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2022 festiwalowy
wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1978),  
urodził się 14 lipca 1904 roku. Był synem rabina. Większość 
swoich utworów napisał w języku jidysz. Wydał kilkanaście 
powieści i zbiorów opowiadań, część w oryginale, większość 
w przekładach na język angielski. W obszernym dorobku 
szczególne miejsce zajmują opowiadania utrzymane w to-
nie ludowej baśni, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, 
bluźnierstwo z głęboką wiarą, tradycja z nowoczesnością, 
makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwy-
kłym świecie rządzonym pozornie przez siły nadprzyrodzone. 
Duża część jego twórczości jest związana ze wspomnieniami  
z Polski, którą opuścił przed wybuchem II wojny światowej. 
Odtwarzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwo-
jennych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił w małych  
miasteczkach Lubelszczyzny. Zmarł 24 lipca 1991 roku.

W 2011 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie stwo-

rzył projekt letniego międzynarodowego festiwalu „Śladami Singera: Spotka-

nia. Warsztaty. Sztuka”. Od pierwszego zrealizowanego projektu festiwal ten 

ewoluuje, korzystając z doświadczeń kolejnych edycji i wpisując się coraz 

mocniej w krajobraz kulturowy miejsca, w którym wyrósł – Lubelszczyzny. 

Powstał festiwal, który jest jednocześnie przedsięwzięciem i regionalnym  

i uniwersalnym na styku kultury, dziedzictwa, sztuki, turystyki i edukacji. Przed-

sięwzięciem możliwym tylko tutaj, ze względu na okoliczności powołania go 

do życia. O jego wyjątkowości zdecydowała twórczość Icchaka Baszewisa 

Singera, jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku. Wartość jego literatury 

została doceniona najważniejszą nagrodą – literackim Noblem, przyznanym 

w 1978 roku. Jego twórczość, w języku jidysz stanowi integralną część także 

polskiego dziedzictwa kulturowego. Odnajdujemy w niej obrazy nieistniejącej 

już dziś na terenie naszego kraju tradycyjnej społeczności żydowskiej. Jest to 

szczególnie widoczne tutaj we wschodniej Polsce, będącej swoistym „jidysz 

landem”,  krainą, w której język noblisty był językiem blisko 1/3 wszystkich 

mieszkańców. To także miejsce, w którym dokonała się ich Zagłada. Wśród 

wielu miejscowości, w których pisarz umieścił losy bohaterów swoich opo-

wiadań znajduje się kilkadziesiąt miast i miasteczek regionu lubelskiego. I choć 

mamy świadomość, że funkcjonują one trochę jak literackie figury, to faktem 

jest że nazwy Lublin, Bychawa, Biłgoraj, Goraj, Janów Lubelski, Józefów, Kock, 

Krasnobród, Kraśnik, Lubartów, Łęczna, Piaski, Stary Dzików, Szczebrzeszyn 

wymieniane są, dzięki tłumaczeniom we wszystkich niemal językach świata. 

Jeszcze 90 lat temu w miejscach tych tętniło żydowskie życie. 80 lat 

temu rozpoczęła się Akcja „Reinhardt”, której celem było zamordowanie 

wszystkich Żydów znajdujących się na terenie Generalnego Gubernator-

stwa. Wiedzą o tym historycy, wiedzą też czytelnicy Singera w najodleglej-

szych zakątkach świata. Chcielibyśmy, żeby taką świadomość mieli także 

współcześni mieszkańcy tych miejscowości? Chcąc im o tym przypomnieć 

Powstał festiwal.. .
stworzyliśmy projekt festiwalu „Śladami Singera”. Stworzyliśmy go, jako  

artystyczną i edukacyjną podróż, odwołującą się do literatury noblisty i do 

lokalnej historii. Zaprosiliśmy do współpracy lokalne samorządy, ośrodki  

i centra kultury, stowarzyszenia i osoby prywatne. Dzięki współpracy z nimi 

co roku międzynarodowa grupa artystów reprezentujących różne dziedzi-

ny sztuki (muzyka, teatr, taniec, cyrk, f ire show) nazywając się Przyjaciółmi 

Sztukmistrza (( Jasza Mazur – bohater książki „Sztukmistrz z Lublina”) tworzy 

unikalne widowiska plenerowe, które bawią, wzruszają, skłaniają do reflek-

sji nad skomplikowaną przeszłością. Na spotkania z taką artystyczną formą 

przychodzą każdorazowo setki osób. Występujemy zwykle na kameralnych 

scenach domów kultury, czasem w budynkach dawnych synagog oraz na 

otwartych placach położonych w centrach, parkach, rynkach. 

