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Cieszę się, że mogę wreszcie napisać „zapraszamy na VII edycję Fe-
stiwalu Śladami Singera”. Cieszę się, bo wierzę, że tego typu aktywność 
kulturalna bawi i uczy jednocześnie. Przygoda z festiwalem zaczęła się 
przed sześcioma laty. Owszem, już wcześniej pojawiały się próby upo-
wszechnienia twórczości i sylwetki laureata literackiej nagrody Nobla, au-
tora „Sztukmistrza z Lublina” i szeregu krótkich opowiadań, których akcja 
dzieje się w miastach i miasteczkach lubelszczyzny. Próbowali i koledzy 
z Ośrodkowej Akademii Obywatelskiej i grupa twórców „Wędrownych 
Spotkań z Opowieścią”. Ale dopiero projekt „Śladami Singera” okazał się 
odpowiednią formułą. Mam nadzieję, że odpowiednią, skoro w tym roku 
odbędzie się już VII edycja. Jedynym kryterium udziału w festiwalu była 
choćby krótka wzmianka o miejscowości w bogatej twórczości Baszewisa 
Singera. A mieliśmy w czym wybierać, bo tych opowieści są dziesiątki.  
W 2011 roku zaczynaliśmy od współpracy z 4 miastami: Biłgorajem, Józe-
fowem, Szczebrzeszynem i Tyszowcami. W kolejnych edycjach dołączały: 
Bychawa, Kraśnik, Krasnobród, Kock, Piaski. W tym roku witamy w na-
szym „singerowskim” gronie Janów Lubelski. Zawsze był też Lublin, gdzie 
zazwyczaj kończyliśmy naszą podróż. Pierwsze edycje były bardzo sponta-
niczne, wręcz amatorskie. Bawiliśmy się opowiadaniami Singera używając 
własnych talentów artystycznych: muzycznych, teatralnych, cyrkowych, 
tanecznych. Tworzyliśmy „sztukę ulicy” na placach w centrach miast  

i miasteczek, pod gołym niebem, bez scenografii, z minimalnym koniecznym 
nagłośnieniem i oświetleniem. Artyści, których zapraszaliśmy przyjeżdżali, 
bo uwiodła ich idea takiego nieformalnego artystycznego spotkania. Bawili 
się przy tym tak samo, jak oglądająca ich publiczność. Tworzyła się więź, 
którą i jedni i drudzy wyrażali, mówiąc głośno, że „nie mogą doczekać się 
kolejnej edycji”. I przyjeżdżaliśmy, z każdym rokiem bogatsi o wcześniejsze 
doświadczenia, bogatsi o kolejny przystanek na szlaku. Nasze spektakle były 
coraz bardziej profesjonalne, a to za sprawą poziomu artystów, ale też  Arka 
Ziętka - reżysera, który tych artystów dobierał i uporządkował wcześniejszy 
chaos. Zawsze mówiliśmy o literaturze, ale przecież z tyłu głowy tkwiła myśl, 
że wspominamy także dawnych mieszkańców, mówiących w języku żydow-
skim, czyli tym w którym pisał noblista. Przy okazji zdarzało się docierać do 
świadków historii, opowiadających o świecie ich dzieciństwa, czy młodości, 
świecie którego dziś już nie ma i nigdy nie będzie. Jedyne co możemy, to 
pamiętać i w najlepszy z możliwych sposobów tę pamięć przekazywać. Bo 
dopóki opowiadamy historie innych, oni żyją w naszej pamięci. My umiemy 
to robić właśnie tak. Przyjdźcie i zobaczcie nas. I pamiętajcie o tych, którzy 
byli tutaj przed nami, wcale nie tak dawno temu. 

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

zapraszamy na VII edycję FestIwalu ŚladamI sIngera

Icchok Bashevis Singer, wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla, urodził 
się 14 lipca 1904 roku w Leoncinie pod Warszawą jako Icchok Zynger. Był sy-
nem rabina. Większość swoich utworów napisał w języku jidysz. Duża część jego 
twórczości jest związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed II wojną 
światową. Zmarł 24 lipca 1991 roku w Miami na Florydzie.

Batszeba Zylberman i Pinkas Mendel Singer, rodzice Icchoka pobrali się w Biłgoraju  
w 1889 roku. Jego ojciec należał do żarliwych wyznawców chasydyzmu, matka była cór-
ką rabina z Biłgoraja. Icchok miał trójkę rodzeństwa. Jego najstarsza siostra Hindełe Es-
ter została później pisarką, przyjmując nazwisko Esther Kreitman. Jego starszy brat Israel 
Joszua w przyszłości stał się wybitnym pisarzem żydowskim. Mosze, jego najmłodszy 
brat, został chasydem.

