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W kregu dybuka: Polacy dążą do odrodzenia poprzez Zydów, a Zydzi poszukują swojego 
ciała w Polsce, gdzie jednak już go nie ma.
Trzy etapy podróży do Polski odzwierciedlające ruch wzdłuż granicy miedzy dwoma 
swiatami (jak w tytule powstałej w getcie warszawskim książki Hilela Cajtlina):
I
Etap pierwszy, w którym siłą sprawczą są wewnetrzne żydowskie poszukiwania. Głównym 
przykładem jest tu An-ski, autor Dybuka (podtytuł sztuki brzmi: Na pograniczu dwóch 
swiatów). Przybywa on po I wojnie swiatowej do Polski z Petersburga z grupą badaczy 
dokumentujących kulture żydowską. Wewnetrzna, etnograficzna perspektywa posłużyła za
zródło opisów, wspomnień i dokumentacji. Owe „dwa swiaty” to religia i mistycyzm 
przeciwstawione aspektowi swieckiemu, intelektualnemu i artystycznemu, ale również dwa
miejsca – Petersburg i Izrael przeciwstawione Galicji.
II
Etap drugi – po Holokauscie. Pielgrzymki chasydów do grobów, do miast obróconych w 
popiół, jako centralnych punktów utraconej swietosci, udokumentowane są w trzech gru- 
bych tomach. Tutaj dwa swiaty to życie i smierc, rozłam w ultraortodoksji, współczesna 
ortodoksja spokrewniona z filozofią chasydyzmu, która była, a której już nie ma, 
zanurzona w aurze smierci i swietosci i swoistej wieloaspektowej nieprzemijającej stracie.
III
Etap trzeci to rodzaj podswiadomego poszukiwania judaizmu przez Izraelczyków. Główną 
motywacją do podróży jest tu poczucie rozłamu lub poszukiwanie ciągłosci miedzy dwoma 
swiatami, judaizmu i Izraela. Wydaje sie, że Polska sama przyciąga poszukujących. Nie 
jest wobec nich obojetna, wrecz przeciwnie, sama też poszukuje. Wielu Izraelczyków 
szuka tego, co kiedys istniało i znikneło, a wielu Polaków szuka w sobie, w swoim 
otoczeniu i we wszystkim, co żydowskie, czegos, co pozwoliłoby im od rozłamanej 
tożsamosci, naruszonej i bezbronnej, przejsc do pojawienia sie dybuka, do pełnej 
tożsamosci, w której zawiera sie połączenie dwóch kultur. Każdy z tych etapów ma swoją 
własną tonacje, które jednak mogą splesc sie w nierozerwalną całosc:
I dokumentacja etnograficzno-artystyczna,
II lamentujący poszukiwacz, który widzi w chasydyzmie centralną, materialną,
zaginioną strone Polski,
III podróż trzeciego pokolenia w poszukiwaniu swojej tożsamosci, która zamienia sie w 
dialog z Polakami i polskoscią, szukanie punktu odniesienia.

Rabin Natan Nate Spira na strychu swojego krakowskiego domu (nieopodal starej 
synagogi zajmującej wiekszą czesc placu) zwykł był studiowac kabałe. W mowie 
pogrzebowej jego syn opowiedział historie o tym, jak pewnej nocy, gdy jego ojciec biadał 
nad zburzeniem Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z wymyslonym przez samego siebie 
rytuałem, zjawił sie przed nim anioł i oznajmił mu, że aniołowie w niebie lamentują i 
opłakują to wydarzenie tak samo jak on.
Czy rabin Natan Nate Spira z Krakowa opłakiwał przeszłosc Zydów, czy w proroczym 
widzeniu lamentował nad tym, co miało dopiero nastąpic – zniszczeniem Domu Izraela w 
Polsce, a nastepnie paleniem Zydów w komorach gazowych?



