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O tym, że umarłych w mieście 
żegna się inaczej niż na wsi, wie 
każdy, kto choć raz był na tradycyj
nym wiejskim pogrzebie. Całonocne 
modlitwy i śpiewy, świece, puste 
noce, sunące wiejskimi drogami 
kondukty uderzająco odbiegają od 
suchej dyskrecji pracowników firm 
pogrzebowych, trumny zamykanej 
gdzieś ukradkiem w kostnicy czy 
mknących ulicami srebrno-czar
nych karawanów. Miasto, zwłaszcza 
to współczesne, nie chce pamiętać 
o śmierci, woli się kojarzyć z ży
ciem, ruchem i rozwojem. Jednak 
choć zamknęliśmy pogrzeby za 
murami cmentarnymi, a o grobach 
myślimy jedynie przy okazji dorocz
nych kwest, to samej śmierci, świa
domości jej nieustannej obecności, 
nie jesteśmy w stanie usunąć poza 
miejskie mury. Szczególnie, jeśli 
żyjemy w mieście nie za dużym i nie 
za małym, mieście skrojonym na 
ludzką miarę, całkiem jak trumna. 

Hanoch Levin właśnie w takim 
mieście umieścił akcję Pakujemy 
manatki. Jego mieszkańcy żyją w po-

czuciu zamknięcia, izolacji, rytm 
życia wyznaczany przez kolejne 
pogrzeby oducza myślenia o tym, 
że ma się przed sobą coś innego niż 
perspektywę śmierci. Rozglądając 

się wokół, widzą wciąż te same do
brze znajome twarze i zadają sobie 
pytanie - ilu z nich jeszcze stoi po
między mną a śmiercią. Cień tego, 
co nieuniknione paraliżuje i zniewa
la. Na nic zdają się zaklęcia wypo
wiadane przez jednego z bohaterów 
z charakterystycznym dla Hanocha 
Levina patosem zaprawionym gorz
ką ironią: „I proszę: kiedy leżymy 
już na tym wózku, i kiedy już za 
moment przykryje nas ziemia, kiedy 
już tu spoczniemy, staje się jasne, 
co było ważne, a co było nieważne. 
Staje się jasne, że w najważniejszej 
sprawie milczeliśmy. Roztrwonili
śmy ją i zlekceważyli. Nie umieli
śmy o niej mówić. Panie, dałeś nam 
pogrzeby, abyśmy pamiętali o życiu; 
nie pozwól nam zapomnieć o tym 
wózku i o tym prześcieradle także 
między pogrzebami." I pamiętają 
o tym zbyt dobrze. 
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Bohaterowie Hanocha Levina 
na pozór uciekają nie od śmierci. 
Wyjeżdżają ze swojego miasta, bo 
chcą spełnić swoje marzenia, do
łączyć do kogoś, kogo kochają albo 
po prostu wierzą, że gdzieś tam jest 
„więcej filmów, dobrej muzyki, jest 
świetna telewizja, ładniejsi ludzie", 
czyli, mówiąc Milanem Kunderą, 
myślą, że „życie jest gdzie indziej". 
Stąd bierze się ta obsesja wyjazdu, 
a czekanie na przystanku pozwala 
się łudzić, że już za chwilę, po kilku 
godzinach jazdy czy lotu ich życie 
naprawdę się zacznie. Bohaterowie 
Levina wiedzą bowiem dobrze, że 
skoro w ich mieście nie ma życia, 
to pozostaje ono domeną śmierci. 
I wypełniają swój pusty czas dzie
lący ich od nieuniknionego konca 
tańcem, nieszczęśliwą miłością, 

romansami, grą w karty, a nawet 
heroicznymi próbami wypróżnienia 
się lub zwymiotowania. Bo w sumie 
jakież znaczenie ma to, co się pŚbi, 

czekając na wózek Grabarza? Albo 
inaczej -w tej perspektywie wszyst
ko jest jednakowo ważne. 

