce potem zrobiła wielką karierę jako gwiaz.da estrady i ~pery 
(oglądaliśmy ją u nas na ekranie jako Carme.n w fil~ie Franco Rossiego, 
partnerował jej Placido Domingo). W Paryzu, Tew~ego ~agrał P?Pular
ny aktor i piosenkarz Iwan Rebroff, w Lond~me - izra~lski aktor 
polskiego pochodzenia, Chaim Topol. (_)n takze był Tewiem w ek
ranowej wersji musicalu , wyreżyserowan~J w 19~ l r~~~ przez N~rma~a 
Jewisona. Solo skrzypcowe zagrał dla tej ekramzacJi Jeden z najwybit
niejszych wirtuozów świata , Isaac Stern. 

Skrzypek dwukrotnie jeszcze powracał na Broadway: ~ ~97? r~ku 
wznowiono go z Zero Mostelem, w 1981 (gdy Mostel J~z rue z~ł) 
wystawiono go w Lincoln Center z Herschelem Bernardim (Te~ie) 
i Karnilovą (Gołda) . W Polsce, ze względu na kłopoty z uzys.kamem 
licencji , czekaliśmy na Skrzypka dość długo - dopiero w maJU 1983 
wszedł na afisz łódzkiego Teatru Muzycznego (Tewiego zagrał Bernard 
Ładysz) , inscenizacj ą natomiast, która zyskała w Polsce najlepsz~ opi~i,e 
była realizacja Jerzego Gruzy w Teatrze Muzycznym w Gd.y~1. Dzis, 
Jerzy Gruza przedstawia w Teatrze Wiel~im .swą dn~gą. wer~~ą Jednego 
z najsłynniejszych i najpiękniejszych musicali w całej h1stom gatunku. 

Lucjan Kydryński 
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Miracle of Miracles 

Wonder of wonders, miracle of miracles, 
God took a Daniel once again, 

Stood by his side, and miracle of miracles, 
Walked him through the lion's den. 

Wonder of wonders, miracle of miracles, 
I was afraid that God would frown . 

But, like He did so long ago in Jericho, 
God just made a wali fali down. 

When Moses softened Pharaoh's heart, 
That was a miracle. 

When God inade the waters of the Red Sea part, 
That was a miracle, too. 

But of all God's miracles large and small, 
The most miraculous one of all 

Is that out of a worthless lump of clay 
God has made a man today. 

Wonder of wonders, miracle of miracles, 
God took a tailor by the hand, 

Turned him around, and, miracle of miracles, 
Led him to the Promised Land . 

When David siew Goliath, yes! 
That was a miracle. 

When God gave us manna in the wilderness, 
That was a miracle, too. 

But of all God's miracles, large and small, 
The most miraculous one of all 

Is the one I thought could never be -
God has given you to me. 

' 

Cud nad cudy 

Dziw to nad dziwy, istny cud nad cudy to, 
Daniela sojusz z Bogiem trwa, 

Bo zdoła znów, prawdziwy cud nad cudy to, 
Cało wyjść z jaskini lwa. 

Dziw to nad dziwy, istny cud nad cudy to, 
Myślałem, że się gniewa Bóg, 

On jednak, jak w Jerychu, sprawił wprzódy to, 
Znów mur gruby zwalić mógł. 

Że z Faraonem Mojżesz się znal, 
To cud prawdziwy był, 

Że bałwany morskie rozstąpiły się, 
To dziw nad dziwy też był. 

Ale z wszystkich cudów tych, jakie znam, 
Najcudowniejszy jest, mówię wam, 
Ten, że Pan z byle gliny, jaką miał, 

Mnie człowiekiem zrobić chciał. 

Dziw to nad dziwy, istny cud nad cudy to, 
Bóg nie poskąpił mi swych łask , 

Wskazał mi Pan - nagroda za me trudy to , 
Obiecanej Ziemi blask . 

Że wygrał Dawid, Goliat zaś padł, 
To cud prawdziwy był , 

Że nam na pustyni mannę zesłał Pan, 
To dziw nad dziwy też był. 

Ale z wszystkich cudów tych, jakie znam, 
Najcudowniejszy jest, mówię wam, 
Ten, że Pan genialny pomysł miał, 

Że mi Ciebie, · Miła, dał. 



Polska premiera Skrzypka na dachu odbyła się w Tea trze Muzycznym 
w Łodzi 5 maja 1983 roku, a więc w czasie, kiedy w naszym kraju obowiązywa ł 
jeszcze stan wojenny. W programie teatralnym pisałem wówczas : 

„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 dostraczyła mi - obok niemałych kłopotów - tak 
wiele autentycznej satysfakcji? 

Odpowiedzieć na to pytanie nie jest łatwo, takjak niełatwo jest uwierzyć, 
że spośród niezliczonego mnóstwa ludzkich losów, akurat los niepozornych 
mieszkańców ukraińskiego miasteczka Anatewka w roku 1905 potrafi do 
takiego stopnia rozpłomienić wyobraźnię milionów widzów na całym 

świecie .. . 
I że np. w Nowym Jorku, stolicy pięknych i barwnych musicali, przez 

przeszło dziewięć lat, dzień po dniu kilka tysięcy doskonale ubranych ludzi 
płacić będzie po kilkanaście dolarów za bilet na sztukę prezentującą 
zamierzchłe dzieje gromady oberwańców i nędzarzy .. . 

Oczywiście, dla wielu widzów atrakcję stanowi obyczaj żydowski 
- u nas zmieciony bezpowrotnie z powierzchni polskiej ziemi w wyniku 
dokonanej przez hitlerowców, bezprzykładnej rzezi . Ale te etniczne, rzekł 
bym, walory Skrzypka na dachu nie mogą jeszcze zadecydować o jego 
fenomenalnym sukcesie w większości krajów, u publiczności żydowskiej 
i nieżydowskiej, u takiej, do której przemawia specyficzna atmosfera tej 
sztuki i takiej, która nie jest ani trochę wrażliwa na poetykę Chagalla . 
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Bernard Ładysz (Tewie) i Andrzej Orechwo (Mendel), Łódź 1983 

Jest więc w musicalu Becka, Steina i Harn icka pewien 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 
wyrozumiałośc i stosunek do małych ludzi i ich nierównej walki z losem, 
z której wychodzą pokonani , ale bynajmniej nie zmiażdżen i . 

