
Tomasz Śpiewak
reż./dir. Remigiusz Brzyk



obsada:
Anna Antoniewicz

Dagna Dywicka
Magda Grąziowska
Ewelina Gronowska

Joanna Kasperek
Bartłomiej Cabaj

Janusz Głogowski
Edward Janaszek

Wojciech Niemczyk
Andrzej Plata

Łukasz Pruchniewicz
Dawid Żłobiński

Krzysztof Kowalewski (głos)

c
z

a
s t

r
w

a
n

ia: 12
5

 m
in. bez przerw

y
P

R
E

M
IE

R
A

: 16
.12

.2
0

17
reżyseria: Remigiusz Brzyk

tekst: Tomasz Śpiewak

scenografia i kostiumy:  
Iga Słupska i Szymon Szewczyk

muzyka: Szymon Szewczyk

asystentka reżysera: Dagna Dywicka



Twórcy spektaklu wracają do trudnych wydarzeń  
z 4 lipca 1946 roku, jakie zapisały Kielce  
na kartach historii świata. W okresie niesłabnących 
nastrojów antysemickich plotka o porwaniu polskiego 
chłopca przez społeczność żydowską doprowadziła 
do nieszczęścia. Tłum przy współudziale służb  
mundurowych dokonał zbrodni, w wyniku której 
zginęło ponad 40 osób. 



Tragedia naznaczyła wiele pokoleń. I to właśnie  

pamięć o tych zdarzeniach, ich wydźwięk i wpływ  

na Kielce, nie zaś liczne hipotezy dotyczące przyczyn 

czy źródła pogromu, interesują Tomasza Śpiewaka  

i Remigiusza Brzyka najbardziej. W swej pracy  

wrócili do kamienicy przy Planty 7/9, gdzie pogrom 

miał miejsce, a gdzie dziś funkcjonuje Stowarzyszenie 

im. Jana Karskiego, ale i mieszkania prywatne. 

- kamienica mieści się w centrum miasta, 

ale nie wszyscy aktorzy i realizatorzy byli tam 

wcześniej albo znali historię pogromu. chcieliśmy 

zobaczyć swoje własne reakcje, poznać topografię 

miejsca. to było epicentrum wydarzeń, które potem 

rozlały się na miasto. dom stanowił dla nas inspirację 

– podkreśla tomasz śpiewak. 

Widzowie oglądają więc na scenie scenografię  

projektu Igi Słupskiej i Szymona Szewczyka,  

wzorowaną właśnie na kamienicy stojącej  

przy ulicy Planty.



Wzruszająca, ale i wstrząsająca historia miesza 
porządki czasowe. Przenosi publiczność,  
co oczywiste, do roku 1946, kiedy to mieszkańcy  
kibucu przygotowywali się do wyjazdu do Palestyny  
w poszukiwaniu spokojnego życia, pokazuje  
ich marzenia, ich zainteresowania, ich codzienność - 
wszystko tak brutalnie przerwane przez pogrom. 



Sceniczna opowieść zahacza o rok 2004,  
w którym Instytut Pamięci Narodowej umorzył 
śledztwo prowadzone wokół wydarzeń  
przy ulicy Planty, osadzona jest także  
we współczesności – czasie, kiedy pamięć  
o pogromie jest szczątkowa i wykoślawiona.  
Co z nią zrobimy?  
Jak przekażemy naszym potomnym? 



Spektakl dostał się do finału 24. Ogólnopolskiego  
Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, 
a Dawid Żłobiński za swą rolę został uhonorowany  
Nagrodą im. Jana Świderskiego ufundowaną przez  
Zarząd Sekcji Teatrów Dramatycznych ZASP. 

inne prezentacje „1946”:

//  11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska  
Komedia, Kraków 2018

//  17. Festiwal Prapremier: Nie/Podległa,  
Bydgoszcz 2018

//  38. Warszawskie Spotkania Teatralne, 2017



Brzyk i Śpiewak dbają, by do odbiorców nie przema-

wiać z katedry – to ważne w czasach, gdy każda próba 

otwartego rozmawiania o czarnych kartach polskiej  

historii nazywana jest przez prawicę „pedagogiką 

wstydu”. To teatr, który jest ostrożny i radykalny  

zarazem; próbuje być wyrazistym głosem w publicznej 

debacie – a nie rocznicową celebracją. Terapią,  

a nie homilią czy aktem oskarżenia. Niemniej terapia 

polega na nazywaniu rzeczy po imieniu. A to dzisiaj 

akt odwagi.

