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Przed domem Te iego odby a się uroczystość 1 eselna z udzialem rabina . Cajtla z I otlem bi orą ślub .
czasie zabawy Perczyk lamie
zasadę i zaczyna t ańczyc z Hudel, niezadowolony rabin protestuje, ale nie może odnaleźć odpo iedniego fragmentu 1ś iętej Księdze
zabraniawego wspólnych t ańców. Takze i Tew1e zaczyna tańczyć z Goldą
Uroczystość przerywa policjant ze swymi ludźm i , który z obowiązku musi zakłócić zabawę Z sympatii policjanta dla Tewieg , pog rom ma
charakter formalny. Jedynym poszkodowanym 1est Perczyk, który stawiał opór władzy .
Hudel żegna się zPerczykiem, który w związk u ze swą ko n sp i rac y1ną dz1a lal nośc ią musi wracać do Ki jowa. Młodzi w ią żą się słowem Perczyk napisze
w odpowiedniej chwili po swą narzeczoną. Tewie dowiaduje s i ę o zaręczynach Hudel i niezbyt chęt nie udziela zakochanym blogoslawieństwa .
i łość. Co to jest mił ość? leczarz zwraca się znienacka do żony z pytaniem czy go kocha. Zaskoczona Golda odpowiada , ze skoro przez
dwadziesci pięć lat prala, gotow ała , spr zą tala , rodzi la dz1ec1, doiła krowę . . Przez d adz1escia p ię ć lat zyła 1 nim i 1, alcz ła, głodowała
i sp a ł z mm. Jeśli to nie jest miłoś ć. to co n ią jest7 - pyta. Wtedy tez m ałżon ko wie po raz pierwszy w znają sobie w1aJem ne uczuCJe . .
Po miasteczku krązą wiadomości na temat ma łzeństwa Hudel z Perczykiem. Tew1e od prowadza Hudel, wyjeżdzającą na Sybe rię , dokąd
wezwal ją Lesłan y wyrokiem sądu Perczyk.
Motel dorobił się w końcu wlasnej maszyny do szycia, która jest przedmiotem powszechnego podziwu. Niestety, radość z tego powodu
przysłania decyzja Chawy, która związa ł a się z Fiedką. Tew1e, który w wielu sprawach odstą p i ! J UŻ od swych tradycyjnych zasad. nie może
pogodzić się z odstępstwem córki.
Wśród m1eszkańcó Anate 1ki rozchodLi się wieść o ysiedleniu, pot1 ierdzona przez policj nta. Żydzi maią trzy dni na opuszczenie
miasteczka Tew1e z rodziną ru s zają w świat.
Tew1e Mleczarz ma żonę Goldę i trzy córki Do Gołdy przychodzi swatka Jenta z propozycją mariażu dla najstarszej córki, Ca jtli. Upatrzy! ją
sobie na żonę zamozny rzeżrnk, Lejzor Wolf Cajtla 1edna kocha biednego krawca, Motia, który ma nadzieJ ę, ze dorobi się wlasne1 maszyny
do szycia. Te vie wraca do domu zmordowany. Mus1al sam ciągnąć SWÓJ wózek z mlekiem, ponieważ Jego koli okulał . Mleczarz zwraca si ę
do Boga z wyrzutem, że to oczywiśCJe żaden wstyd być biednym, ale taki znowu w1elk1 zasmyt to tez nie jest.
Do zebranej grupki ludzi podchodzi Abram i donosi, ze miasteczka Rażanka wysied lono Zydów Zjawia się Perczyk, student Uniwers, tetu
Ki1owsk1ego, przedstawiciel rew lucyjnej intel 1genqi. Tew1e zaprasza go na sza bas i Perczyk zostaje w charakterze nauczyciela córek .
W międzyczasie Golda prosi męza , zeby spotkal s i ę z Lejzorem, co Tewie obiecuje zrobić po szabasie.
W karczmie Lejzor oczekuje Tew1ego, który, 1e bez oporów - chcialby mieć w końcu zięcia mlodszego od siebie zgadza się na ślub Lejzora
z CaJtlą Wszyscy w karczmie skladają zyczenia pomyślności, nawet Ros1ame przyląc za ją się do ogólnei radośc1. Na ulicy policjant ostrzega
Tewiego. że szykułe się pogrom
A tymczasem rosyjski chlopak Fedka wyrażn1e chce naw iązac bliższy kontakt L trzecią córką Tewiego, Chawą . Pod pretekstem czytania
książek chce się z mą znów zobaczyć. nie widząc problemu w tym, ze ona Jest Zydówką a on Rosjaninem.
Perczyk wyklada ziewczynom s voj ą klasową interpretaqę B1bl11. Między nim a jedną z córek Te "liego, Hudel, na i ąz 1e ię nic sympat11.
Tewie wraca do domu 1przeprowadza z Ca1tl roz m owę na temat jej mal zenstw z Le)Zorem. Widzą c rozpacz córki - ustępuje . Pojawia się
Motel i wtedy Ca jtla wyjawia OJCU , ze są JUZ zaręczeni. Motel zapewnia Tew1ego, ze ,ego córka me będzie CJerp1ala głodu . Tew1e zgadza się
w końcu na ich malżeństwo , nie wie tylko co ma powiedzieć Goldzie.
Żeby naklanie żonę do zmiany decyzji, Tewie inscenilUje swój rzekomy nocny koszmar: ukaza ła mu się babka Cajtla, żądając, aby J€J 1m1en
mczka wyszla za krawca Motia Widmo rozzloszczoneJ byleJ zony Lejzora, Frumy Sary, ostrzegaJąCeJ, ze udusi Cajtlę wystarcza, by Golda
zm i eni ł a zdanie. P rzerażona straszliwymi konsekwenqami ewentualnego małzeństwa córki 7 LeJzorem, apitu luje.
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Tradycja żydowska
PIOTR KOWA IK
Termin „tradycja", z lac1ńskiego „tradere" posiada takie samo rna czenie 1ak hebra1sk1e ok reślenie masor. W obu wypadkach chodzi
o „przekazywanie", o proces transferowania wiedzy prze7 kole1ne
pokolenia . W B1bli1 Hebra1skiej, zwanej potocznie Starym Testa
mentem, odna1du1emy pochodne okreś l enie masoret 1ako synon im
przymierza, ponadgeneracyinego związku 1aki 1srnie1e między Bo
giem a narodem Izraela (Ez. 2037).
Fundamentalnym tekstem świętym judaizmu, żród l em zydowsk1e1
religii zwycza1u iest Tora (hebr. Nauka) Tora to na1wazn1e1sza dla
Zydów uęść Biblii Hebra1sk1ej. inauei zwana Pięcioks1ęg1em Moj
zesza, której znajdu1emy opis wydarzeń od stworzenia świata aż
po osiedlenie się Żydów w Z1em1 Kanaan.
W rehg11ne1 myśli żydowskiej niezwykle istotn Jest nauczanie, że
oprócz Tory Pisanej, czyli w! śnie Pięciok si ęgu Moizesza, stn1e1e
równiez Tora Ustna, czyli to wszyst o co nie iest zapisane w Pię
cioksięgu, ale stanowi 1ego niezbędne ob1aśn1enie 1rozszerzenie.
Obie częśo Tory zostaly ob1aw1one Zydom przez Boga za pośred ·
n1ctwem Moj żesza na Górze SynaJ, wkrótce po pospiesznej uciecz ce lzraelnów z niewoli w Egipcie.
Opisane w bibl1Jne1 Księdze Wyjśc i a nadanie calemu narodowi
żydowskiemu zbioru praw, regulujących wszystkie aspekty zycia,
obe1mowa lo takze nakaz wiernego dotrzymywania warunków
przymierza . Żydzi pod Synajem zbiorowo zobowiązali się do poslu szeristwa przykazaniom Bożym, a wśród nich wielokrotnie wystę
pującemu w Torze nakazowi, aby cale odebrane na Synaiu naucza1

me bylo ustawicznie wpa1ane 1 powtarzane dz1ec1om, wnuk m
i wszyst im kolejnym pokoleniom
Tor oprócz narraqi, która przybliża nam wczesne dzieje narodu 7ydows iego, to takze zbiór rel1gi1nych nakazów 1zakazów, czyli micwot
(hebr przykazania). Wedle tradycji Tora liczy 613 przykazań , które
dzieli się a obow1ąz 1wobec Boga, bl1żnich oraz wobec s1eb1e.
Można powiedzieć, że tradycja żydowska to dynamiczny proces,
który został uruchomion ponad 3200 lat temu na Synaiu. O tle
P1ęooksiąg
ojzesz 1est w tym procesie przekazywania tekstem
niezmiennym, pieczolowic1e ręcznie przepisywanym na pergam1
nowe woie (hebr. Seler Tora) przez wyspecjalizowanych kopistów
- soferów (hebr pisarze), to Tora Ustna posiada charakter rozwojowy Jej zadaniem jest odkrywanie wszelkich znaczeń tekstu Tory
PisaneJ, ob1aśn1anie jeJ w sposób, który odpowiada na potrzeb
oraz problemy kałdego nowego zydowskiego pokolenia. W ten
posób tradyqa to sta ly dialog przekazu sprzed wieków, z tym co
nowe, z tym co przynoszą Żydom zmienne kole1e ich losu.
W 1yniku klęsk 1ak1e ponieśli Zydz1 po konfrontacji z Cesarstwem
Rzymskim w wiekach I i 11 , które doprowad11ly do upadku ich
panstwo 1 cały system religijny, koniecznością stalo się spisanie
tradycji przekazywane1 dotychczas wylącznie ustnie Po krwawych
woinach, z powodu dramatycznego zmnie1szerna populaq1 żydow
skie1. a następnie przymusowego wygnania Zydów z Judei przez
Rzymian · w konsekwencp ich ' ielki go r zproszenia (diaspory),
judaizmowi groził upadek
Aby do tego me dopusrn', pod ·on1ec li w, rabin Jehuda Ha-Nasi
ul ożył Misznę (hebr Powtórzenie), dzieło sklada1ące się z sześc iu
części (tzw porządków), w ,tórym tematycznie usystematyzowal
Torę Ustną. Miszna objaśnia, na czym polega zydowsk 1 la ńcurh
tradycji. W traktacie Miszny o nazwie Pirkej Awal (hebr Rozdz1aly
Ojców). na samym początk zna1duje się lista tych osób 1cial kole gialnych depozytariuszy judaizmu, tóre zapewniły nieprzerwany
i autentyczny przekaz tradyqi od czasów Mo1żesza az do czasów
spisania Miszny „ Mo1żesz otrzymał Torę a Syna1u, przekaza l Ją
Jozuemu, Jozue Starszyźnie, Starszyzna Prorokom, Pro1ocy prze~a 
zah Ją czlonkom Wielkiego Zgromadzenia" (P1rke1Awot1 .1) W tym
samym traktacie wyraźnie określona jest relaqa, ia a 1stnie1e mię 
dzy Torą Ustną a Pisaną : „tradyqa Tory Ustnej ie t ogrodzeniem
(zabezpieczeniem) Tory Pisanej" (PirkeJ Awot 3.17).
Ucznia ie Jehudy, zna1du1ący się na wygnaniu w Babilonii, on tynuowah jego pracę . Bazu1ąc na M1szn1e, prowadz1h intensywne

dyskusje 1ich owocem bylo spisanie komentarza do Miszny o nazwie Gemara (hebr Dokończenie) Gemara babilońska została ukoń
czona w VI w.
Z polączema Miszny i Gemary narodził się Talmud (heb . auczanie). Ten olejny, przełomowy dla dziejów cywilizacji zydowskiej
tekst, stanowi zapis budowania tradyq1 w sytuaqi nowej dla Zydów, .jakim stało się życie na wygnaniu . Nagle musieli odnależC się
jako Zydzi w swoich nowych ojczyznach, gdyz odebrano im 1nie
pozwolono n powrót do Ziemi Izraela. Musieli stworzy( no ve
cen tra ducha e Swiątyn1a w Jerozolimie i system kapłański z nią
związany JUZ me istnialy. Stanęli przed koniecznością wygenerowania nowych elit, bowiem nie funkc1onowal JUZ Sanhedryn (gr
Wielkie Zgromadzenie), najważniejszy organ prawodawczo-sądo
wniczy Zydów w s tarożytności .
almud dobitnie pot11v1erdzi l, ze funkcj ę liderów narodu objęli rabini . To oni ś redniow i ecz u prz 1ęli rolę straż n ików tradyqi przejęte) od poprzednich pokoleń oraz prawodawców i przewodników
duchowych w swoich wspólnotach. Ra b1rn , op1era1ąc się na zaleceniu z Pię(lo sięgu . ze Żydzi są zobowiązani do posluszeństwa
decyz1om wydawanym przez uczonych Tory w każdym czasie (P vt.
17.88) oraz bazuiąc na wielu orzeczeniach rabinac ich znajdujących
si ę w Talmudzie, za1 ęl 1 się ustalaniem halachy (hebr. kroczenie).
Halacha to normatywna część tradyq1 żydowskią To stale rozw1
1ane religijne prawo żydows kie. bezsporne ustaleni co iest laści
1
e, a co nie, o robić wolno, a co jest zabronione . Z drugiej stron y
to, co w Talmudzie 1tradyqi nie dotyczy norm postępowania, lecz
iest zbiorem opow i eśc i, objaśnień , komentarzy nosi nazwę agada
(hebr opowieść).
Wzorcowym, najbardziej autorytatywnym tekstem halachicznym
caleJ zydowskiej tradyq1 iest ułożony w VI w. przez rabina Josef a Karo Szu/chan Aruch (hebr Nakry t tól). Rówieśnik Josefa
Karo, krako Nski rabin Masze sserles, dolozyl do tego kodeksu
zbiór praw o nazwie Mapa (hebr. Obrus) L polączerna ich wysil·
ków powstalo dzieło, które stanowi do dzi ś modelowy przewodnik
halachiczny dla Zydów dwóch wielkich tradycji, które wyodrębniły
się z powodów h1storycznyc w średniowieczu : Sefardnayków
i Aszkenaznaykó _
Kolebką Zydów sefardyjskich ( efarad, heb r. Hiszpania) są obsza ry
polożone w basenie orza Śródziemnego, natomiast Żydzi aszke .
nazyjscy (Aszkenaz, hebr. Niemcy) wywodzą si ę; obszar' w Euro py wschodniej 1ś ro dkową

