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Postaci Ko11.cówf(i są jednocześnie dla sieni 

i mężczyzną, parą przyjaciół, ojcem i syne 

ludźmi, sługą i panem. Nieustannie walcz 

upodmiotowienie, które riadałoby ich bezn 

samotnej egzystencji odrobinę godności. Bo 
jąca z.z.a okien samotność, śmierć, która · 

wnątrz, jest podstawową przyczyną lęku ob 

róvv. Paradoksalnie czekają na koniec, któ 

w początku - jak śmierć w narodzinach. 

K01icówka jest tekstem o ludziach sQ.U 

swojej duchowości. Ich wypełniony powtarz 

. . 
L.naczy ieszcze wczoraJ. 

Clov -

* * * 

Aktorzy grający Clova i Hamma, c ,::: 

„wchodzą" w przedstawienie - w gri;. Za ki!:. 
zem tworzą nowy spektakl. Inny niż ten w~· 
niż ten, który będzie jutro. Niby do dyspo 

t~ samą przestrzeń i niez mieniony tekst, ;c~~~m 
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1969 roku w uznaniu za to, ż e : w nowych 

dla drarnatu i p rozy formach ukazuje 

wznios.łoś( cz lowieka w jego skrajnym op uszczeniu, 

Sam~1el Beckett otrzymał literacką Nagrodc; Nobla. 

Przewodniczący jury podkreślił, że głęboki pesymizm 

twórcy: zawiera miłość do człowieczeństwa, która 

wzrasta w miarę zanurzania się w bezdenność obrzy-

• 

dliwości i rozpaczy, i kiedy rozpacz wydaje się bezgra

niczna, to okazuje się, że jego cierpienie też nie ma gra

nic. Według wielu krytyków- nikt w XX w. nie wypo

wiedział dosadniej ostatecznej ni ewiary w sens ludz

kiej egzystencji niż Beckett. Laureat zgodził się przy

jąć nagrodę pod warunkiem, że nie będzie uczesrnj

czył w ceremonii jej wręczania, a sam uciekł przed 

dziennikarzami do Tunezji, jak chcą jedni, lub do Por-

tugalii jak mówią inni. 

W każdym raz ie nagrody ni e odebrał osobiście, 

ucrwalając tym samym swój \.vizerunek samotnika. 

P rzystojny, asce tycznie szczupły, z wyrzeźbioną 

marszczkami twarzą Sam ud Barkley Beckett, ucho

dził za trudnego i skrytego w sobie człowieka. 

I Irlandczyk o francuskich korzeniach , urodził się 
w vVielkJ Piątek w 1906 r. na południowych obrzeżach 

Dublina. Urodz ony w zamożne j rodzinie, otrzymał to, 

co ongiś nazywano starannym wykształceniem. -auka 

w Earlsfort House Selwo!, Portom Royal School i wresz

cie Trinity College w Dublinie - gdzie jako student 

sztuk wyzwolonych studiował, języki nowożytne- nie 

przeszkadzała mu być świetnym sportowcem - ama

torem i doskonałym graczem w krykieta. 

P studiach Beckett zaczął sporo podróżować po 

K.onty encie. U podobał sobie Francj<;:, która w osta

zności stala s i ę jego drugim domem. W 1929 roku 

·ra ł do Paryża. Tutaj poznał Jamesa Joyce'a, i ta 

a śnie znajomość oraz współpraca z pisa1·zem zawa

żyła na kierunku pracy Becketta. 

Twórcza biografia obejmuje okres od 1929 do 

śmierci au tora w 1989 roku. Sześćdziesiąrla t. Czas wy

p ·iniony es eistyką , pisaniem powieści. i drama tów. 

Pisaniem w dwóch językach (angielski i francuski) , 

tłumaczeniem wlasnej twórczości, prz ygotowywa

niem spektakli teatralnych. Czas opanowywania do 

perfekcji języka: skrótu, rygoryz mu i oszczędności. 

N aj lepie j znany jako autor dramatóvv: Czekajcie na 
Godota, KOJicówl(i i Ostatniej tafmy Krappa, S. Beckett 

był także uhonorowany w 1946 roku Złotym Krzyź.em 

Wojennym za swoją działalność we francuskim Ruchu 

O poru . 

T\vórczość autora K01icowki, ubiegłoroczny laureat 

lite rackiej Nagrody Nobla - Harold Pinter, jeszcze za 

życia Becketta okre ślił w ten oto sposób: Jest on naj

odważniejszym , najbarcłzi.ej bezlitosnym spośród 

współczesnych pisarzy i im bardziej wpycha mi nos 

w gówno, ty m bardz iej jestem mu wdzięczny. 

'90dlti• 1 

lo~.„ •• ,„t••r••l• „r.1111J•j.-C- ·~1ri reru . 
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Problemem mojej bohaterkijest silna obawa przed 

podjęciem decyzji o próbie stworzenia stałego związku. 

Jej lękp1-zed życiem z mężczyzną- wynikający zapewne 

z Jakich wcześniejszych doświadczeń - jest tak ogromny, 

Że zwyczajnie, przestaje nawet próbować. Zakłada a prio

n·. że nic dobrego jej nie przy;dzie ze związku z chłopa

kiem, z któ1ym przecież całkiem dobrze się dogadiqe, któ1y 

jej się podoba i któ1y naprawdę chce z nią by/ 

Im bardziej on jej się podoba, tym bardziej ona ucie

ka od niego. Jej upór i obsesyjne trwanie przy założe1.iiu, 

Że najlepiej będzie jej Jamei niszczy początek całkiem faj

nego związku. Marysi łatwiej jest fiml(cjonow{lĆ w uy

mys7onym i zaplanowanym przez siebie świecie, niż pod

jąć próbę, która wcale nie musi się k01iczyć czym{ złym. 

Jako reżyserka: 
- Wbrew temu, co może się wydawać, reżyserowanie 

napisanej przez siebie Jztuki nie jest komfortową sytu

acją,. Dla mnie, pisanie jest czyml bardzo intymnym. 

Nawet, jeżeli tek_st mnie nie dotyczy, zawsze zna1dzie się 

w nim coś bardzo osobistego, co zawstydza. A na doda

tek, jeżeli przychodzi wyreżyserowal go, co oznacza ro

zebranie go na czynniki pierwsze, trzeba nastawić się na 

„grzebanie" we własnych myslach, a mówić o nich, Jak
by były cudze. Niekiedy traci się wtedy należyty dystans. 

Natomiast praca po raz wtó1y z tym sam.ym tekstem 

w niedługim czasie po prapremierze należy (o dziwo!) 

do komfortowej sytuacji. Po pierwsze można spróbować 

zrobić lep1:e;~ to co źle się zrobiło w przeszłości. A po 

drugie, zrobić coś zupełnie inaczej. 

Ewelina i Kuba, niosq ze sobą zupełnie inny sygnał, 

niż alctorzy, z któ1ymi pracowałam przy prapremierze. 

Stąd naprawdę mam poczucie, ze robię tę sztuk; po raz 

pierwszy. 

Atrakcyjnokfizyczna Eweliny i Kuby, w oczekiwa

ny przeze mnie sposób, „dramatyzuje)! histon( opisaną 

w „Rozmowach ". Widzowi bowiem, jest jeszcze trud

niej zaakceptować i zrozumieć decyzję Marii. Dzięki n.a 

turalnym, niezaprzeczalnym. walorom. fizycznym, ak
torzy mają. szansę wygrywać i wydobywać dodatk,_owe 

smaczki sztuki. 
W niotnencie lektz.uy tekstu, można powątpiewać 

w atrakcyjno.{ć bohaterów, no ale kiedy ich się zobaczy ... 

Sprawiajq, Że bohaterami tej sztuki może byl~ każdy z nas. * 
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Ewelina Starejki 

Marysia 
Jakub Bohosiewicz 

Marek 
- Magda Furdyna: Czy Ewelina Starej ki dałaby 

takie ogłoszenie jak Marysia? 

- Ewelina Starejki: Nie. 

- M. F.: A ty, Kuba zgodziłbyś się brać udział 

w takim przedsięwzięciu jakie proponuje Marysia? 

- Jakub Bohosiewicz: Nie. 

