
Akacje i  Cynamon. Montaże. / Acacias and Cinnamon. Montages.

Na podstawie korespondencji i prozy Brunona Schultza, Zofii Nałkowskiej, Debory Vogel, Józefiny 

Szelińskiej, Romany Halpern, Anny Płockiej, oraz książki Regiony wielkiej herezji Jerzego 

Ficowskiego 

Based on the letters and prose of Bruno Schultz, Zofia Nałkowska, Debora Vogel, Józefina 

Szelińska, Romana Halpern, Anna Płocka, and Jerzy Ficowski’s book Regions of the Great Heresy

reżyseria i adaptacja / directed and adapted by: Joanna Grabowiecka

opracowanie muzyczne / musical arrangement: Joanna Grabowiecka

realizacja dźwięku / sound engineer: Maria Waśkiewicz

opieka artystyczna / artistic supervision: Andrzej Broska

obsada / cast: Ewa Greś, Sylwia Najah, Ernestyna Winnicka, Sebastian Świerszcz

język / language: PL

czas trwania / duration: 30 min. 

W twórczości Brunona Schultza kobiety pełnia rolę fetysza. W życiu jednak artysta traktował je z 

najwyższą powagą. Były dla Schultza partnerkami dialogu na temat sztuki, inspirowały go, 

wreszcie – dawały wsparcie psychiczne. Tragiczne dzieje Historii sprawiły, że większość z nich 

podzieliła jego los ginąc podczas II wojny światowej, a te, które przeżyły, nigdy nie pogodziły się z 

jego nieobecnością płacąc za to cenę samotności i wyobcowania. Cudem ocalała z wojennej pożogi 

korespondencja, osobiste relacje oraz fragmenty twórczości Schultza, dają szansę by na ich 

podstawie zrekonstruować biografie i sylwetki wybitnych: utalentowanych, odważnych, 

wrażliwych, a które z racji przedwczesnej śmierci lub świadomego wyboru zostały skazane na 

zapomnienie. Poznając je, mamy szansę zbliżyć się do fenomenu, jakim był autor Sklepów 

Cynamonowych, człowiek skomplikowany, pełen sprzeczności, po mistrzowsku żonglujący słowem 

i emocją.

In the work of Bruno Schultz women figure as fetish objects. But in everyday life the artist treated 

them with the utmost seriousness. For him they were partners in dialogues about art, a source of 

inspiration and, ultimately, a source of psychological support. But as the tragic historical events 

surrounding WWII unfolded, most of these woman shared his fate and died during the war. Those 

who survived refused to accept that he was gone; the price of their refusal was solitude and 

alienation. Miraculously, letters, private recollections and fragments of Schultz’s work somehow 

survived the wartime conflagration; these present an opportunity to reconstruct the biographies and 



profiles of the outstanding, talented, courageous, sensitive women who have been forgotten either 

because they died too soon or because they willfully chose a life of obscurity. Meeting them gives 

us a chance to draw closer to the phenomenon that was the author of The Street of Crocodiles, a 

complex man full of contradictions, a masterful juggler of words and emotions.