Chyba na całym świecie trudno dziś znaleźć kogoś, kto nie dostrzegłby 
w odległych problemach skromnego żydowskiego mleczarza, jego rodziny 
i sąsiadów, pewnych analogii do własnych problemów, kto nie dojrzałby 
w jego na iwnym heroizmie jakiejś zachęty do walki o przetrwanie i prze
chowanie najcenniejszych dla siebie wartości, na przekór wszelkim prze- · 
ciwnościom losu . 

Wspomniałem o kłopotach i satysfakcjach związanych z pracą nad 
przekładem Skrzypka. Kłopoty dotyczyły zwłaszcza warstwy językowej 
- żeby zachować niepowtarzalną aurę tego języka , nie popadając w tzw. 
szmonces, czyli złośliwe przedrzeźnianie dla łatwych humorystycznych 
celów. Szukałem rozwiązań w sferze składni , szyku zdań, ich intonacj i. 
A satysfakcji dostarczał mi każdy szczęśliwie przyswojony zwrot, każda 
scena, każda naturalnie brzmiąca piosenka. 

Cieszę się ogromnie, mogąc wreszcie uczestniczyć w polskiej pra 
premierze Skrzypka na dachu, przygotowanej przez Teatr Muzyczny w Ło
dzi , i że tu właśnie wyczarowana zostanie ta wydarta zapomnieniu : 

Anatewka, Anatewka, 
Pełna trosk, śmiesznych słów, Anatewka ( ... ) 
Pełna łez, pięknych snów, Anatewka .. . " 
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Bernard Ładysz w roli Tewiego, Łódź 1983 

Oczywiście, pisząc o holokauście, nie mogłem ze względów cenzural
nych wspomnieć o tzw. „kampanii antysyjonistycznej", która w 1968 
roku spowodowała opuszczenie komunistycznej Polski przez ogromną 
większość ocalałych w czasie wojny Żydów. Nie mogłem wspomnieć 
o tym, ile kosztowała nas ta „kampania" w oczach cywilizowanego 
świata, czyniąc z polskości niemal synonim antysemityzmu. O tym zaś, 
jak aktualnie zabrzmiały w naszym kraju końcowe sceny musicalu, 
kiedy wygnani Żydzi opuszczają Anatewkę, zdołałem jedynie przemycić 
aluzję pomiędzy wierszami„. 

Skrzypka przetłumaczyłem dawno, kiedy nie mogło być mowy o jego 
wystawieniu na naszych scenach. Temat żydowski stanowił po 1968 
roku swoiste tabu, wspominało się o tych sprawach z widocznym 
(i usprawiedliwionym) zażenowaniem. Dodatkową trudność sprawiało 
w stanie wojennym drastyczne pogorszenie stosunków polsko-amery
kańskich. Jankesi, wsławieni niegdyś zrzucaniem na nasze ziemie stonki 
ziemniaczanej, zajęli się teraz (z właściwym sobie sadyzmem) uśmier
caniem naszych kurcząt. I jak tu załatwiać prawa autorskie, skoro 
rozmowy telefoniczne były kontrolowane, pertraktowanie z morder
cami drobiu graniczyło ze zdradą, zaś kontakty z pracownikami 
Ambasady USA podpadały pod zarzut szpiegostwa? 

A jednak - to nie do wiary, ale Skrzypek na dachu doczekał się 
polskiej premiery w okresie makabrycznego absurdu, zwanego stanem 
wojennym. Okazało się, że dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi, 
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Scena snu z udziałem Juliusza Bergera w roli Tewiego, Gdynia 1984 

Rajmund Ambroziak, jest entuzjastycznym wielbicielem Skrzypka, zaś 
miejscowy dygnitarz partyjny, którego nazwiska nie pamiętam, widział 
spektakl na Broadwayu i postawił sobie za punkt honoru wprowadze
nie go na łódzką scenę. Centralne władze poparły ten pomysł- myślę, że 
decydującą rolę odegrało tu nie tyle umiłowanie sztuki, ile chęć 
poprawienia swego „image'u" w oczach świata . 

Teraz pozostawał drugi problem, nie mniej skomplikowany: zdoby
cie praw. Uruchomiłem wszystkie dostępne mi sprężyny. Najważniejszą 
sprawę miałem za sobą: już w 1981 roku zwróciłem się do znakomitego 
librecisty, Josepha Steina z propozycją, ażeby w razie wystawienia 
Skrzypka na dachu w Polsce, autorzy przeznaczyli swe tantiemy na 
renowację cmentarzy i zabytków kultury żydowskiej w Polsce. Użyłem 
w tym liście argumentów, które niekoniecznie spodobałyby się pe
erelowskim władzom. Odpowiedź Steina brzmiała : „Moi koledzy i ja 
jesteśmy z jak największą życzliwością skłonni przychylić się do pańskiej 
prośby dla przyczyn, które rozwinął pan w swoim liście. Jeżeli nasz 
utwór może choćby w najmniejszym stopniu pomóc polskiemu narodo
wi w jego walce o polityczną swobodę i przeciwko antysemityzmowi, 
będzie to dla nas najwyższą nagrodą." 

Teraz trzeba było nawiązać do ówczesnej korespondencji i do
prowadzić do zawarcia umowy z ogromnie wymagającą agencją 
„William Morris". Kiedy stało się to faktem, Skrzypek na dachu 
rozpoczął swój triumfalny pochód po polskich scenach. Prasa amery
kańska przyjęła polską premierę z wielkim zainteresowaniem. „New 
York Times" pisał o tym, że Tewie Mleczarz powraca oto na ziemie, 
z których został wypędzony. Ukazało się kilka wywiadów prezen-

20 

Zbigniew Macias w roli Tewiego, Wrocław 1991 

tujących inne od przyjętego stereotypu, życzliwe Żydom oblicze pol
skiego społeczeństwa. 

