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MIASTO KTÓREGO NIE BYŁO - video
„Miasto, którego nie było” to spektakl teatralno-cyrkowy. Łączy w sobie techniki  
sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka, akrobatyka powietrzna (sztrabaty, trapezy), koło  
akrobatyczne (Cyr wheel) i żonglerka, z elementami teatru tańca, teatru ruchu i teatru 
plastycznego. Połączenie to jest możliwe dzięki wyjątkowemu na polską skalę zespołowi 
złożonemu z doświadczonych ludzi teatru oraz artystów związanych z tańcem, muzyką  
i nurtem Nowego Cyrku.

Spektakl stworzony został z okazji obchodów jubileuszu 700-lecia Lublina. Inspiracją  
do powstania scenariusza była przedwojenna historia miasta, legendy, mity, opowiada-
nia oraz twórczość artystów związanych z Lublinem, takich jak Franciszka Arnsztajnowa,  
I.B Singer, Edward Hartwig.

Przedstawieniu towarzyszy grana na żywo muzyka, inspirowana folklorem polskim,  
żydowskim, ukraińskim i cygańskim, a także polskimi szlagierami dwudziestolecia między-
wojennego.

Spektakl opowiada o mieście częściowo wyobrażonym. Przestrzeni spotkań ludzi  
odmiennych i nie do końca poznanych. Miejscu nieustannego krzyżowania się kultur, 
postaw, sposobów na życie. Prowadzi to z jednej strony do nieuchronnych nieporozumień  
i konfliktów, a z drugiej - do tworzenia życiodajnej, twórczej energii, która buduje przestrzeń 
społeczno-kulturową miasta. Poprzez przywołanie zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych 
historii, stworzony został wielowymiarowy, oniryczny świat, którego być może nigdy nie 
było, z pewnością już nie ma, ale w jakiś sposób przeczuwamy jego potencjalną obecność.

Spektakl wyprodukowany został z okazji Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublina przez  
festiwal Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie KE-JOS-THE-AT-ER z Wrocławia przy 
współpracy z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu oraz Festiwalem 
OFCA w Oleśnicy.

https://vimeo.com/233886556
https://vimeo.com/233886556


Libretto 
Scena 1. „Dybuki”

Scena inspirowana mistycyzmem i folklorem żydowskim. Dybukami nazywane były dusze zmarłych, 
które nie mogąc zaznać spoczynku szukały żywych osób, by wtargnąć w ich ciało.
Taniec, kontorsja
Muzyka: częściowo improwizowana kompozycja wykorzystująca elementy tradycyjnych melodii 
polskich, ukraińskich, żydowskich i cygańskich

Scena 2. „Miasto”
W scenie poznajemy mieszkańców wyobrażonego miasta. Jednym z nich jest postać inspirowana 
bohaterem opowiadań I.B. Singera - głupcem Szlemielem.
Żonglerka, taniec
Muzyka: melodia inspirowana popularnym tangiem Adama Astona „Skrwawione serce”
W scenie wykorzystano nagrania z archiwum Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, będące rekon-
strukcją dźwiękosfery przedwojennego Lublina.

Scena 3. „Okna”
Podczas purimowego święta mieszkańcy miasteczka oddają się zabawie, tańcu i hulankom.
Taniec na trapezach cyrkowych
Muzyka: „Cziribim”, tradycyjna melodia żydowska związana ze świętem Purim, w aranżacji swin-
gowej



Scena 4. „Poetka”
Scena inspirowana postacią lubelskiej przedwojennej poetki Franciszki Arnsztajnowej. W scenie 
wykorzystano fragment wiersza poetki pt. „Noc księżycowa”
/.../
Cienie milczące,
W dźwięk nie spowite mowę
Skry chłoną księżycowe,
Błękitnosrebrne skry...
Promień jak i wichrem wić
Namiętnie drga...
To śmiech, to cicha łza.
Ktoś stąpa, ktoś tam dyszy,
Za nami sunąc w ślad,
Ktoś pełza tuż, tuż w trop,
Jakby się krył...
W srebrzystej lutni gra,
Śmiech i łzy,
Dźwięki płonące.
I zda się, że wskroś ciszy
Nie wiem, czy duch, czy mgła,
Czy srebrnych świateł snop...
Blask?... czy mgła?...
Widmo na łące…