-M. F: Co w takim razie usprawiedliwia Marysię? 

- E. S: Marysia jest na jakimś dziwnym etapie 

rozwoju. Z góry wszystko sobie założyła i stała się 
nieprzemakalna. Nie trafia do niej żadna rozsądna 

argumentacja. Nie wysila się na to, żeby naprawdę 

i uczciwie się zasranowić, dlaczego robi tak, a nie ina

czej. Nie chce się przyznać, że to w niej leży wina za 

to, Że nie umie stworzyć związku. Usprawiedliwia ją 

natomiast ogromna chęć posiadania dziecka, które 

zapewne będzie bardzo kochać. Niewiadomo tylko, 

czy m~~drze. 

- M. F.: Lubisz ją? 

- J. B.: To pokrętna kobieta - wamp ze sklonno-

ściami masochistycznymi. Skazuje się na to, żeby być 

samotną matką. Ale lubię Marka. 

-M. F.: Bo ... ? 

- J.B.: Jest w porządku. Uczciwy facet. Mężczy-

zna jakich teraz brakuje. 

- M. F.: I chciałbyś być taki ? 
(ogólny śmiech) 

- E. S: Taki solidny chłopak nic jesr zły. Ale lekko 

wieje nudą od niego. 

- M. F: Znacie osoby podobnie zachowujące się 

jak postaci, które gracie? 

-E. S.: Nie, ale istnieją. Niektórzy znajomi miesz

kający w stolicy, donoszą, że takie sytuacje się zda

rzają. Do Krakowa jeszcze nie doszł'o. .. 

- J. B.: To jest jakaś moda. Zupełnie jak to sushi 

nie do jedzenia. A takie związki nic związki zupeł

nie mi się nie podobają. I do tego z ogłoszenia. Uff 

Ak są znakiem i stają się znakiem naszych czasów, 

czy to nam się podoba, czy nic. 

- M. F.: Za to ustaliliśmy, że Marek jest szłachet

ny. Jest zwyczajnie uczciwy, a Marysia rozpaczliwie 

samotna. Ona po prostu się boi. 

- E. S.: Boi się, bo ma za sobą zie doświadczenia. 

Chce sama wychować dziecko, ale ie zdaje sobie chy

ba sprawy z tego, że jeśli popełni jakieś błędy '-"ycho

wawcze, to na dziecko przeleje swo je lęki i frustracje. 

A poza tym, ja jednak mam sporo pretensji do tego 

chodzącego ideału, czyli Marka. On nie robi sobie 

zbyt wiele kł'opotu, ze zrozumieniem Marysi. Wcale 

nieprzekonywująco zabiega o jej miłość. Powiedział: 

„kocham cię", zostawił wizytówkę i sobie poszedł. 

- J. B.: A co ma zrobić? Rozpłakać się? Błagać ją 

na kolanach? 

- M. F.: Są tacy, co tak robią. 

- E. S.: Mógłby wysilić się n trochę perswazji. 

Może jakby uczciwie z nią porozmawiał i pokazal jak 

bardzo mu na niej zalezy, to coś : by z tego wyszlo ... 

Marek za szybko się wycofuje. Lekka terapia szoko

wa, której podstawą jesr miłosć 1 mogłaby przewano

ściować myślenie Marysi. Wydaje mi się Kuba, że bar

dzo idealizujesz Marka. 

- J. B.: \Vcaie nie. On jest d obry, choć przy tym 

troch~ naiwny. 

- M. F.: Może jest zwyczajnie za ambitny? Taki 

trochę Humprey Bogart z Casablanki? 
- E. S.: Nie myśl<;:, żeby on n ie wierzył w siebie. 

Woli się wycofać„ kiedy sytuacja o przerasta. 

- J. B.: Za to, Marysia woli brnąć w z góry wymy
śloną przez siebie historię, nawet kiedy - być może 

- zacz<;:ła zdawać sobie spraw~ z tego, że ta sytuacja 

jest dobra dla niej. 

- E. S.: Samotność Marysi i Marka determinuje 

ich zachowania. Szkoda, że nie um ieją wyjść ze swo

ich skorup. * 
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przyjaciele Teatru: 

lii~mEJ 
KRAKÓW 

Scenografia 

C1ocow·llfc .com 

ams j> 
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Proszę uważnie przyjrzeć sic; plakatowi obok. Zawsze 

kiedy go Państwo z obaczycie, będzie to oznaczało, 

Że na naszej kameralnej scenie przy Sarcgo 7 czyta

my współczesny dramat. 

Teatr Bagatela bowie m, rozpoczyna nowy cykl spo

tkań z publicznością pod nazwą La-
boratorium Młodej Reżyserii. 

W ramach tego p rzedsi<;

wzięcia, co miesiąc bę

dziemy prezentować 

najnowsze dramaty 

polskie i obce. 

Reżyserzy coraz 

chętniej sięgają 

po współczesne 

sztuki, stąd La
boratorium Mło

dej Reżyserii ma 

stac się miejscem 

„testowania" ta

kich tekstów. Kieru-
. . . ~ . 
JąC się uwaga m1 1 opi-

niami widzów, młodzi 

twórcy teatralni będą 

• 
mogli sprawdzić dojrzałość 

nowej dramaturgii, przyjrzeć się 

proponowanym przez nią perspekty

wom , czy poddać ocenie ich formę. 

Konfrontacja współczesnej twórczości dram atycznej 

z publicznością, daje szan ę na sprawdzenie tego -

czy tekst brzmi czysto, czy fałszywie. Czy porusza

ne w nim tematy i problemy w ogóle interesują wi-

dzów. Po każdym przygotowanym przez aktorów czy

taniu, będziemy rozmawiać z twórcami i publicznością. 

Szczególny zaś nacisk chcemy położyć na spotkania 

z autorami. To przecież ich pomysły ujęte w formę 

dramatu, stanowią punkt wyjściowy dla kreowania 

oblicza współczesnego teatru. Podążając wzorem 

londyńskiego Teatru Royal Court, czy war

szawskiego Laboratorium Dramatu chce

my odkrywać najciekawsze dramaty. 

Dla twórców teatralnych jest bar~ 

dzo ważne znalezienie odpo

wiedzi i wyz naczenie kie

runków, które naprawdę in

teresują widzów. Dotyczyć 

ro moze samego tekstu 

dramatu, jak sposobu jego 

realizacji. Państwa opinia 

może zaważyć na tym, 

czy w ogóle warto przygo

towywać spektakl, na pod

sta\\1.e danego dramatu . 

Najlepsze ze sztuk wejdą do 

repertuaru Teatru Bagatela. 

* * * 
W najbliższych miesiącach zapra

szamy Państwa na czytanie Pasożyta · 
Grażyny Treli i Marcina Wrony (8 marca 

2006, godz. 19.15) i Insalata Mista Wolfganga Bau

era (5 kwietnia 2006, godz. 19.15). 

W planach mamy również czytania Kantaty na czte

ry skrzydła Roberta Bruttera oraz Tiramisu Joanny 

Owsianko. * 



w repertuarze 
Tcnnese Williams 

Szklana menażeria 
przekład: K n imierz Piocrowski 
reżyseria: D a riusz Sra rcz<'.'wski 
scenografia: Aneta Suskiewicz-Majka 

Występują: ;\nna Rokita, Agnieszka Mandat 
i\Luci.J1 Sianko, \Vojcicch f_,eono\vic?. 

