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(Burnaja żyzń łazika Rojtszwanieca) 

Przekład 

Adaptacja 

Teksty piosenek 
Muzyka 

Osoby: 

Lej z orek 

Maria Popowska 
Katarzyna Sobol 
i Maciej Wojtyszko 
Maciej Wojtyszko 
Jerzy Derfel 

Marek Lipski 
Pozostali aktorzy g rają wiele postaci, ale zawsze są to osoby 
pochodzenia żydowskiego, co niektórym nie przeszkadza być 

antysemitami. 

Osoba liryczna 
Osoba erotyczna 
Osoba rozsądna 

Osoba agresywna 
Osoba aktywna 
Osoba posłuszna 
Osoba subtelna 
Osoba skomplikowana 

Reżyseria 

Scenografia 
Kierownictwo muzyczne 

Asystent reżysera 
Asystent scenografa 
Konsultacja wokalna 
Inspicjent 
Sufler 

Teresa M aka rska 
Janina Borońska 
Loretta Cichowicz 
Dymitr Hołówko 
Jan W. Poradowski 
Michał K ret 
Mirosław Jękot 

Dariusz W iktorowicz 

JÓZ EF SKWARK 
JAN BA NUCHA 
TERESA 
STOKOWSKA-GAJ DA 
MAREK JASIŃSKI 
MACIEJ KUBICKI 
JADWIGA MIRECKA 
Teresa Dembińska 
Katarzyna Gabrysiak 
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Juliusz Kaden-Bandrowski 

PRZEDMOWA 
Z w ielu stron mówią „ostrożne powagi " , że 

Erenburg - to pisarz niebezpieczny. Powinnoby 
się go wykląć. Że dla tego typu twórców wi 
nienby ist n ieć j akiś solidny międzynarodowy 

wyklętnik, któryby unicestwił szkod l iwą robotę 

takich właśn ie szatanów. Że Erenburg jest może 
nawet gorzej niż szatanem, bo Żydem, anarchi
stą, czy byłym komunistą. Że wreszcie, komu jak 
komu, ale w każdym razie nam, Polakom, nie 
przystoi przekładać takich dzieł na nasz język. 

Ich rzecz, jeżeli to robią Francuzi lub Niemcy, 
ale my? 

Ale my! 
Biegnę co żywo naprzeciw tych kusych ar

gumentów. Oto są razem, zebrać Je teraz można, 
by jak naręcz chwastu cisnąć od razu za plot 
naszego ogrodu . Nam bowiem, hardej odmianie 
Polaków w odróżnieniu od „ ludzi poważnych 
i ostrożnych", jest wszystko jedno, czy pisarz 
jest komunistą, Samojedą, Zydem czy Botokudą, 
- jeżeli tworzy w zapale szczerości i Jezeli dzieło 
jego dźwięczy powagą swego czasu Nam bo
wiem w przeciwieństwie do „łudzi powaznych 
i ostrożnych" zdaje się niezbicie, że wszystkie 
okna naszego domu mogą stać otworem na 
wiosnę, że nie masz wtedy przeciągu, który by 
mógł nam szkodzić w naszym zdrowiu, a nawet, 
że zapach burzy niejedne strachy i niejedną 

pleśń z ciemnych kątów zagrody wymieść nam 
pomoże . 

Botokudo, Żydzie, anarchisto, szata nie, my, 
ludzie pracy i walki , nie zważamy tu wcale na 
twe odmienne pochodzen ie. Dla niemocy twego 
dzieciństwa, dla pierwszych łez i porywów mło
dości mamy ten sam naiwny szacunek, jakim 
otaczać zwykliśmy naszą własną niemoc i nasze 
pierwsze łzy . 

Człowieku, - rzec możemy po prostu - ja-
kież jest twoje dzieło? 

J . Kaden- Bandrowski. fragment przedmowy 
w : Ilia Erenburg NIEZWYKŁE PRZYGODY 
JULIA JURENITY. Warszawa 1928 



