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OD REZYSERA 

Poper to nie tylko imię tytułowego bohatera. To także nazwa problemu, wokół 
którego krąży dramat Hanocha Levina. Bo nagle Poper - sympatyczny sąsiad 
i powiernik - urasta do rangi spiritus movens wszystkich katastrof, które 
spadają na postaci sztuki . Od zatwardzenia po śmierć. Choć to nie Poper 
miota klątwami, to nie on chce czyjejś śmierci czy ślepoty- coś w jego irytującej 
niewinności sprawia, że staje się głównym podejrzanym. O col O niedyskrecję, 
o uwodzenie cudzych żon, o śmiertelne choroby nieznanego źródła.„ 
I tak akcja zaczyna zmierzać w niebezpiecznym dla Popera kierunku. Będąc 
w jakiś absurdalny sposób początkiem różnych nieszczęść - sam staje się ich 
największą ofiarą. Wydawałoby się - sytuacja kafkowska. Ale czy można Kafce 
przypisać scenariusz rodem z Monty Pythona' 

Po per w skrytości pożąda cudzej żony. Pech chce, że jego serce wybiera kobietę 
poślubioną niewłaściwemu człowiekowi. Szwarc jest z tych, którzy obcych, bez 
względu na ich intencję, na swoim terytorium nie tolerują. A gdzie kończą się 
granice wpływów Szwarca? Niestety, rozszerzają się niczym sam wszechświat. 
Jak się okaże - mroczne interesy prowadzi z samym Bogiem. A jeśli dodać 
do tego seksowną kobietę o sercu gołębicy oraz biednego, nieświadomego 
niczego posłannika, który chce ratować świat za pomocą zegarka i prostytutki„ 
wyjdzie szmonces na smutno, jak w mordę! 

Paper jest kwintesencją twórczości Hanocha Levina. Autor udowadnia, 
że dobry tekst to taki, który nie mieści się w żadnych ramach: gatunkowych, 
językowych czy kulturowych. W Poperze tekst dramatyczny przechodzi 
płynnie w poezję lub songi. Sceny komiczne mieszają się z grobową powagą 
momentów tragicznych, by ukazać kto tu tak naprawdę rządzi i kto nad kim 
dominuje. Uniwersalność i partykularność, dosadność i romantyzm -wszystko 
to będzie można zobaczyć w Teatrze Nowym w Poznaniu. 

Serdecznie zapraszam 
Ana Nowicka 
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PAMIĘĆ LEVINA 
•.- Jment· 

(. .) Zrozumieć wyjątkowość Levina to przysłuchiwać się historiom o nim ludzi, 
którzy wciąż nie mogą go zapomnieć i pogodzić się z jego odejściem . Historie 
zasłyszane w telawiwskich domach, głośnych kawiarniach. Każda opowieść 
o Levinie jest tak naprawdę opowieścią o tym, Jak spotkanie z nim zmieniło 
życie osoby, która miała szczęście go poznać i z nim pracować. Spotkanie 
z dramatem, inscenizacją, rolą, czy trudnymi treściami w sztuce. Po jego śmierci 
została pustka. Kto jak on poetycko, minimalistycznie i z umiarem będzie snuł 
opowieści o ludziach, ich pragnieniach, złudzeniach i wspomnieniach/ Levin 
zawsze mówił prawdę, niekiedy niełatwą. Ale trudne, gorzkie teksty i bardzo 
często okrutne obrazy układał na scenie w piękne, poetyckie obrazy, niemalże 
trącające o kicz. Jednocześnie tak bardzo lokalny i izraelski, ale przecież 
zrozumiały również poza Izraelem. (. .. ) 

( ... ) Levin nie mówi wprost o pięknie i dobru, ale zawsze dotyka pamięci 
i wyobraźni czytelnika-widza. Pozostawia mu wolność asocjacji i interpretacji. 
Odwraca wnętrze postaci na zewnątrz i pokazuje to, co zawsze chce człowiek 
ukryć zostawiając na dnie dobre i „ludzkie" elementy człowieka. Od naszej 
decyzji i sposobu słuchania tekstu zależy co odkryjemy, co sobie przypomnimy 
i jak teatr Levina na nas podziała. Zmaganie z twórczością Levina nie jest łatwe, 
ale przez to czyni jego „małomiasteczkowy", baśniowy świat ciekawym i wciąż 
pobudzającym myśli i wyobraźnię. Może dlatego właśnie dla wielu sztuka 
Levina Jest tak osobista i wzruszająca. Po prostu piękna i prosta. Całkowicie 
stąd a jednocześnie zakorzeniona w świecie „stamtąd". (. ) 