Premiera --Scena 11a Sarego - paździemil( 2004 
Czas trwania spekta/(/11 J 70 1111°i'1ut. 1 Przerwu 

Sibylle Berg 
Pies, Kobieta, Mężczyzna 
/Hund, Frau, Mann/ 

przekład: Karolina Bikont 
reżyseria: Andrzej Majczak 
scenografia: Urszula Czernicka 
muzyka: Bole5law R;wvski 
reżyseria światła: Krzysztof Sendke 
dramaturg /asystent reżysera: Renata D cre jczyk 

Występują: Ewdina Starcjki , Jakuh Bohosic\\·icz, 

Marcin Kobierski 

Pr~iera - Scena na Sarcgo - maj 2004 
Czas trwania spektakJ11 90 minut, b(·z przerwy 

Frances Hod~son-Burnett 

Tajemniczy ogród 
adaptacja i libretto: Diana Morgan 

muzyka: Steven Markwick 
reiyseria: Janusz S :1.yd łowski 

scenografia: Elżbieta K.rywsza 
przekład: Krystyna Podlesk.a 
teksty piosenek: Rafał D z,iwisz 
choreografia: Jacek Tomasik 

Wyst~pują: Zw.annaDlugosz, Monika G<;ga, Wiroid Surów
ka. rvbrrnsz Wróbel. Przemysław Br.mny, Magdalena Wa
lach. Janusz Szydłowski (gosnnnieJ, Dorota Pomykała (i!;o><in

oie)/ K:itarzyna Litwin, Piotr Różański. Tadeu.<;z 'Wieczorek 

Premiera - listopad 1999 
Cza.; trwania spektaklu i 10 minut. I przc'1wa 

Roland Schimmelpfennig 

Push Up 
przekład: Karolina Bikont 
reiyseria: Andrzq .M3)Cnk 
muzvka: Bołesbw Rawski 
scen~grafia: Urszula Czernicka 

Występują: Aleksandra Godlewska , U rszul a Grabowska, 
Jakub Bohosiewicz, Zbigniew Kosowski (gościnn i e) 

Premiera - listopad 2005 
Czas trwania spel\ta!(fll 110 minut, 1 pi-zerwa 

Wiesław Saniewski i Zbigniew Raj 

Nienasyceni 
czyli Mowy żałobne z Witkacym w tle 
reżyseria: \Vies law Saniewski 
inscenizacja: Wies łavv Saniewski. Joanna Schoen 
scenografia: Joa nna Schocn 
muzyka: Zbigniew Raj 
kierownik muzyczny: Janusz Burrym 
choreografia: \:Vojcicch ivlisiuro 

Występują: Aleksandra Godlewska, Alina Kamiń
ska, Anna Krakowiak, Paulina N apora, Magdale
na WaJach, Krzysztof Bochenek, Pr.ternysła\v Brnn
ny, Marcin Kobierski, Piolr Różański, Z bigniew Raj 

Premiera - Scena na St1rego - grudzie11 2004 
Cz1,1.; trt11a11i11 spektal(IU 75 minut, bez przerwy 
__ „_. --- - ------

Wielka kl asy b ceacralna, która znako
micie broni sit;: i Jzi~iaj. Przejmujące 
studi um ludzi wrażliwych 1 delikatnych . 
niepotrafiących radzić sobit;: /. otaczają
cą ich rzecz)"vistofrią. Opo"vidć o tok
sycznq mamie, która chG)C i<ik najlepiej. 
niszczy !>\vojc dorosk dzieci. 

rozpoczitcie godz. 19n 

Sibylle Be rg opowiada hiscorii; pewnego 
Z\Yi:p:ku z pcrspckrywy najlepszego przy
jaciela czlowieka - jakim jest pies. Spoty
kają go w momencie poznani:1 ~i i;, towa
rzyszy im podcz<1s kolejnych prób bycia 
razem, cierpi. kiedy się na siebie obrażają, 
rozsta j ą , marnuj<) kolejne sza nse. Berg 
analizuje dlaczego nam się nic udaje by
cie razem, dlaczego nie umiemy \\-)'brać 
odpo"vicd niego partnera, dbać o to, co 
wydawałoby się najważni i:: j sze . Coraz 
hardz iej zamykamy się w ~obie. Single 
opanowali pokol enie dwudziesta, trzy
dzie~to- i czterdz i1.:stolar-ków ... Miłość za
stąpiliśmy seksem, bliskość-· życiem wsie
ci, zrozumienie - wiadomościami SMS. 

rozpocz~'.cic godz. 1915 

Uroczy spekta kl - musical, v1 którym 
obok aktorów graią ni ezwykle utalen
tO\:vanc d ziec i. Do pcvmcgo tajemni
czego ogrodu i do zimn ych ludzkich 
serc powraca prnwdzi\va wiosna. ZŁO
TE MASKI za najpopularniejs-zy spek

takl roku ' 

rozpoczęc ie godz. l!OI! 

Kameraln y, współczesny dramat o relac jach 
i srosun bch międzyludzkich. panuj ących 
w wielkiej korporacji. \\'cd ług And rze ja 
Majczaka doskonale opisany prz.ez Schim
melpfcnniga świat :imbicji i kariery dotyczy 
ogromnej rzeszy ludzi. \:Vano zobaC?.yć jak 
presja , jakiej poddani są pracownicy wiel
kich korporacji, zm ienia ich życic osobiste. 

rozpocz~cic godz. 1915 

Nie11asycen i!fvlowy żałobne to spektakl 
muzyczny opowiadający o nas, o naszym 
w iecznym ni enasyceniu życiem. I choć 
śmierć jesc cz<;ścią caloSci, bez niej smak 
iycia bylby niepelny. Boimy się rego, 
czego jeszcze nic przeżyliśmy. Zawsze 
dz ieje się coś po ra:z ostami. Dlarego 
kaida chwila jcsr ważna. Nic wolno jej 
nie wykorzystać, bo nast\'.pnej może. już 
nie być . Nienasyceni nie C?:ekają. Zyją 

tak. aby każdego dnia , każdej nocy się 
nasycić. 
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w repertuarze 
Edward Taylor 

Stosunki na szczycie 
przekład: Elżbieta 'Woźniak 

reżyseria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Joanna Schoen 
kostiumy: Katarzyna Proniewska-Mazurck 
Występują : Aleksandra Godlewska, Alina Ka
mińska, Urszula G rabowska, Doroc.a Pomyka
ła(gościnnie), Magdalena Walach, Marek Litew
ka, Marcin Kobierski, Tomasz Kot, Piotr Róża1'i
ski, Sławomir Sośnierz 

Premiera - październik 2000 
Cza.• trwania spektaklu NO mmut, 1 przerwa 

Anthony Marriott i Alistair Foot 

Bez seksu proszę 
przekład; Krystyna Podlesb i Anna Wołek 

reżyseria: Janusz Szydłowski 
scenografia: Anna Sekuła 

Występują : Aleksandra Godlewska, Alicj a Ko
bielska, Ewa Mitoń, Bogdan G rzybowicz,Woj
ciech Leonowicz, Piotr Różański, M aciej Slota. 
Dariusz Starczewski , Tadeusz Wieczorek 

Premiera - stycze1I 2002 
Czas trrvania spektak,lu 135 minut. 1 przerwa 

Witold Gombrowicz 

Hulajgęba 
wg Ferdydurke i Dzienników (lektura szkolna) 
reżyseria: Waldemar Smigasicwicz 
scenog1afia : M acie j P rcycr 
muzyka: Krzesimir Dębski 

Wyst~pują: Akksaa<lra Godlewska, Urszula Grabow
ska, Alina Kamińska , Alicja Kobielska, Anna Krako
wiak. Ewelin:i Starejki, Magdalena Walach, Krzysztof 
Bochenek Jakub Bohosiewicz, Przemysław Br~umy, 
Bogdan GJZybowicz, Marciu Kobierski, Tomasz Kot, 
Adrian Ochalik. P iotr Różaflski, Sławomir Sośnierz, 

Dańusz Starczewski, Lukasz Żurek 

Premiera - gmdziet1 2003 
Czas trwania spektaklu 1 SO minut, 2 przerwa 

Ray Cooney 

Mayday 
przekład: EłZbi.eta Woźni3k 

reżyseria: Wojc iech Pokora 
scenografia: Józef Napiórkcrwski 

Występują: Alina Kamińska, Katarzyna Litwin, 
Małgorzara Pi skorz, Krzysztof Bochenek. Bog
dan Grzybowicz, Wojciech Habcla, Macie j Sło

ta, Tadeusz W ieczorek, ł"ukasz Żurek 

Premiera - milj 1994 
Czas tnvanr-a ;pektaklu 135 minut, 1 prz"':rwa 

Wieniedikt Jcrofijew 
Noc Walpurgii 
albo kroki Komandora 
przekład: Irena Lewandowska , 
reżyseria i muzyka : Waldemar Smigasinvicz 
scenografia : Maciq Preycr 
Występują: Alina Kamińska, Kamila Klimczak, 
Alicja Kobielska, Ew~1 Mitoń, Ewelina Starcjki, 
Krzysztof Bochene k. Bogdan Grzybowicz, Woj
ciech Leonowicz, Przemysław Redkowski, l'vli chał 
Rolnicki , Piotr Różański, Shl\vomir Sośnierz, Da
riusz Starczewski, M arcel Wiercichowski. 

