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SZ. AN-SKI I JEGO DZIEŁO 

llL An-11tl - wybitny pisarz, uczony etnoiraf, z.ulutony 
działacz spolec:mo-poUtycmy I kulturalny - zmarł w war• 
aewte I u.topade ino r. Nelet.ał on do pokolenie wleUClch 
tydowsldch tw6rc6w, którzy dzięki ogromnej pracy nad 1ob11, 
osromnemu wy1llll:owl amok:ntelcenla, zdołalł pnejit z naJ· 
nltazych warstw irpołecznych do &ron• nejwybltntejszych 
twórców kultury. Stall się ojcami duchowymi, kt6rey dopro· 
wadzlU do przełomu w tyciu Ideowym I obyczajowym naro
du tydowUclqo. 
ZlacZ)'Jlamy od łmlercl An-Hle&o dlatqo, te spotykał go los 
wielu wybitnych tw6rc6w, których dzieła zY1kaly uznanie 
dopiero po łmlercl autoc6w. Dopiero jego łmlerć wywoluJ11c 
wielkie poruaente pozwoUJe rozpocz11ć ogromn11 karierę 

Jeeo neJwybltnleJaemu dziełu. I listopada U!O r. włrOd 

tepaJ11cych wteWe&o twórcę, znalazło &:lę dwóch wllnlaltOw 
teanaJ11cych wlelkleeo twórcę, znalaZlo się dwóch wtlnlakOW -
atynny aktor Abram . MoreWlltl 1 dyrektor 1lynneJ Jut wtedy 
„WUWldeJ 'l'rupy", którzy łlubowelł nad otwart11 mo11111, te 
w cJuu 1911 dni (azlojalm) odbędzie llę premiera sztuki 
An-akle10 „Na posranlczu dwóch łwlatów". I lll'Udnle 1120 r. 
w Waraa'Wllklm teatrze „Ellzeum" wY•tawlona z0&tale prapre
mlera poematu drunaty~zne&o. który otrzymał tytuł „Dybuk". 
Komu Jak nie plerw.uym wykonawcom nelety zlotyć hold 
za odkrycie tego dzle,la, kt6re wc:zdnleJ zostało uznane 
przez krytyków llteracklch u beswartołclowe dla teatru. 
Podobneeo ldanle byli ~te aktorz:y tydow1cy, kt6rym autor 
rok wcz:ełnleJ czytał sztukę. Orzekli oni w6wc:za1 te ntuka nie 
pollada ładnych walor6w acenlcznych, brak w niej „ról do 1r1-
nia". ZDłlJdował 1lę włród nieb takte Abram Morewlll, który 
pótnleJ odnollł oeromn.e sukcesy na 1c:enac:h całea:o twtata 
w roll Cadyka a Klropoi.. 
Wprawdzie Juł wcz.ełnlej 1ztuklj lnt.er_,waJ się 1)l'nny refor
mator teatru Stanisław.kl, 6wczemy dyrektor MChAT-u moa
k.lew1kleao (ntukę napiaał An·•kl w Języku tydow1klm 
I rosyjskim), dzięki ntemu autor dopllał rolę poalatlca, JUOra 
stała 1lę Jedn11 1: iJównyc:h ról w sztuce. Stanisławski Jednak 
1ztukl nie wystawił l dopiero Teatr WUel'lakl wyatawlaJ11c 
aztukę w retynrll Dawida Hermana udoWOdnlł Jakim olDray
mlm ładunkiem dramatycznym dYIPODUJe ten utwór. Nie bę
dziemy wymieniali wnyatltlch przeszkód Jakle plętreyty 11ę 
przed utworem AD·llk.teio, WD)'ltklch replik r<>lemlcmycn, 
r6tnlc w ocenie I lnterpretecJl, które sztuka wywołała. Nie 
polladeJ' one w dniu dzisiejszym lstotneeo znaczenia, ł•k· 
tem pocmtaje Jedynie to, te „Dybuk" stal alę w:yb!tn:rm wy
darzeniem teatralnym, wl•łkll 1enaecJ11 acenlczn11. Od pierw· 
1&eJ premiery rozpocZlll 1lę trlw:nfalny pochód ntukl prr.el 
nieomal WD)'ltkJe sceny łwtatL 
w maju 1111 r. Abram Morewaki wyatawla „Dybuka" w mJ 
rdyeerlł w Wllnl8t • Dawid Herman w t.odzi - z caJllowlcle 