( ... )Tak jak wspomnienia przywoływane po latach na scenie Levina pojawiają się 
niejasni i „niekompletni" bohaterowie. Budzą niejasne myśli, odczucia, śmiech 
i łzy. Owo odczucie, że Levin stwarza świat, który trudno opisać, ale zna się go 
bardzo dobrze i CZUJe, dawało wyraz wielu recenzentów opisujących wrażenia 
z pierwszych przedstawień Levina. Zawsze proste tematy i przewidywalne 
stereotypy- kapryśna kobieta, niesympatyczna synowa, dokuczliwa żona, stara 
kobieta, która nie chce być porzucona ... Niby znane, ale trudne do opisania 
i budzące nieznane dotąd wrażenia ... Na scenie pojawiają się fragmenty 
postaci. Poprzez wyolbrzymienie jednej cechy bohatera Levin dehumanizuje 
ją i czyni ją bardziej teatralną. ( ... ) 
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<C Poeta języka 

Warto jeszcze powiedzieć kilka słów o szczególnym języku, który stworzył 
w swoich utworach Levin. Pisarz zbudował własny język metafor, szczególnych 
charakterystycznych dla niego tylko zwrotów, przekleństw, epitetów czy 
zawołań, stwarzał oryginalne imiona i budował w sposób charakterystyczny 
dialogi między postaciami. Wiedział kiedy postacie mają mówić krótko 
i dobitnie a kiedy w ich usta włożyć tkliwą piosenkę rozładowującą napięcie 
bądź przekazującą trudne treśc i przy akompaniamencie subtelnej muzyki. 

Dramaturg stosował różne poziomy języka, od potocznego, czasem bardzo 
wulgarnego do bardzo wyszukanego i poetyckiego. Umiał modelować język 
hebrajski tworząc wieloznaczne teksty przemawiające do wyobraźni czytelnika 
i widza, zapadając mu w pamięć swoim szczególnym językiem. W komediach 
rodzinnych są to na przykład krótkie celne zdania, niemalże przysłowia 

i powiedzenia wypowiadane przez bohaterów. Pomimo skrótów i oszczędności 
słowa, postaci bardzo często powtarzają tą samą myśl, tak aby zdanie nabrało 
szczególnego tempa i zabrzmiało w ciekawy sposób na scenie . Na scenie 
bardzo często rozmawia trójka bohaterów, jeden powtarza tekst drugiego 
i w ten sposób tworzy cię ciekawa muzyka słów, a tekst nabiera nowych 
znaczeń i możliwości na scenie. 

Aby złagodzić straszne opisy i tematy o śmierci czy cierpieniu Levin bardzo 
często używa języka ze świata baśni czy świata dzieciństwa, w którym wciąż 
jest miejsce na nadzieję i radość. Przykładowo w Śniącym chłopcu, o którym 
była już mowa w ciężkich chwilach podróży - pasji chłopca, takich ja ta, gdy 
zamordowano mu ojca, próbuje on wygrać z rzeczywistością przywołując 
naiwną piosenkę o oczekiwaniu na lato. Za każdym razem, gdy piosenka 
będzie powracała jej naiwne brzmienie będzie kontrastowało z okropnościami 
świata dorosłych i ich bezlitosnym językiem, w którym zwracają się do chłopca. 

Dziwki, hipochondrycy i handlarze gumek po polsku 

A dlaczego Hanach Levin jest taki polski dla Polaków' Szewach Weiss mówił 
w rozmowie zanotowanej w Dialogu: „Levin jest pisarzem pamięci, opisującym 
Polskę żydowską i wspólną nam melancholię. Jak Hannah Arendt pisała 
o banalności zła , tak on pisał o banalności śmierci." W tej samej rozmowie 
Michał Sobelman powiedział „( .) wydaje mi się, że Polska jest jednym 
z niewielu krajów, które są w stanie naprawdę zrozumieć myśl Hanocha Levina. 
( ... ) Bo odsłania to, czego się wstydzimy. A polski odbiorca pojmie i ten zamysł, 
i groteskową formę, w którą Levin ubiera nasze ludzkie, brudne namiętności . " 
Jacek Poniedziałek natomiast polskość Levina odnajduje w języku, który łatwo 
przekłada się na polski. Powiedział: „w składni, doborze słów, konstrukcji 
zdań czułem dosadność, jędrność języka podwórka, ulicy, prostych ludzi, 
blokowiska. Bo to nie musi być wieś - to może być obrzeże wielkiego miasta, 
które też tworzy swoje specyficzne, zamknięte społeczności." Przedstawione 
polskiemu czytelnikowi sztuki pokażą różnorodność i wyjątkowość teatru 
Levina i pozwolą zapoznać się z jego niezwykłym światem, jaki stworzył 
w swoim teatrze. Umożliwią posłuchanie jego baś ni i historii bohaterów, 
którzy potrafią jednocześnie wzbudzić i śmiech i łzy. Tuż przed spotkaniem 
polskiego odbiorcy z Teatrem Levina można zadać jedynie pytania: Czym 
może okazać się owe spotkanie i jakie będzie odczytywanie jego tekstów 
na scenie z perspektywy polskiej/ Jaki będzie teatr Hanocha Levina w Polsce/ 
Bez wątpienia będzie to coś ciekawego i ważnego. 