Premiera - listopad 2005 
Czas trwania -1pel(taklu 140 minlll, I przerwa 

Brawurowa farsa. W lubmowym apar
tamencie, na najwyższym piętrze domu 
v,; Paryżu, ~polykają się p rominentni pD
litycy Komisji Europejskiej. Ak nit: jest co 

typowe, nudne spotkanie starszych pan6w ... 

rozpoczęcie godz. }915 

Śv11ieżo upieczone małżeństwo po miodo
wym miesiącu rozpoczyna wspólne, co
dzienne życie . Zanim jednak młodzi 
"''padną ,„„ rutynę starego małżeństwa, 
czeka ich niejedna niespodzian ka. Nie
szczęście zwiastuje wizyta teściowej . Póź

niej może być już tylko gorzej. Od prcmic-

ry przy kompletach publiczności! 

rozpoczęcie godz. 1915 

Grand Prix l\fo;dzynaro<luwego Fesciwa
lll w Sankt Petersburgu w 2004r., najlep
szy spektakl według krytyków festiwalu 
Biała Wieża, emuzjastycznie przyjęty 

przez budapesztańską i polską widownię 
- H11lafgęba jest dorosłą adaptacją szkol
nej lektury. 
Pdne dynamizm li, energii i humoru przt:d
scawicnic zos,talo wyreżyserowane pr7,ez 
·waldcma ra Smigasiew icza, który nadał 
tej sztuce METAFIZYCZNY V/YMWl. 

rozpoczęcie godz. 1800 

Legendarny j uż spckrnkl Temu Bagatda. 
Cieszy się nics!abm)cyrn powodzenie m od 
1 O lat. Wci4ż więcej chętnych niż biletów. 

rozpoczęcie godz. 1600 i 191s 

Gdy jestem pijany. a trzeźwy nie bywam, 
nu chorą duszę wódkf zaż,vwam. \V takim 
grotesko>vvym i absurdalnym duchu zosta
ła napisana Noc Walpurg1'i \~'icnicdikta 
Jerofiejewa - autora, którego biografi1 
można by było obdzielić z dziesięć osób, 
a każda z nich powiedziałaby, Że miała 
barwne, szalone i niezwykłe życie podla
ne ogromną ilością \\1?dki. Spektakl \Vyre
żyscrował Waldemar Smigasiewicz, które
go z Jerofiejewem łączy mistrzow~kie ope
rowanie grote.~ką i absurdem. 

w repertuarze 
Joseph Stein i Jerry Bock 

Skrzypek na dachu 
przekład: Antoni Marianowia 
reżyseria i choreografia: Jan Szurmie j 

kierownictwo muzyczne: Janusz Butrym 

scenografia: \.Vojcicch Jankov.riak 

kostiumy: ~'farta Hubka 

Występują: Aleksandra Godlewska , Ur~z ola Grabowska, 
Al ina Kamii'1ska, AJicja Kobielska, Aru1<1 Krakowtak,Ka
tanyna Linvin, Ewa Ylitorl, Pau lina Napora., E•vd ina 
Starejki, :\fagda lena \;\1alach , Krz.yszrnfBochcnck, fa
kub Bohosiewicz.Przemysl::rw Branny. Mich al Chy t rzyń
ski , Mateusz Dcwcra, Bogdan Grzybowicz, Marcin Ko
bi erski, i\·fa rek Lirewka, fan Nosal (gościn nie) , Adrian 
Ocha lik. Michal P6łtma k. Piotr RMański. Juliusz 
Krzysz.tofWarunek, 'fade 11sz Wieczorek, Lukasz Żurek 

Premiera - ~wiecie1i 2003 
Czas trwa11ia .1pd(lllklu 180 mi11, l przerwa 

Francis Veber 

Kolacja dla głupca 
przekład: Barbara Grzegorzewska 
reżyseria: Tomasz Obara 
scenografia: Joanna Schoen 

Występują: J\farek Litewka, KrzysztofBochenek/ 
Łukasz Zurek. Tomasz Kot/ 1omasz Obara, Sła
womir Sośnierz , Alina Karn.ińska, lJrsz,ula Gra
bowska I Ewelina Starej ki I Alek~andra Godlewska 

Premiera - wrze.;iet1 2003 
Czas trwania spektt1klt1 710 mimfl. I przerwa 

Andrzej Saramonowicz 

Testosteron 
reżyseria: Piotr Urbaniak 
scenografia: Aleksander Janicki 

muzyka: l'vfarce ł Chyrzyński 
Występują: KrzysztofBoche nek, Jakub Bohosie-

wicz, \Vojciech L eonowicz, Marcin Kobierski, 
Ti-,rnasz Koc, Andrzej Kozlowski, Sławomir So
śnierz, Lukasz Żurek, Marcin \Vierc i chow~ki 

Premiera - marzec 200 5 
Czas trwaniu spektaklu 135 minut, 1 pr;:;erwa 

Ray Cooncy 

Mayday li 
przekład: Elżbi eta Woźniak 
reżyseńa: l\farrin Slawi ftski 
scenografia: Joa n.n a Schoen 

Występują: Alina Kamińska., Anna Krakowiak, 
Katarzyna Li[v,rin, Matgorzara Piskorz, Krzysztof 
Bochenek, \Vojciccb Leonowicz, l\,farek Litewka. 
l\.f<Hcin Kobierski, Maciej Słota, Łukasz Żurek 

Premiera - czerwiec 2005 
Czas trwania spektaklu 120 minut, 1 p1-zc1w11 

Neil Simon 

Wystarczy noc* 
* G r.l F} n :i~z~ p 10.~c- n k~ 

muzyka: Marvi n Hamlisch 
piosenki: Carolc Bayer Sagcr 
przekład: E li;bieta Woźniak 
reżyseria: \Valdemar Śmigasiewicz 
scenografia: Maciej Preye r 

Występują: Magdalena \.\:1lach, Przemysław Br:rnny 

Premiera - czerwiec 2005 
~~as trwania .1pek.,taklu 120 minut, 1 pr;:;e/'ttJ[/ 

Najpopularniej szy musica l ~hviata a jedno
cześnie wzruszająca opowieść o los~1ch 
pt\.vncj żydowskiej rodzi.ny, <>ka~ancj n.a 
wygnanie z ukocha nej wsi - Anatewki. 
Historia ubogiego mleczarza - Tewiego, 
któremu wiara, nad zie ja i modlitwa po 
zwa laj~ z pogodą ducha znosić wszelkie 
przeciwnośc i losll. ZŁOTE MASKI za 
na jpopularniejszy spektakl roku! ZŁOTE 
MASKI dla najpopularniejszego aktora -
Marka Litev\'kil 

rozpoczęcie godz. 1soo 

P rzyjaciele spotykają sie co tydzie r1 w dobo
ro\.vyrn gronie, aby szydzić z kolejnych głup
ców. Kro zaprosi głupszego uczestnika ko
lacji, ten wygryw ::i . Bo ś mit:ch z innych jest 
przecie?, S\'Vietnq rozry,vk;}. Jednak pevme
go dnia zjawia się głupiec, który:„ 

rozpou;ęcie godz. l91S 

Testosteron Andrzeja SarnrnonO\vicza to 

błyskotliw·a komedia o współczesnych 
mc;ż.u,yznach , niezwykle zabawna analiza 
„sa mczej" natury. Związki z kobietami. re
lacjonowane przez boharerów, pokazuj ~! 
niezwykle barwny obraz rnpkiego świata. 

rozpoczęcie godz . 191~ 

No'"ve) sz;,done przygody taksówkarza bi
ga misty 
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On - Przernysłmv Bran ny (zdoby>·vca I 
nagrody na tegorocznym Fcsriwalu JedY.n -
ki w Sopocie) i Ona - Magdalena Walach 
(-znana m .in. z seria lu Peusjonat pod Różą) 
pracują naci nagraniem płyty, w komedii 
muzyczne1 Neila Simona, słynnego ame
rykaóskiego pisarza komed iowego. On 
gra kom pozytor<1, ona - autorkę tekstów 
i piosenkarkę. Wzajemna fascynacja prze
radza się stopniowo w mjłość . -. Musica l 
jest od wielu la t prLeboj em West Endu. 