Naszą festiwalową przygodę rozpoczęliśmy w 2011 roku. Dotarliśmy 

wtedy do 5 miejscowości: Tyszowiec, Szczebrzeszyna, Józefowa, Biłgoraja  

i Lublina. Co roku grono odwiedzanych miast powiększało się o kolejne:  

w 2012 – Bychawa, w 2013 – Kraśnik, w 2014 – Krasnobród, w 2015 – Kock, 

w 2016 – Piaski, w 2017 – Janów Lubelski, w 2018 – Chełm, w 2019 – Goraj, 

w 2020 – Łęczna, w 2021 – Lubartów, w tym roku – Stary Dzików. Przed 

nami kolejne miejscowości opisane przez Singera. Odwiedzanych miejsc  

wystarczy na wiele festiwalowych edycji. 

Festiwal mocno wpisuje się w filozofię działania organizatora - Ośrod-

ka „Brama Grodzka – Teatr NN”, odkrywającego i dokumentującego ślady  

żydowskiej obecności, nie tylko w Lublinie, ale także w Regionie. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy w tym roku 

po raz kolejny mogli się wybrać w festiwalową podróż.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie.

    Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Grupa muzyków. Skan fotografii 
autorstwa Abrama Zylberberga. 
Kolekcja Szklanych negatywów  
z kamienicy Rynek 4. Lata 30.  
XX w. Archiwum fotografii 
Ośrodka „Brama Grodzka – 
Teatr NN” w Lublinie.



P R O G R A M
F E S T I W A L U
KAŻDA MIEJSCOWOŚĆ
I DZIEŃ 
godz. 18.00
 
„Gimpel the Fool returns to Poland” 
 (Gimpel Głupek wraca do Polski)

Projekcja filmu dokumentalnego „Gimpel the 
Fool returns to Poland” (Gimpel Głupek wra-
ca do Polski). Autorem filmu jest Howard Rypp  
– aktor, reżyser, twórca działającego w Tel Avi-
vie Teatru Nephesh. Howard Rypp był uczestni-
kiem VIII edycji festiwalu w 2018 roku i prezen-
tował wtedy na scenie adaptację opowiadania 
I.B. Singera „Gimpel Głupek”. Film jest jego 
osobistą relacją dotyczącą tamtego festiwalu, 
jego idei, tworzących go osób, jego patrona  
- I. B. Singera, a także współczesnej Polski oraz 
relacji polsko-żydowskich. Praca nad filmem 
wciąż trwa, dlatego prezentowana wersja jest 
wersją roboczą. 

„W powiększeniu – Isaac Bashevis Singer”

Projekcja skróconej wersji programu publicy-
stycznego „W powiększeniu – Isaac Bashevis 
Singer”, produkcji TVP. Dzięki bohaterom 
programu poznajemy ważne fakty dotyczące 
życia i twórczości Noblisty.

II DZIEŃ 

godz. 19.00   

„Ostatni Demon”

monodram inspirowany opowiadaniem I.B. 
Singera o tym tym samym tytule w wykonaniu 
Witolda Dąbrowskiego z towarzyszeniem Ma-
teusza Strzempy (akordeon). Specjalna festiwa-
lowa wersja z odniesieniami do lokalnej historii. 

godz. 20.00

„Przyjaciele Sztukmistrza 2022”

Spektakl plenerowy z muzyką na żywo z ele-
mentami cyrku, akrobatyki powietrznej, tań-
ca, beat boxu, teatru ognia. W spektaklu pod 
kierownictwem artystycznym Arkadiusza Zięt-
ka biorą udział artyści z Polski, Czech, Izraela,  
Argentyny i Chile. 

Na wszystkie wydarzenia 
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TINY BEAT (CZECHY)
BEATBOXER

MATEUSZ „ROGER” STRZEMPA
PIANISTA, AKORDEONISTA (POLSKA) 
Pianista akordeonista, kompozytor, aranżer, 
organizator wydarzeń na terenie Lublina oraz 
Warszawy. Na swoim koncie zapisał udział  
w wielu koncertów i festiwalach organizowa-
nych w Polsce i za granicą. Muzyka którą wy-
konuje jest bardzo zróżnicowana, jednak cały 
czas pozostaje w klimatach rozrywkowych  
i jazzowych. Laureat nagrody akompaniatora  
na VI Ogólnopolskim Festiwalu Wschody.

