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0 Hanoch Levin (ur. 1943 r„ zm. 1999). Pisarz, poeta, dramaturg, re

żyser. jeden z najważniejszych współczesnych pisarzy i ludzi teatru 

w Izraelu. Autor pięćdziesięciu sześciu dramatów, programów i pio

senek satyrycznych, tomu prozy i poezji , recenzji i książek dla dzie

ci. Twórca oryginalnego języka i świata teatralnego, przez jednych 

uwielbiany, przez innych krytykowany za bluźniercze, brutalne, zbyt 

wulgarne środki ekspresji czy lewicowe poglądy. W jego dorobku 

wyróżnić można trzy charakterystyczne gatunki odpowiadające 

trzem okresom w jego twórczości. Są to kabarety satyryczne, ko

medie (lub też farsy) rodzinne i dramaty mityczne (metafizyczne). 

W ciągu 30 lat działalności na scenie izraelskiej można było niemal

że co roku zobaczyć premierę sztuki jego autorstwa. Z 56 jego dra

matów wystawiono za jego życia 33 (nie licząc satyr politycznych), 

22 sztuki wyreżyserował sam. W teatrach polskich sztuki Levina 

pojawiają się od roku 2002 (Morderstwo w warszawskim Teatrze Dra

matycznym w reż. Piotra Cieplaka). Kolejne premiery, m. in. Krum 

w reż. Krzysztofa Warlikowskiego (Teatr Rozmaitości Warszawa, 

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Kraków w 2005 

roku), Sprzedawcy gumek z Teatru IMKA w Warszawie, w reż. Artura 

Tyszkiewicza (20!0) prezentowane podczas XIV Festiwalu INTER

PRETACJE i tegoroczna Udręka życia wystawiona w Teatrze Jaracza 

w Łodzi (reż. Agnieszka Olsten) i Teatrze im . Słowackiego w Krako

wie (reż . Iwona Kempa) przybliżają polskiemu widzowi twórczość 

tego wybitnego dramaturga. Katowicki spektakl Jakobi i Leidental 

będzie polską prapremierą tego dramatu. 

Na podstawie wstępu A. Olek do tomu dramatów H. Levina „ja i Ty i następna 

wojna'', wyd. ADiT i materiały ADiT 

0 Michał Sobelman - jest historykiem, publicystą, tłumaczem oraz 

scenarzystą kilkunastu filmów zrealizowanych w Polsce i w Izraelu. 

„Dialog" 2/2006 



rc- Podstawowym tematem Levina jest refleksja o życiu i śmierci zwykłych lu

dzi. Dotkniętych kompleksem prowincji, bo nie mieszkają w centrum me

tropolii, co najwyżej na jej obrzeżach lub w małych miejscowościach, więc 

marzą, by się wyrwać do świata . Ponieważ nie są wyjątkowi, bogaci ani 

doskonali, raczej dość bezbronni wobec przeciwności , ich pragnienia rzad

ko się spełniają . Mimo wszystko próbują nie tylko miłości, dobrych uczuć, 

lecz także lepszego życia, które jest zawsze gdzie indziej. Większość z nich 

los zawraca tam, skąd pochodzą. Wracają więc do swoich starych domów, 

rodziców, sąsiadów, by jeszcze raz popatrzeć na życie przez pryzmat S\vych 

osiągnięć, czasem z perspektywy choroby, śmierci najbliższych lub własnej. 

Sztuki Levina, określane jako rodzinno-społeczne , pełne są rzetelnych ob

serwacji obyczajowych, humoru, nierzadko bluźnierczych sformułowań, 

wulgarnych środków ekspresji, ale też poezji, która metaforyzuje świat 

przedstawiony. 

Elżb ieta Baniewici: Han och Levin - zjawisko osobne, „Twó rczość" nr 6/06-2010 

rc- Kim są bohaterowie sztuk Levina? Z pewnością cierpią na „samotność". 

