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Jubileusz 35-lecia Teatru 
im. Aleksandra Sewruka w Elblągu 
i 62. rocznica istnienia zawodowej 
sceny w powojennym Elblągu. 

28 maja 1975 Teatr w Elblągu 

rozpoczął działalność na bazie 
Elbląskiej filii Teatru im. S. Jaracza 
w Olsztynie, działającej od 1950 r. 
Oficjalną inaugurację Teatru 
Dramatycznego zorganizowano 
13 listopada 1976, a Małą Scenę 
uroczyście otwarto 27 marca 1977 
spektaklem „Wyzwolenie" 
Stanisława Wyspiańskiego 

w adaptacji, reżyserii i wykonaniu 
Mariana Dworakowskiego. 
16 czerwca 2007 Teatr Dramatyczny 
przyjął za patrona Aleksandra 
Sewruka. Uroczyste nadanie imienia 
i zmiana nazwy nastąpiły 6 grudnia 
2007. 

Pierwszą premierę w Teatrze 
Dramatycznym - „Damy i Huzary" 
Aleksandra Hrabiego Fredry 
w reżyserii Jacka Grucy wystawiono 
27 marca 1976. Od tamtego czasu 
mieliśmy możliwość obejrzenia 258 
premier oraz spektakli najlepszych 
teatrów z całego kraju. 

Ciąg dalszy na stronie 15. 

„Skrzypek Na Dachu" 
według opowiadań Szolema Aleichema 

za specjalnym zezwoleniem Arnolda Perla 

Libretto: JOSEPH STEIN 

Muzyka: JERRY BOCK 
Teksty piosenek: SHELDON HARN ICK 

Przekład: Antoni Marianowicz 

Wyprodukowany w New York Stage przez Harolda Prince' a 
Reżyseria i choreografia oryginalnego wystawienia 

w New York Stage Jerome'a Robbinsa 

Tewje: Krzysztof Kolba 
Gołda: Teresa Suchodolska 
Cajtla: Małgorzata Jakubiec-Hauke 
Hudel: Marta Masłowska 

Chawa: Anna Suchowiecka 
Szprynca: Małgorzata Rydzyńska 

Bilka: xxx 
Jenta/Fruma-Sara: Beata Przewłocka 

Motel Kamzoil: Marcin Tomasik 
Perczyk: Leszek Andrzej Czerwiński 

Lej z or Wolf: Lesław Ostaszkiewicz 
Mordka: Tomasz Czajka 

Rabin: Jerzy Przewłocki 
Mendel: Wojciech Rydzio 
Abram: Jacek Gudejko 
Naum: xxx 

Babcia Cajtla: Maria Makowska-Franceson 
Policjant: Krzysztof Bartoszewicz 

Fiedka: Jerzy Michalski (gościnnie) 
Skrzypek: Dorota Sulich (gościnnie) 

Mieszkańcy Anatewki: Irena Adamiak 
Mariusz Michalski 
Krzysztof Grabowski 
Artur Hauke 

Reżyseria: Artur Hofman 
Scenografia i kostiumy: Mariusz 

Napierała 

Choreografia: Violetta Suska 
Kierownictwo muzyczne i 

przygotowanie wokalne aktorów: 
Dariusz Łapkowski 

Realizacja świateł: Kazimierz Kowalski 
Asystent reżysera: Beata Przewłocka 
Inspicjent/sufler: Dorota Pietrusińska 

"SKRZYPEK NA DACHU" jest wystawiony w uzgodnieniu z, i na podstawie autoryzowanych materiałów scenicznych dostarczonych 
przez Music Theatre International, 421West541h Street. New York, NY 10019. Tel. : (212) 541-4684 Fax: (212) 397-4684 www.MTIShows.com 
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Najważniejsze wydarzenia w historii naszego Teatru 

28 maja 1975 - powstanie Teatru Dramatycznego w Elblągu (ze sceny elbląskiej Teatru im. Stefana Jaracza 
Olsztyn-Elbląg) 

