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Urodzony w 1883 roku Franz Kafka pochodził z niemieckojęzycznej 
żydowskiej rodziny, zamieszkałej w Pradze czeskiej. Kafka jest najwięk
szym niemieckim pisarzem naszych czasów. Tacy poeci jak Rilke czy 
powieściopisarze jak Tomasz Mann są w porównaniu z nim karłami 
albo gipsowymi świętymi . Kafka studiował prawo na niemieckim uniwer
sytecie w Pradze; od 1908 roku pracował jako skromny urzędnik, wręcz 
urzędniczyna w bardzo gogolowskiej firmie ubezpieczeniowej. Żadne 
z jego słynnych dzisiaj dzieł, takich jak Proces ( 1925) czy Zamek (1926), nie 
ukazało się drukiem za życia autora. Jego najwybitniejsze opowiadanie, 
Przemiana (po niemiecku Die Verwandlung), zostało napisane jesienią 
1912 i opublikowane w Lipsku, w październiku 1915 roku. W 1917 roku 
Kafka zaczął pluć krwią i przez resztę życia, czyli przez siedem lat, leczył 
się z przerwami w sanatoriach środkowej Europy. W tych ostatnich latach 
swego krótkiego żywota (zmarł w wieku 41 lat) przeżył szczęśliwą miłość. 
W 1923 roku mieszkał z kochanką w Berlinie, nawiasem mówiąc, nieda
leko ode mnie. Wiosną 1924 roku pojechał do sanatorium koło Wiednia, 
gdzie umarł 3 czerwca na gruźlicę krtani. Pochowano go na cmentarzu 
żydowskim w Pradze. Przed śmiercią prosił swego przyjaciela Maksa 
Broda, żeby ten spalił wszystkie rękopisy, a nawet rzeczy opublikowane. 
Na szczęście Brod nie wypełnił jego woli . 

VLADIMIR NABOKOV 

Przedwczoraj zmarł w sanatorium w Kierling koło Klosterneuberg (nie
daleko Wiednia) dr Franz Katka, niemiecki pisarz, który stale mieszkał 
w Pradze. Był nieśmiały, łagodny i dobry, ale książki pisał okrutne 
i bolesne. Wszędzie w świecie widział mnóstwo niedostrzegalnych de
monów, które prześladują i szarpią człowieka bezbronnego. Nazbyt był 
jasnowidzem, nazbyt był mądry, aby mógł żyć, nazbyt słaby, aby walczyć 
słabością szlachetnych, pięknych ludzi, którzy nie są w stanie rozpocząć 
boju ze strachem przed nieporozumieniem, nieprzychylnością, intelek
tualnym załganiem, z góry bowiem wiedzą, że są bezsilni i ulegli, i że ich 
bezsiła i uległość muszą zawstydzić zwycięzcę. Znał człowieka, jak znają 
go tylko ludzie o wielkiej wrażliwości nerwów, ludzie samotni, którym 
jeden błysk twarzy innego wystarczy, by ujrzeli go wzrok.iem niemal pro
roczym. Znał świat w sposób wręcz niezwykły, w całej jego złożoności, 
sam był niezwykłym i złożonym światem . („ .) Wszystkie jego dzieła 
opowiadają o grozie tajemniczych nieporozumień i niezawinionych win 
stających między ludźmi. Był człowiek.iem i artystą o tak wrażliwym su
mieniu, że doskonale słyszał wszystko także i tam, gdzie inni, głusi, czuli 
się bezpieczni. 

MILENA }ASENSKA 

® VLADlMIR NABOKOV H)•klady o /it crat11rzc, MUZA. 200 l. 

