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reżyseria 

Twórca wielu widowisk i programów telewizyjnych. 
Autor książek: „40 lat minęło jak jeden dzień", „Czło
wiek z wieszakiem", „Telewizyjny alfabet wspomnień". 
Znany jednak przede wszystkim jako twórca scena
riuszy i reżyser seriali: ,,Wojna domowa", „40-latek", 

„40-latek. 20 lat później", czy „Tygrysy Europy" oraz filmów: „D1ięciol", 
' samym dnie", „Przeprowadzka", „Motylem jestem, u.yli romans 40-latka", 
icja", czy „Pierścień i róża''. W swoim dorobku ma także \.\~eie wybitnych 

pektakli zrealizowanych dla Teatru Telewizji, mjn.: ,,Król Edyp'' Sofoklesa J. Gus
tawem Holoubkiem, „Miesz nin Szlachdccm" \foliera z Bogumiłem łl:obielą , 
,,Wizyta Star Pani" Friedricha Durrenmata z Barbarą Kraftówną, „Romeo 
i Julia" Willia Szekspira z Krzysztofem Kolbergerem, czy „Rewizor" Mikołaja 

la T: cm Łomnickim. W latach osiemdziesiątych dyrektor i rcży er 
MllZJl:r.D!CIP w Gdyni, gdzie wprowadzi ł na scenę hity światowego 

m.iin;,eiL~·~Mi111Uables", ,Jesus Christ Superstar" oraz „Skrqpek 
· rzez wicie sezonów z ogromnym 
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1a gorzata SZYDŁ 
scenografia 

Projektuje scenografie i kostiumy teatralne, zajmuje się 
gra fiką i fotografią. Buduje widowiska plenerowe 
z użyciem ruchomych projekcji slajdowych rzutowanych 
na architekturę, lub elementy scenografii. Stałym ele
mentem jej scenografii są prze jrzyste ekrany i ruchome 

obrazy. Za projekt multimedialny do opery „Don Giovanni" W. A. Mozarta 
w 1992 roku otrzymała nagrodę Centrum Scenografii Polskiej (za nowatorstwo 
myśli scenograficznej). Współpracuje z wieloma znanymi reżyserami, od dramatu 
po operę i musical. Realizowała scenografie w ponad trzydziestu produkcjach 
teatralnych w całej Polsce. Jest autorką scenografii do spektaklu ,,Atlantis" oraz 
kostiumów do „Szachów" i „Chicago" w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Związana 
z Teatrem Łai.nia Nowa w Krakowie, gdzie współtworzy i buduje nową przestrzeń 
na potrzeby teatru, w oparciu o własną koncepcję aranżuj e wnętrza i realizuje 
projekty artystyczne. 

Barbara PT AK 
kostiumy 

Absolwentka ASP w Warszawie, znana poi ka kostiumo
log i scenograf; autorka kostiumów do ponad 80 pol
skich filmów fabularnych i criali TI', rn.in.: „ Nói 
w wodzie" Romana Polańskiego, „Faraon" Jerzego Ka
walerowicza, ,,Ziemia obiecana" AndrJ.Cja Wajdy, „Noce 

i dnie" Jmego Antczaka (wszystkie otrzymały nominacje do Oskara), „Perła 
w koronie" Kazimierza Kutza, „ll:rólowa Bona" Janusz.a Majewskiego i wiciu 
innych. Jest także autorką scenografii i kostiumów do około 120 spektakli 
na scenach teatrów dramatycznych, muzycznych, operowych i operetkowych 
oraz w Teatrze TV, m.in.: „Rysz.ard lll" Feliksa falka z Andrz 'em 

i Julia", „Mazt'Pa", „ iej ki 
·pek ·-~ 



choreografia 

Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. 
D. Baduszkowej w Gdyni. Studiuje na wydziale 
Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w War
szawie. Od 1991 roku solista Teatru Muzycz
nego w Gdyni. Zagrał role m.in. Gospodarza 

w ,Janosiku", Mercedes w „Klatce Wariatek", Marley'a w ,,5crooge'u", 
Molokowa w „Szachach", Kajfasza w ,Jesus Christ SuperStar", 
Atlantosa w „Atlantis" oraz w około 500 spektaklach w Niemczech, 
Holandii, Austrii i Szwajcarii. Grał też w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 
i Teatrze Miejskim w Gdyni. Współpracował przy reżyserii przedsta
wień: „Kiss me, Kate", „Słowa - Jacek Kaczmarski", „Przejśc' z 
morze - Kolęda", „Chicago", ,Jesus Christ Superstar", „ 
.~4.tlantis". Wyreżyserował: ,;Trubadura", ,,Pinokio", ,,Muzykę 
„Być Marilyn" i wiele widowisk plenerowych. Układa pro 
zespołów folklorystycz.nych. Tworzy choreografie · 
programy telewizyjne i kabaretow 

