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Proszę, 
. / . . 

nie osm1eszaJ 
mnie 
w jego 
obecności 

Te dramaty opowiadają o życiu i miłości, 

których częścią są także lepkie płyny us
trojowe i pocące się, starzejące, odma
wiające posłuszeństwa ciało. O wojnie, 
krzywdzie i okrucieństwie. 

Krum wrócił z zagranicy, gdzie nic nie 
osiągnął. Jego przyjaciel Tugati od ćwierć 
wieku nie może się zdecydować, czy le
piej gimnastykować się rano, czy wieczo
rem. Laczek Bobiczek poluje na ciocię 

Szrację i wujka Raszesa, aby ich zawiado
mić, że mama umarła, a pogrzeb o czwar
tej, ci zaś uciekają aż w Himalaje, żeby 
żałoba nie zepsuła wesela ich córki Wel
wecji. Żebrak Hojbitter wydaje całe osz
czędności na numerek z prostytutką 

Broncacki, ale nie może się rozgrzać i po
zostają mu marzenia o dziwce z Ohio. 
Człowiek, który odziedziczył po ojcu 
dziesięć tysięcy prezerwatyw, szuka 
miłości z aptekarką ... 

Wszyscy ci ludzie to postaci z teatru 
zmarłego w 1999 roku Hanocha Levina, 
najczęściej granego w Izraelu dramatopi
sarza. Małomiasteczkowi, pospolici, ma
rzący o forsie za wszelką cenę i o seksie za 
niską cenę. Gotowi do okrucieństwa, do 
zbrodni. Także mężczyźni pragnący ko
biet i kobiety pragnące mężczyzn. Ludzie 
pragnący uniknąć poniżenia. Hiob, który 
nie chce zrezygnować ze swoich prze
konań , wbijany na pal przed cyrkową wi
downią. Stary furman, który od dwóch 
tygodni szuka kogoś, kto wysłuchałby 

jego opowieści o śmierci syna. 

W 2005 roku Krzysztof Warlikowski wys
tawił w Teatrze Rozmaitości i Starym 
Teatrze „Kruma" Levina. W 2007 roku 
Iwona Kempa wyreżyserowała w Toru
niu „Pakujemy manatki. Komedię na 
osiem pogrzebów". Teatr Cameri z Tel 
Awiwu prezentował gościnnie w Warsza
wie i Łodzi sztuki „Requiem" oraz ,Jakobi 
i Leidental". ,Ja i Ty i następna wojna", 

wybór jedenastu sztuk Levina, przełożo
nych w większości z hebrajskiego ory
ginału, opatrzony wstępem Agnieszki 
Olek, pozwala lepiej poznać świat tego 
niezwykłego pisarza. ( ... ) 

W dramatach Levina nie brakuje małych, 
bezwstydnie chciwych, knujących prze
ciwko sobie albo niewybaczalnie naiw
nych ludzi, noszących prześmiewcze , 

często z polska brzmiące imiona: Laczek 
Bobiczek, Popoczenko, Sprol, Cingerbaj. 
Ale jest też umierająca matka, Alte, która 
chciałaby, żeby ludzie przyszli na jej pog
rzeb: „no bo jednak byłam tutaj, na ziemi. 
Byłam , prawda? Zajmowałam jakieś miej
sce. Oddychałam powietrzem, trochę 

mówiłam, przygotowywałam jedzenie. 
Byłam. Bo jednak będą grzebali »kogoś«" 
( „Zimowy pogrzeb"). Śmieszni mali 
oszuści, prostytutki, ludzie, którzy nic nie 
osiągnęli także mają głęboko ludzką po
trzebę bycia „kimś'', kogo traktuje się po
ważnie, pożąda, kocha i podziwia. 

Żeby dobrze przyjąć sztuki Hanocha Le
vina, trzeba zostawić za drzwiami swoje 
zażenowanie, przekroczyć barierę wsty
du. Pojawiają się tu ogromne białe tyłki 
i piersi z męskich fantazji. Zawstydzające 
fizyczne pragnienie, ale także wymiociny, 
niemożność wypróżnienia się i impoten
cja. Levin pisze ostro, o życiu i miłości, 
których częścią są także lepkie płyny us
trojowe i pocące się, starzejące, czasem 
odmawiające posłuszeństwa, grożące 

upokorzeniem ciało. 