Agnieszka Olek - absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akadem11 Teatralnej w Warszawie 1 Fiłolog1 I 

Hebrajskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała równiez na Wydziale Sztuk 1 Wydziale Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu w Tel Awiwie. Zajmuie się współczesną l iteraturą hebra1ską, dramaturgią 

i teatrem izraelskim - w szczególności dramaturgią Hanocha Levina. Tłumaczka 1 lektorka współczesnego 
języka hebrajskiego. Usta przekładów sztuk Levina: Sprzedawcy gumek. Zimowy pogrzeb, <;n;ący chłopiec 
(Z Michałem Sobelmanem), Udręka życia, Popper, Kapryśnik 

Fragmenty wstępu do antologii sztuk Hanocha Levina Ja i cy 1 następna wo1na. Teatr zyoa 1 śm1ero, 

Wydawnictwo Austeria, ADiT. 
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I Z zadowoleniem graniczącym z radością, do optyka przyszedł człowiek, by 
wymienić w okularach szkła i ewentualnie kupić sobie nowe, korzystniejsze 
oprawki, zgodne z ostatnim wymogiem mody. Pozornie była to sprawa czysto 
medyczna, bo co bardziej zagraża nam i napawa nas lękiem niż dziedzina 
medycyny, ale pomimo to: nie bal się wcale. 

Całe jestestwo człowieka u optyka pogrążone jest w specjalnym rodzaju 
zadowolenia: jestem po okulary. Nie po śmierć, nie dla operacji, nie dla bólu, 
ani nawet dla początków hemoroidów: okulary i nic więcej. Nie ma tu nawet 
wady, najwyżej usterka. A jaki naiwniak ośmieli się nazwać krótkowzroczność 
ułomnością' Kiedyś nawet pewna pani zadała sobie trud aby powiedzieć nam, 
ile specyficznego uroku nabierają rysy naszej twarzy dzięki krótkowzroczności, 
do tego stopnia nawet. Kobieta, i powiedziała, i urok - nawet aż tak. 
Co prawda, nie pobrała się z nami, wyszła za mąż za kogoś innego i pojechała 
do Kanady, ale absolutnie nie z powodu okularów. Nie, znalazła w nas skazy 
i wady w zupełnie innych dziedzinach. I prawie pobraliśmy się, mimo tych skaz 
i wad, do tego stopnia nawet. I pojechała do Kanady. 

Optyka moglibyśmy niemalże porównać do cukierni. Do tego stopnia nawet. 
Co prawda powiecie, w cukierni - ciastka i słodycz w ustach, pozornie 
przewyższające optyka, ale i optyk nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, 
optyk wstanie i powie: a u mnie są okulary1 Ciastko jest na krótki czas, połknąłeś 
- skończyłeś, a okulary - na wieczność! A nowe oprawki - nowa osobowość, 
będziemy inni, inni, będzie dobrze, poznamy kobiety, modne Francuski, miękkie 
i jędrne jednocześnie, również w okularach, i tak podnieca nas oglądając je 
rozbierające sie, ale z nałożonymi okularami, ponieważ nagość ekscytuje, 
jako nagość, a okulary świadczą, że kobiety nadal badają nas najsroższym 
z możliwych spojrzeniem, i to jest właśnie to, co tak w nich kochamy, że mają 
uda i są srogie, i nie zwyczajnie srogie - bezwzględne. 



Nadal jednak nie wspomnieliśmy nowych szkieł, poprawiających ostrość 
i klarowność naszego widzenia. Za chwilę będziemy Jak swawolni 
młodzieniaszkowie, jak kiedyś pobiegniemy nadmorskim wybrzeżem, nasza 
młodość powróci, znikną wszystkie zmarnowane szanse, przyszłość zaświta 
przed nami jaskrawym światłem. I jeszcze nie wspomnieliśmy, że okulary służą 
naszemu zdrowiu, a ciastko, na dłuższą metę, szkodzi nam. 