nową obsadą. W pddzlernlku 1921 r. odbyła się premiera „Dy
buka" w Teatrze Artystycznym w Nowym Jorku, retyserowal 
Morris Szwarc. l1 1tycznJa 1920 r. wystawia „Dybuka" w ję

zyku hebrajs:klm Wachtangow w „Ha bimie" . Premiera ta sta
je się wielkim wydarzeniem artystycznym, jednym z naJ· 
wlekszych osiągnięć tego wybitnego retysera. W 1928 r. 
w Tel-Awiwie „Hablma" obchodziła uroczystość 800 przed
stawienia „Dybuka", który pozostaje I pótnlej w repertua• 
rze tego teatru. 
Po rozpadzie Wileńskiej Trupy na dwa zespoły, katdy z nich 
triumfuje na całym łwlecle wlalmle „Dybukiem". 
W Języku polskim sztuka wystawiana była w ł.iodzl I w „War
nawsktm Miejskim Teatrze" (słynna kreacja Adwentowicza 
w roll Cadyka), następnie w krakowskim teatrze „Bagatela" 
oraz we Lwowie z Adwentowiczem w roll głównej. 
w Języku niemieckim wystawił sztukę Rajnhard a następnie 
Bertold Plchlel w Teatrze Rolanda w Wiedniu. 
w roku 192'1 „Dybuk" zostaje wystawiony w języku angiel
skim na deskach Londyńskiego Teatru KrOlewsklego, Gra
ny w języku anglc!lsklm zdobywa ogromne powodzenie na 
scenacll amerykańskich. Stal 1lę więc „Dybuk" nie tylko i<e
laz:ną pozycją narodowego repertuaru teatru tydowsklego, 
ale Jednocześnie wielką •wlotową sensacją sceniczną. 
Po wojnie sztuka była wystawiana w Państwowym Teatrze 
Zydowsklm w Warszawie przez Abrama MorewskJego. 
w 1870 r. zdobywa dute powodzenie w inscenizacji I retyse
rll Chewela Buzgana. Obecnie premiera w retyserll Szymona 
Szurmleja naWlllZUje wprawdzie do Inscenizacji Cbewela 
Buzgana, ale ostrzej uwypukla konflikty I mistyczne ele
menty sztuki. 

Pisząc sztukę w Tarnowie An-ski prawdopodobnie nteprey
padkowo miejsce akcjll pierwszego aktu umieścił w botnlcy 
w Gorlicach. Miało to z calą pewnośc l11 nie znaczenie geogra· 
flczne, ale sceniczne, chodziło mu o umieszczenie akcji w ma· 
lej opuszcz-0nej botnlcy w biednym galicyjsklm miasteczku. 
An-sk1 określll swą sztukę mianem „realistycznej sztuki 
o mlsLykacb". Jedynym nierealistycznym elementem sztuki 
nie są bynajmniej słowa I wizje Lei, ale postać posłańca 

cMeszuach). W całej sztuce - opowiada autor - toczy się 

walka pomiędzy szczęściem indywidualnym I społecznym 

reprezentowanym przez cadyka, którego zadaniem jest ochro-
na wyf:szych celów, na nim spoczywa troska aby nie uschła 
galąt wiecznego drzewa tydowsklego narodu - tydowskleJ 
wspólnoty. w konflikcie żydowskiej obyczajowo~cl , na kan
wie kabalistycznej atmosfer y, rozwija a utor motyw ROmea 
I .Julii. Posłaniec jest postacią łączącą dwa łwlaty. Wedlug 
zdania autora artykułu - posłaniec jest postacią kontrower
syjną, błądzącą I ci"le konfliktową , w katdej Interpretacji 
pozostawiającą duto znaków zapytania , zwłaszcza w swym 
scenicznym kształcie. Sceniczna postać posłańca powinna 
odzwierciedlać wyt.sze, obiektywne sumienie, rozumleJ11ce 
racje jednej I drugiej strony. Nie Jest to Jednak Jakaś 1pra
wledllwo.ść, tylko konlllkt własnego sumlenla. 
Jak wiadomo kotdy retyser Jest wspólnikiem autora (a spec
jalnie nleżyjqcego, nie mogącego protestować), powołuJ11cym 