Umarli w tym mieście są już obcy, 
uwolnieni od ciążących im ciał są 
szczęśliwymi turystami, delektt/ą 
się amerykańskimi lodami i gg(ą_· 
dają Kino Panorama w Nieł;le. Jak 
widać Levinowski raj n!źóferuje 
szczególnie nieziemskiyn atrak-
cji. Tutejsi i żywi, ch.óć od czasu 
do czasu w akcie ł:)untu spakują 
manatki, to i ta końcu trafią 

do Prostytutki tórej bezwolnie 
ulegną i od dzą ciułane na bilet 
pieniądze obiety podobny odruch 
ucieczk.· od tego, co własne do 
tego, co obce, wpycha w ramiona 
tandetnego latynoskiego kochanka 
i zlirazem kiepskiego mówcy po
grzebowego, którego największym 
(a w zasadzie jedynym) atutem jest 
wielkie przyrodzenie. „Jak śmierć 
mocna jest miłość" - zdaje się 
szyderczo reinterpretować słowa 
Pieśni nad pieśniami Levin. Z miasta 
na Judzką miarę nie ma bowiem 
ucieczki. Zresztą po co, jest tu prze
cież wszystko, co niezbędne - są 

szkoły, szpitale, nocne kluby, nawet 
lotnisko, a pewnie i teatr. Tyle tylko, 
że prawdziwe życie toczy się w tym 
mieście na cmentarzu. 



na zdięc · . . , iu. Wojciech R . usm 



Hanaall Levin 
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HANOCH LEVIN (ur. 18 g7dnia 
1943 roku, zm. 19 sierpyrn 1999 
w Tel Awiwie) 

Izraelski dramaturg, powieściopi
sarz, poeta, reżysev.'autor skeczów, 

tekstów pios~n k i książek dla 
dzieci. Uznaw y w swym kraju za 
jednego z na·ważniejszych współ
czesnych pamaturgów, nazywany 
jest „s~i:niem narodu". Pocho
dz~·ł z rtodoksyjnej żydowskiej 
rod my rabinackiej. Jego ~odzice, 
~ ael i Malka Levin, byli Zydami 

/ lJOlskiego pochodzenia, mieszkają
cymi w Łodzi. W Polsce urodził się 
starszy brat Hanocha, David, znany 
i ceniony reżyser teatralny. W 1935 
roku rodzina wyemigrowała do 
Palestyny. Tu zamieszkali w biednej, 

południowej dzielnicy Tel Awiwu. 
Ojciec był właścicielem sklepu 
z artykułami kolonialnymi. Synowie 
wychowywani byli w religijnej tra
dycji żydowskiej. Hanoch uczęszczał 
do ortodoksyjnej szkoły podstawo
wej Jabetz. Gdy miał dwanaście lat, 
na zawał serca zmarł jego ojciec. 
Mimo kłopotów finansowych, nie 
przerwał dalszej edukacji. Uczył się 
w religijnej szkole średniej Zeitlin. 
Po odbyciu służby wojskowej 
w izraelskiej armii w latach 1964-
1967 studiował filozofię i literaturę 
hebrajską na Uniwersytecie w Tel 
Awiwie. 

W 1965 roku rozpoczął współpra
cę z wydawanym przez Uniwersy
tet pismem „Dorban", na lamach 

którego debiutował jako poeta 
i publicysta. W swych satyrycznych 
tekstach ostro atakował żydowską 
mentalność i stosunek Izraelczyków 
do arabskiej mniejszości. Ukształ
towane wówczas lewicowe poglądy 
Levina, znajdujące swe odbicie 
także w jego twórczości, wywoły
wały wiele kontrowersji. Pisarz 
podważał bowiem niejednokrotnie 
fundamenty izraelskiej państwowo
ści i narodowego etosu. 

W 1966 roku debiutował jako pro
zaik na łamach izraelskiego pisma 
„Haaretz", a w 1967 literackie pismo 
,,Yochani" zamieściło jego wiersz 
Birkot ha-Shahar (rodzaj żydowskiej 
modlitwy). Jego debiut został bardzo 
życzliwie przyjęty przez środowi
ska literackie. W tym samym roku 
wysłał na konkurs, organizowany 
przez izraelskie radio, swą pierwszą 
sztukę zatytułowaną Zlap szpiega, 
za którą otrzymał pierwszą nagro
dę. Przetłumaczona następnie przez 
niego na angielski zdobyła Prix 
Italia na konkursie dramatów radio
wych we Włoszech w 1969. 

W latach 1967-1970 pisał przede 
wszystkim satyryczne sztuki poli
tyczne, jak: ja i ty i następna wojna, 
Keczup, Królowa wanny. Ta ostatnia, 
wyreżyserowana przez brata Hano
cha, Davida Levina, odwołująca się 
do biblijnej historii Izaaka i Abraha
ma, wywołała skandal. 