27marca1976-pierwsza premiera wT.D. - "Damy i Huzary" Aleksandra hrabiego Fredry w reż. Jacka Grucy 
13 listopada 1976 - oficjalna inauguracja pracy Teatru Dramatycznego - inscenizacja "Balladyny" Juliusza 
Słowackiego w reż. Jacka Grucy 
27 marca 1977 - rozpoczęcie działalności Studium Wiedzy o Teatrze przy Elbląskim Towarzystwie Kulturalnym 
i Teatrze Dramatycznym 
27 marca 1977 - "Wyzwolenie" Stanisława Wyspiańskiego w adaptacji, reżyserii i wykonaniu Mariana 
Dworakowskiego - inauguracja działalność Małej Sceny 
19-29 czerwca 1977 - XIX Festiwal Teatrów Polski Północnej w Toruniu, elbląski T.D. otrzymał jedną z trzech 
równorzędnych nagród- puchar redakcji tygodnika "Panorama Północy" za wystawienie" Ballady łomżyńskiej" 
Ernesta Brylla w reż. Jacka Grucy; ponadto nagrodzono muzykę do tego spektaklu, skomponowaną przez 
Czesława Niemena oraz aktorkę Janinę Jankowską za rolę Młodej Mężatki i Ryszarda Strzembałę za scenografię 
3-11 czerwca 1979 - XXI Festiwal Teatrów Polski Północnej w Toruniu, elbląski T.D. otrzymał Puchar Prezydenta 
Torunia za realizację "Reportażu" - nagroda dla Jacka Grucy, Ryszarda Strzembały, Małgorzaty Latosińskiej 
i Stanisława Franczaka oraz nagrodę aktorską dla Ludmiły Legut za rolę Żony 
9 czerwca 1980 - XXII Festiwal Teatrów Polski Północnej w Toruniu, elbląski T.D. zdobył główną nagrodę za 
przedstawienie pt. "Pluskwa" Włodzimierza Majakowskiego w reż. Krystyny Meissner - Puchar Wojewody 
Toruńskiego za spektakl, nagrodę otrzymała także Krystyna Meissner za reżyserię i Jorge Reina za scenografię, 
a także aktor Józef Osławski za rolę Prisypkin 
10 października 1982 - Premiera "Romeo i Julia" Williama Szekspira w reż. Jana Machulskiego - przedstawienie 

___. dyplomowe studentów Wydziału Aktorskiego - Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera w Łodzi 
2listopada1982-widowisko pt." Noc dziadów" realizowane wspólnie i wystawiane w Centrum Sztuki Galeria EL 
22-28kwietnia1985- Pierwsza Elbląska Wiosna Teatralna, zorganizowana przez dyr. Stanisława Tyma 

( 

18 listopada 1986-10. lecie T.D. wystawiono "Kontrakt" Sławomira Mrożka w reż. Jerzego Sopoćko, była to 86 
premiera Teatru 
16-22 października 1989 - tournee w ZSRR - Sowiecki Nowogrod z "Tangiem" Sławomira Mrożka w reż. Marka 
Kopińskiego 

15grudnia1991-15. lecie T.D. przygotowano" Rzeźnię" Sławomira Mrożka w reż. Józefa Jasielskiego 
20-22 października 2000 - 50. lecia istnienia teatralnej sceny w powojennym Elblągu oraz 25 rocznica powstania 
Teatru Dramatycznego - premiera "Boga" Woody Allena w reż. Zbigniewa Wilkońskiego i "Pornografu" 
Georgessa Brassensa w reż. Adama Opatowicza 

