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„Dybuk” Szymona An-skiego jest jednym z najważniejszych 
tekstów dramatycznych kultury żydowskiej. Został napisany 
w języku jidysz, a jego interpretacji podejmowało się wielu 
słynnych reżyserów. Mawia się, że zagranie roli Lei jest naj-
większym marzeniem żydowskich aktorek. Maja Kleczewska, 
przenosząc w 2015 roku na scenę ten tekst, zrealizowała wie-
lopoziomowe przestawienie, w którym dramat Lei opanowa-
nej przez dybuka jest równie ważny jak odwołania do historii 
miejsca, gdzie znajduje się sam budynek Teatru Żydowskie-
go (przedwojenna dzielnica żydowska, getto warszawskie).  
Ta lekcja jest zaproszeniem uczniów do samodzielnego rozszy-
frowania poszczególnych poziomów i kodów wykorzystanych 
w spektaklu. 

Zatrzymane w kadrze

Zajęcia rozpoczyna praca samodzielna. Poproś uczniów, żeby 
przypomnieli sobie przebieg przedstawiania. Potem niech 
każdy opisze krótko (5-8 zdań) trzy obrazy ze spektaklu, któ-
re najsilniej utkwiły mu w pamięci. Po skończonej pracy mło-
dzież dobiera się w pary, które nawzajem odczytują sobie 
przygotowane przez siebie notatki. Zadaniem każdej z par jest  
wybranie wspólnie trzech obrazów, które okazały się ważne dla 
obu osób, oraz poszukanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
akurat te sytuacje wybrali. Następnym krokiem jest połącze-
nie par w czwórki, z których każda ponownie musi wybrać trzy 
wspólne dla grupy obrazy. Zajęcia kończy prezentacja wybra-
nych momentów ze spektaklu na forum klasy. Czy pojawiają 
się jakieś obrazy, które się powtórzyły? Dlaczego tak się stało? 
Czy każda z grup wykorzystuje takie same argumenty, a może 
kolejne grupy miały zupełnie inną motywację? Porozmawiajcie 
o tym!
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Dobra rada

Jeśli prowadzisz klasę teatralną i zależy Ci na pogłębieniu kon-
tekstu historycznego, znajdźcie na naszym portalu hasło nr 26 
„Dybuk Szymona An-skiego i jego wystawienia”. Na stronie 
e-teatr.pl w zakładce Archiwum wirtualne odszukajcie infor-
macji o wymienionych w tekście innych realizacjach tego dra-
matu. Przydziel każdej grupie jeden archiwalny spektakl. Czy-
tając recenzje i oglądając fotografie ze spektakli poszukajcie 
różnic i podobieństw w interpretacji tego dramatu przez Maję 
Kleczewską oraz przez innych reżyserów.



1765

1765

Szolem Alejchem

Dawid Herma

Arnold Szyfman

Szalom Asz

Szymon An-ski

Icyk Manger

Teatr Icchoka 

Hebrajskie 
Studio Dramatyczne

Icchok Lejb Perec

Towarzystwo Teatralne 
Treitlera

Nowy Teatr Artystyczny

portal edukacyjny www.250na65.pl
65-lecie Teatru Żydowskiego / 250-lecie Teatru Publicznego w Polsce

3

www.250na65.pl to portal edukacyjny  Teatru 
Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich 
w Warszawie, który składa się z: 

osi czasu, na której znajdują się artykułu dotyczące 
ważnych dla teatru w Polsce zagadnień, związanych   
z kulturą żydowską. 

5 lekcji  - instrukcji skierowanych dla nauczycieli  
 (w formie PDF-ów) skierowanych do uczniów  
na każdym szczeblu edukacji: 6-latki, klasy I-III  
oraz IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja,  
szkoły ponadgimnazjalne.

bazy artykułów zamieszczonych na osi czasu,  
uszeregowanych w kategoriach.

Zapraszamy!
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