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Pocieszny Żyd (w tej roli niesamowity Topol) przełamuje swoje granice. niszczy mury. 
które tak szczelnie izolowały Żydowski Dom - kluczem do rozwiązania konfliktów jest 
dla niego piosenka. Tak też kultowe Gdybym był bogaty przepełnia radością. choć bieda 
aż skrzypi wokoło. 
Uroczy fantazmat wykreowany przez Bocka i Steina narzuca laurkową formę nawet 
na carskie wysiedlenia Żydów - tak oto Tewje pakuje się i razem z rodziną 
wyprowadza do innego miasta. a w drodze ciągle towarzyszy mu tytułowy skrzypek 
ze swoim rzępoleniem . 

Dość . 

Lukrowany obraz żydowskiej odmienności wydaje się jedynym współcześnie 
akceptowalnym. Pejsy. jarmułka i bidibidibam - wspaniałe przymioty narodu 
wybranego pozwalają oderwać się od dyskursu wokół antysemityzmu 
i holokaustu. Bock i Stein starając się wprowadzić do popkulturowego obiegu wątki 
tradycji judaistycznej zbudowali w mentalności zbiorowej żydowski skansen. Postać 
Tewjego w Skrzypku -jedna z najbardziej prestiżowych ról musicalowych - została 
obdarta z człowieczeństwa. które narysował Alejchem w bazowej powieści. stała się 
z kolei wyznacznikiem ideału Żyda -wesołego śpiewograjka. 



Proponujemy inną adaptację Dziejów Tewji - chcemy odnaleźć czŁowieka pod maską 
pociesznego Żydka. który liczy pieniądze na obrazku w sieni. Trawestując obraz 
Skrzypka dodajemy pominięte przez Bocka i Steina wątki śmierci córki i żony 
Spod landrynkowej postawy pogodzenia się z losem. wydobywamy obŁęd Tewjega 
Pozwalamy mu stać się postacią osiową. pozbawioną wphjwu na rzeczywistość. która 
wiruje wokóŁ bohatera w szalonym kabaretowym tempie. Konsekwentną formą 
krótkich scen docieramy do prawdziwych tragedii Tewjego zmieniając go w kukŁę 
poniewieraną przez los. Mimo formy szalonej komedii pozostawiamy widza 
w ciąghjm napięciu i niepewności. aż dobra zabawa zamienia się w koszmar 
Poruszając się po cienkiej granicy patosu i kontrowersji tworzymy wspóŁczesny obraz 
Hioba. 

Demitologizacja wizji musicalowej przeniosŁa nasze poszukiwania w inne rejony kanonu 
judaiki -Isaaca B. Singera. Hanbcha Levina. Theodora Herzla. 
Szatan w Goraju Singera zmienia punkt patrzenia na miasteczko żydowskie -tytuŁowy 
Goraj jest idealnym kontrastem do Anatewki. Opis pogromów i wysiedleń obala 
idealizowany obrazek ze Skrzypka· 

Oprawcy urządzali krwawe rzezie. obdzierali mężczyzn żywcem ze skórij, mordowali 
dzieci: gwałcili kobiety. a potem rozpruwali im brzuchy i zaszywali 
w środku koty. Wtelu mieszkańców uciekła wielu przyjęto chrzest Goraj znany 
niegdyś ze swych uczonych mężów, opustoszał. 
Rynek dokąd dawniej zjeżdżali na targ w1eśniac1J, zarósł zielskiem; synagoga i dom 
nauki zawalane były łajnem kom: trzymanych tam jak w stajni przez prostackich 
żołdaków Po kilku pożarach większość budynków w Goraju runęła Przez wiele tygodni 
ludzkie zwłoki. rozwłóczone przez psy. leżały w błocie 
i nie byto nikoga kto by 1e pogrzebał. bestie wyszarpywały z ciała kończynlj, sępy 
i kruki żywihj się ludzkim mięsem 
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Hanach Levin i jego teatralne poszukiwania granic człowieczeństwa ułatwiły 
nad odkrycie formuły parodii makabrycznej. Formę ateistycznej metafizyki. 
w której człowiek musi zmierzać s ię z niezależnym losem rozładowujemy 
humorystyczną konwencją sprzeczności i niedorzeczności . 
Requiem Levina posłużyło nam za prototyp do sceny śmierci żony Tewjego -bajkowego 
i schizofrenicznego opowiadania o odchodzeniu z tego świata 

Dzięki rozpoznaniu człowieka w historii o Tewjim. znaleźliśmy nową drogę 
przeniesienia spektaklu w przestrzeń polityczną. Omijamy szerokim Łukiem 
wypaczony już dyskurs o trudnych relacjach polsko-żydowskich . Zmęczeni dyskusją 
pełną pustych i schematycznych głosów skupiamy się na pojęciach uniwersalnej 
i pięknej wizji Herzla. Unii ludzkości i narodu żydowski ego poprzez stworzenie 
Judenstaatu - krainy bogatej. pozbawionej konfliktów Trawestując wypowiedź 
Stanisława Krajewskiego: 

Bardzo trudno jest współżyć ze sobą dwu nara.dom. z których każdy się uważa 
za naród wybrany Myśmy mieli swój mesjanizm i Zydzimieli swój mesjanizm. 