2 ® Nekrolog Franza Kafki napisan)' przez MtUlN~ )ASENSK1 , prldożyl Leszek Engelking, 
„Literatura na świecie'-: 1987 nr 2. 
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RAFAŁ WĘGRZYNIAK 

FRANZ KAFKA I ICCHAK LOWY 

4 maja 1910 roku Max Brod zaciągnął Franza Kafkę do Cafe Savoy 
na przedstawienie teatru żydowskiego. W Pradze zatrzymał się wówczas, 
wywodzący się ze Lwowa, zespół Schulirna Podzamcze. Kafka zapamiętał 
wtedy nade wszystko „panią W. (prawdopodobnie Salcię Weinberg), 
która „powtarzała stale dowcip polegający na potrącaniu partnerów 
scenicznych swym obfitym tyłkiem''. Gdy jednak ponad rok później 
w Cafe Savoy zatrzymał się inny zespół żydowski, Kafka zaczął regularnie 
chodzić na jego spektakle. Pomiędzy 5 października 1911 a 24 stycznia 
1912 odnotował w Dziennikach dwanaście przedstawień. ~ ... ] 

Kafce dane było obcować z teatrem żydowskim w wydaniu ludo
wym, zachowującym charakter nadany mu jeszcze przez Goldfadena. 
(Przedstawienie dramatu czy operetki poprzedzały popisy estradowe, 
publiczność zasiadająca przy kawiarnianych stolikach wywoływała ko
miczne incydenty, zachowując się niezwykle swobodnie etc.) Dlatego 
w opisach spektakli w Dziennikach zachwyt i wzruszenie miesza się 

z drwiną i zażenowaniem. [ ... ] 
Kafka chadza jednak na kolejne spektakle, gdyż ma poczucie, 

że dostał się „w obręb jakiegoś żydostwa': które pozwoli mu zrewidować 
dotychczasowy stosunek do własnego pochodzenia, poczuć się w pełni 
Żydem. [ ... ] Pisarz mnóstwo czasu spędza w gronie aktorów: adoro
wanej szczególnie primadonny zespołu pani Czyżyk i jej męża, państwa 
Klug, starego i młodego Pipesa, państwa Liebgold, lecz nade wszystko 
Lówy'ego. 

To głównie za sprawą Lówy'ego Kafka wchodzi w obręb niezna
nego dotąd żydostwa. Dzięki odczytowi i recytacjom tego aktora 18 paź
dziernika 1911 Kafka poznaje opowiadania Szolem Alejchema i Icchaka 
Lejba Pereca, poematy Chaima Nachmana Bialika i Morrisa Rosenfelda, 
dowiaduje się o „żydowskiej literaturze w Warszawie". Kafka sięga wtedy 
po Historię żydostwa, Historię żargonowej literatury żydowskiej, Ustrój 
żydostwa i Talmud. W końcu, 18 lutego 1912, Kafka urządził „w sali re
prezentacyjnej żydowskiego ratusza prelekcję Lówy'ego z własnym krót
kim referatem wstępnym na temat żargonu". Lówy przedstawił wówczas 
zarówno utwory literackie, jak i pieśni chasydzkie. 

Lówy bowiem - jak pisze Kafka w Dziennikach - pochodził z 
chasydzkiej rodziny z Warszawy. W wieku czternastu lat opuścił dom i 
udał się do Ostrowa, aby studiować w jesziwie. Uciekł z niej jednak po 
dziesięciu dniach. Potem do dwudziestego roku życia był „bachurem" 
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studiującym i trwoniącym pieniądze ojca, wraz z gronem rówieśników 
łamiącym przykazania szabasu. Wyjechał też do Paryża, gdzie pracował 
„w fabryce czapek". W końcu znalazł się w trupie teatralnej i powrócił 
do żydostwa, ale trapiony był poczuciem winy. Pisał do ojca, że, gdy zjawi 
się w Warszawie w „europejskim ubiorze': będzie wyglądał „jak żałobnik 
wśród nowożeńców". 

Zbliżeniu między Kafką a Lowym, oprócz wspólnego im poczucia 
wydziedziczenia z żydostwa, dopomogło niewątpliwie to, że matka Kafki 
była z domu Lowy. Hermann Kafka uważał zaś, że jego syn jest kimś gor
szym, bo przejął cechy rodziny Lowych. Nie omieszkał zresztą - co zostało 
mu wypomniane w Liście do ojca - porównać przyjaciela syna „do ro
bactwa". 

