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SŁOWO OD REŻYSERA 

Kiedy po raz pierwszy ze knqłem się z mus1-
ca1em Skrzypek na dachu (wersj filmowa) 
marzyłem o tym aby aeal1zowa to przedstawie
nie na scenie Urzekła mnie w tym musicalu jego 
wielka humanistyczna wymowa. ta rzadko spo
tykana w dziełach muzycznych inscenizowanych 
na scenie Muzyka jerry'ego Bock'a. której fol
klor dowski, rosyJsk1 1 amerykanskie country 
tworzą niezapomniany klima Po przeczytaniu 
polskiego libretta w doskonałym tłumaczeniu 

A Mananovv1cza i pięknych poetyckich piosenek wiedziałem, ze muszę kiedyś 
zrealizować ten musica' na scenie 

Tak mijały lata w Polsce powstało wiele real1zaq Skrzypka ale ja ciągle 
miałem wiZJę s omnego. surowego, ale poetyekiego przedstawienia tej 1nsce
nizacj1 Tak jak filozof! TevJiego Mleczarza, który cały czas dysk Jtuje 
z Bogiem i w sposób ludzki próbuje usprawiedl1wic wszystkie potrzeby serca 
1 zmienność tradygi w tej zapomnianej przez ludzi 1 Boga mieścinie Anatew
ce Ale nawet tu na tę małą społecznośc Tewego spadają okrutne CIOS')'. które 
ich 11ie złamią choć wyjdą z nich pokonani Po latach sukcesów Skrzypka na 
dachu na całym Mecie 1 w Polsce, propozycja dyrektora Andrzeja Chmielarczy
ka spełniła moJe marzenia 1 to gdze' - w Lublinie, mieście, które jest m1 tak 
bliskie, mogę zrealizować moje pragnienie Dodatkowa satysfakga w tym, ze 
nie gdzie indzieJ jak w Lublinie ten musical będzie miał swoje symboliczne 
znaczenie Przecie tu zył łynny Cadyk, do którego ZJezdzah ZydZJ z całej Pol
ski Tu vvłaśnie było jedno naj 'ększych skupisk zydo kKh. tu było na;lepiej 
zorgan•zowane miasto zydowskie. ZY,Jące w symb1oz1e z miastem katolickim .na 
górze· I tu zostało ono bezpowrotnie zm1ec1one z powierzchni ZJemi Właśnie 
tu Jest jeden z naJWażniejszych grobo'NCów - 1ajdanek Właśnie tu w Teatrze 
Muzycznym w Lublinie krzypek na dachu powinien zabrzmieć naJprawdzlWleJ 
i wzbudzić \Niele zadumy nad losem tego narodu 

b1gniew Czeski 

• 
Bo jes/1 nie 

może byc gorzej, 

to może byL 

tylko /epicJ" 



SZANOWNI PAŃSTWO 

Zakłady Azotowe „ Puławy" SA są od lat 
gospodarczym kołem zamachowym rozwoju 
Lubelszczyzny Jednocześ nie włączamy się 

w wiele lokalnych in icjatyw kulturalnych 
i artystycznych mających szeroki wydźwięk 
społeczny W tym roku zdecydowaliśmy się 
objąć mecenatem Teatr Muzyczny w Lublinie. 

Objęcie mecenatem Teatru Muzycznego 
w Lublinie - instytucji z wie l oletnią tradycją 
oraz bogatym repertuarem artystycznym -
jest kolejną doskonałą okazją do promocji 
firmy oraz regionu lubelskiego w całej Polsce. Takie dzia łania są spójne 
ze strategią S półki oraz czynią życie naszego regionu bardziej atrak
cyjnym 

Wszystkim Widzom, korzystającym z bogatej oferty Teatru Muzycz
nego życzymy wielu wspaniałych wzruszeń oraz inspirujących refleksji. 

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Prezes Zarządu Za 

Paweł Jarczewski 

Laureat Nagrody 
Muzyczny Filar 

2009 
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O TWÓRCACH „SKRZYPKA NA DACHU" 

Jenry Bock (ur 1928) i Sheldon Harnick 
( ur. 1924) są obaj zawodowymi muzykami 
Kiedy w roku 1958 zadebiutowali jako spółka 
autorska (Bock - muzyka, Harnick - teksty), 
mieli już za sobą sporo doświadczeń teatral
nych. Ich pierwszy musical Body Beautiful 
(z librettem Josepha Steina) nie zyskał 

powodzenia, ale zwrócił uwagę na utalen
tow any zespół twórczy Rok później przy
szedł wielki sukces musicalu Fiorel/o. 

Fiorel/o (libretto Jerome' a Weidmana 
i Georga Abbotta) był umuzycznioną biografią 
jednego z najpopularniejszych polityków amerykańskich . Fiorella La 
Guardii, burmistrza Nowego Jorku w latach 1933-45. Zarówno muzyka, 
jak i teksty piosenek zrobiły furorę, zwłaszcza utwory o zacięciu saty
rycznym Fiorello uzyskał najwyższe wyróżnienie, Nagrodę Pulitzera 
i wiele innych nagród dla twórców, realizatorów i wykonawców ( .) 
Następnie, po niezbyt udanych musicalach - Tenderion (1960) i She 
Loves Me (1963) Bock i Harnick sięgnęli do opowiadań klasyka 
żydowskiej literatury, Szolema Alejchema 

Temat - dzieje Tew iego - M leczarza i jego rodziny; miejsce akcji -
carska Rosja: czas - początek naszego stulecia (1905) Projekt nie za
chwycił ani librecisty Josepha Steina, ani producenta Harolda Prince' a 
Ale wreszcie dali się oni namówić do współpracy, przyciągając jako reży
sera Jerome' a Robbinsa W roli Tewiego wystąpił Zero Mostel, zaś jego 
żonę Gołdę grała była tancerka , Maria Kamiłowa . Premiera Skrzypka na 
dachu odbyła się w e wrześniu 1964 r. W ten sposób narodził s ię jeden 
z największych spektakli nowoczesnego teatru muzycznego 

Skrzypek na dachu zawierał humanistyczne przesłanie, przema
wiające do publiczności na całym świecie, niezależnie od rasy czy naro
dowości. Urzeczeni sukcesem twórcy na całym świecie, postanowili 
ponownie sięgnąć po tematykę żydowską - i przegrali. Ich wystawiony 
w listopadzie 1970 r musical The Rotschi/ds (Rotszyldowie) ukazywał 
dzieje sławnej bankierskiej rodziny w latach 1772-1818 Bock, Harnick 
i librecista Sherman nie potrafili tu wyjść poza ilustrowaną piosenkami 
faktografię Rotszyldom zabrakło surrealistycznego skrzypka na dachu .. 

Śledząc pilnie kroniki musicalowych premier nie natknąłem się na 
nowsze dzieła autorów Skrzypka Czyżby po tym fantastycznym sukce
sie Bock i Harnick znależli się w podobnym impasie, jak Larner i Loewe 
po My Fair Lady' (. ) 

Skrzypek na dachu pobił wszystkie rekordy powodzenia, osiągając 
fantastyczną liczbę 3242 przedstawień na Broadwayu, co równa się 

przeszło dziewięciu latom grania. Rolę Tewiego - Mleczarza kreowali 
kolejno znakomici aktorzy: Zero Mostel, Luther Adler, Herschel Ber
nardi , Harry Goz, Jerry Jarrett, Jan Peerce, Paul Lipson. Spektakl miał 
wszelkie cechy doskonałości. Przypisać to należy przede w szystkim mis
trzostwu Robbinsa, który osiągnął zupełną jedność reżyserii i chore
ografii (niezapomniany taniec z butelkami) Wypada wymienić też 
współtwórców sukcesu: scenografa Borisa Aronsona oraz projektantkę 
kostiumów Patricię Zipprodt. Deszcz nagród, który spadł na autorów 
i realizatorów musicalu i światowy sukces Skrzypka grywanego również 
pt . Anatewka (jedno z najlepszych europejskich przedstawień zreali
zował Felsenstein w berliń sk iej Operze Komicznej), dowodziły, 

że Bock, Harnick i Stein trafili „w dziesiątkę", tworząc dzieło o uniwer
salnym zasięgu . Wielkim powodzeniem cieszyła się również filmowa 
wersja Normana Jewisona, w której wystąpił londyński wykonawca roli 
Tew iego, Chaim Topol 

Antoni Marianowicz 
„ Przetańczyć całą noc • 

WAiF 1979 

\ 



W SZTETŁ ANATEWKA, CZYLI W ŚWIECIE 

Encyklopedyczna notka głosi krótko "Skrzypek na dachu 
(ang. Fiddler on the Rooj) - znany musical z muzyką Jerry'ego 
Bocka, słowami Sheldona Harnicka i libretto Josepha Steina. 
Historia luźno oparta na książce Dzieje Tewji Mleczarza. 
autorstwa ukraińskiego pisarza żydowskiego Szolema Alejchema 

Premiera odbyła się 22 września 1964 r. na Broadwayu. 
Żadna taka notatka nie odda temperatury emocji jakie wywołu
je wśród odbiorców samo hasło Skrzypek na dachu. Chociaż 
niewątpliwie - wrzucając kamyczek do własnego ogródka - miło 

czytać np we fragmencie z internetowej Wikipedii, poświę
conym jego polskim realizacjom, że "w Teatrze Muzycznym 
w Lublinie Skrzypek na dachu swoją premierę miał jesienią roku 
1994 r" oraz: "Spektakl , który wyreżyserował Zbigniew Czeski , 
z powodzeniem jest grany do dnia dzisiejszego" 

Dużo ważniejsze są nasze odczucia , sentyment czy wręcz 

miłość. jaką darzymy to arcydzieło gatunku. musical o odwzo
rowującym cały świat sztetł Anatewka . miejscu życia dwóch 
społeczności - żydowskiej i rosyjskiej , które długo starają się nie 
wchodzić sobie w drogę , ale drogi w perfidny sposób im się 

krzyżują i plączą ze sobą . 