~ 20 grudnia 2004 - ATEST - Świadectwo Wysokiej Jakości i Poziomu Artystycznego dla spektaklu "Tajemniczy „ ogród" Francess Hodgson Burnett w reż. Cezarego Domagały; jeden z trzech tytułów, który przekroczył sto 
wystawień, dotychczas zagrany ponad 220 razy 
30 grudnia 2004- zakończenie remontu widowni Dużej Sceny 
24-27 czerwca 2005-prezentacja "Kolacji dla głupca" Francisa Webera w reż. Ewy Marcinkówny w Londynie 
24 sierpnia 2005-14. Konkursu Teatrów Ogródkowych w Warszawie-otrzymaliśmy dwie drugie nagrody, od jury 
oraz od publiczności, ponadto nagrodzono aktorkę Jolantę Tadla za rolę Kobiety Zawiedzionej w spektaklu 
"Cafe Sax" -piosenki Agnieszki Osieckiej w reż. Cezarego Domagały 
25-30 września 2005 - 6. Narodowy Festiwal "Tarnopolskie Wieczory Teatralne" w Tarnopolu na Ukrainie, gdzie 
zaprezentowaliśmy dwa spektakle: "Sen nocy letniej" Williama Szekspira w reż. Mirosława Siedlera i "Cafe Sax" -
piosenki Agnieszki Osieckiej, gdzie oba spektakle otrzymały nagrody za wyjątkowe walory artystyczne, 
indywidualnymi nagrodami aktorskimi uhonorowano Lesława Ostaszkiewicza za rolę Spoja Stolarza i Martę 
Masłowską za rolę Hermi, a także reżysera Cezarego Domagałę 
19-31 sierpnia 2006 - 1. Warmińsko-Mazurskie Spotkania z Teatrem ... na Wodzie, połączone z prezentacją 
spektaklu pt." Pod niebem Paryża w Cafe Sax" w reż. Doroty Furman 
13 października 2006 - z okazji jubileuszu 30. lecia Teatru Dramatycznego w Elblągu i 55. lecia polskiej sceny 
zawodowej w Elblągu wystawiono spektakl prapremierowy pt. "Jak piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusza 
Komorowskiego w reż. Mirosława Siedlera 
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10 listopada 2006 - 2. Dni Kultury Warmii i Mazur w Kaliningradzie, zaprezentowaliśmy "Sen nocy letniej" 
Williama Szekspira w reż. Mirosława Siedlera 
24-28 kwietnia 2007-1. Ogólnopolski Festiwal Jednego Autora - Krzysztof Bizio' 2007 z inicjatywy dyr. Mirosława 
16 czerwca 2007- Teatr Dramatyczny w Elblągu przyjmuje za patrona Aleksandra Sewruka 
4-6 listopada 2007 - 8. Narodowy Festiwal "Tarnopolskie Wieczory Teatralne" w Tarnopoilu na Ukrainie f 
z "Celebracjami" Krzysztofa Biz i o w reż. Bartłomieja Wyszomirskiego o 
6 grudnia 2007 - uroczyste nadanie imienia i zmiana nazwy: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Wręczenie 
odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Brązowy Medal Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis otrzymał Mirosław Siedler; Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej odebrali: Maria 
Makowska-Franceson i Lesław Ostaszkiewicz. Premiera "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa w reż. 

Czesława Sieńko. 

