


OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA 
im. ALOJZEGO SMOLKI w Opolu 

ul. Kośnego la tel. 390-82, 323-36 

Dyrektor artystyczny - Krystian Kobyłka 
Kierownik literacki - Zbigniew Bitka 

Kierownik techniczny - Bronisław Zamkotowicz 

GUSTAW MEYRINK 

Przekład - Antoni Lange 
Adaptacja - Zbigniew Bitka, Krystian Kobyłka 
Reżyseria - Krystian Kobyłka 
Scenografia - Jadwiga Mydlarska-Kowal 
Muzyka - Andrzej Zarycki 

•• 

OBSADA 

Miriam 
Rozyna } 
Kelnerka 
Pernat 
Zwak } 
Książę Ferri 
Hill el 
Vrieslander } 
Laponder 
Wassertrum 
Prokop } 
Policjant . 
Czamrda · 

Kierownik techniczny - Bronisław Zamkotowicz 

- Barbara Lach 

- Elżbieta Węgrzyn 

- Zygmunt Babiak 

- Jan Chraboł 
- Andrzej Szymański 

- Bogdan Zieliński 

- Andrzej Mikosza 

Kierownik pracowni oświetleniowo-akustycznej - Waldemar Wojewoda 
Oświetlenie sceny - Dariusz Kucharski 
Brygadzista sceny - Rafał Ilk.iewicz 
Montażysta sceny - Mirosław Kolbusz 
P.O. Kierownik pracowni modelatorskiej - Aron Knosala 
Modelator - Dorota Wicher-Kaszubowska 
Modelator - Piotr Danielko 
Modelator - Radosław Wyżliński 
Stolarz - Gerard Strach 
Garderobiana - Joanna Szewior 

.... 

... 

.. 

.. 

I 

.. 

ł~; 
-:-:-: 

:::;~ 

•, . .' 

·:·:·:·:·:·.·:·:·:·.· .. :. :·:·:.·. ;;.:::· :::.· .. : .„. ··.: .. •.;.„.„.„„.~-. :I!. :: •. -··· •· .••••••.••.•••.••.. . ... ·:·.·::,;::;-. ... _._. . .-:.•.-.·:•.•:.·:.·.•:.·.•::·:. :::·::.·:.:::••:::.;-:-:-:-::-:"'.·:·:·:::.·:.:. :·:··;:~ ········ 

Gustaw MEYRINK "GOLEM" 

"Golem" Gustawa Meyrinka (1868-1932) jest symboliczną historią dziejącą się 
na pograniczu jawy i halucynacji, opowiadającą o człowieku poszukującym 
prawdy o samym sobie. Atanazy Pemat musi pytać i wybierać. Dobro i zło 
walczą w nim i o niego. Powieść ma charakter inicjacyjny; wtajemniczenie 
w misterium życia i śmierci, czasu i wieczności dokonuje się poprzez spotkanie 
jej bohaterów z mitycznym, upiornym Golemem i wynikającymi stąd konsek
wencjami. 
Teatralna adaptacja "Golema" akcentuje ów inicjacyjny wymiar dzieła 
Meyrinka. Tarok, Kabała, niesamowitość, ezoteryczne treści i symbole stanowią 
tło i jednocześnie poetycką metaforę pytań egzystencjalnych o sens życia, 
miłości, prawdy ... 

Gustav Meyrink "GOLEM" 

Gustav Meyrink's (186S-1932) - "Golem" ist eine symbolische Geschichte die 
auf die Grenze zwischen der Realitat und die Haluzination sich abspielt. Diese 
Geschichte erzahlt von einem Mensch, der nach die Wahrheit iiber sich selbst 
sucht. Atanazy Pernat muss fragen und wahlen. 
Das Gute und das Bose kampfen in seinem Innerem aber auch urn ihn herum. 
Der Roman hat einem initiativen character: die Einfiihrung in die Gegeimnis 
des Lebens und des Todes, der Zeit und der Ewigkeit wird durch die Begeg
nung der Helden mit dem Mythischen und Gespenstentischen Golem verur
sacht und dadurch enstehenden Konsequenzen. 
Die theatralische Dbertragung akzentiert diese initiative Dimension des Bu
ches. Tarot, die Kabbale, die Unheimlichkeit, esotherische Inhalte und Sym
bolik bilden der Hintergrund und gleichzeitig eine poetische Metaphor zu den 
existenziellen Fragen nach dem Sinn des Lebens, der Liebe, der Wahrheit... 

