


W kręgu 
An-skiego 

W powszechnej św iadomości Szymon 
An-ski (Salomon Zc inwel Rapopon ) 
uchodzi za autora jed nego utworu -
legendy dramatycznej Na pogranic~u 
dwóch świmów. Dybuk. ie jest to prawda 
- pisarz ten pozostawi ! po sob ie bogatą 
i różnorodn<1 spuśc iznę literacką. Jednak 
właśnie Dybuk przyn iósł n- kiemu 
światową sławi; . sławę spóżnioną. 
bo pośmiertną. 

Bez wątpienia An-ski był ciekawą 
osobowością i indywidualnośc i ą twórczą, 
która nic znalazła porozumienia ze swoją 
epoką. By ł odrzucony za równo przez 
środowisko ortodoksyjnych Żydów , jak też 
przez rosyjskich rewolucjoni stów , 
z którymi związał się na długie lata. 
Wierzy ł w rewolucję bol szewicką, był 
nawet wy brany po roku 1917 do władz 

tego ruchu w Petersburgu. Jed nak po 
czystkach. które nastąpiły po zamachu na 
Lenina , An-ski uciekł z Rosji , tralił do 
PO'lski , gdz ie w roku 1920 zmarł 

w Otwock u. 

D.vbuk trafił na scenę dopiero po ś mierci 
pisarza. a głośne przed tawienie 
Wachtangowa z roku 1922 . zrealizowane 
w Teatrze Habima w Moskw ie ,jest 
początkiem jego sławy pisarskiej. 

An-ski urodził się w Witebsku w roku 
1863. Wychował się w tradycyjnym 
środowisku żydowskim, jednak wcze.~nie 

zapoznał się z prądami Haska li 
(żydowskiego oświecenia), które odegrały 
znaczącą rolę w jego życ iu . Nie stal s ię 

nigdy tzw. Żydem zasymilowanym, jednak 
odrzucił zew nętrzność żydowską. 

wchoqząc - za Mendel ssohnem - do grona 
Żydów zeuropeizowanych. Jako młody 
człowiek zafascynował s i ę ruchem 
socjalistycznym i na długie lata oddał 
swoje pióro w służbę tej idei, działając 
jako pub I i cysta a także jako działacz 
rewolucyjny w środowisku żydowskim 

Szymon An-ski (z lewej ) w towarzystwie 
wydawcy i kr)1yka literackiego 

Samuela Nigera. Wilno 1919 

Rosji. Sprawiło to , i ż An-ski w roku I 894 
został wydalony z Rosji, trafił do Francji, 
gdzie nadal prowadz ił ożywioną 
działalność publi ystyczną, drukując 
swoje artykuły w pras ie żydowskiej. 
By t ta k że wówczas sekretarzem znanego 
rewo lucjonisty-emigranta Piotra Ławrowa. 
W roku 191 O został zmuszony do 
opuszczenia Francji. Wrócił do Rosji, 
kontynuował swoją działalność jako 
zwolennik rewolucji - był autorem hymnu 
ż.ydowskich socja li stów Die Szwue, 
napi sał też pracę Fun der rusiszer 
rewolucjonerer bell'egung. Po wybuchu 
rewolucji był czynny we władzach 
bolszew ick ich w Petersburgu. Wkrótce 
jednak przekonał się, iż idea socjalizmu 
zyskuje inne ob licze niż myślał. 
W rezultacie rozstał s i~ nie tylko z sarną 
ideą, ale także z Rosją Lenina. 

Na szczęście dla literatury i kultury 
żydowsk i ej An-ski miał także inne pasje. 
One też sprawiły , i ż dzisiaj traktujemy 



jego fascynacje socjalistyczne jako epizod 
w życiu pisarza, ważny dla niego samego, 
mniej istotny dla współczesności. 

An-ski był wybitnym etnografem, 
można powiedzieć, iż poszedl w ślady 
Glogera, wytrwale zbierając pieśni 
swojego narodu i zapisując je. W roku 
1911, namówiony przez swojego 
przyjaciela - muzyka Joela Engela 
(1868-1927), podjął swoistą ekspedycję 
etnograficzną na Ukrainę, gdzie 
znajdowaly się ośrodki chasydyzmu. 
Owocem tej wyprawy był opublikowany 
póżniej zbiór legend i pieśni ludowych. 
Obok Saula Ginsburga, Pereca Mark.isza 
i Noacha Pryluckiego, An-ski i Engel byli 
najwybitniejszymi żydowskimi 
etnografami początku naszego stulecia. 
Engel zresztą odegrał szczególną rolę 
w życiu i twórczości An-skiego. To on 
właśnie jak_o pierwszy opowiedział mu 
legendę o dybuku, owym duchu zmarłego, 
który wciela się w ciało żywego 
człowieka. Sarn ponoć usłyszał ją od żony 
właściciela jakiejś oberży. Engel także -
uczulił An-sk.iego na znaczenie muzyk.i 
w ceremoniach chasydzkich. 