29 marca 2008-Wręczenie kolejnych odznaczeń przyznanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
Odznakę Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej odebrali: Beata i Jerzy Przewłoccy oraz Tomasz Walczak. 
Premiera" Policji" Sławomira Mrożka w reż. Wiaczesława Żiły 
3-25 kwietnia 2008- Elbląska Wiosna Teatralna" Reaktywacja" 
20-25 kwietnia 2008- 2. Międzynarodowy Festiwal Jednego Autora-Antoni Czechow 2008 :J07 
14-16 listopada 2008 - „Cafe Sax" - piosenki Agnieszki Osieckiej - reż. Cezary Domagała - prezentowane 
w Akademickim Teatrze Młodym w Kijowie 
18-20 czerwca 2009 - „A-na-wa-s spłyną obłoki" - piosenki Marka Grechuty - reż. Andrzej Ozga - prezentowane 
w ramach Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, w Kaliningradzie oraz w Sowietsku 
27 września 2009- Polsko-Ukraińskie „Tango" Sławomira Mrożka - reż. Waldemar Wolański i Mirosław Siedler, 
wspólne realizacja zespołów Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Akademickiego Teatru 
Dramatycznego im. Tarasa Szewczenki w Tarnopolu 
17-18 listopada 2009 - „Cafe Sax" - piosenki Agnieszki Osieckiej - reż. Cezary Domagała - prezentowane 
Obwodowym Kaliningradzkim Teatrze Dramatycznym w Kaliningradzie oraz w Teatrze Tilzit w Sowietsku 
28 maja 2010 - prapremierowa realizacja plenerowa na Rynku Miejskim we Fromborku 
w ramach umowy z Gminą Frombork spektaklu pt. "Mikołaj Kopernik - dwa światy" reż M.Siedler, w ramach 
uroczystych obchodów 700. lecia Fromborka 
31maja2010-udziałw Xll Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Melpomena Tawrii" w Chersonie(Ukraina)
prezentacja spektaklu "Cafe Sax" w reż. Cezarego Domagały i zdobycie nagrody dla „Najlepszego Zespołu" 
17 czerwca 2010- Elbląska Nagroda Kulturalna Prezydenta Elbląga za rok 2009 w kategorii "Wydarzenie roku" dla 
8. Elbląskiej Wiosny Teatralnej oraz dla Tomasza Walczaka - kierownika Ośrodka Kultury Teatralnej w Teatrze im. 
Aleksandra Sewruka w kategorii „ Kreator kultury" 
24 sierpnia 2010 - 3 grudnia 2010 - w ramach Projektu "Teatr Polska 2010" - projekt Instytutu Teatralnego 
w Warszawie realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach którego, 
w drugiej połowie 2010 r. odbyło się 8 wyjazdowych prezentacji spektaklu „Mein Kampf" (w Iławie, Olecku, 
Warszawie, Tczewie, Człuchowie i Braniewie) 
12 września 2010 - realizacja "Tanga" Sławomira Mrożka w reż. Wiaczesława Żiły w wersji ukraińsko-polskiej 
w Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Tarasa Szewczenki w Tarnopolu (Ukraina) 
1-17 kwietnia 2011-10. Jubileuszowa Elbląska Wiosna Teatralna 
22 czerwca - 30 września 2011 - realizacja projektu "Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka 
w Elblągu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 
4-18 lipca, 2-6 sierpnia, 20-26 września 2011 -w ramach międzynarodowego projektu "STORM - Burza Szekspira -
plenerowa realizacja "Burzy" w wersji multijęzycznej kolejno w: Portugalii, Polsce i Anglii - reż. Carlos 
Carvalheiro/MirosławSiedler/Anna Makrzanowska 
15 października 2011 - udział w 3. Ogólnoukraińskim Festiwalu Teatralnym "Kołomyjskie Prezentacje 2011" 
w Kołomyi (Ukraina) ze spektaklem "Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoniego Czechowa w reż. Wiaczesława Żiły-
1 nagroda oraz nagroda aktorska dla Lesława Ostaszkiewicza 
12 listopada 2011 -Jubileusz 35. lecia samodzielnego istnienia Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz 62. 
rocznica działalności w powojennym Elblągu zawodowej sceny teatralnej - premiera "Skrzypka na dachu 
w reż. Artura Hofmana 
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Z Arturem Hofmanem rozmawiam o tradycji, swojskości kultury 
żydowskiej i uniwersal'ności „Skrzypka na dachu" 

Na czym polega fenomen 
„Skrzypka na dachu"? 

Przede wszystkim na 
uniwersalności, która polega na 
tym, że jest to sztuka o tematyce 
żydowskiej, a pewne sprawy, 
których dotyczy, są ogólnoludzkie. 
Typ sowizdrzała, czyli człowieka 

ubogiego, przekornego, z pewną 
filozofią życia jest powszechny dla 
każdej kultury. Szolem Alejchem napisał 
„Dzieje Tewjego Mleczarza", książka 

została przetłumaczona na wiele języków 
świata. Gdy została wydana w Japonii, 
Japończycy uznali, że ma w sobie typowo 

japońskie poczucie humoru. Wszędzie już jako literatura cieszyła się 
dobrym odbiorem, a fachowcy amerykańscy zrobili z niej świetny 
musical, bazując na muzyce ludowej. Myślę, że szczególnie w Europie 
Środkowo-Wschodniej, w Polsce, gdzie kultura żydowska była bardzo 
bogata do wojny, zachowujemy tę pamięć, bo wiemy 
jak ona funkcjonowała. 

