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PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 
na podstawie opowiadania Szolema Alejchema 

Historia o sile Fascynacji. która kształtuje życie. Bohaterów sztu
ki poznajemy jako dzieci, które skrępowane rodzinnymi więzami 
nie potrafią poradzić sobie z rodzącym się między nimi uczuciem. 

Po wielu latch spotykają się ponownie, by odkryć na nowo wagę 
dziecięcej Fascynacji. "Pieśń nad pieśniami" to opowieść o zagu
bionej treści życia, o tęsknocie za dziecięcymi marzeniami, ale 
także o tym, jak trudno odciąć się od swoich własnych korzeni. 

Reżyseria Maciej Wojtyszko 

Występuje Jerzy Walczak 

Muzyka Jerzy DerFel 

Motyw muzyczny KrzysztoF Jakowicz (skrzypce) 
Andrzej lukasik (kontrabas) 



PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 
Fragmenty przekładu na podstawie Biblii Gdańskiej 

O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja; o jakoś ty pięknal Oczy two1e jako oczy gołębicy między kędzierzawi twem1: 
włosy twoje jako trzoda kóz, które widać na górze Galaad. 

Zęby twoje jako stada owiec jednakich, gdy wychodzą z kąpieli, z których każda miewa po dwojgu, a niepłodnych 
nie masz między niemi. 

Wargi twoje Jako sznur karmazynowy, a wymowa twoja wdzięczna; skronie two1e między kędzierzawi twemi 

są jako sztuka jabłka granatowego. 

Szyja twoja 1ako wieża Dawidowa z obronami wystawiona, w której tysiąc tarczy wisi, i wszystka broń mocarzów 

Obie piersi twoie 1ako dwoje bliźniąt sarnich, które się pasą między lilijami; 

Ażby się okazał ten dzień, a cienie przeminęły, wnijdę na górę myrry, i na pagórek kadzidła . 

Wszystkaś ty jest piękna, przyjaciółko moja I A zmazy niemasz w tobie 

c: 

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 
Fragment opowiadania Szolema Alejchema 

Przy pomocy kabały, mówiłem jej, mogę zrobić czary: wydobyć wino 

z kamienia i złoto ze ściany. Przy pomocy kabały, mówiłem jej, mogę 

zrobić tak, że oboje wzniesiemy się do gęstych chmur, a nawet ponad 

chmury. Jakże lubiła słuchać moich bajek. Tylko jednej bajki nie lubiła Bu

zia słuchać: o królewskiej córce, o księżniczce, którą zaklęto, porwano 

przed ślubem i wtrącono do zamczyska na siedem lat, ja zaś lecę, aby 

ją wyzwolić ... Wszystkiego lubiła słuchać Buzia, z wyjątkiem owej bajki 

o zaklętej księżniczce. „Nie trzeba lecieć tak daleko, usłuchaj mnie, nie 

trzeba." Tak mówiła Buzia, utkwiwszy we mnie cudowne niebieskie oczy 

z „Pieśni nad Pieśniami". 



JERZY WALCZAK 
Od przeszło trzydziestu lat aktor Teatru Żydowskiego w Warszawie. Wśród jego ról są m.in. Kune 

Lemeł w „Śnie o Goldfadenie" (1984, reż . Jakub Rotbaum), Kopeł w „Wielkiej wygranej" (1985, 
reż. Jakub Rotbaum), Chunon w „Dybuku" (1990, reż . Szymon Szurmiej), Baen jochaj w „Urielu 

Akosta" (1995, reż . jan Bratkowski), Szajke w „loszke Muzykancie" (1999, reż . Juliusz Berger), 

Fastrygoso w „Cudzie purynowym" (2002, reż . Gołda Tencer), Poeta w „W nocy na starym 

rynku" (2008, reż. Szymon Szurmiej). Gra w „Skrzypku na dachu'', „Żyć, nie umierać!", „Dla 

mnie bomba", „Bonjour Monsieur Chagall", jest także aktorem f11mowym - wystąp ił w „Austerii " 

Jerzego Kawalerowicza, „Korczaku" Andrzeja Wajdy. Niebawem na ekrany wejdzie nim Agnieszki 

Holland „Hidden" (Ukryci) w którym Jerzy Walczak gra jedną z głównych ról. W 2009 roku został 

odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis - Zasłużony Kulturze. , 



JERZY DERFEL 
Kompozytor, pianista, aranżer oraz jazzman. Znany z wieloletniej 

wspótpracy z Wojciechem Młynarskim, na którego koncertach 

występuje jako akompaniator. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoty 

