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O DAPT CJI I KONCEPCJI 

„v laqodncj mistyce chasydyzmu, w jCQO oblokach, 

możliw e jest wszystko to, co je st nicmożriwc" . 

Łunaczarski 

Chasyd zki mot : wy są najcenniejszym osi<1gni ęciem żydowskiej twór 
czości ludowe j. Ch3sydyzm był ludowym ruchem religijnym o wysokich 
wa lorach m oralnych i socjalnych. W początkowym okresie przypominał 
on wiele z utopijnego demokratyzmu i socjalizmu. „Swiat to Bóg", m ó 
w ili chasydzi gł oszący nauk. otuchy, dobrej nad ziei i miłości do świata . 

Dyna mizm chasyd yzmu jako ruchu mas ludowych, jego wy. oka etyka 
i prawdziwie demokra tyczna filozofia inspirowały malarzy, muzy:.;:ó~\· 

i p isarz,,._ Z tej in .. p iracji pochodzi międz~· innymi dramat Sz. An-skiego 
„Dybuk". „Dzień i Noc" oraz inne sztuki An-skiego zawierają prawdziwe 
bogactwo żydowskiej legend~· ludowej, tradycji i z\vyczajów. 

Sztuki „Dzie11 i oc" An-ski nie zdążył napisać: do końca, ale przed 
śmiercią opowiedział całą treść swojej przyjaciółce dr Zofii Mirkin
Binstein, która ją dokładnie przekazała. W sztuce „Dzień i Noc" chas,v 
dyzm ukazan _,. jest już w okresie swo jego upadku, kied y ludowy dem o
kratyzm wstał zas t ąpiony cadyckim instytucjonalizmem, kied y całkO\vite 
by ło już oderwanie cadyków od mas, które wierzyły w nich ślepo , a tytu ł 

' więtego cadyka przekazy,vany był z ojca na . sy na, tworząc dynastie 
cadyków. Cadyk przestał być wtedy dzieckiem ludu, ja k Bal Szem. wy
branym przez lud na duchowego przywódcę, sta ł się raczej symbolem. 
. Jego dom to był dwór strzeżony przez rzesze gabich i szamesów. 

Cc>.dyk w nin iej szej sztuce ukaza ny jest w całym swym oderwaniu. 
egocentryzmie i dualizmie. Pochłonięty własną osobowością i jaźnią nie 
~ pełnia on już swojej właściwej fu nkcji, a kiedy okazuje _i , że i nasie
nie, z któ ego pows tał „ten, który cadykiem był już w łoni e matki" jes t 
wątpliwego pochodzenia, a nawet, w myśl wiary, zostało ono z góry przez 
Boga przeklęte i skazane .. cadyk traci oba swoje światy - według 

dogmatu odcięta została mu drorra do Boga , a od ludzi dawno już był 

oderwany. 
Wydaje nam s ię, że chociaż realia sztuki pochodzą ze Ś\Viata, którego 

j uż nie ma, problemy wodza i ludu, jednostki i społeczeóstwa oraz g rze
chu, „którego skutków nie naprawi żadna pokuta" pozos tają wciąż świe

że i aktualne. 
\V przedstawieniu staramy się stworzyć poetyck i pomnik form nie-

i. tniejąccgo już chasydzka-żydowskiego życia, przy jednoczesnym v•.;yrze
czeniu s ię obyczajowości na rzecz abstrakcyjności konfliktu i dramatu . 
Tak też pomyślana jest zarówno scenografia jak i choreografia i muzy
ka. Chóralne recitatiwa odgrywają rolę „ukrytego monologu" ludu, który 
nie śmiałby otwarcie w 'Powiedzieć swojej opinii przed cadykiem. Po
dział _na akty został zastąpiony przez podział na krótkie obrazy dla pod
kreślenia balladowości sztuki. 
Pragnęlibyśmy, ażeby to przedstawienie, którego żródłem jest żydow

ski folklor. stało się widowiskiem nc>. miarę współczesnego teatru. 
CHEWEL BUZGAN IZAAK DOGilVI 

STRESZCZENIE SZTUKI 

Obraz 1. 

Cadyk, reb Don, trwa w swoim odosobnieniu i obojętności na wszyst 
ko, co się wokół niego dzieje. Rozmyśla o swojej sios trze nicy, Miriam, 
!.;:tórej śpiew słyszy. J est pełen rozdarcia wewnętrznego i dochodzi do 
'-'·n iosku , że największy g rzech - pożądanie kobiety - można nie tylko 
zmyć, ale i uświęcić, bo i grzech.v nasze, jak wszys tko, dane nam zo s tały 
od Bog;i. 