Proszę państwa, weźcie sobie wszystkie cukiernie i pozostawcie nam optykal 
I w uśmiechu skrywającym tajemnicę wyszeptamy do waszych uszu: 
co przeszkadza nam wkraść się po optyku do cukierni? jedno nie przeczy 
drugiemu. I już, już jest dla nas jasne, to właśnie zrobimy: i okulary i ciastko. 
Zaszalejemy tego wieczoru, a niech tam, kto nam powie, że nie I Nasza matka I 
Nie mamy już matki. Umarła. Idziemy spać o godzinie, o której chcemy i pijemy 
koniak - jeśli mamy na to ochotę i poznajemy Francuzki, jeśli nam się przytrafią; 
nasza matka umarła i jesteśmy zwolnieni ze składania jej raportu. N tak wolni, 
że prawie powiedzielibyśmy - opuszczeni. Zwłaszcza, że tamta pojechała 

do Kanady. I zostaliśmy sami. 

Pomiędzy optykiem a człowiekiem następuje wymiana zdań, rzucony zostaje 
dowcip, wybucha wspólny śmiech. Powiedzmy prawdę: śmiech trwa trochę 
dłużej niż to było stosowne. Mile optykowi z zarobkiem, miło człowiekowi 
z lepszym wzrokiem i zmianą osobowości, a im obu przyjemnie jest, że w tej 
chwili zwolnieni są od strachu przed śmiercią. Milo i dobrze jest żyć . 

I ostatnie słowo - czemu nie I Do wszystkich złodziei naszego kraju. Uważajcie, 
ostrożne złodziejaszki, człowiek o sokolich oczach wyjdzie od optyka. Zobaczy 
was podczas nieudanych prób kradzieży błahostek, obejmie cale wasze 
nędzne życie swym przenikliwym spojrzeniem i przekaże was, komu trzeba. 
Ależ jesteście nędzni. Czemu nie idziecie do optyka? Czemu skradacie się 
nocami i wspinacie się po rynnach7 Co nie pozwala wam odpocząć!- Zostawiła 
was wasza miłość i pojechała do Kanady? - Gdyby tylko nie ta nurtująca was 
błahostka, że ona odeszła z kimś innym. I pojechała do Kanady. I my zostaliśmy. 

Tłumaczen ie z hebraJsk1ego· 
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OŚWIADCZYNY 

Czasami zdarza się, że człowiekowi mówiącemu o czymś żarliwie tryska nagle 
z ust odrobina śliny na współrozmówcę albo, jeśli jest on w trakcie posiłku, 
ślina tryska na talerz współbiesiadnika. Zdarzyło się tak właśnie młodzieńcowi 
o imieniu Szkurca. Siedział on w letni wieczór na ławce w parku obok dziewczyny, 
którą wyjątkowo się zachwycił. Mówił jej z przejęciem o swoim życiu spowiadając 
się ze wszystkiego i kiedy w końcu powiedział jej prosto w twarz: „kocham cię'" 
z ust trysła mu odrobina śliny na jej brodę. Dziewczyna była zaszokowana. 
W pierwszym odruchu odrzuciła głowę do tyłu, po czym wyprostowała ją 
i usiadła nieruchomo. Mała, mokra kropelka, rodzaj spienionej perły błyszczała 
jeJ pod dolną wargą. Nie chcąc zawstydzić Szkurca z grzeczności nie wytarła 
Jej udając, że cale zdarzenie nie miało miejsca. Dziewczyna zastygła w jednej 
pozie i tylko przez chwilę jej szybko rozbiegane we wszystkich kierunkach oczy 
świadczyły o gorączkowych myślach snujących się jej po głowie. Szkurca nie 
wiedział jak się zachować: zignorować zdarzenie zostawiając odrobinę śliny na 
brodzie dziewczyny! Zetrzeć ślinę palcem i przeprosić! Czy może pocałować 
dziewczynę w brodę i mimochodem usunąć ślinę językiem lub wargami! 
Nie mogąc się zdecydować, nie zrobił nic. 