Omawiając podsta owe teksty ź ródlo e tradyqi żydows k i ej nie
można pominąC: kalendarza zydowskiego (hebr. luach) . Obecnie
stosowany przez Żydów kalen darz s1ężycowo- sło neczny, został wprowadzony w IV w. Rok żydowsk i składa się z dwunastu
miesięcy k sięącowych l iczących 29 lu b 30 dni. Nowy Rok zydowski wypada na jesień . Miesiące noszą nazwy: Tiszrej, Cheszwan, K1slew, Tewet, Szwat, Adar. Nisan, !jar, Siwan, Tamuz, Aw,
Elu/.
tym celu, ab
y rownać liczbę dni roku księżycowego

z liczbą dni roku słonecznego, co 1lka lat wstawia się dodatkowy
13 miesiąc (Adar I~ N tedy mamy do czynienia z zydo' sk1m rokiem
przestępny .
Kalendarz wyznacz Zydom przede 1szyst 1m siedmiodniowy cykl
tygodniowy, N którym po sześciu dniach zwykłych następuje szabat (hebr odpoczynek) dzień cal ow11ego zaprzestania codziennych zajęć Szabat (Jid szabes) to radosny czas posw1ęcony na
studiowanie Tory i modlitwę, czas dla rodziny oraz dla własnych
przyjemności, m.1n. obowiązkowych trzech smacznych, obfitych
posiłków czy dłuższego snu Nie ma szabatu bez tradycyjnych potraw. w szabat nie wolno pościć ani smucie się, obowiązkiem 1est
zapewnienie sobie i rodzinie różnych smakołyków . a stole szaba towym musi być wino 1chałki , a do tego mięso, ryby, czulent, kugel,
cymes, ciasta i inne zydows 1e fry asy. W szabat Zydom na azane
jest odstąpienie od wszystkich działań okreśłanyc terminem melacha (hebr czynność) Wiele kategorn czynności zakazanych w sza bat fączy tO, że Z Niązane są Z przeksztalcaniem SWiata, tworzeniem
czegoś nowego, bez względu na to czy chodzi o zapalenie zapałki
czy o wybudowanie domu . Szabat to czas regulowany specjalnym
ry t ua łem 1 poczuciem odświę t nosc1 Odświętnie wygląda zydo 1sk dom, stół z potrawami 1szabatowy ubiór Obowiązuje łagodne
zachowanie, zabronione 1est ' szczynanie kłótni . Ten dzień rozpoczyna r ytuałem zapalania świec w piątkowy wieczór kobieta, pani
domu 1ogniska domowego W sobotę po zmier Lchu szabat kończy
eremonia o nazwie hawdala (hebr oddzielenie), podczas które1
równiez zapalany jest ogień, ale tym razem na znak, e Żydzi na
powrót wracają do twórczych dzia łań .
Kalendarz zydows i to także cykl św iąt dorocznych, wiei ich
i małych oraz speqalnych okresów kalendarzowych i postów. Do
najwazniejszych świąt nalezą trzy tzw. święta p1elgrzymkovve Ta
nazwa wzięła się stąd, ze w tarozytnosci, w czasach w1ątyni Je
rozolimskie1, Zydz1 zobowiązani byli do stawienia się N niej czasie uroczystości św1ąteunych z darami i ofiaram i.
Pierwsze, wiosenne i,w1ęto Pesach (heb r Ominięcie), upamiętnia
yj ście Żydó z Egiptu Do najwazniejszych zwyczaiów pesacho
ych nalezy seder (hebr porządek) , bardzo uroczysta rodzinna
kolaqa, w czasie której m.in przy pomocy wielu symbolicznych
potraw, przypominana jest cała historia pobytu Zydów w Egipcie
i ich cudownego uwolnienia spod władzy faraona. Swięto posiada
równiez nazwę Święta Mac, dla zaznaczPnia że to okres zaprzestania spożywania chleba i innych •robów mączn •eh, oprócz macy.

Kolejne wielkie święto, o wypada j ące 50 dni później Sza i\IUOt
(hebr Tygodnie), obchodzone tradycyjnie 1a o pamiątka nadani
Tory na Górze Synaj. To dla Żydów czas szczególnego skup1en1a nad
świętym tekstem . podkreślony zwyczajem całonocnego studiowania Tory. Kolorytu obchodom nadaje zwyczaj zdobienia synagog
i domów mierną oraz k" iatami . Szawuot to takze święto potraw
mlecznych, na stołach zydowskich nie może zabraknąć w tym dniu
nałeśnikó ()id b/Jnczes) czy serników.
Cykl świą t pielgrzymko ych zamyka jesienne Sukot (hebr Szala
sy}, podczas którego Zydzi zamieszkują (a przynajmniej spoż ają pos ił ki) w stawianych na tę okazję przy domach i synagogach
specjalnych świątecznych szałasach . To święto przypomina, ze ich
przodkowie po wyiściu z Egiptu zamieszkiwali na pustyni w takich
właśnie prowizorycznych siedzibach . Innym, specyficznym obyczajem Sukot iest rytualne potrząsanie lulawem (hebr palma) - w iąz 
ką sk l adającą się z czterech roślin liścia palmy daktylowej, liści
mirtu, 1erzby oraz etrogu (cytronu) Rabini tłumaczą, że rośliny
symbolizują różne rodzaje Zydów, a łączenie ich
wiązkę 1 potrząsanie w wszystkich ierunkach oznacza, ze nalezy zachować
jednośc we wspólnym ultywowaniu 1udaizmu.
Tuz po Su ot iydz1 radośnie swiętują S1mchat Tora (hebr Radość
~ory). W synagogach urządzają wesołe procesje, podczas tórych
ze śp1e1 em i tańcem obnoszą zwoie Tory To wyraz radości z za kończenia rocznego cyklu liturgicznych czy tań Pięciok s ięgu i na
tychm1astowego rozpoczęcia go od no' a_
Wspomniane święta pielgrzymkowe odnoszą się do wydarzeń
związanych z początkami arodu żydowskiego niewola egipska
1 Exodus, otrzymanie Tory, 40 letni pobyt na pustyni. Łączy 1e
radość, podkreślana zbiorowym odśpiewywaniem hale/u (hebr
chwała). zestawu Psalmów - biblijnych utworów wyrazaiących
wdzięc ność dla Boga.
Osobną grupę wielkich świąt stanowią uroczystości na początku
roku żydowskiego . Specyf1ezne św i ę to vanie Nowego Roku Zydzi
rozpoczynają z duzym wyprzedzeniem Przez cały ostatni m i esiąc
roku, elul, pode1mu1ą starania maiące na celu poprawę postępowa
nia _P maga1ą 1m w tym s/ichot (hebr przeproszenie), dodatko e
modlitwy pokutne. Przygotowanie duchowe do święta Rosz Ha
Szana (hPbr. owy Rok) oraz przypada1ącego 10 dni później, naj powazniejszego święta roku zydowskiego Jom Kipur (hebr Dzień
Po1ednania), oprócz modht y polega na da aniu cedaki (hebr
sprawiedliwość) . czyli datków pieniężnych . Lecz najwam1ejsza

dla wszystkich Zydów w tym okresie jest tszuwa (hebr skrucha),
odstąpienie od lamania przykazań Tory i napra ienie złych relacji
z innymi. Jom Kipur to dz i e ń wyjątkowy, oprócz tego, że wszystkich
dorosłych Zydó obo 1ązuje wtedy ś cisł y post, dzie ń ten 1eszcze
1est dla nich szabatem , czasem całkowitego odpoczynku 1bardzo
rozbudowane1 liturgii .
To wszystko ma pomagać w osiągnięciu wewnętrznej przemia ny
Żydzi wierzą, ze prawdziwa skrucha zapewnia 1m odpuszczenie
wszystkich grzechów w Jom Kipur 1zapisanie w niebiańskiej „Księ
dze Zycia" na no y, dobry rok .
Przekonan ie, ze Nowy Rok to czas odnowy wiary i poprawy postępowania, podk re ś la popularny 1 malowniczy z yczaJ .
popołudnie Rosz Ha ·Sza na Zydz1 wybierają s ię nad brzeg rzeki lub morza 1symbolicznie „wytrząsają" z kieszeni do wody grzechy, które
nagromadzi ly się 1m w starym roku. Ten znany od średniowiecz a
rytuał nosi nazwę tasz/ich (hebr. wrzuć)
Oprócz uroczystych dni nakazanych przez Torę , tradycja obejmuje
także inne ważne święta, które powsta ały z powodów historycznych Pr1ykladowo, obchodzone póżną zimą lub wczesną w i osną
Purim (hebr Losy), nazywane niekiedy „ży d owskim karna alem",
to bardzo radosne, wręcz zyw i ołowe ś więto, przy p ominaiące
o zwycięstwie jakie odniosła Estera. żydowska malzonka króla Per
sji Achaszwerosza nad ·miertelnym wrogiem Żydów, wezyrem Ha
manem _Oprócz publicznego czytania biblijnej Księgi Estery, w któ
rej zapisana jest historia udaremnienia spisku Hamana, urządzane
są esołe przedstawienia , parady i zabawy. To dmń wzajemnego
obdarowywania prezentami 1objadania t rójką t nymi ciasteczkam i
hamantaszen (jid. kieszenie Hamana). Wyjąt kowo w Purim tradyqa
zezwala dorosłym na wyp1c e większej ilości alkoholu!
urim Zydz1 m dzięczają wydarzeniom, które rozegrały się w Persji
w V w. p.n.e .• natomiast inne historyczne, żydowskie zwycięstwo,
do którego do szło w Judei w li w. p.n.e .. zapoczątkowało zimowe,
ośmiodniowe święto Chanuka (hebr Poświęcenie).
Żydzi Judei w tym czasie znajdowa li się pod władzą ntiocha Il i,
despotycznego władcy państwa Seleucydow. Na1bardzie1 religijni
Judejczycy nie mogli znieść przymusowe1 hellenizaqi wprowadzone1 przez króla autokratę i wzniecili powstanie w obronie zydowskiego monoteizmu. Garstka powstańców pokonała wielką armię
Antiocha, i jak podaje tradyqa, po odbiciu Świątyni Jerozolimskiej
z rąk wroga, doszło do cudu Światło na menorze, siedmioramiennym świeczniku ś iątynnym, 1 niewytłumaczalny sposób pali ło
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się nieprzerwanie przez osiem dni, choć za pas ohw1• 1. ystarczai
tylko na 1eden dzień. Na pamiąt ę cudu, przez osiem kolejn •eh
wieczorów Chanuki, Zydzi zapałają z radosnym śpiewem światła
na ośmioramiennych lampach św1ąteczn . eh sta ianych w o ·nach
domów lub w mie1scach publiczn eh. J edzą potrawy na oliwie, 1a
popularne placki ziemniaczane latkes 1pączki . Dzieci i d orośli bawią s i ę dre;dlem (J id bącze ).
Dni radosne przeplatają się z tymi smutniejszymi Latem obchodzony jest na1smutn1e1szy dzieri roku żydo sk1ego, post załobny za
św1 ątyn1ą Tisza Be-Aw (hebr Post 9 Aw) . Data tego postu " tra dyqi cieszy si ę wyjątkowo zlą sławą, to zydo ski feralny dzieri. To
właśnie w tym dniu uległy zniszczeniu obie ś~ iąt yn1e Jerozolimskie,
na1p1erw t w?nlesiona przez króla Salomona w X w p.n.e. zosta ła
spalona przez Babilo ńczyków w 586 r. p.n.e., a póżnie1szą, zwaną
Swiąt nią Heroda, zniszczyli Rzymianie w 70 r. Z dniem Tisza Be Aw łączone są 1inne nie szczęścia , jakie spadały na naród żydowski,
np. początek tragicznego wygnania d ziesiątków tysięcy Zydów
z Hiszpanii w 1492 r. Przygotowania do faza Be-Aw zaczynaią
się odpowiednio wcześniej Post poprzedzaj ą tzw Trzy Tygodnie
Załoby, Żydz i wtedy np. stopnia vo ogran iczaią rozrywki oraz przestają kupow ć nm e rzecz . W T1sza Be·Aw oprócz przestrzegania
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ścisłego postu, odczytuje się treny 1pieśni załobne. si edząc nis o na
ziemi. Dla Żydów utrata Świąt yn i oznacza katastrofę w wymiarze
duchowym . Świ ątynia była miejscem m zególnego kontaktu Boga
ze swoim ludem, duchowym centrum całego narodu . Kiedy Żydzi
s kładają sobie świąteczne zyczenia „Nast ępnego roku (spotkam
się) w Je1ozolimie", oznacza to ich pragnienie powrotu do czasów
duchowej jed n ości i sily, gdyz wierzą ze tak przyna1mnie1bywa ło
a czasó" da ne1Świątyni .
Kalendarz wyznacza Z dom rytm zyc1a. Ale prawdziwą ostoją żydowskośc1 , mie1scem w którym trad ycja sta1e ię czymś ż wym,
gdzie nabiera siły do dalszego marszu przez pokolenia, nie 1est
synagoga an i zacina inna instytuqa, tylko żydowski dom .
Moment, w którym d oje ludzi staje pod śl ubną chupą (hebr. bal
dachim), tradycja uzna1e za najwazn1ejszy w ich zyciu. U waża s ię,
ze kobieta 1męzczyzna realizuie ' peł ni swóJ ludzki potenqal do
p1ero d zięki założen iu rodzin y i posiadaniu dzieci.
Zydowo;ki dom two rzą nie tylko mezuzy, szabatowe srebrne lichta·
1ze 7Y koszerne potrawy. W domu zydowskim między człon ka m i
rodziny powinien panować szalom ba1c (hebr. zgoda, harmonia). Na
pierwszym mie1scu jest stawiane wykształcenie 1odpowiednie wychowanie (hebr chinuch), dzieci powinny być w pr zyszlości dobry·
m1, 7aradnymi ludźmi i dobrymi Zydami . O osobie, k óra cieszy się
szczególnym szacu nkiem ze zgi ęci u na za lety intelektu i charakteru, i iest sta ian innym za wzór, mówi się menscl (Jid. człowi ek).
J eśh k to~ vyróznia się szczegól ną uczon ością , zasł ugu j e na miano
talmid chacham (hebr. mędrzec). Tradycyjnymi zydowsk1mi antyautoryte tam1s ą rasza (hebr złoczyńca) i am ha-arec (hebr. ignorant)
Z kon iecznośc i , ledwie dotknę liśmy tematu żydowski e] tradyqi . Byc
moze n1eco przyb l iżyliśmy czym jest }1dyszka; t - 7 ydowskoś ć w odniesieniu do tego, co stanowi istotę, duszę narodu zydowskiego.
Naw 1ązuiąc do znanego żydowsk iego p wiedzenia o szabacie,
mozna st 1 erdz1 ć na zakończenie : bardziej iz Żydzi zachowali tra
dyqę , to tradyqa zachowała Zydów.
Piotr KowJI f
Mu;eum H1sto111 Zydow P0l\ k1 cr.
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Z łlnatewki na 'Broadway
KATARZY A

