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HANOCH LEVIN (1943-1999) - jeden z najciekawszych współ
czesnych pisarzy izraelskich. Autor pięćdziesięciu sześciu 

dramatów, programów i piosenek satyrycznych, tomu prozy 
i poezji, recenzji i książek dla dzieci. Pochodził z ortodoksyj
nej żydowskiej rodziny, urodził się i mieszkał w Tel Awiwie. 
Na tutejszym uniwersytecie studiował filozofię i literaturę 
hebrajską. Początkowo pisał zjadliwe, ironiczne skecze bez
pośrednio odnoszące się do sytuacji politycznej i izraelskiej 
mentalności. Debi utował jako pisarz i reżyser w 1968 roku 
satyrycznym programem „Ty i ja, i następna wojna" nawiązu
jącym do wojny sześciodniowej z 1967 roku. Był twórcą pro
wokacyjnym, głośno dawał wyraz swoim radykalnym poglą
dom politycznym, krytykował ekspansywną politykę Izraela 
dotyczącą Palestyny i Arabów. W Izraelu co rusz wybuchały 
spory wokół twórczości Levina, który, zdaniem wielu, swoimi 
lewicowymi poglądami podkopywał fundamenty państwa 
i podważał narodowy etos. Ale pisarz miał od początku rów
nież spore grono przyjaznych czy nawet entuzjastycznych 
odbiorców. Najważn iejsza część jego twórczości to sztuki te
atralne, w których odnajdywano wątki łączące je z dramatur
gią Samuela Becketta, Bertolta Brechta, zauważano inspiracje 
„teatrem okrucieństwa" Antonina Artauda i odwołania do 
twórczości Antoniego Czechowa. Levin pisał groteskowe ko
medie rodzinne, utrzymane w poetyce teatru absurdu, takie 
jak wczesne sztuki Hefec (1972) czy Szyc (1975) i późniejsze : 

„Trud życia" (1989) i „Dziwka z Ohio" (1996). 



Dlaczego Hanoch 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 gro
teskową formę, w którą Levin ubiera nasze ludzkie, brudne 
namiętności''. Jacek Poniedziałek natomiast polskość Levina 
odnajduje w języku, który łatwo przekłada się na polski. Po
wiedział: „w składni, w 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, za
mknięte społeczności''. 

Agnieszka Olek, Śmieszna baśń przez łzy- o spotkaniu z teatrem i dramatem 
Hanocha Levina, w: Hanoch Levin, Ja i ty i następna wojna. Teatr życia i śmierci, 
wyd. Austeria/ ADiT 2009, s. 46-47 



WOJOWNIK 

W moim wnętrzu rozlega się jakby krzyk, wstrząsa mną do 
głębi i coś we mnie się pręży, gotowe do walki, jestem jak 
umalowany w surowe wojenne barwy Indianin wymachu
jący toporkiem. Przeciw komu? Gdzie wróg? 
W moim wnętrzu, jak lalka w lalce, jest tysiąc Indian, każdy 
z nich bledszy, pomalowany mniej barwnie od tego, który 
mieści go w sobie, o bardziej chwiejnej postawie, aż do
chodzi się do bladego, niemal żółtawego Indianina, stare
go Mongoła albo Mongołki, kryjącej w sobie następne sta
ruszki, już dawno nie Mongołki, bynajmniej, stają się one 
coraz bardziej naszymi rodaczkami, aż wreszcie, w naj
głębszej części, dochodzi się do garbatej staruszki, w któ
rej jest tysiąc staruszek, coraz bardziej dziecinnych, figurki 
dzieci jedne wewnątrz drugich, jedno bardziej przerażone 
od poprzedniego, aż dochodzi się do środka, gdzie jest 
wystraszone, wątłe dziecko. Trzeba nam było odsłonić ty
siące lalek, by dotrzeć do jądra, a i to nie jest jeszcze wła
ściwe jądro, przecież w tym stłamszonym dziecku nie ma 
już żadnej postaci, trzepocze się tam samo sedno trwogi, 
świadomość klęski, nieustanne potakiwanie temu, co naj
okropniejsze. 
Kiedy cię dotknąłem, przywierając mocno czołem, zdoła
łem powstrzymać drżenie. 

Fragment dramatu Życie umarłych Hanocha Levina w : Zahawa Kaspi, Sie
dzący w ciemności. 5wiat dramatu Chanocha Lewina: podmiot, autor, wi
dzowie, wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 79 
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JAKOBI 
Ja, Itamar Jakobi, lat 40, niniejszym oświadczam, że nagle 
uświadomiłem sobie, iż urodziłem się, żeby żyć. Jeszcze dziś 
wieczorem pójdę zniszczyć moją przyjaźń z moim najlep
szym przyjacielem Leidentalem. Więcej już nie napiję się 
u niego herbaty, nie zagram z nim w domino. Sprawię mu 
ból i zranię go, wymierzę kopa w jego przyjaźń, żeby zro
zumiał, gdzie jest on, a gdzie ja. Sprawię mu ból i zranię go. 
Zranię go i sprawię mu ból. Serdecznie życząc sobie sukce
su, gorąco siebie całuję- ja, Itamar Jakobi. 