HUMANISTYCZNE PRZEStANIE 
Już w pierwszym programie do lubelskiego Skrzypka 

pomieszczono fragment książki autora przekładu Antoniego 
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Marianow icza pt Przetańczyć całą noc Daje on tam zwięzłą 
diagnozę sukcesu musicalu: · Skrzypek na dachu zawiera 
humanistyczne przesłanie, przemawiające do publiczności na 
całym świecie, niezależnie od rasy i narodowości " (pat rz roz
dział o twórcach Skrzypka na dachu. s l 0-11) Jednym z najwięk
szych popularyzatorów dz ieła Bocka w Polsce jest Jerzy Gruza. 
który ma za sobą już dwie jego realizacje w Teatrze M uzycznym 
w Gdyni , w tym drugą w kraju z 1984 r. (Marianowicz załatwił 
wtedy za darmo u Josepha Ste ina prawa autorskie) Idzie on 
dokładnie tym samym t ropem I jego zdaniem, fenomen popu
larności Skrzypka t kwi główn ie w głęboko humanistycznym 
przes aniu, jakie niesie opowieść o Tewiem 1 Mleczarzu - ubo
gim, lecz mądrym Żydzie z małej Anatewki. który wiecznie wadzi 
się z Bogiem Chciałby poprawić swój los i - jak każe Tradycj a -
próbuje dobrze wydać za mąż swoje córki - przypomina Gru za 
Ale - zauważamy szybko śledząc akcję - ta rygorystyczna, wyzna
czająca rytm życ i a Tradycja j est rozmywana przez ogarniające 
ówczesną carską Rosję wrze nie rewolucyjne I zmiany obycza
jowe St aje się ona. ku przerażeniu biednego mleczarza coraz 
mniej ważna Upa dają , nie wytrzymując konfrontacji z przemia
nami i nowymi zjawiskami . niepodważalne dotąd normy, którym 
pod porządkowane było życie rodzinne Tewie musi wybierać 
pomiędzy poszanowaniem Tradycji, a szczęściem dzieci. Wiara, 
w tym w iara w harmonię otaczającego go świata oraz nadzieja 
i modlitwa pozwalają mu z pogodą ducha znosić w szelkie prze
ciwnośc i losu i stawiać czoła trudnościom związanym z życiem , 

jednak n iełatwe wybory pozostaj ą na Jego skołatan ej głowie 
Inny słynny reżys er Skrzypka Jan Szurmiej , kt óry ma za 
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sobą co najmniej sześć jego realizacji w kraju, w tym w Teatrze 
Zydowskim, zagadnięty w 2003 r. przy okazji kolejnej przez 
dziennikarza Rzeczpospolite), że opowieść o mleczarzu 
Tewiem, mimo tragicznego losu społeczności Anatewki, zawiera 
w sobie dużą dawkę optymizmu, odrzekł - Bo Skrzypek 

to symboliczna opowieść 

o wielkim dramacie naro
du , którego nie opuszcza 
optymizm I właśnie ta 
radość i chęć życia - pomimo 
biedy, wygnania - dopra
wiona swoistym filozofi
cznym humorem, pozwala 
mu przeżyć. I pewnie ta 
pogoda ducha też wpływa 
na sukces musicalu Steina 
i Bocka - podsumowuje 
Szurmiej Inni fachowcy to 
również zauważają . Pod
kreślają - pod czym my, 
jego fani, chętnie się pod
pisujemy - że to Jeden 
z niewielu musicali, w którym 

w piękny, dowcipny, liryczny i dramatyczny zarazem sposób 
mów i się o podstawowych wartościach życia i przemijaniu 
Istotą tego barwnego widowiska muzycznego i tanecznego 
jest afirmacja człowieczeństwa, ukazanego na tle codzien
nego życia małej społeczności żydowskiej, zasiedlającej owo 

niewielkie sztetł Anatewka na zachodniej Ukrainie na początku 
ubiegłego wieku Społeczności, którą boleśnie dotyka powiew 
nowych czasów 

TEWIE FILOZOF 
Najsłynniejsza piosenka musicalu Gdybym był bogaty, to 

emanacja marzeń ubogiego mleczarza, ale i jednocześnie na 
pewien sposób filozofa Posiada on filozofię własną, bardzo oso
biste rozumienie świata . Nie jest - jak to ktoś napisał -
mędrcem, ale do każdej sentencji, którą zapamiętał, potrafi 
dodać coś od sieb ie, przedstawić indywidualny punkt widzenia 
Zaharowany od świtu do nocy: obarczony kłopotami Tewie 
emanuje człowieczeństwem, ujmuje wdziękiem prostoty, mądrą 
dobrocią, przyjaznym stosunkiem do wszystkich ludzi , nadzieją 
pomimo trudnego życia, komplikacji rodzinnych i antyżydow
skich pogromów Uwielbiamy jego dyskusje z Bogiem na temat 
losu swojego, swoich najbliż szych i bliźnich . Pamiętamy jego 
mądrości mieszające Talmud z własnymi refleksjami Bawi nas to 
pomieszanie, kiedy Tew ie głosi - swoją wszak - prawdę - Jak 
mówi Księga, Jeśli biedak je kurczaka, to albo jedno albo drugie 
jest chore Śmiejemy się serdecznie, ze zrozumieniem, gdy 
doświadczany przez los woła - Ja wiem, Boże, my jesteśmy na
rodem wybranym, ale czy nie mógłbyś raz na Jakiś czas, na 
krótko, wybrać sobie innego/ Te mądrości połyskują również 

w dialogach - Jak ci idzie / - pyta kogoś - Tak samo - pada 
odpowiedź - To ci współczuję 1 - wypala Przenoszone są też 
owe - jeśli można użyć tego terminu - bon moty żydowskie 



o szmoncesovvym charakterze na nnych bohaterów Któryś 

z uczestników wesela có k1 Tew1ego CeJ ly (Tze1tel . CeJtł) 

z rawcem Mo Iem (Mott) mówi - Gdyby bogaci mogli kogoś 
vvynaJmować do m1erania t o my biedacy niezle byśmy na tym 
zarobili 

ARCYDZ I EŁO GATUNKU 
Sk zypek na dachu swóJ sukces zawdz i ęcza w dużeJ 

mierze walorom libretta Josepha Steina, za kanwę tórego 
posluzyła głównie powieść Szolema Alejchema Dzieje TeVl1i 

Mleczarza 1 kt óre p i eczołowicie odtwarza atmosferę i oloryt 
małej żydowskiej wiosk z początku XX stulecia Libretto jest 
przy tym nasycone dramaturgiczną prostotą i harmonią 

ukazanych zdarzeń Walory - że się tak vvyrazę - l1terack1e 
musicalu podnoszą liryczne. sentymentalne, zawierające nutę 
filozoficznej refleksji 1 zadumy, niekiedy ekspresyjne. a przy tym 
dowcipne t eksty piosenek aut orst wa Sheldona Harnicka Ale nie 
tylko one 1 nie tylko temat ukazuJący bezpowrotnie zaginiony 
JUŻ świat spale ności żydowsk iej zapadłej ukraińskiej 

dziurze Anatewce ora postać ludowego oha era stały się 

tymi czynnikam. które przyczyniły się do światowego sukcesu 
mus1Calu Teatralny rezonans zawdzięcza on w nie mnieJszym , 
a mo e nawet większym stopniu wspaniałej mu yce Jerry'ego 
Bocka. To dz i ęki niej pamiętamy i nucimy piosen ki, k óre stały 
się w powszechnym odbiorze autonomicznymi . niezaleznym1 
od teatra lnego oddziaływania przebojami. granymi 1 śpiewany