Muzycznej w Warszawie (klasa Fortepianu). Twórca wielu znanych 

i popularnych piosenek; poza Wojciechem Mtynarskim piosenki Jerzego 

DerAa śpiewali m.in. Ewa Dałkowska, Halina Kunicka, Alicja Majewska, 

Jerzy Połomski, Danuta Rinn, Rena Rolska, Irena Santor, Teresa Tutinas, 

Mieczysław Wojnicki. Poza piosenkami komponuje muzykę teatralną, 

telewizyjną, radiową oraz Filmową. m.in. do „Misia" Stanisława Barei, 

w którym wystąpił także w epizodycznej roli. Pisat muzykę do tekstów 

takich poetów, jak m.in. Ireneusz Iredyński, Jonasz Kofta, Agnieszka 

Osiecka, Jeremi Przybora. W 2004 roku został odznaczony Krzyżem 

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski . 

MACIEJ WOJTYSZKO 
Reżyser. pisarz, dramaturg. pedagog. Autor wielu scenariuszy oraz twórca literatury 

dziecięcej (m.in. „Bromba i inni"). Absolwent wydziału reżyserii warszawskiej PWST 

i wieloletni wykładowca tejże uczelni (obecnie AT). Ma w dorobku liczne realizacje 

dzieł polskiej i światowej dramaturgii na deskach wielu teatrów, a także w Teatrze 

Telewizji. jako reżyser Filmowy zadebiutował w 1983 roku kręcąc Film science-Fiction 

„Synteza". W 1988 roku przenióst na maty ekran w Formie kilkuodcinkowego serialu 

powieść Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata", wybitne role stworzyli tam m.in. 

Gustaw Holoubek, Władysław Kowalski, Anna Dymna, Mariusz Benoit. Reżyserował 

także popularny serial komediowy „Miodowe lata". W sierpniu 2010 roku na ekrany kin 

wszedł Film Macieja Wojtyszki „Święty interes", z Piotrem Adamczykiem i Adamem 

Woronowiczem w rolach głównych. Maciej Wojtyszko jest laureatem wielu nagród 

artystycznych, m.in . ..Złotego Ekranu" oraz Nagrody im. Leona Schillera. 



SZOLEM ALEJCHEM 

Szolem Alejchem urodził się w Rosji, w Perejasławiu, w guberni 
Połtawskiej, 2 marca 1859 roku. Pochodził z niemajętnej rodziny 
kupieckiej . Imał się w życiu różnych zawodów. Byt nauczycielem (żoną 
Ale1chema była jedna z jego uczennic), zarządcą majątku ziemskiego, 
prowadził wydawnictwo wydające książki w języku jidysz i próbował też 
żyć ze swojego pisarstwa. Pogrom Zydów w 1905 roku skłonił go by 
wyemigrować, niebawem jednak powrócił do Rosji. Pojawiły się kłopoty 
ze zdrowiem; pisarz zapadł na gruźlicę. Wyjechał na jakiś czas leczyć 
płuca łagodnym klimacie Włoskiej Riwiery. W 1914 roku ostatecznie 
wyemigrował do USA. Zmarl w Nowym jorku, 13 maja 19:.6 roku. 

Utwory Szolema Alejchema są żelazną pozycją w repertuarze wszystkich 
żydowskich teatrów na całym świecie . Poszukiwacze złota, Trudno 

być Żydem, Wielka wygrana to utwory 
stanowiące kanon dramaturgiczny 
teatru żydowskiego. Także powieści 

Szolema Alejchema posiadają znakomite 
walory teatralne i niejedna z nich 
doczekała się swojej wersji scenicznej. 
Przykładem choćby Błądzące gwiazdy 
wystawione przez warszawski Teatr 
Żydowski w 1994 roku w reżyserii 

Szymona Szurmieja. Najbardziej znany 
bohater wykreowany przez pisarza to 
oczywiście Tewie Mleczarz. Powieść 

Alejchema Dzieje Tewie Mleczarza 

zainspirowała amerykańskich twórców - ]erry'ego Bocka 
i Sheldona Harnicka - do napisania jednego z najbardziej znanych 
musicali świata. Mowa oczywiście o nieśmiertelnym Skrzypku 
na dachu, goszczącym na deskach chyba wszystkich liczących 
się teatrów świata, przeniesionym także na ekran kinowy przez 
Normana Jewisona w 1971 roku, z niezapomnianą kreacją Chaima 
Topola w roli Tewiego. „Skrzypek na dachu" od lat wystawiany 
jest, nieodmiennie przy pełnej widowni, także w warszawskim 
Teatrze Żydowskim. 

Szotem Alejchem, obok Abrahama GoldFadena, Icchaka Lejba 
Pereca, Szymona An-skiego, Pereca Hirszbejna czy Szaloma 
Asza zaliczany jest do klasyków literatury i teatru jidysz. 
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