Po ·wyjeżdzie z Pragi zespół Lowy'ego zatrzymał się na dłużej 

w Berlinie. W jednym z pierwszych listów do Felicji Bauer Kafka namawia 
ją, aby poszła na przedstawienie „teatru żargonowego'', choć uprzed7,a, 
że pewnie „nędza tej sali teatralnej". w której on gra w Berlinie, jest „naj
okropniejsza, jaką sobie można wyobrazić". Kafka i Lowy pisuj<} do siebie 
listy. 25 marca 1913 spotykają się w Lipsku. Wkrótce następuje jednak 
katastrofa: w kwietniu zespół bankrutuje i rozpada się, Lowy pozo
staje bez pieniędzy i zaczyna chorować. (W liście do Mileny Jasenskiej 
wspomina Kafka „przyjaciela aktora, Żyda ze Wschodu", który „miewał 
co kwartał po kilka dni straszliwe bóle głowy" i gdy „przychodziły te dnie, 
musiał się na ulicy opierać o mury domów i nie można było nic innego 
dla niego zrobić, jak tylko nieraz przez pół godziny chodzić tam i z powro
tem i czekać na niego".) Kafka radzi mu wówczas, abyv.ryjechał do Palestyny. 
22 grudnia 1916 w liście do Felicji Kafka pisze, że Li:iwy występuje „teraz 
w Budapeszcie". W mieście tym, w lipcu 1917, doszło prawdopodobnie 
do ostatniego spotkania Kafki i Lowy'ego. [ ... ] 

Na początku wojny Lewi (w opuszczonym fragmencie artykułu 
Autor objaśnia, że taka jest prawidłowa pisownia tego nazwiska - przyp. 
red.) znalazł się w warszawskim getcie. Zgładzony został, w 1942, w Tre
blince. W getcie Lewi występował jako recytator. W Dzienniku Adama 
Czerniakowa znalazłem reprodukcję zaproszenia „Gospody artystów" 
z 8 lutego 1942 na „wieczór literacko-artystyczny poświęcony twórczości 
znanego literata-humorysty J. Obrzanka". W wieczorze tym zapowiedział 
swój udział „Jack Lewi". Jest to chyba ślad jednego z ostatnich występów 
tego aktora. 

®RAFAŁ W~GRZYNIAK Franz Kafka i Icchak Lowy . . .Tealr" nr 6 / 1994 
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Bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej Golem (Der Golem) Gustava 
Meyrinka był najbardziej popularną powieścią niemiecką. Franz Katka 
na temat tej książki powiedział: 
- Atmosfera staropraskiego, żydowskiego miasta jest tam wspaniale 
oddana. 
- Czy pamięta pan jeszcze starą dzielnicę żydowską? 
- Właściwie trafiłem już na koniec. Ale - Kafka machnął lewą ręką, jakby 
chciał powiedzieć: „Co przez to osiągnęliśmy?" 
Jego uśmiech odpowiedział: „Nic" 
Potem mówił dalej. 
- Wciąż żyją w nas ciemne zaułki, tajemnicze korytarze, ślepe okna, 
brudne podwórka, hałaśliwe knajpy i zamknięte restauracje. Idziemy 
szerokimi ulicami nowo wybudowanego miasta. Jednak nasze kroki 
i spojrzenia są niepewne. Wewnątrz drżymy jeszcze tak, jak w owych sta
rych zautkach nędzy. Nasze serce nic jeszcze nie wie o przeprowadzonej 
sanacji. Niezdrowe, stare żydowskie miasto w nas jest o wiele bardziej 
realne od higienicznego nowego miasta wokół nas. Czuwając, idziemy 
przez sen: jako widma minionych czasów. 