Afisz Krakowskiego Teatm Żydowskiego z 1930 r. Re/Jr. ze zb. Musee d'art. et d'histoire du }udaisme, Paris 



!rJ~·~:p~~~~~ł~~~ł~~~<l<>ł~~-.~~~~~~~~~~~ 
~ Ten wybitny aktor urodził się 10 listopada 1889 roku w Humaniu na Ukrai.nie. Polskim) „Motke z łodz i e j " Sza loma Asza. Recenzent „Danziger Echo" pisał: J 
~ Pochodził z rodz.iny kupieckiej. Już we wczesnym dz ieciństwie zetknął się z działa!- „Pomyślne ożywienie teatru nastąpiło, gdy[ ... ] przybył do Gdańska słynny żydow- ~ r nością artystyczną uczestnicząc, jako statysta i śpiewak , w rosyjskojęzycznych spek- ski artysta Rudolf Zasławski; I .„ I w miejsce lekkich przedstawień rewiowych weszły ~ 
~ taklach m.in. ,,Damy kameliowej" i „Ożenku" w teatrach odeskich. Ukończył szkołę dzieła sceniczne znanych żydowskich autorów". Już wkrótce żydowska prasa gdań- 1 
~ dramatyczną w Odessie, a następnie związał się z grupą wędrownych artystów, ska donosił a, że zakontraktowany na dwa gościnne l"')'Stępy artysta zostanie ..ę.. 

ł
r?. z którą objechał całą Rosję. W roku 1909 przystąpił do zespołu Estery Racheli ~. w Gdańsku dłuze1, prezentuiąc swoie kole1ne kreaqe. Z czasem to „dłuze( prze- j 

Kamińskiej, „matki teatru żydowskiego", z którą odbył tournee po Rosji. Po rewo- \ ciągnęło się na kilka lat, a Rudolf Zasławski zostaL dyrektorem Teatru Zydow-

1
~ 

lucji bolszewickiej kierował przez jakiś czas państwowym Teatrem Zydowskim ·ł skiego w Gdańsku. 
w Kijowie. Opuścił Rosję sowiecką w roku 1925, by po kilku miesiącach występów Y ] 

~ w wiel u krajach Europy i obu Ameryk (m.in. w Argentynie założył w roku 1926 
~ Żydowski Teatr Ludowy w Buenos Aires) osiąść na stałe w Warszawie. Do Gdańska Jiid i SC hes Theater in Danzig 
~ przyjechał jako artysta znany i powszeclmie szanowany. Recenzent gdańskiego KunstlPns<·h" LPitun~. Rudolf zaslawski J r ,Jiidisches Gemeindeblatt" tak pisa ł o Zaslawski.m: „Nie ma gminy żydowskiej, r która nie entuzjazmowałaby s i ę jego osiągnięciam i . Jest jednym z największych 

ł 
interpretatorów „Tewje Mleczarza" Szolem Alejchema. W tej świetnej roli wystąpił 
już 2000 razy!" (15 III 1935), a inna żydowska gazeta z Gdańska, „Dawjger Echo", 
donosiła: „Zasławski wystąpi w swej najbardziej znanej roli Tewje Mleczarza, 
nieśmiertelnej postaci Szolema Alejchema, co zapowiada szczególną przyj emność 

Sonnabend, d. 11. Mal, abends 8.30 Uhr, im Saal~ 
dPs Cafe Krantor, flrPilgasse 8Cl, a. vie lsei l. Wunsch 

Tewie der Milclliker 
n1il Rudolf Znslawski a. Hauptdarst e ll e r , in 3 Akten 

(!i HildPrn) von Schalom Aleichem mit Musik 

Sonntag, den 12. Mai, abends 8.30 Uhr, dorlsrlhst 
zum 1. Mal in Dan ~ i g 

( 

miłośnikom teatru" (18 III 1935). Po pierwszym spektaklu „Tewji Mlecza rza" 
(17 marca 1935) recenzent ,Jiidisches Gemeindeblatt" pisał (1 IV 1935): „Ów Tewje 