mi na różnego rodzaju koncertach. recitalach. powielanymi 



w milionowych nakładach płyt "Pogoda ducha, tak naturalny rys 
charakteru Tewiego, dociekliwość w poznawaniu świata, jego 
istoty, cała osobowość bohatera wpleciona w obyczaj życia 

społeczności żydowskiej z przełomu wieków - znalazły w musi
calu Skrzypek na dachu jedyny i niepowtarzalny ekwiwalent 
muzyczny" - napisano przy okazji premiery w 2002 r w Teatrze 
Żydowskim w Warszawie, dodając, że to "arcydzieło teatralne, 
utwór, którego strona melodyczna, muzyczna jeszcze niejed
nokrotnie będzie inspirować teatry do kolejnych inscenizaCJi" 
Na ciekawy, łatwo zauważalny - także w lubelskiej realizacji - rys 
musicalu spółki Bock - Stein - Harnick zwraca uwagę wspom
niany już tu Jerzy Gruza, reżyser dwóch inscenizacji gdyńskich 
- Jest perfekcyjnie skomponowany - uważa. - W złych musi
calach leci akcja, potem jest piosenka, znowu akcja i piosenka. 
A w Skrzypku sama piosenka posuwa akcję Pod względem 
dramaturgii wszystko idealne1 - zachwyca się. Wspominany 
również Jan Szurmiej, tworząc w krakowskiej Bagateli kameral
nego Skrzypka zapowiadał trochę inny klimat, pozwalający 

bardziej niż na wielkiej scenie - z licznym baletem, chórem -
zachować metafizyczną dramaturgię Szolema Alejchema. Ale 
i zdecydowanie podkreślał, że nadal będzie to musical z jego 
wspaniałymi muzycznymi scenami. - One są w ten spektakl 
wpisane, decydują o jego urodzie i charakterze - mówił i doda
wał - Trudno nie pokazać tańców obrzędowych wesela - w tym 
tańca z butelkami, który jest nieodłącznym elementem 
każdego wesela żydowskiego, podobnie jak trudno pozbyć się 
obrazu karczmy, w której Tewie razem z Lejzorem Wolflem, 
rzeźnikiem oblewają w kompanii Rosjan i Żydów zaręczyny 

najstarszej córki Cejtl Wreszcie - last but not least - na wręcz 
metafizyczne wyżyny, bez wątpienia nie tylko dla mnie, winduje 
Skrzypka na dachu owa zawarta w tytule metafora zaczer
pnięta z malarstwa Marca Chagalla Bez skrzypka nie byłoby 
Skrzypka Symbioza tyleż fantasmagorycznego, co nostal
gicznego malarstwa artysty 
z Witebska, u którego 
lewitować potrafi wszystko 
- narzeczeni, krowa i gra
jek, czyli sztuki wysokiej, 
z niebagatelnych lotów lite
raturą i zapadającą w ser
ce muzyką tworzy nową 
jakość o poetyckim wy
miarze I to Jest dopiero lot 
najwyższy, czysta poezja, 
która rozmiękczy - nie 
boję się twierdzić - nawet 
nacjonalistę o antysemi
ckich zapędach, tak, że się 
zaduma nad zmianą pas
kudnych poglądów 

WNUK LITERATURY JIDISZ 
Skoro mistrz SzurmieJ przywołał tworzącego w jidysz gali

cyjskiego pisarza Szolema Alejchema2 , warto tu poświęcić mu 
trochę uwagi, bo to przecież on wykreował fikcyjną postać 

••• 
2 Vv zap;sach tH10-
gra 1cznych 1 111nyd1 
nalezy stosować ?op•s 
Szolem-Alejchem .ub 
Szolem "'-leJcher". 
W1.:elk1e St Alejchem 
lub samo ,\ t"Jchem 
- r~ zapisy błęd11e 
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Tewiego, bohatera wielu jego powieści , w tym Dziejów Tewji 
Mleczarza (Tewje der Milchiker - 1894) Już w literackich 
oryginałach Tew ie stanowi postać zarówno tragiczną , jak 
i komiczną . W zakończeniu każdego z utworów doświadcza 
fortuny i pecha W trudnych momentach wsparciem są dla niego 
jego przyjaciele Ze względu na niską pozycję społeczną zawsze 
z zazdrością patrzy na bogaczy, I udzi wysoko urodzonych Jest 
religijny, studiuje Talmud, na co dzień posługuje się cytatami 
z Pisma Świętego Szolem Alejchem to pseudonim Szolema 
Rabinowicza (1859 , Perejasław - 1916, Nowy Jork) , oznaczający 
mniej więceJ "Dzień dobry" Jest to tradycyjne pozdrowienie 
w jidysz i dosłownie znaczy "Pokój na was'" Pozostawił po sobie 
spuściznę składającą się z czterdziestu tomów, w tym w iele 
utworów zostało przetłumaczonych na wszystkie niemal Języki 
świata. Spuścizna obejmuje powieści, zbiory opowiadań, dra
maty, komedie, nowele, humoreski, felietony, książki dla dzieci 
Charakterystyczne dla jego utworów są liczne wątki auto
biograficzne, a także scenki z życia mieszkańców Kasrylewki 
(prototypem Jest miasteczko, w którym sam spędził lata 
dziecięce, Kasrylewka zaś w musicalu przekształca się 

w Anatewkę) Humor; ironia, sarkazm, ale i zrozumienie natury 
ludzkiej i znajomość ludzkich losów - oto cechy stylu , które 
przysporzyły pisarzow i popularności Rozpoczynał swą karierę 
literacką w języku hebrajskim Był związany z rosyjskim ruchem 
asymilatorskim , później z syjonistami, pełnił także powierzoną 
mu przez władze carskie funkcję rabina w Łubni Od 1888 r 
przez krótki czas wydawał rocznik literacki Di Jidisze Fo/ksbi
bliotek (Żydowska Biblioteka Ludowa), na łamach którego 
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debiutował min lcchok Lejb Perec, tzw Ojciec literatury Jidisz 
Dlatego rok 1888 uważa się za symboliczną datę narodzin 
nowoczesnej odmiany tej literatury, choć wcześniej od wielu 
wieków, a od początku XIX wieku dość intensywnie, rozwLJało 
się piśmiennictwo w jidysz Nota bene, podobnie jak Szolem Alej

chem, "drugi z klasyków 
nowoczesnej literatury 
Jidysz", zwany jeJ wnukiem, 
wielu innych kolegów po 
piórze decydowało się 

w początkowym okresie 
jej rozwoju na przyjęcie 

pseudonimu Jidysz, język, 
którym mówiło wiele mi
lionów Żydów w Europie 
Środkowo-Wschodniej, był 
uznawany przez wykształ
conych pisarzy, szczególnie 
zwolenników Haskali - ży

dowskiego oświecenia, za 
język niepełny, żargon, 

język kobiet i ludzi niewy
kształconych, mimo że 

piśmiennictwo w jidysz liczyło sobie już wiele wieków Tak 
postąpił tzw dziadek nowoczesnej literatury jidysz Szolem 
Jankew Abramowicz, piszący pod pseudonimem Mendele 
MoJcher Sforim. Dopiero rewolucja zapoczątkowana przez tych 
pisarzy zmieniła postrzeganie języka Jidysz i dała początek 

wielobarwnej, niezwykle zróżnicowanej nowoczesnej litera
turze jidysz Rabinowicz, mitotwórca literatury jidysz, sam 
stworzył legendę o dziadku Mendelem, ojcu lcchoku i wnuku 
Szolem-Alejchemie, tworząc tym samym - jak to nazwano 
- narrację założycielską literatury jidysz3 

ODBIORCA ŚWIADOMY 
W programie towarzyszącym premierze Skrzypka na 

dachu w naszym teatrze w listopadzie 1994 r. ogromna więk
szość tekstów poświęcona była zmiecionemu z ziemi przez 
hitlerowców lubelskiemu Miastu Żydowskiemu O historii obe
cności Żydów w Lublinie pisała redagująca program Anna 
Nowak. Fragment Spacer po getcie zaczerpnęła z klasycznej 
książki Majera Bałabana żydowskie Miasto w Lublinie, a Mój 
Lublin - ze wspomnień Róży Fiszman-Sznajdman pod tym 
tytułem, opublikowanych przez Wydawnictwo Lubelskie 
raptem pięć lat wcześniej, w 1989 r. (Bałabana wydano w 1991 r) 
Całość dopełniały liczne zdjęcia i ryciny poświęcone żydowskej 
części przedwojennego Lublina oraz minisłowniczek objaśniają
cy żydowskie terminy: szabas, czulent, kugiel i cymes Takie 
podejście do programu tego musicalu było absolutnie uzasad
nione Przecież Anatewkę zamieszkiwała taka sama spo
łeczność jak pod naszym Zamkiem na nieistniejących już 
ulicach Szerokiej i Jatecznej, a nasza wiedza o niej była wów
czas, w pierwszej połowie lat 90 szczątkowa Przy okazji 
pisania tego tekstu znalazłem w domu notatnik, w którym 
zapisywałem przed laty różne ciekawostki Jest w nim notka 