Paweł Hulka-Laskowski 
NOWE WCIELEN IE ŻYDA WIECZNEGO 
TUŁAO.ZA Lejzorek Rojtszwaniec - to potężny symbol 
(fragmenty) o nieograniczonych możliwościach interpretacji. 
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Wędruje z miejsca na miejsce, skupia w sobie 
wszystkie zagadnienia tego świata, przesiewa je 
przez siebie, brnie przez nie, umie artystycznie 
kroić spodnie, ma delikatne zdrowie, komicz
nych rodziców i tęsknoty wysokie i piękne. Ale 
ani jedna z jego tęsknot nie ziściła się. Jacyś 

ludzie rozporządzali jego przeznaczeniem zanim 
przyszedł na świat. Jedni wzięli w posiadanie 
jego siły fizyczne, drudzy w porozumieniu 
z pierwszymi i w zgodnej z nimi współpracy 
eksploatowali jego tęsknoty metafizyczne. Jego 
ukochana Feniusia nie może chcieć śmiesznego 
Lejzorka, a władze sowieckie nie mogą tolero
wać jego wysoce indywidualnego i niebezpiecz
nego uśmiechu, emigracja staje się konieczno
ścią, a Lejzorek poprzez dziwaczne przygody 
i kraje, poprzez głody i przesyty, prawdy i kłam
stwa, miłości i nienawiści, idzie przed siebie, jak 
Isztar szła za kochankiem Tamuzem. Rosja, Pol
ska, Niemcy, Francja, Anglia, Ocean i Palestyna 
- to siedmioro bram, z których każda pozbawia 
Lejzorka jednego z iluzorycznych klejnotów jego 
duszy. 
Książka Erenburga jest wyjątkowym tworem li
terackim, na 

0

którym mogłyby się popisywać 
wszystkie rodzaje krytyki. Teologiczna, dogma
tyczna, biograficzna, moralno-religijna, impre
sjonistyczna i wiele innych, jeszcze nie wynale
zionych. Filologia kojarzy się tu ściśle z teologią, 
metafizyka z polityką, romantyzm z realizmem. 
Lejzorek jest Żyd, więc wszyscy mogą o nim 
wszystko powiedzieć i wszyscy będą mieli rację. 
Binet-Sangle będzie mógł uzasadniać, że misty
cyzm żydowski humanizuje siły przyrody i wy
bywa się nadmiaru swej osobowości, i będzie 
miał taką samą rację, jak Renan, który uważa, że 
żaden człowiek na świecie nie jest tak dalece 
wyzuty z mistycyzmu jak Semita; antysemici 
wszystkich czasów będą mieli rację, gdy oskar
żać będą Żydów o zabobony i magiczny rytua
lizm, ale i Chamberlain, jeden z największych 

antysemitów, będzie miał słuszność, gdy powie, 
że za nic nie zasługuje Żyd na szczerszy podziw 
jak za swoją nieustępliwą walkę z zabobonem 
i magią. Lejzorek przyszedł na świat jako dziecko 
zabobonu, jako owoc związku dwojga ludzi 
poślubionych sobie na cmentarzu dla odwróce
nia zarazy. Napiętnowany jest nazwiskiem śmie
sznym i nieprzyzwoitym, a imię jego jest zdrob
niałe, chociaż on sam nosi na barkach taki 
ogrom niedoli, że imię to powinno być raczej 
wyolbrzymione niż pomniejszone. Jest misty
kiem i realistą jednocześnie. Rzeczywistości róż
nych krajów, przez które wędruje, przeciwstawia 
talmudyczny mistycyzm i nim komentuje niepo
jęty świat, a z mistycyzmu rabinicznego podrwi
wa swoim mądrym agnostycyzmem i subtelnym 
sceptycyzmem. ( ... ) Ilia Erenburg stworzył arcy
dzieło tragizmu, odpatetyzowanego samą posta
cią bohatera . Lejzorek mierzy świat atawizmem, 
dziedzictwem swoich przodków, Talmudem, 
Homlem i pierwszymi najmilszymi wrażeniami 
swego żywota. Przy każdej sposobności przy
pomina mu się, jak było w Homlu, co stoi 
w Talmudzie, co opowiadał jakiś mądry Żyd, 
czego doznał on sam. ( ... ) 
Książka Erenburga należy do tych nielicznych 
dzieł wysokiej sztuki, których nie odkłada się 

z ręki przed pochłonięciem ich od deski do 
deski. Anegdoty Lejzorka, jego przypowieści 

i przykłady, anachronizowane w sposób za
chwycający, po prostu czarują, a los tego Żyda 
wiecznego tułacza odsłania nam cały ogrom 
sprawy żydowskiej, tak śmiesznie pomniejszanej 
przez różnych symplifikatorów. Lejzorek dźwiga 
swój los w samym sobie i dlatego uciec przed 
nim nie może. A świat nie może zamknąć oczu, 
aby nie widzieć Lejzorka, i nie może zamknąć 
uszu, aby nie słyszeć głosu proroka Ozeasza 
o tym, że kapłani tuczący się ofiarami za grzechy 
ludu niczego tak chciwie nie pragną jak grzesz
ności tego ludu. 

Wiadomości Literackie nr 34 z 1929 ·r. 



