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rawie rok temu zadzwoniła do mnie Gołda Tencer i zaproponowała pracę 
w Teatrze Żydowskim . Tak mnie to zdziwiło, zaskoczyło i spodobało się, 
że zaproszenie na rozmowę przyjąłem natychmiast. Na tej rozmowie 
poczęstowała mnie przepysznym quichem i to zrobiło na mnie piorunu
jące wrażenie. Potem jeszcze, kiedy przeczytałem z puli tekstów, które 
mi zaproponowała, !cyka Mangera - tę zdumiewającą historię, zmyśloną 

i prawdziwą zarazem - to decyzja o robieniu spektaklu była już jasna . 

To, co lcyk Manger wywołuje swoim tekstem, jest wyjątkowe, szczególne. To rodzaj 
tonacji, której poszukuję w teatrze - tonacji, gdzie o najważniejszych sprawach 
mówi się z przymrużeniem oka, co wcale nie odbiera powagi rzeczom naprawdę 
istotnym . Ten tekst wywołuje świat teatralny, do którego mam upodobanie. 

Raj !cyka Mangera jest siermiężny. Jego materia jest kuśtykająca, chybotliwa, jak
by na sznureczkach. Tutaj wszystko się kiwa, wszystko jest częściowe, wszystko 
marzy o czymś większym, doskonalszym i piękniejszym . Tymczasem jest bardzo 
przyziemne, prościutko i ułomnie. To wzniosłe marzenie i niedoskonała materia 
- i w tekście, i w spektaklu - mieszają się i zderzają ze sobą. 

Natomiast, kiedy mówię o poważnych sprawach, mam na myśli to, że - zawie
szeni między piekłem a niebem - ani tego piekła, ani tych zaświatów niebiańskich 
do końca nie znamy. Wyobrażamy je sobie tylko. Ale nawet te wyobrażenia są 
ułomne. Możemy tylko gdybać. Choć czasem momenty przeczuć są nam dane, 
a wtedy piekło i raj na ziemi ujawniają się w drobnych epifaniach. 

lcyk Manger jest gorzki . Pozbawia nas złudzeń o idylli, która gdzieś kiedyś na
stanie. Ale ta historia ma także swoją czułą stronę - Manger, rozbijając iluzję 
i lukrowane wyobrażenia, nie pozostawia nas zupełnie nagimi. Chciałbym, żeby 
spektaklowi towarzyszyła ta czułość i ludzki wymiar, w którym wzruszenie i jasne 
uczucia znajdują swoje miejsce. Mimo że prawdziwego raju - czy jego obrazu -
ani w tym spektaklu, an i za naszego życ i a pewnie nie dotkniemy. 
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yoągam ręce 

i próbuję poderwać 
się do lotu. I dopiero 
wtedy, gdy spadam 

na ziemię i odczuwam ból w ty·lnej 
części ciała, zdaj1ę sobie sprawę, że wszystko 
przepadło, że skrzydła mają tylko istoty w raju ... 

Nie chcę nikomu wmawiać. że jestem święty. Broń Boże . Popełniłem w życiu wie
le pomyłek . Wiele też dobrego uczyniłem ... Chcę opowiedz ieć wszystko tak jak 
było .. 

Czas spędzony w raju był najpiękniejszym okresem mojego życia. Owe lata już 
nigdy nie wrócą. Chyba że zjawi się Mesjasz. 

Wielu zapyta: jak to możliwe , żeby człowiek pamiętał co się z nim działo przed 
urodzeniem. Ze mną jednak zdarzył się cud . Niezwykły cud. Powiem to zawczasu, 
aby zaoszczędzić temu lub owemu zbędnego gadania, że Szmul Aba plecie andro
ny, że opowiada duby smalone ... 

Faktem jest , że anioł daje przytyczka w nos każdemu skazanemu na żywot ziem
ski aniołkowi , a ten natychmiast wszystko zapomina. Zapomina nawet Torę , całą 
naukę i wiedzę, którą mu wkładał do głowy anioł w niebie. Ze mną jednak zdarzył 
się cud . 

lcyk Manger Księga Raju 

w tłumaczeniu Michała Friedmana 
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lcyk Manger --
Żydowski poeta i pisarz tworzący w języku jidysz. 
Nawiązywał do poezji ludowej. pisał o losie Żydów 
w Europie Wschodniej, adaptował wątki biblijne. 
Jeden z najwybitniejszych poetów jidysz w XX wieku. 