ł 
Mleczarz nie iestz pewnością dramatyczną, lecz na wskroś epicką figurą, ale kiedy Neue Mill ionare ] 

l ki h kr d · · d · h h Theatralf' Kornposition in 4 Tf'ilPn 
tenproetariac 'patriarc aw ęguswejro zmyopowia aoswo1c przeżyciac, VóJkstnmlichPPreise. Musikalische Leitung8alzlJl'rg ,~ 
gdy przeżywa różnorakie nieszczęścia swych córek i wreszcie-w jedynej drama- Voranzelge: „Chassldlm" von A. Wiewiórka j 
tycznej scenie-zostaje przepędzony z domu i ze wsi, to porywa słuchacza i wtedy „Akedes Jłechok" '' on A. Goldfaden % 

f 
można wspólnie zarówno płakać, jak śmiać się. I kiedy wielki odtwórca człowieka ~

1 - Zasławski - owego Tewjego władczym opanowaniem każdego gestu, każdego Od maia 1935 roku „Tewie Mlecwrza" i inne przedstawienia Teatm Żydowskiego w Gdmisku 

b 
można by/o oglądać w nowe1 sali w Ca/e Kantor przy 11iicy Szerokiei, 

dźwięku czyni prawdziwie zywym· na scenie, wtedy widzowie mogą wiele wy aczyć: 
~ „Danziger Echo" nr 19, 13 V 1935. Zezb. BG PAN <il 
& słabsze wykonanie niektórych scen przez współgrających artystów, prymitywność g r dekoracji, zły stan sali, utrudniaiący wychodzenie artystów (przez widownię ~ 
~ i rampę) i więcej tym podobnych niedogodności" . W krótkiej relacji z premiery Sala, o której tak niepochlebnie wyrażali się wszyscy komentatorzy, znajdowała ~~ 
~ „Danziger Echo" ograniczyło się jedynie do pochwalenia głównego aktora się w postawionym w roku 1907 budynku socjalnym dawnej Stoczni Cesarskiej 
~ (,;widzom, których frekwencja przekroczyła wszelkie oczekiwania, Zasławski przy- przy Fuchswall ( dziś: ul. Lisia Grobla). Werftspeisehaus, przemianowany w latach .a f gotował, przez swoje znakomite odtwórstwo, zabawnego typa z Tewje Mleczarza, 30. XX wieku na Tum- und Festhalle, pełrnł przede wszystkim funkqe zakłada- J r wieczór pełen rozkosznych wrażeń") i napiętnowania „godnego pożałowania, ,~ We] stołówki.jednak główna saJa budynku (dość duza, bo O wyni1arach 30X 18 m) l r niezdyscyplinowanego zachowania publiczności" . Niestety nie wiemy na czym l wykorzystywana była równi eż do orga111zowania zebrań załogi, potańcówek 
~ owo „niezdyscyplinowane zachowanie" polegało; czyżby już wtedy znane były za- I 1 róznorodnych widowisk. W sali przy Fuchswall gościli więc na rów111 akrobaci % 
~ bawy publiki, szczególnie tej młodszej, w strzelaniu z gumki drucianymi haczykami ~ 1 bokserzy, siłacze i połykacze ogma, muzycy kameralni z repertuarem klasycznym ~ i' do aktorów? Bo przecież nie chodziło o dzwornące „komórki", dzisiejsze prze- 1 gadaiące psy, a także amatorskie 1 zawodowe zespoły teatralne, wśród ruch również J r kl eńsrwo polskich teatrów: .. Mimo wszystko spektakl okazał się sukcesem: polskie i żydowskie. Uczest111kom każde1 imprezy towarzyszyły nie tylko wrazenia J 