••• 
3 Korzysrałem z 
Szolem Alej chem 
"DzteJe Tew1i 

leczarza· Wrocław 
Wydawnictwo · 
Dolnośląskie. :wo5 



z czerwca 1989 r. o obejrzanej pierwszy raz w TVP filmowej 
wersji Skrzypka na dachu w reżyserii Normana Jewisona, 
z Chaimem Topolem w roli Tew iego (3 Oscary i s innych nomi
nacji - fascynujący temat na odrębne opowiadanie) Wstyd się 
dziś przyznać, ale zanotowałem (co świadczy, iż wcześn iej tego 
nie wiedziałem), że "m iejsce pod hupą" znaczy "pod balda
chimem weselnym" a "L:chajm" - Wiwati W 1994 r. dopiero dwa 
lata działał Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN, mający potem 
ogromne zasługi w odkrywaniu przez młode pokolenia zakatru
pionego Żydowskiego Miasta i w ogóle tematyki żydowskiej, 
ale zajmował się jeszcze niemal wyłącznie realizacją spektakli 
i to dalekich od tej tematyki Teraz, gdy piszę te s łowa niemal 
15 lat po premierze wciąż - ku uciesze wi elu miłośników teatru 
- granego na scenie przy Skłodowski ej Skrzypka, nasza w iedza 
o dawnych żydowskich współziomkach naszych rodziców 
i dziadów jest nieporównywalnie większa Nawet dziecko już 
wie, co to znaczy jesziwa, bo dawna uczelnia talmudyczna jest 
na nowo otwarta Terminy z jidisz i hebrajskiego poznaliśmy 
dzięki lekturom kolejnych powieści zaczytywanego noblisty 
Isaaca Bashevisa Singera. Słowa chasyd, cadyk, cheder, dybuk, 
kadisz , kirkut, koszer, mezuza, tałes i wiele innych nie wpę
dzają w popłoch i nie zmuszają do sięgania po słownik Wiemy, 
że rabi , rebe to przywódca, a reb to jedynie tytuł wyrażający 
szacunek, tyle co pan . Dzięki licznym kapel om klezmerskim 
poznaliśmy smak żydowskiej muzyki W Kazimierzu przed 
wojną żydowskim sztetł przypominającym jako żywo Ana
tewkę, odbywa się festiwal poświęcony klezmerskiej muzyce, 
chasydzkim tańcom i w ogóle kulturze żydowskiej Dzięki 



chociażby lubelskiemu Jewish Pub Mandragora (a w Kazimierzu 
Knajpie u Fryzjera) możemy smakować żydowskie potrawy i być 
zaproszeni na święto Purim czy Pesach Dzięki Teatrowi NN, 
kierowanemu jak cały ośrodek z Bramy Grodzkiej przez 
niestrudzonego Tomasza Pietrasiewicza, możemy poznawać 
cudowne opowieści z Tryptyku chasydzkiego (dziś już polip
tyku) w niezapomnianej interpretacji Witolda Dąbrowskiego 
Słowem. obecnie na Skrzypka trafia odbiorca dużo bardziej 
świadomy tematu niż ten sprzed półtorej dekady Taki , którego 
nie trzeba, może nawet nie wypada oświecać, co to było 

żydowskie Miasto w Lublinie 

ŻYDOWSKIE POGROMY 
Jest wszelako temat, wokół którego kręci się cała akcja 

Skrzypka na dachu w jego wymiarze społecznym, ponadjed
nostkowym - w tym znaczeniu, że sprawa dotyczy wszystkich 
Żydów z Anatewki. To temat wygnania i poprzedzających Je 
pogromów Może w czasach rozliczania się z naszym antysemi
tyzmem , lektury kontrowersyjnych dla wielu książek Jana 
Tomasza Grossa, podejmujących tę trudną tematykę spektakli, 
takich jak Nic co ludzkie Sceny Prapremier lnVitro z lubel
skiego Centrum Kultury, warto przybliżyć fakty z historii Rosji 
z okolic roku 1905, gdy - co nie jest eksplicite wyrażone 
ze sceny - toczą się wydarzenia zawarte w fabule Skrzypka 
Do Anatewki docierają tylko echa rewolucyjnych wydarzeń 
owego roku. Do Kijowa na wezwanie towarzyszy wyjeżdża 
nagle Perczik, który, aresztowany trafi potem na Sybir, a za nim 

ruszy zakochana Hudel Do sztetł przynoszone są wieści 

o pogromach w innych wsiach, miastach i guberniach Wreszcie 
do pogromu - "delikatnego" z woli zaprzyjaźnionego z Tewiem 
policjanta, ale szokującego przez sam fakt, że odbywa się to 
podczas wesela - dochodzi w Anatewce, a w finale obserwu
jemy kolejny - który to 
JużJ - eksodus "wybranego 
narodu" Antysemityzm drą
żył rosyjskie i ukraińskie 

(Chmielnicki!) połacie, ale 
nie tylko je, od dawna jed
nak warto wiedzieć. że 

w XIX w wraz z rodzeniem 
się nacjonalizmów i państw 
narodowych oraz sekula
ryzacją życia publicznego 
pojawił się etniczny wy
miar antysemityzmu, a wraz 
z nim nowe oskarżenia 

o dążenie do przejęcia 

władzy nad światem 
W 1905 r. w Rosji carska 
Ochrana spreparowała sła
wetną broszurę Protokoły Mędrców Syjonu, opisującą 

rzekome korzyści dla narodu żydowskiego z inspirowania 
wojen, rewolucji i ruchów wywrotowych, propagowania takich 
idei jak darwinizm, marksizm, liberalizm, socjalizm. ateizm. 
prawa człowieka i powszechne prawa wyborcze, a także 



demoraliZaCJi krzewionej przez kontrolowaną rzekomo przez 
Żydów prasę . Jak to ktoś określił, broszura ta , która 
początkowo miała na celu dyskredytowanie zagrażających ca
ratowi ówczesnych ruchów politycznych i społecznych, stała się 
wkrótce biblią paranoicznej odmiany antysemityzmu, dopatru
jącej się w e wszystkich działaniach wymierzonych w porządek 
społeczny wpłyvvu Żydów, którzy posiadają rzekomo ukryte 
centrum polityczne, zmierzające do panowania nad światem za 
pomocą różnych makiawelicznych działań Do pierwszego zor
ganizowanego pogromu ludności żydowskiej doszło w Odessie 
w 1871 r Żydów bito na ulicach miasta , rabowano ży

dowskie sklepy, niszczono żydowskie domy Największe 

nasilenie akcji pogromowej miało miejsce w latach 1881-1882 
i później w latach 1902-1905 Tym ostatnim sprzyjała najpierw 
przegrana wojna z Japonią (1904-05), a potem rewolucja 
1905-07 W miarę nasilania się pogromów coraz więcej Żydów, 

narodu wiecznych tułaczy opuszczało Rosję Około miliona 
osób wyjechało do USA, wielu z Litwy znalazło schronienie 
w Afryce Południowej Dalsze kilkaset tysięcy wyjechało do 
Wielkiej Brytanii i Europy ZachodnieJ Kilka tysięcy trafiło do 
Palestyny Pogromy w Rosji wyvvołały ogromne wrażenie w całej 
Europie W Odessie zabito 300 Żydów, 80 zginęło w Białym
stoku , 409 w Kiszyniowie Wielu zabitych było także w Brześciu 
Litewskim, Mińsku i Kijowie "naszego" Perczika4 

••• 
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Pogromy 2ydóv, 
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POGROMY NIEDALEKIE 
Powyżej padła nazwa miasta niezbyt odległego od Lublina 

Dodajmy zatem, że na ziemiach polskich , należących wówczas 
do imperium rosyjskich carów, doszło do dwóch pogromów 
Żydów, obydwu w 1906 r w czerwcu właśnie w Białymstoku 

i we wrześniu w jeszcze 
bliższych Siedlcach. 
Dlaczego właśnie tam/ -
zastanawiają się Michał 

Kurkiewicz i Monika Plu
tecka, autorzy artykułu 

Zapomniane pogromy z 
Nowego Państwa nr 
4/2006 Bo przez oba 
miasta przebiegały strate

giczne linie kolejowe: do 
Petersburga i do Moskwy 
Można więc było do nich 
szybko dowieźć koleją 

wojsko z Rosji - odpowia
dają, podbudowując tezę , 

że za wszystkim stały 

państwowe siły W Siedl
cach, gdzie masakra trwała od 7 do 9 września, rosyjskie władze 
powtórzyły scenariusz białostocki , czyli prowokację . Historycy 
podają konkretne przykłady pogromów z udziałem funkcjo
nariuszy państwa rosyjskiego Odessa, KLJów, Homel . Siedlecki 
był wyjątkowy dla omawianej sprawy - pisał Przemysław 