Pierwszym utworem dramatycz
nym Levina, który przyniósł mu 
prawdziwy sukces była komedia 

Chefec, której premiera w reżyserii 
Oded Kottler odbyła się w marcu 
1972 roku w Haifa Theater. Potem 
sztuka była grana w Cameri Theater 
i Habima Theater. Pierwszą sztuką, 
którą wyreżyserował sam Levin 
była jakobi i Leidental. 
Napisał pięćdziesiąt sześć dra

matów, z których najważniejsze to: 
Krum (1975), Szyc (1975), Sprzedaw
cy gumek (1979), Pakujemy manatki 
(1983), Udręka życia (1989), Dziwka 
z Ohio (1996) Requiem (1999). W Pol
sce, gdzie od kilku lat cieszy się 
sporą popularnością wystawiono, 
jak do tej pory trzynaście jego sztuk, 
w 2011 roku Wydawnictwo Austeria 
i Agencja Dramatu i Teatru „ADiT" 
opublikowały wybór dramatów 
Levina pt.ja i ty i następna wojna. 

Za życia pisarza wystawiono trzy
dzieści trzy jego sztuki, z których 
dwadzieścia dwie sam reżyserował 
w najlepszych teatrach Tel Awiwu, 
Haify, Jerozolimy. Twórczość Le
vina to nie tylko polityczne satyry. 
W utworach swych odwołuje się do 
wątków mitologicznych i biblijnych, 
jednak przede wszystkim ukazuje 
egzystencjalne problemy człowieka 
końca XX wieku, człowieka cierpią
cego i zadającego cierpienia innym. 

Ostatnie miesiące swego życia 
spędził w szpitalu ciężko chory na 
raka kości. Zmarł w Tel Awiwie, 
mając pięćdziesiąt sześć lat. 

) 
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ARTUR TYSZKIEWICZ 

Absolwent Wydziału Reżyserii 
warszawskiej Akademii Teatralnej. 
W czasie studiów był asystentem 
Erwina Axera i Macieja Englerta. 
Reżyserski dyplom zrealizował 
w Teatrze Lalka w Warszawie, 
przygotował tam Makbeta Williama 
Szekspira (1996), spektakl uhono
rowany ATESTEM - Świadectwem 
Wysokiej Jakości i Poziomu Arty
stycznego. Po studiach reżyserował 
w Teatrze Współczesnym w Szczeci
nie i Teatrze Powszechnym w Łodzi, 
po czym na kilka lat rozstał się 
z teatrem i zajął się m. in. dystry
bucją filmów i reżyserią dubbingu. 
W 2005 roku powrócił na scenę. 
W Teatrze im. Jerzego Szaniaw
skiego w Wałbrzychu przygotował 
wielokrotnie później nagradzaną 
i znakomicie przyjętą przez kry
tykę Iwonę, księżniczkę Burgunda 
Witolda Gombrowicza. Później re
żyserował m.in. w Teatrze Polskim 
w Poznaniu (Krawiec Sławomira 
Mrożka, Ferdydurke wg Witolda 

Gombrowicza), Teatrze im. Jerze
go Szaniawskiego w Wałbrzychu 
(Balkon Jeana Geneta), Teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krako
wie (Drakula wg Brama Stokera) 
i w Warszawie, gdzie w Teatrze 
Narodowym przygotował Mrok 
Mariusza Bielińskiego i Balladynę 
Juliusza Słowackiego, a w Teatrze 
Współczesnym Teremin Petra Ze
lenki. Do tej pory zrealizował dwa 
spektakle oparte na tekstach Hano
cha Levina. W warszawskiej IMCE 
wyreżyserował Sprzedawców gumek 
nagrodzonych na XIII Festiwalu 
Sztuki Reżyserskiej „Interpretacje" 
w Katowicach i transmitowanych 
na żywo w TVP Kultura oraz Shitza 
w Teatrze Ateneum. Od 2011 roku 
pełni funkcję dyrektora artystycz
nego Teatru im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie, jego pierwszą lubelską 
inscenizacją jest cieszący się bardzo 
dużym powodzeniem Sen nocy 
letniej Williama Szekspira. 