Kontorsja z krzesłem
Muzyka: częściowo improwizowana kompozycja z udziałem piły

Scena 5. „Czarownica”
Scena inspirowana postacią Zofii Filipowiczowej, pojawiającej się w starych księgach lubelskiego 
sądu w związku z oskarżeniem o czary. Czarownice i „guślice” potrafiły według dawnych wierzeń 
przewidywać przyszłość, a także sprawić, by dwoje ludzi zakochało się w sobie.
Żonglerka hulahopami
Muzyka: częściowo improwizowana kompozycja z udziałem piły



Scena 6. „Rusałka”
Scena inspirowana lubelską legendą o nieszczęśliwie zakochanej akrobatce cyrkowej, której dusza 
po samobójczej śmierci zamieniła się w rusałkę. Rusałka to także nazwa dzielnicy Lublina, w której 
rozbijały się namioty cyrkowe.
Taniec akrobatyczny
Muzyka: Melodia inspirowana popularnym tangiem Adama Astona „Usta”

Scena 7 „Lincz”
Kontynuacja poprzedniej sceny. Kochankowie nie mogli zostać razem, rozdzieleni przez silny kon-
wenans społeczny, który traktował artystów cyrkowych na równi z włóczęgami, złodziejami czy 
prostytutkami.
Taniec akrobatyczny
Muzyka: Melodia i słowa tradycyjnej pieśni weselnej z Lubelszczyzny „Zasiała nam się drobna rute-
jka” (tekst)

Scena 8. „Koncert”
Etiuda muzyczno-żonglerska, wykonana przez postaci poczciwego głupca Szlomy i jego władczej 
żony.
Żonglerka maczugami
Muzyka: Tradycyjna melodia cygańska „Opa cupa”

Scena 9. „Widzący”
Scena inspirowana postacią Widzącego z Lublina. Zginął on, wypadając przez okno na ulicę, za co 
ortodoksyjni Żydzi oskarżali demony.
Układ ruchowy z przedmiotami codziennego użytku
Muzyka: Kompozycja inspirowana tradycyjną melodią żydowską „Taniec rabina”

Scena 10. „Lot”
Lot Widzącego z Lublina, któremu mimo działania złych demonów udaje się pokonać siłę grawitacji
Układ akrobatyczny na sztrabatach
Muzyka: Kompozycja inspirowana tradycyjną melodią żydowską

Scena 11. „Karnawał”
Wielokulturowy karnawał, w którym niezależnie od pochodzenia uczestniczą wszyscy mieszkańcy 
miasta. Scena inspirowana tradycyjnymi przedstawieniami Purim Spiel i paradami purimowymi
Kompozycja elementów żonglerki i tańca
Muzyka: Kompilacja tradycyjnych melodii żydowskich, polskich, cygańskich i huculskich



Scena 12. „Dyktator”
W mieście pojawia się tyran - dyktator. Wygłasza on do zgromadzonych tłumów mowę, będącą 
parodią przemówień słynnych wodzów.

Scena 13. „Marsz”
Musztra i marsz wojska zapowiadającego nadejście nieszczęścia.
Choreografia żonglerska
Muzyka: rytm marsza

Scena 14. „Apokalipsa”
Miasto opanowuje chaos wojny.
Elementy żonglerki, tańca i akrobacji
Muzyka: Kompozycja improwizowana

Scena 15. „Demon wojny”
Wojna niszczy miasto, doprowadzając do jego unicestwienia.
Akrobacje na kole Cyr wheel
Muzyka: Kompozycja własna, na końcu urwana melodia żydowska

Scena 16. „Odejście dybuków”



POSTACI
Marta Kuczyńska – poetka, żona Szlomy, dyktator (kontorsja, klaunada, akrobacje na trapezie, 
żonglerka)
Marcin Janiak – amant, kochanek Rusałki, Widzący z Lublina, Demon wojny (taniec akrobatyczny,  
akrobacje na sztrabatach, akrobacje na kole)
Matylda Górska – Czarownica (kontorsja, żonglerka hula hopami)
Zuzanna Nir – Rusałka ( taniec, taniec akrobatyczny)
Adam Banach – Szloma (klaunada, żonglerka) 

TWóRCy
Scenariusz, koncepcja: Jacek Timingeriu, Marta Kuczyńska
Reżyser: Jacek Timingeriu
Drugi reżyser: Marta Kuczyńska
Kierownictwo muzyczne: Katarzyna Timingeriu
Scenografia i kostiumy: Diana Jonkisz, Anna Hul
Reżyseria światła: Maciej Dziaczko
Pomoc choreograficzna: Ewa Wagner
Muzycy: Katarzyna Timingeriu, Jacek Timingeriu, Mikołaj Nowicki, Mateusz Nowicki
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