Ilia Erenburg 

O SOBIE Urodziłem się w roku 1891. Uczęszczałem do 
pierwszego gimnazjum moskiewskiego, a będąc 
jeszcze w klasie czwartej. zanotowałem w kalen 
darzyku „Towariszcz" : „Mój ulubiony pisarz 
- Dostojewski. ulubiony bohater - Protopop 
Awakum". Jakże więc mogłem nie wyć i nie 
biadać? Miałem już przyzwyczajenia: nawet przy 
obiedzie gardziłem nędzną materią . Był mi wła 

ściwy najautentyczniejszy szowinizm. Niby nic 
szczególnego: - włóczył się człowiek po zagra 
nicy, aż nagle zjawiło się : „U nas, panie dzieju, 
wszystko - swoiste: i Bóg swoisty, i brzuchy 
batożymy swoiście". Niby wolałem aby w ogóle 
nie batożono, lecz chwi lami coś takiego nagle 
nac h odziło i w jakiejś zacisznej kawiarn i kopen 
haskiej zaczynałem czuć się Scytą, gardz iłem 

nędzną Europą mieszczańską itp. 
Te nudne szczegóły autobiograficzne przyta
czam w tym celu, aby objaśnić swój nastrój 
jesienią roku siedemnastego. Wspominałem, 

zawodziłem , p isałem wiersze i odczytywałem je 
z średnim powodzeniem w licznych „kawiar 
niach poetów". 

I. Erenburg, Niezwykłe przygody Julia 
Jurenity, tłum . Tadeusz Jakubowicz, 
Warszawa 1 928 

Trudna rada - w osiemnastym roku życia za
cząłem włóczęgę po świecie, przez lata całe 

pracowałem w przypadkowych pokoj ach odra
panych hotelików, zmien iałem często adre y', 
trząsłem się w zielonych wagonach, przesiąknię 

tych dymem, od poczywałem na pokładac h, sy 
piałem w samolotach, setki kilometrów przewę 

drowałem piechotą, przy tym nigdy nie czułem 
się turystą i nie po to krążyłem po świeci e, żeby 

I 
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O WIZYCIE W ŁODZI 

zebrać materiał do kolejnej książki; jeździłem 

z własnej ochoty, jeździłem też dlatego, że mnie 
wysyłano, z pieniędzmi i bez pieniędzy; z po 
czątku migały slupy milowe, potem zaspy obło 

ków; niszczyłem szybko buty, nie kupowałem 
szaf, ale walizki - tak mi się ułożyło życie. 

Przypuszczalnie jest to cecha wrodzona - ist
nieją domatorzy, istnieją też „Żydzi wieczni tuła
cze", nie ma się tu czym chlubić i nie ma z czego 
się usprawiedliwiać. 

I. Erenburg, Ludzie, lata. zyc1e, t. 3 
tłum . W Komarnicka. Warszawa 1966 

W roku 1928 byłem w Warszawie, potem w Ło
dzi - czytałem fragmenty swoich książek . Tu
wim zaklinał mnie, żebym nie zapomn iał obej 
rzeć w Łodzi ulicy Piotrkowsk iej, targowiska 
miejskiego, hotelu „Savoy", dzielnicy nędzarzy 
- Bałut . Sta nąłem w łódzkim „Savoyu'', wi
działem fabryki, Bałuty, wielkie więzien ie, wi
działem literatów, robotników, żandarmów, 

uczrnow gimnazjalnych, fa brykanta Poznań

skiego, działaczy podziemnych. Zanotowałem 
wówczas: „ Krótka nazwa »Łódź«. Krótkie 
zdania, »Pięć skrzyń«, »Trzy w agony« , 
»Porcję gęsiny« , » Lekarza « , » Po l icję « , 

»Zakład pogrzebowy«. Myśli są jeszcze krót 
sze. » Dolar - osiem złotych « , »Zdechnę« , 

»Wybiję się!« , »Niech to diabli!«, » Zaaresz
tować'« Dobre miasto, szczere miasto! W całej 
Europie nie znajdzie się takiej wściekłośc i , an i 
takiej woli życia, ani takiego smutku " . Kiedy 
spotkałem się z Tuwimem, powiedziałem mu: 
„Wspaniałe miasto !" Uśmiechnął się - zapew
ne Łódź 1Nydawała mu się inna: spędziłem tam 
tydzie ń, on się tam wychował; zresztą miłość 

w iele rzeczy przeistacza, w tym tkwi jej potęga . 

Dopiero niedawno przeczytałem wiersz Tuwima : 
„ Niech sobie Ganges, Sorrento, Krym pod niebo 
inn i wynoszą, a ja Łódź wolę! Jej brud i dym 
szczęściem mi są i rozkoszą!" 