Łódzka premiera stanowiła tu argument nie do podważenia. Fas
cynacja - tak określiłbym reakcję widowni. Widzowie patrzyli jak 
urzeczeni na ludzi, którzy żyli kiedyś na naszej ziemi - cierpieli, cieszyli 
się i kochali - ale po których nie pozostało niemal nic, jak po zatopionej 
przez ocean Atlantydzie. Nie było jeszcze wówczas książek o Żydach, 
młodzież nie wiedziała nawet, jak się ubierali, a co dopiero - jakie mieli 
obyczaje czy jaką filozofię. Przyjęty entuzjastycznie Skrzypek na dachu 
był pierwszym kontaktem młodych pokoleń wyrosłych w komunizmie 
Polaków ze światem Żydów - i jako taki miał charakter prekursorski. 
Myślę, że zrobił dobrą robotę. 

Nie będę, rzecz jasna, stawiał ocen poszczególnym spektaklom 
Skrzypka na dachu. Było ich dotychczas pięć: Teatr Muzyczny w Łodzi 
(1983), Opera w Poznaniu (1984), Teatr Muzyczny w Gdyni (1984), 
Teatr Muzyczny we Wrocławiu (1991) i ostatnio Opera w Bydgoszczy 
(1992). Musical cieszył się - i cieszy wszędzie nadal - ogromnym 
powodzeniem. Jestem dumny, że - choćby w niewielkim stopniu 
- przyczyniłem się do tego bezprecedensowego sukcesu. 

Na koniec wspomnienie. Któregoś wieczora zatelefonował do mnie 
z Gdyni Jerzy Gruza. Usłyszałem nieustający, ciągły grzmot oklasków. 

„Chciałem, żebyś to usłyszał- powiedział Jurek. Ta owacja trwa już 
od dwudziestu minut. To już nie są zwykłe brawa po przedstawieniu, to 
jest coś znacznie większego". 

Chyba miał rację. 
Antoni Marianowicz 
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FIRMA ROKU 1991 
LAUREAT WYRÓŻNIENIA "SREBRNEGO ASA" 1992 

Ubezpieczenia handlu zagranicznego 
a zwlaszcza: ladunków w transporcie międzynarodowym i krajowym. 
towarów w czasie skladowania, odpowiedzialności cywilnej 
paewoźnika i/lub spedj1ora. 
Ubezpieczenie należno:ici eksportowych od ryzyka handlowego 

Ubezpieczenia budowlano-montażowe 

Ubezpieczenia od ognia i kradzieży: 
fabryk, składów, hiur, sieci sklepów, budynków i budowli 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzontj dzia la lności 

Ubezpieczenia jachtów morskich 
i wszelkie ubezpieczenia żeglugi 

Ubezpieczenia komunikacyjne i turystyczne 

Ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków 

Ubezpieczenia obowiązkowe dla rolników 

Ubezpieczenia mieszkan 

TOWARlYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI S.A. 

' DBAMY O PANS1WA INTERFSY 
w POI.SCE I NA CAŁYM śwmcm 
JUŻ OD 1920 ROKU 

Zapraszamy do naszych biur i pośredników ubezpieczeniowych 

. 
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Far From the Home I Love 

How can I hope to make you understand 
Why I do what I do, 

Why I must travel to a distant land 
Far from the home I love? 

Once I was happily content to be 
As I was, where I was, 

Close to the people who are close to me 
Here in the home I love. 

Who could see tha t a man would come 
Who would change the shape of my dreams? 

Helpless, now, I stand with him · 
Watching older dreams grow dim. 

Oh, what a melancholy choice this is, 
Wanting home, wanting him, 

Closing my heart to every hope but his, 
Leaving the home I love. 

There where my heart has settled long ago 
I must go, I must go. 

Who could imagine l'd be wand'ring so 
Far from the home I love? 

Yet, there with my love, I'm home. 

Iść tam, gdzie każe los 
Być może ktoś zrozumieć zechce mnie, 

Że chcę iść, muszę iść, 
Że muszę rzucić to, co kocham tak, 

Iść , gdzie wzywa los. 

Zrozumcie to, że zmusza serce mnie 
By stąd iść , zaraz iść , 

Choć będzie mi was wszystkich strasznie brak, 
Iść tam, gdzie wzywa los. 

To nie on, ale właśnie los, 
Daje znak, że trzeba mi iść , 
Rzucić mój rodzinny dom, 
Iść naprzeciw nowym snom. 

Zrozumcie to , że mi się serce rwie, 
Drżę jak liść , drżę jak liść , 

A muszę iść, bo los mi daje znak, 
Iść tam, gdzie wzywa los. 

Zostanie przy was moja wdzięczna myśl , 
Muszę iść, muszę iść, 

Kto by pomyślał, że mi przyjdzie dziś 
Iść tam, gdzie wzywa los. 

Tam, gdzie miłość ma, mój dom. 
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Kiedy stykamy się z fenomenem Skrzypka na dachu- z niezwykłym 

powodzeniem widowiska dalekiego od kanonu tematycznego spektakli 
święcących zwykle triumfy na deskach Broadwayu - nie sposób uciec od 
pytania o przyczyny tego zdumiewającego sukcesu. Co sprawia, iż 
zblazowana widownia w Londynie, Nowym Jorku czy w Warszawie 
chce oglądać perypetie Żydów z małego, prowincjonalnego miasteczka 
Cesarstwa Rosyjskiego? Skąd bierze się hipnotyczna siła oddziaływania 
tak pozornie egzotycznego tematu i dlaczego tak łatwo ulegamy w tym 
przypadku magii scenicznej kreacji? Najświetniejsza nawet muzyka 
i dramaturgia, same w sobie, efektu takiego z pewnością zapewnić nie 
mogą. Tajemnica kryje się zatem w samym temacie i nie idzie tu jedynie 
o jego zwodniczą malowniczość, noszącą wyraźne piętno dużych 
umiejętności profesjonalnych librecisty Josepha Steina. Autor scenicz
nej adaptacji Dziejów Tewji Mleczarza już w pierwowzorze literackim 
dopatrzyć się musiał ważnego przesłania gwarantującego sukces całego 
przedsięwzięcia. 