Gustav Meyrink "GOLEM" 

The novel "Golem" by Gustav Meyrink (186S-1932) is a symbolic story that 
takes place at the edge of reality and hallucination, telling about the man who 
looks for the truth about himself. Atanazy Pernat must ask and choose. Right 
and wrong fight inside him and for him. The novel has the initiative character; 
initiation into mistery of life and death, time and eternity is realized through 
the meeting of the heros with mythical, ghastly Golem and consequences as 
a result of it. 
The theatrical adaptation of "Golem" accentuate that initiative dimension of 
Meyrink's work. Taroc, cabala, strangeness, esoteric essence and symbols pro
vide a background and at the same time poetic metaphor for existential ques
tions about the sence of life, love, truth ... 

"GOLEM" - TECHNICAL REQUIREMENTS 

1. Stage 8 metres wide, 10 metres deep, 4,5 metres high 
2. Blackening of the stage 
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3. Power supply 70 kW .. 

4. Circuits-44 
5. Set-up time-3h 
6. Dismantling - 30 minutes 
7. Duration of the peńormance - 1 hour SO minutes with a 10 - minutes break 
8. The troupe 12 person 
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Gustaw Meyrink i jego "Golem" 
Gustaw Meyrink (1868-1932), autor "Golema", to postać tajemnicza i niezwykła - tak jak i jego twórczość. 

Syn aktorki z Monachium Marii Meyer i arystokraty barona C. von Vambiinlera, , dzieciństwo i młodość spędził 
w Pradze, której klimat powracał na kartach jego dzieł. Przez swych współczesnych zwany "Szatanem z Pragi" 
- właśnie to miasto uczynił tłem swej najsłynnie1szej powieści. W Pradze ukończył Meyrink Akademię Handlową, 
tam rozpoczął pracę jak.o bankier - ale podobnie jak inny wielki pisarz tworzący nad Wełtawą - Franz Kafka, 
swoje powołarue widział nie w bankowym biurze, lecz w świecie sztuk.i i literatury. Po wyjeździe z Pragi (którą 
musiał opuścić na skutek pojedynku i późniejsze~o więzienia) pisarz przez pewien czas przebywał w Monachium 
biorąc żywy udział w tamtejszym życiu literackim, by ostatecznie udać się do Szwajcarii i Bawarii. Król Bawarii 
pozwolił mu używać nazwiska Meyrink. Protestant, na kilka lat przed śmiercią przeszedł na byddyzm. 

Najważniejszymi dokonaniami artystycznymi Meyrinka są obok uGolema" powieści "Zielone oblicze", (wy
soko ocenił tę powieść C.G. Jung za jej archetypową głębię) "Biały dominikanin", uNoc Walpurgii" oraz zbiory 
oryginalnych, często groteskowych (prekursorskich wobec Kafki) opowiadań z elementami ostrej satyry (m.in. 
"Gabinet figur woskowych", "Cudowny róg niemieckiego mieszczucha". 

Osobowość, zainteresowania literackie i życiowe autora "Golema" trafnie oddaje przedwojenny tłumacz po
wieści "Biały dominikanin" - Lucjan Frank Erdchart kreśląc taki jego portret: "Dziwna, zagadkowa indywidu
alność twórcza o wielu obliczach. Mag i dowcipniś, poeta i sensacjonista grający na nerwach, człowiek wierzący 
i głęboki sceptyk, uczeń i znawca wszelkich metafizycznych kierunków i dążeń, wtajemniczony w naukę Kabały 
i w wiedzę indyjską, okultysta i teozof wyćwiczony w dyscyplinach tajnych zakonów i towarzystw o tradycjach 
okultystycznych ( .. .)". 