Fascynacje folklorem żydowskim 
ujawniły się nie tylko w Dybuku, ale także 
w innej nie ukończonej sztuce o tematyce 
chasydzkiej pt. Noc i dzień 
i w satyrycznym poemacie o ludowym 
pojmowaniu Nieba i Piekła. An-ski byt 
takl..e autorem ważnego dzieła o znaczeniu 
historycznym - tr.i:ytomowej pracy 
o stratach kultury żydowskiej podczas 
pierwszej wojny światowej (Der Jidiszer 
Churbanfun Pojln, Galicje un Bukowine). 
W latach 1920-1923 opublikowano 
w Warszawie Dzieła zebrane An-sk.iego, 
liczą one trzynaście tomów. Na język 
polski byty właściwie przełożone ty !ko 
Dybuk i Noc i dzień . Naszemu czytel
nikowi nieznane są powie.ści An-skicgo 
(debiutował w roku 1884),jego 
opowiadania, eseje i szkice etnograficzne. 
Być może Michał Friedman zechce kiedyś 
przełożyć te utwory na język polski. 
Więcej wtedy moglibyśmy powiedzieć 
o An-skim - prozaiku . 

Pierwsza wersja Dybuka, jak podaje 
w swojej pracy magisterskiej Anna 
Madeyska-Pilchowa, powstała w roku 
1914 w języku rosyjskim. Potem An-ski 
przełożył utwór na jidisz. Ten tekst zaginął 
podczas ucieczki An-skiego z Rosji. 
Sztuka zachowała się dzięki temu, 
iż wybitny poeta Chaim Nachum Bialik 
przełoży! wersję rosyjską na hebrajski, 
a sarn An-ski na tej samej podstawie 
zrekonstruował tekst w języku jidisz. 

Zachowawcze środowiska żydowskie 
źle przyjęły Dybuka i za życia An-skiego 
utwór ten nie mógł być wystawiony. 
Przypuszczam, iż powodem oporu wobec 
tej sżtuki był nie tylko bunt Chanana 
przeciwko tradycji, ale także podskórny 
erotyzm Dybuka . Dość powiedzieć, 
że prapremiera sztuki odbyła się 
w trzydzieści dni po śmierci An-skiego. 
Wystawił ją w języku jidisz Dawid 
Herman, kierownik Wilner Truppe, 
w Warszawie w grudniu 1920 roku. 
Herman zwrócił szczególną uwagę na 
wierne odtworzenie obyczajowości 
chasydzkiej. Rolę cadyka Ezriela grai 
Abram Morewski, zasłużony potem bardzo 
dla recepcji teatralnej i filmowej Dybuka 
(to właśnie Morewski zagrał Ezriela 
w znanym filmie Michała Waszyńsk.iego 
z roku 1937, tenże był autorem pierwszej 
realizacji Dybuka w Teatrze Żydowskim 
w Warszawie w 1957 roku). 

Światową karierę Dybuka rozpoczyna 
jednak dopiero sławne przedstawienie 
Wachtangowa z 1922 roku. Spektakl ten 
był pokazywany w wiciu krnjach, stając 
się sensacją artystyczną. Wachtangow 
zrealizował świetny spektakl, a aktorzy 
Habirny stworzyli swoisty kodeks moralny 
obowiązujący w zespole. Ta surowa reguła 
przypomina w niektórych punktach, 
zasady wprowadzone przez Juliusza 
Osterwę do Reduty. Ten swoisty 
,,klasztor" Teatru I labirna stal się znany 
w Europie. Edward Gordon Craig, witając 
w Londynie w 1938 roku żydowskich 
aktorów, powiedział: „I lab.ima to grupa 
aktorów, która odnalazła swoją jedność 
(„.) grupa, która dobrze wie, co znaczy 

zbi orowe wykonani e i :le wrażenie ca łośc i 
bicr1.e sit;: z pracy Lespołowej („.) Wi e, że 
wszyscy w takim tcalr7.C musz<J być 
a ł-.torami z charakte rem - nic wpadającymi 
w przesadny en tuz j um amatorami , lee1. 
ludźmi W>pólnego celu . Habima składa s ię 
z takich własnic ludzi i dlatego istnieje od 
dwudziestu lat. Europa poważa Habirnc;: 
nie za jej zdolno ści 01·ganizacyjnc - to 
by ł o by mało - lecz 7.a jej zdolnośc i 

twurczcgo dzialania i sztukę aktorską ." 
(zob. Katarzyna Ławniczak . Dialog . 
1988 . nr4 ) 

Rzecz paradoksalna , ;i:e początkowo 

zespól Habimy wcale nic zamierz ał grać 

Dybuku An-skiego. Zaloi.yc icl teatru. 
achum Cemach. s taw i a ł sobi za cel 

odrodzenie jc;:zyka hebrajskiego 

Grobowiec pisarq S. An-skiego, 
J.B.Dinesohna i l.L. Pereca 

wzniesiony wg projektu 
Abrahama Ostrzegi w 1924. 

i stworzenie ·ceny . która by łaby swo istym 
przcwoJn iki cm do Ziemi Św ivtej Habi ma 
chc i ała głos ić słowa Proroków, być 
miejscem odrodzenia narodow~go Żydów, 
prz ci ws tawi a ła sic;: syndromowi getta. 
1ożna bez przesady pow i edzieć . że opór 

Ccmacha i zespołu Habimy przełamali 
dopiero Stani >ławski i Wachtango , 
którzy stali si Jak by ojcami duchowymi 
s eny hebrajskiej. 