rozpoczęcie godz. 19~'5 



rocznicę urodzin Stalina czczono bezpłatnymi przed

stawieniami dla świat.a pracy. Starania TM\V były do

strzegane i nagradzane. Teatr szczycił się pierwszą -

w skali ogólnopolskiej - nagrodą za poziom bezpie

czeństwa i higieny pracy(!), a także trzema nagroda

mi racjonalizatorskimi ('w tym dwoma dla Tadeusza 

Kocura - kiero'vvclika technicznego). Spośród artystów 

najczęściej odznaczano Marię Billiżankę , która otrzy

mała: Nagrodę Państwową, Nagrodę Premiera za 

twórczość dla dzieci , Krzyż Oficerski Orderu Odro

dzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski i Złoty Krzyż Zasługi. Zespół teatru uhonoro

wano również Nagrodą Ziemi Krakowskiej przyzna

ną przez ·wojewódzką Radę Narodową za objazd ze 

sztuką Przyjaciele (1949) ( ... ). 

Obrazu pełnego zaangażowania politycznego Te

atru Młodego Widza dopełniają niektóre wystawia

ne wówczas spektakle: Tu mówi Tajmyr Konstanti

na Isajewa i Adama Galicza (1949), Doktor Kałuż

ny J. Germana (1951 ), Czerwony krawat Siergieja Mi

chałkowa (1952). W budowę socrealistycznej kultu

ry zaangażowani byli również polscy łjteraci. Maciej 

Słomczyński w sztuce Nasze dziewczęta ( 1951) po

święci I wiele uwagi roli aktywu ZMP w fabryce pro

dukującej głowice do traktorów. Jedna z dziewcząt 

pracuj<!cych w pierwszej kobiecej brygadzie frezer

skiej hamowała prace; z powodu swego nikłego 

uświadomienia politycz nego ... Sztukę rę, wystawio

ną w reżyserii Lidii Zamkow przyjęto entuzjastycz

nie. ~Tarto przypomnieć , że TMW otrzymał również 
w 1949 r. I nagrodę na Festiwalu Sztuk Radzieckich 

za Syna pułl(U wg Kat.aj ewa w opracowaniu Zdzisła

wa Nardełlego i reżyserii Józefa Karbowskiego. 

Nagrody aktorskie otrzymali Roman Polański (jed

no z „cudownych dzieci" w Teatrze Mtodcgo \Vidza) 

i Micha! Zarnecki ( ... ). 

W opracowanym z okazji 1 O-lecia Teatru Młode

go Widza programie znałeźc można fotografi e więk-

szości pracowników: artystÓ'w i zespolu techniczne

go. Są też kolejno ,,vymienieni ci wszyscy, którzy swo

je losy zwi<!zali z tą sccn;r Maria Biłłiżanka - kierow

nik artystyczny i Zofia Mysłakowska - dyrektor te

atru w łatach 1945-1951 oraz Tadeusz Ba nas - kie

rownik organizacji pracy artystycznej i inni ( ... ). 

Niełatvvo było skompletować. zespół, bo status ak

tora grającego dla dzieci był w tamtych czasach bardzo 

niski. A przecież zapotrzebowanie na spektakle dzie

cięco-młodzieżovve było ci~~gle duże. Frekwencja stałe 

rosła, w 1954 r. pokazano tu w sumie 508 przedstawień, 
które obejrzało 255 tys. widzów. Recenzenci pisali o burz

liwych oklaskach, wypiekach na twarzach widzów, 

wzruszeniu i łzach, o wspaniałej, wspólnej zabawie. 

Mimo to aktorzy, nawet ci związani z tą sceną 

najdłużej, jak ognia bali si9 podejrzenia o brak 

profesjonalizmu i amatorstwo. \V zespole 
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zimowej (1955) Jaszcz stwie rdził w „Trybunie Ludu" 

(Jaszcz, „Trybuna Luciu„ , 2.06.1955 r.) , Że w Krako

wie „Morduj<! Szekspira". Skrytykovvano Pannę mę

żatkę (1948), Dorożką. po Warszawie (1950) , Warszaw

ski wodewil (1951) , Pana Damazego (1952), Dwie 

blizny (1953) i Dożywocie (1956). Recenzenci pozwa

lali sobie na kpiny i złośliwości. T\vÓrcą fraszki: 

- Znasz Teatr Młodego Widzo? 

- Znam, ale się brzydzo - był podobno Maciej 

Słomczyóski , jeszcze nic tak dawno autor wystawia

nej tu sztuki. Zapadła ona głęboko w pamięć krako

wian i zaszkodziła teatrowi na długo ( ... ). 

Rok 1957 należał do najpracowitszych - wystawiono 

'~' nim aż osiem premier. Ale właśnie w wtedy 

na łamach krakowskiej prasy rozpoczęła 

~:. 

coraz częściej zdarzały się konflikty. Doma

gano się poważnej reformy artystycznej te

atru, zerwania z chaotycznością pracy i wy

jaśnienia nieporozumieli dotyczących repertu

t!:ł\ 

"~;ft"' 
~_..)-, 

się dyskusja o przyszłości Teatru Młode

go Widza, którego formuła już się prze

żyła. Dyrekcji zarzucano brak konse

kwencj1i w doborze repertuaru i wszyscy 

dyskutanci podkreślali konieczność 

aru. Podkreślano konieczność uzupełnienia (i czę

ściowej chociaż.by wymiany) zespołu aktorskiego i przy

ciągnięcia do współpracy poważnych reżyserów i in

scenizatorów. Od kierownictwa teatru oczekiwano 

również opieki artystycznej i pedagogicznej, która 

dałaby sz anse;: rozwoju młodemu zespolov.1i. Frustra

cji dopełniał fakt, Że wśród widu premier coraz wię

cej, należało do tzvv. repertuaru popularnego dla do

rosłych . Dogadzało to ambicjom .,pO\vażnie}ącej" 

sceny, ale nie publiczności. Zapelnienic \vidmvni 

podczas spektakli v,1ieczornych (wprmvadzono je 

zgodnie z zaleceniami Mini sterstwa Kultury i Sztu

ki - dla pełnego v.rykorzystania budynku), było spra

"'""! najrrudniejszą. Nie podobały się farsy, komedie i sztu

ki muzyczne. Przedstawienia z repenuaru kłasycz-

zmian. Propozycji było wiele - od! marzeń 

o Teatrze B.ajki, poprzez chęć przekształcenia 

TM\V w Teatr Szkolny w myśl założeń Osterwy (ale 

zaniechania objazdu i „sztuk rozmaitościowych"), aż 

po najbardziej radykaln<! - przekazania obecnej siedzi

by Teatrowi Rapsodycznemu i przeniesienia TM\V do 

specjalnej sali teatralnej przy ul. Skarbovvej ( ... ). 

Radzie Arrystyczno-Ekonomicznej Państwowego 

Teatru Młodego ~'idza najbardziej odpowiadała 

propozycja \Viesł<nva Gareckiego, który domagał się 

wykształce nia wyraźnego i dominuj;:~cego profilu 

popularnego'"' teatrze Bi lJ iżanki i twierdził, że po

winien to być teatr dla publiczności od łat 6 do ... 1 OO. 

Zdecydowano ostatecznie, iż repertuar poptilar

ny ma zostać utrzymany i rozv.1 inięty. Jednocześnie 

zachowany został objazd i spektakle dla najmłod-

nego nie wytrzym ywały konkurencji krakowskich ~ szych. Od paździerr~ib 1957 r. teatr przyj;.!! novvą na

teatrów dramatycznych. Po obejrzeniu Opowie.<ci <: zwc;:: ROZ1'LĄITOSCI. - {l(olllff czp 'c·1 c21011 r1cj } 

/01.: Ard1 iwum fr111m Grzegorz Koniarz, Kraków 2000 r. 
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- Szabes w jidisz, dzień wypoczynku trwa

jący od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca 

w sobotę. Szabas określany jest jako „królowa świą~ 

żydowskich". Postrzeganie i wypełnianie nakazów, 

dotyczących Szabatu podlega ścisłym rygorom. Wy 

licza się 39 prac zakazanych w Szabat. W piątek wie

czorem, po modłach w synagodze urządza się uro

czystą kolację, a spożywanemuposiłkowi towarzysz 

odmawianie specjalnych hymnów. 

