


Wyraz „dybbuk" (hebr. dibbuk, „czepiają

cy się") oznacza w żydowskiej legendzie 

ludowej grzeszną duszę, wstępującą po 

śmierci w ciało obcej osoby. Wyrazu tego 

- w tym znaczeniu - nie napotykamy ani 

w dziele Haggilgu/im (o wędrówce dusz) 

Chaima Vitala, który pierwszy opisuje wy

pędzenie „złego ducha" (ruach-ra) przez 

swego mistrza Ari, ani tez w późniejszych 

dziełach kabbalistycznych . Wyraz „dyb

buk" jako określenie dla duszy grzesznej 

Jest wyłącznie tworem gminu i znajduje się 

jedynie w bajkach , opowiastkach 1 legen

dach. ( ... ) Inne znaczenie( ... ) jest to ze

spolenie się duszy zmarłej osoby z inną 

jej „ przeznaczoną" duszą osoby zyJącej -

w jedną duszę . Rów111ez urojone. nie

ukojoną tęsknotą wywołane, współżycie 

osoby żyjącej z duszą zmarłego 

oblubieńca lub oblubienicy nosi miano 

„dybbuk" . ( ... ) W końcu ma .,dybbuk" 

także znaczenie mistyczne jako zlanie się 

dwu wzajem sobie przeznaczonych dusz, 

które , nie mogąc się związać za życia, 

muszą połączyć się w chwili śmierci. 
Jakub Joelon 
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Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego 
w Poznaniu 

Paweł Passini 

Na motywach sztuki Szymona An-skiego 

„. 

·tn 
Sezon 2004 I 2005 



W przedstawieniu wykorzystano fragmenty 
Księgi Pytań Edmonda Jabes 

w przekładzie Adama Wodnickiego 

oraz Słownika chazarskiego Milorada Pavićia 
w przekładzie Elżbiety Kwaśniewskiej 
i Danuty Cirlić-Straszyńskiej 
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• 
Paweł Passini o Dybbuku 

* * * 
W Dybbuku chcę mówić o świecie, który składa się z fragmentów, który rozsypał się na kawał

ki, i o ludziach, którzy próbują swój świat poskładać, ulepić jakąś względną całość, w której 

dałoby się funkcjonować. Spośród ludzkich doświadczeń tym, co najbardziej rozbija świat, powo

dując jego rozsypkę - jest śmierć. W Dybbuku próbuję zastanowić się nad tym, czy śmierć może 

być źródłem czegoś więcej, niż poczucia, że świat nie ma sensu. Czy w bezsensie śmierci można 

znaleźć jakiś sens? O takim rozpaczliwym poszukiwaniu opowiadam. 

W Dybbuku jest wiele nawiązań do kabbały. Czym jest kabbała? W gruncie rzeczy kabbała jest 

pewną wiedzą na temat takiej właśnie fragmentaryczności świata, ale jest w niej również zawarta 

nadzieja, że ponieważ świat jest zrodzony przez dobrego, mądrego i sprawiedliwego Boga, to 

w tym wszystkim musi być jakaś logika. Całe życie poświęca się temu, by ukrytą logikę świata 

odnaleźć. Szuka się jej w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu, tak jak analizując święte teksty czy 

wiersze szuka się sensu w każdym słowie. Kabbaliści to ci, którzy wierzą, że w świecie rozsypane 

są iskry, rozsypane jest dobro, doskonałość, że w każdej podzielonej rzeczy rozsypane są 

w jakimś sensie iskry Boga, które należy odnaleźć i wydobyć. Kabbaliści to ci, którzy składają świat. 

* * * 
Centralną postacią w Dybbuku jest Chanan, a właściwie para Chanan i Lea, która opowiada 

o miłości. Tyle, że ta dziwna miłość powstała w momencie, kiedy była niemoż liwa i rozpaliła się 

w momencie, kiedy zabrakło jednej osoby, jednej części, czyli Chanana, a wcześ niej z różnych 

względów też nie mogła się spełnić. Miłość, która się rozwija, kwi tnie, eksploduje w momencie, 

kiedy tego ukochanego nie ma - to motyvv w judaizmie i w ogóle w naszej kulturze bardzo obecny. 

Jeden z najważn iejszych tekstów, które dotykają tej sfery, Pieśń nad Pieśniami, wyraża i opisuje 

miłość poprzez brak, poprzez tęsknotę za ukochanym, którego cały czas nie ma i na którego cały 
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czas się czeka. I to jest też o zydowskiej miłości, o takiej miłości, która wyraża się przez brak, 

która tak naprawdę jest mądra jak Polak po szkodzie, która zawsze szuka, zawsze dąży, a nigdy 

nie dochodzi, nie znajduje ukojenia . 

Oybbuk to wreszcie anegdota, historia o wfnie i karze. W świecie ludzi, którzy tworzą tu kosmos, 

bo wszyscy z wszystkimi powiązani są różnego rodzaju więziami, nagle kogoś brakuje. Dlaczego 

go brakuje, dlaczego Chanan umiera? Bo nie może spełnić swoich pragnień; umiera z pragnienia, 

bo nie może dostać tego, czego chce. Ale umiera także dlatego, że ni kt nie chce go wysłuchać, że 

nie znajduje ucha, które skłonne byłoby go wysłuchać, i to jest największym zarzutem wobec tych 

wszystkich ludzi. Ci ludzie pozwalają Chananowi żyć, ale go separują, nie słuchają, pozostają 

głusi na niego. Ktoś taki jak Chanan nie jest łatwym partnerem, jawi się przecież nadwrażliwcem, 

kimś kto szuka głębiej, niż by się może szukać powinno, szuka w rejonach, które są niebezpiecz

ne. W życiu stawiamy na tych, którzy żyj ą życ ie z nami, a Chanan jest kimś na uboczu. Ta postać 

przez to, że cały czas spychana jest na margines, tak naprawdę sprowadzona zostaje do j akiegoś 

żartu ; nikt nie traktuje jej poważn i e. Ludzie ponoszą za to karę , Chanan umiera, zostaje im odebrany 

i wraz z nim umiera jakaś cząstka świata. To są proste, banalne rzeczy, jak gdy mówimy o pamięci , 

o obecności kogoś, kto już nie żyje, a jednak jest obecny przez wspomnienia, przez n iedokończone 

słowa, przez niewymodlone modlitwy, przez to wszystko, co miał zrobić, ale nie zrobił. Cały czas ... 