11ę na bezsporne prawo 1cenlczneJ lnterpretacJL Dawid Her· 
man, pierwszy Inscenizator „Dybuka", wzmocnll w swej In· 
scenlzocJI akcenty mis tyczne. Morewsk l skłaniał się ku 
uwypukleniu akcentów obyczajowych, nawet po. Janiec w Je
go lnlerpretacjl jest zwyczajnym. realistycznym tydem, p od
kreślił on linię romantycznll sztuki. Wachtangow nadal sztu
ce surowe ramy, spowite mglą tajemnlczołcl, ale był to 
w Jego Interpretacji głęboko ludzki dramat a nie mistyka, 
•le we wszystkich Interpretacjach zewnętrzne akcesoria 01-
ranlczaly się do minimum, tylko do najbardziej niezbędnych. 
Chewel Buzgan wystawiając „Dybuka" w 11170 r. odmiennie 
od wszystkich poprzednich Inscenizacji, przeniósł akcję sztu
ki ze starej botnlcy do pięknej synagogi, Inaczej rozkladaJ11c 
akcent y wprowadził choreografię. .Jednym słowem przyst~ 
sowa! sztukę do aktualnych czasów I do współczesnego widza, 
ale ucllronll subtelny, dyskretny ton I Jedność stylu. 
Nle będziemy oceniali nowej premiery w retyserlt Szymona 
Szurmleja pozostawiamy to krytykom 1 publiczności. Oni 
są ostatecznymi sędzlamL 

Szloma Zanwel Rapaport, to prawdziwe nazwisko pisarza, 
poety I dramaturga, znanego pod p seudonim em An-ski, pseu- . 
donlmem stworzonym prawdopodobnie od Imienia jego mat
ki Anny. 
Sz. An-ski urodził się w Witebsku w 1863 r . otrzymał trady
cyjne żydowskie wychowanJe. Mając 17 lat znal nie tylko 
Talmud, ale takte doskonale hebrajskll literaturę. 
Jak ogromnego skoku dokonał ten nieprzeciętny , niezwykle 
uz.dolnlony człowiek, mote świadczyć lakt, te w owym czasie 
nle znal on nawet rosyjskiego alfabetu, a jut po kilku latach 
stal się rosyjsk1m pisarzem. 2lWlązany ściśle z „Narodn ikami" 
wędrował po wsiach Centralnej Rosji prowadząc agitację 

wśród chlop6w 1 ucząc Ich. Pracował w tym czasie w charak
terze nauczyciela, lntrollgotora a nawet w kopalni prowa
dząc pracę propagandową wśród górników zagłębia Do
nieck.lego. 
Prowadząc swą działalność polityczną Włród mas ludowych, 
An-ski pokochał folklor rosyjski L3k bardzo, te zaczął prowa
dzić nad nim badania naukowe. Ptsze cykl a rtykułOw o folk
lorze rosyjskim, a następnie w lo89ł r. wydaje dzieło pŁ. „Stu 
dla nad ilteraturą ludową", 
Na początku lat 90 wyjetdta do Europy Zachodniej (Berlina, 
Brna, Paryta). Początkowo pracuje jako Introligator a nas· 
lępnle zostaje sekretarzem słynnego teoretyka „narodnictwa" 
Ławrowa. At do jego śmierci poz-0sta je An-sk i jego osobis
tym l Ideowym przyjacielem. 
Będllc we Francji An-ski tywo Interesuje się folklorem tego 
kraju. Słusznie więc Jego towarzysz młodości l przYJaclel 
do końca Jego dni, działacz społeczno-polityczny I fllozor 
dr Chalm Zytłows.kl, mówi o n im jako o społeczn~polltycz
nym badaczu folkloru. I miał rację, bo nie mat.na poznać 
narodu bez je10 wierzeń, obyczajów, przyzwyczajeń I ludo
wej twórc;:zo6cl. 
P o powrocie do Rosji An-ski zajmuje się llteratur11 tydow
ską I tyciem tydowsklego społeczeństwa. Język tydowskl 
staje alę coraii: bardziej mu bliski w jego pracy llteracKleJ 



