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SZ. AN-SKf 

Salomon Zanwel Rapapo rt to prawdziwe nazwisko pisarza znanego 
w h istorii literat ury pod pseudon imem Sz. An-ski, stworzonym prawdo
podobnie od imienia ukochanej matki Anny. 

Autor „ Dyb uka" urodził się w roku 1863 w Witebsku na Bi ałorusi 
w ortodoksyjnej rodzin ie żydows kiej . W duchu tej tradycji otrzymał 

staranne wyks tałcenie ; już jako ki lku nasto let ni chłopiec doskonale zn ał 

Tal mud i l itera t u rę hebrajską. W wieku 17 lat, pod wpływem Haskali -
r chu oświeceniowego , propag ującego odrodzen ie k ulturalno-s połecz

ne Żydów i zb liżenie do narodów wśród których żyl i - An-ski porzucił 
żydowskie getto , nauczył się w ~~ rótkim czasie, zupełnie mu dotąd 
nieznanego, języka ro syjskiego i zost;:ił aktywnym członkiem organizacj i 
rewo lucyj nej Narod na Wo!a. Aby sze rzyć idee narodników przeniósł s ię 
·na wieś, rozpoczął węd rówki po Rosji, i mając się rozmaitych zawodów : 
nauczyciel a, int ro lig atora , zost ał nawet górn ikiem w kopaln i węgla 
w Zagłębi u Donieckim . 

Wkrótce jednak zaprzestał bezpośrednLej ag itacji na rzecz pracy 
pub licystycznej w petersburskim miesi ęczn iku Narodnej Wo li. 

Prowadząc d ia!a lnoś:': polityczn ą wśróp lud u, zafascynowany fol kl o 
rem rosyjskim , prowadził p ierwsza badania etnograficzne. Ich p lonem 
był·cykl artyk ułów o obyc:;: ::jc:ch rosyjskiego narodu i dzie o „Studia nad 
literaturą ludow::i" (1894). 

W roku 18'J2 zag r ażony :lresztowaniem opuścił Rosję i wyjechał do 
Europy Zachodniej. Przez krótki czas przebywał 'w Berlinie, potem 
w Brnie, a w tatach 1894-1905 w Paryżu, gdzie został osob~stym Svkreta
rz mi przyjacielem znanego teoretyka ruchu ludowego Piot~o Ławrowa. 



We Frnnc j i : r= - ·yt prze łom duchowy; obserwując sfingowany przez 
antysemitów p:·oces przeciwko Dreyfusowi kapitanowi Genera.lnego 
Sztabu Francuskiej Armii, niewinnie oskarżonego o zdradę i bronionego 
przez całą postępową Francję z Emilem Zolą na czele , powtórnie 
zainteresował się kulturą swojego narodu. Po powrocie do Rosji zaczął 

pisać po żydowsku - jidysz stał się językiem jego literackiej i publicysty
cznej twórczości. Pod wpływem rewolucyjnych wydarzeń roku 1905 

powstał jeden z najbardziej popularnych utworów An-skiego - hymn 

Żydowskiej Partii Socjalistyczriej Bundu . 

W latach 1911-13 brał udział w pierwszej wyprawie etnograficznej 
(sfinansowanej przez Maurycego Grinsberga), której celem było urato
wanie zabytków żydowskiego folkloru. Przewędrowała ona G6 powiatów 
Podola i Wołynia, zbierając cenne informacje opublikowane w pracy 
zbiorowej pt. „Żydowski program etnograficzny''. Oprócz gromadzenia 
dzieł kultury materialnej członkowie wyprawy opisywali zwyczaje, wie
rzenia, notowali pieśni, baśnie i podania rosyjskich Żydów. Jedna z tych 
prze:~azywanych przez ustną tradycję historii dostarczyła An-skiemu 
bezpośredniej inspiracji do napisania legendy dramatycznej „ Na pogra
niczu dwóch światów" (1914), która grana później pod zmienionym 

tytułem „Dybuk" przyniosła mu sławę. 

Nim „Dybuk" wszedł na scenę autor przeżył wiele chwil zwątpienia. Za 
życia zresztą nie doczekał się wystawienia sztuki. 