- hebr. - bądź pozdrowio-
ny, pokój wam. 

- hebr. - nauka, studiowanie. Zbiór tra 

dycji, zwłaszcza religijno-prawnych przepisów juda~ 

izmu, spisanych w pierwszych wiekach naszej ery~ 
uzupełniających Biblię. 

- nauczanie, doktryna, nauka. Powszechni 

przyjęte znaczenie: prawo odnosi się do pierwszych 
pięciu ksiąg Biblii (Rodzaju, Wyjścia , Kapłaństwa 

Liczb, Powtórzonego Prawa) w odróżnieniu od po""' 

zostałych. Tora może też oznaczać Pięcioksiąg uży 

wany w synagodze. 

wg Kalendarza Żydowskjego 1985-1986 wyd. przez Zwią:.-:ek Rcli 

gijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 

Teatr Młodego Widza 
Początek był bardzo dobry. Przede wszystkim po 

zlikwidowaniu w 1948 r. Teatru TUR (Towarzystwa 

Uniwersytetów Robotniczych) cały gmach przy rogu 

ulic Karmelickiej i Krupniczej przekazano Państwo

wemu Teatrowi Młodego Widza. 4 grudnia 1948 r. na 

posiedzeniu Komisji Kultury i Sztuki Miejskiej Rady 

arodowej przyjęto decyzję o upaństwowieniu te

atrów krakowskich. Dla Teatru Młodego Widza ozna
czało to pozbycie się wielu problemów finansowych 

stwarzało też lepsze warunki do pracy. Można było 

pozwolić sobie na inwestycje. Najpierw zakupiono 

autobus marki Krupp, gruchot z demobilu pamięta

jący czasy kampanii afrykańskiej. Później odmalowa

no salę teatralną, przy ul. Karmelickiej 25 założono 

nową pracownię malarską, skompletowano sprzęt 

techniczny (kupiono reflektory, magnetofon, maszy

ny stolarskie, kuchnię polową), rozszerzono zaplecze 
teatru prL.y ul. Krupniczej (powstała tam łazienka 

świetlica, nowa pracownia krawiecka) ( ... ). 

Teatr proponował swojej publiczności trzy rodza
je spektakli: dla dzieci w godzinach południowych, 
dla młodzieży - po południu oraz w godzinach wie-

projekt scenografii Eugeniusza Wańka do sztuki Nasze dziewczęta 

czarnych - dla młodzieży starszej i dorosłych. Arty
styczna działalność teatru to także objazd, który obej

mował zasadniczo ówczesne województwo krakow
skie i docierał do miejscowości, wsi i osiedli, w któ
rych dotąd żadnego zespołu teatralnego nie ogląda

no. Przedstawienia starano się wystawiać, tak by wy

stępy w terenie pod żadnym względem nie ustępo

wały krakowskim. Niestety, nie zawsze pozwalały na to 

warunki: brakowało odpowiednich sal, najprymityw

niejszych nawet urządzeń, opału i oświetlenia, a tak
że środków transponu ( ... ). 

Zespół artystyczny obejmował swym patronatem 
i prowadził akcje społeczne w wielu świetlicach przy 

okazji przypadających rocznic i świąt państwowych. 

ie należy się dziwie, że artyści również ulegli na

strojowi swoistego patriotyzmu, jaki obowiązywał 
w PRL początku łat 50. Nawet nazwa teatru wzoro

wana była na istniejących wówczas radzieckich te
atrach dla młodzieży (,,Tieatry Junnowo Zrictiel!l"). 

Ludzie sztuk.i za nic nie chcieli dać się prześcignąć 

w budowaniu nowego ładu robotniczym brygadom. 
W 1951 r. pracownicy Teatru zadeklarowali 1319 dnió

wek na Narodową Pożyczkę Rozwoju Sił Polski. 70. 
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- człowiek sprawiedliwy, chary

zma tyczn y p rzywód ca rcligiin y chasydyzmu j cieszą

cy się najv,riększym autorytetem \NŚród wspóhvyznaw

ców. Uważano, że cadyk d7,i9ki s\.voj ej nadprzyrodzo

nej mocy i mistycznej jedności z Bogiem , może pośred

niczyć we wszystkich spra\vach ludzkich. 

- podstaw0\"-1a żydowska sz kola religijna, 

do której ucz <;szczali chłopcy od piątego roku życia ~ 

ucząc się modlitw i TORY vv j ęzyku hebrajskim. 

- baldachim, pod którym udzielany jest ży

dowski ślub. 

1 - fręd zel przymocowany do spodniej 

części odzieży, noszony przez Zydów płci męskie j, sto

sownie do nakazu z Banidbar - (Ks. Licz b 15, 37-41 

Pow1.edz synom Izraela niech sobie zrobiq. frędzle na 

kra.fach swych szat ... ) w edu przypomnienia boskich 

przykazań. 

- żydowski prz ysmak z marchwi usmażonej 

na słodko, w przenośni - coś niebyv~1ałego. 

- w języku greckim - rozproszenie. Ter

min używany na określenie wszystkich krajów poza 

Palestyn~1, w których mieszkają Zydzi. 

'I - język Zydów powstały ok. 1 OOO r., oparty na 

języku średnio-górnoniemieckim z dodatkiem ele

mentów hebrajskich, słowiańskich, rumuńskich, no

towany pismem hebrajskim. V\l momencie wybuchu 

II wojny Ś\viatowej poslugiwało się nim ok. 11 milio

nóv.1 Z ydów na świecie. 

·1 - modlitwa pochwalna, odmawiana prawie 

całkowicie po aramejsku podczas cod z iennych mo

dłów. Kadisz żałobny wyraża wiarę w Boga i całkowi

te poddanie się jego woli. Odmawiany jest za zmar

łych ; kadisz zwany de Rabbanem odmawia się pod 

koniec studiowania T ALMUDU. 

-\Ą/ narzeczu hebrajskim toasc przy wzno

szeni u kieł ie ha. 

- na szczęście - hebrajskie Życzenie po-

rnyślności. 
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Skrzypęk na dachu. zasłuiył s.obie na tak ogromnt; Zftintere~o
wan1e 1 regularne 1nscen1zaqe w teatrach całego sw1atahdz1ę
ki muzyce i tekstom. Skomponowany przez WSHaniałyc mu
zykqw, uzupełnipny wys;nienitym liłSrettem, stał się wręcz ka-
nonicznym musicalem sw1ata. ~ 

- Dlaczego ludzie lubią oglądać Skrzypka na 
dachu? 

- Bo to pod każdym vnględem rewelacyjny musi

cal. Do jego powszechnej popularności - najpierw 

w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie 

- przyczyniło się wystawienie S/(1-zypka w N owym Jor
ku na Brodaway'u, a później nakręcenie filmu z wiel

ką kreacją Chairna Topola jako Tewie Mleczarza. 

Skrzypek na dachu zaslużyJ sobie na tak ogromne 

zainteresowanie i regularne inscenizacje w teatrach 

calego świata, dzięki muzyce i tekstom. Skompono

wany przez wspaniałych muzyków, uzupełniony 

wyśmienitym librettem, stał się wr9cz kanonicznym 

musicalem świata. 

Drugą, bardzo ważną kwesti~! jest to, Że współ

cześni, mogą poznać naród, który właściwie na zie

miach polskich juz nie istnieje. Dobrze by było, gdy
by chętnie Skrzypka oglądała młodzież. Dzięki temu 

widowisku można się dowiedzieć jak wyglądało ży

cie i tradycja żydowska. 

-A czy uważa Pan, że to co pokazane jest w przed

stawieniu o.dzwierciedla - choć w czę-

ści - realne życie Żydów na początku 
XX wieku? 

