
Shitz Hanocha Levina 

Są dwie rzeczy, których z dramatami Hanocha Levina nie powinno się robić: po pierwsze 
nie wolno realistycznie przedstawiać absurdalnych i makabrycznych obrazów zawartych  
w jego dialogach; po drugie nie wolno ignorować realizmu jego społecznych i kulturowych 
diagnoz. W spektaklu Shitz w reżyserii Marka Pasiecznego te granice nieco się zacierają. 
Absurd, słowna prowokacja, groteska częściowo giną pod gorsetem realizmu gry i 
psychologicznej koncepcji budowania spektaklu. Natomiast żądło społecznej krytyki 
uderzające w konkretne wady i słabości izraelskiego społeczeństwa zostaje stępione w 
komizmie i farsowej zabawie. 

Komizm w dramatach Levina może być mylący. Odczytany z niewłaściwej perspektywy 
zaciera fakt, iż sztuki tego twórcy są w zasadzie bezpośrednim i wygłaszanym na poważnie 
komentarzem do życia, a w szczególności do życia i kondycji duchowej izraelskiego 
społeczeństwa po wojnie z 1967 roku. Poszczególne sceny, poddane deformującej obróbce 
rodem z Becketta, Pintera czy innych absurdystów, mają jednak u swych źródeł konkretne 
postawy i system wartości kraju dopiero co kształtującego swoją tożsamość. Główne 
tematy Levina, jak starość, życiowa niedojrzałość, dorobkiewiczostwo, merkantylizm, 
pycha i próżność, potrzeba władzy, brak religijnych i duchowych wartości, zyskują w jego 
ujęciu wymiar makabryczny, pełen niesmacznych obrazów i skojarzeń, wynaturzony i 
zdeformowany, bo przepuszczony przez filtr wyobraźni, nieskrywanych żądz  
i niekontrolowanych potrzeb postaci ze wszech miar zwykłych, przyziemnych, tuzinkowych, 
brzydkich i pozbawionych moralnego szkieletu. Nie taki obraz Izraela znamy z oficjalnej 
propagandy (kulturowej). 

W spektaklu Marka Pasiecznego napięcia te rezonują jakby na wyciszeniu. Makabra i 
absmak tekstu zostają ugłaskane przez w dużej mierze realistyczną grę aktorów 
wzmacnianą jeszcze przez nadmierne eksploatowanie komizmu sytuacyjnego.  Shitz to 
czarna komedia opowiadająca o rodzinie, rodzinie mieszczańskiej, rodzinie 
dorobkiewiczów, która za wszelką cenę próbuje sprzedać swoją nieurodziwą i bezduszną 
córkę jakiemuś przyszłemu mężowi. „Sprzedaż” to termin jak najbardziej na miejscu. 
Kiedy bowiem znajduje się już odpowiedni kandydat, licytuje on wraz z ojcem cenę 
związku, jakby kupował bydło na wiejskim targu. Małżeństwo zostaje przypieczętowane 
czekiem, który ojciec przekazuje zięciowi pod ślubnym baldachimem (chupą). Reszta 
spektaklu to opowieść o tym, jak to młodzi nie mogą się już doczekać śmierci ojca, aby 
legalnie przejąć jego „dwie ciężarówki i pięćdziesiąt procent koparki”. W międzyczasie 
zięć rozwija przedsiębiorstwo budowlane, kopiąc umocnienia i okopy dla izraelskiej armii. 
Dostaje za to rządowe pieniądze – dwa razy, bo te same okopy służą również do grzebania 
poległych żołnierzy, a za pochówek płaci się osobno.  Tego rodzaju gorzkich obrazków jest 
w sztuce Levina wiele. Przedsiębiorczy zięć, zanim sam nie polegnie na kolejnej wojnie 
toczonej przez Izrael, ma sen. Nie występują w nim druty kolczaste (co sam wyraźnie 
podkreśla), a tłumy Izraelczyków zapamiętale pracujące w jego firmie. Może państwo 
Izrael nie zostało jednak ufundowane na traumatycznej pamięci Holokaustu, a na 
narodowym dorobkiewiczostwie? 