Rabin patrzył przez okno, które wychodzi na duży plac ulicy Szerokiej i pod którym na 
przełomie czerwca i lipca ustawia sie wielką scene Festiwalu Kultury Zydowskiej, 
przyciągającego dziesiątki tysiecy widzów.
We framudze drzwi domu, w cieżkim kamieniu widnieje głeboka dziura. Kiedys wypełniała 
ją mezuza. To wspaniała i straszna metafora obecnego–nieobecnego, obecnosci, której już
nie ma, a jednak przetrwała w postaci pustego miejsca, które po niej zostało. Jak 
wskrzesic nieżywych, żeby wypełnili puste miejsca?
Nagą i pustą przestrzeń znajdziemy również w rzezbionej kamiennej scianie synagogi w 
Łańcucie, z której usunieto Aron-ha-kodesz (swietą arke). To miasto rodzinne wielkiego 
człowieka, który pózniej znany był jako „chozeh [wizjoner, jasnowidzący] z Lublina”. 
Piekna synagoga. Niezwykła akustyka. Tchnące życiem obrazy roslin i zwierząt na 
scianach. Pełen uroku odcień błekitu chwyta za serce, a w kamiennej scianie widnieje 
nisza – pusta. Nieobecnosc. Arka bez Tory. Ciało bez życia. Jednosc, której n i e 
reprezentuje pusta arka.
To własnie tutaj, w pustej przestrzeni – czy jest to próżnia, której pustka jest 
traumatyczna, czy też przestrzeń wypełniona po brzegi gesto upakowanym gruzem, 
pozostałosciami zniszczenia – jest miejsce na uzdrowicielskie działanie twórczosci, sztuki.
Trzy rodzaje świadomości
Skupie sie teraz na sztuce trzech kluczowych postaci, którymi są: Joseph Beuys z Niemiec, 
Tadeusz Kantor z Polski oraz mistrz słowa, autor kazań teologicznych, rabin Nachman z 
Bracławia, który działał całe sto lat wczesniej. Sztuka Beuysa i Kantora z dwóch krańców 
czasu i przestrzeni niesie ze sobą ogromną siłe obrazu, siłe absurdu, traume i uzdrowienie,
zdolnosc tworzenia eksponatów i instalacji poprzez próby zmiany schematów 
symbolicznego porządku.
Artysta jawi się jako nauczyciel i uzdrowiciel, świadek i ten, który przezył
We wszystkich trzech rodzajach swiadomosci, mimo różnic czasu, miejsca i pochodzenia, 
artysta jawi sie jako uchodzca z Wielkiej Traumy, który usiłuje odstraszyc smierc, 
nieodłączną czesc życia, i jako ten, który zmaga sie z „raną”, którą musi przekazac 
nastepnym pokoleniom.
Artysta jawi sie jako ten, którego zasadniczą postawą jest zdolnosc do wywoływania 
wstrząsu, niedowierzania, zaskoczenia, wspomnień. Pamietanie to budzenie sie z 
nieustannego szoku do rzeczywistosci, co nie może nastąpic bez destabilizacji 
uporządkowanej pamieci.
Artysta jawi sie jako ten, który przełamuje symboliczny porządek, dotykając obolałymi 
palcami ulotnej rzeczywistosci materialnej – i przypomina nam kolejny raz o jej istnieniu, 
dokonując rozłamu w porządku społecznym, dotykając jego absurdalnosci. Artysta jawi sie
jako ktos, kto teskni nie tyle za tym, co było, ile za tym, co bedzie, i dlatego zawsze 
znajduje sie na krawedzi apokalipsy. Dlatego artysta, ze swoją przenikliwą swiadomoscią 
katastrofy, jest piewcą, który opłakuje i w testamencie przekazuje swoje swiadectwo.
Beuys szukał inspiracji w podejsciu szamańskim. Rzeczywiscie szamanizm jest strukturą, w
której zachodzi cały złożony proces powstawania i gojenia sie ran, z uzdrowicielem jako 
przewodnikiem, medium, wytrzymującym cierpienie, mającym kontakt jednoczesnie ze 
zranieniem i ekstazą.
Co do sedna sprawy: przestrzeń rytuału i praktyk – ogólnie mówiąc – jest przestrzenią, w 
której podejmuje sie próbe zarówno uzdrawiania z traumy, jak i jej utrwalania. Rytuał jest 
zatem formą upamietnienia, które zachowuje traume i jednoczesnie pozwala na uwolnienie
sie od niej.
Tadeusz Kantor nie szukał inspiracji w postawie szamańskiej. Dla niego celem twórczosci 
teatralnej jest podkreslenie ruchu w zastygłej formie. W tym sensie jego teatr jest religią, 
od której jest on uzależniony, odwołuje sie do podstaw i tradycji teatru religijnego 



obecnych w tradycji religijnego nabożeństwa. Jest pamiecią przekazywaną przez działanie,
a nie tylko – lub wcale nie – przez słowa. Dlatego możliwe jest utrwalenie traumy, 
zmaganie sie z nią i ostatecznie uwolnienie sie od niej.

Sztuka jako przestrzeń przejścia i przetwarzania
Poprzez twórczosc artysta przełamuje impas, stan zawieszenia.
To sztuka stanie sie przestrzenią, w której możliwe bedzie współistnienie opozycji ofiara–
przesladowca, zawartej ostatecznie w jednej pamieci.
Patrząc na Kantora i Beuysa, patrzymy na dwóch artystów, którzy w XX wieku, w czasie II 
wojny swiatowej i po jej zakończeniu, rozwijają w swojej działalnosci teatralno-
artystycznej projekt łączący wygnanie, tułaczke i podróż... Wedrówka Odyseusza i smierc 
Orfeusza spotykają sie w jednej zintegrowanej przestrzeni.