Aktor fizyczny, żongler, reżyser i nauczyciel cyr-
ku. Prowadzi swoje badania i pracę od ponad 
17 lat wokół sztuk performatywnych i cyrku 
społecznego. Poprzez laboratoria badawcze 
bada linie mowy ciała, takie jak manipulacja 
przedmiotami, teatr fizyczny, teatr masek  
i taniec. Pracował jako nauczyciel cyrku w in-
stytucjach w Chile, Brazylii, Hiszpanii, Brazylii, 
Argentynie i Polsce. 

FABIAN VASQUEZ (CHILE)
ZONGLER

GILAD SHABTAY (IZRAEL)
KLAUN I CYRKOWIEC

Beatboxer z Czech z pasją do muzyki elektro-
nicznej i 15-letnim doświadczeniem na scenie. 
Wielokrotny czeski mistrz beatbox i TOP 16  
na Wolrd Beatbox Battle Championship. Obec-
nie bardziej niż na rywalizacji skupia się na byciu 
dobrym wykonawcą, lubi łączyć swoją sztukę 
beatboxingu z innymi muzykami i artystami 
wszelkiego rodzaju. (Beatbox - sztuka artykuło-
wania zrytmizowanego dźwięku ustami)

Klaun i cyrkowiec z Izraela mieszkający  
w Berlinie. Studiował cyrk w Hiszpanii, taniec  
w Izraelu, teatr we Francji i grał różne spektakle 
w 23 krajach. Z wielką pasją do niewerbalnej 
komedii gra teraz postać Włóczęgi, którym 
jest... on sam.

.

Urodziła się w Argentynie. W 2004 roku roz-
poczęła karierę w cyrku. Kiedy już tam weszła, 
odłożyła na bok wszystkie swoje poszukiwania, 
by odkryć ten ŚWIAT. Specjalizuje się w akro-
batyce powietrznej, ale rozwija się także w in-
nych dyscyplinach. Szuka nowych form i nowych 
wyzwań. Występuje w Ameryce Łacińskiej  
i Europie. Artystka w ruchu, między powie-
trzem, a ziemią. 

PAULA PASSARO
AKROBATKA (ARGENTYNA)

LENA WITKOWSKA 
AKTORKA, SPIEW (POLSKA)

  Wokalistka, Aktorka. Z wykształcenia kul-
turoznawca (US, UAM), ukończyła XII Aka-
demię Praktyk Teatralnych Gardzienice. 
Obecnie twórczyni zespołu REJS (muzyka 
w inspiracji piosenki aktorskiej), współtwór-
czyni zespołu   CUKRY (folk wiejski, folk 
miejski). Zdobywczyni Grand Prix, Tuka-
na Publiczności i i Tukana Dziennikarzy na  
42 Festiwalu Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu w 2022.

‚
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MICHAL RYCAJ
FREESTYLE FOOTBALL, 
GITARZYSTA (POLSKA)

Piłkarski Freestyler oraz 3-krotny 
Mistrz Świata Freestyle Football 
(2013, 2015, 2018). Przygodę z trika-
mi rozpoczął w 2005 roku. Jego drugą 
pasją jest tworzenie muzyki. Michał 
jest producentem muzycznym i gita-
rzystą. Aktualnie pracuje nad swoim 
debiutanckim albumem instrumental-
nym.

.

ALEKSANDRA KLIMASZ 
VASQUEZ (POLSKA)

AKROBATKA
W wieku 6 lat rozpoczęła swoją przygo-
dę z akrobacjami sportowymi. Jest złotą 
i srebrną medalistką Mistrzostw Polski 
i Europy w kategorii grup i par kobiet. 
Po zakończeniu kariery akrobatycznej  
i ukończeniu studiów zaczęła występo-
wać w cyrkach na całym świecie, m.in. 
w Chile, gdzie wygrała festiwal South 
American Traditional Circus, a także  
w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczo-
nych, Hiszpanii i na Malcie. 