OJTA SZAK

Mare Chagall , niezrównany twórca plastycznych wi ji ż dowskich
miasteczek, w których tradyqa 1codzienność lączą się z barwno
ścią obyczajów i ludzkich charakterów, namalowal w 1913 roku
olejny obraz pod tytułem Skrzypek. Chagall stworzy ł wiele scen
z życia wspólnot. gdzie czas s i ę zatrzyma!, a realność s ąsiaduje
z legendą · symbolem Takim właśn i e miasteczkiem jest Anatewka,
w której tocz się akcja musica lu krzypek na dachu, gdzie 1ycie
płynie przy - na przemian rzewnym i skocznym · akompaniamenoe skrzypka. Czego symbolem jest ów stojący na krawędzi muzyk
Tewie mleczarz twierdzi, że kazdy z nas 1est 1ak ten skrzypek na dachu, który sta1ając się zachować równowagę, mimo niewygodnej
pozycji i niekon ieczn ie sprzyjających warunków, chce wygrywać na
swoich skrzypcach radosne melodie. Właśnie dz i ęk i mądrościom
mleczarza-filozofa z Anatewki, Skrzypek na dachu Jerry'ego Bocka
jest jednym z najbardziej optymistycznych musicali, pelnym nios ącej nadzieję mądrości , a nie tylko pustej wesolkowato śct, jaka
zwy la się kojarzyć z tym rodzajem teatru .
Mądrość i n iezwykły sposób patrzen ia na zyoe Tewiego są zaslu
gą jego literackiego 01ca, Szolemd Alejchema . Życie pisarza, naz
wanego żydowskim Markiem Twainem, mogloby samo posłużyć
za kanwę ciekawego spektaklu, w którym , 1ak N jego twórczości ,
wielkie sukcesy i s zczęścia splatają s ię z trudnościami i h1stor czny
mi zawirowaniami. Urodzi! s ię 2 marca 1859 roku w Perejeslawiu
jako Szolem Nochem Wewiks. Ojciec zaczynał z różnym skutkiem
wiele interesów, faktyczną 7yw1c1elką rodziny była , prowadząca
sklep blawatny, matka. Po jej ś m i e rci przyszłego pisarza spotkało
sporo upo orzeń ze strony macochy, która uwazala glodzerne 1bi·
cie za najlepsze metody wychowawcze Za radą zna1omego posiano chlopca do rosyjskiej zkoly pa ństwowej, gdzie od razu dal się
poznać 1ako uczeń zdolny i pracow ty. Po ukończeniu nauki zaczął
pracę korepetytora córki bogatego dzierżawcy Lojewa, nauczyciel
zakocha! s ię w uczennicy i po spełnieniu warunków 1e101ca, młodzi
mogli się pobrać. Szolem Alejchem, chcąc zasłużyć na rękę bogate)
panny, objąl p o s adę nadzorcy ma 1 ątku znanego fabrykanta cukru
Brodzkiego, a po śmierci Łojewa zarządza! także jego wieściami .
Po 1akimś c1asie ziemię sprzeda! 1 w 1887 roku osiadł w Kijowie,
gdzie za1mował się handlem . Praca kupca nie przeszkadzała mu

jednak w pisaniu . Kiedy zgromadził już pokaźny kapitał, postanojego część p r zeznaczyć na rozwój piśmiennictwa żydowskie 
go, w tym celu od 1888 ro u wydawał serię Brblioteki żydowskiej.
Niestety, krach jaki nastąpi! w 1890 roku, pozbawi! go środków
1możliwośc i dalszego sprawowania opieki nad m łodymi pisarzami
oraz angażowania s ię w walkę o godność języka 11dysz. Przez kil
ka następnych lat pisarz z rodziną jeździ! po Europie, odwiedzaiąc
między innymi Paryż 1 Wiedeń . Dopiero splacenie dlugów przez
teściową pozwoltlo na po rót do Ros1i. Po doświadczeni eh pogromu kiszyniowskiego L 1905 roku postanowi! wy1echać od U A.
W 1908 rokL1, opromieniony sławą wielkiego pisarza , powróci! do
Rosji. W tym samym czasie zaczęły się jego problemy zdrowotne,
w leczeniu g ruźlicy nie pomogła kuracja na wło s kiej riwierze. Wybuch pierwszej wojny ś wiata 1<1ej zmusi! go do ponownego wyjazdu do Nowego Jorku, gdzie zmarl 13 maja 1916 roku .
Pisanie b y ło treścią życia Szolema Alejchema, 1uż od na1mlodszych
lat zabawiał zna1omych rozmait ymi historyjkami i zaslyszanymi
anegdotami, a 1a o dojrzaly pisarz nadal t rzyma ł się zasady „po
co zmyślać , skoro zycie jest gotową powieś cią?". Twierdzil, że każ
da opisana przez niego p ostać ma swój pierwowzór. Podpatrywał
i przysłuch i wał s ię przedstawicielom wszystkich stanów i narodowości, wszędzie szuka! ciekawych tematów i barwnych postaci,
wła śn ie stąd wziął się szeroki wachlarz osobowości w 1ego prozie.
Głównymi bohaterami swoich opowieści czyni! Żydów, opisywał
ich zwyczaje, notował powiedzonka i dowcipy, dzięk i czemu jego
książki stały się doskonałymi przewodnikami po krainie niezna
nych szczerzej obrzędów i s formulowa ń P rzedstawia j ą c życie
żydowsk i ch wspólno t łamal stereotypy, prezentujące Żydów jako
odseparowanych od społeczeństwa tułaczy. Poka zywał za to ś wiat
zywy i tętn i ący emocjami. W takim ś wiecie żyje najbardziej znany
bohater stworzony przez Szolema Alejchema, Tewie Mleczarz. Jest
on czł ow i ekiem, który po swojemu rozumie św iat i ludzi, a naw t
po swojemu buduje relacje z Bogiem Nie umie dobrze czytać, myli
proroków, często improwizuje na temat Święte) Ksi ęgi , ale jednocześnie uosabi życi a 1<1ą mądrość i człowieczeństwo , Właśnie te
cechy prostego mleczarza z Anate ki spra iły, że stal się jednym
z najlepieJ rozpoznawalnych w kulturze Żydów . Poszczególne wy
darzenia są dla Tewiego pretekstam i do snucia rozmyslań, rzucania
dykteryjek i przytaczania cytatów. Pomewaz w książce Dzieje Tewjr
mleczarza nie liuy się tylko fabula, ale przede wszystkim nastrój,
którego wytworzeniu sluży bajanie tytułowego bohatera, świat,
wił

o którym czytamy 1est przefiltrowany przez sposób myślenia 1mó
w1enia lewiego. Opowiada on o swoim otoczeniu. przyjaciolach,
problemach 1 radościach, a to wszystko wyraża w 1 ęzyku, w którym
m i eszają się słowa rosy1skie. ukraińskie, jidisz. co ma odzwierciedlić zarazem odrębnoś ć i asymilację żydo ską. Tewie, pozostając
Żydem. nie przestaje być zwykłym czlow1ekiem, dobrym s ąsiadem ,
któr posiadł t rudną sztukę gawędz iarstwa i każdego potrafi 1 cią
gnąć w barwny świat własnych opowieści . Za umiejętność wytworzenia rnezwyklego klimaw i wspaniałe oddanie lokalnego kolory tu społeczności, pokochali go czytelnicy, ceniący w literaturze nie
tylko cie k awą akcję, ale i wyiątkowy sposób snucia narracji.

Slawy przysporzy! Tew1emu , wystawiony po raz pierwszy 22 wrześ 
nia 1964 roku w Imperial Theatre w Nowym Jorku, musical Fiddler
on the Ro of z muzyką Jerry'ego Bocka i sl01rvami Sheldona Harnicka.
Rezyserem 1 choreografem spektaklu został współtwórca sukcesu
Wesr Slde Story - Jerome Robbins . Inspiracj ą dla twórców byla
powieść Szolema Alejchema Dzieje Te1· 1/ Mleczarza, składająca
się z kilku pisanych w latach 1895-1914 monologów tytułowego

bohatera, w których opisu1e swoje zyC1e i świat . N•e jest mu latwo,
bo nikomu, kto ma siedem córek łatwo być nie może. Ale ja kos' 1ą
1e koniec z koncern i potrafi w ychować dzieci na porządnyc h ludzi,
choć musi przy tym 1sc na u stęps t w a Kompromis m i ędLy tradyqą
1zmien i ając ą się rzeczywistości ą , umie1 ętnośc odnalezienia s ię na
styku światów przeszłego i przyszłego staly się głównym tematem
musicalu. Samo libretto Josepha Steina stanowi doskonały przy
kład połączenia pierwiastka komicznego 1 tragi cznego, atmosfery
swięta z trudami codzienności oraz dowcipu z liryzmem i właso 'lą
żydowsk1e1 tradyqi melancho l ią . Silą Skrzypka na dachu 1est mó
wienie o sprawach poważn eh w sposób prosty, ale 1ednoczesn1e
nie pozbawiony teatralnej magi i. Wlaśn i e dz1ęk1 temu opowieść
o mleczarzu i jego rodzinie cieszy się niesłabnącą sympatią widzów
1 wystawiana 1est przez kole1ne pokolenia twórców. których ciągle
fascynuje n1ezwykly świat Anatewh
A światem tym rządz i tradycja . Tradycja dotyczy wszystkiego 1e
dzenia. spania, pracy, zawierania małżeństw i ról spełnianych przez
ojca i ma t kę . Sam lewie przyznaje, że nie wie jak za c zęła s ię la
tradyqa, ale tradyqa jesl tradyqą, w i ę c trzeba speln1ać 1e1 nakazy Bo bez tradycji , zycie byłoby chybotliwe i pozbawione oparcia,
takie jdk skrzypek na dachu Jednak ten sw1at, pelen tradycyjnych
zwycza jów 1 wartoś o musi si ę zmienić, zwlaszcza, że wiatr historu juz hula po świecie 1 lada moment dotrze do Anatewki Echa
rewolucji 1905 roku, żydowskich pogromów i wysiedleń nie są
w musicalu pokazywane brutalnie 1 naturalistycznie, ale rozmowa
z sze fem poliqi, w targn i ęcie wo1ska na zydowsk1e wesele wysta rczy, by zburzyć niemal arkadyjsk i świat miastecz a. Soczew ą skup1aiącą zmiany sta1e się też dom Tewiego 1dzieje małżenstw jego
trzech córek . Najstarsza , Cajtla , zamiast zgodnie z tradycj ą zdać
się wybór swatki 1poślubić bogatego, choć starego rzeżrnka, wy·
b1era młodego, biednego krawca. Tewie musi się pogodzić z tym
faktem. Gorzej, że musi o tym poin fo rmować swo1ą żonę, a G ołda
Jeszcze bardzie] hołduje tradyqi, na szczęście wierzy w sny i nie
śmie s przeciwi ć się woli babki, która rzekomo przyśn iła >ię męzow1 .
Kolejna córka, Hudel, prosi by ojciec poblogosław1ł Jej malżeństwo
z Perczykiem, chyba jedynym Zydem, który czyta Pismo Święte
zgodnie z wytycznymi marksizmu . Na1trudniej 1est jednak mleczarzowi zaakceptować wybór Chawy, która pokochała Rosia nina,
Fiedkę, i w taiemnicy wz i ęła z nim ślub u prawoslawnego popa .
lewie nie tylko widzi i stara si ę akcepto ac zmiany, Jakie dokonu1ą
się na jego oczach, ale pod 1Ch wpływem sam zaczyna się zmien i ać

I choć ydaie się, e zgoda z Chawą jest niemozl i rva. na moment
przed opuszczeniem Anatewki życzy 1e1 pomyślnośu Bo w glębi
serca pragnie tylko odrobiny szczęścia dla siebie i swoich bliskich ,
nawet jeśl i kazdy owo szczęście rozumie rochę inaczej. Anal i zuiąc
sposób myślenia swoich córek, które uważa1ą, że w malzeństwie
na1ważniejsza 1es1 miłość, sam zada1e sobie 1 swej żonie pytanie
o to, czy s i ę k ochają . I jak ostatecznie stwierdza, „chociaż to nie
zmienia wiele, dobrze 1es1 o t m w1edz 1 eć". Rozmyś l aiąc nad wy boram i dz i ewcząt. mleczarz duma takze nad wagą pode1mowania
samodzielnych decyzji. Zauwaza , ze dz1ec1 dorast aią nie tylko po ID,
by wypelnić uświ ęcone tradyqą role żon i mężów , matek 1 01ców,
ale pracują nad swoim cz ł owieczeństwem . Sam lewie rozwi1a się
jako człowiek, ojciec, również jako wierzący, gdyz poza nie zawsze
dokladnym cytowaniem biblijnych wersetów, odprawianiem trady·
cyJn eh obrzędów, pojmuje i rvprowadza w życie boskie nakazy
m ił ości i przebaczenia .
Skrzypek na dachu 1es1 tez mu sicalem o marzernach . Dziew c zę
ta od samego początku marzą o idealnym małzeris t w1e 1 mozna
uznać, ze spełnia j ą Je, nawet 1eśl1 droga do real izacji tych marzeń
łączy s ię z klepaniem biedy lub wyjazdem za ukochanym na Sybir.
Bowiem w nowym świecie samemu trzeba pracować nad wlasnym
szczęściem, a nie tylko zdawać się na los 1 pomoc swatki. lewie
marzy o byciu bogaczem, czy iemu la że uda s ę zreal i zować plan?
usi wyjechać z Anatewki, zosta•Nic caly, nied u ży pr7eriez dobytek i zacząć wszystko od nowa. Ale paradoksalnie me boi się
zmian, Jako jeden 7 pierwszych spostrzeg ł , ze sta ra tradyqa cza sem musi się poddać wymogom no •ych czasów. Jednocześnie dostrzega w konieczności opuszczenia domu tradycję ciąglej podrozy
i nieustannego wędrowania narodu wybranego. Ma nadz i eję, ze
w nowym miejscu będzie móg! kontynuowa ć swoie pelne tradyq i
zycie. Bo jedną z najwazniejszych cech mleczarz jest. tak pozą
dana w dz1s1eJszym świecie, um i ejętność dostosowan ia się do >ytua cj i. Tewie analiLuJe bilans zy>ków 1strat, s tara1ą c się zachować
równowagę między stałą tradyqą a zmieniają c ymi si ę potrzebami.
I dzięk i swej niezwykłej zdolności og l ądu sytuaq1 z kilku stron, do
konu1e trafnych wyborów. Tak często po tarzane przez niego „ale
z drugie] strony" pozwala doceni ć swoisty zyciowy spryt 1 mądrość
bohatera, lączące się z wiel ką ufnośc i ą w boskie plany. W książ 
kowym pierwowzorze lewie, opuszczaiąc Anatewkę n;e wie gdzie
trafi, zdaje s ię na wolę nieba . Musicalowi bohaterowie jadą do
Ameryki. co ieszcze bardziej podkreśla mozli1 ość zmian na lepsze.