GUSTAW JANOUCH 

g ® GusTAw )ANOUCH Rozmowy z Kajką, Czytelnik, 1993. 
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Polscy Żydzi po odmówieniu pewnych modlitw i odbyciu postów 
robią ludzką postać z gliny albo mułu, a gdy wypowiedzą nad nią cudo
wne Szemhamforas [imię Boga], to człowiek ów musi ożyć. Mówić 
wprawdzie nie umie, ale rozumie z grubsza, co się mówi lub rozkazuje. 
Nazywają go golem i wykorzystują jako posługacza do wszelkich prac 
domowych, tyle że nigdy nie wolno mu wychodzić z domu. Na czole 
ma napisane emet [Prawda], ale codziennie przybiera na wadze i szybko 
rośnie, prze;vyższając siłą wszystkich domowników, choć z początku był 
całkiem mały. Dlatego ze strachu przed nim wymazują pierwszą literę, 
tak iż zostaje tylko met [jest martwy], a wtedy on rozpada się i zamienia 
z powrotem w glinę. Jednemu jednak golem urósł tak wysoko, bo beztro
sko pozwolił mu wciąż rosnąć, że w końcu nie mógł sięgnąć jego czoła. 
Wtedy wystraszył się ogromnie i kazał pachołkowi, żeby zdjął mu buty, 
bo pomyślał, że sięgnie jego czoła, kiedy ten się schyli. Tak też się stało 
i szczęśliwie wymazał pierwszą literę, tyle że cała glina spadła na Żyda 
i zagniotła go na śmierć swoim ciężarem. 

Analiza idei golema jako człowieka stworzonego dzięki sztuce magi
cznej musi sięgnąć do żydowskiego wyobrażenia Adama, pierwszego 
człowieka. Wszak już na pierwszy rzut oka widać, że stworzenie golema 
konkuruje ze stworzeniem Adama i że stwórcza moc człowieka rysuje się 
tutaj na tle stwórczej mocy samego Boga, czy to w naśladownictwie, czy 
to w opozycji do niej. [„.] 

W pewnym stadium swego powstawania Adam określony zostaje 
mianem golem. Golem to hebrajskie słowo, które występuje w Biblii tylko 
w jednym miejscu, w Psalmie 139,16, który tradycja żydowska wkłada 
zawsze w usta samego Adama. Golem oznacza tutaj, i z pewnością w późnie
jszych źródłach, coś jeszcze nie ukształtowanego, pozbawionego formy. 
[„.] W tym właśnie sensie Adam nie dotknięty jeszcze tchnieniem Boga 
określany jest mianem golem. 

GERSHOM ScHOLEM 

® GrnsHOM ScHOLEM Kabala i jej sy111bolika, Znak, J 996. 
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TOMASZ WASZAK 

0 PEWNYCH KONSEKWENCJACH 

PEWNYCH DEKLARACJI ONTOLOGICZNYCH 

Mówiąc „Jestem literaturą" miał zapewne na myśli co innego. 
Z pamiętników, listów i wspomnień wyłania się obraz człowieka praw
dziwie istniejącego tylko wtedy, kiedy pisał, i prawdziwie cierpiącego tylko 
z powodu twórczej niemocy. W masowej wyobraźni na dobre zadomowił 
się jako rozdarty między biurowy dzień a pisarską noc, żyjący swoim 
powołaniem i broniący go na wszelkie, świadome i nieświadome sposoby 
przed wymogami praktycznego życia . Spośród licznych znaczeń słowa 
„literatura" to „produkcja" jest zatem tym, które miało stanowić łącznik 
między rzeczywistością samookreślenia a jej językową reprezentacją. 
Ale niektóre słowa mają w sobie coś z Golema: raz puszczone w ruch, 
nie dają się łatwo okiełznać i zatrzymać. Wiedzieli o tym mędrcy dawnych 
dni: nieprzypadkowo to właśnie rabbi Low, twórca praskiego Golema, 
poucza adepta alchemii Johna Dee w powieści Gustawa Meyrinka Anioł 
z zachodniego okna słowami: Nie wolno modlić się o Kamie1i, nie wiedząc, 
co on oznacza. To, co tyczy się modlitwy, jeszcze bardziej tyczyć się będzie 
deklaracji, wypowiedzianej z dobitnością godną magicznej formuły. 

Rabbi powiedziałby zapewne: Uważaj z czym się identyfikujesz, bo kto 
powiedział Aleph ... 

