
ben. In Polen durft men dergelijk 
theater maken en ervan genieten, en in 
de Poolse culturele context speelt het 
een fundamentele rol. De vraag is en-
kel - en dit heeft Wajda ongetwijfeld al 
meermalen gehoord - of het filmdoek 
hiervoor geen geschikter medium is, 
m.a.w. of Wajda in Schuld en boete 
eigenlijk wel met theater bezig is. 

Ooit sprak hij de volgende woorden, 
die niet steeds erg duidelijk herken-
baarzijn in zijn theaterwerk : "Theater 
is de kunst van de vorm. Imitatie, es-
sentieel voor de cinema, is het theater 
vreemd. De plaats waar het (heater 
zich afspeelt, is de scène en de zaal. 
Acteur en toeschouwer zijn onmisbare 
elementen in het theater : zij alleen 
verzekeren haar voortbestaan." 

Dybukk 
Hetzelfde probleem stelt D)<bukk, 

waarin Wajda's filmische obsessie nog 
verder gaat, zij het met de maximale 
dr iedimensionele middelen van de 
grote scène. 

Tussen twee werelden of De Dybukk 
is een stuk van de joods-Russische 
schrijver Sjalom An-ski (pseudoniem 
voor S j lo imo Zaïnwil l R a p o p o r t , 
1863), dat voor het eerst werd opge-
voerd (in het Hebreeuws) op 31 janua-
ri 1922 in een adaptatie van Cai'm Bia-
lik en in regie van Jewgeni Wachtan-
gow in de Moskouse Studio-Habima. 
De Westerse première (in het Frans) 
greep plaats op 1 februari 1928 in de 
Parijse Studio des Champs-Elysées in 
een a d a p t a t i e van M a r i e - T h é r è s e 
Koerner en in regie van G. Baty. Laten 
we vooraf even An-ski zelf aan het 

D)'bukk woord over de ontstaansgeschiedenis 
(Staiy Teatr) van zijn drama. 

"Het idee voor Dybukk kreeg ik in 
1911, tijdens een reis in Volhyniö en 
Podolië. In Jarmolinec vond ik geen 
logies, omwille van een kermis of ik 
weet niet wat zaten alle herbergen vol: 
geen kamer, noch voor Engel, noch 
voor mij. Men raadde ons aan de 
nacht door te brengen bij een rijk man 
die een groot huis bezat. Het was een 
chassid die eens per maand bij de rab-
bijn ging en niets kon doen zonder 
hem. Hij had een enige dochter van 
17-18 jaar, erg aardig, met een lang en 
bleek gezicht en een diepe blik. Heel 
bescheiden, met neergeslagen, den-
kende ogen. Ik ben er niet in geslaagd 
haar aan het praten te brengen, afge-
zien van enkele woorden, die zo zacht 
gezegd werden, dat ik ze met moeite 
verstond. Maar op het sabbatmaal, 
toen daar een jonge leerling van de 
synagoge aan het eten was met zijn 
blauwe dromerige ogen en zijn lange 
mantel, veranderde het meisje volko-
men, alsof ze in een nieuwe huid stak. 
Steeds rechtop bracht ze de schotels 
uit de keuken aan en plaatste ze voor 
elke genodigde : telkens als ze voor de 
jongeman verscheen, merkte ik dat 
hun neergeslagen ogen opkeken in een 
flits, die voor de anderen onopgemerkt 
bleef, en wie weet, ook voor henzelf. Ik 
begreep dat hun zuivere kleine zielen 
naar elkaar hunkerden met een ver-
borgen magnetisme. 

De laatste nacht van de sabbat, bij 
volle licht, vertelde de vader me onder 
het drinken van de thee opgewekt over 
zijn zaken en over een huwelijkspartij 
voor zijn dochter : een erg goede, be-
gaafde en ernstige jongeman, enige 
zoon van een heel rijke aristocraat. Ik 
kwam op het idee dat er zich een tra-
gedie zou afspelen in het huis." 

An-ski's Dybbuk bestaat uit vier be-
drijven. In het eerste bedrijf bevinden 
we ons op een samenkomst van chassi-
den in een synagoge, een studieruimte 
met zwarte muren . In dit vertrek 
wordt gestudeerd en gebeden, maar 
ook gedanst. Lea en Hanon, de perso-
nages waarrond de plot gebouwd is, 
zien elkaar hier voor het eerst. Het 
belangrijkste moment in het bedrijf is 
de aankondiging van Lea's huwelijk 
met een andere man. Het bedrijf ein-
digt met I lanons plotselinge, vreemde 
dood. Het tweede bedrijf vertelt de 
voorbereiding tot de bruiloft en bevat 
een aantal typische schilderachtige 
momenten, die motivisch in de yiddi-
sche literatuur en schilderkunst terug-
keren. Als herinnering aan de gewel-
dige tegenspoed, die het dorp ooit was 
overkomen, bevindt zich op het voor-
plan het graf van twee gestorven ver-
loofden, waarop geregeld gealludeerd 
wordt. Op die manier krijgen de dood 
en de bovennatuurlijke kracht - hoofd-
thema's van het drama - een bijzonde-
re (en scenografisch zelfs centrale) 
plaats. Het feest van de bruiloft veran-
dert in een tragedie, vermils de bruid 
bezeten lijkt te zijn van een dybbuk, d.i. 
de geest van een gestorvene, die geen 
rust vindi, in dit geval Hanon. In het 
derde bedrijf zien we de voorbereiding 
tot de uitdrijving door de leider van dc 
chassidische gemeenschap, de tsaddik 
Azricl. In het vierde bedrijf ten slotte 
"verschijnt" de geest op het tribunaal 
en gaat een gevecht aan met dc tsad-
dik. Het verhaal eindigt met de uitdrij-
ving van de dybukk, waarbij Lea het 
leven laat. 

Met dc enscenering van Dybukk wil-
de het Stary Teatr vorig jaar in de eer-
ste plaats een nogal diep gewortelde 
Poolse schuld vereffenen tegenover de 
joodse gemeenschap in het land. "Dy-
bukk opvoeren was een politieke daad 
die we aan onszelf verplicht waren. 
Wij zijn iets verschuldigd aan een schit-
terende cultuur, die in Polen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog met wortel en 
tak werd uitgeroeid," zegt Wajda's ac-
teur Radziwilowicz. Of de enscene-
ringvan een dergelijke joodse 'klassie-
ker' effectief lot een bewustzijnsveran-
dering in Polen kan leiden, lijkt me zeer 
de vraag, vermits het anti-semitisme er 
nog steeds diep geworteld is. Wajda's 
poging hiertoe is moedigen belangrijk, 
maar groots theater is hel niel : dc 
scenografie is monumentaal (het kerk-
hof bv. wordt bijna als een apart perso-
nage getoond), het actcursspcl labori-
eus, en het scenische gebeuren wordt 
om een onduidelijke reden door een 