Mistyk to kto§, komu dane lub podarowane jest bezpo.frednie i odczuwane jako realne 

doświadc enie boskiej obecnofci, czyli rzeczywistości ostatecznej, lub kto 

przynajmniej stara się świadomie je uzyskać. Doświadczenie Jakie może stać ·ię j ego 

udziałem za sprawą nagłego oświecenia, iluminacji, bądź też jako rezultat długich. 

i czasem drobiazgowych przygotowań, poprzez które starał się nawiązać kontakt 

lub stałą łączność z bóstw m. Z historycznego punktu >vidzenia takie starania 

mają miejsce niemal wyłączn ie w obrębie konkretnej tradycj i. 
Gershom Scholem 
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w spektaklu wracamy do tego, j ak jego brakuje. W świecie, w którym ta pozornie nie znacząca 

osoba zniknęła, odeszła, z którego została usunięta, choć nikt go nie zabił , bo Chanan zmarł ze 

zgryzoty, w tym świecie brakującego ogniwa wszystko zaczyna się dziać na opak. Wesele staje się 

stypą, a życie nie toczy się, tak j akby koło przestało być kołem i zaczęło zawadzać po prostu. 

* * * 
Jest ki lka pięter tego świata braku. Jedno z pytań brzmi: co to znaczy żyć w świecie, który się 

rozpadł na kawałki? To jest również rzecz o tym, co to znaczy żyć w świecie składającym się ze 

szczątków? Jak świat żydowski, który zniknął, który odszedł bezpowrotnie - a może jednak po

wrotnie, może wróci - i pozostał w zapisach, w budynkach, w których mieszkamy, w zaskaku

jących przedmiotach, które znajdujemy i których przeznaczenia nie znamy, jak ten świat trwa jako 

brak? W mniejszej skali pytamy więc, co to są te ślady, które zostają po człowieku, które jak 

łupiny odpadają z niego i ten proces rozpadania si ę , związany ze śmiercią, wyznacza linię: od 

śmierci tego człowieka coś się zaczyna uwalniać, jakieś inne zupełnie emocje, dawne zadrażnienia. 

Chanan gdy żył był mniejszym kłopotem, niż j ak zmarł. W samym centrum jest z kolei temat, 

którym Oybbuk jest zw i eńczony, którym się kończy, temat tytułowy, mianowicie: czym jest ten 

dybbuk? Co to znaczy nawiedzenie, niezwykle silne doświ adcze nie, jakie może się człowiekowi 

W każdym pokoleniu, jak głosił przekaz z czasów talmudycznych, żyje trzydzieslu 

sześciu sprawiedliwych, dzięki którym świat wciąż istnieje. W mistycznej wersji tego 

zdania stają się oni „ ukrytymi sprawiedliwymi '', to jest takimi, któPy ze swej natury 

pozostają w ubyciu przed bliźnimi (a czasem i przed samymi sobą). Nikt nie wie, nikt "' 

nie może wiedzieć, kim są ci właśnie święci, na których opiera się świat. Gdyby 

należąca do ich istoty anonimowość została uchylona, byliby nikim. Jeden z nich 

jest może Me!ij aszem i pozostaje w ukryciu tylko dlatego, że czasy nie są godne, 

by się objawił. 

Gershom Scholem 



przytrafić, mianowicie doświadczenie obecnośc i czegoś innego w sobie? Możemy o tym mówić 

jako o tego rodzaju obecności, jaką jest nawiedzenie przez duchy, możemy o tym mówić jako o pamię

ci, która czasem przechowuje rzeczy, z którymi chcie l i byśmy się rozstać, możemy też o tym mówić 

jako o miłości, która czasem wydaje się nam samym jakaś absurdalna. To wszystko pokazane 

jest na bardzo delikatnym instrumencie, jakim jest Lea, dziewczyna, która ;-,-;:i wziąć ślub, która 

znajduje się w momencie przejścia, bo za chwilę dołączy do grona kobiet. a moment przejścia jest 

niebezpieczny. Podchodzimy tu bardzo blisko Lei, zaglądamy kamerą do Jej wnętrza, żeby zoba

czyć chemię tego momentu. Jej się przytrafia nawiedzenie przez inną obecność, przychodzi do 

niej zmarły ukochany. Nie chcę rozstrzygać tego, czy ten ukochany przychodzi do niej jako duch 

czy też jest to tylko coś, co Lea w sobie przyzywa i wywołuje w sobie siłą swojej woli , podświado

mości . 

* * * 
Mój scenariusz Oybbuka poskładany jest z Oybbuka Szymona An-skiego, z poezj i Edmonda 

Jabes, autora Księgi Pytań, i ze Słownika chazarskiego Milorada Pavićia. Słownik chazarski to 

próba odtworzenia świata, który zniknął, który odszedł. Jest tam mowa o podróżowaniu przez 

sny, o odczytywaniu znaków i to odczytywanie znaków i składanie historii kraj u, państwa i ludu, 

który istniał kiedyś, porównane jest w Słowniku chazarskim do składania części ciała człowieka , 

do składania człowieka w całość z rozsypanych kawałków. Taka myśl , jak w kabbale , potrzebna 