Od kilku lat wracają i pojawiają się coraz to nowe 
festiwale kultury żydowskiej. Skąd właśnie ten powrót 
do tradycji, do kultury? 

Pośrednio dzięki „Skrzypkowi", ponieważ takie zainteresowanie 
zwłaszcza młodego pokolenia kulturą żydowską nastąpiło 

w połowie lat osiemdziesiątych. Kilka lat później Polska stała się 
norma'lnym państwem i zaczęły być tłumaczone książki Isaaca 
Bashevisa Singera, a po otrzymaniu przez pisarza nagrody Nobla 
znikały bardzo szybko z półek. W tych latach po raz pierwszy został 
wyemitowany „Skrzypek na dachu" w telewizji. Ten film z lat 
sześćdziesiątych z Topolem w roli głównej na żądanie publiczności 
był pokazywany jeszcze raz. Na bazie tego ożywienia, 

zainteresowania kulturą powstawały . inne produkcje. 
W naturalny sposób odbywa się w Krakowie Festiwal Kultury 
Żydowskiej. 

/ 

W Warszawie na Placu Grzybowskim tysiące ludzi 
uczestniczy w różnego rodzaju 
przedsięwzięciach. Tańczą horę na ulicy, czy biorą 

udział w warsztatach. W wielu miastach i to nawet 
takich, w których po wojnie nie było już śladów 
obecności Żydów, pojawiają się takie festiwale. 
Jeżeli chce się przypomnieć, skąd pochodzimy, to 
kultura żydowska jest też elementem naszej. 

Pamiętajmy, że Rzeczpospolita w czasie tysiąca lat 
istnienia przez większość czasu była państwem 

wielokulturowym i wielonarodowym. To po wojnie 
stała się niemalże jednorodna. Więc dobrze, że 

kultywujemy pamięć, a najlepiej poprzez kulturę i to, co 
jest miłe. 

Wspomniał Pan o filmie, o roli Topola, mamy też przed oczami 
wersję z Broadwayu. Czy trudno się robi spektakl dla widza, który 

jest opatrzony z tym filmowym czy musicalowym obrazem? 

Raz to pomagam, raz przeszkadza. Kiedy sztuka wystawiana jest z jakimś wielkim 
przepychem, albo miejsce akcji jest bardzo specyficzne, to jest trudniej. Natomiast 
w tej sytuacji nie ma takiego technicznego problemu, bo kostium czy dekoracja nie 
będą odstawały od wersji amerykańskiej. Może nawet będą lepsze. Powiedziałbym 
nawet, że część wykonawców w Polsce ma de facto większe pojęcie o tej kulturze 
nieźli tam na przykład przeciętny Amerykanin. Dla realizatorów z Broadwayu 
wystawienie „Skrzypka" było wyważaniem otwartych drzwi. Przy ich „Chicago" czy 
„Kotach" był takim ewenementem i widać było, że został zrobiony dla tej 
żydowskiej części społeczności Nowego Jorku, potomków emigrantów 
z Anatewki. To ich wnukowie, czy prawnukowie, dzisiaj dentyści, adwokaci, 
oglądali, jak pradziadowie byli mleczarzami, rzeźnikami i rzemieślnikami gdzieś 
w Europie Wschodniej. To taki sentymentalny powrót. Nie jest on tak odległy 
cywilizacyjnie czy kulturowo, a teksty, które padają z ust bohaterów są 

nieśmiertelne. Dopóki zupełnie nie staniemy się cyborgami, to takie 
sformułowania powinny do nas trafiać. A z drugiej strony należy dołożyć 
starań, żeby pewien smak i charakter tego żydostwa nie byłtaki kabaretowy 

czy szmoncesowy tylko naturalny. Jeżeli damy jakiś fragment 
charakterystyczny, ty tylko po to, by ubarwić spektakl. Dlatego chcę, by 

przebieg akcji był także porządnym teatrem dramatycznym. 
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Mówił Pan bardzo dużo o uniwersalności. Będziemy w Anatewce, której nie ma. 
Czy faktycznie ona zaginęła, czy może jest w !każdym za nas i kim dla każdego 
z nas jest Tewje? 