Maksymiuk w tekście Kiszyniów czy Siedlce, opublikowanym 
przez Rzeczpospolitą w grudniu 2001 r - bo w pogromie nie 
brała żadnego udziału miejscowa ludność, a opozycji udało się 
przechwycić tajny raport policji odsłaniający mechanizm 
zdarzenia Kolportowana w przeddzień pogromu odezwa 
zawieraJąca fragmenty Protokołów Mędrców Syjonu nie 
znalazła żadnego odzewu Specjalna żydowska komisja śledcza, 
która opublikowała wyniki swych prac w 1910 r. w Kolonii 
i Lipsku , pisała "Stało się Jasne dla wszystkich, że pogromy, 
które mają charakter polityczny, w Polsce mogą być 

przeprowadzone wyłącznie przez wojsko Nie może być 

mowy o pogromach rosyjskiego typu w Polsce. Lud jest tu 
cywilizowany i niezdolny do bestialstw, jakie zachodzą w Rosji. 
Władzom rosyjskim nie udało się popchnąć mas w Polsce 
do pogromów na Żydach Polacy nigdy nie dadzą się nakłonić , 

by stali się posłusznym narzędziem w rękach znienawidzonego 
rosyjskiego rządu" Z perspektywy wydarzeń z okresu Holo
caustu i tuż po li wojnie, brzmi to dla nas krzepiąco Nie wiem 
i zapewne nigdy się już nie dowiem czy Żydzi siedleccy zostali 
po pogromie wypędzeni i zmuszeni do emigracji Wiem, 
że tych z Anatewki los ten spotkał, a na trudną drogę grał im 
z dachu osieroconego domostwa chagallowski skrzypek 

Andrzej Molik 

r 
- ~ _-

1-~1] /~ł 





ŻYDOWSKIE OPOWIEŚCI 

Latem 2006 r. dotarł do Lublina odbywający się pod hasłem 
"Okno tradycji żydowskiej Wrota do wielokulturowego świata" 
Festival of Jewish Storytelling 2006 The Chełm Heritage - Festi
wal Opowieści Żydowskich 2006 Dziedzictwo Chełma Dwa lata 
później mieliśmy już własny Festiwal Opowiadaczy Słowo Daję, 
wkrótce jego następne odsłony Zrodziła się nowa lubelska tra
dycja Dlaczego by zatem nie zaprezentować streszczenie libretta 
Skrzypka na dachu granego tu , w Lubl inie, w formie opowie
dzianej historii Oddajmy głos żydowskiemu speCJaliście 

••• 
Historia Tewie, jego żony, córek i innych Żydów z Anatewki 
czyli Skrzypek opowiedziany. 

AKTi 
Oj-Joj-JOJ 1 - co to za historia się wydarzyła w 1905 r. kalendarza 

gojów w małym sztetł Anatewka, gdzieś, hen na ukraińskich 
stepach carskiej Rosji 1 Zyło tam małe stadko prawowiernych 
Żydów, a wśród nich mieszkał reb Tewie, mleczarz, co to koło 
niego kręc i się cała ta opowieść Rok to był sądny, bo się rodził ten , 
no , komunizm, a i rewolucja się szykowała Tewie był biedny jak 
mysz z synagogi, ale miał dobrą, no, trochę kłótliwą żonę Gołdę 
i pięć córek - Cajtlę , Hudel, Chawę , Szpryncę i Bil kę. Uwielbiał roz
mawiać z Bogiem i zwierzać Mu się ze wszystkiego z pasją cy
tował Biblię i Talmud, tyle, że z ... własnymi poprawkami A że Żydzi 
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zyli tam ściśle •1edług swych TradyCJi . to on - a lubił o robić 
sp1ewaJąc - wyjaśniał . ze bez tego ich życie byłoby "tak eh ieJne. 
Jak skrzypek na dachu". taki sam jak skrzypek z obrazów niejakiego 
Chagalla (tak naprawdę arka-MoJszy Zacharow1cza Szagala 
z itebska) co ciąz grał na domostwie mleczarza Zgodnie z tą 
Tradycją. małzeristwa ałat-..viała w Anatewca swatka Jenta Tyle. 
7e Tewie miał problemy ze s oimi corkami One nie chciały 
wychodzić za kogoś . kogo nie kochają - Bo a Jenta znalazła par
tię dla CaJtll naJstarszeJ córki Tewiego Upa rzył ją obie na żonę 
rzeznik LeJzor Wolf. zamozny, o szem, tyle że juz nie tak młody 
Nie wiedząc Jeszcze najgorszego o łosi w ten sposób przypisanym 
siostrze dziewczyny zaśpiewały śliczną pi senkę o swatkach2 

I co to było' o zda się dodać . ze CeJtla zdązyłaJUZ pokochać bied
nego krawca. Motia Natomiast Te ie myślał ze to wazne. by 
Jego córka miała bogatego męza Rzucił do Boga ę jedną ze swych 
mądrości "SD..vorzyleś wielu, bardzo wielu biednych ludzi Wiem 
oczyw1śc1e. ze to zaden wstyd być biednym, ale taki znowu ielki 
zaszczyt to też nie Jest" Po czym zaśpiewał słynną piosenkę, 

któreJ zastanawiał się co by szkodziło Bogu, gdyby dał mu 
troszeczkę p ieniędzy i Jak zmieniłoby się Jego zyc1e. "gdyby był 
bogaczem"3 Poszedł eszc1e do Lejzora. Nie mozna powiedzieć, 
ze bez oporów - chciałby owiem mieć zięcia nieco młodsze o od 
siebie - zgodził się na jego ślub ze swoją pie orodną I co się stało 
jak wróci ł do domuJ Widząc rozpacz córk. ustąpił i poz ohł JeJ 
poślubić Motta1 Ten . uszczęśliwiony do granic możliwości 
zaśp iewał piosenkę o prawdziwym cudzie jaki się stał4 . 

Tymczasem do Anatewki dotarła hiobowa wieść, ze z pobliskiego 
sztetł Rajanka wysiedlono Żydów Znajomy pol iCjant ostrzegł 



Tewiego, że w Anatewce szykuje się pogrom. Wtedy też Zjawił się 
Perczyk, student Uniwersytetu Kijowskiego, przedstaw iciel tej - jak 
to nazywają? , 0001 - rewolucyjnej inteligencji Mleczarz zaprosił go 

na szabas i Perczyk JUŻ został Jako nauczyciel córek - No i Jeszcze 
Tewie przypomniał sobie, że w sprawie ślubu Cejtli i Motia został 

problem z żoną . Żeby nakłonić Gołdę do zmiany decyzji , wpadł na 
szatański pomysł i przestraszył ją w nocy, opowiadając swój sen 
Ten sen to Jedna z najzabaw niejszych rzeczy jaką w życiu słysza
łem W każdym razie, przerażona straszliwymi konsekwencjami 
ewentualnego małżeństwa córki z Lejzorem, Gołda skapitulowała 

AKT fi 

Druga , coraz smutniejsza część tej historii zaczyna się od 
ceremonii ślubnej Cajtli i Motia Wszyscy zaśpiewali cudneJ urody 

pieśń o przemijaniu czasu, o dniach i nocach, o świtach i za
chodach 5 Jednak - OJ-jOj-joJ , niestety! - wyliczanie prezentów, 
śmieszną kłótnię Tewiego z pozostawionym na lodzie bez żony 
Lejzorem i wesołą zabawę z oczywiście koniecznym tańcem 
z butelkami na głowie przerwało nagle pojawienie się policjanta ze 
swymi ludźmi . Szczęściem policmajster lubił Tew iego i pogrom miał 
raczej charakter formalny - kilka podartych poduszek, kilka prze
walonych stołów Jedynym poszkodowanym był Perczyk, który 
stawiał opór władzy Ala grozą powiało, oj , powiało! Zaraz Hucie! 
z Perczykiem, którzy zdążyli się zakochać, musieli się rozstać , bo 
on w związku z konspiracyjną działalnością na swoje nieszczęście 
został wezwany do Kijowa Młodzi związali się słowem, a ich 
piosenka6 okazała się vvzruszającym dialogiem miłosnym ludzi, 
którzy stwierdzają , że mają JUŻ wszystko, a nawet trochę więcey 

r' 
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świadomość, jaki jest sens tego wszyst kiego. Tewie dowiedział się 
wreszcie o zaręczynach Hudel i - niezbyt chętnie, ale j ednak' 
- udzieli ł zakochanym błogosławieństwa Sam pod wrażeniem tej 
sceny, zaczął się zastanawiać co to jest miłość? Zaskoczona 
pytaniem Gołda. odpowiedziała "Dwadzieścia pięć lat prałam ci , 
gotowałam , sprzątałam. rodziłam dzieci, doiłam krowę Przez 
dwadzieścia pięć lat żyłam z tobą , walczyłam , głodowałam , spałam 

z tobą Je śli t o nie jest miłość, to co nią jest?" - Tymczasem Per
czyk został areszt owany w Kijowie, zesłany na Syberię i wezwał 

tam Hudel. Pożegnała się z ojcem wycis kajacą łzy z oczu piosenką 
o tym, jak daleko znajdzie się od miłości zaznanej w rodzinnym 
domu7 Tewiego dobiła decyzja trzeciej córki - Chawy, która 
związała się z Fiedką Powiedziała ojcu o swych uczuciach do 
człowieka innej wiary, ale Tewie nie chciał nawet o tym słyszeć 