Urodził się w Czerniowcach, tam też uczył się w niemieckim 
gimnazjum, z którego wyrzucono go za złe sprawowanie. 
W okresie międzywojennym mieszkał m.in . w Wilnie 
i w Warszawie . Debiutował wierszami 
publikowanymi na łamach prasy w 1921 r. 

W roku 1929 wydał p ierwszą książkę - zbiór 
wierszy Sztern ojfn dach (Gwiazdy 
na dachu) . Wydany w 1935 r. zbiór 
Chumesz lider (Wiersze --~ 
biblijne), w którym 
przedstawia/ biblijnych 
patriarchów jako współczesnych 
sobie Żydów z małych miasteczek, 
przyniósł mu sławę . Pisał również 
felietony, sztuki teatralne i eseje krytycznoli.terackie. 
W 1939 r. opublikował powieść Dos buch fun Gan Ejdn 
(Księga raju). 

Tuż przed wybuchem li wojny światowej 
wyjechał do Paryża, następnie przeniósł 
się w 1940 r. do Londynu, a w 1951 r. 
do Nowego Jorku. Od 1967 
do śmierci w 1969 r. mieszkał 
w Izraelu . 



Piotr Cieplak 
Reżyser, absolwent teatrologii w PWST w Warszawie oraz 
wydziału reżyserii PWST w Krakowie. Wykładowca war
szawskiej Akademii Teatralną 

Zadebiutował w 1989 roku. Jest autorem kilkudziesię
ciu realizacji teatralnych i telewizyjnych w bardzo róż
nej stylistyce. Do ważniejszych prac należą : Historyja 
o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja 
z Wilkowiecka T. Współczesny, Wrocław 1993, Wypra
wy krzyżowe M. Białoszewskiego T. Dramatyczny War
szawa 1995, Historia o Miłosiernej, czyli testament psa 
Ariano Suasuny T. Rozmaitości Warszawa 1997, Ku
buś P wg Milne'a T. Studio Warszawa 2000, Historia 
Jakuba i Księga Hioba T. Współczesny Wrocław 2001 i 2004, Słomkowy kapelusz 
Labiche'a T. Powszechny Warszawa 2004, A/bośmy to jacy, tacy wg Wyspiańskiego 
T. Powszechny Warszawa 2007, Król umiera, czyli ceremonie Ionesco, Stary Teatr Kraków 
2008. Ważne dla twórczości Cieplaka są spektakle dla dzieci . Ostatni z nich to Opowia
dania dla dzieci wg 1.8. Singera T. Narodowy Warszawa 2008 . Zdobywca wielu nagród 
i wyróżnień na festiwalach teatralnych . Posiadacz Paszportu „Polityki" i laureat nagrody 
im. Konrada Swinarskiego. 

Ojciec dwojga dzieci. W każdej wolnej chwili - ogrodnik. 

Andrzej Witkowski 
Absolwent Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Scenografii w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zadebiutował scenografią do Caliguli w reż . B. Cioska w Teatrze 
Współczesnym w Szczecinie. Ma w dorobku ponad 150 realizacji teatralnych i telewi
zyjnych. Współpracował m.in . z Jerzym Jarockim (Płatonow, Płatonow - akt pominięty), 
Pawiem Miśkiewiczem (Sztuka, Głód), Jerzym Stuhrem (Wielebni) . Jest autorem większo
ści scenografii do spektakli Rudolfa Zioło i Piotra Cieplaka. 

Przygotował scenografie do Innych rozkoszy Pilcha, Republiki marzeń Schulza czy Ożen
ku Gogola realizowanych dla Teatru Telewizji . Wielokrotnie nagradzany za swe prace 
(za Onych w Teatrze Powszechnym w Warszawie na XVIII Opolskich Konfrontacjach 
Teatralnych, nagroda wojewody gdańskiego za Woyzeca w Teatrze Wybrzeże w Gdań 
sku, nagroda za Królewnę Orlicę w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu na XXVl ll 
Opolskich Konfrontacjach Teatralnych) . 