Proces opisywany przez kabalistów jako emanacja boskiej en e r g i i i boskiego 

światła można równie dobrze rozumieć jako proces, w któl)'m rozwija się boska 

mo wa. Dzięki temu powstaje zasadniczy paralelizm między dwoma najważniejszymi 

rodzajami symboliki, jakie kabali.ści wybrali do opisywania swych wyobrażeri. Mówią 

o atrybutach i sferach światła, ale w tym samym kontekście mówią także o boskich 

imionach i literach, z których te się składają. Już. w pierw zych kabalistycznych 

jest nam dlatego, że obserwujemy, jak ludzie po śmierci Chanana starają się go skompletować, 

złożyć z tych śladów, które po nim pozostały ; on sam się im w rękach składa w dziwną postać, 

pokawałkowaną , nieskładną , niespójną. A dlaczego Jabes? Księga Pytań to poetycka próba po

równania człowieka do księgi. Co nam s ię pojawia, co nam się wyświetla, gdy słyszymy takie 

porównanie? W świecie Dybbuka też mówi się o człowieku-księdze, o człowieku, którego się 

czyta, którego się czyta nie dość uważnie, o każdym słowie tej księgi, K'tóremu się przygląda. I tak 

naprawdę mówi się też o tym, że słowa się wymykają , że słowa są niepokorne, że słowa trzeba 

kształtować i że człowieka trzeba przeczytać jak książkę, a jeśli się go nie przeczyta, można nie 

mieć już więcej okazji. Oybbuk jest także o tym , co ludzie mogą mieć do siebie a jak się mogą 

minąć i nie zauważyć . 

* * * 
Żyjemy w świec i e zatomizowanym, złożonym z fragmentów, o czym wszyscy mówi ą, można to 

dostrzec gołym okiem, filozofia mówi o tym już od dłuższego czasu. To jest świat, który się nam 

rozsypał, który się mieni, a ponieważ się mieni i ponieważ jest z kawałków, to na nas ciąży 

zadanie składania tego świ ata w całość i każdy z nas próbuje to zrobić. Oczywiście, ten temat 

świata jako tekstu, świata jako przepływu informacji, który musimy uporządkować, wciąż powra

ca; to jest Matrix i tak dalej, cąi.y czas o tym mówimy. Ja opowiadam o takim problemie, który od 

bardzo dawna jest w centrum judaizmu, w centrum kultury żydowskiej , którym zajmuje się kabbała 

teoriach owe dwie fa~ons de parler pojawiają się raz.em. Tajemny 'wiat bóstwa j est 

.~wiarem ję::,yka, światem boskich imion objawiających się według własnego prawa. 

Elementy boskiego języka pojav. iają się jako literv Pisma Świętego. Liter)' i na:::wy 

to nie tylko ko11wencjo11alne środki komunikal.ji. Znaczą one o wiele więcej. Każda 

z nich stanowi . kupisko energii i wyraża wie/ok sensów, których nie da się pr:::ełożyć 

na ludzki Język, a j e§Li już, to w niedo tatecznym stopniu. 
Gershom Scholem 
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mówiąca o tym, że istotą świata jest po pierwsze to, że świat to jest coś, co ktoś do nas mówi, 

rzeczywistość to jest coś , co ktoś do nas mówi, co Bóg do nas mówi po prostu, i w związku z tym 

trzeba się w to wsłuchać i zrozumieć dobrze każde słowo. A druga rzecz jest taka, że w ogóle rola 

człowieka to jest rola kogoś, kto ma czytac, to jest rola czytelnika. Człowiek ma czytać świat 

i czytać drugiego człowieka tak jak dziecko, które sylabizuje i składa słowa w całość, tak jak 

naukowiec, tak jak filolog, który zagląda w tekst i szuka w nim podskórnych sensów. Człowiek ma 

swoim czytaniem rozświetlać słowo, a żyjemy w rzeczywi stości, w której nie tylko dostajemy d użo 

informacji z zewnątrz, ale sami do siebie mówimy już w tylu j ęzykach , że coraz trudniej nam się 

zrozumieć. Mówimy na różnych poziomach, mówimy o j ęzyku ciała, są ludzie, którzy wracają do 

astrologii, inni starają się czytać znaki zawarte w naturze i fyć z ni ą w zgodzie. Na tym to polega, 

że każdy z 11 as szuka w rzeczywistości tego zdania, które jest mówione do niego i może jest to 

najważniejsza rzecz, którą mamy do zrobienia : usłyszeć te zdania, które mówione są do nas, żeby 

zrozumieć jak najwięcej. O ludziach, którzy si ę z tym mierzą, którym raz się to udaje, raz nie, 

którzy raz są święci, raz są nędzni - o takich ludziach jest Dybbuk. 

Poznań, 13 pat dziernika 2004 
Paweł Passini 

Wysłuchała: Izabela Przyłuska 

Je~eli Bóg w ogóle się objawia, czyni to ::,a pośredn ictwem i poprzez rozwinięcie 

swoj ej twórczej mocy. Bóg, o którym mówi religia, jest pojmowany zawsze w jednyrn 

lub kilku aspektach swej istoty, aspektach, w jakich kabaliści dosmegają różne f azy 

w procesie boskiej emanacji. Ten właśnie świat uznają 7a świat sefir, a obejmuje on to, 

co .filozaf owie i teologowie nazywali ~'wiatem boskich af1ybutów, mistykom wszakże 

wydawał się samym boskim życiem, o ile zbliża się 0110 do stwor::,enia. 

Gershom Scholem 



Kabalistom nie chodziło 

o alegorie światopoglądu 

dającego się przekaza( 

również innymi środkami. 

Stworzyli symbole 

w ścisłym tego słowa 

znaczeniu. Świat judaizmu 

ukazuje się kabalistom 

w symbolicznej 

przejrzystości i w ten 

sposób odsłania im swoją 

tajemnicę. 

Gershom Scholem 

1. 5/y 

Tomasz Gwinc1ński , z rękopisów muzyki do Oybbuka: . Muzyka idzie t ropem Chanana, okre la pełne nie istnienie 
dtwięku C przez budowę pseudoinfinitum na reszcie skal i. Innymi słowy, harmonika utworu ma charakter 
permutacyjny, wzorem metody z Gerony. Ciekawe, że wyeliminowanie jedn go dtwlęku w układzie 11 daJe 
perfekcyjny układ 3 (pieczęc i)" . 