Minęła dłuższa chwila. Dziewczyna nie potrafiła już dłużej ignorować śliny. 
Czuła ją na brodzie jak wypalone ogniem znamię. Piekła ją cała twarz. Szkurca 
wahał się w strasznych cierpieniach. Popatrzył na ziemię, popatrzył na 
gwiazdy. Z napięcia ściskało go w żołądku. Wiercił się z niewygody szukając ulgi 
i pragnąc zrobić cokolwiek. Zobaczył pod swoimi nogami opadły liść. Schylił się 
do przodu by go podnieść i w podczas schylania się nagle, jak niespodziewane 
chrapnięcie, niechcąca puścił wiatry, co było prawie bezgłośne, ale w zaległej 
w parku ciszy - brzmiało jak grzmot. Szkurca podskoczył i momentalnie 
usiadł wyprężony na swoim miejscu nie mogąc uwierzyć w to, co wyczynia 
mu zdenerwowane ciało . Żeby wszystko zatuszować głośno szurnął nogą 
o ziemię i od razu zapytał cienkim i nienaturalnym głosem: „wyjdziesz za mnie 
za mąż7'' oraz posłał za siebie do tylu oddaloną od dziewczyny rękę próbując 
z desperacją odpędzić snujący się ku morzu zapach . 





Również dziewczyna była wstrząśnięta - w ciągu Jednej chwili drugi raz 
- odgłosem puszczonych wiatrów i próbując zignorować sytuację ponownie 
się wyprostowała, udając, że nic nie słyszała i na nic nie zwróciła uwagi. Jednak 
Szkurca, który rzucił w jej kierunku szybkie, niespokojne i wstydliwe spojrzenie 
zobaczył, że ona nie oddycha. Dziewczyna siedziała prosto jakby połknęła kij, 
wstrzymywała powietrze czekając na rozejście się zapachu i jednocześnie 
próbowała zachować SWÓJ zwykły wyraz twarzy nieumyślnie rozciągając 
mięsień górnej wargi i marszcząc nos w drobną zmarszczką niechęci. 
Spoglądając skromnie w dół, kątem oka zauważyła wykrzywioną grymasem 
bólu twarz Szkurca i zrozumiała, że Jeśli teraz odrzuci jego oświadczyny, to 
da mu tym samym do zrozumienia, że cały czas miała świadomość plwociny 
oraz puszczenia gazów, i on pomyśli sobie, że jest małostkową, nietolerancyjną 
dziewczyną zwracającą uwagę na mało znaczące drobnostki i przez nie surowo 
go osądzającą . Dlatego też, śpiesznie skorygowała wyraz niechęci na swej 
twarzy i zaciśniętymi z wysiłku, ściągniętymi ustami powiedziała mimowolnie 
niskim głosem: „Tak. jestem gotowa wyjść za ciebie za mąż". Ręka Szkurca, 
nadal próbująca w rozpaczliwym wachlowaniu rozwiać chmurkę smrodku 
która nie wiadomo dlaczego wzbraniała się go opuścić, zastygła w powietrzu. 

Kiedy zamyślona dziewczyna z pochyloną głową i młody mężczyzna 
oddychający pełną piersią wyszli z parku objęci i właściwie zaręczeni -
plwocina już wyschła, a puszczone wiatry rozwiały i całkowicie zmieszały się 
ze wszechświatem . I chociaż dziewczyna mówiła sobie, że nic się właściwie nie 
stało, bo przecież błahe i pechowe zdarzenia nie świadczą o samym człowieku, 
to i tak czuła się niezadowolona, szczególnie zaś, niezadowolona z czekającej 
jej przyszłości. Szkurca też nie był już tak bardzo wzruszony. Co prawda Jego 
spocona ręka nadal trzymała niepewnie dłoń dziewczyny, ale teraz rozmawiał 
z nią bez opluwania jej, a jego jelita nie były już rozdrażnione. Szkurca był cichy 
i spokojny. Pławił się Jak ryba w wodzie w odczuciu niesmaku swoją dziewczyną 
- przyszłą żoną - która opierała się na jego ramieniu, a niechęć wzmagała się 
w nim i wzrastała wraz z wyjściem z parku. 

Tiumaczen1e z hebra1sk1ego: 
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PRZYWÓDCA SZWAJCARII 

Lekarz dał mi mały pojemniczek i powiedział „Proszę przynieść próbkę 

spermy. Zrobimy badanie nasienia". 

Czyli: onanizować się z polecenia lekarza. Onanizować się, czemu nie, z chęcią, 
to moje ulubione zajęcie, a JUŻ szczególnie z polecenia lekarza. Nie z powodu 
grzechu pożądania ciała, absolutnie nie, tylko dla dobra medycyny. 