I. Erenburg, Ludzie, lata, życie t. 3 
tlum. W. Komarnicka, Warszawa 1966 



HISTORIA O FUJARCE 
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Przechodząc koło „ Rotondy" zobaczyłem na 
tarasie znajomą twarz; był to poeta Perec Mar
kisz, którego znałem z Kijowa. ( .. . ) Przy jego 
stoliku siedział pisarz żydowski z Polski, War
szawski, i malarz, którego nazwiska zapomnia
łem. Warszawskiego znałem jako autora po
wieści „Szmuglerzy", przełożonej na wiele języ
ków; był nieśmiały, małomówny . Malarz zaś 

przeciwnie, mówił bez przerwy o wystawach, 
o krytykach, o tym jak c i ężko jest utrzymać się 
w Paryżu - pochodził z Besarabii, przed nie
dawnym czasem przyjechał do Francji, pracował 
jako malarz pokojowy, w w ol nych zaś chwilach 
malował pejzaże. Czy to Warszawski, czy to 
malarz opowiedział historię o fujarce. Była to 
legenda chasydzka (chasydzi jest to sekta misty
czna i buntownicza, która powstała w XVI 11 
wieku przeciwko rabinom i obłudnym boga
czom). Zapamiętałem legendę i włączyłem ją 

potem do swojej książki „Burzliwe życie Lejzor
ka Rojtszwańca"; książka jest mało znana, 
powtórzę więc historię. 

W jednym z miasteczek wołyńskich był sławny 
cadyk - tak nazywali chasydzi ludzi prawdziwie 
świętobliwych . W miasteczku podobnie jak 
wszędzie byli bogacze, którzy uprawiali lichwę, 
kamienicznicy, kupcy, byli ludzie marzący o tym, 
aby zbogacić się za wszelką cenę; słowem grze
szników było pod dostatkiem. Nadszedł Sądny 
Dzień, kiedy zgodnie z wierzeniami religijnych 
Żydów Bóg sądzi ludzi i określa ich dalsze losy. 
W Sądny Dzień Żydzi nie jedzą, nie piją, dopóki 
nie zabłyśnie gwiazda wieczorna i rab in nie 
zwolni ich z synagogi. Tego dnia w synagodze 
panowała przygniatająca cisza. Z twarzy cadyka 
ludzie czytali, że Bóg rozgniewany jest grzecha
mi mieszkańców miasteczka; gwiazda się nie 
ukazywała; wszyscy czekali na surowy wyrok. 
Cadyk prosił Boga, aby odpuścił ludziom winy, 
ale Bóg udawał, że nie słyszy. Naraz ciszę 

zakłóciła fujarka. Wśród biedoty, stojącej w tyle, 
był krawiec z pięcioletnim synkiem. Chłopcu 

znudziły się modlitwy i przypomniał sobie, że ma 
w kieszeni groszową fujarkę, którą kupił mu 
poprzedniego dnia ojciec. Wszyscy napadli na 
krawca : za takie właśnie wybryki Pan Bóg uka
rze miasteczko! ... Ale cadyk ujrzał, że surowy 
Bóg nie wytrzymał i uśmiechnął się. 

I. Erenburg, Ludzie, lata, życie. t. 3 
tłum. W. Komarnicka, Warszawa 1966 
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OPOWIEŚCI CHASYDÓW 

Rejestr grzechów 
Raw z Kolbuszowej, przebywając pew nego razu 
w Międzyrzeczu, zobaczył, jak ja k iś stary czło 

wiek przyszedł do Magida i prosi ł go o zadanie 
mu pokuty. „Idź do domu - rzekł M agid -
spisz wszystkie swoje grzechy na kartce i przy 
nieś ją". Kiedy ów człowiek wrócił , Magid spoj 
rzał tylko na kartkę i powiedział : „ Dobrze już, 
dobrze, wracaj do domu". Później jednak raw 
zobaczył, że rabbi Ber czyta dokładnie kartkę 
i przy każdej linijce głośno się śmieje . Poczuł się 

zgorszony: jak można śmiać się z grzechów! 
Całymi latami nie mógł o tym zapomnieć, aż ktoś 

w jego obecności przytoczył następującą wypo
wiedź Baalszemtowa: „Wiadoma to rzecz, że 

nikt nie dopuszcza się grzechu, póki go nie 
opęta duch głupstwa. Cóż jednak czyni mę 

drzec, kiedy przychodzi do niego głupiec? Śmie
je się z jego głupstw a kiedy się śmieje, nad 
światem przeciąga powiew łagodności , topnieje 
surowość, a to, co było ciężkim brzemieniem, 
staje się lekkie" . Raw zadumał się: „ Teraz poj
muję śmiech świętobliwego Magida" - rzeki 
w duszy. 

