
Isaac Bashevis Singer 

()5ieM 5wi~teł 
e,~~nuki 

na podstawie książki „Opowiadania dla dzieci" 

' /.'· ' . 

) 

~) 

- _„~ ~I 

"f 

. 1i1 'd . mik 2008 prapremiera - paz zie 

zrealizo,yano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 



Teatr Lalki i Aktora „Kubu ś" w Kielcach 

Isaac Bashevis Singer 

na podstawie książki „Opowiadania dla dzieci" 

Adapted fr om STORJES FOR CHI LOREN by Isaac Bash~vis Singer. Cop' right r; 1962, 1967, 1968, 1970, 1972, 
1973. 1974, 1975. 1976, 1979, 1980, 1984 by Isaac Bashevis Singer. Perfonned by arrangement ''ith Farrar, Straus 

and Girom<, LLC and Lescher & Lesch~r Ltd. All righis reserved 

przekład - Andrzej Polkowski 

adaptacja i reżyseria - Irena Dragan 
scenografia - Alexander Andrzej Łabiniec 

muzyka - Piotr Salaber 
plastyka ruchu - Kazimierz Knol 

efekty mult imedialne - Anna Kl ikowicz 

w tekście wykorzystano psalmy z "Księg i Psalrnó"'' w przekladzie Leopolda Staffa 

nagrania muzyczne - Sound Design Studio w Warszawie pod d~Tekcją kompozytora 
realizacja nagrań - Cluis Aik.en 

~5&l/ji: 
Kamstan, htżący, Szloma, Żyd, Aktor, L\\ica - Dorota Anyż 

Aktor - Jolanta Kusztal 
Nes ica, Cadok, Kat, Sender Osi oł, Gołębica, Estera, Żyd, Aktor. Lwiątka -

Ewa Lubacz 
Trufa, Szejna, Teściowa, Przechodzień , Aktor, Medyk - Małgorzata Oracz 

Medyk, Szlemielowa, Cajnwel Fujara, Aniol. Strażnik, Aktor -
Maria Skorodzień 

Król, T ść, Gronam Wół, Strażnik 1 ocy, Noe, Ląj zer Kut\\'a. Ani oł, Aktor -
Leszek Barymów 

Karczmarz, Todje Spryciarz, Ole, Mazeł. Medyk, Mosze, Kat, Żyd. Oszust, Strażnik, 
Prz chodzień. Aktor - Michał Olszewski 

Szlemiel, Szlimazeł, Bóg, Rabbe. Lekisz Kiep, Anioł. Strażnik, Aktor -
Andrzej Skorodzień 

Tam. Szmcndryk Dureń, Żyd, Aktor - Błażej Wawszczyk 
z,,·ierzęta - zespół 

Spektakl przygotowany został z okazj i trwającego Roku Połsko
lzraelskiego (marzec 2008 - wrzesi ń 2009) 1 60 rocznicy powstania 
Państwa Izrael. Prezentuje osiem opowiadań dla dzieci napisanych przez 
wybitnego prozaika żydowskiego , polskiego pochodzenia, tworzącego 

w języku j idysz, laureata literackiej Nagrody obła za rok 1978 - Isaaca 
Bashevisa Singera. 

Ich treścią są okraszone humorem, banvne historie z życia polsk ich 
Żydów, które w przystępny dl a dzieci sposób poruszają religijno
fiłozoficzne problemy moralne. Są to: opowieść o niezbyt mądrych 

mędrcach z Chełma; o tym, dl aczego spośród tylu gatunków zwierząt Noe 
wybrał za posłańca gołębicę; o nieudanych interesach Szlemiela; 
opowieść o trzech życzeniach czyli o tym, że nagroda czeka na gotowych 
do wielkiego wys i łku; o tym, że skąpstwo nie popłaca; o dwóch 
zakochanych w sob ie liściach , które chciały pozostać na zawsze razem 
i o tym, że szczęście zwykle sprzyj a uczciwym i pracowitym. 

Opowiadania te pokazuj ą nieis tni ejący j uż świat polskich Żydów, 
i h obyczaj owość, folklor, obrzędy religijne. Przedstawienie zaznajamia 
dzieci z jednym z siedmiu głównych 'wiąt żydowskich , jakim j est święto 
śv.~ ateł - Chanuka. Obchodzone jest przez osiem dni końca listopada 
i początku grudnia na pamiątkę zwycięstwa Machabeuszy nad Grekami . 
Święto to ma charakter rodzinny. Codzienme zapala się o j edną świecę 
więcej w specjalnej lampie chanukowej , stawianej w oknie. Dzieci 
obdarowuje się prezentami : słodyczami i drobnymi monetami, którymi 
mogą zagra ' w drejdla (gra hazardowa, w której puszczano ołowiany 

ł ub cynowy bączek) . Jada się głównie potrawy przyrządzone na oleju, 
na pamiątkę cudownego rozmnożenia ohwy świątynnej . 

Pomysł inscenizacyjny przedstawienia odwołuje s ię 

do obrzędowości tego święta. Prezentacja kolejnych ośmiu opowiadań 

(w konwencj i teatru czarnego) wywoływana będzie poprzez rytuał 
zapalania kolejnych ośmiu chanukowych świeczek. W spektaklu będzie 

dużo żartów, śmiechu, tańca i muzyki, ale nie zabrakn ie również odrobiny 
refl eksj i. Interesującym elementem przedstawienia są projekcje 
multimedialne. ro. in unikatowych materiałów dokumentalnych 
wzbogacających , w atrakcyjny dla dzieci sposób, ich wiedzę na temat 
kultury żydowsk iej. 

Spektakl zreal izowany został w planie żywym i konwencj i teatru 
czarnego. Przeznaczony jest dla widzów od lat 6. Czas trwania - 1 godz . 
25 min. (bez przerwy). 



Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" 

25-304 Kielce, ul. Duża 9 
tel./fax 041 344-58-36, 041 368-02-93 

www.teatr-kubus.pl 
e-mail: sekretariat@teatr-kubus.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Irena Dragan 

Lalki i dekoracje wykonała 
pracownia plastyczna Teatru w składzie : 

Aleksandra Jędrzejewicz, Barbara Kurzątkowska, 

Marzena Smolińska, Krystyna Stachowicz, Henryk Nyk 
pod kierownictwem Marka Srebrzyńskiego 

Światło i dźwięk: 
Dariusz Syska 

Maszyniści sceny: 
Krzysztof Kęćko, l'\'Iarek Pawlik 

IMPRESARIAT 

Bogumił Niebełski (tel. kom. 600-296-749) 
Joanna Kowalska (tel. kom. 607-368-473) 

25-304 Kielce, ul. Duża 9 
tel./fax 041 344-58-36, 041 368-02-93 
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