„ 

O. jakże jesteś piękna , przyjaciółko moja, 
O. jakże jesteś piękna ! 

Twe oczy, które patrzą na mnie spoza zasłony, 
Są gołębicam i , 

Twe włosy są jak stada kóz, 
Które zstępują z gór Gilead. 
Twoje zęby są jak trzoda świeżo strzyżonych owiec, 
Które wyszły z kąpieli. 
Każda z nich dźwiga po parze bli źniąt 
I żadna z nich nie jest bezpłodna. 
Jak nić purpurowa są twoje wargi, 
A usta twoje są wdzięczne, 
A skronie twoje, okryte zasłoną, 
Są jak płatk i granatu. 
Twoja szyja jest jak wieża Dawida, 
Jak smukła baszta, obwieszona 
Niezliczoną ilością tarcz 
I puklerzy bohaterów. 
Piersi twoje są jak dwoje sarniąt, 
Jak bliźnięta łani, 
Które pasą się między liliami. 
Gdy dzień zawieje chłodem i cienie pierzchną 
Kroczyć będę po górach mirry 
I po balsamicznych wzgórzach"".' 
O, cała jesteś piękna , przyjaciółko moja, 
I ani jednej skazy nie ma na tobie 1 

Zstąp ze mną. zstąp ze mną z Libanonu 
I spójrz w dól ze szczytów Amanu, 
Z wierzchołków Seniru i Hermonu, 
Z legowisk lwa i z gór pantery. 

Okradłaś mnie z rozsądku, 
Siostro moja, oblubien ico moja. 
Okradłaś mnie z rozsądku jednym twoim spojrzeniem 
I jednym ogniwem twojego kosztownego naszyjnika . 

Pieśń nad Pleśniami (Szlr haszirlm) 4 ,1-9 

Przełożył Roman Brandstaetter 
Tomasz Gwinciński , z rękopisów muzyki do Oybbuka: 

. Nie mieszczący się w 22" . 



Dlaczego zwój Tory używany w synagodze musi być 

napisany według rabinicznych przepisów bez 

samogłosek i bez interpunkcji? Zawiera bowiem 

„ wskazówkę co do stanu istnienia Tory przed obliczem 

Boga, zanim zastała przekazana w n iższe sfery. 

Is tni ał a bo wi e m pr zed Nim pewna 

li c 7 ba l ite r, k tór e n i e bvły po łą czo ne 

w sło wa , j a k s ą t e r az, po n ieważ 

w ł a ści wy porząd ek słó w - a leż a łby 

w k ażdym prz y p ad ku od sp osob u 

.:: ac h o w a n i a s i ę t e g o d o ln e g o : w i a t a. 

Z powodu grzechu Adama Bóg uporządkował litery 

przed nim, łącząc je w słowa, które opisywały śmie n' 

i inne .::iemskie sprawy, na pr-ykład przepis dotyczący 

lewiratu. Gdyby nie grzech, nie byłoby też jednak 

śmier i. Te ame litery zostałyby połą zone w słowa , 

które opowied-::. iałyby inną historię. Dlatego zwój Tory 

nie z.a wiera samogłosek, znaków interpunkcyjnych ani 

akcentów, co ma wskazywać Torę, która p ie r w o t n ie 

st a no wi ł a s to s n i e up o r zą dk o w a n ych 

lit e r". "')irażony w Torze pierwotny zamiar Boga 

zostanie jednak ujawniony, gdy przyjdzie Mesjasz, który 

połknie śmierć raz na zawsze, tak iż nie będzie już można 

zastosować rzeczy z Tory związanych ze śmiercią, 

nieczysto.<ciq itp. 
Gershom Scholem 

Ili 

Świat natury i ludzkiego 

do~'wiadczenia j est 

widownią w gnania duszy. 

Każdy grzech powtarza po 

części na nowo to pierwotne 

zdarzenie, tak jak każdy 

dobry uczynek przybliża 

powrót wygnańców. (. . . ) 

"')ignaniu ciał w dziejach 

zewnętrznych odpowiada 

wygnanie dusz wędrujących 

od wcielenia do wcielenia, 

od jednej f ormy bytu 

do drugiej. 

Gershom Scholem 
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Szir haszirim (Pieśń nad Pieśniami) 4,1- 9 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Człowiek dybuk, człowiek golem, 
miłość, t9sknota i śmierć 

„Nie babuniu, one są z nami! " - przeczy Lea, w którą wstąpił dybuk, dusza zmarłego Chanana, 

gdy Frade, jej babunia, przypomina, że „czyste, jasne dusze ulatują i znajdują spoczynek w św i e

tlanym Edenie". Paweł Passini przeprowadza opowieść o Lei i Chananie do świata innej eschato

logi i, niż eschatologia manichejska czy w ogóle aksjologiczna, „moralna" , reprezentowana przez 

Frade. Niebo, św ietlany Eden, wcale nie oderwało się od Ziemi i trwa jednia przeciwieństw, koin

cydencja opozycji. Czy dzień byłby możliwy, gdyby nie było nocy? Czy wyobrażalne jest życie bez 

śmierci, a ciało bez ducha? Sacrum i profanum to światy nieskończenie różne, lecz nie oderwane, 

bo jeśli oderwałyby się od swej rzeczywistej, choć ukrytej jedni, niemożliwe okazałoby się sanc

tum. Nastąpiłby koniec świata. W naukach i komentarzach żydowskich cadyków z polskich Kresów 

wschodnich , Galicj i i Karpat, spisanych przez Martina Bubera w Opowieściach chasydów (Zurych ... 
1949), przewija się motyw podstawowej jedni Rzeczywistego. Rabbi Chanoch z Aleksandrowa 

mówi: „Równ ież ludy ziemi wierzą , że istnieją dwa światy; «na tamtym świecie", powiadają. Różnica 

polega na tym, iż sądzą , że te dwa światy są od siebie odległe i oderwane, Izrael zaś wierzy, iż są 

jednym i że jednym być powinny" (tł. Paweł Hertz). 