Witold Mrozek GAZETA WYBORCZA

Nie ma w tym spektaklu żadnej łopatologii, żadnego 

mizdrzenia się do widza ani taniego grożenia palusz-

kiem. Jest mierzenie się z tematem trudnym, delikat-

nym i skomplikowanym, jest mówienie prawdy prosto 

w oczy i odważne zadawanie pytań. Takie rzeczy są  

w teatrze możliwe kiedy ma się mądry i dobrze  

napisany tekst, utalentowanego reżysera i świetny  

aktorski zespół – to jest właśnie przypadek Tomasza 

Śpiewaka, Remigiusza Brzyka i aktorów Teatru im. 

Stefana Żeromskiego w Kielcach, którzy po raz  

kolejny pokazują, co znaczy tworzyć publiczny teatr  

z misją społeczną.

Mike Urbaniak PAN OD KULTURY



Myśląc o pogromie, trzeba się skonfrontować nie  
z pytaniami, jak czy dlaczego do niego doszło,  
ale z dużo trudniejszą i, wbrew pozorom, bardziej 
złożoną kategorią myślenia o nim jak o tym,  
co „tak głęboko naruszyło porządek dlatego,  
że ludzie znaleźli się w sytuacji niesamowitej  
pokusy i – jej ulegli.

Jakub Papuczys DIDASKALIA



Spektakl dociera do jeszcze jednej, niezwykle istotnej 

warstwy problemu. W efektownym, bo kostiumowym,  

i długo budowanym finale twórcy odnoszą się  

do założycielskiej dla kieleckiego pogromu  

„legendy o krwi”(…) Zabobon ten funkcjonował  

w całej Europie od dziesięciu wieków, wspierany  

przez Kościół, bo rzekome ofiary mordu rytualnego 

kilkakrotnie wyniesiono na ołtarze.

Kalina Zalewska TEATR

To właśnie alternatywne strategie pamiętania stają się 

właściwym tematem kieleckiego spektaklu, który ma-

nifestacyjnie wręcz ucieka od zbudowania spójnej  

narracji opartej na rekonstrukcji zdarzeń. Mimo  

wykorzystania w scenariuszu licznych dokumentów,  

tekstowych i fotograficznych, z pewnością nie jest to 

teatr edukacyjny, który chce wtłoczyć widzowi  

spetryfikowany obraz historyczny.

Joanna Puzyna-Chojka

To jedna z ważniejszych premier grudnia i całego  

zeszłego roku.

Marcin Pieszczyk WPROST



TRAILER

MAKING OF THE SPECTACLE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M0jLnFXRPMM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=OvlEetOglgE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=OvlEetOglgE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=M0jLnFXRPMM
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The authors of the play return to difficult happenings 
of the 4th of July 1946, which made Kielce go down  
in the World history. In the period of relentless  
anti-Semitism a rumour about kidnapping a Polish 
boy by the Jewish community led to a disaster.  
A mob, with uniformed services involved,  
commited a felony, as a result of which  
over 40 people lost their lives. 



This tragedy marked a lot of generations. And this is 

the memory of these very events, their repercussions 

and influence on Kielce, and not numerous hypothe-

ses concerning the cause or the source the pogrom, 

are what interest Tomasz Śpiewak and Remigiusz 

Brzyk most. During their work they came back to  

a tenement house at 7/9 Planty, where the pogrom 

took place, and where nowadays one can find  

The Jan Karski Society as well private apartments. 