An-ski napisał „Dybuka" w dwóch wersjach językowych : rosyjskiej 
i żydowskiej. Rosyjską wersję przedstawił dyrektorowi Moskiewskiego 
Teatru Dramatycznego (MChAT-u) Konstantemu Stanisławskiemu, który 
poradził pisarzowi wprowadzenie do dramatu postaci tajemniczego 
boskiego posłańca - Meszułacha. Z biegiem lat Meszułach stał się jedną 
z głównych postaci, wokół których rozwijała się akcja. Stanisławski też 
polecił wystawienie „Dybuka" hebrajskiej scenie studyjnej Habima, dzia

łającej przy MChA-cie. 

W okresie I w ojny światowej An-ski pracowal z od daniem na rzecz 
niesienia pomoy ofiarom wojny Pod kon iec 1917 roku przen i ósł s ię do 
Wilna gdzie założył Wileńsko-Żydowskie Towarzystwo Etnog roficzne 
oraz Związek Żydowskich Literatów i Dziennikarzy. Na jednym ze spot
kań Związku odczytał pierwszy raz publiczni e żydowską wersjQ „Dybu
ka". Dramat nie zys kał jednak uzn ania zebranych. 

Z negatywną oceną spotkał się „Dybuk " również w trzy lata późni ej, 
gdy w I istopadowy wieczór roku 1920 w Otwocku pod Worszawą An -ski 
odczytał go gronu znawcó w literatury i !udzi teatru, v1śród których byli 
m.in. znany krytyki literacki Sz. Noger, poeta I. Kacenelson oraz aktor 
Abrahar.i Morewski. Krytyczny osąd był jednym z powodów załamc:ni :i 

się zdrow ia pisarza i nieocze kiwanej, nagłej śmierci. 

An-ski zmarł 8 list opada 19~Q roku i został pochowany w mauzoleum 
Pereca na cmentarzu żydowsl~ im w Warszawie. 

Jego dramat poruszył jednak wyobraźn ię twórców teat ru i wkrótce za 
sprawq reżysera Dawida He rm ana - czestnika p ie rwszej lektury „ Dybu

ka" w Wilnie - oraz Abrahama Morewskieao znalazł się na scenie. Złożyli 

oni nad grobem An-skiego przysięgę, iż w c i ągu tradycyjnych trzydziestu 
dni żało by wystawią sztu kę . Prapremiera „ Dybuka" 9 grudnia 1920 
roku w warszawskim „ Elizueum" była w i lkim wydarzen iem a rtystycz
r.ym i dała początek ś viatowej karierze dramatu An-skiego. „ Dybuk" był 
też największym osiągnięciem inscenizacyjnym Daw ida Herman c:i , zaś 
Abraham Mo rewski , który podczas otwockiej lektury „Dybuka" podzielał 
opinię, iż w sztuce tej nie mc:i ról, osiągnął największą sławę i przeszed ł 

do historii teatru jako odtwórca C2dyka z M iropo la . 

Dzieła An-skiego zebrc.n 3 w kilkunastu tomach wydano w Narszawie 
w latach 1920-1925. Wśród licznych utworów poetyckich , opowiadań, 

nowel, artykułów i pras nau kowych An-skiego , do których sięgają dziś 

znawcy literatury, histo rycy i etnografowie, „Dybuk" pozostał dz iełem 

ciągle żywym , wystawianym z p'.)~·10dzeniem w teatrach całego św iata . 

Michał Friedman 



„Dybuk" to kwiat dramaturgii żydowskiej. Nawiązuje do kabalistyki 
i wspiera się kostiumem chasydzkim. Ten „ Dybuk " dotąd świeci jak 

brylant. Gdy Żydzi szukają swojej autentyczności, sięgają po tę właśnie 
sztukę, którą grają wszędzie na świecie. (. . .) 

Cmentarz - żywa postać sztuki - włączony jes t do codziennej rzeczy
wistości getta. Zmarli żyją obok żywych . Ci wzywają ich pomocy za 
każdym razem, gdy zbliża się nieszczęście , gdy są zagrożone społecz
ność czy pojedyńczD osoba. 

Gdy nieszczęście mija, żywi dziękują zmarłym za ich wstawiennictwo 

u Boga. Są bliżej, Bóg daje ucha przede wszystkim im - zmarłym. 

