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• 
Salomon Zajnwel Rapaport (pseudonim Szymon 
A. An-ski) urodził się w Taszniku na Białorusi 

w 1863 roku. Był synem dzierżawcy ziemskiego. 
W wieku szesnastu lat pod wpływem Haskali 
nauczył się języka rosyj skiego i przystąpił do 
or ganizacji rewolucyjnej Narodna Wola. Socjalis
tyczne przekonania skłoniły go d o zamieszka
nia na wsi, gdzie imał się rozmait ych zaj ęć. 

Pod naciskiem Gleba Uspienskiego przeniósł się 
do Petersburga, gdzie pisał do miesięcznika 
Narodnej Woli. Zmuszony do opuszczenia Rosji 
w 1892 roku, zatrzymał się w Niemczech, pot em 
w Szwajcarii, by w 1894 roku osiąść w Paryżu. 
Został tam sekretarzem filozofa i r ewolucjonisty, 
Piotra Ławrowa. Pod wpływem procesu Dreyfusa, 
którego - jak wszyscy mieszkańcy Paryża - był 

świadkiem, zaczął pisać po żydowsku i zwrócił 
swe zainteresowania ku folklorowi swego narodu. 
Do Rosji powrócił w 1905 roku i przystąpił do 
socjalistów-rewolucjonistów. Powstał wtedy hymn 
Bund u jego autor stwa . Pisał również opowiada
nia z życia wiejskich Żydów, baśnie i legendy. 
W 1911 został kierownikiem finansowanej przez 
M aurycego Ginsberga wyprawy etnograficznej, 
która trzy lata spędziła wędrując p o zapadłych 
wsiach Podola i Wołynia zbierając za bytki ży
d owskiej kultury ludowej. Jego współtowarzy
szem był Joel Engel, komp ozytor, twórca muzyki 
scenicznej d o „Dybuka ". D ramat ten, napisany p o 
rosyjsku w 1914 r oku, przedstawił autor Konstan
tinowi Stanisławskiemu, który doradził wprowa
dzenie do sztuki p ostaci Meszułacha i który miał 
wówczas wyrazić przekonanie, że dobrze zagrać 
„Dybuka" mogą tylko aktorzy żydowscy. An-ski 
przetłumaczył go więc na jidisz. 



W czasie I wo jny organizował Rapaport pomoc 
dla ofiar działań wojennych. W 1917 roku został 
wybrany do Wszechzwiązkowej Konstytuanty z ra
mienia socjalistów-rewolucjonistów. Gdy zaczęły 
się represje wobec członków tego Zgromadzenia, 
uciekł do Wilna, gubiąc w pośpiechu jedyny egzem
plarz przekładu „Dybuka" w jidisz. Zaś tekst 
rosyjski znalazł się w posiadaniu Nahuma Zemacha, 
kierownika powstałej w 1917 roku przy MChA-cie 
hebrajskiej sceny studyjnej Habima. Nakłonił on 
poetę Chaima N. Bialika by dokonał przekładu na 
język hebrajski. Ten właśnie przekład stał się dla 
An-skiego podstawą ponownej translacji na język 
jidisz. . 

W 1919 roku An-ski założył w Warszawie Zy
dowskie Towarzystwo Etnograficzne. Zmarł 4 listo
pada 1920 r. Jego dzieła zebrane w 15 tomach, 
wydano w Warszawie w latach 1920--1925. 

Prapremiera „Dybuka" w języku jidisz była 
dziełem Trupy Wileńskiej i reżysera Dawida Her
mana. Ci sami ludzie, którzy przez ostatnie lata 
odmawiali temu utworowi prawa pojawienia się 
na scenie - co było bard zo bolesne dla autora -
przygotowali ten spektakl w ciągu tradycją okre
ślonych trzydziestu dni żałoby po jego pogrzebie. 
„Dybuk wstąpił w Trupę Wileńską" (Nahma San
drow) „Człowiek rodzi się wszak na długi i pełny 
żywot. A gdy u miera przedwcześnie ( ... ) gdzież 
podziewają się jego myśli, których nie przemyś
lał, jego czyny, któr ych nie spełnił?" (Sz. An-ski). 
Teatrowi Habima Stanisławski polecił jako reży
sera Eugeniusza Wachtangowa. Trzyletnią pracę 
nad dramatem uwieńczyła premier a w języku 
hebrajskim, która miała m iejsce w b rynickiej 
bożnicy 1922 roku. 

oprac . Anna Madeyska-Pilchowa 

Adolf Rudnicki 

Dybuk" to kwiat dramaturgii żydowskiej. Na
;,iązuje do kabalistyki i wspiera się kostiumem 
chasydzkim. Ten ,,Dybuk" dotąd świeci jak bry
lant. Gdy Żydzi szukają swoje j autentyczności, 
sięgają po tę właśnie sztukę, którą grają wszędzie 

na świecie. 
Napisał ją An-ski - et nograf, zbieracz legend 

i podań Żydów wschodnich - najpierw po ro
syjsku, potem sam przetłumaczył ją na jidisz. 