Twórczość Meyrinka mocno kontrastowa, mroczna i jednocześnie groteskowa, mistyczna i satyryczna często 
łączona jest z ekspresjonizmem - kierunkiem artystycznym niezwykle silnym w krajach niemieckojęzycznych 
(w Jatach poprzedzających i następujących po I wojnie światowej). Rzeczywiście, podobieństw z ekspresjonizmem 
znaleźć w dziełach' Szatana z Pragi' można wiele, choćby właśnie w "Golemie", o którym tak pisze współczesny 
krytyk: "Według ekspresjonistów utwór nie miał za zadanie powiadamiania czytelnika o wydarzeniu, lecz sam 
miał być zdarzeniem - takim okazał się "Golem" (1915) - najbardziej ekspresjonistyczna powieść Meyrinka. 
Utwór ten nie opowiadał o magii, lecz sam był magią, magicznym niejako zaczarowaniem czytelnika. U Meyrinka 
znajdziemy wiele punktów zbieżnych z programem i założeniami ekspresjonizmu. Mamy irracjonalizm i spi
rytualizm, zwrot ku metafizycznym wartościom życia i sztuk.i oraz reakcję antyrealistyczną, świat nadnaturalny 
istnieje realnie współegzystując ze światem rzeczywistym, a artysta jest kreatorem - bogiem kontynującym tylko 
dzieło Stwórcy". (Marcin Brodke "Noc Walpurgii" - Posłowie). 

Nawiązał w "Golemie" Meyrink do dawnego podania Żydów prask.ich o stworzeniu przez słynnego rabiego 
Loewe sztucznego człowieka. Kabalistyczne motywy, wzbogacone o okultystyczne spekulacje dotyczące np. 
kart do gry w Taroka (przez niektórych wtajemniczonych uważanych za jeden z najważniejszych przekaz.ów 
wiedzy tajemnej), stają się w "Golemie" istnym labiryntem, przez który idzie, poszukując prawdy o sobie Atanazy 
Pemat. Bohater "Golema" stracił pamięć, jego dawne życie, dawną miłość okrywa mrok. Niejasne uczucia wy
wołują rozmowy przyjaciół Pemata o Golemie, piosenka o "sercu z czerwonego kamienia", wreszcie wizje 
tajemniczych postaci ... Na drogę poznania wkracza Pemat z przewodnik.iem - jest nim Hille!, mędrzec wpro
wadzający go w sekrety Kabały - ukrytej wiedzy hebrajskiej. Razem z bohaterami "Golema" zanurzamy się 
w świat niesamowitych zdarzeń, magicznych symboli, w noc dusznych halucynacji. W świecie tym mądrość 
ociera się o szaleństwo a dobro o zbrodnię. Postaciom powieściowych bohaterów Pemata, Zwaka, Miriam, 
Lapondera podporządkować można figury tarokowej talii kart - Głupca, Papieża, Kochanków, Wisielca ... by 
szukać lepszego zrozumienia ukrytych treści, by wyjsć mądrzejszym z tego dZiwnego labiryntu ... 

"Golem" fascynował ludzi sztuk.i: przede wszystkim filmu i teatru. Pierwsza adaptacja filmowa powstała już 
w latach dwudziestych (Paul Wagner i Carl Boese), w Polsce kilka lat temu na motywach powiesci Meyrinka 
nakręcił film "Golem" Piotr Szulkin. Przed wojną, na arenie warszawskiego cyrku wystawił "Golema" autorstwa 
Halpera Lejwika (w wersji tradycyjnej legendy) Andrzej Marek (główne role grali Adwentowicz i Kijowski, 
rozwiązania plastyczne projektowali Pronaszko i Syrkus). 

Jest bowiem "Golem" fascynującym tematem także współcześnie - wcześniejsze przeczucia z legend i opo
wieści o golemach, humunkulusach, Frankensteinie, Robocie w jakimś sensie spełniają się obecnie. f nie chodzi 
tu bynajmniej tylko o ludzi z probówki, ale o "Homo sovieticus , na przykład, człowieka bez pamięci i miłości, 
rządzonego mechanicznie instynktami przez cynicznych "zgolemiałych" manipulatorów, który staje się również 
golemem; jakby powiedział Witkacy - zmechanizowanym bydlęciem". Zupełnie oczywista jest także analogia 
óuntu Golema ( o czym opowiada stara legenda) z buntem robotów od lat przepowiadanych przez science 
fiction - w perspektywie etycznych problemów technik.i współczesnej cywilizacji. 