W tej symbiozie żywych i umarłych Żydzi przypominają Polaków. 
Prawda , dwie społeczności żyją w sytuacji, w której pozostał im tylko 

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

Adolf Rudnicki 
„Teatr zawsze grany" , 1987 

Anna Madeyska-Pilchowa 

Z DZIEJÓW INSCENIZACJI „DYBUKA" 

Sceniczn e dz1e1e Dybu%a przyna1rnn1 e1 \ \> swo1cn p oc atkach dcrnv,n u 1 ą 1
ego 

tresc1 d ram atyzm em H1stor1a prapre mie ry d rarnatu wyda; 2 s ie byc 1 : us traqą tego 

samego prawa o k torym na scenie rnow1 Lea Człowiek rod.:: 1 si o wszak na d łu g i 
pełn y zywot A gdy umi era przeowczesn 1e I ) gdz1ez podz1ewa1a s 1e 10go rnyst 1 
k to rych ri 1e prze myslił 1ego czyny ktorvch nie s o ełn 1 !? (orz kł:: :J J J oe lor ;:i 
Rottersmana Krako v 1922) 

Dramat An- sk 1ego narod zi s ię N ia tach w 1e lk1ego p oruszeni<i 1ea1ra1nego w srod 

społecznos c 1 zydowsk1e1 W p ie rwszych de kad ach naszego w ieku oosrod Zyd ow 

na ziemiach p o lsk ic h zawiązały si ę li czne amato rs% 1e kl uby d ram atycre _ Jed ne 

raząco dyle ranc.k1e inne b l1 sk1e p ro les1o na l1ZIT'OW ' Do tych ostatni ch nalezala O rga 

r11zaqa Ar tys tow Zydowsk1ch (!="A DA) znana oozn1 e1 1ak o tear r zawo owy pod 

nazwą Truoy Wliensk1e1 Konsekwenqa we wprowadzan iu do p raktyki scen iczne
1 

idei S r a ni sławsk 1 ego - g łown:e za s p rawą re ysera Dawida He rrnana - 1 w ielki zap ał 
aklorow uczynily z Trupy W liensk 1e1 1u1 w 1917 ro ku (a "" 'c e w ;J ,erwszvrri roki i 1e1 
dz 1a ła lnos c1\ teatr uz riawany pow szec h" 1e Ogro 1T1n ą 1eg:J za sługa było worowa 

dzan1e na scenę war1osc1owych dz i eł 1 1 ~e r ac kich , rodzącego <;.e i:J ram aiu i1dvsz 

Pi sze Nah ma San drow W 1920 r 1ak zauwazy l1 oozn1e1 kr v"icy dybu K wstą p ił vv 

r rupę Wil ens k ą l rzy lata wcze s.-,1e1 Sa1omon Zanwe1 Rapaoott or zec?'!tał swoi 

dramat grupie warszawskich p rzy 1 ac 1 o ł ws rod «'.Orych p oza p 1sar ?a rr
1 

• ~ry tyka rri' 
z riaidował się Daw:d Herm an Siuc hacze b v· zqoar· ··n do ieqo .: ~ •zeu ra r. e 



nada1e się na scenę Ten werdykt wstrząsnął An-sk1rn 1 1ak sugeru1e Michał Fned 

man - był iedną L przyczyn załamania się 1ego stariu Ldrow1a 1 w konsekwe nqi 

orzedwcze;;ne1 sm1erc1 

W ciągu okre sl onych tradyqą trzydziestu dni Z i.lłO by po pogrzebie An sk1ego c 

ludzie ktorzy przez lata odmaw1al1 wartosc1 scenicznych te1 sztuce przygotowal i 1e1 

p rap rem i erę Odbyła się ona 9 grudnia 1920 r w warszawsk1rn El 1zeu m Był 10 

na1w1ę kszy su kce s Trupy Wile nsk1e1 spektakl z kto1vrn zawsze 1uz utoz sam1ano ten 