Ameryka iest bowiem symbolem wielkich możliwości . M oż e tam
lewie wreswe będzie bogaty? Trzeba zwróci ć uwagę, że nie chce
zostac bogaczem tylko dlatego, że „bycie biednym to zaden zaszcz yt", jego motywacje są dużo głębsze Mleczarz zauwazył , 1z
pien i ądze posiadaj ą niezwy lą moc uszlachetniania każdego, kto
je posiada. Nie chce być bogaczem tylko dlatego, ze będzie mia I
nowy dom i fundusze na fanaberie Goldy, leu przede wsLystk1m
dlatego, że 1ako bogacz sianie s i ę szanowanym i poważanym obyatelem wioski, który będz i e mógl poświęcać czas na modli t wę
1rozmowy o Talmudzie.
U Alejchema poszczególne epizody rozgrywa ją się na przestrzeni
lat, lewie starze1e się, traci przyjaciół i ukochaną zonę, w musicalu
wszystko dzieje się szybciej, podporządko u1ąc >ię me tylko regu lom dramatyzmu, ale także dynamiki muzyki A muzyka Skrzypka
na dachu stanowi doskonale polączen ie typowo mus1calowych
melodii ze stylizowaną muzyką żydowską i rosyjską. Ko1arzone
z brzmieniem klezmer skim skrzypce 1 klarnet, wykorzystanie na >trOjU pieśni i tariców obrzędowych , typowo rosyjskie bałalajk l
v scenie przyjscia Rosjan na zaręczyny rzeźnika z cór ą lewiego,
tworzą ~wiat pełen róznorodnośc 1 1 odwołań tradycji . Do tego
dochodzi jeszcze sama tradyqa musica lu, nakazująca przeplatać
piosenki radosne (Cud nad cud"!! '- pełnymi tęsknoty i sentymen
talizmu (To świt, to zmrok, Iść tam, gdzie każe /osi Bo sednem
musicalu są emoqe i wlaśnie dzięk i wielJ emocjom drzemiącym
w tej opowieści , w1dzow1e na całym św1ec1e od czterdziestu p i ęciu
lat chcą powracac do Anatewk 11po raz koleiny slyszeć mądrośc i
mlecza1za-hlozola. Po cichu licząc , ze jego słowa pozwolą każde 
mu z nas odkryć w sobie siłę do dalszego grania radosnych n11t
i stawiania czo ła przeciwnościom losu. Bo nawet 1eś l i musical nie
koriczy się typowym happy Pndem, to patrząc na odchodzącPgo
w dal skrzypka, graiącego swoią me l odię. trudno oprze( się wraże
niu, że póki skrzypek gr a, póty wy starczy nadz1P1 .
Ka1 a11yna Wo1ta;1Jl 1es11 1 u d e n·~ Vd .u 'ilolog11 poh l·e1
na Wyd11alr fdolq 11 Polik e1 ' ~la1 1un e1
dJma M1ck•ew1cza w Poznani u

Uni wersytetu 1m

Skrzypek na dachu
· portret Żydow
muzyką malowany
BOZE NA MUS ZKALSKA

Skrzypek na dachu byl pierwszym brodwayowskim musica lem,
który odniósl ogromny sukces na calym ś w i ecie . Ten sukces, rown1eż w krajach, gdzie nie ma Zydów, w i ąże się z ponadrasowym
i ponadetnicznym przesłaniem sztuki, która uczy tolerancji, mądrej
akceptacji losu i zawierzenia mi ł ości. „Skr?ypek na dachu nie 1est
sztuką o Żydach , lecz o ludziach, którym zdarz Io się być Żydami",
powiedzial o musical u librecista, Joseph Stein. Na] 1ę k szym o sią
gn i ęciem wydaje się być jednak nie y1ątkowa popularno ś ć musicalu wśród nie-Zydów, lecz to, ż e Zydz1 zaa kceptowali go w pelni
Jako swój włas n y. Piosenki ze Skrzypka na dachu uznaie się wrę c z
w amerykańskich ś rodowiskach żydows k ich za żydow s k i folklor
Bohatera ;ie sztuki to Zydzi z ich swoistą obyczajowo ścią, którym
w pierwszej polowie XX w_systematycznie odma wiano prawa do
egzystenq i, ale tez których Le smutkiem i nostalg i ą wspom inano.
Tworząc musical, Jerry Bock, Sheldon Harnick i Joseph Stein od·
wolali się do dwóch znan ych powszechn ie .iródeł nostalgicznej re·
fleks1i nad zyciem w przedwojennym sztetl: do opow i eśc i Szolema
Ale1chema (1859-19 16) o Tewiem Mleczar Lu i 1ego córkach oraz do
obrazów Marca Chagalla (1887-1985), zw ła s zcza serii po święconej
„sk rzypkom", z „Zielo nym skrzypkiem" (z 1923/24) na czele. \IV rozpoczynającym musical monologu g ł ówny bohater, Tewie, wyjaśnia,
że wyobrazen1e s iedzącego na dachu żydowskiego skrzypka, przywo ł ane przez tytu ł sztuki, stanowi met aforę Zyda ż yiąceg o w sztetl,
który „próbuje w yd obyć ze swych skrzy piec prosty i mily ton , nie
skr ęcają c sobie przy tym karku ". Ten raczei komiczn y obraz ma t e ż
s woją ciemną s tronę . Skrzypek byl bowiem dł u go uważany w Eu ropie za sym boi śmierc i , o czym zaświadczają liczne odniesienia
w literaturze, malarstwie 1muzyce europejskiej (np. w IV Symfonii
Mahlera. czy w Historii żołnierza Strawińskiego). S pośród użytych
w sztuce in strumentów skrzypce zna1du 1ą s i ę na pierwszym planie
1 - obok klarnetu i akordeonu ywol ują często skojarzenia z tra·
dyqą klezmerską .

Scena

zespołowa

Prologu (Tradycja)

naświetla k r uchą

w obliczu
bazującą g ł ównie na h1erarchi i rodzinner ojcowie, matki, synowie 1córki.
Wyczuwa się, ze ta delikatna struktura będzie wymagala korekty,
g dyż każda z grup zbyt wąsko pojmu1e wyznaczoną jeJ do spe ł nie ·
nia w życ i u ro l ę . W warstwie muzyczne1 sytuację oddają przypisane
grupom chaotyczne jakby melodie oraz zgrzytliwe dysonanse. W tle
slychać glosy nieustannie dyskutujących Zydów, według których
wszel ie postępowanie nalezy podporządkowac tradyq1. „Ponie waz trzymamy si ę tradyqi, zachowujemy równo vagę (...). Mozeoe
z ap ytać, skąd się bierze ta tradyqa . Odpowiem wam
nie mam
poj ęcia I Tradycj
1koniec. " podsumowuje dyskusję Tewie.
Wielki numer Tewiego Gdybym by/ bogaczem nawiązuje tekstem
do monologu Gdybym byl Rotszyldem z opowiadania Szolema
Alejchema . W warstwie rytmicznej piosenka wykazuje podobień
stwo do melodii „01ców" z Prologu (tytułowa fraza ma ten sam
profil rytmiczny) i wykonywana jest z typow m dla kapel klezmerskich akompaniamentem, który pory a Te iego do tańca 1 tej
piosence pojawia s i ę tez inna cecha „żydowska", a mianowicie
przeplatanie się trybów dur 1moll, często w połączeniu z repetyqa mi melodii . Kolejnym jidyszyzmem iest wyrazanie radości śpiewem
nieposiada1ących sensu sylab, np. Dejdel didel dejdel, tak charak terystycznym dla chasydzkiego nigunu.
Za nie dość żydowskie brzmienie by! krytyko any tercet O; swarko, swateńko, który popr7edza solowy popis Tew1ego Jego częśc i
skrajne mają bowiem charakter walca , który zdaniem kryty ów
został skomponowany pod amerykańską publiczność. Jednak pio senkę można latwo obronić przed takimi atakami. Je1 głównym
zadaniem jest mianowicie skonfrontowanie dziewczęcych marzeń
z części skrajnych z „rea lizmem " z części środkowej . i ona w spo
sób kon trasto y przedstaw1c sposob patrzenia na zyc1e Cajtl1, róż 
niący s ię od punktu widzenia jej 01ca
Historia Ca1tli rna1duje swoie zakończenie w utrzymane! równiez
w rytmie walca piosence To świ , to 2mrok, która rozbrzmiewa
podczas ceremonii zaślubin . Podobnie 1ak w O/ swatko, swateńko
odzywają się w nieJ d zi ewczęcy romantyzm 1wątp l iwośc i dotyczą 
ce małżeństwa, jednej z najważniejszych tradyqi zydowskich Rysy
zydowskie s ą tu stosunkowo mało wyraziste, ale końcowy wers
( „ pelną szczęścia 1łez") z mo l lo~ ą melodią tworzy swoisty asonans
z wersami Hatikwy (..Nadziei"), piesni hebrajskiej (obecnie hymnu
Izraela), również w minorowej tonac_ji, której tekst mówi o odnowieniu państwa Izrael. Slodko gorzka w nastro1u piosenka To 5wir, to
zewnętrznych zagrożeń organizacj ę spoleczności żydowsk1e 1 ,

zmrok zapowiada dwie piosen ·i z li aktu o podobnym charakterze.
Pierwsza z nich to piosenka Iść tam, gdzie każe los, śpiewana przez
Hudel, która decyduje się dzielić z ukochanym Perczykiem los zeslań 
ca. Druga z piosenek to bliska lamentacji Anatewka, którą intonują
na pozegnanie Zydz1 zmuszeni do opuszczenia wioski. Ró nież jeJ
melodia naw1ązu1e w instrumentalne1 konkluzji do Hatikwy
Jedynym fragmentem sztuki , w którym wlas ną chara terystykę
słowno - muzyczną otrzymali również Ros1anie jest scena Mazeltow
(By zyć) . Śp1ewaJą oni w mieszanym, rosyjskim 1ang ielskim1ęzy u,
wywo l ująC efekt zaburzonej komunikaqi . \li/zniesiony przez nich
toast „Za wasze zdrowie" nie odpowiada angielskiemu „Na zdro
I/I ie, zyjmy razem w pokoju", gdy nie zawiera zyczenia pokoju
W przebiegu muzycznym pojawiają się melodie dwóch tańców ,
które symbolizują dwie zyjące oba siebie naqe. Coraz szybciej
wykonywana muzyka dz iała tu 1ako analog ia lej ącego się strumie
niem alkoholu , ułatw i ającego obu spolecznośoom zbliże n ie, dla
którego jedna k brakuje realnej podstawy. Bezpośrednio po wspólnej zabawie Tewie dow1adu1e się o zbliża1ącym się pogromie, który
przeszkodzi w weselu 1ego córki z Motl em .
Muzyka wzmaga tez wymowę monologów Tew1ego, w których rozwa ż a on prośby córek, kieru1ących się w wyborach zyoowych partnerów glosem serca. W dwóch pierwszych monologach melodia przechodzi do „s łabszych " tonacji, każdą frazą oddaiąc wal ę wewnętrzną
Tewiego, aż do osiągnięcia punktu docelowego - powrotu Tradyqi
fragment z Chawą 7 kolei stanowi liryczną elegię, w ktore1wazenie
wszystkich „za i przeciw" nie ma JUZ miejsca, gdyz córka jest dla Te
wiego stracona . Melodię oddającą próbę akceptacji tego malżeristwa
przerywa motyw Tradycp. oznaczający ostateczny brak aprobaty.
O ile bowiem w świecie Zydów, do którego na l eżal Tewie, zaczynano
godzić się z postępującą emancypacją kobiet, a nawet seku l aryzacją
żyoa, to malzeństwo mieszane nadal budziło stanowczy sprzeow.
Ewokowanie ginąceg o świata w czasach odradzania się ruchu kle
zmers iego w Ameryce osiągnęlo w Skrzypku na dachu swoje apo
geum. Od momentu powstania musicalu piosenki Jego bohaterów
wlączano do albumów plytowych z muzyką jidysz. Moż na 1e by ł o
i.1slyszeć na każdym niemal zydowskim weselu . I choć wyda1ą nam
się dzisiaj sentymentalne, to wlaśn i e z ich pomocą próbowano upo
ra ć się z tra um ą Holoka ust u, zanim stalo si ę możliwe bezpośrednie
zmierzenie się ze skutkami szoku1ących wydarzeń z przeszlośo .
Bozen;; Mu11ka.1k„
pr ol llA M 1 UW r dr ha b . etnomu 1ykolog
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sobie skrzypek...