Lud s karży się na obojętność cad, ka w obliczu nieszcziiścia, które 
spadło na miasto. Mia to zostało nawied zione przez epidemię, w \ yni!rn 
której ginc1 małe dzieci. 

Obr a z 2. 

Gabe Chananie, szames Gedali i s wat Mendel mówią o epidemii zabi
jającej małe dzieci. Tylko cadyk może uratować miasto, ale cadyk niko
go do s iebie ni e de.puszcza, pości, odpra\via rytualne kąp iele i nie chce 
wiedzieć o niczym, co się wokół dzi eje. Najszanowniejsi obywatele mi a 
sta zapowiedzieli s woje przybycie do cadyka z prośb4 o pomoc w nie 
szczęściu. Dowiadujemy się również, że ojciec reb Dona, poprzedni cadyk, 
zginął czterdzieści lat temu podczas pogromu, a matka Debora pozos tała 
po tym w ciąży z Donem, który z tego powodu został uznany cadykiem 
„jeszcze w łonie swej matki" . 

Obr a z 3. 

Miriam, sios trzenica rabiego Dona, pyta jego matkę , Deborę , dlaczeg 
j es t zawsze smutna i zamyślona . Debora odpowiada, że myśli o Bogu, 
który karze bez litości i nigdy n ie 'Przebac za grzechu. Debora zawiadamia 
Miriam, że rabi z Sawraniewa przy ł9.I swatów w -imieniu swojego syna. 
Miriam jest przerażona i pro i babkę, żeb jej nie wydawa no z2mąż, bo 
ona „nie może wyjść zamąż" ... Debora jes t bardzo zaskoczona reakc.i<1 
i\J iriam. 

Przed oczami Miriam zjawiają s ic: postaci e tań cz<ice zmy · łowy tan iec. 

Obr a z '1. 

Przedstawiciele mias ta wdzierają s ię de cadyka błagając go, żeby za 
żegna! epidemie;. i twierdzą, że s iedliskiem grzechu, przez który cierpi 
całe miasto, jest s tary młyn, w który m co noc o północy dzieją si 
dziwne rzeczy. Cadyk okazuje z początku swoją bezradność, poniewa ż 
nikt nie zna winnego, ale pod silną presją ,przedstawicieli społeczet1s\\ a 
postanawia, na wszelki wypadek, wys łać swojego gabego Chananie w no
ry do młyna, ażeby zobaczył, co tam s ię dzieje i wykry ł winowajców. 



Pu w,v j ś c iu cad~·ka, przeds tawiciele ludu w ·powiadają swoje wqtpliwo
~c i na temat jego wielk ości i mo cy i osqd zają j0.go wybuchy złośc i w sto 
sunku do nich. 

Obr a z 5. 

Rahi z Sav.rraniewa proponuje cadykowi, żeby odłoży ł zarc;czyt1,\' Mi
riam z j ego synem do czas u, gdy minie epidemia . Cad yk upiera s ię jed
nak, żeb.v zarc;czy ny odb ł y s ic; jak najszy bciej. Rabin z Sawraniewa 
odchodzi , a reb Don podcza modlitwy widzi dziwne postacie, które go 
namawiają do zwi ązania si~ z kobit:tą. którą pożąda. Reb Don kaja s ię 

potem przed Bogiem i prosi o przebaczenie. Przychodzi jego matka i pro
si. żeby pozwolił jej umrzeć, bo tli e jest już dłużej w sta nie dżwigać 
'wo.iego Ż.\' Cia. Reb Don całą swoj <1 „mocą " za tr z~·mu.ie ją na tym świecie 
i twierdzi, że ona i du chowe dziedzictko jego ojcó są jego jedynym 
opa rciem. De bora jes t p rze rażona i zabrania mu opi erać s ic; na jeno 
pr zod kach. T ylko na własnych siłach wolno mu polegać. 

Z młyna w ra ca Chanani e, który boi s ic; opowiedzieć, co tam widział. 
Dopiero przed gniewem ca dyka us tę puj e i opowiada, że widział zjawy 
i zł e duch y oraz kobiety i mc;żczyzn tańcz<)cyc h razem, a wśród nich 
grzes znilrn-winowajcę . który dopuścił się w sz cil eńs twie profanacji Pi sma 
Swiętego. Widział również jak wniesiono na posłaniu dziewczynę, którą 
gr ,:es znik począł cało\vać. Na uporczywe pyta ni a r eb Dona kim bv ł ten 
i:o.rzeszn ik, Chana nie odpowiada, że był nim on - ca dyk reb Don, a dziew
cz.vn <1 - Miriam. Cadyk porażony tą wi adomością zarzuca Chananie, że 
porozumiał się z diabł em przeciwko n iemu, cadykow i. Reb Don bieg nie 
do Miri am. 