I naukowej. Badania folklorystyczne i cała dzJalaln~ ll:ul· 
turalna An-aklqo połwlęcona zostaje narodowi tydow
aklemu. 
W latach 1112~111w uczestniczy w pierwszej eklpedycJl etno
eraflcmej, prowadzącej badania nad folklorem tyd6w. Od· 
Wiedzlla ona N powiatów na Podolu I Wołyniu, sromadlll.llC 
cenne materiały opublikowane w pracy zbiorowej pt, „zy
dowakl pre>1ram etnograficzny". 
w czasie r wojny łwtatowej połwięca •lfl An-.111:1 bez reszty 
pomocy dla ofiar wojny. 
Na początku wojny powstaje Jeeo poemat dramatyczny „Na 
poaranlczu dwóch łwtatów", pozwalając mu weJl6 do erona 
dramatopLsarzy, których dzieła arane ~ na tcenach cate
eo łwlata. 
Z wlelkJeJ, wartołcloweJ spułc:lzny llteracJdeJ (opowiadania, 
wiersze, pletni, dzieła naukowe, publlc)'ltyka, przell:lady) 
,,Dybull:" ey1kal .sobie największy rozgłos. 
W 1111 r. An-ski przenosi się do Wilna, &dzte w W7J1ttkowo 
trudnych warunkach, pod nlemlecką okupacją, zakłada 

„ Wlle6sko-Zydowslde Towarz)Wtwo Etnoarattcme" oraz 
„Zwlitzek :tydowsklch Literatów I DzlennJkarzy". KUka dni 
prud IQnlerclą Identyczne towarzystwo układa w War• 
nawie. 
An-lkl beletrysta zrósł llę z An_.klm etnoara1em, wzaJemnle 
llę uzupetnlaJąc. Beletrysta pOZWala mu walęblć Ilf! w naJ
trudnieJae obyczajowo-kulturowe warstwy hlltorycme, na
rosłe w 1tydow1Jdch muach ludowych. Jako etnOll'af mop 
tylko notowa~ suche naukowe 1po.strzet.enla, belatrystłl do
daje Jeao pracom etnoaraflcmym kolorytu, dl!lękl czemu 
powstały dzieła nieprzeciętne, fucynuJace. Jako beletrysta 
nadaje wierzeniom ludowym fllozoflczn:y 1e1111, nowe etyczne 
pojęcia. Clętkłe mlatycmo-rellatJne Ułlon:y, w Jall:le były 
apowlte wierzenia narodu, przeobra&ll w dellkalnlł poe&Ję 

z pęboll:lm podteutem, poezJfl o w1elklej etycmeJ wartoecl. 
J. L. Pcec Jut dawno ukazał ten cud prseobralenl.a rómych 
legend l bylln przełtaiywanycb przez stara kllęll lub pam.J.ęe 
ludu, w arcydldeła naładowane o&ółnoludzklm.l problemami, 
lloresponduj4ce z dniem dsilltjlll!)'m. An-Ul oawt~ do 
perecowakleJ trad)'cJI, mając wielkie pr-ed)'lpOISYCJe Jako et
ne>1raf a azczea6lnle Jako badacz tydOWlklcb wletletl. Ta 
l)'lnblOza etn.oarafa 1 pilarza snaJduJe 11ę w wielu Jeao es.a.
lach, naturalnie tri w „Dybuku". 
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