Tworzymy nową wizję dla Polaków i Żydów Wielką Wspólnotę pokrzywdzonych 
narodów -Judeopolonię . 

~~A -4 QtJktdlm 
Praca z Awiszajem jest jak odkopywanie dawno zapomnianych połaci aktorstwa -
w rzeczywistości Wałbrzycha. zamkniętych kopalń. zapomnianych złóż - wracamy 
do porzuconego stylu. tak jakbyśmy na nowo otwarli jakąś kopalnię . Przegrzebujemy się 
przez osiadły kurz. aż dotrzemy do warstw niżej położonych. gdzie czekają na nas 
skarby. 
Narzucenie konwencji karykatur. kukieł powoduje. że wyraźniejsze staje się 
człowieczeństwo postaci. Powolne i ciężkie wypełnianie emocjami przyjętej formy 
przenosi w świat teatru. którego już nie ma. którego się już nie robi. 

Ryzykowny zabieg przeniesienia do Wałbrzycha Teatru Habimy, czy Teatru 
Żydowskiego z początku ubiegłego wieku realizuje się we współczesnych 
rozwiązaniach scenograficznych. Wydarzenia z życia Tewjego nie są ujęte 
realistycznie. przenoszą się poprzez tajemniczość porwanego starego filmu. 
czy albumu rodzinnego. w którym brakuje fotografii. 



Plastyka spektaklu opiera się na czarno-biaŁej kolorystyce. przy jednoczesnym 
przerysowaniu postaci i wyolbrzymieniu zachowań . Nowa jakość. która powstaje 
na scenie leży w formalnym dobraniu niuansów tak w aktorach. jak i w otoczeniu. 
Awiszaj tworzy maszynerię. którą wprawia w ruch jak pozytywkę . 
Uboga scenografia. która początkowo wydaje się być tylko pustą betonową ścianą 
(odwalanie do ściany śmierci z obozów zagŁady) staje się maszynką do grania. 
obiektem funkcjonalnym, w którym nic nie jest oczywiste. 

Kreacje postaci Awiszaj czerpie nie tylko z historii teatru. lecz także z konwencji 
filmowej. Karykaturalny wygląd jest przeniesieniem z propagandowych filmów 
Josepha Goebbelsa - stawiającym widza w niekomfortowej sytuacji napięcia. Formę 
surrealizmu i schizofrenii w spektaklu wypeŁniają dodatkowo naleciaŁości z niemego 
i wspóŁczesnego kina -jak choćby sparodiowana melodia z piosenki Gdybym był bogaty 
w stylu ścieżki dźwiękowej do Pulp Fiction. 

Atmosfera skrajnego ubóstwa i gŁodu. która wynika ze stylizacji kostiumów przywodzi 
na myśl nie sielską cepelię żydowską. lecz wojenne getto -rozbija tym samym wesoŁą 
przypowiastkę o Tewjim Mleczarzu. 
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SHOA-SHOW to przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie pominięte 
w oficjalnych dyskusjach wokóŁ tematyki żydowskiej - kwestie ludzkie. Dyskurs 
martyrologiczny relacji polsko-juadistycznych uprzedmiotawia cztowieka do funkcji 
winnego/niewinnego. Czas przypomnieć. że cztowiek jest zawsze podmiotem zdarzeń . 
Kontekst zbrodni wojennej zostat wyptukany z wartości cztowieczeństwa -zamienit się 
w sztywną kalkulację liczby ofiar. rodzaju zadanych ran. Postępująca kategoryzacja 
cierpień powoduje kolejne dyskusje - bo jaką miarą można sprawdzić kto cierpiat 
bardziej? 
Staramy się wykonać ruch. który obudzitby ludzi i zmusit do powtórnego przemyślenia 
wspólnej przesztości dwóch narodów Oddalit rozliczenia i wzajemne obarczanie się 
poczuciem winy Czas zmienić podejście do historii i. może. jak Adolek Kohn - jeden 
z ocalonych -zatańczyć dziś w Auschwitz do I w!ll survive .. 
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