ELŻB I E T A NOWICKA

Skrzypce, u ważane dz i ś za instrument oncertowy, ' torego opano wanie wymaga po onanid wyrafinowanych trudności, w przesz ło
ś c1 na ł ezały do instrumentów racze1 pospolrtych, wręcz plebe1skich,
na których grali samoucy na miarę swoich umiejętności 1mozliwo,n Zresztą, już sama naz va „skuypce", zza które1 1ak zapew·
n iają ł ownik1 dawnej polszczyzny
•yziera sio 10 „skrz, pice",
bardzieJ dosadne N s vo1e1 onomatope i cznośc 1 , sugeruje dż~ i ę ·
niezby t przyjemny, może na vet ostry Gra na skrzypcach lub skrzyp1cach określana była Jako „ skrzypien?e'', ydoby1 •anie dźw i ęk'.!
o doś przenikl iwym brzmieniu . Prz odkam i skrzypiec, a moze tylko
i h starszymi siostram i b ył y gęśl e , nierzadko zresztą obie nazwy
~tasowano wymiennie, iak uczynił to Jan Ko(ha nowsk1 w słowach
Panny XI w Pieśni sw1ęro;arisk1e; o Sobotce:
Skrzypku, by w teJp 1ękne1 rocie
Usłyszeć co do Dorocie,
Weźm1 gęśle(. .. )
Było aesztą i tak, ze uzywaj ąc słowa gęśle budowano skojarzenia
z kulturą archaiczną, wróżebną, wizyjną 1prorocką. Także grający
na nich gęś l arz był uznawany za kogoś vięcei ni.l po prostu muzyk
to „razem kaplan 1 poeta". 1ak informował s .'01ch czytelnikó •1
1ck1ew1cz w krótkim wprowadzeniu do Dziadów, zapewn i aiąc ich
jednocześnie , ze dzie •iętna st y wiek nie zapomniał o mitycznych
korzeniach kul tury oralne] 1o b rzędo ej, w której dźwię k i zn czenie słowa były splecione w sposób oczyw1s y i nierozerwalny. To
znaczeniowe prze1sc1e od banalnego „skrzypienia" do p odniosłe 
go „prorokowa nia" nie doko nało się ouyw 1 śc 1 e ani nagle, ani bez
przyczyny - historycy dawnej polszczyzny zauwazaią . ze swojs o
b r zmiące skrzypce p ojawiały się wielokrotnie v przekładach na
język pols 1dla oznaczenia liry, utni, a nawet harfy, d wiec instru
mentów o doniosłej , antyczne! lub starotestamentowej, dostoinej
i wysok1e1 konotaq1 C hoć 1to nie 1est zupełnie ścisłe - przyk ł adem
Kochanowski, który w tłumaczeniu salmu 137 pisa ł ieszcze o lutni: „c_o nam inszego czynić, iedno p łakać smutnie,\\ Powieszawszy
po wierz bach niepotrzebne lutnie? ", a dopiero po ilku stuleciach
Julian Stryjkowski, w nawiązaniu to tego samego psalmu, zatytu loał s Oje opo 1adanie Na wierzbach nasze skrzypce.

Wiejskie, „nieuczone" skrzypce powr cały w w erszac dawnych,
dziewię tn astowiecznych poetó 1 iako synonim ludo• ego wigoru,
pierwotnej energ11, pon i ekąd synonimu natury 1 1ej wiecznie od ·
nawial nej siły:
Grajze gra1ku, bE,>dziesz w niebie,
A basista koło oebie
nawolyV> al skrzypka w wierszu Do mojego gra;ka Teo fil Lenartowicz słowami wie1skich tancerzy. pełnych rozmachu 1 witalnośc i .
Zresztą , nie potrzeba specjalnej literackiej 1 edz . żeby przypo
mniec sobie krzypkó ' s rzypce przedstawianych jako synonimy
energii i zamaszystej rado śc i na kartach dzieł Reymonta, Dąbrow
ski j, Wyspians .ego.„
a tym jedna nie kończy si ę symboli a skrzypiec instrumentu
w1ejs ··ego grai ka, bowiem odczytać w nich mozemy a ze znak
prostej, plynące1 z serca muzyki, wyrazającej najbardziej bezpo~ redn10 ludzkie uczucia, muzyki organ icznie sprzężon ej z czlow1ek1em grajkiem:
Us1adl grajek, chlop m łod y,
O iem smutnym zat o czył po n1eb1e,
Potem w struny zab r zę c zy,
Ale s 1zypka cos j ęczy
Ja sierota na mat 1 pogrzebie
Ten bezpretensjonalny wierszyk ca ł kowicie dziś zapomnianego dmw i ętnastowiecznego poety, Antoniego Kolankows 1ego, dos on le nadaje się do zobrazowani uczucia ej, nacechowanei cierpieniem i t ęskno t ą nuty skrzypiec, które 1w poezji, i w powszechnym
po dzieri dzis1e1szy oduuou przywo ł ują pole skojarzeri z t ęskno tą,
żalem , nostal gi ą. częs t o tez z n i eokreślon y m smutkiem.
Smutek zw i ąza ny ze skrzypcami rn prawda nie zawsze byl nieokre
ś l ony. m1ewal t eż realne, mozna nawet p owiedz i eć - spo ł eczne,
przyczyny, jak w przypad ku utalentowanego dziecka z nowelki
Sien kiewicza, któremu trudny los nie zezwo i ł zostać skrzypkiem.
Nie" spominaiąc już o tym, ze p r zyczyną niepo Nodzenia mógł być
brak talen u, a przynajmniej su biektywne odczucie takiego stanu
rzeczy 1 związane z tym poczucie zyc1owego niespełnienia , Jak
w Cudzoziemce Marii Kuncewiczowe!
Uobecniane vv literaturze róznego czasu skrzypce płaczą, (..rozpła
ka ł y się skrzypce"), j ęczą . zawodzą . skarżą s i ę, ł ka1ą. , . „Przemaw1a1ą " więr jak czlowiek, pon i e kąd 1ego g ł osem 1jego uczuciami,
snuią opowiadan ia 1odkry ~a1ą utajone marzenia A moze po prostu s tają się ulowiek.em?

Yehudi Men uhin z cal ym przekonaniem pisze, że skrzypce swym
brzmieniem są na1bl izsze brzmieniu kobiecego g ł os u , 1 to w 1ego
postaci intymnej, o d wolu1ące1 s ię do naibardz1ej elementarnych
dośw iadczeń
skala skrzypi ec przypomina „ g ł o s mat i sp iewają 
cei dziecku do snu". Wiel ki skrzypek zau wa ża t eż pod o b i e ń st wo
instrumentu do obiecego cia ła i akcentuje tym samym wyrafino wany i w oiście „ ludzki" kszta łt skrzypiec, co zna1du je nes ztą do
datko e pot wierdzenie w uz wanych - me tylko Język u polskim
- sio vach dla nadania nazwy ich poszczególnym częścio m ,
.ęc
„szyice", „plecom", a nawet „duszy ''.
jednym z listó pisanych już ze świa d omości ą nieodwracalnej
choroby Chopin przyrównał siebie. swój chory organizm i gasną 
c ą ene rgi ę do skrz ypco ej strun. naciąg ni ęt ej na bas etlę . Rozbity
choro bą muzyk i zdekomponowany. a w łaś ciw i e niezdarnie zł ozo n y
instrument. z którego nie w ydo bę dz ie si ę zadna godna kompozytora muzyka, w 1ego wyob raźni c ałk ow i ci e s ię u tożs am i ły, t worząc
p rzej mujący obraz rozpadu cia ła i zn iszczenia muzycznej harmonii.
Z tak c h a rak t e rys tycz n ą dla siebie, lekko a u to ironiczną t r z e źwością
wp is ał Chopin swoje z ami e r aj ące isrnienie w s ym b oli kę instrumen tu muzycznego u t ożsamianego z ludzkim Ciałem . Sym bolikę tę od
najdujemy w roezj1 róznych autoró N, w metaforach stru harfy
- kobiecych losów i alej harfy m ł odej kobiety, w odwalaniach
do c iała Orfeusza utożsam i an ego z li rą o strunach po anych przez
barbarzyriców, w obrazie fletu g ot uj ąceg o s ię do wejś cia w f u terał
trumn ę : „Oto 1eszcze (. .. ) raz jeden tylko p rze bi eg ną m1 po biodrach kościs te palce.. . a potem - potem ... jakże nie sp oczn ę ?I Trumienka moia dłu g a jest (.. )" Tak m ówił do innych instrumentów
flet w Tyrteju Norwida; s rzypce odpo v1edzialy mu Jedynie s ka rgą
na smyczek, któremu wyp ad ł o kilka b ia łyc h włos ów , ozna c zaj ą 
cych tu zamieranie i swoista „ staroSć" sztu ki
Źródła myśli o i nstrumenci~ jako ludzkim ciele 1ciele jako instrumencie są ukryte bardzo g ł ę bo k o w kulturze, p r ze pł vają podziemnymi strumieniami mitów 1 pra starych narraq i o metamorfo ·
zach, takich jak opowieść o nimfie Syryndze zamien ionej w t r mn ę,
z której bozek Pan wykonał instrument i nadal mu imię traconej na
zawsze dziewczyny. To ponoć najbardziej „ człow i eczy" instrument,
bowiem nie d ość. że pows tał w elekcie dramat11cznej przem iany
z kobiecego ciał a , to jeszcze gra na nim a n gażuje to, co w cz ło
wi eku najbardziej własne , .lyc1oda1ne, przez starozytnych Greków
ut o ż sam i a n e z du szą , czyli po prostu oddech. Szkoda, że antyk nie
zna ł skrzypiec w ich dzisiejszym k ształcie i postaci; by ć ma.le pozostawilby takze nam opowieść o instrumencie prz lozonym blisko

serca, który wraz z c z ł o w i ek iem oddycha i po ł ą czony jest z nim
rytmem przepł ywającej przez ciał o muzyka krwi _ .
By ł sobie niepotrzebny muzyk, naszkicowany przez Norwida jako
samotny - mimo k ł ę b i ą ce go s ię wo k ó ł t ł u m u - skrzyp ek z p o ł oż o 
nym na kol anach instrumentem, czy telny znak niezrozumienia cz
nawet od t rąc e ni a artysty. By ła sobie ni e p o koją co pi ę kna sonata
skrzypcowa, wokół której Marcel Proust osn uł ieden z wą t ków
wiei 1e1 opowieści o st raconym i odzyskanym czasie. Bylo bardzo
"' ielu skrzypkóv , st orzonych sio ie literatury
Był sobie skrzypek Hercowicz.
Co gra ł z p ami ę ci jak 7 nut
Z Schuberta on um i ał zrobić No brylant, no istny cud.
To Osip andelszta m \ p1ękn m prze kła d zie Wiktora oroszyls 1ego. W do sł own y m t ł um a cze n iu Jednak wiersz 7acz na si ę
następują co:

Zyt Aleksander Hercowicz,
Zydowski muzyk .
Zy t sobie Tewje Mleczarz ...
prol. UA

Elzb1eta Now1c ~a
dr ab , tealro og

Fiddler on the Itoof

teksty piosenek Sheldon Harnick
.i c ChaJJll
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Tradycja
Tradition

Tewit.' i Tatusiowie
Kto d1i<'ń I' 1 d niu
a dom zaruLiul- rutt5i
Bo :hcą j 'r codzi n n iC'
Zom.1 oraz dzi ·ci i'

'ynowic
Od mulr1)kośc-i uczę sic:
" 'piern hodrr. potrm ~lq,
Już mi ina.Jr.I.li ionę, "icn1 Da 136g. ŻC' łaclru.i ...

l\:to mod lit \H; ~'"'t
Odniawiu{- ni110 Z\\) kl.

Wszyscy
- ' rodycja!

~,nowie

Kin przed \\::.Ly~1ki111i 11ia tu «los?

.·~nowi(· - T1udy1ja'

\\'szyq
·1i1 talu. Io wta - ·1rndy<jn .
111 tala, to tuta - rrady1:ja 1

Córki
\ kto ię 11!".J:) "ci11i
Cotowar. lllY ~ i -,zy!\ż lulu znajd1il' kogoś
I pm" iC': •• Zn lllflŻ id/."".

Golda i l\11:1m11sit•
.\k to 11111!ii dba~ o pl-l)tWuil) dorn .
, ·pok1 ~11y dom. ko. zrrn~ clo111 ·1
!-.:to ~11; ~wir kr1ą111 11i<' i.alujt}t' n1k.
lh la t n 111(1g l ~tudiować- Ki ięgc; !-:-,i<1f!~

\Vszys<'y
Tii n\rka, lu 1·órka - 'I n1dy1:ja!
'I (1 n 'n-1..a. Io ('(irku - I rmł) tja'

Wsz~·s('y

' J(1111a111r1 . Io nm111a - rrml~1ja'

Io

11ia111t1.

Io

111i1111a -

lrad~ !'ju'
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Oj swatko, swateiiko
Matchmaker, Matchmaker
lluclcl
Oj. swat ko. \\ulrii ko
\ 1i;iu mi Lrwjd/.
( 'li loprn Z(' ::.I Hl\\
Do nmir z ni111 zajd/.!
Oj. :;\\Ut k11. waLer1k11.
~pr.iwd/. rn tam rna-.1
I nw110 111ilq!11 wskat'

Oj . . \\ulko. "''!llt•iiko
\ lt;żu mi majd z.
Ch lopra 1.t• -,n(m .
Do m11i{' /. nim zajd/~
By" 11m·~ kwś prt) n111ir
Błi-,ko Li, I t ui.„.
Znajd/ l'hłopra 111i l ·ż i IO jui. 1
I Imid
Od kit·d) '' i1111·rt'. ttjc. z i~ d1lopnrn1i. Clw\\1.-1
~h~lalam. ie· 11ic· odr)''a"i' wzroku od biqiki ...

Chowu
Oj. \\atk11. \\atrr1k11
Ślul>11) mam ~11·1'1.1.
Bialy jak ~11it·g
Je· ·t " I >11 1111~j .
l t' Ike i do siu hu
Chlopaka mi l1ra1..

\

l~ tymoa&'m

Chuw.1
p:api.1. się rm synku nrhi11a '

I ludt•ł
tylko j<·dc·n rPllf' 1 011 11 ta l) lko
jt•drwgu ~)na .
Dlar1.1• o nie rnialahyrn eheic·Ć' n;tjlep~t.ep:o .

\ czc·mu

\\il'· cze11n 1 \\('i <1ż1 \\l ·ka:,1. tak(

flud •I

11ic"I

.lt" l

Od ::.z ·1:ęś ·ia ma iit prm
\X'ażn i rj ·zy h sto!
Chuwu. oj ( :huwa
Ja dla ciehil· koao' 11 ia111
\Ż w m 1 ro' drg11it•..
Cho( r11l 1~ j<·:,t jak µi1·c.
Lr('.l dohr~ z ·ń d 1lop. to wa r1 <' rn;. 11 i1 ·'I
Żf' c·1a,;„111 ma hu mory
I lu Iii i.one; bi(.
I .1•rz l) lko rd_ jl'!-!l 11".t.C'Ź\\
~ 'ięc da si1; Ż~t: __ _
Chr1·,;z Rot i'\ Irla 11111i.P 111it•Ć'?
\\ c kolie·) l11nl(1w bruk.
Spójrz 11a id1ie: lwz i;ro->za. hn możnrj rod1.i11ki 'z ·zę-:li\\ a k1d/. i tak!

Cajtla

Chmva

D~j U('.f,()11('~0 .