Anna Arno 
Tygodnik Powszechny, 9.03.2010 



Jego twórczość pisarską i reżyserską, charakteryzują wciąż nowe 
i nieoczekiwane środki ekspresji, zaskakujące publiczność saty
ryczne skojarzenia, fantastyczne opowieści oraz niezwykle nasy
cone obrazy poetyckie i wizualne. Od początku doceniano go 
i podziwiano jako buntownika i jako escentrycznego dramato
pisarza i reżysera. 

Freddie Rokem 

W Becketcie Levin znalazł mistrza zwięzłego języka teatralnego, 
jak również sztuki poetyckich redukcji i abstrakcji. Postaci Bec
kettowskie to często odpadki czekające na nieuchronny koniec 
świata . Bohaterowie Levina mówią o wydalaniu , oczekując nadej
ścia własnej , jednostkowej śmierci. Są w pełni świadomi przemi
jalności: mówią o własnym końcu z bezpośredniością, która często 
budzi zażenowanie, a nawet wydaje się bezwstydna. 

Freddie Rokem 

Najbardziej istotne podobieństwo między Beckettem i Levinem 
dotyczy intensywnego długotrwałego zainteresowania, jakie 
okazywali ludzkiemu cierpieniu i nieszczęściu , wykonując bolesną 

i brutalną pracę przedzierania się przez warstwy nieważnego do 
samego sedna. 

Sh i mon Levi 

Levin jest pisarzem pamięci, opisującym Polskę żydowską i wspól
ną nam melancholię. Jak Hannah Arendt pisała o banalności zła tak 
on pisał o banalności śmierci. 

S z ewach Weiss 

( ... ) wydaje mi się, ie Polska jest jednym z niewielu krajów, które są 
w stanie zrozumieć myśl Hanocha Levina. (. .. ) bo odsłania to, czego 
się wstydzimy. A polski odbiorca pojmie i ten zamysł, i tę gro
teskowa formę , w którą Levin ubiera nasze ludzkie, brudne na
miętności. 

Michał Sobelman 

Bela Berio: .. . i nagle stara kurtyna podniosła się ze skrzypnięciem , 

żółtawe słabe światło padło na scenę i trójka biednych bohaterów 
stanęła na górze na deskach z kartonem i szmatami. I truli nam tam 
przez dwie długie godziny o swoim życiu , tak jakby było w nim coś, 

czego nie znamy. 
Hanach Levin „Sprzedawcy gumek" 



Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza 
i karze istoty przez siebie stworzone, lub Boga 
obdarzonego wolną wolą na podobieństwo nas 
samych. Nie mogę również ani też nie chcę sobie 
wyobrazić, że człowiek trwa dalej po fizycznej 
śmierci; nadzieję tę pozostawiam ludziom słabego 
ducha, którzy żywią ją ze strachu 
lub niedorzecznego egoizmu. 
Albert Einstein 

Absurdem jest, żeśmy się urodzili, i absurdem, 
że umrzemy. 
Jean Paul Sartre 

Każda śmierć naturalna jest kompromitująca. 
Emi/Cioran 

Różnica pomiędzy seksem i śmiercią polega na tym, 
że kiedy będziesz umierał, nikt nie będzie się śmiać 
z ciebie, że robisz to sam. 
Woody Allen 

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia - żyjemy 
w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 
Albowiem oni to dalej my, a nasze ciała to tylko 
zwiędłe liście na drzewie życia . 

Albert Einstein 

Pośród śmierci trwa życie, pośród kłamstwa trwa 
prawda, pośród ciemności trwa światło. Stąd 
wnioskuję, że Bóg jest życiem, prawdą i światłem . 

Mahatma Gandhi 
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Cokolwiek zrobisz, w tym roku albo za sto lat, 
i tak będziesz martwy na zawsze. 
Gabriel Garcia Marquez 

Mógłbym umrzeć w katastrofie lotniczej. To byłaby 
dobra forma odejścia. Nie chcę umierać we śnie albo 
ze starości. Chcę poczuć jak to jest. 
Jim Morrison 

Każda śmierć wszystko kwestionuje i zmusza nas do 
podejmowania na nowo, poniekąd zaczynania raz 
jeszcze naszego życia. 
Emi/Cioran 

.„rodząc się, zaciągnęliśmy obowiązek śmierci. 