Tewje to taki mądry wujek. Ktoś z bliskiej rodziny, kto jest dobrym wzorcem. 
Człowiek nieszczególnie uczony, bo takim nie jest, ale ten, który mówi1 takie 
proste prawdy o życiu i trafia tym w sedno. Poza tym przykre przygody, które go 
spotykają, dotyczą każdego z nas, więc musimy uczyć się, jak na nie reagować. On 
pokazuje, że najlepiej z pogodą ducha i przymrużeniem oka. Nie należy wszystkiego 
traktować tak strasznie tragicznie. Przecież skrzypek na dachu to metafora 
naszego losu i, jak on sam mówi, każdy z nas balansuje jak na linie życia. Bo to jest 
prawda. Dawniej ludzie czy to w polskiej tradycji chrześcijańskiej, czy 
żydowskiej zawsze mówili „jutro, jak Bóg da". Przecież nie wiemy, co 
będzie . My nowocześni ludzie, już tak nie mówimy. Tewje jest bliski, 
ponieważ czujemy, że zawsze był blisko ktoś, kto przypominał 

sposobem myślenia czy charakterem tę postać. Uniwersalność tego 
typu przedstawień, tematu, polega na tym, że poprzez swoją 

rodzajowość są jednocześnie łatwe do odczytania dla 'każdego. 

Realizował Pan już „Skrzypka na dachu". Czy ten spektakl będzie 
inny? 

Libretta nie zmienię, ani muzyki, natomiast warunki teatru 
zmuszają mnie do gimnastyki reżyserskiej. Chcę wykorzystać 
technikę teatralną, dużą obrotową scenę. Za każdym razem 
pojawiają się pewne nowinki technologiczne, które mogą 
zaistnieć w spektaklu. Zespół pracuje bardzo solidnie 
i z dużym entuzjazmem, dzięki temu udaje nam się tworzyć 
w miłej atmosferze. 

Ale nie jest to Teatr Muzyczny ze swoim zapleczem. 

W teatrach muzycznych jest orkiestra, chór i balet - większa 
armia na scenie, a my tę armię musimy stworzyć. Pozwalam 
sobie na pewnego rodzaju dowolność. W innym miejscu robię 
przerwę, nie chce męczyć widza. Oprócz tego zmieniamy czasem 
elementy scenograficzne, czy rozwiązania poszczególnych scen. 
Z drugiej strony doświadczenie robi swoje i wiem, czego można 
wymagać od aktorów i co będzie miłym efektem dla widza. 

„Anatewka, mimo że jej nie ma , to cały czas jest 

w nas". O „Skrzypku na dachu" rozmawiam 

z Krzysztofem Kolbą 

Krzysztof Kolba - aktor, absolwent Studium Wokalno
Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni -1979, gdzie rozpoczął karierę sceniczną. Pracował także 
w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim. 

Honorowy obywatel Gorzowa Wielkopolskiego. Od czerwca 2011 

roku w zespole Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. 

Kim jest według Pana Tewje Mleczarz? 

To pytanie bardzo proste i taka też wydawałaby się odpowiedź. Ale 
jednocześnie jest to po prostu człowiek w jakiś sposób sportretowany przez twórcę tej 
konkretnej postaci. To pewnego rodzaju zbiór cech ważnych i istotnych. Tewje to człowiek dobry, 
życzliwy ludziom, wierzący, mający jakieś ideały i starający się realizować je w życiu. Człowiek 
niesamowitego ciepła i z niewyobrażalnym poczuciem humoru. 

Czy identyfikuje się pan w jakiś sposób z mleczarzem? 

Grałem już parę ról, ze wszystkim się nie identyfikuję, bo po prostu bym zwariował. Staram się 
w sobie odnaleźć cechy, które pozwalają mi realizować daną postać. Stawiam się 

w zaistniałych okolicznościach i myślę prawdopodobnie jak moi bohaterowie. 