Kiedy Meyrink publikował swą ostatnią ukończoną powieść, Franz 
Kafka nie żył już od trzech lat. Nie był już literaturą w sensie, w jakim 
najbardziej chciał nią być . Odkrywany i wynajdowany przez Maksa 
Broda, dopiero zaczynał być literaturą w sensie, jaki być może także 
by mu odpowiadał, mimo całej konwencjonalności tego sensu. Dziś jest 
literaturą w sensie wielorakim, w tym także takim, o którym nie wia
domo, czy by go pożądał, gdyby od razu zdawał sobie z niego sprawę. 
Oto ze stwórcy przeistoczył się w stworzenie i objawia się raz po raz: na 
transatlantyckim parowcu jako rozmówca Karola Maya (Peter Henisch), 
jako zintegrowany obywatel USA (Johannes Urzidil) i fan piłki nożnej 

(Ernst Petz), przy jednym kawiarnianym stoliku z E.T.A. Hoffmannem 
i Gogolem (Anna Seghers), by wyliczyć tylko parę przykładów. Kolejna 
epifania oczekuje Państwa już za chwi 'lę: Kafka jako aktor żydowskiego 
teatru, jako domniemany Golem, jako uczd1 rabina-cudotwórcy, jako 
ocalały (choć czy na pewno?) z Zagłady. .. 

Można by powiedzieć: nie on jeden. Wielu pisarzy, niektórzy jeszcze 
za życia, pojawiło się na kartach literatury w postaci postaci. Nawet jeśli 
da się udowodnić, że Kafka dostępował tego zaszczytu częściej niż inni, 



czy nie wystarczy wytłumaczyć tego odpowiednio większą popularnością 
autora Procesu, zwłaszcza wśród profesjonalnych twórców i przetwórców 
literatury? W imię czego upierać się przy tym, że w tych innych przypad
kach mamy do czynienia z duplikacją, rekonstrukcją i symulacją, w przy
padku Franza K. natomiast z oryginałem, identycznością i substancją? 

Po pierwsze ·W imię Kafki, który jak wiadomo nie rzucał słów 
na wiatr (przecież nie było chyba ani jednego, którego nie pochwyciłyby 
młyny egzegezy). Musiał więc w końcu zrozumieć, że bycie literaturą 
to coś więcej niż pisanie, coś więcej nawet niż określony stan ducha, 
dający się odłączyć od fizycznej egzystencji. I choć przeczuwał, że nie 
zawsze to będzie miłe, o czym świadczy choćby wizja uliteraturowienia 
skazańców w Kolonii karnej, musiał zaakceptować, że i w jego przypadku 
dokona się ostateczna transmutacja. Ostatni epigram Cherubowego 
Wędrowca Anioła Ślązaka brzmi (w lekko zmodyfikowanym przekładzie 
M. Brykczyńskiego i ]. Prokopiuka): Już, przyjacielu, dość. Chcesz więcej 
czytać zdań,/To idź, sam pismem bądź, istotą sam się stań . Na swój użytek 
Kafka musiał jedynie zmienić „czytać" na „pisać", a potem już tylko 
skorzystać z rady wrocławskiego mistyka. Nie wiemy, czy stało się to jesz
cze za jego życia, ale to nieistotne, odkąd wiemy, że nie umarł. 

Po drugie w imię literatury, jako jedynej dostępnej dyletantom prze
strzeni cudu (wiemy to od Einsteina, chociaż nie Alberta), jedynemu 
transcendentnemu bytowi, do którego dany nam jest natychmiastowy 
i niefikcyjny dostęp. I chociaż ten wariant transcendencji nie jest zbyt 
spektakularny, co więcej wymaga swoistej mentalnej dyscypliny i ukró
cenia wygórowanych ontologicznych pretensji, zawsze lepsze to, niż hoł
dowanie iluzjom lub zadowolenie się zupełną jednowymiarowością. 