Po godzinie wracam ze pojemniczkiem. „Proszę bardzo, pofantazjowałem 
i załatwiłem, teraz pros;oę zbadać. Zmusiłem się do przyjemności dla dobrego 
uczynku. Ja swoje zrobiłem". 

Zabierają mi pojemniczek. 

„Jakie badania poleca mi pan zrobić, doktorze? Sprawiające ból?'' 

„Ależ skąd" - śmieje się lekarz - „w ogóle nie sprawiają bólu. Teraz sprawdzimy 
pana możliwość wsadzania tak jak trzeba". 

„Komu?'' - zdumiałem się. 

„Niech pan wejdzie do sąsiedniego pokoju" - kiwa głową miły lekarz 
uśmiechając się zachęcająco. 

Wchodzę. Goła dziwka, a może pielęgniarka, na łóżku. Okazale uda przywołują 
mnie: „chodź, wsadź, zbadamy". 

Poświęcam się dla lekarza i kobiety. Czemu nie, jeśli mi karzą? Bo jak nie karzą, 
to mam wyrzuty sumienia, ale teraz - robię to lekki jak piórko. 



Kończę wsadzan ie, wstaję, wracam do lekarza. On się do mnie uśmiecha, 
a ja do niego porozumiewawczo z powrotem. 

,.I co teraz, panie doktorze? Może zbada pan czy potrafię zjeść ciasto 
czekoladowe I'' 

„Oczywiście", przytakuje lekarz, „to dokładnie jest to badanie, o którym 
myślałem". Wchodzi pielęgniarka -kelnerka , przynosi spory kawałek ciasta 
na talerzyku. 

„Od razu mogę panu powiedzieć: niech przyniesie jeszcze jedną porcję" . 

U śmiecham s i ę do niej ustami pełnymi czekolady. 

„Równ i eż to, to również sprawdzimy', przytakuje lekarz. 

Wciąłem drugą porcję. Zamykają mi się oczy. 

„Teraz zbadamy sen", szepcze po cichu lekarz do pół tuzina pielęgniarek
dziwek-kelnerek zbierających się wokół mnie. jedna z nich przykrywa mnie. 
Szybko zasypiam, ale jeszcze zdążam usłyszeć miły głos lekarza: „Śpi dobrze". 

Faktycznie, vvyróżniam się we wszystkich badaniach. 

Budzę się. Znajduję siebie leżącego na scenie. U moich stóp sala teatralna pełna 
ludzi. Popatrzcie: wszystkie badania były tylko przedstawieniem, które grałem na 
scenie odnosząc niebywały sukcesi W ogóle się nie vvysilałem - zjadłem ciasto 
i wsadziłem - a publiczność vvyła ze śmiechu, roniła łzy; osiem godzin chrapałem, 
a widzom - dech zapierało w piersi. Teraz z zapałem biją brawo. 

Zapłakane wielbicielki pod sceną. Jedna, piękność z Los Angeles, macha mi 
wizytówką, natychmiast chce vvyjść za mnie za mąż. Zapada kurtyna. Kłaniam 
się razem z lekarzem, dziwkami, ke lnerkami i pielęgniarkami. Nie pozwalają 
opuścić mi sceny. Znów się kładę, robię małą drzemkę na bis, budzę się 
i zaczynam schodzić ze sceny. Delegacja z ramienia rządu szwajcarskiego 
czeka na mnie za kulisami. Namawia do przewodzenia Szwajcarią. 

jak tego nie widziałem?! Scena, na której spałem była tylko drewnianym 
półvvyspem, częścią skalnego płaskovvyżu na szczycie Alp szwajcarskich; 
pub l iczność - zaledwie mała garstka wszystkich obywateli szwajcarskich 
zapełniających zbocza, doliny i jeziora wokół - wiwatuje; a ja w podniosłej mowie, 
zaimprowizowałem krótki skecz o aktorze śniącym o tym, że jest na badaniach 
i tym - Bóg tylko wie jak - przekonałem ostatecznie naród szwajcarski, że to ja, 
i tylko ja, mogę wprowadzić ich w dwudziesty pierwszy wiek. 

Kolorowe statki powiewają flagami. Wznosi się balon: delegacja z Lugano. 
Ze spuszczoną głową przyjmuję vvybór. Będę przewodził Szwajcarią. 
Przykro mi, ale nie ożenię się z tą z Los Angeles. Incognito wpadnę tam 
do niej latem, wsadzę jej, prześpię się w jej łóżku, zjem jej ciasto i u l otnię się 
przez okno w łazience bez pożegnania. 