Według Alana Untermana, jak podaje jego Dictionary of Jewish Lore and Legend (Londyn 1991), 

n ieszczęsny dibbuk, po hebrajsku „czepiający się", to . złośliwy duch , który wiąże s ię z żyjącymi 

przejmując ich osobowość '', . •naga dusza", nie mogąca zaznać spoczynku lub reinkarnacji, która 

musi znaleźć sobie ciało j uż zajęte, lecz przez swój grzech podatne na takie wtargnięcie", „demon 

. nawiedzający kobietę", podczas gdy w Uwagach do swego i Rottersmana przekładu Dybbuka 

Szymona An-skiego (Kraków 1922) Jakub Joelon od żydowskiej legendy ludowej o wstępuj ącej 

w ci ało innej osoby grzesznej duszy odróżn ia znaczenie dybuka w kabale i żydowskiej mistyce. 
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„Jest to zespolenie się duszy zmarłej osoby z inną jej «pr zeznaczoną » duszą osoby żyjącej -

w jedną du szę. Również urojone , ni eukojoną tęsknotą wywołane , współżycie osoby żyjącej 

z duszą zmarłego oblubieńca lub oblubienicy nosi miano dybbuk. W takim właśnie stanie pogrą

żona jest Leah , począwszy od drugiej połowy drugiego aktu (po tańcu z żebraczkami) . W końcu 

ma dybbuk także znaczenie mistyczne jako zlanie się dwu wzajem sobie przeznaczonych dusz, 

które. nie mogąc się związać za życia, muszą połączyć się w chwili śmierci Uak w ostatniej 

scenie dramatu)" . Dybuk, ulepiony z tęsknoty i niespełnienia, jest wi ę c paradoksalnie żywą 

energią braku , pustki jako części całości, liczby, która jest jednią, chociaż ma energię plusową 

i minusową . Jego znaczenie mistyczne nie byłoby tak głębokie i przejmujące , gdyby nie właśnie 

owa jego prawda egzystencjalna, życiowa, budząca empatię i nieutulone wzruszenie. „ Człowie k 

rodzi się na długie i pełne życie - mówi Lea. - A gdy umiera pr zedwcześnie, gdzież podziewa się 

jego radość i ból? Gdzież podziewają się jego myśli, których nie przemyś lał, jego czyny, których 

nie spełnił? A gdzież dziecko, które miało po nim pozostać? Gdz ież to wszystko się podziewa? 

Gdzie? Żył sobie chłopiec o wzniosłej duszy i głębok im umyśle; przeznaczony był na długie 

i piękne życie! Cóż się stało z resztą jego życia? Co się stało z jego słowami , gdzie się podziały 

jego niewymodlone modlitwy? Babuniu, gdy zgaśnie świeca, zapala się ją na nowo i pali się aż 

do końca " . 

Unterman podaje, że jedna z pierwszych wzmianek o dybuku pojawiła się w siedemnasto

wiecznej opowieści o człowieku , który popełn ił cudzołóstwo i utonął w morzu. „Jego żona , nie 

mogąc wyjść ponownie za mąż, zajęła się w końcu nierządem . Mężczyznę owego najpierw połknęła 

ryba , a potem wcie li ł s ię w krowę . Żyd, który ją n abył , wobec dziwacznego zachowania zwierzęci a 

postanowił krowę zarżn ąć. Dybuk owładnął obecnym przy uboju młodym człowiekiem i uległ dopiero 

egzorcyzmom miejscowych rab ich. Przed odejściem powiedzi ał dwóm z obecnych mężczyzn , że są 

homoseksual istami, co wyczytał z ich czół" (tł. Olga Zienkiewicz). Także wiele innych historycznych 

świ adectw o dybuku pozostaje w kręgu eschatologii manichejskiej i „moralnej '' , a w treściach tych 

zapisów przewija s ię wątek fi zjologiczny i seksualny czy w ogóle biologiczny. "Chaim Vital opowiadał 

o cudzołożni ku, frtóry został ojcem n ie śl ubnych dzieci (mamzerów). Po śmierci jego dusza nie 

zaznała spoczynku przez dwadzieści a pięć lat. W końcu opanowała pewną rozzło szczoną kob i etę , 



wszedłszy do jej domu drzwiami, na których brakowało mezuzy. Inny dybuk był duszą biedaka, 

który zmarł , gdy przedstawiciel opieki społecznej odmówił mu posiłku. Dybuk wstąpił w owego 

urzędn i ka i Izaak Luria zdołał go usunąć tylko pod warunkiem, że urzędnik ów przez trzy dni nie 

spojrzy na żadną kob ietę . Zj awiła się jednak jego matka, a gdy urzędn ik na ni ą popatrzył, dybuk 

powrócił, by go u dusi ć ". W bibliotece dybukowych opowieści , świadectw i zapisów - tę część 

relacyj, które podszywa bio logia, fizjologia, seks, dziwnie (ale czy naprawdę to dziwi?) splecione 

z eschatologią manichejską i „moralną " Joelon nazywa „tworem gminu, bajkami, opowiastkami 

i legendami " - zatem w dybukowej bibliotece, przybliżonej przez Gershoma Scholema w VI tomie 

Encyc/opaediae Judaicae (Londyn 1930), miejsce Oybbuka An-skiego jest zupełnie szczególne 

nie tylko przez głębokie zanurzenie dramatu w eschatologii innej , niż manichejska czy „moralna", 

mianowicie w kabale i mistyce żydowskiej . Rewelacja polega na tym, że za fenomenologią dybuka 

Z. Kisselgow, uczestnik 
wyprawy etnograficznej 
Szymona An-skiego, 
podczas rejestrowania 
wierzeń i podań 
ludowych na Wołyniu 

(1912- 1913). 

i jej i nterpretacją u An-skiego kr yją się nie tylko mistycy i kaba liści , 

lecz także lud żydowski Podola i Wołynia. Mistykę w folklor tchnęli 

na tych ziemiach chasydzcy cadykowie. 