- W historii Tewiego i jego najbliż

szych, została zawarta historia opowia

dająca o świecie żydowskim: jego trady

cji, kulturze, religii, obrzędowości, filo

zofii, dov./cipie. 

Na przykład w Skrzypku jest pokaza

ny obrządek ślubu zydowskiego w sposób w jaki on 

naprawdę wyglądał. Jest rabin, oddzielne wejście 

mężczyzn, oddzielne wejście kobiet, ślub pod chu

pą, swatka ... Są wreszcie klezmerzy, czyli tradycyjna 
kapela żydowska. 

Bo wesele bez klezmerów to jest jak pogrzeb bez łez. 

- Ostatnie zdanie na końcu to motto z filmu, 

który Amerykanie nakręcili o Panu, a który nosi 

tytuł Ostatni klezmer Galicji Leopold Kozłowski. 

Jego życie i muzyka. Jaką ro~ę pełnili kłezmerzy, bo 

to nie tylko granie ... 

- Kiedy było źle muzyka klezmerska koiła duszę, 

kiedy było dobrze to ją radowała. 

W sztetl, czyli małych miasteczkach żydowskich, 

nic odbywała się żadna uroczystość taka jak na przy

kład: bar micwa, wesele czy niektóre święta, bez 

udziału kapeli klezmerskiej.* 1 
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Autentyczni klezmerz:y, grając_, opowiadaj<} o swo

ich radościach i smutkach, a słuchając ich muzyki, nie

kiedy odczuwa się modlitwę. Mlodym klezmerom - ra

dzę - trzymać pulpity z nutami dalej od instrumentóv.-, 

a instrumenty bliżej serca. To jego rytm dyktuje grę. 

Grali wszystko: i Liszta i Mozarta, ale po swojemu. 

A wszędzie unosil się smak rodzynek z migdałami. 

- Klezmerzy, których muzyka opiera się na im

prowizacji, na każdą okazję mieli przygotowane 

rozmaite „kawałki"„. 

- O tak. Na przykład: taniec weselny, taniec ro

dziców, taniec młodych, itd. - w zależności od zapo

trzebowania, także na zamówienie. 

Zydzi zamieszkiwali w najrozmaitszych krajach. 

W ich muzyce można odnaleźć wiele muzycznych 

wątków z poszczególnych regionów Europy. Vv' grze 

polskich klezmerów·, gdzieniegdzie przejawia się 

nuta kujawiaczka, czy krakowiaczka. Na Węgrzech 

nuta czardasza, w Rumunii nuta hory, itd., itd. 
- Doskonałym przykładem takiego pomieszania 

i korzystania z utworów narodu, z którym się razem 

żyło jest taniec weselny w Skrzypku 
na dachu. 

- To prawdziwy majstersztyk 

poleg<ljący na połączeniu kozackiej 

muzyki z tr<ldycyjną muzyką żydow

ską. Choćby w tym „kawałku" widać, 

a raczej słychać, autentyzm muzyczny 
przedstawienia. 

O unikarowości Skrzypka przesą
dza przede wszystkim to, że czuć w nim neszana jidisz

keit, czyli żydowską duszę, którą najpełniej wyrażają 

.Modlitwa szabasowa, czy nostalgiczna Anatewka. 
Pracowałem jako kierownik muzyczny*2 w całej 

Polsce przy wielu realizacjach Skrzypka na dachu, 

także przy prapremierze, w reżyserii Jerzego Gruzy, 

która miała miejsce w Teatrze Muzycznym w Gdy

ni. Zapotrzebowanie na ten musical jest ogromne. 

Myślę, Że to zapotrzebowanie wyplywa z serca. Bo 

to jest spektakl o ogromnej dobroci, mądrości, żydow

skiej filozofii , żydowskim dowcipie i ... tragedii. Oby 

tej ostatniej już nigdy więcej nie było. * 
* 1 Podstawowy skład instrument.a/ny kapeli klezmerskiej: pienuszy 
skrzypek, drugi sk1-zypel1. (tzw. st'kwulz1~·ta), klarnet B i .S~ trombon 

(puzon), kontrabas, c.ymbaly i bęben. 

* 2 L. KozłowskJ współpracował tal(Że przy „Skrzypku" realizowa

nym przez I Szunnieja, E. Michnik, M. Kochmiczyka. M .. We1~(j'

G1-zesi11skiego. 



Dzieje tego ludu to nieustanna wędrówka, walka, ucieczka i wiara. 
Bibli1na geneza mówi, że wszystko zaczęło się od Abrahama i jego 
Żony Sary, którym pomimo podeszłego wieku urodził się syn Izaak. 

Historia roz proszonego po całym świecie narodu , 

pozb~l\vionego do niedawna vvła s nego kraju, jest hi

storią skomplikowaną, burzliw~! i romantyczną. 

Nieustannie powraca pytani e: kiedy ta historia sic; 

zaczyna? 

Dzie je tego ludu to nie us tanna wędrówka, wal

ka, ucieczka i wiara. Biblijna geneza mówi, ze wszyst

ko zaczę ło sic; od Abrahama i jego żony Sary, któ

rym pomimo podeszłego wieku urodził się syn Iza

ak. Pojawienie się ukochanego Izaaka - symbolu za

warcia Przymierza z Bogiem, a potem narodziny jego 

syna Jakuba , którego drugie imię brzmiało Izrael., to 

zaczątek tułaczego narodu. N arodu , który poza trwa

niem złotego okresu przypadającego na okres króle

stwa Saula, Dawida i Salomona (ok. 1000 rok p.n.e.) 

żył w niewoli, a później w rozproszeniu, czyli dia

sporze. I nawet budowa - po upadku Babilonu -

Drugiej Świąryni (515 r. p.n.e.), względna autonomia 

w sferze religii i polityki za czasów panowania Alek

sandra Wielkiego, Z'-'vycięstwo w pm,vsraniu macha

bejskim, nie pomogły zachować niczałeżnosci naro

du żydovvskiego. Po śmierci Jezusa Chrystusa - mva

ż.anego przez Żydów za Proroka - wśród narodu 

żydowskiego pojawiło się wielu mesjaszów. 

Obiecuj<}CY odt\vorzenie królestwa Dawida stali 

się: przyczyną wybuchu tzw. wojen żydowskich 

(pierwsza 66 - 74 r. n.e., druga 132 - 135 r. n.c.). W ich 

\\ryniku została zburzona Druga Świątynia, zaczęły 
się prześladowania i rzezie ze strony Rzymian oraz 

przymusowe wysiedlenia . Żydz i opuścili Palestynę , 
by na całym obszarze ówczesnego Ś\viata (Imperium 

Rzy mskie) tworzyć S\voje diaspory. \V diasporach 

religia - podstawowy czynnik jednoczący \vszystkich 

Z yclów - przeniosła się do domów modlinvy, czyli 

synagog, których rola nieustająco wzrastała. 

\Vra z z rozszerzaniem się imperium i po 1ego 

upadku Żydzi osiedlali się w coraz dalszych regio

nach Europy. \V średniowieczu głównymi miejsca 

mi ich pobytu była Hiszpania i dorzecza Renu. Od 

XIV wieku wyróżnia się dwie główne grupy Zydów 

mieszkaj<!cych w Europie - Zydów hiszpańskich, 

czyli sefardyjskich (termin jest zniekształceniem 

dawnej nazwy Hiszpanii) i Żydów aszkenazyjskich, 

czyli nie mieckich , których ośrodkiem była Nadrenia . 

Europejscy Zydzi byli v.1ykształconymi , swiatO\vy

mi ludźmi, ale ich niezależność, odmienna religia i suk

cesy jakie odnosili w handlu, stawały si~ solą w oku 
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dla ni eżydowskich mieszkańców Europy. N a tle 

ogólnej niechęci i lokalnych konfliktów w połowic 

ubiegłego tysiąclecia zaczęł y się kolejne wypędzenia 

Z ydów. \Vl 492 roku zostali wypędzeni z Hisz panii, 

zaczynaj ~!C rym samym na stępny rozdział swoich 

wędrówek.* 1 

Jedno wygnanie prowokowało następne. Przeno

sili się do krajów mniej roz"vinięrych , dalej n.a wschód, 

najpierw do Austrii, Czech, Moraw, Śl;!ska , a nast<;:p

nie w Polskę- do vVarszav.ry i Krakowa, Lwowa, Brze

ścia Litewskiego i na Litwę. Polska bowiem była uwa

ża na za najbezpieczniejsz y dla Zydów kraj w Euro

pie, i wkrótce stała się głównym krajem Aszkenazyj

czyków. W 1580 roku Zydzi w Polsce, dzięki przychyl

nosci najpierw Zygmunta Augusta, a później Stefa

na Batorego mieli jedyny w swoim 

rodzaju we·wnętrzny samorząd tzw. 