Icchok Bashevis Singer był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. W 1970 roku zdo-
był prestiżową nagrodę National Book Award za twórczość dla dzieci. Po raz drugi, ale 
już za całokształt twórczości, nagrodę tę otrzymał w 1974 roku. W 1975 roku otrzymał 
tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Rok 1978 przy-
niósł mu literacką Nagrodę Nobla. Jak dotąd jest to pierwszy i jedyny pisarz spośród 
twórców w języku jidysz, który otrzymał tę nagrodę.

Pisarz wydał kilkanaście powieści i zbiorów opowiadań, część w oryginale jako Ic-
chok Baszewis, resztę w przekładach na język angielski. W obszernym dorobku szcze-
gólne miejsce zajmują opowiadania. Zdaniem krytyki w nich najpełniej objawia się narra-
torskie mistrzostwo pisarza. Szczególny rozgłos zyskały opowiadania utrzymane w tonie 
ludowej baśni, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, tradycja z nowoczesnością, 
bluźnierstwo z głęboką wiarą, makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w nie-
zwykłym świecie rządzonym pozornie przez zjawiska nadprzyrodzone. Duża część jego 
twórczości wiąże się ze wspomnieniami z Polski. Odtwarzał zaginiony, żydowski świat  
z czasów przedwojennych. Źródło weny literackiej Singera często przypisuje się Biłgora-
jowi i warszawskiej ulicy Krochmalnej.

Ludzie pytają mnie często – dlacze-
go pisze pan w wymierającym języku? 
Chciałbym wyjaśnić to w kilku słowach. 
Przede wszystkim, lubię pisać opowie-
ści o duchach. A nic tak nie pasuje do 
ducha, jak wymierający język. Im bar-
dziej martwy jest język, tym żywszy 
jest duch. Duchy kochają jidysz, wszyst-
kie w nim mówią. Po drugie, wierzę 
w zmartwychwstanie. Jestem pewien, 
że Mesjasz wkrótce nadejdzie i milio-
ny mówiących w jidysz ciał powstaną 
pewnego dnia z grobów, a ich pierw-
sze pytanie będzie brzmiało „Czy jest 
do przeczytania jakaś nowa książka  
w jidysz?”

- fragment przemówienia I. B. Singera wygło-
szonego podczas uroczystej gali wręczenia 
literackiej Nagrody Nobla w 1978 roku.

Józefów przed 1939, 
cyfrowy model 3D 
opracowany przez 
Poligon Studio na 
zlecenie Ośrodka 
„Brama  Grodzka  
– Teatr NN” 
(  d o s t ę p n y  n a : 
w w w. m i a s t e c z -
ko. t e a t r n n . p l  )

(...) Reb Mosze Ber wędrował dalej pieszo i dlatego dotarł do miasteczka dopiero późną nocą. Zaszedł do domu nauki, ale nie wpuścili go do środka 
włóczędzy, którzy tam spali. Usiadł więc na schodach i znużony złożył głowę na kolanach. Jesienna noc była bezchmurna i zimna. Gwiazdy świeciły 
słabym światłem na tle ciemnożółtej poświaty. Stado kóz obgryzało cicho i zapamiętale drewno ułożone na zimę na dziedzińcu bóżnicy. Sowa zawodzi-
ła kobiecym głosem, jak gdyby użalała się na ciągłą niedolę; to przycichała, to znowu biadoliła, bez końca. O świcie pojawili się ludzie z drewnianymi 
latarniami, żeby odprawić slich, poprowadzili starca do środka, posadzili przy piecu i przykryli starymi tałesami, które trzymano w skrzyni. Później tego 
ranka przynieśli mu parę nabijanych ćwiekami wojskowych butów z surowej skóry. Choć buty okropnie uwierały, przyjął ten dar, ponieważ zależało mu 
na tym, żeby znaleźć się w Józefowie na Jom Kipur, które przypadało następnego dnia. (...)

I. B. Singer „Starzec”

Józefów, dom podcieniowy, 1935 r., fot. J. Świeży, 
WUOZ Delegatura w Zamościu.

Józefów, dom 
podcieniowy, 
1935 r., fot. 
J. Świeży, 
WUOZ 
Delegatura  
w Zamościu.
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CENTRUM JóZEFOWA

16.00-17:00   SZUKAJCIE PRZYJACIÓŁ   
SZTUKMISTRZA  
W różnych punktach miasta ar-
tyści festiwalowi indywidualnie 
prezentować będą swoje umie-
jętności. Istnieje możliwość oso-
bistego poznania i rozmowy, 
podpatrzenia warsztatu, obejrze-
nia krótkiego pokazu (koncertu).  
Artyści rozdawać będą gazetę  
festiwalową „Sztukmistrz Józe-
fowski”.