Szymon An-ski. właściw i e Szlojme Zejnwi ł Rappoport, urodzo

ny w 186 3 roku w Czasznikach w Białoru s i , zmarły w roku 1920 

w Warszawie (spoczął na warszawskim kirkucie pod jednym na

grobkiem z lcchokiem Lejbem Perecem i Jakowem Dinezonem) -

ma interesujący życiorys . Fol klorysta i pisarz żydowski tworzący 

w języku rosyjskim , dzia łaj ący w Witebsku i Sankt Petersburgu i od 

roku 1904 piszący w jidysz, dał się poznać jako zwolennik żydow

skiego oświecenia (haskali) , człowiek związany z rosyjskim ruchem 

narodników, działacz żydowskiego socjalistycznego Bundu i autor 

Jego hymnu Di szwue. Na tle jego twórczośc i Oybbuk ze swoją 

mistyczną wymową zdaje się wyjątkiem, jednorazowym wzlotem, 

choc i aż w perspektywie jego życia wewnętrznego mogło to wyglądać 

zgoła inaczej . W latach 1911-1914 An-ski stał na czele wyprawy 

etnograficznej do wsi żydowskich na Wołyniu i Podo lu , gdzie zebrany 
~ . . . . 

materi ał folklor ystyczny stal się impulsem do napisania Jego naj-

wybitniejszego dz ieła, powstałej w języku rosyjskim i w jidysz i szybko 

przełożonej na język hebrajski ,,legendy dramatycznej w czterech 

aktach ", zatytułowanej Na pograniczu dwóch światów. Dybbuk 

(1919, praprem iera w jidysz w Warszawie zainscenizowana przez 

żydowską Trupę Wil e ńską w reżyserii Dawida Hermana 1920 , 

legendarna prapremiera w języku hebrajskim w Teatrze Hab ima 

w Moskwie w reżyserii Jewgienija Wachtangowa 1920). Zachował 

si ę kwest ionariusz pyta ń, opracowanych przez An-skiego we współ

pracy z Lwem Szternbergiem, wybitnym antropologiem, Rosjani

nem żydowskiego pochodzenia, zadawanych w j idysz mieszkańcom 

Dla kabalisty jedność 

Boga odsłania się 

w zupełności jako 

~ywa, pełna 

i dynamiczna. Co dla 

:żydowskiego teologa 

było j edynie 

atrybutami Boga, 

stanowi dla kabalisty 

potencj e, hipostazy, 

fazy proce u 

żYciowego wewnątrz 

bóstwa, a obrazy, 

w jakich opisuje 

Boga, nie bez powodu 

są głównie obrazami 

organizmu. Drzewo 

posadzone na 

początku przez Boga 

samo staje się jego 

obrazem. To drzewo, 

w którym boskie moce 

wrastają w ti-vorzenie. 

Gershom Scholem 
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żydowsk ich wołyń skich i podolskich wsi . • Czy istnieje wierzenie, że kiedy w łożu umierającego 

znajduje s ię że lazo, jego przedśmiertne boleści będą trwały dłużej? Czy istnieje wierzenie , że gdy 

dusza odchodzi, nie wolno stać naprzeciw łoża umierającego, bo właśnie wtedy pojawia się 

Anioł Śmierc i dzie rżący miecz? Dlaczego po czyjejś śmie rci trzeba wylać całą znajdującą się 
w domu nieboszczyka i w innych okolicznych domach wodę? Czy znasz historie o ciałach, które 

- pozostawione bez opieki - zn i knęły? Jak można prosić śmierć o odpuszczenie? Kto jako 

pierwszy powinien o nie prosić? Kto zazwyczaj prosi o odpuszczenie? Czy można prosić śmierć 

o odpuszczenie , gdy umrze dziecko? Czy obcy ta kże mogą wystąpić o odpuszczenie? Czy jest 

w zwyczaju, by woźny pogrzebników poprzedzał trumnę i śpiewał Mi/osierdzie chroni od śmier

ci? Czy istnieje wierzenie, że kiedy ostatni szpadel uderzy o ziemię, umarły zapomina wszystko? 

Czy wierzysz, że kiedy spotkasz umarłego pow i nieneś natychmiast go ude r zyć, by zniknął? Czy 

zn asz historie o umarłych , którzy zostali zabrani jeszcze przed sądem rabinów?" (Śmierć 

w wierzeniach ludu żydowskiego , 1929). Odpowiedzi na pytania kwestionariusza odsłoniły przed 

An-skim wiele s pośród barw tej jedni świata i zaświ atów, o której nauczał rabbi Chanach 

z Aleksandrowa . 

Czytając kwestionariusz i Oybbuka An-skiego na początku nowego już wieku, w naszych 

czasach postępującej „cywilizacji śmierc i " , Paweł Passini odczuł bezwzględną konieczność 

przeciwstawienia się tej wizji zaświatów, która odr ywa je od jedni z naszym światem. Czytamy 

o tym w jego eseistycznym „przyczynku do antropologii zgnilizny", zatytułowanym Go/em albo 

truchło. „Truchło , nie-byt, czysta negatywność, niemota, charakteryzuj ące się nieograniczoną 

żarłocznością - a zatem cały panteon Wampirów, Wodników, Upiorów - wydaje się być może 

nieco passe. Jednakże współczesny golem budzi znacznie większe emocje . Już sama nazwa 

«czarna dziura„ (negacja negacji ) jest świadectwem golemistycznego rozumien ia tego zjawiska. 

Encyklopedyczny opis stanowi chyba najbardziej dobitny komentarz do przeprowadzonych tu 

rozważań na temat antropologii zgni lizny: «Czarna dziura, obiekt będący źródłem na tyle silnego 

pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłan ie zeń na zewnątrz żadnej informacji „ " (maszy

nopis autora) . Człowiek dybuk okazuje się może nie szansą , lecz jednak możl iwością jako prze

ciwieństwo człowieka golema. 
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Historia miłości i śmierci Lei i Chanana, i Henocha 

w Oybbuku An-skiego rozgrywa się na pograniczu dwóch 

światów, wyjawiających nagle swą cudowną , piękną i prze

rażającą , niepojętą ukrytą jednię , której w' inny sposób , 

lecz tak samo gwałtownie , namiętnie, śm i ertelnie doświad

czali Tristan i Izolda, Abelard i Heloiza, Romeo i Julia. Paweł 

Passini w swym Oybbuku (2004), opartym na motywach 

sztuki An-skiego, odkrywa najpierw, że misterium wyja

wionej jedni świata i zaśw i atów jest dramatem tak potęż

nym i pociągającym serce, umysł i wyobraźni ę, że poezja 

tego aktu zaślubin żywych z umarłymi nie może być przy

ćmiona żadną poezją m iłośc i i zaślubin dwojga kochanków. 