SZA HASZ 
Kimże ty jesteś, że pozwalasz sobie tak mnie zostawić! Zmię
toszonym człowiekiem ze zmiętoszoną czapką? Rozpadł mi 
się między rękami. Zawiodły wszystkie posunięcia, myli
łam się we wszystkim. Głupia. Żałośnie głupia! A chciałam 
ci zwrócić z procentem porachunki z tobą. Głupia, a cięż
ka, z wielkim mięsem, takim wielkim mięsem! Cwana, co?! 
Cwana, a mięso się rusza, jeszcze jak się rusza. Można by po
myśleć! Dobrze ci, że jesteś tłusta?! Dobrze ci tak! Samotna 
i skompromitowana, ależ mnie to mierzi, ale mierzi. 

LEIDENTAL 
Wydaję mi się, że się jej spodobałem. Na pierwszy rzut oka to 
proste, ale kiedy się zastanowić, niby dlaczego miałbym się 
komuś spodobać? Cóż jest we mnie7 Jest coś we mnie? Nie 
ma we mnie nic. Czy jestem wysoki7 Postawny? Nie jestem 
ani wysoki, ani postawny. A może jestem wysoki choć tro
chę? Nie, zdecydowanie jestem niski. A czy jestem bogaty? 
Nie jestem bogaty. Dobrze sytuowany? Też nie, a może jej 
się zdaje, że jestem dobrze sytuowany? Nie, nie zdaje się jej, 
na jakiej podstawie miałoby się jej zdawać? Na podstawie 
mojej walizki? A może, skoro nie jestem dobrze sytuowa
ny - to jestem młody? No, naprawdę, ja i młody?! A może 
jestem mądry? Nie, nie jestem mądry, można to wyczytać 
z mojej twarzy. Więc może, skoro nie ma we mnie nic z tych 
wymienionych rzeczy, to może mam, pomimo wszystko, 
jakiś osobisty wdzięk, który chwycił ją za serce? A może je
stem kimś7 Nie jestem kimś i nie ma we mnie, cóż począć, 
żadnego wdzięku. Nie ma. Mam beznamiętne spojrzenie 
i beznamiętny uśmiech. Cały jestem beznamiętny. Ale może 
przypadkiem ona, jako kobieta z gustem i wykształceniem, 
odkryła we mnie przez pomyłkę jakąś cechę, która ją ocza
rowała? Nie może tak być? Nie, zdecydowanie nie. Nie ma 
nic, nawet takiego tyci, tyci punkcika, nawet śladu, czego
kolwiek, co mogłoby świadczyć o jakimś najmniejszym 
choćby wdzięku 7 Nawet tego nie ma? Nie, nic. Dobrze, ale to 
niemożliwe, żeby nie było nic. Niemożliwe?! Fakt. Więc jak, 
jakim cudem pozwoliła mi podnieść swoją rękawiczkę? Nie 
wiem jak, ale pozwoliła. 



MAŁGORZATA WARSICKA - Studentka IV roku Wydziału Re
żyserii PWST w Krakowie. Absolwentka Wydziału Architek
tury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Asystentka 
Iwana Wyrypajewa przy „Ożenku" M. Gogola w Teatrze Stu
dio w Warszawie, a także Mariusza Trelińskiego przy „Zamku 
Sinobrodego" B. Bartoka w Teatrze Wielkim Operze Narodo
wej w Warszawie. Zadebiutowała spektaklem „Poskromienie 
Złośnicy" W. Szekspira w PWSFTViT w Łodzi (2013). Współ
pracowała z Akademią Muzyczną w Poznaniu realizując,,Aci
sa i Galateę" G.F. Handla (2013) oraz Akademią Muzyczną 
w Bydgoszczy, gdzie wyreżyserowała „li Matrimonio segret
to" D.Cimarosy (2012) . Oba spektakle były prezentowane na 
festiwalu operowym „Operowe Forum Młodych" w Operze 
Nova w Bydgoszczy. Przy realizowaniu czytań współpraco

wała z teatrami w Olsztynie, Wałbrzychu i Krakowie. 



KAROL NEPELSKI - Kompozytor. Absolwent Akademii Muzycz
nej w Krakowie, obecnie pracuje tam jako adiunkt. Studiował 
też w Staatliche Musikhochschule w Stuttgarcie. Stypendysta 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współpracował 
z PWST w Krakowie, ASP w Krakowie, Uniwersytetem Jagiel
lońskim, a od roku 2006 także z Akademią Teatralną w War
szawie. W 2008 roku zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Kon
kursie Kompozytorskim im. Marka Stachowskiego. Prowadził 
wykłady m. in. w Rotterdamie, Kijowie i Budapeszcie. 
Jest autorem muzyki instrumentalnej, scenicznej (opera i dra
mat) i filmowej. Zajmuje się także muzyką elektroakustyczną, 

twórczością audio-video, a także pe1formancem. 
Jego twórczość była prezentowana m.in. na Międzynarodo

wym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień'; 

festiwalu muzyki współczesnej ,,Tonlagen" w Dreźnie, Musica 
Polonica Nova we Wrocławiu, Festiwalu SYNTHESE 2008 w Bo
urges (Francja), festiwalu)ntrospekce nove hudby" oraz„Salon 
Polski" w Pradze, festiwalu „Ostrava Days Festival 2009''. Kom
pozycje Karola Nepelskiego były prezentowane na Ogólno
polskiej Konferencji Estetycznej pt. „Materia Sztuki" (2008) oraz 

• „Estetyka Sztuk Performatywnych" (2012), a także na $wiato
wym Kongresie Estetycznym Aisthetics in Action (2013). 
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