
Recenzje 
 

(…)Patrząc na Nowaka miałem wraŜenie, Ŝe oto wyłonił się skrawek zaginionej Atlantydy, o 
której powiadają, Ŝe była, a niektórzy znali nawet jej mieszkańców. Chodzi mi o typ 
aktorstwa, którego na polskich scenach niemal juŜ nie uświadczysz, które jest właściwie 
reliktem dawnego teatru, a które w przelotnym jak epifania uobecnieniu okazuje się 
fascynujące. (...) Nowak gra. Wychodzi na scenę i przez pół godziny jest Herszem Singerem. 
Nikogo nie obchodzi, co robił przedtem i co będzie robił potem, nie ma w nim skrawka 
prywatności, którą mógłby przehandlować publiczności uwielbiającej ten towar. W pewnym 
sensie Nowaka w ogóle nie ma. I na tym polega paradoksalna miara jego aktorstwa."  
Janusz Majcherek, „Teatr”  
 
(…)Największym atutem spektaklu jest aktorstwo, to na nim opiera się przedstawienie. 
Tadeusz Malak jest swobodny, ma łatwość nawiązywania kontaktu z widownią i 
natychmiastowego zjednania sobie ich sympatii. Opowiada lekko i z humorem. Znakomity 
Jerzy Nowak, w roli starego Singera, odkąd pojawia się na scenie, pochłania całą uwagę 
widzów. JuŜ sama jego obecność wywołuje emocje, zaś smutek i nostalgia, jaką moŜemy 
usłyszeć w drŜącym głosie i przybijającym spojrzeniu, robi niebywałe wraŜenie 
Magdalena Urbańska 
Dziennik Teatralny Kraków 
 
(…)Ogromne oklaski naleŜą się za aktorstwo najwyŜszej próby. Rola Jerzego Nowaka to 
majstersztyk, który i bawi i wzrusza do łez, i dla którego naprawdę warto zasiąść na widowni 
teatru. 
Kamila Bubrowiecka 
Dziennik Teatralny Kraków  
 
 
(…)Sprawdziło się powiedzenie, Ŝe znakomity aktor potrafi nawet zagrać  
krzesło tak, by publiczność zgotowała mu owację na stojąco. 
 
Wydawało się, Ŝe opowiastka Romana Brandstaettera "Ja jestem śyd z  
Wesela'" pokryta patyną czasu nie wytrzyma konfrontacji z kolejnym  
pokoleniem teatralnej widowni. I jakie było zdziwienie wszystkich, kiedy  
się okazało, Ŝe nie tylko wytrzymała, ale wszyscy Ŝałowali, Ŝe znakomity  
spektakl dobiegł końca. Jerzy Nowak i Tadeusz Malak (który takŜe dokonał  
adaptacji tekstu i jest reŜyserem przedstawienia) tak przykuli uwagę, Ŝe  
ludzie zapomnieli okręceniu się, o tym, Ŝe jest gorąco. Był tylko tekst i  
ich dwóch. Co ciekawe, nie pamiętam, Ŝeby kiedyś w trakcie  
przedstawienia witano oklaskami aktora w Scenie na Piętrze, a z takim  
przyjęciem spotkał się Jerzy Nowak. Po zakończeniu trochę śmiesznej, ale  
i smutnej opowieści była owacja na stojąco (pierwsza w tym sezonie)(…) 
  
"Owacja dla mistrzów słowa" 
ElŜbieta Podolska 
Polska Głos Wielkopolski nr 126/30/31.05.09 
 