I nie jest, bo Oybbuk Passiniego - fascynujący i przeraża

jący finał, dopisany do Pieśni nad Pieśniami? - to owoc 

zrozumienia innej jeszcze jedni, jakby jedni formy i treści, 

w świecie której między zlaniem się dwóch dusz w jedną 

duszę a mistyczną ukrytą jednią Rzeczywistego nie powinno 

być sprzeczności . Ta sprzeczność wszakże istnieje. Na im ię 
jej śmierć . 

Rozwiązywaniem sprzeczności, jaką jest śmierć, zajmu

je się cała kultura ludzka z teologią, poezją i filozofią , ze 

sztuką i rel igią Passini sięga po Torę i Talmud, jak też po 

dwa szczególne dzieła , obszerny poemat prozą Edmonda 

Jabes Księga Pytań i traktatową powieść Mi!orada Pavi ćia 

Słownik chazarski, wprowadzając ich fragmenty do Oybbuka. 

Idzie za tym kilka etiud o klasie powiastek filozoficznych czy 

raczej teologicznych , przybliża się świat żydowskiej mistyki , 

piękno i głęb i a kabały z jej tajemniczą symboliką i prostotą 
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prawdy, przybywa czy poszerza się rodzajowy akcent i detal, skrzy się i snuje poezja, s powijająca 

duszę Chanana, nadwrażliwego i jasnowidzącego. Pączkują i rozkrzewiają się także olśnienia 

i medytacje dotyczące śmierci jako sprzeczności w jedni Rzeczywistego. W rozmowie Meszuacha 

i Henocha o molu śmierć okazuje się językiem Boga, środkiem jego porozumiewania się z człowie

kiem: „Zabijając nas daje znać o sobie. A my poprzez naszą śmierć jak poprzez uchylone drzwi 

spostrzegamy w ostatniej chwili nowe pola i nowe granice" (Pavić). W dyspucie rabinów przy bimie 

Bóg jest tyle prawdą ile nicością , czyli przede wszystkim pytaniem, które nas „ku Niemu wiedzie, 

ku Niemu, który jest Światłem i dla nas , którzy jesteśmy niczym" (Jabes). W scenie, w której 

subiekci Aszer i Menasze sprzedają reb Ezrielowi jaj ko zawierające szczęśliwy dzień, sprzeczność 

śmierci zostaje osłabiona przez przydanie czasowi krótkiego życia dobrych chwil (Pavić). W scenie 

obiadu nadzieję rozwiązania sprzeczności śmierci daje gra z własnym cieniem, którym jest potomek, 

i pamięć jako argument trwania , otwarta w akcie śm ierci (Jabes). Passini przywołując poezję 

Jabes i Pavićia jak widać zdobywa tworzywo świata przedstawionego Dybbuka, lecz i trochę kpi 

z ludzkich wysiłków rozwiązania sprzeczności śmierci, która nie jest do rozwiązania przez człowieka. 

I może rozwiązana być nie powinna . 

Oybbuk Passiniego napisany został jako mistyczny traktat o tęsknocie i śmierci, które spotkały 

się w człowieczej zakochanej duszy, by rozpoznać piękno i dramat swych podobieństw i różnic, 

swej żywej sprzeczności i głębokiej jedni. Spotkały się tak, jak w świecie niepokonanej śmie rci 

i nieutulonej tęskn oty, do którego nie przyszedł jeszcze Mesjasz, mogl iby spotkać się ponad 

własnym niestawiennictwem , brakiem, nieobecnośc i ą , z których ulepiona jest ich roztęskn iona 

i nieśmie r telna miłość - Oblubieniec i Oblubienica z Pieśni nad Pieśniami. Lecz się nie spoty

kają i Pieśń nad Pieśniami wciąż trwa, aż do zapowiedzianego finału. 

Suchy Las, 1 grudnia 2004 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Podp rz.qdkowujqc się 
przewodnictwu prawa, Izrael 
pracuje nad restytucją 
wszelkich rzeczy. 
Doprowadzenie do tikkun 
i odpowiadającego jej stanu 
światów to właśnie sens 
zbawienia. w nim to, 
za sprawą uklytej magii 
ludzkich uczynków, WS7ystko 
zostaje umieszczone na 
swoim miejscu., następuje 
rozdzielenie pomieszanych 
rzeczy, a przez to uwolnienie 
ich w sferach człowieka 
i natury od uleg ło ci rvobec 
demonicznych potęg, które 
pozbawione światła 
zastygają w letargicznej 
pasywnofri, niezdolne już 
do nisz zycielskiej agresji. 
W pewnym sensie tikkun 
właściwie nie przywraca 
pierwotnie wprawdzie 
zamierzonej, lee::, nie 
urzeczywistnionej nigdy idei 
stworzenia, lecz dopiero 
w ogóle ją wyraża. 

Gershom Scholem 



Zl:E1".ISKI: 
I PARTNERZY 

D z iałalność Teatru Nowego w Poznaniu 

wspiera 

DA KRYSTIAN ZIEMSKI & PAATNfAS 
KANCELARIA PRAWNA 

li 

LOŻA PATRONÓW TEATRU NOWEGO 
wspiera finansowo, organizacyjnie i duchowo działalność teatru 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 
Grażyna i Grzegorz Bigajowie 

Julita i Marek Brzezińscy 
Marek Bykowski 

Bogumiła i Roman Czechoscy 
Magdalena i Bronisław Czerniewiczowie 

Iwona i Łukasz Domańscy 
Anna i Tomasz Działyńscy 

Cezary Frąckowiak 
Krystyna i Włodzimierz Gola 

Krzysztof Jakubowski 
Anna i Jacek Jaruszewscy 
Grażyna i Marek Jarzyńscy 

Małgorzata i Dariusz Jedlińscy 
Maria i Bogdan Jesiołowscy 

Jolanta i Krzysztof Kasprzakowie 
Lidia i Stefan Klepaccy 

Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 

Ryszard Kosonowsi<i 
Tomasz Kotowski 

Grażyna i Marian Kryłowiczowie 

Radosław Lewandowski 
Dorota i Tomasz Mataczyńscy 

Renata i Tadeusz Mataczyńscy 
Jan Mączyński 

Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik 
Krystyna i Jerzy Nadwórni 