Bo jt·„tt·ś dzi \H'zymi z hicdnr!!o rlom11 . Więc rnkol" iek pr.r.y11ir. i ci knta. hęd1.it' z mu„iala zlapa(.
rozurnil :.z?
.<fpt<'fl'(l jak )enta
I ludl'I, 1 ~ I l11dPI,
Ja dla ciebie koi-,ro' mam.
T c:ud jak we 'niP ...
Ma lal .l'~Ć'dzir'iąt dwa.
Lecz d bry 7,eÓ ·hlop. L warte· ro~ nie~

Oj .. watko. :;\\atd1ko.
Prn zekać d 1n;.
\lum j1•s1.c11· cza ·
Wic;1· ni<· ;pi1•:,z sic;!

Chuwa

I ludeł i Chawa

.fo 11i. w t}lll
Ni• widzę zł 110.
·ie ·h l1ęd1.ic ' I dziutki n tak jak mió<l.
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I ZU lllflZ

tak j:1 k kułda d1u; iść.
Chod~ pn,·dk 1
1ałutw i ( d1cę

to!

Climut, I hułd i C1:~t.la

I .1·1·1.

u-1.~ "<(!>il(

tnk jak

liść-.

Oj swatko. ~\rnl<'r'r ko
z\\ ll'kal- 11il' \\ :-il \cl.
.j(' ~pi<'S/ i<( zbyt
Prnn\ ;i, ,) wprzód.
Bo nuż 111 i ~ii; traf i
Cl1łopil't'

juk 111i11cl!

\\i<;• ·

,k: li
ł\n1ż

11ia .~z

ehc;C::

S\\Olko. ho
Cl 10( t'I.. ka ~ dit·<;
1) lq1i1:j „pir-r s1i;.

lludcl
Tw·ha wpicrn rlolirzt mz •jm'Ć ·ie;' krą er~

Bo me żna popełnić

.

.

o to ~i<,' k n/.

Dla tul ·

Dla lllUlll)'
'li •cliaj ma forsy ' hród.

Chawu i Hud I
Oj Jcnta.
t 'ir dlCę IJ} ć :" i •ta,

. up<•\ no da ci z ·z(<"il',
a .i ~li nir. to l'O.„

hhtcł .
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Gdybym był bogaczem
If I were a rich man

Cd~ li) Jl l b~ ł

Cd) bym hył I opwz1·111
D1:jd1·l did1·l dejdel
Digu dig11 rlid1·ł d1'.jd1·I dum
CHI) rlzir1) h) 111 l1idd) l1iddy liu111
Cd) 111 jn b) I '"riki p;111 .
Pracy h) 11 1 się l1r/\dzil
D1jd1·I dicłd drjd1·I
Dig11 dig11 dicł1•l drjd1·I dum
Cd) li) 111 ja był ł1idcl). hidd) łiur11
l)jn~u dig~11 didl'I dl'jdel pan.

IH1gUC/f'l li
D"jrld did1·I rlt'jd„I
Dig-11 cliµu didd dt•jrl1·I dum
Cały d7.i1·l- I 1~ 111 I 1idcl~ bideł) hurn
D1tr11 diµu dicłt·I rl j<h·111 d11I
Cui) d1i1·i'1liy111 hidrl) ł1icldy b11111
Cdymja h)ł "i1·lk1 parr .
Pnw) hy111 i1; hr1.yd1ił
D1:jdel didd dc·jd1•I
Digu d1g11 didd d1·jd1•I dułll
Cd) I 1) 111 ja h) I liidd) Imid) h11111
l>i/!'.!_11 dig,!!U didt•I dtjd1 ·l parr.
Zhud1l\\alhy111 ju dom

najw)i.~Z)

\\ •„alll)lll li) "t'l't'll 111111 ta

irlz1; ~\\ 1!i<! Coldt;. jako ho!,!;11·111\\ 11 d11~
\lu111 podl1nidki p11;k11t• !h\L1.
" kul'lini krz4ta ..,ię . gd11t• k1wl1an'k 111tw
I \\a/.11L1 j1·„t. ie a~ ...1rnd1 i wsz~..,tki111i rnia r1.qd1.i,
Oj. al1·i. orni rad11~1: ma.
\lop1r ...oliw'' ,-,,•..,z1·11·l- d1.i1·r'1 i 11rn·~
'\/aj111\dr Z) l11dzi z 111i;r-.ta 1111111 J"i d1n ·
Od\\ 1•dzi( 11111it·
.l11i . . hwł 1 a.i:1c Ili) dl opinii .1ak
Sa 1011111110\\ \l'l 1 nu I.
.. Pm\IC'tV mim n•h1• 'h·\\i1·. ")hat'/ 11:1111 rd1 1;.,,ir.
\'iii) nHI) k ... 1) nc; j11i na cal) ~" iat-.
.1111 \\

11a ;,, i1 ·1·il'
o:;t:il.

\ ..,d1t1dó" liy lwz lik11 h)lo 'do111111)111.
Okrop11i1• duio '' /!i'1n,'. '' di'1I. t'i11t-l'i11t.
I do11ik11d ..,t'h11d) ((•i I1) 111 111iul.
Bo o,obi1• tuk akurat iy('Z) łłi) rn
\\ pod\\r'11-l..11 10 ja rhn; cl11rod11) 111ił't'. dn'1l 1
Co krok .. µu I g11 I. k\\a kwa. /!•; '.!_1;"
Inki konrt'rt - 11j1~oj ! -jnk ze"''"·
' ł 11 ind) k. lam l.llÓ\\ g1;~. 1·0' z ka1·1(•k i rn~ /. k11r
. ł jui ku id) " kn1g pul<'! 1i1· ~i<; .
h· \daś11ic ju. 111iliorlł'r. mi1·vka111 lu.
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I 111ialh) 111 '' t1·d) ct<t:>, kitll'q.(•> 111 i hnik.
B) pt,'dzi ~ \\1'1j ' ' ") nagodtt' b) l.
Przy \\!'>d1od11i1~ ś(' iunit' mil•Ć ~11111· rnitjsn• \\ 11i1:i
I ko11w11tować 1a111 1·0 d1.i1•111alm11du w:;(.
Juk każdy dol)!') Zyd .
130 t'Z) moi.na !'lłud1.irj t)t- i li.1j?
Cd)b)lll h)ł IJ(1gac1.1·111

I rjdd didrl d1jd1·l
Diµu cliµu didel. rłtjd ·l dun 1
( ::rly dzie( l1y111 liidd) hidd) lu1111
Cdyrnja łi)ł ,,j,·lki pall .
Pr:u·) 11)111 ..,j,; lwz~dzil
I 1jdrl didd dt>Jdrl
l>i~11 di;.c11 didd dl1d.-ł du111
ł y. rnś jagnię . . 1\\1Jrz ył orat I\\ a
( .11·11111~ uparł su;. 11· '' la~11i1• .ia
Zt·1h1rlliy1n l'i lio... ki ;" iala pla11.
Cd) h) 111 ja b) I \\id ki pan

7

Modlitwa szabasowa
Sabbath Prayer

Tt·wit• i <.olda
\info1j Bi'1µ . 11a„1 Pan. \\a-. 11d1ra11ia.
Od 11i1·„(;l\\\ znd1uwa \\a-..
\in-11 i111io11um da.
\\ 11:1rnd1i1• nicga mic ·~ bla-.!...
Bąrl/1·i1· 11ill\ H111l1 i E-.tl'rn.
Kivd) 11i1·d1 \\ ~dl\\ala \\a:, 1·;d1·k.
Oh\. tm\ 11' Pa 11 ('not\.

P17.cd

11h('yt11 ~w iu It'lll ..,, r11·gl .

'i1'1·h Bc'1rr . pr.1.)ja.
„1rz1~ś1·i1· da 011.

\ircli

Golda
Ni1·d 1aj \\

~w bas

Pat 1wy„lucha 111udl(1w t yrh .

Tewic i Colda
Z \\ "" lll"I) ni
\h1lr llll.ltt·k i i.011 .

Tewit•
I nirch dn wnrn llll(ŻÓw co " it~ kueha ieh.
lewie i Colda
Oby Bl1". nasz Pun, wa" odm1 nial.
Oh wciąż przt'z Żyrie wa wiócłl.
Spr.1.yja_j PaniC' 11u111.
\ gd~h. było I.Ir.

To z • ·h ·iej :prnwić rud.
\mrn.

9

»yżyC

To Life
B)

ży/-,

Ti wie
h) 7.. C:. I X :lia ir11.

1..t•jzor
L·chni111. IX:hai111. hy

B~

Te w ie
Za Cajtl<;. 1114

i.yć .

t'Ćirkę.

Lejzor
Jf.'j 1u:1i..
~1,ez~~l i " v 1111;i:u~. to" la~11i1· ja.

Tewit•
/a tq.:o. 1·0 go 131 usit·m „m q!
Lcjzor

Za pr1y ·z łą Żm1k<; 1rn1!
~

'lewic i L<jzor
Pij. I ;ci.a im
B~ i.yć-. h~ ivf. L'C:lwi111,
L'Chai111. I Thairn. I" i,{- ,

T(•wit·
'ypi{- " ii;e t rzdm za .„
Tewic i L•jzor
Pij. 1..:Clia1111. lt~ iyć- .

L<'jzor
Rd1 ~1onlb .

Tcwi•·
Ś\\ i11 1 wrn h ma. alt· warto i\(:.

Mordka
Co p111111• \\ 'rJlr't

l.1•jzor
:-:1cl!;~li\\ ~ 111

Tewie i Lejzor
żyć.. b) żyć, 1Xhai ni.

\\llrto b~<'.· .
Proszę

T•·wi<" i I.tjzor
Pij. 1:Ch11i111. h~ Ż)<~ .

Lt.'jzor
nnlaf w "Y~th.1111 .
~lordka

Zjakil'j oka1ji't

1hvi••
Pan B1'•1!· 1';111 B(1~ d11;1ni1· \\ id11 raclo'1~.
.la ro111mit•m ~o. d1rn~ 1·1a-.1·111 pluJ..af d1('(;.

l.t•jzor

z oh..;u,ji. i1· biorę sluh.
I.udzit'
I. h.i111'

Lt>jzor
Zanv. \lu 111'1) uii; 1.ado;(.
Bo ma111 d1isiuj powód.
B~ rndo\\ al- . it;.

z l..i111.

l.c·jz11r
Z j<'go C'<lrl..ą. ( ujll:1
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Ludzie
Mazdtm", m::r7ello\\ , na ·z1·
Nirc·h iyjc Wolf.

'li.·11, klóry br,dzie, fCń
Pij. h. l)I-. I:c1wi11 1I
Dai. dai. dai. du i.„

ŻH·1r 1 1 i u.

7łmir 111~1 u a się,

lewie
I ja 1eżt

?,rdyjr<im .: Rosjan ::.oc~ rno
lpietca{

l{osjan in
Zu wasze zd rowi!.',
Zvc1.r, zczę$1·ia wam, rn11m' i1 ·
;\:1111 i ' am naj ·d11 ti zi,·mi przyszlo tu

I.udzie
I Cajllą, Lwa c1'irka.
Lcj zor
I mqż!

i.yć.

Inni Hosjanit•
'if'd1 wu:, mwcurn i tego zw iivk11 dar1. Io••
Nie ·l111j ''~un mcfo~{- rla i <hz ·1.~d 1. i ""'1.dki ·h tro:;k.
/.a wu:zc zd rowil'.
Pozdrawiamy \\ a:. pa now i ·.
~ ~u11i 11 : 1 111 p djt'dn)t11 11 it·li•111 przy~1lo lu i.y~

Wszy cy
'i1·d1 1ll' r~p1 · k 1 ) \\ y 1•n zw1w ·k 111a.
1
() l lrl S/\l' li lt•pi('.j - "Zi1
Pij. I :cliaim. by i.y!-.
By ż~t. L'C haim I :c'. hai111. I ;c:lwim, by żyć.
f3o nowoż1·11rum żyezy ię, h:
Doi.} li IPp zy ·I 1 dni.
Pij. IXhmm, by ży~1
\\'ni<'.~( poru ~1.k lo i ")pi~ w{>dki I_ k
, a 1·z<'~r \\ irl ki(' go /, ~l<(~cia. co
. '1ot kuło w ••
Bu " ic111).
Że gdy ·1m; ~rif' ~ ot ka Ży ló\\ d"ód 1.
Io prnn1ic11 i1·j r każd). kto ich clrnh . i rh Pan Bóg da irn z Ir wie
:\irch \\~l) ·tko najl 'P ' Zł' im d11.
\ j 1·~li ni· prz~jclz ie I •p·l'y dzif'rl

-lu:i'
'fowic
By żyć!
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Cud nad cudy

To swit, to zmrok

Miracle of miracles

5t01rise, 5unset

Motel
narl dziw). isln) <'tHi 11ad eudy to,
I uniela soju z z B "i ·111 tn\ a,
Bo zelota w(,,,, prawrlz iwy cud 11ad ·ud. to.
Całoś ~ wy{Ć' z ja ki 11 i lwu.
Dzi' to nud dziwy. i ·tny c11 I nad turly tu.
1)ślałt"'rn. ż • ie •ni \\a Bó~,
011jl'Clnak i; jak w ]t>rydiu pruwil wp1zódy to.
Znów 111ur gl'llhy zwali( 111 'gł.
Ż<· z Farnorwm 1ąjż1·s1. . iit z11al
.
To cud prawdziwy był ,
z(' bałwany rnor kit· ro· ląpil) sitt.
To d1.iw nad dziw~ tri. h~ L
Ah· / wszystkidi. t·ud6w tyd1. juk il' wam.
aj ·11do\\ ni ·j zy je t, n 11·,,, i~ warn.
Ten. Że Pan z h~ le "lin~. ja kit miał.
l\l11ie c ·1 ł ow i •kwrn zrol1i( !'ht' iał.
Dziw to nad dt.i\\ )· i tn~ cuci nad cwlv to.
Bt'1g 11 i · poskąp i I mi ·wy ·I1 lusk
\~ kazal 111i Pan -11aµroda t.n mr trudy t ,
Obil'rnru:j zi(·mi blask.
/.e· '"gra i Da 11 i1·L C11li:11 t.a~ pnd l,
· 1 ~ , cud pmwdLiW) ł i) ł .
Ż1· 11ar 11 na pu l) 11i ma11 11ę 7<'sla l Pan.
'IO rl1.i\\. 11ad d,j,, y t<'i. był.
\11· z wszystkidt t·1ulc'm t yclt . .iaki<• z11ani.
. njeudown icj ~7~ j<'. t. 111<),,·i~ war11.
Ten, Ż1· Pctn ;.!t•n iult1) po111y I 111ial
Zr mi Cid1i!'. \lila dal.