• • • 
Człowiek powtarza gest Boga. Gliniany twór, niczym biblijny Adam, przez moc Słowa poczyna żyć . Golem 

powtarza gest Adama - buntuje się i ginie unicestwiony przez swego twórcę. 

• • • Golem to niby człowiek.. Gliniana kukła poruszona mocą kabalistycznej magii. Sługa bezmyślny i niebezpie-
czny. Jego głowę wypełnia glina. W niemych ustach kartka z zaklęciem (programem"1). 

• • • "Golem" Meyrinka to opowieść o człowieku, który szuka siebie - prawdy o sobie, o swojej przyszłości. 
Pogrążony we snie codziennego, mechanicznego życia właśnie teraz został obudzony przez prawdziwie "prze
budzonego" i pyta samego siebie: Kim jestem'?' 

Zbigniew Bitka 
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I 
Działu Dokumentacji 

ZGZASP 

"( ... ) I jak niektóre zjawiska zapowiadają uderzenie piorunu - tąk i tu pewne 
„ groźne wróżby świadczą o bliskim zejściu tego widma do królestwa rzeczywi
,. stości. Kęs opadniętego starego muru przybiera postać kroczącego człowieka, 

a w szronie na oknach tworzą się rysy stężałych twarzy. Piasek z dachu zdaje 
f:i: się spadać inaczej niż zwykle - i w nieufnym przechodniu budzi się podejrzenie, 
'.l~ że jakaś niewidzialna inteligencja, która w obawie światła kryje się tajemnie, 
;;: rzuca go na ziemię, próbując w sposób nieokreślony urobić zeń wszelkiego ro-

dzaju postacie, wyłaniające się ku bytowi. 
'::; Gdy oko spocznie na jednostajnej zmarszczce lub nierówności skóry, opano-
i " 
f:\: wywa nas zdolność, by wszędzie dostrzegać dziwne kształty, które w naszych ] 
·;;; rojeniach urastają do rozmiarów olbrzymich. I wciąż poprzez te schematyczne ; 
··· zakusy nagromadzonych myśli, które mają przeciągać skroś codzienności, niby L 
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czerwona nić płynie bolesna pewność, że nasza najbardziej wewnętrzna treść 
umyślnie a wbrew naszej woli bywa tu wysysana, aby z niej postać widma 
mogła być uplastyczniona ( ... )" 

II 
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,; VIERSLANDER: 

W Golem? Już tak wiele o nim słyszałem. Czy wiecie coś o Golemie, Zwak? 

:. ZWAK: 

Któż może powiedzieć, że coś wie o Golemie? Zaliczają go do dziedziny baśni, 
aż pewnego dnia zdarza się coś co nagle znów powołuje go do życia. Podług 
dawno zaginionych opowieści, pewien rabin kabalista miał sporządzić sztucz
nego człowieka, tak zwanego Golema, który miał bronić Żydów przed pogrom
cami. Lecz z tej operacji nie powstał bynajmniej prawdziwy człowiek, ożywiała 
go tylko ślepa, na pół świadoma dusza wegetacyjna. Jak mówią, działo się to 
dzięki wpływom magnetycznej kartki, zatkniętej za zębami potwora. A gdy któ-

"' regoś wieczora rabin zapomniał wyjąć kartkę z ust Golema, ten · wpadł w szał, 
w ciemnościach biegł przez ulice i rozbijał, co mu stanęło na drodze. Aż wreszcie 
rabin wybiegł naprzeciw niego i czarodziejską kartkę zniszczył. Wtedy ów stwór 
runął bez życia. Nic nie zostało po nim, prócz karłowatej figurki glinianej, którą 
dziś jeszcze pokazują w starej synagodze. 
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Mówią też, że ten kto spotyka Golema spotyka jakby część własnej duszy ... („.)" 
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Gustaw Meyrink 
N GOLEM" 
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