Lespoł 

W 1nsc8ni zac! 1 Dawida f-iermana przedstawienie c1ązyło w stronę awangardo""e 

go konstruk tywizmu rosy 1sk1ch eksperymentow Meyerholda Głownyn1 akcentem 

byta w nim sty lizowana rytualnie paritom 1ma taniec chory ' sceri y zb iorowe Na1 

w i ększe wrazen:e wywołała - podobnie 1ak w poznie1sze1 premierze Hab1 my 1 dz1ęk 

podobnym srodkom - ekspres1on1styczna scena tanca z Lebrakam1 ktor zy z ros 

nącą wrog os c1ą prz ed rzez n 1a1ąc s:ę 1 drazniąc zmusz a 1ą pannę młoda by t a n cz yła 

z nimi az do omdle nia Ogromnie wazna była w tym spekt akl u muzyka skom pono 

wana p rzez Joela E. ngela na podstawie matenałow etnograficznych :;:ebranyc h 

podczas •Nyp rawy w latach 1911--1914 :nscenizaqa Trupy W1le nsk1e1 stan ow i ła 

przełom st a1 ąc się kanonem estetyczn ym n•e tylko dla tego zes połu czy ririych 

przedstaw1en Dybuka ale w ogole dla teatrow zyd owsk1ch ria 21ern1ach polskich 

Obsadzony znako m1tosc1am1 mimo przestrzegan1il zasady wy row nane1 gry L 

dystansu wobec gwiazdorstwa - wyksz tilłcił pewne tyoy dla postaci dramatu Cady 

ka Azriela grał Abraham Morews k1 Sendera Le1b "(ad1sori zas Lee - styn na 1riarP 

Or le ska 

W rok poznie1wma1u1921 roku Morewsk• wystawił Dy buka w Wi ln ie a Dawid 

Hermaf' w Lod zi - w całkow1c1e riowe1 obsadz ie W pazdz1e rn1ku 1g21 r odbyła się 

prem iera Dybuka w Teatrze Artystycznym w Nowy rTl Jorku w rezvsen• Morrisa 

Szwarca 

Ogro mne powodzenie 1ak1m cie szyły się prLedstaw.enia Dyou«.a vv wykonari1u 

1 rupy W1lensk1e1 skłoniły Andrze1a Marka (własc Marek Aruszta1n l do wystawienia 

w ma1u f925 r w efe melycznym 1eatrzyku Szka rłatn a Maska własnego przekładu 

Dybuka Spektakl ten prz ez dwa mie s iące budz i ł w1elk1e za1nte1esowa n e oubl 1cz 

nosc1 przvczynia1ąc się do pr ze dłuzenia niepewnego oytu te1 scenv 

W tym samym roku w l odzi pr1edstaw1enie Dybuka powta rzano 50 razy przy 

oełne1 w1down1 

* * * Hebrajska premiera w teatrze Habima doszła do skutku z inspiracji 
Konstantego Stanisławskiego, który był jednym z pierwszych czytelni
ków „Dybuka". Stanisławski doradził An-skiemu wprowadzenie postaci 
Meszułacha i wyraził przekonanie, że dobrze zagrać „Dybuka" mogą 
tylko aktorzy żydowscy. Pisarz przełożył go więc na jidysz. Niestety 
jedyny egzemplarz żydowskiego tłumaczenia zaginął w 1917 roku pod
czas ucieczki An-skiego z Moskwy przed represjami wobec członków 
Wszechzwiązkowej Konstytuanty, do której należał. Tekst rosyjski zna
lazł się w posiadaniu Nahuma Zemacha, kierownika powstałej w 1917 
roku przy MChA-cie hebrajskiej sceny studyjnej Habima. Nakłonił on 
poetę Chaima N. Binlika, by dokonał przekładu na język hebrajski (ten 
właśnie przekład stał się dla An-skiego podstawą ponownej translacji na 
jidysz). Stanisławski także polecił Habimie jako reżysera Eugeniusza 
Wachtangowa. 

Dnia 31 stycznia 1922 r. odbyła się w brynickiej bożnicy premiera, 
wieńcząca trzyletnią pracę. W ciągu trzech lat Wachtangow ekspery
mentowai z ideą jedności gestu, rytmu, kostiumu, scenografii i światła, 
dogłębnie studiował z aktorami ich role. Przez wprowadzenie chóral
nych śpiewów, upiornego makijażu i groteskowego sformalizowanego 
ruchu Wachtangow przetworzył sztukę, uczynił z niej obraz rewolucji 
w mikrokosmosie żydowskiej wspólnoty. Żebracy stanowili opozycję 
wobec burżuazji, reprezentowanej przez Sendera; Lea i Chonon wystę
powali przeciwko ustalonemu ładowi społecznemu. Scenografia Natana 
Altmana nadawała każdemu aktowi odrębną, znaczącą tonację kolorys
tyczną, dekoracja kolejnych aktów eksponowała nap is ujmujący temat 
aktu (I - „Szema lsrael, li - „Głos narzeczonego i głos narzeczonej", Ili -
„Oto jest brama ku Bogu"). Wykorzystano muzykę Joela Engela. 