I 
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JUSTYNA ELMINOWSKA 

Scenograf, kostiumograf, grafik, 
ukończyła Wydział Grafiki (2009) 
oraz scenografię na Wydziale 
Malarstwa (2011) Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Studiowała 
także w Weissensee Kunsthochschu
le w Berlinie (2010/2011). Tworzyła 
scenografię m.in. do spektakli Jacka 
Jabrzyka: Szklana m.enażeria Tenne
see Williamsa (Teatr im. Wojciecha 
Bągusławskiego w Kaliszu), Dziady. 
Transformacje wg Adama Mickie
wicza (Teatr im. Wilama Horzycy 
w Toruniu), Nasze miasto Thorntona 
Wildera (Teatr PWST Kraków - filia 
we Wrocławiu), Zabawa Sławomira 
Mrożka (Teatr im. Stefana Jaracza 
w Olsztynie). Współpracowała 
z Teatrem im. Stefana Żeromskiego 
w Kielcach: Mój niepokój ma przy 
sobie broń Mateusza Pakuły (reż. 
Julia Pawłowska), Teorban Chri
stiana Simeona (reż . Michał Glock) 
W Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 
opracowała scenografię i kostiumy 

do Na ko1icu lańcucha Mateusza Pa
kuły (reż . Eva Rysova). Oprocz sce
nografii zajmuje się grafiką warsz
tatową. Swoje prace prezentowała 
na wystawach w Polsce, Francji, 
Austrii, Niemczech i Macedonii. Jest 
trzykrotną stypendystką Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za osiągnięcia artystyczne. W 2010 
roku otrzymała Stypendium Twór
cze miasta Krakowa. Od 2012 roku 
współpracuje z Digital Heritage 
Center w Sztokholmie przy realiza
cji muzeum tkanin w Indonezji. 
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JACEK GRUDZIEŃ 

Kompozytor, absolwent warszaw
skiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina. Zadebiutował 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki Współczesnej „Warszawska 
Jesień" w 1983 roku, laureat Kon
kursu Młodych Kompozytorów Pol
skich w 1988 roku i Ogólnopolskiego 
Konkursu Kompozytorskiego na 
gitarę klasyczną w 1995 roku. Jego 
utwór Ad Naan otrzymał rekomen
dację na Trybunie Kompozytorów 
UNESCO w Wiedniu w 2003 roku. 
Od kilku lat komponuje głównie 
muzykę teatralną - m. in. do spek
takli Zbigniewa Brzozy, Remigiusza 
Brzyka, Grzegorza Jarzyny, a także 
Artura Tyszkiewicza (Sprzedawcy 
gumek Hanocha Levina w Teatrze 
IMKA w Warszawie, Sen nocy letniej 

Williama Szekspira w Teatrze im. 
J. Osterwy w Lublinie). Jest również 
autorem muzyki filmowej do dwu 
filmów Grega Zglińskiego. W 2012 
roku otrzymał nagrodę za muzykę 
oryginalną do spektaklu Korzeniec 

w reżyserii Remigiusza Brzyka 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym Boska Komedia 
w Krakowie. 

FILIP SZATARSKI 

Gdański artysta na stałe zamieszkały 
w Wiedniu. Zajmuje się badaniem 
obszaru szeroko pojętych sztuk tańca 
i teatru w ich połączeniu z muzyką 
i wizualiami. Jako choreograf, tancerz 
i dramaturg zrealizował 12 własnych 
spektakli, współpracując z artystami 
na całym świecie. Filip Szatarski 
zajmuje się również realizacją 
choreografii i ruchu scenicznego dla 
teatrów dramatycznych w Polsce i za 
granicą. Jest to ponad 35 realizacji. 
Prowadzi warsztaty świadomości cia
ła i przestrzeni dla profesjonalnych 
aktorów teatralnych. Jako pedagog 
tańca uczy improwizacji i podstaw 
contact improvisation. Od roku 1994 
jest związany z teatrem Dada von 
Bzdillćiw. W 2004 roku był stypendy
stą Akiyoshidai Art Village Yamaguchi 
w Japonii. W 2012 roku w ramach 
Avant-Art Festival we Wrocławiu 
zrealizował projekt improwizacyjny 
z niemiecką grupa Nanoschlaf -
współczesna muzyka improwizowa
na w połączeniu z tańcem. Obecnie 
wraz z Radkiem Heweltem reali-
zuje społeczno-artystyczny zamysł 
o nazwie Clever Project będący próbą 
wyeliminowania zjawiska kryzysu 
z życia społecznego i kulturalnego. 
W trakcie przygotowania jest również 
gdański spektakl OFF-AGE powstający 
przy współudziale grupy 16 seniorek 
będących słuchaczkami Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