On. który w wielu sprawach odstąpił już od swych t radycyjnych 
zasad. nie mógł pogodzić się z odstępstwem córki I tak los się 

zaczął ostatecznie dopełn ia ć. Policjant ponownie ostrzegł Tewiego, 
mówiąc mu, by sprzedał wszystko. co ma, I opuśc ił Anatewkę 

w trzy dni Cała wieś jęła przygotować się do odejścia . Za chwilę 

wszyscy zaczęli się żegnać ze sobą. Anatewka pozostała pusta. 
Oj-joj-joj'· co t o była za historia! Taka o nas wszyst kich - Żydach 
Tułaczach 

Andrzej Molik 

Oryginalne tytuły piosenek· 
1 Trad1tion, 2 Matchmaker. Matchmaker. 3 lf I Were a Rich Man. 4 Miracle of Mira

des. 5 Sunrise. Sunset. 6 Now I Have Everything, 7 Far from the Home Love 

Korzystałem min. z: Antom MananoWlcz, " Przetańczyć całą noc. · . Warszawa 1979. 



ZBIGNIEW CZESKI 
Reżyseria i inscenizacja 

Reżyser teatralny, aktor W latach i958-60 
występował w teatrze im. Żeromskiego w Kielcach
Radomiu. Po studiach w latach 60-tych zaczął pracę 
jako aktor w Teatrze im Juliusza Osterwy w Lubli 
nie, ale i reżyserował, min kultowe przedstawienie 
Niech no tylko zakwitną jabłonie, Happy End 
i wszystkie - z wyjątkiem jednej - jednoaktówki 
Sławomira Mrożka Potem wędrował po kraju, m.in. 
przez 4 lata (1990-94) był dyrektorem naczelnym 
i artystycznym Teatru Muzycznego w todzi. Jest 
również założyc i elem Teatru Rozrywki w Chorzo-
wie. Jed nocześn ie zaczął współpracować z lubelskim Teatrem Muzycznym 
jako reżyser i konsultant ds artystycznych Ma tu na koncie wiele reali
zacji , żeby wymienić tylko granego do dziś Skrzypka na dachu, słynny 
Broadway bez wizy, Dziewczę z Holandii, dwukrotnie Barona cygańskiego 
Współpracował również z Teatrem Muzycznym we Wrocławiu, Teatrem 
„Komedia" i Teatrem Syrena w Warszawie, Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, 
Teatrem im. Aleksandra Fredry w Gnieźn ie Ma także w dorobku wyreży
serowanie w Lubl inie pięciu programów kabaretu Czart i występy w nim. 
Przygotował również Koncert Sylwestrowy w 2005 r. oraz uroczysty Kon
cert Jubileuszowy z okazji 60-lecia Teatru Muzycznego w Lublin ie 
w 2008 r Autor kilkunastu programów telewizyjnych , m.in . w redakcji 
„Rozrywki" i Teatru Telewizj i. 
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ALAN URBANEK 
Kierownictwo muzyczne 

Jest absolwentem Akademii M uzycznej 
we Wrocławi u Ukończył dyrygenturę symfo
niczną w klasie prof. Marka Pijarowskiego oraz 
dyrygenturę chóralną w klasie prof. Haliny 
Bobrowicz. W 2002 r uzyskał kwalifikacje 
li stopnia odpowiadające stopniowi nauko
wemu doktora habilitowanego. W roku 2003 

ukończył Podyplomowe Studia „Zarządzanie 

Kulturą· na Uniwersytecie Jagiellońskim 
W styczniu 2009 r Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nadał Alanowi Urbankowi tytuł profe

sora w dziedzinie Sztuki Muzycznej 
Posiada w swym dorobku dyrygenckim kilkaset koncertów orato

ryjnych, symfonicznych. kameralnych, spektakli operowych i operet
kowych W dorobku dyrygenckim z lat 1995 - 2 001, kiedy kolejno pełnił 
funkcje dyrygenta. kierownika orkiestry, kierownika muzycznego - asy
stenta dyrektora do spraw artystycznych w Teatrze Muzycznym 
Operetce Wrocławskiej posiada wiele spektakli operetki klasycznej 
i musicali : m.in . Hrabia Luxemburg, Zemsta Nietoperza, Student Żebrak, 
Wiedeńska Krew. Wiktorio i jej Huzar, Chicago, Sztukmistrz z Lublina, 
Kiss me Kate, Zorbo, Księżnicza Czardasza. Wielokrotnie dyrygował 
znakomitą Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej z Krakowa. z którą 
wystąpił m.in . podczas jubileuszowego 25 Festiwalu Polskiej Muzyki 
Współczesnej Musica Polonica Nova prezentując m.in Koncert na 
wiolonczelę i orkiestrę Marka Stachowskiego, a także bardzo wyma
gający Koncert na orkiestrę Grażyny Bacew icz Dotychczas współpra
cował jako dyrygent z Filharmoniami : w Lublinie, todzi . Opolu , Kaliszu 
i Wrocławiu, realizował projekty artystyczne z Orkiestrą Kameralną 

„Leopold1num, Kameralną Orkiestrą „Wratislavia" oraz z Charlotte Civic 

Orchestra w USA Jest samodzielnym pracownikiem naukowo-dydak
tycznym w Akademii Muzycznej 1m. Karola Lipiń skiego we Wrocławiu 
Od roku akademickiego 2004/2005 pracuje również na stanowisku 
adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim - w Instytucie Kulturo
znawstwa - w Zakładzie M uzykologii Jest posiadaczem kilkunastu 
nagród rektorskich przyznanych przez Rektorów Uniwersytetu 
Wrocławskiego i wrocławskiej Akademii Muzycznej . Otrzymał również 
nagrodę dla wyróżniającego się dyrygenta na Międzynarodowym 

Festiwalu Chóralnym w Moskwie Na dorobek fonograficzny Alana 
Urbanka składa się obecnie piętnaście tytułów wydanych na płytach 
CD i DVD. Ostatnie to Liturgia Polskich Ormian na Wielkanoc w opra
cowaniu Stanisława Ś mie/owskiego oraz /V'\issa pro Pace Wojciecha 
Kilara. obydwie pozycje wydane w 2008 roku. Poza koncertami w Pol sce 
dyrygował w Austrii, Fin landii. Francji, Grecji, na Litwie. w Niemczech, 
Rosji, Szwajcarii , USA, na Węgrzech i we Włoszech . 
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ANNA BOBROWSKA-EKIERT 
Scenografia 

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Ubioru w Łódz
kiej ASP (dawniej PWSSP) w 1968 r (dyplom z wyróżnie
niem). Od początku drogi zawodowej związana z teatrem 
w latach 1968-72 - asystent scenografa w Teatrze im S Ja
racza w Łodzi, gdzie współpracuje z takimi scenografami, 
Jak Władysław Daszewski, Henri Poulain, Józef Rachwalski, 
Jerzy Groszang czy Jerzy Grzegorzewski i gdzie powstają 
jej pierwsze samodzielne realizacje (Placówka, łeztern. 