Cmentarz - żywa postać sztuki - włączony 

jest do codziennej rzeczywistości getta. Zmarli 
żyją obok żywych. Ci wzywają ich pomocy za 
każdym razem, gdy zbliża się nieszczęście, gdy są 
zagrożone społeczność czy pojedyncza osoba. 

Gdy nieszczęście mija, żywi dziękują zmar
łym za ich wstawiennictwo u Boga. Są bliżej, Bóg 
daje ucha przede wszystkim im - zmarłYJI?- · . 

W tej symbiozie żywych i umarłych Zydz1 
przypominają Polaków. Prawda, dwie społecz
ności żyją w sytuacji, w której pozostał im tylko 
Bóg. 

„Dybuk" i „Dziady", dwa portrety narodowe. 

T eatr zawsze grany, 1987 

ilustracje: 
(Michał, Elwiro ) Andriolli 

Maurycy Goulieb 



Ernest Bryll 

Jest legenda chasydzka, że dusza człowieka 
Który zginął nim przeżył co mu przeznaczone 
Nie może żyć w spokoju. Z wieczności ucieka 
I szuka życia i krąży nad domem 
Bo chce dokonać tego co dokonać miała 
Dlatego czasem w swoich bliskich ciała 
W chodzi i żyć zaczyna •.. 

Tak, życiem Dybuka 
Ale powiedz dlaczego ta dusza nie szuka 
Ciała mordercy? 

Bo chasydzi wierzą 
Że mordercę osądzi Sędzia sprawiedliwy 
A dusza musi szukać bliskich spośród żywych 
Tam gdzie jej najmniej obco będzie w innym ciele 
Tam gdzie się dusza inna z bliską duszą zgodzi 
Dlatego Dybuk w ciała swych najbliższych wchodzi 
I prosi by mu było przez was pozwolone 
Dokonać innym ciałem co Niedokończone ... 

Ale to boli ... 

Boli. Tak jak bliskich boli 
I nieraz dosyć już mają Dybuka 
Który im każe coś na świecie szukać 
Czego i znaleźć wcale by nie chcieli 
I nienawidzą czasem tej duszy szalonej 
Jak czasem nienawidzisz tych z którymi dzielisz 
S wój dom. Jak nienawidzisz czasem dzieci, żony 
I przyjaciół, narodu ... Ale sam wiesz o tym 
Że to nie jest nienawiść. I nikt wyrzucony 
Nie będzie z twojej duszy. Choć tak uprzykrzony 
To swój i żaden gniew was nie rozdzieli ... 
I takich szuka Dybuk. Żeby się w nich wcielić 



Żyć w męce i kochaniu w smutku i radości 
I do takich dla życia powraca z wieczności... 
Tak przecież na tej ziemi z Żydowskim Narodem 
Jest. Bośmy razem kłócili się, żyli 
Byli ... 

Kiedy mordercy ten naród zabili 
Nie może pójść w niepamięć. Jeszcze na tej ziemi 
Miał tyle do przeżycia... Więc musi powracać 
Do nas jak Dyb uk. Okrutna to praca 
Gdy dusza z duszą łączy się, przemienia 
G dy się cierpienie uczy od cierpienia 
Kiedy się trzeba nadzieją podzielić ... 

Za łatwo myśmy siebie przez wieki widzieli 
Niby to obok żyli a nie rozumieli ... 

Może lepiej zapomnieć? 

Tego nie zapomnisz 
Chyba że duszę z narodu wyrzucisz 
Dybuk wyjdzie. Ty do swej duszy nie powrócisz .. . 
Tak też wyciągnąć duszę nie raz z Polski chcieli 

Co robić? 

Może zacząć zwyczajnie i skromnie 
Uczyć się. I nauczać nowe pokolenia 
„Oni tu żyli. To wciąż jest ich ziemia 
I pamiętanie nasze jest ich pamiętaniem". 

Zbierać ten popiół z książek. I zdanie za zdaniem 
Otwierać polskie słowa dla języka jidisz 
I wiedzieć że to język w torturach skręcony 
Jak nasz ... 

Bo radość w nim jak Boga widzisz 
Wierzysz że jest. 
Lecz spotkasz dopiero po zgonie. 