MATEUSZ WAJDA 

Operator filmowy, twórca wideo 
i reżyser światła, absolwent Wy
działu Operatorskiego Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi
zyjnej i Teatralnej w Łodzi i foto
grafii na Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Autor zdjęć do kilku
dziesięciu produkcji krótkometra
żowych , fabularnych i dokumental
nych. W przerwie między planami 
filmowymi realizuje różne formy 
wideo i reżyseruje światło teatralne. 
Współpracował m. m. z Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
TR Warszawa, Teatrem Polonia 
w Warszawie, Teatrem Polskim 
w Poznaniu, Teatrem im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu i Te
atrem Lubuskim w Zielonej Górze. 
W Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie 
reżyserował światło w spektaklu 
Na końcu lmicucha Mateusza Pakuły 
(reż . Eva Rysova). 

AGNIESZKA OLEK 

Absolwentka Wydziału Wiedzy 
o Teatrze Akademii Teatralnej 
w Warszawie i Filologii Hebrajskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Stu
diowała również na Wydziale Sztuk 
i Wydziale Nauk Humanistycznych 
Uniwersytetu w Tel Awiwie. Tłu
maczka i lektorka współczesnego 
języka hebrajskiego. Zajmuje się 
współczesną literaturą hebrajską, 

dramaturgią i teatrem izraelskim 
- w szczególności dramaturgią 
Hanocha Levina, jest autorką wielu 
przekładów jego sztuk - m. in. 
Sprzedawców gumek, Zimowego 

pogrzebu i Udręki życia. 
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ROZMOWA JAROSŁAWA CYMERMANA 

z ARTUREM TYSZKIEWICZEM 
DYREKTOREM ARTYSTYCZNYM TEATRU 
IM. JULIUSZA OSTERWY W LUBLINIE, 
REŻYSEREM SPEKTAKLU 

JAROSŁAW CYMERMAN: Pokazuje Pan Hanocha Levina po 
Szekspirze i Czechowie - czy ten zestaw 
nazwisk to przypadek? 

ARTUR TYSZKIEWICZ: o moich wyborach repertuarowych 
przesądzają dwa powody. Pierw
szy z nich to próba odpowiedzi na 
pytanie o to, co może zainteresować 
publiczność. Chciałbym podjąć 

z widzami rozmowę, opierając się 
na pierwszorzędnej literaturze, 
oczywiście robionej na różne spo
soby. Natomiast drugim powodem, 
dla którego sięgnąłem po Pakujemy 
manatki, jest stawianie przed zespo
łem coraz to nowych wyzwań, a tym 

samym jego kształtowanie, eduko
wanie itd. Dlatego najpierw był Sen 
nocy letniej jako zadanie dla całego 
zespołu - od młodych adeptów po 
emerytów, później Płatonow jako 
dość trudna od strony formalnej 
realizacja będąca nieklasyczną reali
zacją klasycznego tekstu. Teraz robię 
Levina, który wymaga od aktorów 
niezwykłej rzetelności, dlatego, że 
jego sztuki wymagają prawdy nie 
da się w nich udawać, trzeba je po 
prostu solidnie zagrać. 

Deklaru1e Pan, że chce robić teatr dla 
lublinian. Co takiego jest zatem w twór
czości Levina, co sprawia, że warto ją 
lublinianom pokazać? 

Mam wrażenie, że Levin jest bardzo 
lubelski. Opisuje on bowiem sytu
ację ludzi żyjących poza wielkimi 
aglomeracjami, w takich miastach, 
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które do czegoś aspirują i w któ
rych ludzie mają poczucie, że nie 
są w centrum. Poza tym opisuje on 
zwykłych, normalnych ludzi w nie
zwykłych sytuacjach lub niezwykle 
reagujących na zwykłe sytuacje. Jed
nocześnie przy tym tworzy postaci, 
które lubimy i znamy. Lublinianie 
mogą zatem przyjść do teatru i zo
baczyć bliskich znajomych, bliskie 
im tematy, z którymi każdy się styka 
- ktoś umiera, ktoś wyjeżdża, ktoś 
kocha, ktoś nie. Może to na pierwszy 
rzut oka przypominać telenowelę, 
ale w rzeczywistości opowieści Levi
na są dużo głębsze i oczywiście nie 
tak jednoznaczne. 