Choć łakną bliskości, to ze względu na pełnione role społeczne, a także 

uwikłanie w system finansowych za leżności i zobowiąza11, skazani są na 

„życie w pojedynkę" nawet przy boku drugiego człowieka. [„ .] W jego te

atrze to kobiety wydają się dominować nad mężczyznami, mamiąc ich 

wizją fizycznych rozkoszy. Sprowadzone przez mężczyzn do roli „zaspo

kajacza" cielesnych żądz, odpłacają im pięknym za nadobne. Poniżają ich 

i V.')'Stawiają na śm ieszność, drwiąc z ich popędów, wieku, mankamentów 

fizycznych [„.]. Sprowadzenie życia człowieka do zaspokajania potrzeb fi

zjologicznych UV.')'pukla dosadność językowych sformułowań oraz zwro

tów Levina, nasuwających skojarzenie z tradycją satyry spod znaku Ary

stofanesa, Rabelais czy Becketta.[„.] Człowiek w teatrze Levina, niczym 

postacie ze sz tuk Czechowa, bezwolnie poddaje się losowi. To ktoś , kto 

pragnie wyjechać, ruszyć się z miejsca, by zmienić coś w swoim życiu , lecz 

zamiast wziąć spra'"'Y w swoje ręce , siada na walizce i siedzi na niej, dopó

ki nie przyjdzie po niego anioł śmierci. Kiedy anioł nadchodzi, człowiek 

ten nie potrafi uwierzyć, że ostatni pociąg do „krainy szczęścia" już dawno 

odjechał. [„ .] Nie ma racji jednak ten, kto sądzi , że lektura sztuk Levina 

może wywołać tylko gorzką refleksję i smutek. Shimon Lery, porównując 

te dramaty z twórczością Becketta, zwrócił uwagę na to, że Levin "''Ykazu-

je „zaskakujący optymizm: na przekór wszystkiemu („ .) wykraczając poza 

groteskę poniżonego ciała i cierpiącej duszy. Jest to optymizm walki''. Ta 

walka wyraża się w przemożnej tęsknocie bohaterów sztuk Levina za lep

szym światem. 

Agata Dąbek: Dramaty Hanocha Lev ina w: „Dwutygodnik" 67/2ou 
(http://www.dwu tygodnik.com/ arty ku I/ i865-dramaty-ha n och a-I ev i n a. h tm I) 

r:;, [Bohater Levina] ma bardzo wiele wspólnego z bohaterami, których opisu

ją inne współczesne dramaty, na przykład polskie, zajmujące się światem 

niedoskonałym, kalekim. To świat ułomny, niepełny, nieharmonijny, prze

trącony. W bohaterze Levina odnajdujemy to wszystko, ale i coś jeszcze, 

coś, co budzi niesamowitą radość, przyjemność, sympatię - to jego zmy

słowość. Postaci Levina nie boją się jej i nie wstydzą, jest ona integralnym 

elementem ich osobowości , ich kontaktu ze światem i sposobu, w jakim 

go opisują. Objawia s ię ona we wszystkich relacjach damsko - męskich. Ale 

też w pokazywaniu chorób, fizjologii. To jest styl trochę rubaszny, może 

momentami jarmarczny, ale przez to Levin wyzwala w nas otwartość na 

przyjęcie treści , które są o wiele głębsze . W końcu opisuje strasznie zde

wastowany świat , w którym doszło do rozpadu zarówno rodziny, jak i ma

łych społeczności. Żydzi to naród, który zawsze żył w poczuciu zagrożenia, 

trzymający się razem , żeby nie zginać. Naród, który przetrwał dzięki temu , 

że łączyła ich kultura, język, tradycja. We wszystkich sztukach Levina czuje 

się to wspólne podwórko. Tu wszyscy wszystko o sobie wiedzą i nikt tego 

nie ukrywa. Nie ukryv;a się też rzeczy wstydliwych czy bardzo osobistych. 

Jacek Po ni e działek w: Ek ste rytorialna Polska Hanocha Levina. 
Rozmowa Justyny Golińskiej, Jacka Pon iedzia łka , Michała Sobelm ana 
i Szewacha Weissa, „Dialog" 2/200 6 

~ Levin nie mówi wprost o pięknie i dobru , ale zawsze porusza pamięć i wy

obraźnię czytelnika-widza. Pozostawia mu wolność asocjacji i interpreta

cji. Wywraca wnętrze postaci na zewnątrz i pokazuje to, co zawsze chce 

człowiek ukryć, zostawiając na dnie dobre i "ludzkie" elementy. Od naszej 

decyzji i sposobu słuchania tekstu zależy, co odkryjemy, co sobie przypo

mnimy i jak teatr Levina na nas podziała. Zmaganie z twórczością Levi

na nie jest łatwe, ale przez to czyni jego „małomiasteczkowy", baśniowy 

świat ciekawym i wciąż pobudzającym myśli i V.')'obraźnię. Może dlatego 

właśnie sztuka Levina jest tak osobista i wzruszająca. Po prostu piękna 

i prosta. Całko"vicie stąd a jednocześnie zakorzeniona w świecie „stamtąd". 