Przedstawienie „Amszel Kafka" śmiało eksploruje kolejne połacie 
tej właśnie przestrzeni. Autorzy zadali sobie wiele trudu, aby nie naru
szając autonomii wykreowanego przez siebie świata zasugerować 

jednocześnie sekretne przejścia wiodące do niego z układu odniesień, 
który przyzwyczailiśmy się nazywać rzeczywistością. Doceniając ich 
pomysłowość i fantazję, pamiętajmy jednak, że decyzja co do powstania 
i kształtu tej sztuki zapadła już około stu lat temu w Pradze, kiedy to 
pewien urzędnik towarzystwa ubezpieczeniowego opuścił pióro celem 
ogłoszenia światu pewnych trzech brzemiennych w skutki słów. 
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PAWEŁ PASSINI, reżyser (1977), studiował filozofię i kulturoznawstwo na UW 
i reżyserię na Akademii Teatralnej w Warszawie. Debiutował w 2002 przedsta
wieniem „Met Emoi" według „Ifigenii w Aulidzie" Eurypidesa w OPT 
Gardzienice. Wystawił m.in. „Dybbuka" według An-skiego i Jabee w Teatrze 
Nowym w Poznaniu, „Nie-Boską komedię" Krasińskiego w Starym Teatrze 
w Krakowie, „Klątwę" Wyspia11skiego i „Ifigenię w Aulidzie" Eurypidesa w Teatrze 
im. ). Kochanowskiego w Opolu. Te dwa przedstawienia przyniosły mu nagrody. 
„Klątwa" została nagrodzona za reżyserię na festiwalu „Klasyka Polska" w Opolu 
w 2004, za „Ifigenię" otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego 
w 2006. Ostatnią jego realizacją był „Kordian" Słowackiego w Teatrze Polskim 
w Warszawie (marzec 2006). 

MIREK KACZMAREK, scenograf (1970), absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, dyplom w 1997 w Pracowni Nowego Produktu i Pracowni Video 
i Instalacji. Jest autorem scenografii do przedstawień Piotra Kruszczyńskiego: 
„Odejście głodomora" Różewicza, „Piaskownica" i „Kopalnia" Walczaka, 
„ Płatonow i inni" Czechowa, „Makbet" Szekspira. Współpracuje z Janem Klatą, 
dla którego zaprojektował kostiumy do „Rewizora" Gogola, „Lochów Watykanu" 
Gide'a, „Nakręcanej pomarańczy" Burgessa oraz scenografię do przedstawień 
„„.córka Fizdejki" Witkacego i „Fanta$y" wg Słowackiego. Jedną z ostatnich 
jego prac jest scenografia do spektaklu „Goci.com" według „Czekając na Godota" 
Becketta w reż . Tomasza Hynka w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. 

TOMASZ GwrNCIŃSKI, kompozytor (1963), studiował medycynę na AM w Łodzi 
i kompozycję w krakowskim Konserwatorium w klasie Bogusława Schaeffera. 
Jest jednym z trzech twórców nowego nurtu w muzyce polskiej zwanego 
yassem. Wirtuoz gitary, założyciel formacji Maestro Trytony i NonLinear 
Ensemble. Stale współpracuje z TVP 1 i 2 jako autor muzyki do filmów doku
mentalnych. Skomponował muzykę do wielu spektakli m.in. wystawianych 
przez Wiesława Górskiego - „Ubu król" Jarry'ego w Teatrze Powszechnym 
w Bydgoszczy, „Cztery małe dziewczynki" Picasso w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie, Małgorzatę Bogajewską - „Tlen" Wyrypajewa w Teatrze Powszech
nym w Warszawie, Pawła Miśkiewicza - „Przebudzenie wiosny" Wedekinda 
w Starym Teatrze w Krakowie, Marcina Króla - „Monolog o śmierci" Stasiuka 
w Teatrze TV, Pawła Passiniego - „Dybbuk~ „Nie-Boska komedia'; „Ifigenia 
w Aulidzie", „Kordian''. 