F ragment Prologu do „Dy buka" 



Zbigniew Herbert 

PAN COGITO SZU KA RADY 

Tyle książek słowników 
opasłe encyklopedie 
ale nie ma kto poradzić 

zbadano słońce 
księżyc gwiazdy 
zgubiono mnie 

moja dusza 
odmawia pociechy 
wiedzy 

wędruje tedy nocą 
po drogach ojców 

i oto 
miasteczko Bracław 
wśród czarnych słoneczników 

to miejsce które opuściliśmy 
to miejsce które krzyczy 

jest szabas 
jak zawsze w szabas 
ukazuje się nowe Niebo 

- szukam ciebie rabi 

- nie ma go tutaj -
mówią chasydzi 
- jest w świecie szeolu 

- miał piękną śmierć -
mówią chasydzi 

. ' 
ł I 

- bardzo piękną 
tak jakby przeszedł 
z jednego kąta 
do drugiego kąta 
cały czarny 
w ręku miał 
Torę płonącą 

- szukam cię rabi 

- za którym firmamentem 
ukryłeś mądre ucho 

- boli mnie serce rabi 
- mam kłopoty 

może by mi poradził 
rabi Nachman 
ale jak mam go znaleźć 
wśród tylu popiołów 



Adolf Rudnicki 

To do P olski ciągnęli niegdyś tułacze z wielu 
krajów i w Polsce z czasem powstała największa 

gmina w Europ ie. 
Tułacze zatrzymali się tam, gdzie mogli, gdzie 

chciano ich, to nie oni wybierali, to ich wybierano, 
taki zawsze jest los tułaczy. 

W szystkie te nieszczęsne wypowiedzi na te
mat nieudanego małżeństwa żydowsko-polskiego. 

Należą one j uż do h istorii, choć pokłosy długo 
jeszcze będą żywe, kwasy ciągnąć się będą jeszcze 
długo, historia u m iera powoli ... Ten kraj , który 
niegdyś był największym skupiskiem Żydów, teraz 
i to na wieki już, p ozostanie największym ich 
cmentarzem. Zespolenie trawać więc będzie jesz
cze ściślejsze i na długo, czy chcemy, czy nie, czy 
chcecie, czy n ie. 

Żydzi są bezbronni. Ten zdobędzie ich serca, 
kto zapewni im bezpieczeństwo. 

Jak m ogli Polacy zapewnić komukolwiek bez
pieczeństwo podczas dru giej wojny światowej? 
Jakie t u w ogóle było możliwe bezpieczeństwo? 

Ale była to Polska i Polacy byli zobowiązani 
zapewnić im bezpieczeństwo. 

Nie mogli? 
Ten właśnie był ich wielki grzech. 
Pochodn e tego grzechu żyją długo i długo żyć 

będą w książkach, w filmach. 
Teraz kraj czeka walka z fantomem historii. 

T eatr zaw ze grany, 1987 



Ernest B ryll 

O tym, żeby przetłumaczyć „Dybuka" pomyśla
łem dwadzieścia siedem lat ternu. Przyjaciel mój 
piszący w jidisz, poeta Jakub Zonszajn, uczył mnie 
wtedy kultury i obyczaju chasydów. I oczywiście 
rozpoczęliśmy naukę od dokładnego czytania i tłu
maczenia słowo w słowo sztuki An-skiego. Potem 
latam i interesowałem się literaturą jidisz, ale 
ciągle n ie wiedziałem jak można b y przyswoić 
wid zowi tę wielką sztukę teatralną. Oczywiście, 

były przecież tłumaczenia Dybuka, były i słynne 
p rzedstawienia, ale od lat dramat t en nie był 
grany w języku polskim. Tłumaczenia były niezłe, 
ale zawsze, kiedy je czytałem i zastanawiałem się 
n ad przypuszczalną reakcją współczesnego, pol
skiego wid za, bałem się, że przyjmie „Dybuka" 
jak ślad p o zaginionej już prawie kulturze. A tego 
nie chciałem - bo wierzę, że jest to sztuka, która 
p ow inna się znaleźć na naszych scenach, tak jak 
każdy dramat polskiej klasyki teatralnej. Jest 
stąd. Jest śladem czegoś zapomnianego, mało 
znanego a b ardzo ważnego dla naszej kultu ry. 

Tylko ja już nie widziałem żywych cha sy
dów i pierwszy raz zobaczyłem ich obyczaj i s t rój 
dopiero w Nowym Jorku. Jak zrobić aby wid z, 
oglądając a ktorów w całym ich chasyd zkim ob y
czaju i stroju na scen ie teatru polskiego, nie 
myślał przede wszystki m o inności, o jakimś 

folklorze, aby polszczyzna sztuki wydawała mu 
się czymś zwyczajn ym. 