Ignacy Loyola 

W lęku kurczymy się, w miłości rozszerzamy. 
I tylko miłość może zwyciężyć lęk przed śmiercią. 
Antoni Kępiński 

Miłość? Cóż to takiego miłość? [.„] Miłość 
przeszkadza śmierci. Miłość jest życiem. Wszystko, 
wszystko co rozumiem, rozumiem tylko dlatego, 
że kocham. Wszystko tylko nią jest związane . 

Miłość jest Bogiem, umrzeć - to znaczy, że ja, cząstka 
miłości, wrócę do wspólnego, wiecznego źródła. 

Lew Tołstoj 

Cóż, w istocie wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji; 
nikt nie ma prawa uważać się za dalszego śmierci niż 
ten, kto właśnie umiera. 
Emi/Cioran 

Istnieje jednak pytanie, na które nie ma odpowiedzi, 
mianowicie: „co to jest śmierć?" . 

Antoni Kępiński 



Jeśli zechcesz umrzeć, możesz w każdej chwili. 
Po prosn1 spróbuj. 
Ryunosuke Akutagawa 

Akceptacja śmierci i protest przeciw niej: 
dwie nieusuwalne strony naszego życia. 
Leszek Kołakowski 

Ludzie umierają i nie są szczęśliwi. 
Albert Camus 

Spojrzeć na trudność jaka przychodzi, na śmierć, jak 
na bramę, przez którą mamy przejść z Panem 
Jezusem - to nasze powołanie . 

fan Twardowski 

Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy 
od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, 
a bać powinni, to jest odłączenie od Boga. 
Św. Augustyn 

Dla człowieka uginającego się pod ciężarem lat 
śmierć jest wybawieniem. Szczególnie teraz, gdy sam 
się zestarzałem, zacząłem traktować śmierć jako 
zaległy dług, który wreszcie przyjdzie spłacić. Jednak 
instynktownie staramy się za wszelka cenę opóźnić 
ów moment ostatecznego rozliczenia. Jest to gra, 
w którą wciąga nas Przyroda. 
Albert Einstein 

Stanowczo zamierzam, gdy przyjdzie na mnie czas, 
wyzionąć ducha przy jak najmniejszej pomocy ze 
strony medyków, a póki co - hulaj moja niegodziwa 
duszo. 
Albert Einstein 

Jedynym bólem jaki przeraża mnie w śmierci, jest to, 
że można umrzeć nie z miłości. 
Gabriel Garcia Marquez 

Nie chciałam umrzeć, jedynie prowokowałam śmierć. 

Nie otrułam się . Bóg umiera, jeśli go nie kochamy, 
ale ja nie umarłam, choć nikt mnie nie kochał. 
Marilyn Monroe 

Nie ja ostatni boję się śmierci. 
Karol Darwin 

Jeśli popatrzysz na kres życia nie jak na karę, lecz jako 
na prawo natury, i wygnasz z serca strach przed 
śmiercią, odtąd żaden lęk nie ośmieli się zakraść do 
niego. 
Seneka Młodszy 

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka 
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki . 
Józef Stanisław Tischner 

Tylko śmierć budzi w człowieku naprawdę głębokie 
zainteresowanie. 
Aleksander Dumas, ojciec 



Tak małżeństwo, jak i śmierć winniśmy witać 
z otwartymi ramionami. Pierwsze obiecuje szczęście, 

drugie bez wątpienia je zapewnia. 
Mark Twain 

Najlepsza śmierć to umrzeć tak, żeby płakali najbliżsi. 
Seneka Młodszy 

Niczym się nie różni śmierć od życia. 
Tales z Miletu 

Śmierć dzieli zmarłych na trzy kategorie: świętych , 
świętej pamięci i takich, bez których mamy wreszcie 
święty spokój . 
Bolesław Pasz kowski 

Nieznajomość terminu śmierci umożliwia życie . 

Stefan Kisielewski 

Jesteśmy i nie jesteśmy zarazem - życie jest ciągłą 
zmianą, jest ciągłym rodzeniem się i śmiercią. 
Heraklit z Efezu 
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