Grał Pan w Skrzypku w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jakie są różnice pomiędzy dwoma 
spojrzeniami reżyserów na ten musical? 

Każdy człowiek ma inny charakter pisma. U Pana Jerzego Gruzy zaczynałem od Abrama -
księgarza, a skończyłem po dziesięciu latach jako Lejzor Wolf, rzeźnik. Trudno mi mówić jeszcze 
o różnicach. Pracujemy jeszcze nad wieloma elementami tego przedstawienia, jak chociażby 
choreografia. Dopiero później będzie można ocenić różnice i chyba to nie ja powinienem o tym 
mówić tylko widz. Biorąc w tym przedstawieniu udział, nie jestem obiektywny. Atmosfera pracy 
jest podobna. W Teatrze Muzycznym w Gdyni był aparat do tego stworzony - chór, balet, 
tancerze, orkiestra. Tutaj w naszym Teatrze nie mamy tych elementów. Jest to pewnego rodzaju 
szal eństwo. 

Skąd popularność „Skrzypka na dachu"? 

Kiedyś przed laty zastanawialiśmy się nad tym. Niby ta kultura umarła, nie ma już zapewne ludzi 
żyjących, którzy pamiętają tamte wydarzenia. Ale te wieki wspólnego trwania coś 

w nas zostawiły. Lgniemy do tradycji, chcielibyśmy jeszcze raz ją odkryć, bo jest to naprawdę coś 
wspaniałego. Anatewka, mimo że jej nie ma, cały czas jest w nas, stąd pewnie taka frekwencja na 
przedstawieniach. Niezawiniona krzywda, która dzieje się ludziom, ich radości i cierpienie są 
ogólnoludzkie, nasze, wspólne, a jednocześnie ubarwiane już nieistniejącym folklorem. 
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Jubileusz 20-lecia Scenv w Elblągu 
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Uroczyste obchody Narodowej w Gdańsku, 
rocznicy powstania sceny Tadeusz Bejm, zastępca 
miejskiej Elbląga, jedynego kierownika Wydziału Kultury 
teatru zawodowego okręgu KC PZPR, Jerzy Kwiatek, 
elbląskiego, zorganizowane 15 dyrektor Zespołu ds. Teatrów 
listopada 1969 r. w Elblągu Ministrestwa Kultury 

i Sztuki, Irena Schubertowa, 
Scena w Elblągu powstała s e k r e t a r z KW P Z P R 
1949 r. Z okazji jubileuszu w Olsztynie, Michał Atłas, 
dokonano okolicznościowego s e k r e t a r z KW P Z P R 
p o d s u m o w a n i a w Gdańsku, Jerzy Bajer oraz 
statystycznego: od czasu zastępca Przewodniczącego 
powstania instytucji w Elblągu Prezydium Wojewódzkiej Rady 
na scenie miejskiej odbyło się Narodowej w Olsztynie, Walter 
4.200 przedstawień 245 sztuk, Późny. Uroczystość miała 
które obejrzało ok. 1,5 miliona strukturę dwufazową: 
widzów. N a uroczystości artystyczną oraz stricte 
jubileuszowe, które odbyły się o b c h o d o w ą . C a ł o ś ć 
w siedzibie teatru, zaproszono zainicjowała premiera dramatu 
tzw. protektorów jubileuszu: Juliusz Słowackiego „Fantazy" 
I sekretarza Komitetu w reżyserii Michała 
Wojewódzkiego Polskiej Pawlickiego, ze scenografią 
Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Wigury i muzyką 
w Gdańsku, członka Biura Zbigniewa Wiszniewskiego. 
po li tycznego Komitet u W drugiej części obchodów, 
Centralnego, Stanisława podczas spe ej al n ej 
Kociołka oraz I sekretarza KW uroczystości przedstawiciele 
PZPR w Olsztynie, Tadeusza władz wręczyli teatrowi 
Białkowskiego. Wśród zbiorową odznakę 
z a p r o s z o n y c h g o ś c i „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej" 
honorowych znaleźli się także: - „w uznaniu zasług dla ziemi 
przewodniczący Prezydium gdańskiej w propagowaniu 
Wojewódzkiej Rady kultury teatralnej". 