Levin zrobił w polskim tea'trze w ostat
nich latach sporą karierę. Skąd taka 
popularność tego autora? 

Przede wszystkim, jak się czyta czy 
ogląda Levina trudno się oprzeć 
myśli, że to jest właśnie o mnie i to 
pewnie jest jedna z przyczyn. Inna 
wynika być może z faktu, że lubimy 
opowieści, które są niejednoznacz
ne gatunkowo, a oglądając Levinow
skie historie widz z jednej strony 
ma poczucie, że to jest komedia, 
a z drugiej, że tragedia, śmieje się, 
by za chwilę się wzruszyć. Pakuje
my manatki ma przecież podtytuł 
„komedia na osiem pogrzebów", co 
samo w sobie jest sformułowaniem 
budzącym co najmniej zdziwie
nie. Po trzecie wreszcie Levin 
jest bardzo polski - przecież jego 

rodzice byli polskimi Żydami, a on 
sam wychował się wśród emigran
tów z Polski, pochodzących często 
gdzieś z małych polskich miaste
czek. Stąd w jego sztukach między 
innymi tyle swojsko brzmiących 
imion i nazwisk. 

No właśnie. czasem te Levmowskie 
miasteczka wydają się wręcz bardziej 
polskie niż izraelskie.„ Zatrzymajmy się 
jednak na chwilę przy tej specyficzne] 
wizji świata autora „Pakujemy manatki" 
Wspomniał Pan o podtytule tej sztuki -
„komedia na osiem pogrzebów". Korci 
mnie, by trochę naiwnie spytać, co może 
być śmiesznego w pogrzebach? 

W samym pogrzebie oczywiście nie 
ma nic śmiesznego, ale już osiem 
pogrzebów pod rząd , takie ich celo
we nagromadzenie, może wywołać 
specyficzny uśmiech. Te pogrzeby 
zaczynają nam bowiem wówczas 
uświadamiać absurd życia. Chcąc 
nie chcąc zaczynamy się pytać, do 
czego nas to wszystko prowadzi 
i wtedy pojawia się prosty wniosek, 
że życie prowadzi do śmierci. I jak 
się nad tym głębiej zastanowić, to 
jest to groteskowe i paradoksalne. 
O tym też jest Paklljemy manatki, 
o tym, że w tym naszym życiu mamy 
swoje marzenia, wzloty, upadki, 
a i tak wszystko to nieuchronnie się 
skończy kolejnym konduktem. 

To nie pierwszy spektakl, w którym mie
rzy się Pan ze śmiercią i przemijaniem. 

Myśli Pan, że teatr pomaga oswoić 
śmierć? 

Wydaje mi się , że właśnie dlatego 
robię teatr. Im jestem starszy, tym 
bliżej mi do śmierci, zaczynam mieć 
już wgląd wstecz, w to, co minęło. 
Kiedyś tego nie miałem, a to zmie
nia spojrzenie na świat wokół. Stąd 
też trudno mi uciec od tego tematu. 
Poza tym, paradoksalnie, ta najbar
dziej ulotna sztuka, jaką jest teatr, 
może najlepiej opowiedzieć nam 
o tym, co najtrwalsze i najpewniej
sze w naszym życiu - czyli właśnie 
o tym, że przemijamy i umieramy. 
Ulotność teatru dobrze to opisuje, 
pewnie dlatego, że spektakl za
wsze zdarza się tylko raz, jednego 
wieczoru. Nie ma przecież dwu 
takich samych przedstawień. Nigdy 
też nie mamy pewności, czy następ
nego dnia spektakl będzie jeszcze 
w ogóle grany, czy nie stanie się 
coś, co uniemożliwi jego pokazanie. 
Obcujemy tym samym z czymś, co 
jest absolutnie unikatowe. I to jest 
fascynujące w teatrze - przychodzi
my na dwie godziny i wiemy, że to 
są jedyne takie dwie godziny, które 
się już więcej nie powtórzą. 
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