Agnieszka Olek: Pamięć Levina w: Jygiel kultury" nr 7-9/2009 
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\ reżyser. Absolwentka st udiów magisterskich na Wydziale Reżyse

rii Vysokej Skoly Muzickych Umcni w Bratyslawie (20ro), wcześniej 

w bratysławskiej szkole uzyskała licencjat z reżyse rii teatralnej i drama

turgii (2008). Doświadczenie zawodowe zdobywała również podczas 

studiów w Drama Department Goldsmiths Univcrsity of London (2007). 

Po asystenturze reżyserskiej przy realizacji sztuki Stevena Berkoffa The secret 

love life of Ophelia w reżyserii Bruce'a Dovnie w Ramshorn Theatre w Glasgow 

(20 05) zadebiutowała jako reżyser przygotowując samodzielnie w bratysławskim 

Teatrze A-ha sztukę Pauli Vogel Desdemona. Sztuka o chustce do nosa (2007). Jej ko 

lejne prace reżyserskie tom.in. Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja Tadeusza 

Różewicza, Teatr A4, Bratysława (2008) i Emigranci , na podstawie Maksyma Gor

kiego Na dnie , Mala Scena VSMU, Bratysława (2008). Spektaklem dyplomowym 

Joanny Zdrady był Naprawiacz świata Thomasa Bernharda (Ma la Scena VSMU, 

Bratysława, 2009). W następnych latach wyreżyserowała dalsze przedstawienia: 

Wilczek Wasilija Sigariewa, Statne divadlo Kosice, Bratysława (20IO), który zos ta ł 

zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Bliscy Nieznajomi 

w Poznaniu oraz na festiwalu Nova Drama w Bratysławie; balladę K. J. Erbena 

Ślubne koszule w Studio 1, VSMU w Bratysławie (20IO), Białe małżeristwo Tadeusza 

Różewicza na Komorni scena Arena w Ostrawie (2010) oraz inscenizowane czy-

tanie wedł'ug tekstów Sylwii Siedleckiej ze zbioru opowiadań Szczeniaki (Obiekt 

znaleziony, Zachęta, Warszawa, 2010). Ostatnią pracą reżyserską Joanny Zdrady 

była premiera sztu ki Lenky Lagronovej Płacz w Divadlo j. G. Tajovskeho, Zvolen, 

Słowacja (20 11), która została zaprezentowana na festiwalu teatralnym Dotyky 

a spojenia , Martin, Słowacja. Na jej dorobek artystyczny składają się też rea li· 

zac je scenografii do reżyserowanych przez siebie sztuk Nap rawiacz świata, Bia łe 

małżeństwo (we współpracy z Annąmarią Kiss Kósa) oraz do fakobiego i Lcidentala . 

W najbliższych planach artystki, oprócz prapremiery sztuki Hanocha Levina na 

Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego, zn ajduje się wystawienie dramatu Karola 

Wojtyły Przed sklepem jubilera w węgierskim teatrze Thalia szfnha z w Koszycach 

na Słowacji, przewidzia ne w sezonie 20ll/2012. 

\ scenograf, projektantka kostiumów, projektantka mody. Podczas 

zdobywania licencjatu ze scenografii teatru lalek (2008), kształciła się 

jednocześnie w Studium projektowania mody w Wyższej Szkole Sztuk 

Pięknych w Bratysławie oraz odbyła staż w węgierskiej Akademii Sztuk 

Pięknych (2007). Edukację za kończyła w Vysokej Skale Muzickych 

Umeni w Bratysławie na Wydziale Scenografii Teatralnej (20IO). Jej 

naważniejsze prace kostiumologiczne to Desdemona. Sztuka o chustce 

do nosa P. Vogel w reż. Joanny Zdrady, Teatr A-ha w Bratysławie i Oczy 

il •• . .. niebieskiego psa G. G. Marqueza w Śtud io12, Bratysława (obie w roku 2007); Gar

gantua i Pantagruel F. Rabelais'go na scenie Divadlo Ludus; Świadkowie albo Nasza 

mała stabilizacja T. Różewicza w A4 nulty pries tor Bratysława ; Emigranci M. Gor

kiego, reż. Joanna Zd rada w Divadlo Mah\ scena VSMU (2008 ); O Czarnym kape

luszu i kolorowych ku/kac/i ). Mokofa w Teatrze A-ha, Pom-Pom l. Csukasa w Te

atrze Lalkowym w Żylinie (scenografia i kostiumy); Naprawiacz świata Thomasa 

Bernharda w reż. Joanny Zdrady, Mala Scena VSMU, Bratysława (20 09); Wilczek 

Wasilija Sigariewa w reż. Joanny Zdrady, Statne divadlo Kosice, Bratysława (20IO); 

Trzy małe świnki w Teatrze A-ha (20IO), współpracowała także z Teatrem Harle

kin w Egerze, Węgry (20IO). W 2011 roku s tworzyła kostiumy do spctakli Iluzja P. 