Postawy zasadnicze 

Zapytano rabbiego Menachema Mendla z Warki, 
co stanowi o prawdziwym Żydz i e . „ Przystają 
nam trzy rzeczy - odparł - klęczenie bez 
zginania ko!an, niemy krzyk, taniec bez ru chu" . 

Wędrówki 

Kiedy rabbi Szlomo z Karolina odbywał swoje 
wędrówki po Rusi, zawsze je wszystkie wyliczał, 
powtarzając : „ Oto są wędrówki dzieci Izraela po 
ich wyjściu z ziemi egipskiej". Kiedy pytano go, 
co ma przez to na myśli, mówił : „Święta Księga 
Blasku wykłada słowo Boże : » Uczyńmy czło

wieka « w ten sposób, że Bóg z każdego świata, 

od najwyższego do najniższego , wziął po jednej 
cząsteczce i z nich wszystkich stworzył czło

wieka; to do światów Bóg przemawia » uczyń

my«. I na tym po lega znaczenie wędrówek , 

które człowiek odbywa w swoim życ i u ; musi 
wędrować ze szczebla na szczebel, aż wszystko 
się poprzez niego zjednoczy w najwyższym ze 
światów. I o tym właśnie powiadają słowa 

Pisma: » Oto są wędrówki dzieci Izraela po ich 
wyjściu z ziemi egipskiej « . Człowiek powinien 
wędrować tam, skąd przyszedł" . 

Martin Buber, Opowieśc i chasydów 
tl um. Paweł Hertz. Pozna ń 1989 
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Spółdzielczy Dom Handlowy 

CENTRAL 
Gwarancją Udanych Zakupów 
czynny codziennie 
godz. 8.00 20.00 
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WOJCIECH GROCHOWALSKI 

NASZA OFERT A 
TAKŻE DLA CIEBIE! 

Biuro - Łódź, ul. Piotrkowska 47 
codziennie 09 .00-16.00 

soboty 10.00-14.00 

PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ 
W ZAKRESIE 

handlu papierem produkcji krajowej 

i zagranicznej oraz farbami graficznymi, 

exportu-importu w branży papierniczej. 

przetwórstwa papierniczego. usług poligraficznych 

(sitodruk. offset. typografia) 

DYSPONUJEMY NA SKŁADZIE 

papierami n:cznie czerpanymi , 

specjalnymi gatunkami na druki artystyczne. 

reklamowe, oryginalną grafik~ 

papierami drukowymi powlekanym i,. 

kredowanymi, ilustracyjnymi i offsetowymi. 

w tym gatunkami z fabrycznymi znakami wodnymi, 

papierami fakturowanymi. 

foliami graficznymi (swiatłoczułymi. 

montażowymi, kreślarskimi etc.) 

kalką techniczną, 

papierami do celów specjalnych 

(termiczne do telefaxów, kserokopiarek i komputerów), 

papierami i foliam i samoprzylepnymi 

galanterią epistolarną 

(papierami listowymi i kopertami) , 

kartonami i tekturą techniczną 

na opakowania, w ykroje, etc. 

PAPIER SERVICE 
90-960 ŁÓDŹ 11 

skrytka poczto\Na 78 



Dyrektor N aczel ny i Artystyczny - Mirosława M archeluk 
Dyrektor - Micha ł Spychalski 
Sekretarz literacki -- Kata rzyna J asińska 
Kierownik m uzyczny - Teresa Stokowska -Gajda 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Ew a Pilawska 
Kierownik techniczny - Waldemar Caban 
Mistrzowie pracowni : 
krawieckiej damskiej - Hal ina Wic i • 
krawieckiej męskiej - Henryk Filanowski 
malarsko -modelatorsk iej - A ndrzej Pleszko 
perukarsk iej - Wiesława Mogiełińska 

st olarskiej - J an Lewandowski 
Brygadier sceny - Edward 'Kołtek 

Główny elektryk - Mirosław Karbowsk i 
Główny akustyk - Tomasz Urbański 

Redakcja programu - Katarzyna Jasińska 
Opracowanie graficzne - Wiesław Konopacki 

Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 

w godz. 13.00 - 19.00. tel. 36-08-47. ul. Więckowskiego 15. 
Biuro Obsługi Widzów czynne codziennie (oprócz niedziel) 
w godz. 9.00- 16.00, tel. 36-08-47, ul. Więckowskiego 15. 

Wydawca - Teatr Nowy w lodzi 

Cena 3000 zl 