Kronika Wydarzeń Kulturalnych li „Pojezierze". - 19691 nr „zima", s. 26 

SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 
Sen nocy letniej (William Szekspir), reż. Mirosław Siedler 
Zemsta (Aleksander hrabia Fredro), reż. Ewa Marcinkówna 
Szalone nożyczki (Paul Portner), reż. Maciej Korwin 
Opowieść wigilijna (Charles Dickens), reż. Czesław Sieńko 
Świętoszek (Molier), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Szatan z siódmej klasy (Kornel Makuszyński), reż. Czesław Sieńko 
Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków (na motywach Baśni braci Wilhelma i 
Jacoba Grimmów), reż. Monika Gerboc (Czechy) 
Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Mikołaj Kopernik - dwa światy (Janusz Komorowski), reż. Mirosław Siedler 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż. Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 
Skrzypek na dachu (J. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 

MAŁA SCENA: 
Narkomanka (wg Barbary Rosiek), reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 
A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzej Ozga 
Bajki samograjki (Jan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my ... róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, 
Jess Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Gang Słowika (wg Juliana Tuwima), reż. Krzysztof Grabowski 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego 
Przybory), reż. Julia Wernio 

W PRZYGOTOWANIU: 
Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka) reż. Katarzyna Deszcz 
Letnicy (Maksym Gorki) reż. Michał Kotański 
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Gdybym był bogaczem 

Gdybym był bogaczem ja ba da ba da ba ja ba da ba du 
Cały dzień bym ja ba da ba da 
Gdybym ja był wielki pan 

Pracy bym się brzydził ja ba da ba da ba ja ba da ba da 
Gruby portfel gdybym to ja miał 
Gdybym ja był wielki pan 

Zbudowałbym dom najwyższy na świecie 
W samym by sercu miasta stał 
A schodów byłoby bez liku w nim 
Okropnie dużo w górę i ciut ciut w dół 
Na zewnątrz też bym miał 
Bo tak sobie wymarzył bym 

Gdybym był bogaczem ja ba da ba da ba ja ba da ba du 
Cały dzień bym ja ba da ba da 
Gdybym ja był wielki pan 

Pracy bym się brzydził ja ba da ba da ba ja ba da ba da 
Gruby portfel gdybym to ja miał 
To byłbym ja 

Gdybym był bogaczem ja ba da ba da ba ja ba da ba du 
To byłbym właśnie ja 
Pracy bym się brzydził ja ba da ba da ba ja ba da ba da 
Gdy coś jak nie stworzył oraz lwa 
Czemuś uparł się że właśnie ja 
Zgubiłbym Twój boski cały świat 
Gdybym ja był wielki pan 

Gdybym ja był wielki ~Z LARZ: 
ATN~ 

Ciąg dalszy ze strony 2. 

Sztuki polskiej i światowej klasyki 
realizowali tutaj wybitni twórcy: 
Krystyna Meissner, Jan Skotnicki, 
Ernest Bryll, Agnieszka Osiecka, 
Ewa Kołogórska, Waldemar 
Wilhelm, Ryszard Major. W Teatrze 
Dramatycznym debiutowali znani 
aktorzy, m.in. Jan Machulski, Jerzy 
Bończak, Bronisław Wrocławski, 

Jerzy Turek, Piotr Skarga, Zofia 
Merle. Od 1977 przy placówce 
funkcjonowało Studium Wiedzy 
o Teatrze, a od 1998 Ośrodek 
Kultury Teatralnej, który prowadzi 
działalność edukacyjną, 

warsztatową i artystyczną 
w ramach amatorskiego teatru 
offowego. Teatr angażuje się 

również w organizację 

różnorodnych przedsięwzięć: 

Elbląska Wiosna Teatralna, 
Warmińsko-Mazurskie Spotkania 
z Teatrem ... na Wodzie czy Festiwal 
Jednego Autora. 
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