ARKADIUSZ ZIETEK 
REZYSER (POLSKA)

Twórca teatralny urodzony w Lublinie. 
Wieloletni kierownik artystyczny Inter-
kunst e.V. w Berlinie. W swoich mię-
dzynarodowych projektach łączy różne 
dyscypliny sceniczne zapraszając do 
nich aktorów, muzyków, tancerzy, ar-
tystów cyrkowych. Kładąc duży nacisk 
na interaktywność i spontaniczność 
stara się zacierać granice między sceną 
i widownią. Jako reżyser, aktor, trener, 
scenarzysta angażuje się w projekty do-
tyczące problemów społecznych

WITOLD DABROWSKI 
AKTOR, OPOWIADACZ 

(POLSKA)
Animator kultury, aktor, storyteller. 
Zastępca dyrektora Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie, w któ-
rym organizował lub współorganizował 
setki wydarzeń kulturalnych. Jednym nich 
jest ten festiwal, w którym od początku 
pełni rolę dyrektora. 

.
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Urząd Miejski w Bychawie
Urząd Miasta Kraśnik
Urząd Miasta Lubartów
Urząd Miejski Piaski
Urząd Miejski w Kocku
Urząd Miejski w Łęcznej
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Urząd Gminy Stary Dzików
Urząd Miasta Biłgoraj
Urząd Miejski w Józefowie Biłgorajskim
Urząd Gminny w Goraju
Urząd Miejski w Krasnobrodzie

Bychawskie Centrum Kultury
Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Lubartowski Ośrodek Kultury 
Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
Dom Kultury w Kocku
Centrum Kultury w Łęcznej
Janowski Ośrodek Kultury 
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
Biłgorajskie Centrum Kultury 
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Biłgorajskim
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju
Krasnobrodzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera 

Bychawa

Cyrk T. Sidolego – Fragment afisza przedstawienia „Ostatni tydzień”. Kraków, 1878. 
Źródło: Biblioteka Jagiellońska. Domena Publiczna.

Rabin w Bychawie, prowadzący jesziwę jest geniuszem. Potrafi zadać dziesięć pytań i dać 
na nie wszystkie jedną odpowiedź… Tamtejsza jesziwa jest mała, liczy zaledwie trzydzie-
stu studentów, a mieszkańcy miasteczka dają im wszystkim pokoje. Nikt nie chodzi głodny, 
a gospodynie cerują skarpetki studentów i piorą ich ubrania.

I. B. Singer „Jentł, chłopiec z Jesziwy” 

(...) Jest taka sieć, stara jak Matuzalem, delikatna jak pajęczyna i równie podziurawiona, 
która zachowała swą moc do dziś dnia. Gdy demon znudzi się gonitwą za wczorajszym 
dniem albo wirowaniem na skrzydłach wiatraka, zagnieżdża się w lustrze. Tam czeka jak 
pająk w pajęczynie, a jakaś mucha na pewno wpadnie. Bóg obdarzył kobiety próżnością, 
zwłaszcza te bogate, urodziwe, bezpłodne i młode, które mają dużo czasu i mało znajo-
mych. Taką kobietę znalazłem w Kraśniku. (...)

I. B. Singer „Lustro”

Kraśnik

(...) W Piaskach był dzień targowy. (...)
Targ rozpoczął się o świcie, ale spóźnieni chłopi szli jeszcze drogą. Jeden prowa-
dził wychudłą krowę do uboju, inny świnię lub kozę. Kobiety w chustkach na głowie 
zawiązanych na drewnianej ramce - co oznaczało, że są zamężne - niosły swoje to-
wary w miskach, dzbanach i koszykach przykrytych płótnem. Śmiały się i zagadywały  
do Jaszy. Pamiętały go z objazdu wsi, w których występował kilka lat temu. (...)

I. B. Singer „Sztukmistrz z Lublina”

Piaski

Kock
(...) Były uczeń jeszywy, młodzieniec o imieniu Berl Josełs - Berł syn Josła, zwany też 
Berkiem Joselewiczem, uczestniczył u boku bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki  
w walce o wyzwolenie Polski. Berek Joselewicz stał się ze studenta jeszywy polskim  
pułkownikiem i uważa się go za jedną z najwybitniejszych postaci w polskiej historii. (...)

I. B. Singer „Pułkownik Berek Joselewicz” 

(...) Pochodził z rodziny ludzi honoru. Dziadkowie zarówno ze strony ojca, jak i matki,  
byli znani ze swej uczciwości. Pradziadek gonił kiedyś jakiegoś kupca aż do Łęcznej,  
aby mu zwrócić zapomniane dziesięć groszy. (...)