Tym przesłaniem jest, ujawniająca się coraz mocniej z upływem 
czasu, w miarę oddalania się tragicznych wydarzeń drugiej wojny 
światowej i realiów świata przedwojennego, tęsknota za sztetł - magicz
nym światem zaludnionym przez postacie, będące zlepkiem poezji 
i stereotypów - światem, w którym możliwe jest spokojne, szczęśliwe 
współżycie ludzi różnych religii, kultur i obyczajów, w którym panuje 
pełna harmonia między człowiekiem a otaczającą go przyrodą. Im 
bardziej odbiegają od tej wizji realia współczesności, tym silniej 
dochodzi do głosu potrzeba zakorzenienia w tradycji i micie. 

Zbiorowy wysiłek poetów, malarzy i pamiętnikarzy nadał cechy 
mityczne zdominowanym demograficznie i społecznie przez Żydów, 
kresowym miasteczkom typowym dla zachodnich gubernii Cesarstwa 
Rosyjskiego czy Wschodniej Galicji. Nie był to jednak wybór przypad-
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Szolem Alejchem 

kowy. Starte nieodwracalnie z powierzchni ziemi przez hitlerowską 
politykę Zagłady sztetł, skąd wywodziło się tak wielu wybitnych 
przedstawicieli kultury i nauki XX wieku, a także twórców i działaczy 
żydowskich, nadawały się znakomicie do pełnienia roli raju utraconego. 
Wyidealizowana Anatewka ze Skrzypka na dachu jest zatem kolejną, 
bardziej może od poprzednich udaną, wersją powracającego wciąż 
tematu. 

Jak jednak ma się obraz owej Anatewki do realiów historycznych 
epoki, w której została umieszczona? Zacznijmy od tego, iż nie jest to 
jakiś konkretny punkt na mapie. Szolem Alejchem w Dziejach Tewji 
Mleczarza wspomina incydentalnie Anatewkę, jako miejsce zamiesz
kania krawca Motła Kamzojła, „starszego zięcia" narratora. Sam 
jednak umieszcza akcję w równie mitycznej Kasrylewce, będącej 
zlepkiem cech małej Woronki (gdzie upłynęło jego dzieciństwo) i Ber
dyczowa - jednego z większych ośrodków żydowskich na Ukrainie. 
Taką Kasrylewkę - pozbawioną rysów indywidualnych, uogólnioną 
wizję miasteczka żydowskiego na Ukrainie, aby ułatwić czytelnikom 
identyfikowanie się z bohaterem - można było bez trudu_ zastąpić 
w wersji musicalowej jeszcze bardziej uogólnioną Anatewką. 

Czas akcji, osadzony w brzemiennym w wydarzenia roku 1905, 
zawęźlający sprawy i działania rozłożone u Alejchema na lata 
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1894-1905, pozwala nie tylko zarysować nostalgiczny obraz kruchego 
świata „skrzypków na dachu" i krawców-filozofów, lecz także spuen
tować go wizją brutalnego kresu. Koniec przychodzi tu nagle i. z ze
wnątrz . Jest dziełem rewolucji, która przynosi pogromy, wypędzenie 
i przymusową emigrację. A jak było naprawdę? 

W rzeczywistości tradycjonalistyczne skupiska żydowskie na wscho
dnich i południowo-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej prze
żywały okres permanentnego i pogłębiającego się kryzysu. Nowe, 
kapitalistyczne stosunki, do których nie bardzo umiały się przy
stosować, podcinały ekonomiczne podstawy ich egzystencji. Mimo 
narastającej migracji do większych ośrodków, były wciąż jeszcze bardzo 
przeludnione i, w dłuższej perspektywie, skazane na zagładę. W miarę 
słabnięcia władzy kahałów , ujawniał się w nich stopniowo ferment 
religijny, kulturalny i polityczny, owocujący po 1905 r. ogromnym 
dynamizmem społeczności żydowskiej Europy środkowowschodniej. 
Symboliczna Anatewka daleka więc była od przypisywanej jej koheren
cji wewnętrznej czy izolacji od otaczającej ją rzeczywistości. Co więcej, 
na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku pogarszały się 
gwałtownie stosunki między poszczególnymi grupami narodowościo
wymi. Odpowiedzią na manifestowany nacjonalizm rosyjski , polski , 
ukraiński czy litewski był coraz częściej nacjonalizm żydowski. Wyidea
lizowany obraz bezkonfliktowego współżycia przed 1905 rokiem nale
żałoby zatem skorygować i pod tym względem. 

Już w 1881 r. , po zamachu na Aleksandra II, pr!ez strefę osiadłości 
wyznaczającą obszary, na których mogli mieszkać Zydzi w Cersarstwie 
Rosyjskim, przetoczyła się fala pogromów. Fala ta dotarła aż do 
Warszawy. Jednym z jej skutków ubocznych było za~oczątkowanie 
wielkiej migracji na Zachód wschodnioeuropejskiego Zydostwa. Do 
1914 r. przemieściło się w jej ramach, głównie do Stanów Zjednoczonych 
i Europy Zachodniej ok. 2, 5 mln osób. Na terenach Besarabii i Ukrainy 
zjawisko to uległo znacznemu przyspieszeniu po nowej fali pogromów 
z lat 1903-1906. Los Tewiego i jego rodziny jest zatem wypadkową 
tysięcy podobnych mu zdarzeń. Prawie wszędzie odnotowywano współ
udział policji i bierność (bądź ciche wsparcie) władz administracyjnych. 
Nie wszędzie natomiast eksodus przybierał charakter zbiorowy, prowa
dząc do całkowitego zniknięcia skupisk żydowskich na danym obszarze. 
Częstsze były wyjazdy rodzinne bądź indywidualne. 