Było to niewątpliwie wielkie wydarzenie, otwierające dla tej sztuki (i 
dla zes połu) sceny światła. W Warszawie Studio Habima gościło trzykrot
nie, j uż po przeniesieniu się do Izraela, do czego zmusiły go w 1926 roku 
narastające represje antysemickie. Zespół występował na scenie teatru 
„ Nowości " w marcu 1926 r., w tym samym mies iącu 1930 r. w teatrze 
„ Orfeum " . Ostatni jego pobyt w Polsce miał miejsce w 1938 r. 



* * * 
Kariera dramatu An-skiego zataczała coraz szersze kręgi _ Przetłuma

czono go na języki: angielski, ukraiński, szwedzki, bułgarski, francus ki 
i polski. W języku niemieckim wystawił sztukę Reinhardt a następn re 
Bertold Pichtel w Teatrze Rolanda w Wiedniu . W 1927 roku sztuka 
An-skiego została wystawiona w języku angielskim na deskach lon dy ń-. 
skiego Teatru Królewskiego. Grana po angielsku zdobyła ogromne 
powodzenie na scenach amerykańskich . W roku 1926 Joel Engel wydał 

suitę p.t. „Hadibbuk" , zaś Bernard Seki es napisał pre I ud i urn orkiestrowe 
„Der Dybuk" (wyd. w 1919r.).W1934 w mediolańskiej La Scali wystawio
no operę „ li Dibuk" z muzyką Lodovico Rocci do libretta, które wg. 
An-skiego napisał Ren ato Simoni . Dwie inne opery - pod takim samym 
tytułem: „The Dybbuk" - powstały w Stanach Zjednoczonych (1951 r. -
komp. David Tomkin, 1962 r. Michael Whyte) . Film w języku hebrajsk im 
zrealizowano w 1968 r . w Izraelu , w trzydzieści lat po znanej produkcji 
Michała Waszyńsk i ego, nakręconej w Polsce w języku jidysz i w oparciu 
o dokonania inscen izacyjne Dawida Hermana i Trupy Wileńskie j . 

„Dybuk" wciąż s i ę pojawia. Od Nowego Yorku poprzez Londyn i Paryż 
po Tel Avi v, w mn iej i bardziej interesujących inscenizacjach. 

Spośród wielu g odnych zapewne wzmianek , wspomnę jedną szcze-
gólną. Jest n i ą powstała w 1979 r „ a wystawiona także podczas pierwsze -
go Żydowskiego Festi walu Teatralnego w 1980 r. w Nowym Yorku , 
adaptacja „Dybuka " dla dw uosobowej obsady. Dokonał jej wieloletni 
członek Peter Broo k 's Centre lnternationale, Bruce Myers i wykon ał w raz 
z Miriam Goldschm idt. Rozpoczynając spektakl od tradycyjnego w piąt-
kowe popołudnie błogosławienia wina i zapalania świec , oboje akto rzy 

, 
J 

z pary współczesnych młodych ludzi przeistaczają się w kolejne postacie 
dramatu i - używaj ąc niel icznych a znaczących rekwizytów - przedsta- l 
wiają go, scena po scenie, by w zakończeniu powrócić znów do celebro-

wanej w skupieni u szabatow ej wieczerzy. 

* * * 
W języku pol skim sztuka wystawiana była w okresie międzywojennym 

w Łodzi i w Wa:-~zawskim Teatrze M iejskim (słynna kreacja Adwentowi
cza w roli Cadyl~a) , następn ie w k rakowskiej „ Bagateli " oraz we Lwowie 

także z udz iałem Adwentowicza . 
W marcu L88 roku w Starym Teatrze im. H. Modzejewskiej w Krako

wie odbyła siq premiera nowej wersji „Dybuka" napisanej wierszem 
przez Ernesta Brylla na motywach sztuki An-skiego w reżyserii Andrzeja 

Wajdy . 