Paweł Czepułkowski 
Kompozytor, perkusista, multiinstrumentalista, 
konstruktor instrumentów. W latach 1989-91 
pracownik galerii ENTROPIA we Wrocławiu. 
Od 1991 r. członek i kreator działań grupy Kor
morany. 

Współpracował z wieloma teatrami, m.in. z Kli
niką Lalek, Ad Spectatores, Montownią a także 
z Pomarańczową Alternatywą i grupą Luxus. 

Założyciel eksperymentalnego zespołu Karbido. 
Twórca muzyki do spektakli teatralnych, teatrów 
telewizji, radia, filmów fabularnych i dokumen
talnych. 

Sam oraz z zespołem Kormorany skomponował i wykonał muzykę do wielu 
przedstawień w reżyserii Piotra Cieplaka. 

Raphael Rogiński 
Gitarzysta, kompozytor i wykonawca, improwiza
tor, animator kultury i badacz folkloru muzyczne
go. Od 13 roku życia gra na gitarze elektrycznej. 
Wykształcony jazzowo i klasycznie, edukację uzu
pełnia! o muzykologię i etnomuzykologię. 

Od samych początków działalności twórczej sku
piony jest przede wszystkim na improwizacji wy
nikającej z jazzu i bluesa oraz na muzyce etnicznej 
i ludowej. Głęboko związany z kulturą żydowską, 
szuka jej miejsca w swojej działalności. 

Z tych poszukiwań wynikają dwa projekty, któ
rych jest liderem - Shofar i Cukunft. Jest także dyrektorem artystycznym festiwali 
przedstawiających nową kulturę żydowską takich jak Tikkun, Varshe, Mizrach, jak 
i konsultantem w ramach projektów z nią związanych . Stałe projekty muzyczne 
artysty to: wspomniane Shofar i Cukunft oraz Spinalonga, trio z Maciem Moret
tim i Marcinem Maseckim oraz koncerty na gitarę solo. 



Dyrektor naczelny i artystyczny - Szymon Szurmiej 
Wicedyrektor - Gołda Tencer 
Główny specjalista do Spraw Technicznych - Jerzy Zaleski 
Konsultant lite.racki - Ryszard Miarek Grońskir 

Konsultant lite:racki jidysz - Jacob „Kobi" Weitzner 
Koordynacja projektu - Barbara Klicka i Katarzyna Olszewska 

tłumaczenie - Michał Friedman 
asystentka reżysera - Ernestyna Winnicka 
starszy brygadier sceny - Jan Grenwald 
brygadier sceny - Wojciech Pieńkowski 
inspicjent - Waldemar Gawlik 
oświetleniowcy - Mariusz Jarosz, Jakub Zajda 
akustyk, multimedia - Mateusz Lachowski 
akustyk - Dawid Chrabałowski 
fryzjerki-perukarki - Sylwia Malejczyk, Małgorzata Jankowska 
garderobiane - Aleksandra Lipka, Krystyna Masztalerz, Katarzyna Rzeszowska 
rekwizyty - Irena Sadowska 
maszyniści - Rajmund Filipiak, Bolesław Kulkowski, Michał $widowski 

Zdjęcia wykorzystane w spektaklu pochodzą z kolekcji I ciągle widzę ich twarze 
Fundacji Shalom Gołdy Tencer-S:wrmiej. 

Projekt graficzny programu: Magdalena Błażków KreacjaPro 
W programie wykórzystano plakat autorstwa Andrzeja Pągowskiego 

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
Plac Grzybowski 12/16 
00-104 Warszawa 
Centrala (22) 620 62 81, 620 70 25 
Biuro Organizacji Widowni 
(22) 850 64 50, Tel/Fax (22) 620 56 77 
Kasa biletowa (22) 850 56 56 

Kasa prowadzi sprzedaż biletów i telefoniczne rezerwacje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 11 .OO - 14.00 i 15.00 - 118.00, 
w soboty w godzinach 12.30 - 19, 
w niedzielę w godzinach 14.30 - 18.00, 
w dni przedstawień jest czynna do rozpoczęcia spektaklu. 

www.teatr-zydowski.art.pl 

Instytucja finansowana ze środków 
Urzędu Miasta Warszawy 
oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
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