Praca nad Dybukiem w Habimic trwała 
1. przerwami od 1919 rok u do premiery 
w 1922 . Spektakl by ł jednym 
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Afisz Teatru Habima anon~ujący tr7.ed1sctne 
pn:ed. la"icnie Dybuka. Mosk"a 1925 

Z pra"cj: Paula \.\'alter w scenie 
7. wars1.awskiej prupremicry f)_ybuka, 
prz)'J:Otowancj przi:z Wilncr T ruppe 

pod kicro"nictwcm Dawida llcrmana 
War~ra"a 1920 

1. wai.nicj ,1ych dokona1i w L: akj karier1.c 
rc:iy\ rsk icj Wadltangowa. '" ni st) m 
manifc,tem jcg „reali w1u 
fan tastyC1 n.::go". Art y'ita dał przej nrnj <1c:e 
„mister ium cha~yd 1 kic". w kto rym chc;tnic 
posł g i wał , je;: dcfom1acj <J gc~t u 
i ekspresjoni -iyc111<J churaktc.ryzacj<1 
(jej autorem by ł wybit ny aktor Jurij 
Zawadski). Mu1ykc; do spektak lu 
opracował Joe l Engel (do dzis iaj [)r /mk 
w wie lu teatrach grany j.::s t \ l.i~ nie 
1. muzyką tego kompo1ytora . który t.rcszq 
w 1926 roku smor1ył nieza lc.:.n<) su i tę 
orkiestrowq Hadib11k op. 35). 

Wachtangow zhudowa ł pr1 cJrnuj<1cą 
opowie\: o przenikani u s ię dwóch 
swiatów. nie bylo natomiast jcgo 

zamiarem tworzen ie widowiska 
folklorystycznego . Akcentował poetyck i 
charakter sztuki An-sk icgo . co nie 1awsze 
właśc iwie zostalo zrozum iane przez 
kry tyk9. Pod zas wysti;:pów zagra ni ~ 1.nych 
recenzenci pi sali c1c;:sto . iż Dybuk ~tanow i 

re ali styczną rekonstrukcję obyczajO\ ośc i 
chasydzkiej. en fa ł szywy odbiór 
pektaklu Wac htangowa po zyn il n i emałe 

szkody w późn iejszych reali zacjach sztuki 
An-sk icgo . którą c Lęsto traktowano jako 
swob ty dokument etnograliczny (do 
dzisiaj t.rc sz tą pug l ąJ ten poku tuje w wiciu 
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omówieniach en yk lopccJycznych Dybuku) . 

Polski c1ytclni k rnpo111al · i ę LC szt uką 
A n-~k i ego w 19::' 2 rolo.u cJ 1ic;:k i 
przek ładow i J . .T oelona i J. Rollersmana . 

a sceni;: pobk <1 natomiast Dybuk tra fi I 
w trzy lata pc'iin icj . kicd) to Andr7Cj 
Marek wy ·tawil utwór we wlasnym 
tłumaocni u najpicrw w Teatr1.e 
MicJskim w Łodzi (premiera IX kwietnia 
1925), a pote m w Warvaw ic w Tcatr1e 
S1karlatna r1 ska (premiera 29 maja 
1925) . Wy ni ka z tego . że właśnie w Lod1. i 
oJ byla si ' polska prapremiera Dyi>11ko . 
Rece nzent Boles ław Dud1ińsk i na łamach 
Kuriera Lrid:kiegn o ·en il spelo.tal..1 
wy~oko . P i sa ł. ii .Drh11k spowi ty \\' mgły 
j ak ic~o .~ ni cd; i..;icJszcgo 1up lni c 
rnmantyzmu. sk4pany w mistyc111ych 
~wia t łach za1ic111skoś c: i , jest istotnie 
n i e pw~ciętny m tworem scenicznym 
i wc;gieln ym kamieniem ,fawy zmarlcgu 
przed pi c;:c iu laty autora" Dudzińsk i 
podkr .sl il urn icjc;t ną prace; rei:yscra , 
w~pomni al o pic;knych se nach 

zbiorowych. wyróż. nił szczególnie aktorów 
- Bia loszczyńskiego za p i ękną rolę 

Chanana i J arkowską. która imponowała 
dramatyczną ek spresją w scenach 
opętania. Recenzent krytykował natomiast 
zbyt ro7\vlek łe tempo spek taklu 
i nadmierne uwypuklenie warstwy 
obrzi;:dowej widowiska (Kurier L1!d::);i 
z 21kwietnia 1925). 