Corneille'a i Rebe/le L. Gyuri w Teatrum stowarzyszenia obywatelskiego Komarno, 

Węgry (20n) oraz Białe małżeństwo T. Różewicza w reż. Joanny Zdrady, Komor

nf Scena Arena w Os trawie (20u), gdzie była również współautorką scenografii. 

I muzyk, kompozytor. Od połowy lat osiemdziesiątych zwią zany 

z wrocławskim zespołem „Kormorany ", którego koncerty były po

czątkowo bardziej happeningami niż występami zespołu sensu st ricto, 

bra li m.in ud z ia ł w dzialahiach Pomarańczowej Alternatywy. Teatral

nym debiutem zespo łu „Kormorany" w rok u 1991 była mu zyka s two

rzona dla teatru ulicznego „Klin ika Lalek" z Wolimierza, z którym 

uczestniczyli m.in. w wystawie Expo 1992 w Sewilli. Od początku lat 

dziewięćdziesiątych Krzysztof Koni eczny skomponował z .Kormora

nami " muzykę do około trzydziestu spektakli teatra lnych, z których najważ

niejsze to: Historyja o Chwalebnym Z martwy chwstaniu Pańskim Mikołaja z Wil

kowiecka w reż. Piotra Cieplaka (Teatr Współczesny, Wrocław, 1993 i Teatr Dra

matyczny, Warszawa, 1994); przygotowa ne dla Teatru im. H. Modrzejewskiej 

w Legnicy Kario/an W. Szekspi ra (1998) i Wspólny Pokój Z. Uniłowskiego (2000) 

w reż . Krzysztofa Kopki (ten drugi spektakl jako kooperacja Teatru im. Modrze

jewskiej w Legnicy i Teatru im . Szaniawskiego w Wałbrzychu); Hamlet (2001) 

i Ocel/o (2006) W. Szekspira w reż. Jacka G łomba ; Portowa opowieść (Kupiec we

necki) W. Szekspira w re ż. Pawia Kam zy (2004); Sami Katarzyny Dworak i Pawła 

Wolaka w reż. Autorów (2008) oraz Księżna d'Amalfi J. Webstera w reż. jacka 

Głomba w warszawskim Teatrze Studio (20ro). Jest tak że współautorem muzy

ki do spe ktakli Teatru Telewizji w reż. Piot ra Cieplaka - Historyja o Chwalebnym 

Zmartwychwstaniu Pańskim i Człowiek, który był Czwartkiem G. K. Chesterto

na. Nagra ł również cztery płyty: Teraz, ,'vfiasto oraz Wspólny Pokój i Historyja 

o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z a lbumu La Musica Teatrale oraz 

samodzielnie zi lu strowa ł muzycznie sztukę Płacz L. Lagronovej w reż. Joanny 

Zdrady w Teatrze im. j. G. Tajowskego w Zvoleniu na Słowacji (20 u ). 
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Dwa cuda stanowią teatr. Jeden mały, a drugi olbrzymi, graniczący 

wręcz z cudotwórstwem. 

Cud mały - to gdy aktor wchodzi na scenę z zapaloną świecą i świe

ca nie gaśnie, a przecież jest przeciąg , szczególnie jeśli scena jest duża 

i przestronna. Wprawdzie płomień chwieje się, pochyła, przez chwilę 

ma się wrażenie, że gaśnie, ale nie, znów prostuje się w całej krasie -

piękny cud. 

A drugi? Oto i on. Tysiączna publika, długie rzędy, człowiek obok czło

wieka, człowiek za człowiekiem, a my wśród nich. Przed nami siedzi 

stary, zasuszony i łysiejący pan. Korona rzadkich włosków przechodzą

cych z tyłu w meszek okala mu głowę, a jego kark jest cienki i pomarsz

czony. Ach, ten kark i te rzadkie kępki włosów tak bardzo przemaw iają 

nam do serca i tak bardzo budzą współczucie! Pan zakłada okulary do 

czytania i przegląda program. Głowa a w środku mózg. Gasną świa-

tła , ciemność, kurtyna idzie w górę, na scenie zaczyna się coś dziać. 

Wchodzi aktor ze świecą lub bez świecy, mówi, krzyczy, czasem śpiewa . 

Posiadacz pomarszczonego karku wybałusza gały, zmienia okulary na 

inne - odbiera to, co widzi. Oczy a za nimi mózg. 