Obraz życia żydowskiego, emanujący z malowniczej scenerii Skrzyp
ka na dachu, wiele zawdzięcza niezwykłemu talentowi Szolema Alej
chema (właściwie Szałoma Rabinowicza, 1859-1916), należącego wraz 
z Icchokiem Lejbem Perecem (1851-1915) i Mendełe Mojcher Sforimem 
(1836-1917) do wielkiej trójcy klasyków literatury w języku jidysz. 
Bliski ludowi i języka kolokwialnego, doczekał się uznania dopiero po 
śmierci , gdy dostrzeżono w nim nie tylko niezrównanego humorystę, 
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lecz także wspaniałego kronikarza życia i obyczajowości sztetł z okresu 
wielkiego przełomu. Dzieje Tewji Mleczarza, oprócz pysznej, jak 
zawsze, galerii charakterystycznych typów żydowskich, zawierają rów
nież potężny ładunek obserwacji ukazujących dynamikę zmian. Wersja 
sceniczna jest w porównaniu z oryginałem raczej statyczna, przypomina 
zatrzymany kadr starego filmu. Libretto Skrzypka na dachu kładzie 
nacisk na niezmienne wyznaczniki żydowskiego losu: rolę tradycji 
religijno-obrzędowej, podział ról społecznych, uzależnienie od dobrej 
lub złej woli carskich urzędników na szczeblu lokalnym, mądrość 
życiową i umiejętność godzenia się z losem. Ukazuje ludzi biednych, 
tęskniących za bogactwem i przytłoczonych troskami życia codzien
nego, ale na swój sposób szczęśliwych - potrafiących cieszyć się 
drobnymi nawet okruchami powszedniego bytowania, ludzi wtopio
nych w odwieczny rytm życia i przyrody. Zmiana przychodzi tu tylko 
z zewnątrz - pod postacią studenta-socjalisty albo plotek o aresz
towaniach w Kijowie. 

W odniesieniu do skupisk żydowskich na Ukrainie z początku XX 
wieku jest to obraz w dużym stopniu już anachroniczny. Przede 
wszystkim więc, pod naporem współczesności, kruszy się wówczas 
autorytet tradycji. Odrzuca ją znaczna część młodego pokolenia, inni 
zaś traktują wybiórczo. Rabin czy mełamed muszą teraz konkurować 
z wpływami dziennikarzy oraz agitatorów politycznych. Rosną aspira
cje społeczne i intelektualne kobiet ( Yentl I. B. Singera). Wiarę 
w dobrego cara i niezbędność starań o pozyskanie przychylności 
urzędników zastępują wyraziste programy polityczne, wymagające 
jednoznacznych opcji ideowych (asymilacjonizm, syjonizm, fołkizm, 
socjalizm, ortodoksja religijna, chasydyzm). Pogłębia się zróżnicowanie 
społeczne i majątkowe mieszkańców kresowych miasteczek. 

O sile i żywnotności sztetł jako fenomenu socjologicznego świadczy 
dowodnie historia najnowsza, raz po raz wystawiająca Anatewkę na 
niezwykłe próby. Po rewolucji 1905-1907 r. przetaczały się przez nią 
kolejne zawirowania dziejowe: pierwsza wojna światowa, rewolucje 
1917 r. i wywołana przez nie wojna domowa (szczególnie krwawa 
i uporczywa na obszarach ukraińskich) wreszcie wojna polsko-bol
szewicka z 1920 r. Cios ostateczny zadały jej dopiero hitlerowskie 
Einsatzkommanda w 1941 r. Znikając z map geograficznych, nie znikła 
jednak, na szczęście, z wielkiej mapy duchowego i kulturalnego dorobku 
ludzkości. Dzięki talentowi Chagalla, Szolema Alejchema i setek ich 
naśladowców, którzy w wyniku emigracji znaleźli się na wszystkich 
kontynentach, świat Tewiego Mleczarza- nieistniejący już świat kultury 
jidysz- nie znikł ze świadomości następnych pokoleń. Dziś wraca do nas 
w zmitologizowanej postaci, bardziej niż kiedykolwiek potrzebny. 

Daniel Grinberg 
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To nastrój jaki Wam stwarzamy sprawia, ze 
jesteśmy najbardziej lubianą linią na świecie. 

BRITISH AIRWAYS 
Najbardziej lubiana linia lomicza na świecie 
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Antoni Słonimski 
Elegia miasteczek żydowskich 

Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek, 
W Hrubieszowie, Karczewie, Brodach, Falenicy 
Próżno byś szukał w oknach zapalonych świeczek 

I śpiewu nasłuchiwał z drewnianej bóżnicy. · 

Znikły resztki ostatnie, żydowskie łachmany, 

Krew piaskiem przysypano, ślady uprzątnięto 
I wapnem sinym czysto wybielono ściany, 

Jak po zarazie jakiejś lub na wielkie święto. 

Błyszczy tu księżyc jeden, chłodny, blady, obcy, 
Już za miastem na szosie, gdy noc się rozpala, 

Krewni moi żydowscy, poetyczni chłopcy, 

Nie odnajdą dwu złotych księżyców Chagalla. 

Te księżyce nad inną już chodzą planetą, 
Odfrunęły spłoszone milczeniem ponurym. 

Już nie ma tych miasteczek, gdzie szewc był poetą, 

Zegarmistrz filozofem, fryzjer trubadurem. 

Nie ma już tych miasteczek, gdzie biblijne pieśni 
Wiatr łączył z polską piosnką i słowiańskim żalem , 
Gdzie starzy Żydzi w sadach pod cieniem czereśni 

Opłakiwali święte mury Jeruzalem. 