Mics i ąc pó:i nicj 
warszawską prcmieri;: 
Drb11ka oglwJał Tadcus1 
Boy -Żc l c 1is k i. I on 
pozytywnie oceni! wys iłek 
7cspol u. Pisał. i7 
najsilniej sze wra:ienic 
sprawiło na nim „to 
obcowanie żywych ze 
zmarłymi , ta nieprzerwana 
ci ąg lość mii;:clzy i.yc iem 
doczesnym a ż.yci cm 
zagrobowy m, które moi.na 
pojmować ( ... )jako 1 ecln ą 
z płaszczyzn naszego 7.ycia 
wewnc;trzncgo ( „ .) 
Reb Ezryl staje sic; nic 
si rai. ni k iem zabobonc'iw , ale 
wladc<J i piastunem dusz" 
(T . Boy-Ze l e ń s ki , Romanse 
cie11i1iw , Warszawa 1987). 

Drlmk Lai n tc rcsowa ł 
wiel k. ich twórców teatru 
europejsk iego . Z inicjatywy 
Maxa Re inhardta odbyła ,j e;: 
premiera niemieckiej wersji 
jęz kowcj (rok 1920) . 

z wielkim zainteresowaniem. Nic 
dziwnego - mijało wtedy dwadzieścia lat 
od wydarzeń mar owych, sztuka od wiciu 
lat nie była grana na scenach polskich, a 
sam fakt rcali1.acji był pii;:knym dowodem 
„pam ięci i czci ' ' .doi.onym polskim 
Życiom.jak pi sal Bronisław Mamoń na 
łamach Tygodnika Po11 ·s::ech11cgo ( 1988. 

nr I 3). Recenzent ten 
slusznie podkreślił. iż 
krakowski Dybuk 
bardziej stał sii;: 
wydarzeniem 
społcu:nym niż. faktem 
artystycznym. 

Z kolei Jacek 
Sieradzki, chwaląc 

pit;kno plas tyc.rne 
przedstawienia Andrzcp 
Wajdy, u znał. iż jest 10 

spektakl przyjmowany 
prze1 widza „l wyra
żnego emocjonalnego 
dystansu"' (Polityka . 
1988.nr2-ł) 

Istotne jest. że Wajda 
wlaściwic nic rei.yscro
wal w Star_ m Teatrze 
Dvlmka n-skiego. lcCI 
poetycką trnnskrypcj9 tej 
sztuki dokonan<J przez 
Erne ·ta Brylla. Ten 
pi ękny tekst powstal , 
co z 1·esztą wyrn żni e 

zaznaczył Bryll, 
n a moty w ach 
sztuki An-skiego. 

Przecl-,rawicnie. które 

potem w roku 1928 utwór 
wyrci. ~erował ' Thćatre de 
Montparnasse Gaston Baty . 
W 1988 roku po Dvbuka 
sii;:g nąl Andrzej Wajda, 
rea ł i 1 ując swoj•i wizj.;: tego 
utworu na1pierw w Starym 
Teatrze w Krakowi e w marcu 
tego roku . a w dwa miesiące 

lrma Gowińska (Lea) 

og lądamy w łódzkim 
Teatrl C JaraCLa nie opiera 
s i ę ani na transk rypcji 
oryg inału, ani rei. na 
starych, archai cznych 
ję1.y kowo tlumaczcniach. 
Po raz pierwszy si.,:g nięto 

i Zvi Friedland ( hanan) 
w spektaklu Habimy Dybuk 

w rcżvscrii 

Jewi:ienija Wachtangowa, 
Moskwa 1922 

pó;.niej - tworzqc spektakl w Teatrze 
Habima w Izraelu . 

Krakow ·ka premiera Dvb11ka 

po lilologicznie wiemy przekład Michała 

Friedmana. umoż liwiający prccyzyjną 
wykładnię mysi i autora. 

w opracowaniu Wajdy spotkala s ię 
Wiesław No wicki 



Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Szymon An-ski 

DYBUK 
Przekład - Michał Friedman 

Obsada: 

Reb Sender Brynicer Bogusław Sochnacki 
Lea Agnieszka Kowalska 

Frade Ewa Mirowska 
Gitel Hanna Molenda 

Basia Dorota Kiełkowicz 
Menasze Andrzej Mastalerz 

Nachman Andrzej Wichrowski 
Reb Mendel Henryk Staszewski 
Meszu/ach Aleksander Bednarz 
Reb Azriel Piotr Krukowski 

Michael Cezary Rybiński 
Reb Szymszon Ryszard Kotys 

Meir Jan Hencz 
Chanan Bogusław Suszka 
Henoch Marek Kasprzyk 
I Batfan Maciej Małek 
II Batfan Stanisław Kwaśniak 
III Bat/an Andrzej Głoskowski 