Obr a z 6. 

Miriam marzy o nocach, które pozwalają jej śn ić o ukocha nym. Wcho
dzi reb Don i wy py tuj e .i<1 o jej samopoczucie i sny . Miriam p:iczyna 
prz,• pominać sobie swoje sny, a wtedy pojaw iaj ą sic; posta cie namawia
jące jq, żeby całowa ła i pieśc iła swojego w y branego, którego pos tać 

vidzi w swojej wyobrażni. „Co to za pos tać", p~· ta reb Don. „To jes teś 
t~ , mó j wu.i u", odpowiada Miriam. 

Ob.vwatele miasta na wieść , że matka cadyka jes t umieraj ąca ma.i <1 
nadziej . że tym rnzem, gdy nieszczęście dotarło już do jego domu, cad ,vk 
:i a reszc ie uż .v je swojej m ocy . 

O br a z 7. 

Debora przed ś mi ercią w yzn e>.je . y nowi, że przed czterdziestu Jaty , 
lded. zab ito jego ojca w czas ie pog romu , została zgwakona przez mor
derców, \'' w yniku czego urodził się on , Don. To dlatego Pan Bóg skara ł 
go żoną, która od dziesięciu lat leży niema i sparaliżowana. Reb Don 
wslr ząsnięty wola: „Clrnnani e, to ja bylem o północ r w młynie!"' 

Obr az8i9 

Rabi z Sawraniewa i jego swat pragną odw i eść cadyka ocl wypr::iwienia 
z. :uęczyn w czasie panującej ża łoby . Chananie sta ra s ic namówi<' cadyka 
do odmów ienia pokutnyc h mod litw i skruch y, ale rabi jes t przekonany, 
że skrucha nic nie pomoże. Rabi z Sawraniewa przytacza reb Dono\\'i 
1c rz."powieść o Hiobie, aby mu dodać otuchy. Wted y cady k występuje 

z os trą repliką przeciwko Bog u, który żą da of iar i posłuszet'lstw3 i ni 
zna miary w swoich żądaniach. Reb Don wyraża zwątpien ie w wielk ;Jść 

samego Boga. Rabi z Sawraniewa przy pomina reb Donowi, że obowi;1z„ 
Idem człowieka jest przes trzeganie boskich Dzies ic;ciu Przykazań a ni 
osą dzani e Boga. Reb Don odpowiada, że Dzies i ę ć Przykazali o bowiązuje 
również Boga. A skoro nL można, jak s ic; okazuje, znaleźć wybaw ieni a 
«V cnocie, on, r eb Don, spróbuje sprowadzić Zbawiciela przez prowoka 
cję, to jes t przez rozpt ęa nie s\vawoli i w . zystkich grzechów. Rozk:izuj 2 
C!tananic zwołać gośc i, na kry · stoły i wyprawić sobotni ą bi e iaclc; w sa
m ym frodku tygodnia„. 

Obraz IO. 

Goście nie rozum1eJą przyczyn y uczty . Chananie ni e chce im ni c w y
jaśni ć , podobnie i rabi z Sawraniewa , który każe im s i ę częstować i we
!>elić. Wchodzi reb Don, który tym ra zem nie zajmuje S\VOjego fo tela, bo 
chciałby sam przedtem przekonać s ic;, czy jest naprawd<; cadykiem. R eb 
Don każe opowiedzieć wszystko, co widział w mły nie . Chananie odma
wia, twierdzi, że to wszys tko mu s i ę tylko śniło. Wówczas reb Don am 
demons truje to, co s ic; działo w mły nie: pije bez błogosławieństwa. każe 
jeść potrawy mięsne ra zem z mlecznym i, i t3 ńczyć kobietom razem 
7. mężczyznami wyuzdane tańce. Podczas bachanalii , Chanan ie postal"a
wia spalić młyn i wyuicga. Reb Don usiłuj e jeszcze sprof<:nować Terę . 

al e rabi z Sawranicwa i pozostali Żyd zi r.i e dopuszczają d o tego. Zjawia 
si ę ;,1iriam świąteczn ie ubrana , tar'lczy z cadykiem r eb Donem i ł ą czy s i ę 

z nią w długim pocał unku . Nagle okazuje się, że młyn s toi w płomieniach. 
Reb Don przyjmuje to .iako wyrok ni eba skazując y go na ~pal eni e . Za

bieni Miriam i odchodzi, żeby wraz z nią zgin ąć w płomieniach . 