· Otóż właśnie styk kultury żydowskiej i pol 
skiej odbity w naszej literaturze pozostawił wra
żenie, że Żyd m usi mówić dziwną śmieszną polsz
czyzną. Nie chodzi tu już o osławiony szmonces, 
ale o wielkie dzieła jak dramaty Słowackiego czy 
Wyspiańskiego. To zresztą zrozumiałe, bo dla 



ludzi j ęzyka jidisz polszczyzna była drugim ję
zykiem . Ale w „Dybuku" Żydzi mówią do siebie 
i j eśli sztuka ta ma otworzyć przed widzem pol
skim to, co w niej najważniejsze - czyli całą 
warstwę filozofii i mistyki - trzeba, aby było tak 
jak zamierzone zostało w oryginale. A więc język, 
w którym dyskutuje się najgłębsze partie Pisma. 
Język bogaty, wspaniały . Stąd mój wariacki po
mysł. Tłumaczyć sztukę napisaną przepiękną, 

bliską poezji, ale prozą - tak, tłumaczyć ją wier
szem. Nawiązującym, o ile tylko potrafię, do 
t r adycji staropolskiej i romantycznej. Jeśli po 
części choć ten zabieg się udał, mogę powiedzieć, 
że starałem się pozostać wierny oryginałowi, nie 
przeinaczać go używając wiersza. 

Czasami myślę, że może tacy jak ja, co wyszli 
z polskiej, wiejskiej, plebejskiej kultury, nie-Żydzi, 
ale rozumiejący, że nie ma pełnego obrazu kul
t ury jaka rozkwitła na tych ziemiach, jeśli za
pomina się o kulturze jidisz - może właśnie przez 
to, że „ob cy" ale szczerze w niej zakochani, 
potrafią uratować dla nas to, co przecież po
winno istnieć jako ważna część naszych dzie
jów. 

A p oza tym wierzę w tak zwane małe, po
zornie ginące, pozornie prowincjonalne kultury. 
Dobijan e ale wciąż jeszcze żywe. I wierzę w Ich 
Zmartwychwstanie, bo wedle m ojego zdania Zmar
t wychwstanie następuje tam gdzie ciemno, ciężko 
i gdzie świat jest niby zabity deskami. Tam, gd zie 
czasami ludzie mają wrażenie, że świat ich opuś
cił, że ponieważ przeszkadzają wielkim imperiom 
w ujedn olicen iu - to zostaną zgnieceni. Pomyśl
cie o t ym widzowie, mówiący nieświatowym języ

kiem i żyjący niby na boku wielkich spra w imp e
rialnych. I posłuchajcie sz tuki napisa nej i p o
myślanej gdzieś na prowincji, w świecie zabitym 
d eskami. Posłuchaj cie jak mówią tam o ważnych 

sprawach, bo na tym uboczu jest ciszej, mniej 
hałasu i ma się czas wsłuchać w swój własny głos. 



• 
Arka - pozłacana skrzynia z drzewa akacjowego symbo
lizu j ąca obecność boską, zawierająca kamienne tabl ic prav , 
noszona przez Izraeli tów w ich wędrówkach i w bitwach 
Bożnica - synagoga, świątynia żydow ka, miejsce modlitwy 
i studi wania T ory 
Batlan - ubogi, nędzarz; ludzie bez zawodu, którzy sku piają 
się kol domów modlitwy i zrzeszeń rel igijnych, oddający s ię 

ż arli wie nauce Talmudu i Kabały 

Cadyk - mąż świątobl iwy i sprawiedliwy, przywódca du
chowy chasydów 
C hasyd - cz łon k ruchu mistyczno-religijnego, którego 
twórcą był Izrael Baal Szem Tow (mąż dobrej sławy) w VI II 
wieku w Pols e na Podolu . N a czele grupy chasydów toi rebe-

dyk, przywódca duchowy. Ideologia cha ·ydyzmu opiera 
s ię na tradycy jnym judaiz.rnie i na kabale (mistyce) 
Cheirem - klątwa; najsroż za kara religi jna r · wna inter
dyktowi kościoła katolickiego 
Emet - prawda 
Gabaj - sekretarz rabina względnie cadyka 
Jesziwa - wyższa szk la talmudyczna kształcąca rabinów 
i nauczycieli religii 
Jom Kippur - Dzień Odpuszczenia, zwany też Sądnym 

Dniem; święto żydowskie 
Kadysz - modli twa pochwalna odmawiana podczas codzien
nych modłów; równi ż m dlitwa za zmarłych 