GoU Józef Zbiróg 
Pomylona Małgorzata Rogacka-Wiśniewska 

Dziadówka I Barbara Wałkówna 
Dziadówka II Irena Bu rawska 
Dziadówka III Alicja Krawczykówna 

Kobieta w latach Zofia Uzelac 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Szymon An-ski 

DYBUK 

Reżyseria Waldemar Zawadziński 
Scenografia Barbara Wesołowska 

Waldemar Zawadziński 
Muzyka Piotr Hertel 

Ruch sceniczny Janina Niesobska 
Reżyseria światła Krzysztof Sendke 

Asystent reżysera Bogusław Suszka 
Inspicjent Alicja Ćwiklińska 

Sufler Zdzisława Głoskowska 
Operator światła Andrzej Archacki 

Operator dtwięku Jerzy Gruchot 

W spektaklu wykorzystano fragmenty Hagad w tłumaczeniu 
Romana Czarnego 

Premiera 21kwietnia1993 roku 
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Co jest 
I , . ? rea nosc1ą . ... 

Nasze istnienie oscyluje między 
zwierzęcością a boskością, między tym, co 

jest od człowieczeństwa wyższe, i co jest 
od niego niższe; w dole jest to , co 

przemijające i jałowe; w górze - otwarta 
brama boskiego skarbca. 

A. J. Heschel , Between God and Man 

Dybuk jest sztuką wielopłaszczyznową, 
wie lopiętrową , chciałoby s ię rzec. Obszar 
refleksji An-skiego jest szeroki - mamy 
rutaj płaszczyznę filozoficzną, etyczną, 
religijną. Dybuk jest także swoistym 
melodramatem. Sam An-ski ponoć 
powiedział, iż jego Dybuk to „realistyczna 
sztuka o mistycznych ludziach". 

Różnie można odczytywać ten utwór. 
Jednak nie pomylę się chyba , twierdząc, 
i ż mamy do czynienia z dramatem z kręgu 
teatru poetyckiego. Wielkiego teatru 
poetyckiego. I wystawienie Dybuka 
można oceniać jako deklarację estetyczną 
reżysera. Więcej - deklarację programową. 

Dybuk jest sztuką trudną - dla 
czytelnika, dla reżysera. An-ski „zastawił" 
rutaj kilka pułapek. Trafnie nazwał je 
w swoim czasie Krzysztof Kopka: 
„Usi łując przedstawić kulturę nieznan ą 
i egzotyczną - a taką jest wciąż dla 
Polaków kultura narodu żydowskiego -
możemy popełnić dwojaki błąd: 
eksponować nadmiernie jej odrębność 
i oryginalność lub wysunąć na plan 
pierwszy obecne w niej treści uni wersalne . 
Jeżeli jeden z tych sposobów zyskuje 
zdecydowaną przewagę nad drugim , 
dzieje się to ze szkodą dla samej 
prezentacji. Raz przedstawiana kultura 
wydaje się nam tak obca i odległa. że nie 
jesteśmy w stanie przeżyć odpowiednio 
silnie spotkania z nią i pozostajemy 
obojętni na niesione przez nią wartości, 

Henryk Berlewi, Dybuk 

innym razem zatarciu ulega ich 
swoistość." („Teatr", 1988, nr 8) 

Na pograniczu dwóch światów. Dybuk. 
Legenda dramatyczna w czterech aktach 
- tak brzmi pełny tytuł sztuki An-skiego. 

Czym jest ten utwór? Etnograficzną 
rekonstrukcją obyczajów chasydzkich? 
Baśnią poetycką? Przypowieścią 
filozol"iczną? Wszystkim po trochu. 

W sztuce pojawiają się pytania 
i problemy zgoła nie peryferyjne, a takie, 
które mają znaczenie uniwersalne, które 
na dodatek są odwiecznymi problemami 
ludzkości. Jesteśmy w kręgu pytań 
ostatecznych: Jaka jest natura człowieka? 
Jaki jest ceł jego istnieni a na ziemi'' Czy 
istnieje boski porządek, który reguluje 
sprawy człowieka'/ Jaka jest relacja 
między tym porządkiem a działaniem 
jednostki'l Jaki jest związek między wolną 
wolą a przeznaczeniem ? Jaka jest natura 
Boga? Jakie ścieżki prowadzą do 
ludzkiego zbawienia? ... 

An-ski swoją sztuką otworzył istną 
puszkę Pandory - puszkę filozoficzną; 
jakby na ostrzu noża postaw ił zasadnicze 
pytania , z którymi od stuleci zmaga się 

czlowiek. niezadowolony z rozwiązań. 
które podsuwali mu filozofowie 
i teolodzy . 

Realność naszego istnienia ... Co jest tą 
realnością'l Fizyczność czy duchowość'l 
Ciało czy duch ... Cialo - sied lisko Szatana, 
duch - dzieło Boga. Światło - dar Boga, 
ciemność - podarunek Szatana. 