ł 
Rudolf Zasławski llliał wystąpić w Gdańsku gościnnie z zespołem Teatru Zydow- czysto sportowe czy artystyczne, ale rówrnez bardz1e1 przyziemne: dochodzący l 
skiego Wa1nsztoka tylko dwukrotnie; oprócz ,;rewje Mleczarza" zapowiedz.iano rów- z kuchni zapach gotowane] kapusty lub smażone] ryby oraz brzęk kufli dobywa1ący 
ruez „Ciężko być Zydem" Szolem Alejchema (24 marca w Domu Polskim przy się z przyl ega1ącego bezpośredruo do widowni bufetu. Być może to właśrne bywalcy 
Wallgasse, dziś ul. Wałowa). jednak juz w kilka dni po występach artysty zapo- bufetu byli tą „111ezdyscyplinowaną publicznością", o które1 pisał recenzent j r "~edz.iano koleiny spektakl z 1ego udz.iałem. Był to (wystawiony 31 marca w Domu teatralny. 
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~ O ile publiczność miała nie najgorsze warunki (nie licząc biegnącego środ- _g) 
& kiem widowni rzędu kolwnn, które skutecznie zasłaniały scenę) to aktorzy ~ 
[ cierpieli na liczne niedogodności. Mieli co prawda na zapleczu dwie 1 

garderoby po 7 m2 każda, ale już sama scena pozostawiała wiele do życze- ~ 
nia. Była dość szeroka (9 m), ale wyjątkowo płytka (zaled\\~e 6 m), co ~ 

W czasach Zasławskiego miała już wprawdzie prymitywną sznurownię ~ 
i wcale nie najgorsze oświetlenie, ale jej podstawowym mankamentem 1; 
był brak bezpośredniej komunikacji z zapleczem scenicznym: aktorzy 1 
wchodzili na scenę i z niej schodzili przez widownię. Stołówkowa scena ~ 
przy Fuchswall nie miała też kanału dla orkiestry- kilku muzyków Teatru ~ 

[ Żydowskiego (pod wodzą Salomona Naumowa, utalentowanego kom- ~ 
[ pozytora, aktora i śpiewaka, rodzonego brata Za.sławskiego), którzy to- Sf 
[ warzyszyli aktorom siedziało w kulisach dodatkowo potęgując tłok. 1 

Trudno zatem dziwić się, że nie wszyscy aktorzy teatru mogli zabłysnąć -<ol 
przed gdańską publicznością. A szkoda, bo w zespole Wajnsztoka - Za.sław

skiego byli artyści znani i naprawdę utalentowani. Obok gwiazdora trupy, 
który nie tylko zagrał rolę tytułową, ale również wyreżyserował całość, 

~ byli też: Naumow i jego żona Niusia Gold (za dwa lata stworzą w Gdańsku 

~ Lolą Silbermann, utalentowaną aktorką i piękną kobietą, Rena Baumann, 
~ warszawska aktorka grająca w przedstawieniu rolę Cajtel i jej kolega 

ł 
z Warszawskiego Teatru Zydowskiego, Hirsz Głowiński (w przedstawieniu J 
„Motel") i inni, nazwisk których kroniki nie zanotowały. ] 

O sukcesie ,;rewji Mleczarza" „na deskach" Teatru Żydowskiego w Gdań- J 
sku świadczyły nie tylko dobre opinie recenzentów, ale również to, ~ 

[ że spektakl był na afiszu aż do końca roku 1936. W całości powtarzano 1 
~ go w sumie pięć razy (co w owym czasie było realnym sukcesem) między ~ 
~ innymi w Viktoriagarten w Sopocie. Wielokrotnie też prezentowane były J 
& przez aktorów Teatru Zydowskiego wybrane fragmenty sztuki, kuplety j 

ł 
poszczególnych bohaterów i cale sceny (przede wszystkim, szczególnie j 
ulubiona przez publiczność, scena weselna). Te „wyimki" ze sztuki Alej- ~ 
chema grane były przez gdańskich aktorów żydowskich nie tylko na sce-

~ nach nad Motławą (z czasem na własnej scenie w Cafe Krantor przy ulicy ~ 
~ Szerokiej), ale również w Sopocie i w Gdyni, dokąd (do siedziby Zjedna- J 
& czenia Syjonistycznego przy ulicy Abrahama 25) zespół gdańskiego Teatru ~ 
[ Z yd owskiego przyjeżdżał regularnie, aż. do kresu swego istnienia. . -<>il 

W roku 1938 i 1939 wszyscy gdańscy Zydzi, w tym aktorzy Teatru Zy-[i dowskiego, zostali, jak wcześniej Tewje z Kasrylewki, wygnani ze swojego 
miasta. Być może dzisiejszy powrót Mleczarza jest optymistycznym J 
potwierdzeniem jego słów: ,Jeśli człowiek żyje, to wszystkiego się w końcu j 

[ doczeka''. % 
)t Również powrotu do Kasrylewki. 1 
~QSl._~t.~~~~~~ 
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