Wszystko to ubrane jest u Levina w słowa i obrazy wykraczające poza konwencjonalny 
realizm, budujące sferę doznań i wrażliwości charakterystyczną właśnie dla maniakalnego 
snu postaci o nieco chorej bądź zaburzonej osobowości; to mentalność cierpiąca na 
chorobę władzy, pieniądza, kontroli. Tym światem rządzą poniżenie i bezduszna potrzeba 
upokarzania innych. Ojciec zachwalający walory swojej mało atrakcyjnej córki porównuje 
ją do mięsa; mówi o udach i piersiach, a swaty nazywa po prostu handlem mięsem. Dla 
przyszłego męża panna na wydaniu jest w dwóch trzecich odpadem, w zasadzie liczą się 
tylko jej „dupa i cycki”, a obrzydzenie wzbudzają inne części ciała łącznie z 
niewydepilowanymi nogami. Sama panna młoda nie jest lepsza. W infantylnej piosence, 



którą śpiewa jeszcze przed poznaniem przyszłego męża mówi, że uwielbia frytki i 
deklaruje, iż właśnie za frytkę chętnie by wyszła za mąż. Kiedy w trakcie przyjęcia 
weselnego wybucha wojna, a pan młody otrzymuje powołanie, matka z córką biegają,  
by zebrać jedzenie i zrobić zapasy. Szczególnie zależy im na Coca Coli, którą kupiono dla 
gości. Ten poziom absurdu w odniesieniu do spraw dla mentalności  
i tożsamości Izraela najistotniejszych dominuje w całym tekście Levina. Kolejne wojny 
zastają domowników w różnych sytuacjach. Jedna z nich wybucha w trakcie obiadu; 
zirytowana matka żali się, iż to niedobra pora na rozpoczynanie walk. „Druga wojna 
światowa rozpoczęła się rano. To jest to, co nazywam kulturą” – mówi. Całej historii 
rodziny Shitzów towarzyszy atmosfera lekkiego szaleństwa: mężczyzn postrzega się jako 
dawców spermy i jako osoby zapewniające rodzinie finansową stabilność. Stare kobiety 
powinny za to siedzieć w szpitalu i słuchać trzeszczenia chorych kości, a nie wybierać się 
na kawę do modnych lokali. Przynajmniej tak twierdzi córka w rozmowie z matką, 
wyczekującą tylko na śmierć męża, by zwiać do kochanka w Ameryce. Na tej granicy 
obłędu utkanego z mitów izraelskiego państwa udaje się Levinowi ujawnić ukryte 
mechanizmy funkcjonowania tego społeczeństwa. 

Levin w ujęciu Marka Pasiecznego jest po prostu dość śmieszną farsą utrzymaną w 
konwencji realizmu. Kontrowersyjne kwestie oczywiście padają ze sceny, ale przechodzą 
bez większego echa, czy wstrząsu, jeśli nie liczyć śmiechu widowni.  
A przecież nie na śmiech były w założeniach autora obliczone. Całość wystawiona zostaje 
w realistycznej scenografii: stół, krzesła, tapczan. Po środku sceny kwadratowy otwór, w 
którym spotyka się para młoda. Nic nie rozbija tego realizmu. W takiej interpretacji ginie 
ohyda i makabra, niknie absurd i szaleństwo. Aktorzy grają tak, jakby próbowali swoje 
postaci zrozumieć i wypełnić psychologicznie motywowaną emocjonalnością. Błędem jest 
moim zdaniem ukazanie córki jako młodej, wyjątkowo atrakcyjnej kobiety, której urodę 
podkreśla jeszcze dodatkowo kostium. Wydaje się, iż właśnie podkreślenie brzydoty  
i odpychającej cielesności tej postaci (o czym mowa w samym tekście dramatu) byłoby tu 
bardziej na miejscu. Ostatecznie cały ten żydowski geszeft opiera się u Levina na tym, że 
ojcu udaje się sprzedaż wybrakowanego towaru, a zięć z kolei potrafi z tego samego 
powodu wytargować dla siebie spory czek.   

Wyjęcie tekstu dramatu z jego bezpośrednich odniesień ukazujących Izrael wraz z jego 
społeczeństwem w negatywnym i polemicznym świetle wskazuje, iż w Polsce chyba jeszcze 
trudniej niż w samym Izraelu podjąć dyskusję o współczesnej historii i kondycji mentalnej 
tego państwa. 
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