Noc dwudziesta) W latach 1975-2001 - etatowy scenograf 
Teatru Muzycznego w Łodzi , gdzie realizuje ponad 
40 tytułów W miarę systematyczna współpraca trwa z tą 
sceną do dziś 

W latach 1982-94 i 1999-2002 przygotowuje także 
kilkadziesiąt scenografii dla Łódzkiego Ośrodka Telewi
zyjnego - dla teatrów telewizji, teledysków montaży mu

zycznych, poetyckich i cyklicznych audycji artystycznych, jak np. Zbliżenia, 

czyli to i owo o filmie. Klub teatralny, Na wie/kięj scenie 
Ma na swoim koncie ponad 120 premier przygotowanych dla teatrów 

dramatycznych i muzycznych w Łodzi i w całej Polsce (Warszawa, Poznań, 
Gorzów, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Zielona Góra, Tarnów, Lublin) Kilka 
tytułów z jej scenografią (Baron cygański. Zemsta nietoperza, Musical clas
sics, Webber-gala i Gershwin-gala) - przygotowanych w Teatrze Muzycznym 
w todzi - było prezentowanych podczas zagranicznego tournee zespołu 
w krajach zachodniej i północnej Europy w latach 1992-96 

Na scenie lubelskiego Teatru Muzycznego zrealizowała (od 1994 r) kilka 
tytułów z których do dnia dzisiejszego najdłużej grany jest Skrzypek na 
dachu Powstała tu także Zemsta nietoperza (1996 r} Broadway bez wizy, 
bajka baletowa dla dzieci Królewna Śniezka (2006 r). Amadeusz (kostiumy, 
2006 r) i Ga/a baletowa (2007 r) W 2006 r otrzymała medal Gloria Artis 
- za zasługi dla kultury polskiej 

HENRYK RUTKOWSKI 
Choreografia 

Artysta baletu, pedagog, szef wielu zespołów bale
towych, choreograf 

Od 1960 r. związany przez wiele lat z baletem Teatru 
Wielkiego w Warszawie, gdzie pracował z wybitnymi 
choreografami i pedagogami z całego świata. Własną 
praktykę choreograficzną rozpoczął pod koniec lat 
60-tych w słynnym warszawskim Teatrze Satyryków STS, 
później w telewizji, m .in . Muzyka lekka, łatwa i przyje
mna, Małżeństwo doskonale, Kabaret Olgi Lipińskiej 

Jest autorem choreografii do co najmniej kilku
dziesięciu operetek, spektakli teatralnych, widowisk 
muzycznych i estradowych. Do swoich najciekawszych 
dokonań t;-vórczych zalicza takie spektakle baletowe jak 
Królewa Snieżka według braci Grimm, Złota kaczka 
Z Maklakiewicza, Wieczór baletowy do muzyki F Chopina; 
opery: Boccaccio F Supee'go, Straszny dwór, Halka S. Moniuszki 
operetki: Zemsta nietoperza S Straussa, Wesoła wdówka F Lehara: 
musicali: My Fair Lady, Błękitny zamek, Skrzypek na dachu, Cabaret 

Współpracuje ze wszystkimi teatrami muzycznymi i dramatycznymi 
w Polsce, ale z Lublinem łączy go szczególna sympatia Lubi Lublin, 
lubelską publiczność i zespół Teatru Muzycznego. 

1~ 
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ZOFIA BERNATOWICZ 
Przygot ow anie chóru 

Abs \wen ka Liceum Muzycznego w Lublinie. Aka
dem11 Muzyczne) - F1l11 B1ałymst u oraz Podyplo
mo eh Stud1ow Chórmistrzowskich w Aka ern11 Muzy
cznej w Bydgoszczy 

Je) wieloletnia praca z róznorodnym1 chórami (chór 
Echo. Collegium Mus1cum. szkoły muz czneJ oraz chórami 
akademie 1m1) zao1.01ocowała licznymi koncertami w kraJU 
1 niemal lej Europie Uczes nictWo w konkursach 1 fes 1-
wa'ach choralnych było v-11elokro nie nagradzane wy
róznien1am1 : medalami Brała udział we wspottworzeniu 
Orkiestry Trybunału Koronnego z k órą to wykonała 
koncert inauguracyjny Kierowała tez zespołem instru 
mentalnym Presto wykonując uzykę filmową Rafała 

ozmusa Wspołpracowała rowniez 7 Orkiestrą F1lhar
mon11 Lu elsk1eJ prz gotowuJćlC chóry do wykonań 

m 1n Carmina Burana C Orffa. Borysa Godunowa M Musorgskiego, /\~sz 
koronacYJnej W A Mozarta Wielokrotnie prowadzi! koncerty wokalno
•n strumentalne, szę Nelsońską J Haydna. Completonum i Conductus 
junebris G G G rczyck1eg . Krotką mszę dz1ecręcą K Naklickiego. Odgłosy 
lasku w1edensk1ego Z Barg1elsk1ego. czy Mo9nif1ca t R Camela Obecnie od 
sześou sezonów jest związana z Teatrem Muzycznym vl Lublinie Przygo
towywała chor do akich przedsta •1eń Jak Carmen G Bizeta 5troszny 
dwór S Moniuszki . c rulik sev,1ilsk1 G Rossiniego. Baron cyganski, Zemsto 
nietoperz J Stra ssa, Księzniczka czardasza E Ka man eso/a v dó vk 
F Lehara. Reqwem W A Mozarta spóln•e z J Bacą objęła kierownictwo 
muzyczne bajki Calineczko Prowadzi równiez dz1ałalnosc pedagogiczną na 
Wydziale Artystycznym UMCS vl Lublinie (aktualnie na stanowisku profe
sora nadLwyczaJnego), gdzie pro adzi klasę dyrygowania 



ZESPÓŁ TEATRU MUZYCZNEGO W LUBLINIE 
sezon 2008/2009 

SOLIŚCI 

Jarosław Cisowski 
Renata Drozd 
Karolina Franke 
Karolina Gorgol-Zaborniak 
Julia Iwaszkiewicz 
Agnieszka Kurkówna 
Tomasz Janczak 
Elżbieta Kaczmarzyk-Janczak 
Dorota Laskow iecka 
Agnieszka Piekaroś-Padzi ń ska 
Małgorzata Rapa 
Andrzej Sikora 
Patrycjusz Sokołowski 
Grzegorz Szostak 
Andrzej Witlewski 
Paweł S Wrona 
Mariola Zagojska 
Katarzyna Żychowska 
Marcin Żychowski 
Marian Josicz • 
Irena Chodziakiew icz • 
Lech Chodziakiewicz • 
Marek Grabowski • 
Joanna Horodko • 
Zbigniew Macias • 
Krzysztof Marciniak • 
Kamil Pękala • 
Katarzyna Sałacińska • 
Leszek Skrla • 
Adam Sobierajski • 

Krystyna Szydłowska • 
Witold Wrona • 

KOREPETYTORZY SOLISTÓW: 
Alesia Aleksandrowicz 
Karolina Hordyjewicz • 
Grzegorz Siedlaczek • 

CHÓR 

KIEROWNIK CHÓRU 
Zofia Bernatowicz 

INSPEKTOR CHÓRU: 
Marcin Wożniak 

SOPRANY 
Kinga Bernat 
Joanna Głogowska-Szychta 
Krystyna Górska 
Elżbieta Grądziel-Zawada 
Anna Jóźwik 
Agnieszka Mielniczek 
Monika Rej 
Małgorzata Rudnicka 
Hal ina Tes 
Joanna Witos 
Agnieszka Wasilewska-Korczakowska 
Małgorzata Godlewska • 
Agnieszka Kasprzak • 
Barbara Królikowska • 
Karolina Pietrzak • 

Luiza Tabaczewska-Siegieda • 
Ewelina Wronka • 

ALTY 
Mariola Drozd 
Krystyna Ekiel ska 
Malina Kęsicka 
Ewa Kowieska 
Dorota Kozłowska 
Katarzyna Kul szew 
Agnieszka Milan iuk 
Magdalena Rembielińska 
Natalia Skipar 
Małgorzata Wierzbicka 
Dorota Ostrowska • 

TENORY 
Artur Buczak 
Bogumił Fruziń ski 
Kamil Galiriski 
Tomasz Głębocki 
Marcin Michalak 
Piotr Preidl 
Piotr Stępieli 
Andrzej Namiota • 
Janusz Wliz!o • 

BASY 
Tomasz Celiński 
Piotr Demianiuk 
Stanisław Iwanicki 
Rafał Nachciński 

Andrzej Ostapiuk 
Andrzej Pieczonka 
Marcin Wożniak 

Kamil Biegalski • 
Piotr Kulak • 
Marek Ozimek • 
Piotr Pecio 
Andrzej Sar • 

BALET 

KIEROWNIK BALETU 
Beata Kamińska 

IN SPE KTOR BALETU: 
Jarosław Żółtowski 
KOREPETYTOR BALETU: 
Tadeusz Krukowski 
PEDAGOG BALETU : 
Roman Gorlov 

I SOLIŚCI BALETU 
Beata Kamiriska 
Marcin Marzec 
SOLIŚCI BALETU 
Roman Kamiński 
Maciej Marczak 
Jarosław Żółtowski 

KORYFEJE 
Karol Leśniewski 
Paulina Pielach 
Agata Żółtowska 

ZESPÓi: 
Anna Adamczyk 
Wojciech Kaleniecki 
Irina Possokhova 



Wojciech Pyszniak 
liona Zarzeka 

INPICJENT: 
Iwona Jarzyna-Manel 

SUFLER: 
Anna Markiewicz 
Krystyna Ekielska 

ORKIESTRA 

KIEROWNIK MUZYCZNY 
Jacek Boniecki 

DYRYGENCI: 
Jacek Boniecki 
Alan Urbanek • 

INSPEKTOR ORKIESTRY: 
Stanisław Dziesiński 

I SKRZYPCE 
Anna Krzemińska-Patroń 
- p.o koncermistrza 
Marcin Król - po koncermistrza 
Dominika Kolszut 
Piotr Kulczyński 
Beata Pysz 
Andrzej Czapliński 
Bartosz Kaproń 
Martiros Dawtian 