Kabała - u stna tradycja prawa moj ż szowego i jego intcr
pr racji, która rozwini;la się w mistyczny, zoteryczny system 
interpretacji Biblii, oparty na domniemaniu, że każde jej, 
słowo , każda litera i znak ma okultystyczne znaczenie 
Mykwa - łaźnia do kąpieli rytualnych 
Pesach - święto wiosenne upamiętniające wyjście Żydów 
z Egiptu 
Rodał - zwój T ory 
Symchat T ora - święto nadania T ory 
Szabes (szabat) - święto sobotnie, zaczynające się w piątek 
wieczór 
Talmud - tradycyjne nauki religijno-doktrynalne judaizmu. 
Uzupełnienia i komentarze do Biblii, dyskusje. Składa się 
z Miszny i Gemary. Obejmuje Halachę i Hagcdę 
Tora - obejmuje pięciok iąg (pięć pi rw zych ks iąg Biblii ); 
w zerszym znaczeniu oznacza w ogóle naukę, wi dzę . Także 

zwój pięcioksiągu używany w ynagodze 
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DYBUK 
na motywach sztuki Szymona An-skiego 

wierszem napisał: 
Ernest Bryll 
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Aktor II 

Sender (z Brynicy) 

Lea, jego córka 
F rade,. piastunka Lei 

Gitel, przyjaciółka Lei 
Menasze, narzeczony Lei 

Nachman, jego ojciec 
Meszułach 
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Meir, bożniczy w Brynicy 

~bana~} uczniowie jesziwy w Brynicy enoc 
Reb Szymszon, rabin w Mirop olu 
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Marta Jurasz 

ADAPT ACJA, INSC L::-.; fZACJA I REŻYSERI A: 

Andrzej Wajd a 

WSPÓŁPRACA REZYSE RSKA: 

Hana n Snir (Teatr Habima, Tel-Aviw) 

DE KORACJ E I KOSTI U MY: MUZYKA: CH OREOG RAFIA : 

Krystyna Zachwatowicz Zygmunt Konieczny Janusz Józefowicz 
Kierownictwo muzyczne: Mieczysław Mejza 

Korepetycje i konsultacje muzyczne: Ewa Kowalczyk-Pawlik, Jacek Stankiewicz 
Muzycy: Andrzej Kłak, Mieczysław Mejza, Jacek Wać, Marek Żurowski 

Asy stent scenografa: Maciej Preyer 

Dyrekłor Organizacyjny li. IADlllEI ofC Dyrekłor ds. Prod. I. lłDZ l lllUI ofC Kier. Literaccy [, lllUllEC, J. IPIUll ofC Kler. Muzyczny li. llEJZI 

'11.\{ł lf„Jł!. tll 

Suj lcr 

p t ul'1K n1ia kruwia Jm dcm u ka 

pr1ffot:: „i1A krawh .:.ku 111ęsk"' 

pra t11rvmu tffl/<1r·sk11 

pru<t>W11111 f>1t1tJ/ors.ka 

pracC1Wmu malarsku . 
pnicł!Wniu Jl mt.J rsku 

prawn.·11;a pcruka rsko-fry~Jtrsku 

Ak11S1yl" 

H r __ vgadh!r 3Lf..' 11y 

K l f.R(Hf'N I C: 'J'U''O 'f'J:C:H N I C/.N i : 

KOORDY/\' A TOR PR A C Y A R TYS T\'CX/\'ł:J 

!!! PRE M IERA W STAR YM TEATRZE 

/.b1x 111,·t:.· K u/L· ta 
.W1n1 i1 JłtJ.f t~r 

I la /111 .1 J>raJu,_. 

Ft:\·1/.;nk K u//mJ 

1 r·1ula •~ ff '„,'tb..·/ 

/łfuu.cj Afo1-=L·;::i 

„\tu /)!11r=<1 rtJ Tu/li)ftO, Ewa CiL·),idl~u 

t'i l ( <.ll 

A udr:.1..:f f.:.ac: 11 1<1 rt ~.\·k 

/ .L1.\:l!k ,\ Ju li/: 

/ łr( 1 /Hf/cJtc /\:u i !Ttll 

}l:'/17.Y KOl.łl K , ANIVA K AM/\ ll :R, A.\l /JR /.J::J S'J'AR/.\ 'K 

,\ 1//10.\'/ .A ll ! JH/ .0/\' SKI 

W DNIU 12 MARCA 1988 ROKU !!! 



Cmentarz Żydowski na Kazimierzu w Krakowie. Fow : K . Z achwawwicz i A. Wajda 
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