A my co? My też, nasz wzrok przedziera się pomiędzy małżowiną uszną 

zasuszonego a małżowiną uszną siedzącego obok okrągłego pączuszka 

i w końcu rejestruje, co dzieje się na scenie. Nagle ogarnia nas zdumie

nie: dlaczego w końcu znienacka nie walimy strasznym i stłumionym 

klapsem w ten pomarszczony kark? Zapytacie, dlaczego? Co nam zro

bił? To samo pytanie zadajemy sami sobie. Pomimo że nie zrobił nam 

nic, jakaś niesamowita siła tkwiąca w nas samych może popchnąć nas 

do tego, że znienacka walimy go ot tak. To jest właśnie ten problem, że 

ot tak, bez żadnej przyczyny musimy nagle walnąć w tę pomarszczoną 

czaszkę, a jednocześnie mamy w sobie silne pragnienie, by zapłakać ze 

współczucia, jeden czort wie, dlaczego! l dlaczego, aby go nie walnąć, 

wymagana jest od nas taka wielka wstrzemięźl.iwość. 

Hanoch Levin: Dwa cuda teatru (Shnei Pilei Hateatron), cyt. za: Freddie Ro
kem: Hiob z okrutnego cyrku „Dialog" i -2/2002 
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r.1. 1',1\\'d S1~111!.-o\\·1.1!.., \l'h.l"tu11 /.1,tn.1in\ I Jku,tyty \l1k1d,q l.11.hL111,k1 

rl ... 1crn\\nik). \.liro'\ł.1w \\'1tt:k. \1.ncl... Sl..u1111k I o\wictlcnic: \Len~ J...:r/\·..,;tnl 

\\'11ir11.1k (k11·row111h.1. \\'.ild1..·11i.11 j.1ni"lck. Kr1~..,1tof 1'.L!~Ki.tk 1'111[r ł .Dh. 1L1 

I -.pcLja(i,ta <lo -.pr~tw c.lokumcnl.ttji wi1.ualnt:j Bc.u.1 I >11.11111\\ Ili I praLo\\ 

11 ia k r,n\ il.'l:k.1 l:w;1 1':.L·J gc r-( ;;irdJ" ( ki1.·n iw ni k) .. \ 1111~1 \ 1.il i 1111\\ -.k.1 (1.1\f\.'Pt. .1 ), 

B.1rh.1r.1 \Lt1111\\·,k.1. Jul.111t.1 \\"o'\/l/Yll..,k.1-f\ol1111!...o I gar<lcrnhianc l·\\,t l\1 

ło11 _,k.1. l11.11111.1 Kulik. ·\nl·t.1 ( hk;nd. t\.1n11a ł\.arp1t.1.1k pr.11..:ow11i.1,tol.1r,k.1 

J'r.111uvck ł\.r.H„11.1 (kicruwnikJ. Jcr1y Cr.1l1yk 1 pral:o\\nia mal~tr,ko - mn<ll' 

l.1n.k.1 .-\g;1t.1 ł\t1u..1k (klL'ft1\\llik), I LtlinJ \\\lJtnwli„1 I prill.:ownia t.1piu:r,ka 

f...ir11l f..111 l prawwnia lr\ljl'f'kn-pcrukar'ka Tcrn.1 \kick ik1cnl\\ 111ki. \ '" 

kt 1.1 "' \ ... 1.1k I maga1.yn dc:korac..:ji Rohcrt ł lyl.1 I m~1g~llyn ko ... tiunu·J\\" \I.ligu 

uat.1 K.1u111arck I rekwizytornia I rc11cus1. Caida . .\11ct.1 ( lsbrd I dział zaopa

trzenia J;111 S1.vpura (krnownik). :\nna Jamrt'iz. Maria Kraula, Konrad Pan'S. 

Duża Scena lh nek 10 I Scena Kameralna ul. Warvaw,kJ 2 I Sema w Malarni 

u l. Tcatr~tl na 2;t. 

Centrala lei. p 25X 72 )I, )2 25X 72 52 I Sekretariat tel. p 2)8 X<J <)2. 

tci./fa\ ;i 259 X<) 7(>. 

Biuro Obsługi \\'idzc>w uvnnc pon. pt., X.00-17.<)0, tel./lax p 2)X X<J Ci7. 

Ka'<I czy n na\\ ponied1..1ałck w godz. 10.00-18.00. od" torku do sohoty 

". god1.. 10.00-19.00. (punwa 13.00 -q.30) w niedziel~ na dwie godziny 

pr 1.cd spckL1klc111, tel. 32 2)<) <Jl (10. 

Redakcja programu .\n na l'odsia<lło 

(>pracowanie graficzne Hanna Sitar1. 

Zdjc;cia K11y,1.tof l.isiak 