Tłumaaenie z hebra1sk1ego: 
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Teotr Now4 Centro Io 
im. fodeuszo Łomnickieqo w Poznoniu 
ul Dqbrowskieqo 5. 

tel 61 8'ł8 'ł8 85 

D4reklor 
PIOTR KRUSZCZ4NSKI 

Zosłępco d4fektoro 
JACEK NAOARZ4NSKI 

GłOwno ks1ęqowo 

BEATA KALISZAN 

Dzklł l.Jłerockl 

KATARZ4NA MIGDAŁOWSKA /kierownik 
MAREK GRZESKOWIAK 

Edukocia teołrolno 
AGATA BAREŁKOWSKA 

lmpreS<!not 
ANDRZEJ HAMERSKI / kierownik 
MARIANNA SZAJDAK 

Publtc relotions 
EWA GÓRCZ4NSKA 

Biuro Obsłuq1 Widzów 

60-838 Poznciń 

Biuro Obsłuqi Widzów 
tel. 61 8'ł7 2'ł 'łO 
fdx 61 8'ł8 'ł9 33 

MAT4LDA STREBEJKO-KOMAROWSKA /kierownik 
EWELINA KLEBANSKA. ARLETA MĄDRA. 
KR4ST4NA KORDOWSKA. E04TA WIATROWSKA. 
ALEKSANDRA OBARSKA 

Dz1oł produkq1 1 eksploołocp spektokl1 
BARTOSZ BOROWICZ/ kierownik dziołu 
MAREK MATUSZAK / kierownik produkcji 
ZBIGNIEW GRASZA / kierownik eksploołocji 

Dz1oł ks1ęqow0Sc1 

DOROTA KONEWKA/ kierownik 
BEATA FRĄCKOWIAK. KAROLINA LUDWlCZAK 

Płace 

MAGDALENA PAWLUK 

Kod04 
MAŁGORZATA RUTA 

Sekrełonot 

AGNIESZKA KASPRZAK 

Kierownik odm1mstroc4)m.~ 
BOGDAN GAJEK 

Speqohsto ds BHP 
WIESŁAW KN!OtA 

Konserwcitor urzqdzer'I 
JAN PtOCIENN1CZAK 

Ułrz4mome cz4st0Sc1 
RÓŻA łEOZINA. BARBARA KOPERKIEWICZ 

Zoopołrzerne 

EUGENIUSZ MATUSZEWSKI 

Sekretoriot 
tel 61 8'ł8 'ł9 89 

www.teotrnow4.pl 
sekretoriot@teotrnow4.pl 

Procownkl perukorsko-chorokłer4zo\orskc 
ALINA MAGNUS. MAŁGORZATA STAWlCKA 

Prornwrno krow1ecko dctm~C! 
!WONA TRZEC!AK 

Procowmc:i krowieck.o męskćl 
JAROSŁAW TRZECIAK. EL1BIETA KUBICKA 

Gorderobo domsko 
ILONA PIOTROWSKA 

Gorderobo męsko 
ANNA BARTKOWIAK. BARBARA CIESIELSKA 

Procowmo top1cersko-dekoraCl.jJOO 
HENR4K GOMUŁA 

Procown10 sloldrska 
PIOTR MACHEROWSKI. LECH FRANKE 

Pracown10 modelarsk.o 
JACEK ZUJEWSKI 

O$wietlen1owc4 
LESZEK KARGOL. DAMIAN PERUCKI. 
KRZ4SZTOF WASIELEWSKI. WOJClECH WOtTKOWSKI 

Akust4c4 
SŁAWOMIR WAWRZ4NIAK. PIOTR DEUMATA. 
SŁAWOMIR KOWALCZ4K. MICHAŁ STR4SZ4K 

Rekwiz4torz4 
R4SZARD PSZCZOŁA. JERZ4 SWJT 

B04qodzislo scen4 
BRUNON URBANIAK 

Monloz4Sc1 
MIROSŁAW BARTKOWIAK. KRZ4SZTOF BAUMANN. 
ROMAN BĄCZ4K. ROBERT CZAJKA. PIOTR SZRAMA. 
ROBERT SZ4MLET. TOMASZ ZtENTKDWSKl 

Redokqo proqromu 
KATARZ4NA MłGDAŁOWSKA. MAREK GRZESKOWJAK 

OprCJcowome qroficzne 
STUOłD GRAflCZNE 36.ó C DESIGN 
3óóoho1.pl 

Fotoqrolie 
BARTŁOMIEJ SOWA 
oprócz str 3 I 18 - GADI DAGON 
oroz str 5 - 4AAKOV AGOR 