Co jest rcalnością '1 .. 

2. 

Cierpienia, prześladowania, pogromy, 
które niczym plagi egipskie spada ły 
na Żydów w średniowieczu , sprawiły. iż 
zrodziła s ię reakcja w postaci tendencji 
mistycznych . które zapowiadały lepsze 
czasy i przede wszystk im budz iły 
nad:r.ieję. W średniow ieczu powstała 
kabała (hebrajskie „kaballa" 01.nacza 
dosłownie „otrzymanie"' lub „to. co 
zostało pr:r.yjęte", czyli tradycję). 
Kabaliści byli z.dania, i ż. „w religii tkwią 
ukryte treści. których prawlłziwe 
znaczenie dane jest I udziom wybranym" 
(W. Tyloch Judaizm, W arszawa 1987) 
DąLy li więc do poznania znaków. które 
uznawali za tajemne , wierzyli w wyższy 
sens liczb . zbudowali cały system 
kosmogonii utrzymany w duchu 
mistycznym. W XVI wieku całą szkołę 
kabalistyczną stworzył Izaak Lu ria . 
Jego filozofia miala znaczny wpływ na 
An-skiego. co widać wyraźnie w Dybuku. 
Dwa elementy wydają s ic; tutaj ważne -
doktryna „stłuczonych nacz, ń" i nauka 
o wędrówce dusz (hebr. »gilgul«). 

Luria uważał , że wczesnym etapom 
stworzenia towarzyszyła jakaś kosmiczna 
katastrofa. która sprawiła , że iskry 
boskiego światła , czyli samej istoty Boga . 
spad\y na ziemię , wpadły w chaos i w coś. 
co stało się następnie sferą demoniczną. 
Zadaniem człowieka na ziemi jest 
naprawa tego zniekształconego 
i wypaczonego porządku , przez 
podniesienie tych isk ier i przywrócenie 
ich na swoje miejsce w wyniku procesu, 
który nazwał »tik kun « („naprawa"). 

Wlaśnie kabaliści i sam Luria, stworzyli 

Adam Muszka, Zielona Basetla 

naukę o wędrówce dusz „głosząc, że obca 
dusza może się wcielić w ciało innego 
człowieka (hebr. »d ibbuk «) Pod wpływem 
»Zoharu « uważano wędrówkę dusz za 
karę i łaskę dla rzeszników , którzy 
naruszy! i niekt · re przykazania lub 
popełnili pewne grzechy( .. . ) W nowym 
wcieleniu grzesznik miał pokutować za 
swe grzechy. a niektórzy kabaliści 
utrzymywali, że aby odpokutować w pełni 
za grzechy. dusza winna pr1.ejść trzy 
wcielenia , czyli reinkarnacje." 
(W. Ty loch , op. c it). 

Pojęcie d y b u k a po raz pierwszy 
pojawiło się w Księdze Przypowiefri 
w 1602 roku i stopniowo zaczęło oznaczać 
duszę potępioną , która wcieliła się w ciało 
żywego człowieka. Nie jest to wymysł 
żydowskich kabalistów - w iluż religiach 
i literaturach świata pojawiają się owe 
dusze potępione, które krąLą po św iecie, 

nie mogąc trafić ani do Nieba, ani do 
Piekła? 

Jest to temat na osobną rozpraw9 , teraz 
tylko przypomnijmy całą jaskrawość 
podobieństw między Dziadami 
Mickiewicza , Nie-boską komedią 



Mane Katz. Ślub po polsku 

Kras i1i skiego a Dy/)/{kiem An -skicgo . 
icktórzy komentatorzy by li zJ:rni a . ii 
n-ski wykorzy : t a ł po rn_ s ł y artystyczne 

naszych romantyków. Mało to 
prawdopodobne - ni e zn ał literaturv 
~o l sk i j , by ł wychowany w kn; gu kultury 
1ydowsk icj i literatury rosyjsk iej . 
Po<lo b ielistwa istni eją . bow iem ow.:: 
„du hy przekl ęte" istni eją zarów no 
w polskich . j ak i żydowskich wierzeniach 
luduwych . Dybuk. niczy m ten wyrw t 
sumie nia krąi:y po Ś\ icc ie „ 

3. 

Pogromy Chmielnickiego. a potem 
trwajqee przc1 ca łe stu lcc i:i ko lej ne 
prLcś l adowania Żydów zrodz iły now11 
reakcje; rcligijn '! w ' icku XVIll -
chasydym i. Twórcą tego prądu by ł ! irae! 
ben E liezer. zwany Baal Szc m Tow (Pa n 
Dobrego Imien ia), ludowy kaznod zieja 
1 uzdrowiciel, t akże egzorcysta. Baal 
Sze ni Tow by ł pierwszym przywódcą 
chasydów. pierwszy m ich cadykiem 

- c z łowiekiem sprawiedliwym, 
pos iadającym na dodatek cechy 
charyzmatyczne a t a kże - zdolność 

widze nia r7cczy nadprzy rodzonych. Wiciu 
cadyków uc hod z. iło za cuJ o twórców. 