Aleksandra i Krzysztof Pokrywka 
Piotr Karol Potempa 

Dorota i Krzysztof Rybarczykowie 
Barbara i Mariusz Słowińscy 

Elżb ieta i Roman Stasierowscy 
Zina i Marcin Stelmachowie 

Danuta i Zbigniew Stochalscy 
Lidia i Ryszard Szulc 

Krystyna i Michał Szulczewscy 
Agnieszka i Waldemar Wojciechowscy 

Maria i Zbyszek Wybiccy 
Beata i Waldemar Zalaszewscy 

Gizela i Paweł Żegota-Rzegocińscy 
Irena i Andrzej Żołądkowscy 

CZŁONKOWIE HONOROWI: 
Eugeniusz Karin 
Andrzej Wituski 

CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY: 

Dr Krystian Ziemski & Partners - Kancelaria Prawna 
Kompania Piwowarska SA 

Kreisel - Technika Budowlana Sp. z o.o. 
Raiffeisen Bank SA 

TUI Centrum Podróży Sp. z o.o. 
CHART - Ryszard Włodawiec 



Dyrektor naczelny i artystyczny 
Dramaturg 

Zastępca dyrektora 

Kierownik techniczny 
Zastępca kierownika technicznego 

Pracownia charakteryzatorska 
Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 
Pracownia tapicersko-dekoracyjncr 

Pracownia modelatorska 
Pracownia stolarska 

Elektrycy 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Akustycy 

Brygadzista sceny 
Montażyści 

Rekwizytorzy 
Garderoba damska 

Garderoba męska 
Zaopatrzenie 

Kierownik administracyjny 
Kierownik biura obsługi widzów i reklamy 

Public relations 
Impresariat 

Redakcja programu 
Projekt graficzny 

Druk 
Wydawca 

JANUSZ WIŚNIEWSKI 
SERGIUSZ STERNA-WACHOWIAK 
JACEK NADARZYŃSKI 

Marek Matuszak 
Zbigniew Grasza 
Czesława Doroszkiewicz, Alina Magnus 
Iwona Trzeciak 
Jarosław Trzeciak , Elżbieta Kubicka 
Henryk Gomuła 
Leszek Zieliński 
Piotr Macherowski 
Leszek Kargol, Krzysztof Wasielewski, 
Rafał Okupnik, Marcin Gregoruk 
Sławomir Kowalczyk, Sławomir Wawrzyniak, 
Paweł Walczak, Robert Proksza 
Brunon Urbaniak 
Mirosław Bartkowiak, 
Krzysztof Baumann, Roman Bączyk , 

Robert Czajka, Jacek Kowalczyk, Bartłomiej Musielak, 
Robert Szymle!, Mariusz Zaremba 
Jerzy Świt, Ryszard Pszczoła 
Anna Kellner 
Anna Bartkowiak, Mieczysława El-Osia 
Eugeniusz Matuszewski 

Bogdan Gajek 
Bartosz Borowicz 
Izabela Przyłuska 
Agata Grenda 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Roman Starzyński 

Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j., Poznań 
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu 
60-838, ul. Dąbrowskiego 5 
tel. (061) 848 48 85 
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Pragnę gorąco, z serca podziękować za konsultacje i wsparcie mojej pracy 

nad scenariuszem Dybbuka rabinowi Michaelowi Schudrichowi, Mirze Żelechower, 

Miriam Ganczarskiej oraz moim Przyjaci'ołom z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

w Warszawie. 

Poznań, Chanuka 5765; 11 grudnia 2004 

Paweł Passini 

Cytaty lub inspiracje w przedstawieniu pochodzą od następujących autorów: Szymon An-ski (właśc. Szlojme Zajnwel 
Rappoport) , Na pograniczu dwóch światów. Dybbuk. Legenda dramatyczna w czterech aktach, tł. J. Joel on, J. Rotters
man, Kraków 1922 oraz oryginał w języku jidysz (1919) i przekłady na język hebrajski i niemiecki; Edmond Jabes, 
Księga Pytań, tł. Adam Wodnicki, Kraków 2004; Milorad Pavić, Słownik chazarski. Powieść-leksykon w stu tysiącach 
słów, tł. Elżbieta Kwaśniewska, Danuta Cirlić-Straszyńska , Warszawa 1993. 

W progr mie wykorzystano fragmenty dzieł: J. Joelon, Uwagi, w: Szymon An-ski, Na pograniczu dwóch światów. 

Dybbuk. Legenda dramatyczna w czterech aktach, tł. J. Joelon, J. Rottersman, Kraków 1922; Gershom Scholem, 
Kabafa ije; symbolika, tł. Ryszard Wojnakowski , Kraków 1996; The Chumash. The Torah: Haftaros and Five Megil/os 
with a commentary anthologized from.Jtie Rabbinic Writings, by Rabbi Nosson Scherman. New York 1998; Pieśń nad 
Pleśniami. Poemat biblijny, z języka hebrajskiego przełożył Roman Brandstaetter, Poznań 1988. 

Źródła ikonografii w programie: Fritz Kahn, Oas Leben des Menschen. Eine volkstiimliche Anatomie, Biologie, Physio
Jogie und Entwicklungsgeschichte des Menschen, tom li , Stuttgart 1924 oraz tom IV, Stuttgart 1929; F. E. Bilz, 
Nowe lecznictwo przyrodne. Książka do nauczania i podręcznik leczenia przyrodnego i ochrony zdrowia, tom I, Poz
nań 1931; Der Sohar. Das Hei/ige Buch der Kabbala, Dusseldorf - Kóln 1982. 

PATRONAT MEDIALNY lo~m ams ~~ 
-'°"' -,;ófluL~- 1tafy~yiZ- Ml,. 

V POLSKIE RADIO • rod 

. 
POZ NAN 