Nie ma już tych miasteczek, przeminęły cieniem 
I cień ten kłaść się będzie między nasze słowa, 

Nim się zbliżą bratersko i złączą od nowa 
Dwa narody tym samym karmione cierpieniem. 

~--

Kierownik muzyczny/Music director 

Jose Maria Fłorencio Jńnior 

Scenograf/Designer 

Ryszard Kaja 
Choreograf/Choreographer 

Emil Wesołowski 

Konsultant muzyczny/Music consultant 

Leopold Kozłowski 

Światla/Lighti ng designer 

Stanisław Zięba 

Reżyse r/ Director 

Jerzy Gruza 

Kierownik chóru/Chorus director 

Mirosław Janowski 
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Tewie/ Tevye 
mleczarz/ milkman 

Bernard Ładysz, Zbigniew Macias, Bronisław Pekowski 
Go/da/ Golde 

jego żona/ his wite 
Elżbieta Hoff, Barbara Zagórzanka, Hanna Zdunek 

Cajtla / Tzeitel 
jego córka / his daughter 

Jeanette Bożalek, Elżbieta Pańko 
Hudel / Hodel 

jego córka / his daughter 
Izabella Kłosińska, Anna Lubańska, Małgorzata Walewska 

Chawa/Chava 
jego córka / his daughter 

Grażyna Ciopińska, Maria Kaźmirowicz, Izabella Kłosińska 
Szprynca/S h printze 

jego córka / his daughter 
Justyna Hoffmann 

Bilka/ Bielke 
jego córka/ his daughter 

Matylda Bylińska 
Jenta/ Yente 

swatka / matchmaker 
Irena Ślifarska 
Motel Kamzoli 

krawiec / tai lor 
Krzysztof Borysiewicz, Czesław Galka 

Szandla / Shandel 
jego matka / his mother 

Wanda Bargiełowska, Maria Olkisz 
Perczyk/Perchik 

student 
Ryszard Cieśla, Andrzej Zagdański 

Lejzor Wolf/Lazar Wolf 
rzeźnik / butcher 

Mieczysław Milun, Józef Stępień 
Mordka/ Mordcha 
karczmarz / innkeeper 

Stanisław Kowalski, Krzysztof Szmyt 
Rabin/Rabbi 

Zbigniew Bogdański, Andrzej Popiel 
Mendel 

jego syn / his son 
Czesław Galka, Jacek Piotrowski 

\ 

Abram/ Avram 
księgarz/bookseller 

Wiesław Bednarek, Robert Dymowski 
Naum/ Nahum 
żebrak/ beggar 

Jerzy Kulesza, Kazimierz Pustelak 
Babcia Cajtla/Grandma Tzeitel 
babka Go/dy/ Golde's grandmother 

Grażyna Ciopińska, Teresa Krajewska 
Fru ma-Sara/ Fru ma-Sarah 

pierwsza żona Lejzora Wolfa / first Lazar Wolfs wite 
Krystyna Wysocka-Kochan 

Josek/Yussel 
kapelusznik/ hatter 

Marek Dąbrowski, Bogdan Paprocki 
Policjant/Constable 

Krzysztof Borysiewicz, Ryszard Morka 
Fiedka/ Fyedka 

młody Rosjanin / young Russian 
Bogusław Morka, Jacek Parol, Andrzej Zagdański 

Sasza/Sasha 
jego przyjaciel / his friend 

Tomasz Madej 
Żydzi/Jews 

Eugeniusz Banaszczyk, Wiesław Bednarek, Jan Dobosz, 
Robert Dymowski, Mieczysław Milun, Józef Stępień 

Pop/Pope 
Eugeniusz Banaszczyk, Jan Dobosz 

Rosjanin/Russian 
Bogusław Morka, Ryszard Wróblewski 
Sąsiadka , Kobieta/Neighbour, Woman 

Mańna Hristova-Kania, Krystyna Jaźwińska 

Skrzypek/ Fiddler 
Stanisław Tomanek 

Soliści, Chór, Balet i Orkiestwa Teatru Wielkiego 
Soloists, Chorus, Ballet and Orchestra of the Teatr Wielki 

Chór Dziecięcy/Children Chorus 
„Alla Polacca" 

Dyrygent/Conductor 
Jose Maria Florencio Junior, Bogdan Hoffmann 



AKT I 

Na dachu domku Tewiego siedzi skrzypek, grając śpiewną melodię. Tewie 
tłumaczy publiczności: „Wygląda dziwnie, co? Ale w naszej małej wiosce 
Anatewce, każdy z nas jest takim skrzypkiem na dachu, starając się wydobywać 
z życia pogodny, dźwięczny, prosty ton, nie łamiąc przy tym karku". 

W domu Tewiego jego żona Gołda i ich córki przygotowują sabat. Ojciec nie 
wrócił jeszcze z pracy- rozwozi mleko i sery. Przybywa Jen ta . Swatka przynosi 
wiadomość, która ekscytuje Gołdę: bogaty rzeźnik, wdowiec Lejzor, chce się 
żenić z jej córką Cajtlą! Gołda nie mówi o tym na razie nikomu, wie bowiem, że 
Cajtla durzy się od dawna w ubogim krawcu , Motelu, Tewie zaś nie przepada za 
rzeźnikiem , zatem - chcąc zapewnić dziecku dobrą przyszłość , trzeba będzie 
sprawę przeprowadzić dyplomatycznie. 

Tymczasem Tewie powoli dobija do domu; jego biedna stara szkapa straciła 
podkowę akurat przed sabatem. Wiadomo, że nikt jej już teraz nie podkuje, 
więc Tewie zostawił konia u kowala i sam zaprzągł się do mleczarskiego wózka. 
Nie skarży się, lecz - swoim zwyczajem - dyskutuje z Panem Bogiem: „Wiem, 
naturalnie, że to żaden wstyd cierpieć biedę , ale i żadna przyjemność , więc - co 
byłoby w tym złego, gdybym posiadł jakąś maleńką fortunę?". 