GRZEGORZ KORCZAK (1981), wrocławianin, absolwent PWSFTViT w Łodzi, 
fotografik, operator, montażysta, reżyser, członek grupy plastycznej im. Franka 
Zappy i fundacji Wrofilm. Autor 16-tu filmów krótkometrażowych fabularnych 
(m.in. „Pamięć", „Kolejny dzień"), 6 filmów dokumentalnych (m.in. „Zapach"), 
reklam, teledysków oraz animacji. Swoje wielokrotnie nagradzane filmy 
prezentował na festiwalach w Polsce i zagranicą (Nowy Jork, Tokio. Berlin, Paryż, 
Praga, Madryt, Barcelona, Oberhaussen) oraz telewizjach (Canal+, J(jno Polska, 
TVP, amerykańska CSS i innych sieciach). Pracą nad przedstawierrtiem „Amszel 
Kafka" debiutuje w teatrze. 
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Zastępca Dyrektora • MAREK KRASZEWSKI, Główna Księgowa • JADWIGA 
ZGRZEBNICKA, Kierownik Literacki• MARIA DĘBICZ, Koordynator Pracy 
Artystycznej. ALEKSANDER RUDKOWSKI, Kierownik Działu Marketingu 

i Impresariatu• ALICJA ZIELIŃSKA, Kierownik Administracji• TADEUSZ TWOREK, 
Kierownik Techniczny• HENRYK LIDTKE, Kostiumy i wnętrza• JADWIGA 
ZIEMIŃSKA, ADAM SADURA, Brygadier scen Teatru Polskiego• ADAM Bu RACZEK, 
Brygadier Sceny Kameralnej • MAREK STAPK!EWICZ, Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej • MARIA STUPAK, krawieckiej męskiej • GRZEGORZ RAGAN, 
perukarskiej • DANIEL SZCZERBA, szewskiej • JERZY PORZYCZEK, modelatorskiej 
• ANDRZEJ GEMBORYS, stolarskiej. }ÓZEF GROMADZKI, malarskiej • MARIAN 
KMIECIAK, tapicerskiej • WŁODZIMIERZ POMORSKI, ślusarskiej • LESZEK NOWAK, 
elektroakustycznej • TOMASZ ZABORSKI, elektrotechnicznej • DARIUSZ BARTOŁD, 

rekwizytor• JAROSŁAW KEMPA 

TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU 

UL. ZAPOLSKIEJ 3, 50-032 WROCŁAW 

www. teatrpolski. wroc. pl 

Informacje o repertuarze i rezerwacja biletów: 
DZIAŁ MARKETINGU 1· lMPRESARIATU 
tel. (071) 316 07 78-80, 316 07 51. 
e-mail:marketing@teatrpolski.wroc.pl 

Kasy biletowe czynne od wtorku do soboty w godzinach: 11:00 7 14:00 i 15:00 7 19:00. 
W niedziele i święta dyżury kasowe na 2 godziny przed spektaklem. 
UWAGA!!! Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej godzinę przed spektaklem. 

ORGANIZATOREM TEATRU POLSKIEGO WE WROCŁAWIU SĄ 
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

TEATR JEST CZŁONKIEM UNII POLSKICH TEATRÓW • 

Prawa autorów tekstu i muzyki reprezentuje Stowarzyszenie Autorów ZAIKS w Warszawie 

ŻRÓDLA REPRODUKCJI: 

® Klaus Wagenbach Fran z Kafka, Wydawnictwo Nisza, 2006 (str. 3, 5) 
®Gerard Silvain & Henri Minczeles Yiddis/Jland, Gingko Press 1~99 (str. 7, 15) 
®Pay/n. fewish life in the ald country. Alter Kacyznc, New York, J 999 (str. 9) 
® Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie ( str. l O, 11) 
®Żydzi Warszawy 1861 -1943, ŻIW, 2003 (str. 13) 
®Państwowy Teatr Żydowski im. Ester Rac/re/ Kamitlskicj, op. Szczepan Gąssowski, PWN 1995 (str. t9) 
® Kabala. Tradycja wiedzy tajemnej, ARTES. 1994 (wew. str. okladki, str. 8) 

redakcja programu • ELiBIETA ToszA 

projekt plakatu, afisza 
i opracowanie graficzne programu • NATALIA KABANOW 
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