11 SKRZYPCE 
Emilia Kojder 
Marta Pędzi sz 
Danuta Makowska 
Anna Irga 
Krystyna Nowacka 
A nna Poliszuk 
Anna Siciak 
Danuta Ko/tyś 

ALTÓWKI 
Justyna Żukowska - prow gr alt 
Stanisław Dziesiński 
Anna Oleśniewicz 
Ewelina Drozdowska • 
Dorota Wolna • 
Ewa Woroch-Wójcik • 
Anna Barańska-Wróblewska • 

WIOLONCZELE 
Iwona Godzik 
- p.o. koncermistrza 
Monika Matys 
Halina Furmanek 
Magdalena Szustak-Kwiatkowska 
Ew a Sobiecka 
Arkadi usz Dobrowolski • 
Luba Galas• 
Magdalena Milewska • 

KONTRABASY 
Stanisław Blach 
Jerzy Kaluszkiewicz • 
Tomasz Piłat • 
Jerzy Rusak• 

FLETY 
Joanna Krzemińska 
Agnieszka Kopeć-Tyrawska 

OBOJE 
Konrad Cichowski 
Żaneta Grudzińska • 
Izabela Nasalska • 
Joanna Żmijewska • 

KLARNETY 
Piotr Czarny 
Artur Figiel 

FAGOTY 
Daniel Woźniak 
Karolina Poniatowska-Lipska 
Marek Moczulski • 
Andrzej Moroz • 

TRĄBKI 

Piotr Kociubowski (bibliotekarz) 
Michał Drobnikowski • 
Grzegorz Hordyjewicz • 

TUBY 
A nton Szaszkow • 
Eugeniusz Gomuła • 

WALTORNIE 
Mirosław Dziaduszek 
Jolanta Karasińska 
Włodzimierz Galas • 
Piotr Kowalski • 
Jan Malek• 
Katarzyna Pinkiewicz • 

PUZONY 
Benedykt Jurkowski 
Wojciech Sochacki 
Michał Kilian • 
Zbigniew Pieczykolan • 
Rafał Pilasiewicz • 
Mariusz Pysz • 
Leopold Sułkowski • 

PERKUSJA 
Janusz Baca 
Piotr Wróblewski 
Włodzimierz Sypniewski • 
Ka mil Banach • 

GITARA 
Tomasz Jusiak 

HARFA 
Elżbieta Pazur-Modrzejewska 

FORTEPIAN 
Alesia Aleksandrowicz 
Grzegorz Siedlaczek• 
Karolina Hordyjewicz • 

AKORDEON 
Paweł Sójka • 
Marian Szczebak • 

KOORDYNACJA 

• współpraca 

PRACY ARTYSTYCZNEJ 
Anna Rękas 



PRACOWNIE TECHNICZNE 
TEATRU MUZYCZNEGO 

KIEROWNIK DZIAŁU 
ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEGO 
Urszula Stalbowska 

Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU 
ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEGO 
Zdzistaw Hotysz 

SPEUALISTA DS. ADMINISTRACYJNO 
- GOSPODARCZYCH 
Matgorzata Antoniak 

PRACOWNIE KRAWIECKIE 

DAMSKA 
Kierownik 
Helena Mizerska 

Matgorzata Ćwikła 
Anna Dec 
Jolanta Grabiec 

MĘSKA 

p.o. Kierownika Pracowni Męskiej 
Marzena Martyniuk 

Ewa Borys - Małecka 

Joanna Filipczuk 
Teresa Popiołek 
Bożena Spoczyńska 

PRACOWNIA PLASTYCZNA 
Magdalena Bicz 
Cezary Kowalski 

STARSZY MAGAZYNIER 
(magazyn surowcowy i kostiumowy) 
Ewa Bryczek 

REALIZACJA ŚWIATŁA 
Marcin Nogas 

OŚWIETLENIOWCY 
Witold Agaciak 
Tomasz Młynarski 
Andrzej Walaszk1ewicz 

REALIZACJA DŻWIĘKU 
Krzysztof Głębocki 
Jarosław Humeniuk 
Piotr Kowalik 

BRYGADZISTA SCENY 
Dariusz Jabłoński 

MONTAŻYŚCI DEKORACJI 
Jarosław Buczkowski 
Pawet Kawka 
Raf at Kawka 
Tomasz Kutyna 
Michał Pakuła 

Piotr Winiarski 

KONSERWATOR DEKORACJI 
SCENICZNYCH I REKWIZYTÓW 
Krzysztof Duda 

REKWIZYTORZY 
Michał Wnuk 
Zbigniew Barabas 

CHARAKTERYZACJA 
Anna Jarmuta (wspótpraca) 

FRYZJERKI 
Ewa Kręcisz 
Małgorzata Błach 

Ewa Broda 

GARDEROBIANE 
Agnieszka Wolińska 
Marta Łada 
Lidia Siczek 
Anna So kal 
Małgorzata Szerszeń 

ZAOPATRZENIE 
Anna Kobryń 

KIEROWCA 
Dariusz Podgórski 

SEKRETARIAT 
Monika Ośko 

DZIAŁ KADR 
Krystyna Sulczyńska 
Edyta Juszka 

GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Zbigniew Kazanowski 

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
Alina Gąska 

KSIĘGOWOŚĆ 
Ewa Golianek 
Grażyna M azur 
Matgorzata Wójtowicz 

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 

P.O. KIEROWNIKA DZIAŁU 
ORGANIZACJI WIDOWNI 
Agata Bednarek 

Z- CA KIEROWNIKA DZIAŁU 
ORGANIZACJI WIDOWNI 
Małgorzata Pietras 

Renata Bogusław 
Magdalena Kolary 
Ewelina Szpecht 

SPECJALISTA 
DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY 
I KOORDYNACJI PROJEKTÓW 
Paweł Majsiej 

KASJERKI BILETOWE 
Zofia Bylica 
Ag nieszka Skoczylas 

STARSZY SPECJALISTA DS. BHP 
Michał Marek 

DZIAŁ GOSPODARCZY 
Leszek Oliwiak. 
Lutjan Skoczylas 

Danuta Jankowska 
A licja Juszka 
Teresa Ścibiorska 
Elżbieta Węgorska 

Barbara Wójtowicz 





REZERWACJA BILETÓW 
Biuro Organizacji Widowni 

ul. M . C Skłodowskiej 5 
tel. o 81 532 25 21, tel/fax: o 81 534 20 25 

e-mail : w idownia@teatrmuzyczny eu 

••• 
SPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa Teatru Muzycznego 
ul. M . C Skłodowskiej 5 

tel. o 81 532 96 65 
czynna: 

w poniedziałki w godz 10.00 - 18 oo 
od wtorku do piątku w godz 9 oo - 18 oo 

w sobotę w godz. 12.00 - 18.00 
i w niedzielę na 2 godziny przed planowanym spektaklem 

••• 
Bilety na spektakle można nabyć również drogą elektroniczną 

na stronie www.ticketon line pl tJCKet 

oraz w sieci empik 
om me 

www.teatrmuzyczny.eu 

••• 
Autor tekstów • Andrzej Molik 

W programie zostały wykorzystane n astę puj ące pozycje· 
• Szolem Alejchem "Dzieje Tewji M leczarza", 
Wrocław. Wydawnictwo Dolnośląskie. 2005 

• Antoni Marianowicz „ P rzeta ńczyć całą noc..". WAiF 1979 

• "Pogromy Żydów w Europie Wschodniej", u Stronie 

Redakcja programu • Ewelina Szpecht 

Projekt okładki oraz grafika na stronie 3 • Jacek Rudzki 
Zdjęcia ze spektaklu • Emila Kaczanowska . 

Szkice scenograficzne • Anna Bobrowska-Ekiert 
Oprawa graficzna i skład • Kinga Słomska 
Wydawca • Teatr Muzyczny w Lublinie 

Druk • GAUDIUM Lublin 
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ZAKtADY AZOTOWE "PUtAWY" 
SPÓW ilCTJNA 

BLACK RED WHITE 
nu~ tyl ko rn eble 

empik ' ' -~ rod10 
- 87.9™ • 

1• SPONSORZY • I 

Zakłady Azot owe " Puławy" S pół ka Akcyjna 
Sponsor Generalny Teat ru Muzycznego 
w sezonie 200 8 / 09 

I• PARTNERZY •I 

LUBLI~ Pl.AZA 

li ~ T Horr l 

-Victor.ia .....,„ 

U RZ.'\D MARSZAŁKOWSK I 

W OJ EWÓ DZTWA L UBELSK IEGO 

W LUBLI NIF 

I • PATRONI MEDIALNI : • I 

111 RADIO 
~LUBLIN 

~ 
l~iN , 16 