Na razie jednak Tewie jest biedny; napastują go miejscowi Żydzi narzeka
niem, że nie dostarczył im przed sabatem zamówionego nabiału . Tłumaczenia 
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nie uśmierzają ich gniewu. Dopiero Abram, księgarz, zmienia temat: przynosi 
- jak zwykle - niepokojącą nowinę wyczytaną w gazecie. Ze wsi Rajewka 
usunięto wszystkich Żydów; zmuszono ich do opuszczenia d?mów, po
zbawiono dobytku. Nowinę przyjmują obecni z przestrachem, ale 1 z rezygn~
cją: władza tak zadecydowała, widocznie tak trzeba. Do ie~ rozmow~ _włącz~ się 
ktoś obcy, nie znany w wiosce. To Perczyk, przybyły tutaJ student k1Jowski~go 
uniwersytetu. Dziwi go, że tylko gadają, godzą się na wszystko, zamiast 
buntować się przeciw niesprawiedliwym nakazom; powinni otworzyć oczy na 
to, co dzieje się w świecie, myśleć nie tylko o Anatewce, bo inaczej - prędzej czy 
później niesprawiedliwość świata dosięgnie i i.eh zakątka. . 

Żydzi nie podejmują dyskusji, rozchodzą się na sabat, tylko Tew1e słucha 
odważnych myśli Perczyka. Trafiają mu do przekonania; z~prasza chł~p~k~ do 
siebie na sabat; kto wie, może zdecyduje się przygarnąc go na dłuzeJ, Jako 
nauczyciela dla swych pięciu córek ... ? W domu pięciu panien młody mężczyzna 
wzbudza ogólne poruszenie; przychodz~ też Motel, chcącyomó,w~ć .z Cajtl~, 
Gołda zaś nakłania męża, aby po sabacie poszedł pogadac z rzezmk1em - me 
zdradza niczego więcej. 

Cajtla domyśla się, że Jenta była w jej sprawie. Prosi więc Motela, aby 
oświadczył się wreszcie ojcu o jej rękę; potem może by~ już za pó~no! Mot~~ 
jednak boi się. Woli poczekać, aż kupi maszynę do szycia - to powinno zrob1c 
wrażenie na mleczarzu; na razie szansę na jego ojcowskie błogosławieństwo ma 
znikomą, jest przecież tylko biednym krawcem! Zaczyna się sabat. 

Po sabacie, w karczmie, rzeźnik Lejzor podejmuje Tewiego najlepszą wódką. 
Dyplomatyczna rozmowa kończy się dla Lejzora pomyślnie: Tewie wyraża 
zgodę na małżeństwo, wierząc, że Lejzor zapewni jego có:c~ szc~ę~~ie .. Przejęty 
i radosny rzeźnik stawia wszystkim: chce ze wszystk1m1 dz1ehc się swym 
weselem. 

W drodze powrotnej Tewie spotyka znajomego policjanta. Przez sympatię 
dla mleczarza policjant ostrzega go: wkrótce ma odbyć się w Anatewce „mała 
nieoficjalna demonstracja". Pogrom? Nie, po prostu to, co powiedział: „mała 
nieoficjalna demonstracja". Trzeba się z tym liczyć. 

Nazajutrz Tewie odsypia spotkanie z Lejzorem, a Perczyk, który pozostał 
ostatecznie w domu mleczarza, objaśnia jego córkom Stary Testament... 
z marksistowskiego punktu widzenia. Hudel ma mu to za złe. Rabin na pewno 
nie pochwaliłby takiej interpretacji Świętej Księgi, Hudel zaś bardzo lubi syna 
Rabina, Mendla. Ze sprzeczki rodzi się wzajemne zainteresowanie, ostra 
dyskusja coraz bardziej rozgrzewa oboje młodych, ale przerywa ją obolały po 
pijaństwie Tewie. Wstał z łóżka, chcąc uroczyście powiadomić Cajtlę o oświad
czynach rzeźnika i o tym„ że zostały przyjęte: Cajtla wyjdzie za mąż! Córka 
bynajmniej nie jest tym zachwycona. Tłumaczy ojcu, że będzie z Lejzorem 
najnieszczęśliwsza w świecie; w dodatku nadchodzi Motel, który usłyszał już na 
mieście o zaręczynach Cajtly. Prosi Tewiego o jej rękę! To dla mleczarza 
bolesny cios, zwłaszcza gdy słyszy, iż Cajtla i Motel dawno już - poza jego 
plecami - przyrzekli sobie małżeństwo. Ale - godzi się w końcu ?a ich ~lub. 
Tylko co powie żonie? Cajtla nie myśli o tym. Ona i Motel wierzą, ze to 
najprawdziwszy cud: ojciec udzielił im błogosła~i~ństwa! . . . . . 

Tewie, obawiając się żony, dokładnie obmyslił plan powiadom1ema JeJ 
o zgodzie na ślub Cajtly i Motela. Nocą, w sypialni, budzi Gołdę przeraźliwym 
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wrzaskiem, twierdząc, iż we śnie objawiła mu się babka Gołdy i nakazała , by 
wydał córkę za krawca Motela; a także objawiła mu się pierwsza żona Lejzora 
z pretensjami, że zaręcza córkę z jej mężem„ . Wystraszona barwną relacją 
Gołda godzi się ulec woli babki i akceptuje biednego krawca na swego 
pierwszego zięcia. Tewie triumfuje! 
Wiadomość o zmianie narzeczonego Cajtly wywołała w wiosce spore 

poruszenie. W ogólnym zamieszaniu i podnieceniu nawiązuje się nowa 
znajomość i nowe uczucie: Chawa, druga córka mleczarza, poznaje Fiedkę, 
młodego Rosjanina. Oboje mają wspólne literackie zainteresowania -łączy ich 
to, chociaż rozdziela tak wiele uprzedzeń i przesądów. 