Wszyscy świadczymy 

NA BUDOWĘ SZKOt I INTERNATOW 
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Wojewódzka Spółdzielnia Pracy 
im. Naflalege Botwina 

Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27 

te lefon 360-34 

Zawiadamia uprzejmie P.T. Klientów, iż uruchamia w od
remontowanym budynku przy ul. Swidnickiej 1'0 we 
Wrocławiu: 

WZOROWY PUNKT USł,UGOWY 

świadCZ"JCY usługi dla ludności w zakresie: 

szycia miaroweg·11 odzieży damskiej i 1m:skiej 

z atrakc} jnych importowanych materiałów. 

''o p T I M · 
SP0t,UZIELNIA PRACY 

GALANTER Y JNO-ODZIEŻOW A 

Warszawa, ul. Marszałkowski 84/92 

A 

oferuje usługi dla ludności w punktach usługowych: 

kuśnierstwo - Al. Jerozolimskie 11/19 
krawiectwo dci.mskie - ul. Armii Ludowej 12 

'' 

krawie<.:two damskie ciężkie i lek kie - ul. Senatorska 24 
krawiectwo lekkie - ul. świętokrzyska 32 
dziewiarstwo - ul. E . Plater 47 
dziewiarstwo - ul. Puławska 102 

z własnych i powierzonych materiałów. Usługi wykonywane 
sri wzorowo i terminowo. Ponadto Spółdzielnia Pracy poleca 

wysokiej jakości kalanterię, jak: 

APASZKI - SZALE - CHUSTKI 

do nabycia w u społecznionych punktach sprzedaży 

Spółdzielzia Pracg 
,,F ARMEDIA'' 

Lódż. ul. Tuwima 6 

Tel. 301-50, 20!1-20, 510-23 

Polecamy dla odbiorców krajowych i na ekspo rt szerok i, 

atrakcyjny asort~· ment wyrobów spawanych z fo lii galan

tcry.incj, jak: piłki, k a czuszki. sarenki i inne zaba,.vki, 

sprzc;t sportowo-t.uryst •czny , wy roby z folii odzieżowej, 

ratykuly gospodarstwa domowego i zabawki - z tworzyw 

termoplastycznych i term outwardza lnyc h . 

Wyroby nasze są znane szeroko z es te tyczn ego wyk onania 

i wysokie.i jakości. 

SPÓLDZIELNIA INWALIDÓW 

>>I NEK S<< 
Wrocław, ul. Cybulskiego 35 

tel. 24 182 , 25s:i2 

produkuje i poleca 

duży asortyment aktówek biuro\vych i szkolnych. toreb 

gospodarczych i spacerow eh , nesesery z tworzyw sztucz-

nych oraz szeroki asortyment pqd zli z włosia szlachetnego, 

półszlachetnego i ~zczeciny. 



SPÓŁDZIELNIA PRACY 
,, B U M E. 1' ,, 

Warszawa, ul. Podchorążych ;32, teł. 497-25 

Spółdzielnia produku.i e i poleca dla odbiorców krajowych 

i na eksport szeroki asortyment wyrobów z tworzyw szt:ucz-

nych spawanych i wtryskowych w różnych branżach, 

a \V szczc>gólności: odzieżowej, galantery .inej, art. gospo-

dars twa domowego i zabawkarskie.i. 

\Vyroby Sp1jłdziclni Prac)' „B U M E T" znane s~ z wy-

sokic,j ,jakości. 

... 
SPOŁDZIELNIA PRACY 
,,TŁUMACZ'' 

. 
Punkt Usługowy Warszawa, ul. Zielna 4 pawilo n 32 

czynny od godz. 10- 18, sobota 10-lti 

wykonuj e w j ęzykach obcych: 

wypełnianie for mularzy paszportowych, 

pisanie korespondencji, 

tłumaczenia dokumentów prawnych itp. 

WIELOBRANŻOWA 
PRZEMYSŁOWO - USł.UGOW A 

SPOł.DZIELNIA PRACY 
im. LEWARTOWSKIEGO 

Gliwice, ul. MIJ•ńska 3, tel. 37-3:3 

prod uku je i poleca: 

- Łóżka s kła dane a luminiow e 

- Wyroby z folii: jak portmo ne tki, kosmetyczki, bankno-
tówki. torby plażowe itp. 

- \Vyroby eloks~·lowane z alu m inium jak ; uch\ yt_v, ła ń cu

chy, wisiorki, szlufki itp. 

- P unkt usługowy w Gliwicach przy ul. Nowotki S napra
wia parasole oraz łóżka składane . 
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