* * * 
W jidysz po woinie wystawiał dramat An-skiego Państwowy Teatr 

L:ydowski w Warszawie. Pierwsza inscenizacja, z 1957 r„ była dziełem 
Abrah ama Morewskiego , który wzorował ją na spektaklu Trupy Wileń
skiej. W 1970 r. - w pięćdziesiątą rocznicę prapremiery „ Dybuka" -
nową , odmienną od poprzednich inscenizacji , wyzbytą z „niepotrzeb
nych scen ", okrojoną do wątku romansowego , wzbogacono elementami 
walki klas, imponującą teatralnym rozmachem wystawił Chewel Buzgan . 

Obecna premiera jest już trzecią wersją (pierwsza w 1974, druga-film 
telewizyjny w 1979) dramatu An-skiego p rzygotowaną przez Szymona 

Szurmieja. 

Anna Madeyska-Pilchowa 



Artur Sandauer 

CHASYDYZM A PSYCHOANALIZA 

„Dybuk" - po polsku „ nawiedzenie " to bardziej nowoczesna forma 
zjawiska, zwanego niegdyś „ opętaniem " . Opętanym bywało się przez 
złego ducha; nawiedzonym - przez zmarłego kochanka lub kochankę . 

Opętanych palili inkwizytorzy; nawiedzonych przepędzali przedstawi
ciele władzy duchowej - egzorcyści. Dramatem o nawiedzeniu są w lite
raturze polskiej „Dziady" wileńsko-kowieńskie , które autor „ Dybuka" 
An-sk i znał i naśladował . 

I opętanie , i nawiedzenie mają - jak się rzekło - przeważnie tło 

erotyczne . Zmarły kochanek wstępuje w „ narzeczoną" osobę , k ieruje jej 
.postępowaniem, przemawia jej ustami . Trzeba nadludzkich wysiłków , by 
go przepędzić , jako że upodobał sobie to miejsce pobytu i stawia 
gwałtowny sprzeciw wobec zaklęć egzorcysty - księdza czy cadyka. 

Warto zwrócić uwagę , ile ma w sobie z tej magii psychoanal iza. też 
skupiona zresztą na erotyce. I tu w duszy pacjenta kryj e s ię coś sprzecz
nego z nim samym, z jego świadomym „ ja " , co zniekszałca jego 
postępowanie i słowa , a co przepędzić może tylko egzo rcysta naszych 
czasów - psychoanalityk. Jak nawiedzający „ dybu k" - p rzed wypędze 

niem z nawiedzonej osoby, tak pacjent broni się - wedle Freuda - przed 
ujawnieniem kompleksu. 

Legenda o „ dybuku" to zatem przednaukowe sformułowanie freudyz
mu albo - jeżeli kto woli - we freudyzmie dochodzi do głosu to, co było 
niegdyś praktyką magiczną i co wyrażało się w legendach. Istnieje ci ąg 
myślowy , który od magii prowadzi do medycyny. 

Tamte praktyki magiczne przybierają każdorazowo odmienne kształty 

zależnie od rodzimej kultury. Mickiewicz np. nadał im postać ludowobia
łoruską, An-ski - chasydzką. Chasydyzm to form a żydowskiego prero -

mantyzmu . Powstaje w połowie XVIII-ego wieku - też zbuntowany 
przeciw racjonalizmowi - nie Woltera tym razem, lecz rabinów, też 
głoszący kult ekstazy i intuicji (d'wejkut wa-hitlahawut). 

Powstał on na ziemiach polsko-ukraińskich , twórcą zaś jego był 

Baal-Szem-Tow (1700-1760). On to i jego uczniowie dali początek 
dynastiom cadyków, które opanowały wszystkie ziemie dawnej Rzeczy
pospolitej prócz Wileńszczyzny, gdzie bronił się uporczywie dawny 
rabinacki intelektualizm . 

Co do samej sztuki .. . Niezbyt mi się ona w lekturze podoba. Ale nie 

podobają mi się też „Dziady" wileńsko-kowieńskie . mimo że wielbię ich 
część trzecią. Zbyt wiele napatrzyłem się żydowskiej egzotyce w życi u , by 
chcieć ją oglądać jeszcze raz -w dramacie. Dla człowieka, otrzaskanego 
z całą t4 magio-mistyką, dramat w lekturze niezbyt p rzemawia. Ale 
C:ramat to n ie lektura; to - widowisko . Otóż „ Dybuk" po dziś dzień 
wytrzymuje scenę doskonale. ,, 
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