Druk 
ZAKŁAD POLIGRAF1CZN4 
MOS t tuCZAK SP J. POZNAN 

W4dowco 
TEATR NOW4 IM. TADEUSZA ŁDMNlCKtEGO W POZNANIU 



Działalność Teatru Noweqo wspiera 
finansowo. orqanizac4jnie i duchowo 
Stowarz4szenie Loża Patronów Teatru 

WACŁAWA ANDRZEJAK 
llłENA BALCERK!EW!CZ 
MAGDALENA l JÓZEF BEJNARDW!CZDW!E 
JUUTA l MAREK BRZEZIŃSCY 
ANNA l TOMASZ DZIAŁYŃSCY 
BOGUMIŁA l CEZARY FRĄCKOWIAK 
KAROUNA l DANIEL FURMAŃCZAK 
MAŁGORZATA l JANUSZ GDOWSCY 
KRYSTYNA l WŁODZIMIERZ GOLA 
GRAZYNA l MAREK JARZYŃSCY 
MARIA l BOGDAN JESIOŁOWSCY 
!ZABELA I EUGENIUSZ KL!MASZEWSCY 
L!D!A KUNCEWICZ 
MAŁGORZATA l GRZEGORZ KORYTOWSCY 
AUNA l JAROSŁAW ŁABĘDZCY 
ANDRZEJ MANN 
STANISŁAW MĄDEREK 

MAŁGORZATA MERC!K l JACEK MAY 
KRYSTYNA l JERZY NADWÓRN! 
MARTA l TOMASZ PIĘTA 
PIOTR KAROL POTEMPA 
KINGA PROCEK 
JAN ROZPŁOCHOWSK! 
HANNA l RADOSŁAW RUBASZEWSCY 
JERZY RUCIŃSKI 
WOJCIECH SAJDA 
BARBARA l MARIUSZ SŁOWIŃSCY 
ELZB!ETA ! ROMAN STAS!EROWSCY 
L!D!A l JAROSŁAW SZCZEPAŃSCY 
RYSZARD SZULC 
KRYSTYNA SZULCZEWSKA 
BEATA l WALDEMAR ZALASZEWSCY 
ANNA ZYGUŁA 
GIZELA ZEGOTA - RZEGOC!ŃSKA 

Członkowie honorowi 

MAREK BYKOWSKI 
!ZABELLA CYWIŃSKA 
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 
ANNA KAREŃSKA 
ANDRZEJKAREŃSK!-TSCHURL 
EUGENIUSZ KOR!N 
EWA KRUK 
JERZY KUR 
EWA PACHURA 
STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI 
ROMUALD SZPERUŃSK! 
PIOTR VOELKEL 
ANDRZEJ WITUSKI 

Członkowie wsp1ercijqc4 

dr KRYSTIAN ZIEMSKI li PARTNERS 
KANCELARIA PRAWNA 
PRACOWNIA BlZUTElłll ARTYSTYCZNEJ CHART 
WŁODAWIE( l SYN 

• 
·~ .: Dalki a 

POLSKIE RADIO 

Partnerz4. 
patroni. mecenasi 



TEATR NOWY SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA OLA 

AGNIESZKI OLEK I EU SlOI ORAZ DANIEGO TRACZA. ZA OKAZANĄ Ż4CZL1WOśt 
I UDZIELENIE POZWOLENIA NA W4KORZ4STANIE ART4KUlÓW. OR4GINALN4CH TEKSTÓW 

HANOCHA LEVINA I ICH POLSKICH TŁUMACZEŃ . 

MAlGORZAT4 I ANN4 PETCZKE ORAZ SALONU FRYZJERSKIEGO LAFA4ETIE 
W GALER11 PESTKA W POZNANIU. ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJl ZDJĘCIOWEJ. 

PANI L1D11 PODLEWSKIEJ Z SALONU FRYZJERSKIEGO UOIA 
PRZ4 UL1C4 WRONIECKIEJ 10 W POZNANIU, 

ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJl ZDJĘCIOWEJ. 

SKLEPU R4BNO-SPOŻ4WCZEGO R4BKA 
PRZ4 UL1C4 SZAMARZEWSKIEGO 20/22 W POZNANIU, 

ZA UDOSTĘPNIENIE MIEJSCA DO SESJl ZDJĘCIOWEJ . 



HANOCH LEVIN 

p PER 

INSTYTUCJA KULTIJRY 
SAMORZĄDU WOJEWOOZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 