RYNEK

19.30 WIDOWISKO „PRZYJACIELE 
SZTUKMISTRZA”  
Spektakl plenerowy z muzyką na 
żywo i opowiadaniami Singera, 
z elementami cyrku, akrobatyki, 
beat box’u, teatru ognia, perfor-
mancu i happeningiem „Ulica Sin-
gera”. W spektaklu biorą udział 
artyści z Armenii, Burkina Faso, 
Czech, Izraela, Włoch i Polski.

W razie niepogody program będzie realizowa-
ny w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. 

WSTĘP WOLNY

Tiny Beat 
Czeski beat-boxer. Należy do światowej czo-
łówki ekwilibrystów artykułowania zrytmi-
zowanego dźwięku ustami. Jest pomysłowy  
i zabawny, świetnie dogaduje się z publicz-
nością, również po polsku. 

Ousmane Diarra
Multiinstrumentalista z Burkiny Faso gra-
jący na djembe, n’goni, balaphone i innych 
instrumentach  zachodniej Afryki. Czuje się 
bardzo dobrze zarówno w tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych kompozycjach. 
 

Witold Dąbrowski
Od ponad ćwierć wieku związany z Ośrodkiem 
„Brama Grodzka – Teatr NN”. Menedżer kul-
tury, animator, aktor, opowiadacz, miłośnik  
literatury Singera, którego wiele opowia-
dań prezentuje na scenie.  

Valeria Conte
Klarnecistka, etnomuzykolog i niestrudzona 
podróżniczka, kompozytorka. Podejmuje 
współpracę przy różnych projektach w całej 
Europie i nie tylko. Na jej eklektyczne granie 
mają wpływ: muzyka klezmerska i chasydzka 
oraz style muzyczne Bliskiego Wschodu.

Or Elkayam
Artystka cyrkowa i aktorka. Ukończyła trzy-
letnią szkołę cyrkową w Izraelu oraz kilka 
profesjonalnych kursów aktorskich. Specjali-
zuje się w akrobacjach na obręczy i elemen-
tach żonglerki oraz fire żonglerki.

Aleksandra Gronowska
Wokalistka i aktorka o wyjątkowej sile głosu 
i wyrazu. Wykonuje tradycyjne pieśni wie-
lu narodów jak i kompozycje współczesne.  
Posługuje się technikami białego śpiewu, jak 
również śpiewu alikwotowego. 
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Mushegh Khachatryan 
Artysta cyrkowy z Armenii w stylu hip hop. 
Oprócz zapierających dech numerów na 
dwu i półmetrowym monocyklu (żyrafie),  
specjalizuje się we freestylowej jeździe na 
jednym kółku pokonując miejski parkour.  

Gilad Shabtay
Dyrektor „Cyrku Gilgamesh”, gdzie jako 
główny i jedyny wykonawca: żongluje, tań-
czy na rękach, zieje ogniem, czaruje, straszy 
nas i bawi do łez. Pochodzi z Izraela, a jako 
prawdziwy cyrkowiec jest u siebie na całym 
świecie.  

Igor Lewandowski
Iluzjonista łączący pokazy iluzji z dużą dawką 
dystansu do siebie, inteligentnym poczuciem 
humoru, żonglerką, a czasami z monocyklem. 
Iluzją interesuje się od dziecka, ma za sobą wy-
stępy na różnych festiwalach i wydarzeniach 
tematycznych.

Konrad Kowalski
Aktor, animator kultury, specjalista od 
efektów ogniowych i pokazów fire show. 
Ma za sobą setki przeprowadzonych zajęć 
z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jego spe-
cjalizacją naukową jest demonologia i wie-
rzenia ludowe.

Mateusz Roger Strzempa
Muzyk, uwielbia przebywać wśród ludzi  
i dzielić się muzyką. Jest organizatorem wie-
lu lubelskich imprez. Klawiszowiec zespołu 
Ostatni Gasi Światło. Współpracuje z finalist-
ką The Voice of  Poland, Katarzyną Góras.

Arkadiusz Ziętek
Reżyser, aktor, trener, scenarzysta. Łączy różne 
dyscypliny sceniczne zapraszając do nich akto-
rów, muzyków, tancerzy, artystów cyrkowych. 
Zaciera granice między sceną i widownią. Od 
3 lat reżyser festiwalu „Śladami Singera”

CZY WIESZ ŻE:

I.B. Singer w swojej twórczości opisywał m.in: 
Aleksandrów, Janów Lubelski, Kraśnik, 
Chełm, Biłgoraj, Krasnystaw, Hrubieszów,  
Zamość, Bychawa, Krasnobród, Lublin, 
Frampol, Goraj, Tyszowce, Komarów,  
Rejowiec, Józefów, Krzeszów, Liśnik,  
Piaski, Radoszyce, Tarnogród, Turobin, 
Szczebrzeszyn, Kock, Parczew. 

Rys. Robert Sawa
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