‘’the tenement house is situated in the centre  

of the town,but not all actors or people involved 

in the production had been there before or had 

known the history of the pogrom. we wanted  

to see our own reactions, get to know a topography 

of the place. this was an epicentre of the events, 

which then flooded the whole city.the house was  

our inspiration”, tomasz śpiewak emphasizes. 

So on stage spectators see the scenography  

designed by Iga Słupska and Szymon Szewczyk, 

modelled on the tenement house in Planty Street. 



A moving, and at the same time shocking story  
mixes a real time order. It transfers the audience,  
which is obvious, to 1946, when inhabitants of  
a kibbutz were getting ready to leave for Palestine  
in search of peaceful life. It shows their dreams,  
their interests, their every-day reality – everything  
terminated so abruptly by the pogrom. 



The story onstage also recalls the year of 2004,  
in which The Institute of National Remembrance  
decided to discontinue the proceedings connected 
with the events in Planty Street. It is set in  
contemporary times as well – when the memory  
of the pogrom is vestigal and distorted.  
What will we do with it?  
How will we pass it to our descendants?



The play got to the finals of 24.Ogólnopolski Konkurs  
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (a national 
competition for staging a Polish contemporary play),  
and Dawid Żłobiński for his role was awarded the Jan 
Świderski Prize funded by Zarząd Sekcji Teatrów  
Dramatycznych ZASP. 

other presentations of ‘’1946”:
//  11. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia 

 (an international theatre festival in Cracow, 2018)
//  17. Festiwal Prapremier: Nie/Podległa  

(a prepremiere festival in Bydgoszcz, 2018)
//  38. Warszawskie Spotkania Teatralne  

(theatre meetings in Warsaw, 2017)



Brzyk and Śpiewak do not give any lectures to the 

audience – it is especially important nowadays when 

every attempt to talk openly about the dark side  

of Polish history is immediately labelled a 'shaming  

pedagogy' by the right wing. This theatrical perfor-

mance is careful and radical at the same time.  

It does not want to end up as a commemorative  

initiative, but it aspires to be an expressive voice  

in the ongoing public debate – a therapy rather than  

a homily or an accusation. And this therapy makes  

us call things by their real name which is an act  

of courage in modern times.

Witold Mrozek GAZETA WYBORCZA

This is not a plain and cheap theatrical performance 

fawning over the audience. It faces a difficult, subtle 

and complex issue of telling the truth openly and 

asking questions courageously. Showing such  

struggles in the theatre is possible with a wise and 

well-written text, a talented director and a brilliant  

acting troupe – which was achieved in case of Tomasz 

Śpiewak, Remigiusz Brzyk and the actors from the 

Stefan Żeromski Theatre in Kielce who yet again teach 

us how to create a spectacle aimed at social issues  

in the public theatre.

Mike Urbaniak PAN OD KULTURY BLOG



Reflecting on the pogrom, one must confront  
not the questions of how or why it happened but  
a much more difficult and, contrary to appearances, 
more complex category of thinking about it as  
something which ‘’disturbed the order so profoun-
dly because people faced overwhelming tempta-
tion and – they yielded to it”.

Jakub Papuczys DIDASKALIA



The play reaches one more, enormously important 

layer of the problem. In an attractive, costume and 

building up for a long time finale the creators refer  

to ’’the legend of blood”, a founding legend for the 

Kielce Pogrom (…) This superstition had existed 

all over Europe for ten centuries, supported by the 

Church, as alleged victims of ritual killings were  

nominated for sainthood a couple of times.

Kalina Zalewska TEATR

Alternative strategies of remembering are a real  

topic of the play from Kielce, which downright explicitly 

escapes from building a coherent narration based  

on a reconstruction of events. In spite of using  

numerous documents, both written and photographic 

in the libretto, it is certainly not an educational theatre, 

which wants to squeeze a spectator into a fossilized 

historical image. 

Joanna Puzyna-Chojka

This is one of more important premieres of December 

and the whole last year..

Marcin Pieszczyk WPROST
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www.teatrzeromskiego.pl
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