Dziw,

t
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Tt'Wil'

Lt) to 1<1111alu dt1!'\\1 't)nka_
Clilopa~ k. rn " pilk1; l11liil grat-f

Tewil'
Jakt1 i111 rr111dro~f 11liuruj
~ · r1y111 na pm·1.111c·k ulii: tur

Golda
l\i1·ch i jak -.i1; de 1rosl~ rni
\ 111:.!li ~I ać-'t

Go Idu
Od -.id 1iC' hc;dii sit,• 110~ li
l>1i1·l1 po d11i11.

·r

'lc•wie
011:1 „ie; \\
\ 011 -

p11,· k1111Śc~

l'<•r·c·z~ I.:

"Ia k Ja koś d11l 1rn • "''I d11l 1rn 11 i.

1;t111i1·11ila.

"pro;,t 11i1· 11\\ ier1~ Ili) ś.„

llmM
\ir\\ wl(' b) "a tak id 1 p:i r

Colcla
\\c·lfll"UJ ba\\ iii „ii; 11u prnat1. u dziś„ .

I' ·rc-zyl.. i 1lmM
Pod haldad1i11w11r „,,11·._ to Illit :i\\111 uar.

~)t,'Żl'Z)'Źlli

Io Ś\\ ii. Io zmrok.
'I o Ś\\ 11. 1o1.111rok.
St.) hko pl~ 11:1 d11i1-.
\1.1p:lc· k'\iat 11lś11ił rws s\\ą harnq.
l\ic•d) sit; 1ja\\ il - kti'ii to\\ ic.'1

\\szysc')
' [i1 Ś\\ it. t111mrnk.
' Io Ś\\

it. to 1111rok.
I jui. 1, 11· 1111 „.
( :oś md1i ie; i mś pr1emija.
\lr to,;taj1• po 11a ~ lad .

Kobi •t)
l'c1 ~" it. to 1.111rok.
I c1 świt. to zmr ik.
Jak 1111liC'1.,f d11ir
Po 1inta('h "io-,11~ 11io-.11 .i)rie.
Hw loś{- prt.1•pla1 a -,ie; 1 lt)
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Teraz mam wszystko
ttow I Have Everything

P•rczyk
Kto wie. •tdzie jutro
7' loże b( nasz dom?

P•rcz ·k
lt'1wilr111 sc i : c<'>.l.
Wlaś ·iwie WO>l)litko 111arn.
I to rad 1u 1wk b) I lłv.
Bo ·hocia.l 111ial ·111 l'(·I.
I ·cz u-I ni· ::.tarci.\' ;,am.
i ·zbędna byłaś rni ty.
Za co~ Żv<'il' ::iwl' oddać hvlr·rn rarl,
Dla kogo~ l l'nJZ dwiall 1)·111 ż:C:.
·1a k. już dzi ii~ wszy:t ko mam.
'ie l\ lko w zvstko rnnm,
I Pl'I \ ięn1 rlaj<' 111i świat.
Bo mam wszystko już i wiem .
Pragnqlł'm wiedlit>f
Czy kto; taki j(· t
:o U\ los rn1lj dlil' l ić d1l'iał
\i po życia kr .„
Ilu del
ie wierlzialc' . Że to ja
C1:ekam nu mak.

Hudel
"ie zahraknic dornu.
Cdy httd • żoną l wą,
P rc:z\'k
W·z) . Lko teruz ,;iaju.l · n. „.
Pcrczvk i Iludcl

Prosty · .w ma .
Perczyk
Za rnś życie orld~1( lwlC'111 rad .
Dla kogo·; trr:u dwia.lhym iyl-.
Tak. już cizisi<u wszytko 11111111.
Lc1·z wic,cej d:l.JC mi S\\iat
Bo mam w zy„tko już i wit·m
Jak\\ 7yslko po' i11no byl'· 1
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Czy kochasz ·mnie?
Do you love me?

Tt•wit'
C:zv ko('hasz 111ni

Gol du
Czy ko('ham l' i ę'
Dwad1i1·ś(' i a I ięć lat dhal- o twt'1j dom.
Karmi~ <"ie;:, szyl- i pral-.
Hothić <:i dzi •ci. rqbaf cłrna ...
P) tun1 c-il·bit> \\ie; -, eo \ spóln go z 1yn 1
\ 1i loŚ<~ rna (

~

Co Idu
Cz) ju ('o'
Twie
( :z) mnie koc:ha,.,/1
Coł<ła

T<'wic
Colda. µdy ri1·bi · 1~jr1.alc111
·a .'l11bit pierw .l~ rn1.
Balrm ict.„

Czy ·il( kocha111r
a. zr córki i d ~11n 111ąż
I nirpok(~ \\ 111i1·ś(' ic· trwa,
Chyba il lobit lmik.
f ,epi(j idz, pnłóż ~ i1;.
Ty.' 1110Ż(' 7jadl <·o;. 'li·'' i1·„.

Coldn
I ja ll'Ż

T·wie
Tv tak dr.laluś„ .

lewic
Coldo. ' )TULllil' pytam cidlil'
Czy kcwho / 111ni<''

Col du
Dol rzc wi<·sz.

Gol du
Pu tvld1 .

I .t'CI -

Tcwi•
f ,lTl wicd1.iuft.r11. i' doro;li

Tewie
.lu wil'111„ .
l7Y kodia ·z 11111i1·~

i\am kazali żyl-' miło;l'i .
Dt.ib p) ta111 ·i hi•. '< Idu,
Czy kocliasz 11111iri'

16

Coł<L1

I~ ; 1114j

11 111i:!

'f'ewit>
Ja '' i1·111...
!'/) kod1tb/ 11111il'?

I . 1·1·1 -

Co Ida
J...oduim µo·~
lhH1tl1w;cia 1;i1;1~ lat 11·zl11wi1·k1c•111 Ż~1~ .
• puc~ 111im. j1·~c~. pbJ...cil-. ~nil-.
\ly'lę. Żl' j1·~1 111ilo'1·i11111.
B11 j1· 'li nit•. to rn'.I
Ct.\

't(>wit.·
\\ i1T 11111ir kod1aszi'

'

Colda
Zrlajf' si1;. Żt• tak.
T(•n ir

I 11111i1· si1; zdaje', :i.1· to raki.
Tt•wi(• i Colda
\idu Ż)cia tro„k

\\'śrfrJ

Parni ę !<~. żr

Ja mam L)lko id1ic•
\ ty masz mnil'.
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Isc tam, gdzie każe los
Far from the Home I love

llud ·I
kio' zrozum i(•{- Zt'dte(• inni·
Z1· chce; j c ć_ muszi; iś( .
Ze mu:w; rzuci{- to. 1·0 kot'ham wk.
r ( l <i 111, gdzit' \ ' Z)" Cl Io .
Zrozu111rif' to Że zmusza sc•n·e mnie
Hy ·tąd i~{. zarnz iśi'-.
Choć hc~dzi · mi wa:-; W!->1.ystkid 1 .,tra ·wir· łinik.
1~r ta 111. gdzi<' wz' wn Io
By{.

moż4·

'!Ci nie on. air wlaśnic Iw.
Daj1· 1.11uk. Ż1· Irzel 1a 111i i~(
Hz1 wi( n11)j rnd.li111 1) drn11
lś( m1pr1.<· ·iw 110\ .'111 ~110111.
Zrnz11 nll'ic to. /1· mi
Drż<;

I 111u

jak

ze~ iśf,

ię ~4'1Tr·

rwi1 ·.

liśl-, drż1uak li~ (.

bo IO" 111i duje 1.nuk.
los.

lś( tam, grł1.i!• wzyw<1

Z11„1a11i1· pr1.v \\H~ 111oja wdzi1,:rz1Ht 111yśl.

\ lu:zę i~,:. 11111s.lę i~(-.
porn(lul, .i.c' 111i pi-1. _jdzi1 • d1i ~
re: lam. irdzi1· \\'/~wa los,
'fani.11d1.i1 · 111 i łnś( 11111. 11 11~j dom .

1\:10 b~
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Kwiatku moj
Chaveleh

TC\\iC

K\\ia1k11111!~.111ułu

C'l1a\\1·l1•.
i1• 1u~111ujr;. rn Ili d.i:il·j1· ~ii;.
'luk ~i1; rł1 i~iuj 1nii1·11il ;" iat.
\\'id11; C'i1; 1111)\, wk+j;1k ~l'r1.!'d lat.
l krnfo11w cl1 iel'ku 111 ·.
"" iaLku 111!~. ( 'lumd!·!
1-,.\, i:itk111111'Jj. 11u1h1 ( łt;l\\ 1'11· .

l-..to ri1; tylko 1.nal. kaid~ k11d111I l'it;.
Oj1·in· !"it; k\\ iat 11vkiP111 /\\al.
Pit<l'il 1·il; "<'iqi i na n;n· linii.
l kudwrw d1 it·1·ko 111 '.
J...:" wt J.. 11 111t'1j. C:li;m 1•l1 ·!
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.ffnatewka
Golda
Ot. trocht.; < ·11·~0~ 111.
Ot. I rnchę f't.l'/.!11~ tam ..

\\:-izyscy
l.11~1: 1 1111 ·

- n1?
\il1y Ili('.
'1\-lko \nul<''' ka ...
\11atP\\ ko. \nnu·'' ka.
P1·l11a tro;,k. śm ir~zn)dt .;l1l\\ .\11a11·" ka.
Cd1.ir ,,. .;zn I im. dol u-ie· b~ Io 11:1111.

Jenfa

Tu st(1I
Lcjzor
I u klo~1.

\1i;1[('\\ka. \11alt'\\ka .
Pclrw 11·1.. piękmd 1-;11(1w \11:1tc''' ka,
\ht.\;,tkid1 l11 lw1")j<1tku111:1111.

i\l('llcld
r.1 k 111~1
Abram
Tu dzhu11

\\ kr/1t1T. gdy :ię ht.;dzit' pm·z ~winl olw~ ,.,;Io.
Dm' 11yd1 l\\art.~ . u; 1•o~zuk11. 1·11

Tc.·wic
\lni.1111 1i, In

p11~!'i<~

z d~·nw11 1 11,'

d1i1m.-j11~

~<! / \nult\\ki .

daw110„.

M<'młt-1

Je ·t1·111 <·1.lowi!'k / \11a11·wki.

I u d:1l 1

Z pl'łrn:j lcz. 1wł111:i "111'm \11a11·\\ki .

.\hram
'I u klrni

Cdzi< kol" ick lu,'rlc;. 11i1 · 1:1 po1111u; j1'.i.

Golda

E. tnkit sarno 111ic·j-;cT. juk kaidP itllll'.

I 1·z)11tj1·;,1

Cołcłn

pl11t~

'\lendel
\ 11u.·zyd1 praojdm wyrwrn110 /, widu t<ik ich
111irj~·" 1·i:11~1.1jC'd111:j diw iii .

Lcjzor
\lho

cło11 1 ·1

~lendd

'lewic
dlau·µ:o Ili) ta\\:.t.t'.
llH \\ Zl'fkj \\ Yf>Udek. d101ui11l) \\ kup1·liht:ll'fi.„

I .11d1.ir. ktc11-L) prn·j1·i.cli.ują pt7c'/ \nalt'\\ kc;
11i • \\ i1•d1.q 11<1\\ C'i. i:t• [U b) li.

1ożC'

Gołda
K~l\\ał1·k

tu„ .

.leniu

Kil\\ ulek t<1111. „

llr/l'llnd:

\ 111 11111

\lanann\\~l'l
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MJ l(h..l 1

·- ~- j

•

,. ••

1~1 ·1
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.fłleksander
Tancerz. choreograf, edagog, reżyse r. U oń c zy l Pań 
stwov ą Szkoię Baletową w Poznaniu. W 1966 zaan
gazowa! się do Opery Poznańskiej W 1973 opuści!
operę wraz z innymi tancerzami Conrada Drzewieckiego i został s lisią, a w 1976 pierwszym soli tą
Polskiego Teatru Tańca . Stworzy! tam szereg kreacji
w choreografii Conrada Drzewieckiego rv pół pra
cowal jak pedagog z poznańską szkołą baletową,
prowadi1i za1ęc1a baletm1str20wskie w Polskim Tea 1rze Tańca, rozpaczą! l eż wspólpracę choreograficzną z leatrami dramatycznym 1muzycznymi. W 1979
poslanowi ł poszu. ać możl1wosci pracy twórczej na
>..Ylasną rękę. Przez sezon kierowa! baletem Opery
Wroclawskiej. a astępn1e Teatru WiP kiego Poznaniu W połowie 1982 przyjąl fun cję kierownika baletu w warszawskim Teatrze Wielkim, w którym jeszcz
wykonywa! znaczące role charakterystyczne. Przygo
tował choreografię do wieiu inscernzaqi operowych
Madame Buuerfly, Kro/a Rogera, Straszneg dworu,
Otella, Eugeniusza Oniegina, Don Gio anmego, Aidv.
La Boheme Najwazniejsze realizaqe horeogra
fi zne Emila Wesolowskiego to Q a tro movrmenD
(muz. B. Schaeffer, Oriera Wroclaw>kcl, 1980), Bal/a
da (muz r Chopin . V lódLKle Spot ania Baletowe,
1983), Trytony (muz. Z udzińsk1, Teatr Wielki w Warszawie, 1985), Gry (mut. C. Debussy, Teatr Wielki
w Warszawie, 1989; przeniesione póż 1ej również do
repertuaru Tea tru Wielkiego w lodzi, Polskiego Teatru Tarica i Opery Wro cławskiej) , Mozamana (muz
P. Czajkowski, Pols 1Teatr Tańca, 1990), Dies rrae(muz.
R. Maciejewski, Teatr Wielb w Warszawie, 1991),

Legenda o Józefie muz. . Strauss, Teatr Wielki " Ło 
dzi, 1991 i a r ielki
IVarsLaw1e, 1992), ~ vię to
wiosny (muz I. Strawi riski, Teatr Wielki W rsza i •
1993), Romeo i Julia (muz S Pr kolie , Teatr Wielki
w Warszawie, 199 ). Tryptyk Powracające fale, Harnasie, Krzesany (muz. M. Karłowicz . K. Szymanows i,
W Kilar, Tea r W1elk1 w Warszawie, 1997), Cudowny
Mandaryn (muz. B. Bartók, Teatr Wielki w Warszawie,
1999), ponownie Hamasie (muz . Szymanowski,
Teatr W1elk1 w 'arszawie, 2006). Z koncern sezonu
19 4/85, w nadziei na rozszerzenie swoich dzialan
choreograficznych, aezygnowal z funkqi kierm•vnika
baletu. Rozwinął kontakty z teatrami dramatycznym
i operowymi . Pracowal z wieloma wyb1tnym1 reżyse
rami, zdobywając bezcenne dosw1adczerne inscenizatorskie. Szczegolnre interesująca o azała się paroletnra
wspólpraca choreograficzna z Januszem Wiśniewskim
przy jego kołernych przedsta .Yieniach autorskich
W uzna mu swojego d robku, e wrześniu 1992 Emil
Wesolowski otr1ymał tytu l glównego choreografa,
a w lipcu 1995 został dyrektorem Baletu Tea ru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Stanowisko
to sprawowal do końca ma1a 2006 Przygotował ta ze
choreografię do dwóch siynnych produkq operowych,
rezyserowanych przez ariusza Trelińs 1ego, m.1n.
Damy Pikowe11 AndrPa Chenier Po objęciu L począt·
kiem 2007 r stanowiska dyrek .ora artystycznego Te
tru Wielkiego 1m. Stamslawa Moniuszki w Poznaniu
zrealizowal reżyserię choreografię Strasznego dworu
oraz choreografię baletu Romeo i Julia.