Sejm Czterech Ziem. 

Kres złotemu wiekowi żydo

stwa na ziemiach polskich dało 

powstanie Chmielnickiego, któ

re niosło ze so';lą pogromy i rze

zie, a w efekcie skończyło s i~ v.•y

pędzen iem Zydów z Ukrainy. 

-iemniej pod koniec XVIII '.-vieku / 

na ziemiach polskich mieszkało ok. 

80 procent Aszkenazyjczyków eu

ropejskich. 

Historia opisana w Skrzypku na dachu dotycząca 

Żydóvv zamieszkujących zachodnie ziemie impe

rium rosyjskiego, opO\viada o przymusowym opusz

czeniu maleńkiej Anatev.1ki. Alegoryczna Anatewka 

uosabia serki ukochanych i oswojonych miej sc, z któ

rych musieli wynosić się Żydzi. Inspirowane przez 

rząd carski pogrom y*2, obwinianie Żydów za wszel

kie niepowodzenia i strach przed narodem, który 

choć nie miał paóstwa to przetrwał tysi ;-1clecia dzię

ki swej \vierze i tradycji, zapowiadają wydarzenia II 

wojny światowej. 

* 1 Wc.zdnit'.i Żydów Jl)ygnano z Wiednia i .z Linzu w ro/(11 1421 .. 

z Kolonii w roku 1424, Augsbwga w roku 1439. Bawarii u: roku 

1442 i z l(rólt·wsl?_ich mia .• ·1 1\.foraw w roku 1454, wyrzucono ich 

z Pt•rugii w roku 1485, Viln tzy w roku 1486, Panny w rol\u 1488, 

iV!ediolanu i Lukki w rok111489 i z Florencji i cal ej To.i/(C111ii w rol<" 

1494, pod l(oniec tej dc'kady z królestwa N awany 
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( ... ) Anatewka, bodaj ukraifi.ska nn:eśóna przeoczo

na przez Jahwe, ta żydowsf(a nędza na zapleczu świa

ta - komu ona wadziła aż tak, że jużjej nie ma? Byly 
rytuały i łamanie rytuałów. Była wierna/I tradycji 

i potwornie przestraszone własnq niewiernościq odc/10-

dze11ie tradycji. Ktoś się na śmierć zakochał nie w tym, 

w k1:111 zakochać się należało, ale przecież i tak Jako/ 

szio. Ktoś inny wybaczył, albo nie wybaczyi, ale dala 

się żyć. No nie? Trochę mq,dros'ci, ale nie za dużo, 

grzeszki w granicach rozsądku, plotka na ludzką mia

rę skrojona, złość średnia, radość !(rucha,. codzienne 

1ytualne zachody sł01ica - codzienne wieczorne znika

nie świata. Nonnalność. Czym ta nędza na zapleczu 

./wiata zawiniła, Że już jej nie ma? Tym tylko, że hyla? 

Chyba tak. Ot, od panów świata przyszedł prikaz -

i wszystko z dnia na dzid poszło, bo musiało pójś~ na 

rozkurz. Od panów s'wiata przyszedł ten prikaz mrocz

ny niczym. l?._ażdy zmierzch, ale !?._to pa1101n świata dal 

prikaz prikazu? Niezmiennie dowcipny Jahwe? Teraz 

to już obojętne. W finale ich świata, Jak na sce12ie 

w finale seansu Szunnieja, nie ma już nic. Tylko ciem

ność pustych już mie/1c po przepadłych gdzieś rzeczach 

i ludziach. 

Tak, jest ciemność nieobecności nie wiadomo przez 

kogo usprawiedliwionej tuleja ostatniego, pionowego 
światła (ale i 0110 za mgnienie zniknie) oraz wirujący 

w nim kurz - owo poetyckie, sproszkowane óało cza~ 

su. I jest cośjeszcze. Ktoś. 011. W tulei: światła zamar

ły skrzypek. On, w przedstawieniu Szurmieja mistrz 

ceremonii - oto na ostatni guzik dopiq.ł ceremonię. już 

111:e musi grać. A grał cudnie ... Cudnie? PouJJ:edzieć 

tyle, to nic nie powiedzieć. Rzecz w tym, że skrzypek 

Jako mistrz ceremonii, wciąż nwzykc; sw9 wladajq,cy lo

sami nędzy na zapleczu świata, losami spektal(lu, 011 Jako 

mag, Jako demiurg, prestidigitat01~ niemy duch opowie

ści - to jest Szunm:eja koncept, przed któ1ym zdejmuje 

kapelusz (. .. ). 

Wystawiając ten najfegendarnie/~zy musical świata, 

Szurmiej m:e zapomniał, Że jest to opow1~eść o pestce 

świata. Dal seans zamierania, entropii, nieuchronnego 

zera, ale tak ciepły, Że się aż żyć zachciewa ( ... ). 

* 1 Paweł Głowacki: Patka Świata , V1'~yznania szczerego cntuzja~ty 
teatru , „Dziennik Polski" 15.09.2003 
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Libretto: 
Muzyka: 
Piosenki: 
Przekład: 

Joseph Stein 
Jerry Back 
Sheldon Harni.ck 
Antoni Marianowicz 

Reżyseria i choreografia: Jan Szurmiej Kierownik muzyczny: Janusz Butrym 
Scenografia: Wojciech Jankowiak Kosti1umy: Marta Hubka 
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Tewie - mleczarz: Mairek Litewka 
Gołda, je90 żona: Ewa Mitoń I Katarzyna Litwin 

Cejtl: Ewelina Starejki I Paulina N.apora 
Hudl: Urszula Grabowska I Magdalena Walach 

Chawa: Anna K1rakowiak 
Jenta - swatka: Alicja Kobielska 
Motl - krawiec: Marcin Kobierski 

Szejndl, jego matka: Katarzyna Utwin I Ewa Mitoń 
Perczyk, student: Przemy.sław Branny 

Lejzer Wollf, rzeźnik : Krzysztof Bochenek 
Mordcha, karczmarz: Piotr Różański 

Rabin: Tadeusz Wieczorek 
Mendl, jego syn: Jakub Bohosiewicz 

Abram, księgarz: Łukasz Żurek 
Nachum, żebrak: Jruliusz Krzysztof Warunek 
Babda Cejtl, babda Gołdy: Alina Kamińska 
Fruma Sara, pierwsza żona Lejzera Wolfa: 

Aleksandra Godlewska 
Jasi, kapelusznik: Adrian Ochalik 

Policjant: Bogdan Grzybowicz 
Fi1edka, młody Rosjanin: Mateusz Dewera I Tomasz Kot 

Sasza, jego przyjaciel: Jan Nosal (gościnni ,e) 

Ryfka:, Al·eksandra Godlewska 
Cypojra: Alina Kamińska 

oraz 
Szprynca: Zuzanna Madejska I Joanna Stawowy 

Bejlka: Zuzanna Domin I Magdalena Ba 1rnaś 
Chłopiec I: Filip Bochenek, Chłopiec li: Jacek Krok 
Skrzypek: Mkhał Półtorak I Mkhał 'Chytrzyński 

Pop: Marek Oleniacz 
Mieszkańcy Anatewki (chór): 

Sylwia Domin, Monika Handzl1ik, Joanna Jawor-ska 

Tancerze: Marcin Bartosik, Arkadiusz Champel, Przemysław Folta, 
Przemysław Kozar, Konrad Koseck fi , Mateusz Magiera, Piotr Marzec, 

Michał Suder, Konrad de Lehenstein Fil,ip, Konrad Kuhn 

Inspicjent : Teresa Twardziak-Bazylczuk 
Sufler: SyJwia Domin, Joanna Jawo,rska 
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