Nadchodzi wieczór weselny. Przed domem Tewiego przy zastawionych 
stołach zbierają się goście . Tewie i Gołda nie mogą się nadziwić, że oto ich 
dziecko, ich mała Cajtla, jest już dorosła i już wychodzi za mąż. 

Wesele przebiega sympatycznie, póki Tewie nie wszczyna sprzeczki z Lej
zorem, wzgardzonym narzeczonym, który mimo wszystko przybył z prezentem 
gratulować młodej parze, lecz później - od słowa do słowa - pokłócił się 
z niedoszłym teściem. Wszystko jednak łagodzi się ostatecznie. Hudel i Perczyk, 
ku zgorszeniu starszych, zaczynają nakłaniać młodzież do tańca, gdy oto 
wchodzi policjant i grupa ludzi z pałkami . Policjant tłumaczy się: dostał nakaz 
dla całej wsi, właśnie na dziś wieczór. .. Goście rozbiegają się w popłochu, 
a pałkarze zaczynają systematyczny pogrom, niszczą i demolują wszystko. 
Kiedy odchodzą - rodzina mleczarza w otępieniu patrzy na szczątki weselnych 
stołów. Pierwszy odzywa się Tewie: 

„Na co czekacie? Sprzątać! Sprzątać! " . 

AKT II 

Minęły dwa miesiące od ślubu Cajtly i Motela. Oboje są biedni, lecz żyją 
szczęśliwie. Natomiast w domu mleczarza nowy kłopot. Perczyk musi wyje
chać. Wielkie sprawy zaczynają dziać się w Rosji, chce w nich uczestniczyć, nie 
może siedzieć na odludziu. Przed wyjazdem Perczyk zaręcza się z Hudel; gdy 
tylko znajdzie jakieś stałe miejsce pobytu, przyjedzie po nią . Perczyk jest 
młodzieńcem nowoczesnym: nie prosi ojca o pozwolenie, lecz jedynie powiada
mia o zaręczynach . Skołowany Tewie i tym razem udziela swego błogosławień
stwa. Gołda chce protestować, ale Tewie gasi jej protest; cóż, młodzi się 
kochają, a miłość - chyba jednak jest najważniejsza. 

Po paru tygodniach na głowę Tewiego sypią się nowe nieszczęścia. Swatka 
Jenta rozgłasza plotki, że Chawa zbyt często przestaje z Fiedką, młodym 
Rosjaninem, a co gorsza - nadeszła wiadomość, iż Perczyk został aresztowany 
w Kijowie i deportowany na Syberię. Hudeljedzie go odszukać, by dzielić z nim 
zesłanie. Wie, że Perczyka zesłano za jego poglądy: chciał , aby ludzie żyli lepiej. 
Przyrzeka ojcu, że weźmie z Perczykiem ślub - prawdziwy, żydowski. Kiedy 
wkrótce po odjeździe Hudel cała wioska zbiega się oglądać maszynę do szycia, 
jaką sprawił sobie wreszcie Motel , Fiedka korzysta ze spotkania z mleczarzem 
i prosi go o ręk_ę Chawy. Tym razem jednak Tewie okazuje się bezwzględny; 
powiedziano w Swiętej Księdze: „Każdy ma szukać swojego gatunku" -Cha wa 
musi znaleźć męża wśród wyznawców jej wiary! Ale Cha wa nie ulega woli ojca . 
Potajemnie odchodzi pewnego dnia z domu, bierze z Fiedką ślub u księdza 
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i Tewie nie może wybaczyć jej tego kroku: „Cha wa umarła dla nas. Zapomnimy 
o niej, mamy jeszcze inne dzieci w domu .. . " 

Najgorsze dopiero nadchodzi. Policjant przynosi nakaz władz: wszyscy 
Żydzi w Anatewce i w sąsiednich wioskach mają sprzedać swe domy i dobytek, 
by w ciągu trzech drii opuścić ten rejon. Policjant jest życzliwy - odradza 
jakikolwiek bunt, jakiekolwiek wykręty; jeśli nie odejdą dobrowolnie, przyjdzie 
wojsko, poleje się krew. A przecież Anatewka nie jest jedynym miejscem na 
z1em1. 

Rodzina mleczarza decyduje się jechać aż do Ameryki, do wuja Abrama. 
Tewie pakuje na swój nędzny wózek resztkę dobytku, gdy nadchodzi Chawa. 
Chce pożegnać ojca, powiedzieć, że oni z Fiedką też postanowili wyjechać. Nie 
muszą, lecz nie umieliby żyć w miejscu, z którego wygnano ich najbliższych. 
Tewie nie odzywa się , choć wiele go to kosztuje. 

Ostatnie pożegnania. Toczą się wózki . Tęskną melodię gra wiejski skrzypek. 
Na koniec on także bierze swe skrzypce pod pachę i podąża za innymi. 

Zero Mostel (Tewie) i Maria Karnilova (Gołda) w inscenizacji broadwayowskiej, 1964 
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THE PLOT 

The plot is set in the Jewish village on Anatevka, Russia, in 1905, and deals 
mainly with the efforts of Tevye, a dairyman, his wife Golde, and their five 
daughters to cope with their harsh existence. Tzeitel, the eldest daughter, 
marries a poor tailor, after Tevye had promised her to a well-to-do middleaged 
butcher. Hodel, the second daughter, marries a revolutionary and follows him 
to Siberia. Cha va, the third daughter, marries out of her religion. When, at the 
end, the Czar's Cossacks destroy Anatevka, Tevye, stili holding on the his faith 
and his traditions, bravely prepares to take what's left of his family to America. 

de la musique 

Sprzedaż wysyłkowa : Vivart Spółka z o.o. 
80-296 Gdansk ul. Na Wzgórzu 34 tel./fax (0-58) 47-68-78 

Sklepy płytowe : Gdańsk ul. Sw. Ducha 8 
Warszawa ul. Senatorska 1 7 tel./fax 26-45-03 
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Inspicjenci - Marzenna Domagało, Bogumił Skorski 
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