C hasydyzm pierwszych pokoleń 
cadyków wn i ós ł fe rmen t i twórcze 
ożyw i enie do i.yc ia re li g ijnego Żydów 
pol skich. skostniałego pod wzglt;dcm 
nauczani a religii i samej obr t.ędowości. 

Ruch ten zwracał s ic; do ludz i prost eh , 
mów i ąc im . i.e modlitwa jest radośc i <j, 7.c 
na l e ży c ie szyć s i ę z każdej godzin y życia . 

N ie oznacz ało to, ii. Baal Szcm Tow 
przc krcs lit przerisy religijne. Przec iwnie 
- by ł gorli wym Zydem. W prowad1.i t 
jednak nowe for my modlit wy , w którvch 
pojawił sit;, k L1 zgors1.en iu wic iu, tani ~c. 
M artin Buber , n ajw iębzy 1.nawca 
cha-;adyzmu . okreś lił ten ki.:runek krótko: 
„ auka chasydzka to nic innego jak 
ws kazanie , iż. n::i lci.y i..yt: w pełnej 
zachwytu radośc i ." (Op1Jll'ic.1'ci chaswMw . 
Poznań , 1989) · 

Chasydzm wicku XV lll i pierwszej 
potowy XI X stulecia by ł prc;i.nym 
J...i run kiem . t a k że intelektual nie - zebrane 
przez Bubera opow ieśc i wie lkich 
chasydów św i ad Z<J o ich mądrości, 

zdolnośc i szerszej rcflc k~j i i„. ta lcnr ;1ch 
poetyckich . Wic ie ich wypowiedz i tu 
swo iste minintu ry litc rad .ic >w ie lkiej s ile 
myś li . Później cha:.ydyzm podupadł , 

st rac il nosność intelektu a l ną. I nie j est 
wykluczone. że cady kowie . do których 
dotarl n-ski w roku 19 1 I , stanowili już 
tylko marne kopie swoic h wielk ich 
poppedn ików _ 

4. 

Si.tuka An- skiego , j ak wspomnieliśmy. 
staw ia w icie pytań. niekiedy trudnych 
i drażliw ych - sz zcgólnic dla 
ortodoksyjnych Żydów. Stale obecne jest 
w niej pytanie , co JCSt etyczne. a co nie , co 
Jest sprawiedli we. co zaś niesprawiedliwe. 
słowem. co jest cz y ste, a co jest 
n ie cz y s t c. Autor, ustami Chan ana. 
kwestionuje w ie le utartych pojęć. 



Ów młody jeszybotnik mówi: „Nie należy 
walczyć z grzechem. Trzeba go 
prze t worzyć, zamienić w dobro( ... ) n a l eży 
oczyśc ić grzech z jego nieczys tośc i, 
by została tylko świętość" . I dalej: „A kto 
stworzył Szatana? Tab.e Bóg. Szatan to 
odwrotna strona Boga, a skoro jes t st roną 
Boga, musi zawierać w sobie św i ętość" 
(pr7.ekład M ichał a Fried mana) . 

Pytan ie: „co jest czyste. a co 
nieczyste'/" - w for mi e szczegó lni e 
jaskrawej odno. i i ę także do problemu 
miłośc i ci e les nej. Czy tając Dybuka 
wyczuwa s i ę napic;c ic c rotycn1e. za równo 
u Lei jak i u Chanana . Pi61i nad 
Pi6 11iwni też jest na. y ona miłością 
zmysłową . którą jednak tłum aczono 
w sposób metafi zyczny. 

W od nies ieniu do Drbuku nic sposób 
3ednak przyjqć wyłącznic takiCJ 
interpretacji. 

5. 

Obecna reali 1acja D_vbuka jest dobrą 
okazj•J , by dokonać swoistej weryfikacji 
literatury żydowsk i ej . Skoti zył się ju 7. 
chyba C7a' fascy nacji zewnętrzną s troną 
tej kultu ry . czego wyraicm hyły 
,.cepeli 1wsk ic" rea lizacje Skr::.ypka na 
dachu i zt11k111is1r:a : lublina . Warto 
spojrzeć w gl11b tej literatury, warto 
przyjrzeć s i ę jej wartościom filozofi cznym 
i artystycznym. 