Gref

Studiowal w poznańskiej Akademii uzycznej klasie d rygentur prof. Renarda Cza1kowskiego Studia ukończy! z wyróznieniem w 1999 roku . roku
1998 został laureatem li Przeg lądu Mlodych Dyrygentów w B i ał ym s toku . agrodzony został dwoma nagrodami pozaregulaminowymi za na1ciekaws zą
oso b owoś ć onkursu i pokaz mistrzows iego kunsztu dyrygenckiego. By ł
pólfi nalistą na IV Międzynaro d owym Konkursie Dyrygenc im w Sankt Petersburgu w k ietniu 2003 roku . Jest bard70 akt wnym dyrygentem w kra1u 1zagranicą ( iemcy, Austria, Rosja , Szwajcaria i Francja). Koncerto~· al z takimi
orkiestrami 1ak : Filharmonia Czę sto chow ska , Poznańska , Wrocla1, ska, Koszalińska , Kaliska, Szczecińska , Dolnośląska, Świętokrzyska , Bia łosto cka , Warszawska Or iestra Symfoniczna. Orkiestra Symfoniczna A ademi1 Muzyczne)
.y Poznaniu, a także L'En samble Orchestral de Pari s, Symphonic Orchestra
AcademK Capella of St. Petersburg i Symphonic Orchestra of the Theater f
Opera and Ballet St Petersburg Conservatory. Występował na wielu festiwa lach muzycznych m.in. na Poznanskiej !ioś nie Muz cznej, Festiwalu Muzyki
Wiederi kiej w Jeleniej Górze. Festiwalu Hoff manno 1skim w Poznaniu, Leszc zyńsk i m Festiwalu Muzycznym w Rydzynie. Od 1999 ro ku 1est dyrygentem
v Teatrze Wielkim v Poznaniu . Początkowo w sp ółpracowal przy realizacji
ponad 15 oper, natomiast j o kierownik muzyczny p r zyg o tował spektakle
( armen, Don Kicho r, Pan Twardowski, Emam: Fidelio i Ca ira. Od 2001 ro ku
1est dyrygentem i kierownikiem artysty znym Orkiestry Sy11fon1cznej Ogólnokszta l cącej S zkoły uzycznej w Poznaniu, a od roku 2004 pelni ró wni eż funkcję kierownika muzycznego i dyrygenta Orkiestry Kameralnej Uniwersytetu
Poznań skiego. W latach 2002-2004 wspól praco al z Teatrem
uzycznym
w Poznaniu, gdzie przygot ował remiery Wes oła wdówka, Zorba, Kraina
uśmiechu W 2002 ro u otrzymał Stypendium Artystyczne Miasta Poznania
za o siągnięcia w dziedzinie muzyki operowej i symfonicznej.

Ryszard Kaja
Malarz, grafik, scenograf. Kontynuator rodzinnych tradycji art styczn eh. S tu d i owa ł malarstwo w Wyższe1
Szkole Sztuk Plastycznych w Poznan iu (dzisiejsza ASP).
Po ukończeniu studió po djął p rac ę ako scenogr f
Teatru Wielkiego w Ło d z i, p óź n i ej m.i . Teatru Wielkiego w Poznaniu, pelnią c funkcj ę glównego scenografa
w latach 1995-1 999. Obecnie mieszkając we Wrocławiu
pozostaje „wolnym strzelcem", realizując swoje prace
niemal w całym kraj u i poza granicami Polski . Ma w dorobku ponad 150 realizacji scenograficznych w zakresie ope ry, baletu, dramatu, fi lmu i film u animowanego.
Dodat owo zajmuje si ę plakatem, fotografią , ilustracją,
deko racją wnętrz i wystawie nictwem muzealnym,
tra k tu jąc p r zest r zeń u z ytko w ą j k scenę teatra l ną. Ulubi o n ą formą wypowiedzi pozo tato jednak malarstwo,
a \' zajemne przenikanie się świata malarstwa i scen ografi i sta lo s ię r oz p o znawa l n ą wizytówką artyst yczną .

Dii '71· 1D

Orkiestra

Chor 'Balet

I skrzypce

oboje

soprany

Piotr Kostrzewski, Giedy Jędrzejczak , Eliza Schubert-Pietrzak,
Agnieszkd Luksza, Kamila Gr'/ska, Agata No oń, Magdalena Olech,
Dezydery Grzes ak, Małgorzata Had . ńska, Maria Matuszewska,
Andre asztelan. Beata 1iewitecka, Małgorzata Wnę ,
Katarzyna Janda-Daw1dz1u , Ale sandra lesner

Mariusz Dz1edziniewicz, l1esław Markowski,
Maria Pasternak, P10\r Furtak

Izabella Błasiak , [wa Boguszewska, łrrna Frlippov1tch,
Anita Furgol-Kownacka. Barbara Grzywaczewska,
Małgorzata Hadry h, Barbara Jędrychowska ,
Joanna Kleinszm1dt, Joanna Ko ee-Hoffmann, mga Krasowsk ,
Agnieszka Lubawy Lehm nn. Anna Murasz o, Iwona Neuman,
Joanna Otto, arohna Ratajs. a. Wiesława Urbania

li skrzypce
Tomasz Żelaśkiewicz, Rys1ard Chm1elewsk1,
Mana Murawa Fra ska, Wiesław Z16łkowsb, Monika D1 orczyliska,
Dawid alczak, Maria Bawolska-Dastych, Joanna Modzelewska,
Olga Hala, Maria Radziszewska. llysztof Mastyk

altowki
lukasz K1erończyk, Dominika Skora, Ryszard Hoppel,
AgniesL a Kubasik. Rem1g1usz Strzelczyk, Wojciech Gumny,
Bogumiła ostek

wiolonczele
Dorota HaJzer, Krzysztof ubas1k, Agata Maruszczak,
And11ej owick1, Ale ·sandra Awtuszews a, Aleksandra Jóżw1ak,
Arkadiusz Broniewski

kontrabasy
Donat Zamiara, Ryszard KaC7anowsk1. Jerzy Springer,
Stanisław Binek, M icha ł Francuz1k, Paulina Skr zype ,
Tomas1 Grabowski

harfa
Paulina Kostrzewska

f1ety
Brygrda Gwiazdowska-Bine . Karolina Porw1ch, Michał Dykiel,
Agnieszka Gandec a, Maciej Piotrows 1

klarnety
Ka11m1e1z Bud11k, Sławomir Heinrychows
Krzys1 of r ayer, Tomasz Goliński

1,

fagoty

alty

Dariusz Rybacki, Marek Jędrzejczak,
Andrze1 JózefowKz, BlazeJ Pasternak

waltornie
Mrkola1 Olech, Ewa Szychow1a , M1roslaw Sroka, Emrlra
Malta Muraws a, Joanna Ku b1~, Dawid Wach

Dobrzyń ,

trąbk i

Mac1e1 Slomian, Sylwester Szychowiak,
Leszek Kubiak, Henryk Rzeżnik

puzony
.bign·ew Starosta, Piotr Banyś, Piotr obik, Tomasz Stan1slawsk1,
Tomasz " aczo1, Miroslaw Milkowski

tuby
Jace Kort ylewicz

perkusja
Piotr Kucha1sk1, Protr Sołkow1cz , Aleksandra Szymańska.
Małgor zata Bogucka Miler, Piotr Szulc

instrumenty klawiszowe
Krzyszt f Lesmew1cz

Lidia Brych, Joanna Chmielnicka, Małgorzata Frąckowiak ,
Urswla Klaw1te1-Manrecka, Martd ostanc1ak, Danuta ulcenty,
Beata ułpa-Owczarek, Monika Matusza , Ewa Pslczółka.
Elwira Rad11-Pacer. Lilla Suszka, Jolanta Snuszka,
Violetta Zawadzka, 1ystyna Za rzewska-Gumna

tenory
Krzysztof Buchwald. Michał Gumienny, J arosław Gwożdz1k,
Sławomrr lebioda, Ratai Malęgowski. Jan Mantaj. Jerzy MantaJ,
MacieJ Marcin owski, Przemysław Mysz ows 1, Dariusz Nowak,
Piotr Płończa , Robe1t Pucek, Sebasuan Radecki, Dariusz Suęk ,
Pawei Sza1e , Jan I/I/ower

basy
Lech Algus1ew1cz, Piotr Brózdz1ak, Adam Glapiak,
Jarosław Górczak. Arkad1usL Hirsch, Andrzej Just. Bartłom1e1 Kornacki,
Tomasz Kostanc1ak, Kazimier z Kulczyńs · i, Pawel Mat z,
Krzysztof Nap1erala, Witold Nowa , Romuald Piechocki. Piot1 Skoluda

I soliści
Agnieszka Wolna, Dominik

~uśko

solisci
Aleksandra Liaszenko, Natalia Trafankowska,
Karolina W iśn iewska, llJ1ktor Daw1d1uk, Arkadiusz Gumny,
Bogdan Jabłońsk i, Andrze1 Płatek , I ateusz Sierant,
Taras Szczerban, Dymitr Tenyts i

koryfeje
Oominika Bab1ar1, Ale sandra Brze10wska . Diana Ga1owrnk,
Anna Gumna, Dorota Mentrak , Ekaterma 1ta1eva,
Kata rzy na Samól, Ewa Szymaris a, Lrdia Zwolińska,
Krys11an Augustyn, Leszek Ceg1elkowski. Artur Furtacz,
M1chal aczmarczyk, Tomasz N1ezborala, Marcin Rolczyńsk1,
Oleg Stankow. Jakub Starzycki
zespoł

baletowy

Marta Anczykowska. Paulina Golak, Pi1Ułina KramarC?yk,
Marika · ucza, Beata Macioszczyk, Mari~a Mudz1eiewska,
Zuzanna Perszewskil, Joanna Wróble !<Iska, SteLm Aubry,
Jace W1eszczecz risx1

Dyrektor naczelny S ław om ir Pietras
I Zastępc d dyre tora Jerzy Piotrowicz
I gościnny dyrygent Eraldo Sa lmieri
Kierownik baletu
Kierownik orkiestry
Kierownik chóru
K1ero vnik literacki
Ki erownik Organizac1 Pracy Artystycznej
Kierownik Biura Obsług i Widzów

Lil iana Kowalska
Leszek Kubiak
Mariusz Otto
Mi chał J. Stankiewicz
Ma ciej Wie loch
Andrze1F rącko w i ak

Główna księgowa

Ewa Olczak
Impresariat Katarzyna Liszkowska
Archiwum Tadeusz Boniecki

Przygotowanie so istów
Asystem choreografa
inspektor baletu
Akompaniatorzy baletu
Pedagog baletu
lnsp1cjenc1
Suflerzy

Olga Lemko, Wa nda Marzec, Barbara Odwrot, Olena Skrok, Rajmund Nowicki
Ma łg o rz ata Połyńczuk-Stańda
Pł ate k
Graż yna Lewandowska, Ma gdalena

And rzej

Maryniak

W łodzimier z Bułano w

Dan uta K aź mierska, Rysza rd Dłużewicz,
Ma gdalena Głuszyńska , Wadim Zorin

Paweł

Kromolicki, Janusz Temnicki

Kierownik techniczny Jacek Wenzel
Kierownik produkcji Zbigniew Ł a komy
Pracownia scenograficzna C z es ław Pietrzak
Rea lizator św ia tła
Scena
Dekoratornia
Perukarnia
Garderobiane
Rekwizytornia
Malarnia
Zdjęcia

Marek Rydian
Dariusz Michalski
Robert Niedrich
Ewa N i e dźwi e dź
Ewa Wower
Władysła w Hoedt
Ja cek Wysocki

Pracownia krawiecka damska
Pracownia krawiecka mę s ka
Modystki
Pracownia obuwnicza
Slusarnia
Stolarnia

Andrze1 Grabowski , Juliusz M ult arzy ński, Archiwum

Opracowanie i redakqa programu M ic h a ł J. Stankiewicz
Opracowanie graficzne TYPODROM Jacek Kaliński

Krystyna

Jędryczka

Grażyna

Tumidaj

Elżbieta Bogusławska

Kazimierz Mikołajczak
Roman Derucki
Marek Kwiatkowski

programie 111ykorzystano projek ty kostiumów, na okładce fragment plakatu autorstwa Rysza rda KaJi
programre wykorzystano malarstwo Marca Chagalla. pochodzące z Kunstammlung NordheinWestlalen w Diisseldorf1e (str. 2). Stedelijk Museum w Amsterdamie (str 14), Kunstmuseum w Bazylei
(str. 16), Solomon R. Guggenherm Museum w Nowym Jorku (str. 18), Metropo 1tan Opera, Lincoln Center
w owym Jorku (str 21). Museo d'Arte Moderna w Wenecji (str. 23) oraz z kolekq1 Idy Chaga ll (str. 13, 22).
5 rzype , na dachu 1est w stawiony "J uzgodnieniu L, i na podstawie autor yzowanych materiałów
scenicznych dostarczonych przez Mus!C Theatre International. 421 West 54 th Street, Ne v York.
NY 10019 Tel. . (212) 541 -4684, Fa (212) 397-4684, W/IV MTIShows.com
Licencja na wystawienie utworu została wydana prz ez St owarzyszenie Autorów ZAi KS.