Uzdrawiajaca czasoprzestrzeń sztuki
Trauma jest bezposrednią przyczyną rozpadu życia, odosobnionych miejsc, podzielonych 
czasów. Uzdrowiciel ma za zadanie przeciwstawic sie perspektywom przestrzeni i czasu i 
sprawic, żeby wszystkie czasy i przestrzenie zaistniały wspólnie, przywrócic je do życia. Ma
uwolnic je od zastygłego czasu człowieka, który doznał traumy, lub zastygłego czasu 
hegemonii, która odmawia życia na obszarze kleski. Z tej perspektywy trudno jest nam 
ustalic, co było pierwsze, pociąg do teatru czy do marzenia i działania. A te rzeczy są scisle
związane: w rzeczywistosci, która przypomina chwiejne sekwencje i pokawałkowane 
obrazy, czy to z marzeń, czy z działania, sztuka jest przestrzenią, w której mają sie 
nawiązywac i umacniac na nowo relacje miedzy tym, co symboliczne, a tym, co realne, 
przy udziale wyobrazni zawierac i przegrupowywac wszystkie czasy i przestrzenie – 
fragmenty jezyka i piesni, oddzielone organy ciała, ubrania pozbawione ciał, zapełniona i 
zageszczona przestrzeń po katastrofie i (przerażająco) pusta przestrzeń pamieci, która, 
nadmiernie obciążona traumą, wszystko zapomniała i straciła głos.

Rabin Nachman – malarstwo i sztuka ze słowami Zyda
Obrazy i wielkie mity stworzone przez artystów żydowskich można znalezc w 
opowiesciach, kazaniach i naukach, jednak coraz czesciej zauważa sie zjawisko malowania 
słowami. Jednym z najwybitniejszych w ramach tej tradycji, który z całą pewnoscią 
odpowiada definicji „uzdrowiciela poranionych”, jest rabin Nachman z Bracławia. Całe 
stulecie przed Beuysem i Kantorem stwierdził, że w miejscu, gdzie dokonało sie 
zniszczenie, jezyk może powstac na nowo. Jezyk jest zjawiskiem, w którym zniszczone 
resztki zapowiadają uzdrowienie. Ponieważ tylko w nim rodzi sie tesknota, a bez tesknoty, 
pragnienia i dążeń nie można niczego naprawic.
Na tle żydowsko-polskiej i niemieckiej traumy wydaje sie, że rabin Nachman przewidział 
ten rozłam ponad pokolenie wczesniej, swoją współczesną teologiczną sugestią, którą 
można odczytywac jako manifest na rzecz pielegnacji sztuki religijnej. Narrator-uzdrowiciel
tworzy w ramach swej odpowiedzialnosci mistycznego przywódcy społecznosci.

Trauma
Rozłam i kurczenie sie: zainspirowana rabinem Nachmanem, przestudiowawszy jego 
dzieła, sugeruje, że wyciąga on z żydowskiego mistycyzmu dwa różne paradygmaty 
radzenia sobie z traumą.

Rozłam
W paradygmacie rozłamu pozostałosci po kryzysie są w naszym zasiegu. Byc może 
uwierają, są bolesne i ranią, jednak znajdują sie w zasiegu reki osoby, która upada, a co 



za tym idzie – wszystko, co bierze sie z tego rozłamu, z tego upadku, to rzeczy, które 
można zrozumiec. To rzeczy, które da sie naprawic, które można dostrzec, co do których 
jest szansa, że swiadomosc je osiągnie i zostanie osiągnieta przez nie.

Kurczenie się
W (kabalistycznym, teozoficznym, psychologicznym) paradygmacie kurczenia sie 
traumatyczne wydarzenie w sposób naturalny pociąga za sobą pustke i brak; luka wiąże 
sie z doswiadczeniem całkowitego braku pierwiastka boskiego; chodzi o rodzaj przelotnego
doswiadczenia, nie o debate intelektualną. Każda katastrofa, która powstaje w momencie, 
gdy Bóg sie wycofuje, robiąc miejsce pustce, jest zasadniczo niemożliwa do zrozumienia. 
Wiąże sie ona z fundamentalną kwestią istnienia miejsca pozbawionego Boga i nie można 
jej zrozumiec: wrodzona ułomnosc, wczesna smierc, katastrofy zbiorowe, nieograniczone 
zło wyrządzane ludziom przez bliznich; z powodu okropnosci, które wywołuje takie zło, jak
wykazano w wielu badaniach na temat traumy, tworzy sie rodzaj wyrwy w systemie, co 
prowadzi do powstania luki niedostepnej dla swiadomosci.

Przejścia – ogołocona przestrzeń, nowe zycie
Tym, co dzieli dzis Izrael i Polske, żyda i chrzescijanina, jest traumatyczna przestrzeń. 
Wielu Polaków także było ofiarami, niektórzy mają poczucie, że zostali skrzywdzeni przez 
Zydów. To krąg dybuka. Sztuka jest piesnią, która wypełnia rozłam w przestrzeni, i 
narzedziem, które osadza w terazniejszosci, które zawiera ruch i postawy spoza 
przestrzeni polowania dybuka. Dbałosc o to, co zostało zniszczone, jest krokiem w 
kierunku nowego życia.