• 

Zakończmy ten szkic metaforyczną 
odpowiedzią na ty tułowe pytanie: co jest 
realnością? Przypomnijmy s tarą 7.ydowską 
przypowieść: 

„Po wyg naniu Adama i Ewy 
z Rajsk iego Ogrodu Bóg przekonał s i ę, 7.e 
wielce sobie wz i ę li swój upadek do serca 
i że wykazują sk ruchę . jako że jest 
0 3cem L itościwym. przemówi ł do nich 
łagodnie: - ieszc7c;snc dzieci ' karakm 
was za gr,:e h i wygnałem z Rajskiego 
Ogrodu , gdzie i.yliscic w wielkiej 
pomyślności i b /. i adnych trosk. Teraz 
maćie wstąpić do św i ata smutku i trosk . 
który prze \ y i..sza wsze I ką wyobraźn ię . 
Chc i ałbym jednak , bysc ic wiedzi ały , 
że moja la kaw Śl' i moja m iłość do wa> 
nie 7.nają końca. W iem , że w nowym 
św i ec ie napotkac ie cierpien ie . które 
napctn i wasze i..yc ic goryczą. Dlatego tci. 
ofiarowuję wa m z mego niebiańsk i ego 
skarbu t ę oto bezcenną perl9. Spójrzcie' 
To łza. Kiedy zapanuje w was smutek, 
a serce tak bólem s ic; napeł ni . a bo l c:Sć tak 
dus:i:e wa ze ogarnie. i.c wytrzymałośc i 
wam nie .~ tanie, wtl.'dy /. oczu waszych 
wypłynie ta oto maleń ka Iza. a ci.;:iar 
cierpienia l żejszym s ię stan ic" ( przekład 
Romana Czarnego). 

Wiesław .Vowicki 

• 
Teatr Jaracza korzysta z wyrobów finny oraz kosmetyków 
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Zespół Andrzej Mastalerz 

artystyczny Jarosław Pilarski 
Cezary Rybiński 

Teatru Bogusław Scmotiuk 

im. S. Jaracza Bogusław Sochnacki 
Henryk Staszewski 

w sezonie Bogusław Suszka 

1992/93 Andrzej Wichrowski 
Bronisław Wrocławski 

Aktorzy Bohdan Wróblewski 
Irena Burawska Józef Zbiróg 
Róża Chrabelska 
Dorota Kiclkowicz Koordynator pracy 

Agnieszka Kowalska artystycznej 

Aleksandra Krasoń 
Wiesława Adamczyk 

Alicja Krawczykówna Reżyser światła 

Barbara Marszałek scenicznego 

Ewa Mirowska Krzysztof Sendke 

Hanna Molenda Inspicjenci 
Bogusława Pawelec Alicja Ćwiklińska 
Jagoda Pietruszkówna Jarosław Janowski 
Agata Piotrowska- sunerg 
Mastalerz Alicja wikliń ska 

Malgoa..ata Rogacka- Zdzislawa Gloskowska 
Wiśniewska Jadwiga Paul 

Kamila Sammler Korepetytor muzyczny 
Joanna Sochnacka Elżbieta Kozowicz 
Krystyna Tolewska 

Korektor instrumentów Zofia Uzelac 
Barbara Walkówna muzyc-tnych 

Ewa Wichrowska 
Maciej Wicbliński 

Bogumił Antczak Sekretart literacki 

Aleksander Bednarz Ewa Drozdowska 

Andrzej Głoskowski Pełnomocnik dyrektora 
Jan Hencz d/s sponsoringu 
Andrzej Herder Zbigniew Szatkowski 
Stanisław Jaroszyński Szef reklamy 
Ireneusz Kaskiewicz Barbara Kaskiewicz 
Marek Kasprzyk 

Redakcja programu Marek Kołaczkowski 
Ryszard Kotys Ewa Drozdowska 

Paweł Kruk Opracowanie graficzne 
Piotr Krukowski Zbigniew Koszalkowski 
Stanisław Kwaśniak & Tak i TAK Studio 

Maciej Malek Fotografia 
Adam Marjański Ula Karpińska 

Kierownik techniczny 
Ryszard Warcboliński 

Zastępca kierownika 
techn icw ego 
Mieczyslaw Kowalski 

Brygadierzy scen 
Zbigniew Dyrda 
Adam Forysiński 

Prace malarskie 
i modelatorskie 
Jarosław Kluszczyński 

Prace krawieckie 
Zyta Walczak 
Zygmunt Ciesielski 

Prace fryzjerskie 
i perukarskie 
Jolanta Fidos 

Prace stolarskie 
Roland Unczur 

Prace śl usarskie 
Wiesław Brot 

Prace tapicerskie 
Tadeusz Bilski 

Mistrz oświetlenia 
Andrzej Archacki 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów 
Barbara Stanisławska 

Biuro Obsługi Widzów 
prtyjmuje zgłoszenia 
od 8.00 do 16.00, 
ul. Kilińskiego 45, 
tel. 33-15-33 

Kasa teatru 
czynna 
W godz. 14 .00 

- 19 .00
, 

w niedziele 
W godz. 16.00

- 19.00
, 

tel. 32-66-18, 
ul. Jaracza 27 

LISA S. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISA S.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 
V komunikacyjne 
V ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
V' bagażu podróżnego za granicą 

Zainteresowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru im. S. Jaracza, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje mozna uzyskać równiez w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 
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