I. B. Singer „Sztukmistrz z Lublina”

Łęczna

(...) Kiedyś widziałam janowskie więzienie. Niełatwo było stamtąd uciec. Miało żelazną 
bramę, czarną jak smoła, i otoczone było wysokimi murami. Byli tam też strażnicy. (...)

I. B. Singer „Czarownik”

Janów Lubelski

(...) Sto lat temu, a może jeszcze dawniej, w Szczebrzeszynie żył skryba, reb Meszulam. Był 
on szeroko znany. Powiadano, że za każdym razem, gdy miał napisać na zwoju święte imię, 
zanurzał się w rytualnej kąpieli. Ponieważ miał wysokie kwalifikacje, żądał za swoje usługi 
niebotycznych pieniędzy. Za parę tfilin potrafił wziąć pięć guldenów lub więcej. Biedaków nie 
było na to stać, lecz bogacze przyjeżdżali do niego z Biłgoraja, Zamościa, Janowa i Hrubie-
szowa. Jego litery wyglądały jak perełki. Używał atramentu i pergaminu, który importował  
z Lipska. Dokładnie opracowywał każdy list. W szabas i w święta młodzi ludzie gromadzili się 
u niego w domu, a on ich nauczał. (...)

I. B. Singer „Błędy”

Szczebrzeszyn

(...) W okresie gdy mnie nie było, ojca mianowano rabinem w Starym Stykowie we 
Wschodniej Galicji. Była to wioska składająca się z kilkudziesięciu pokrzywionych, stoją-
cych wokół bagniska chat o krytych słomą dachach. Tak przynajmniej wyglądał dla mnie 
Stary Styków jesienią 1924 roku (...)

I. B. Singer „Trzy spotkania”

Stary Dzików (Stary Styków to Stary Dzików)

(...) W mieście były dwa rodzaje chasydów, ci z Turzyska i ci z Nowego Sącza, a ponieważ dzia-
dek odwiedzał w czasach młodości dwór turzyskiego cadyka, należał do tej grupy. Mimo to był  
w konflikcie z synami starego rabina, rebem Jakubem Leibełe oraz rebem Mottełe Kuzmerem, którzy 
przyjeżdżali do Biłgoraja, zabiegając o wiernych. Zatrzymywali się u dziadka i zawsze wywoływali 
niesnaski. Dziadek trzymał na podwórzu szałas na święto Sukot, który można było podnosić i opusz-
czać na linach. Gdy przyjeżdżał z wizytą któryś z rabinów, dziadek przenosił się do szałasu, razem 
ze swoimi księgami, piórami, kałamarzem, papierem oraz samowarem, i siedział tam, popijając 
gorącą herbatę i studiując Torę. Komentarze, które wtedy pisał, nadawały się raczej do spalenia 
niż do opublikowania. Obydwaj rabini bali się go, ponieważ zawsze mówił prawdę prosto w oczy, 
potwierdzając w ten sposób prawdziwość powiedzenia: 

„Słowa uczonego są niczym rozżarzone węgle...”. (...)
I. B. Singer „Po zaślubinach”

Biłgoraj

(...) 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 dziedziń-
cu bóżnicy. Sowa zawodziła 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 skrzy-
ni. 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 

Goraj zawsze był odcięty od świata. Dokoła na mile rozciągały się pagórki i gęste lasy. Zimą 
na drogach czyhały niedźwiedzie, wilki i dziki; od czasu kozackiej masakry te złe bestie 
bardzo się rozpleniły.

I. B. Singer „Szatan w Goraju” 
 

Goraj 

(...) Na starość reb Naftali Oleszycer, przełożony gminy w Krasnobrodzie, został bez dzieci. 
Jedna córka zmarła przy porodzie, druga w czasie epidemii cholery. Syn utonął, gdy konno 
próbował pokonać San. Reb Naftali miał tylko wnuczkę Akszę, sierotę. Nie było w zwycza-
ju, by kobieta studiowała w jesziwie, bowiem „córki królewskie są wspaniałe”, a wszystkie 
córki żydowskie są córkami królów. Ale Aksza uczyła się w domu. Zadziwiała wszystkich 
urodą, mądrością i pilnością. Miała jasną karnację, ciemne włosy i niebieskie oczy. (...)

I. B. Singer „Korona z piór”

Krasnobród


