
• 
TEATR 

im. CYIJriana Norwida w Jeleoiej Górze 

Odznaczony Krzyżem Komaodorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol.ski 

Dyrektor 
ALINA OBIDNIAK 

Zastępca Dyrektora 
MIROSLAW SIENKIEWICZ 

TOJE'łlSKI 

ESY 
Przekład Tadeusz ZAGÓRSKI 

poprawiony przez 

Zbigniewa Podgórca 

Adaptacja tek.stu, reżyseria i opracowanie muzyczce 

KRZYSZTOF ROGOŻ 

Scenografia 

1r1A REK BRAUN 

Asystenci reżysera 

Bogdan Ferenc 
l.lirosla11 Kropielnicki 

XI.III sezon, piąta premiera sezonu 1987/88 

~ 
' u 

N 
Ol „ 

o 
o 
:;? 





I,Tieclu:ler 

ZLO W DIALCGU KUSZE!lli 

~11iat czlodelr.e jeet ec&
D4 jego dram.etu. Czlo1ielr. 
przychodzi Da 6•1at, szuka 
sobie domu Da ś1ieoie 1 •ZllO
ei tu ś•iątynie Bogu, buduje 
drogi, me tu •ersztat pracy, 
tu zllejduje cmeDtorze przod
lr.ó•, 1śród których sam kie
dyś spoczDie. Co Zlleozy, że 

ś11iat jest sceDą dramatu ? 
Znaczy: nie można oddzielić 

sposobów doś11iadczaDia ś•ia
to od sposobów doś11iadcza1Jia 

ludzi, a przede 1ez7etldm od 
eposobó11 przeży1soia dramatu 
ozłowieka z czlo11ielr.iem.Zwię
zelr. człowieka z ziemią jest 
także dramatyczny. Czło11iek 

Dosi • sob ie archaiczlle py
tallie: czym jest ziemia, cr;y 
ziemia jest . ~ ego ziemią obi&
canq czy ziemią odmó1iocą, 

Dramat czło1ielr.a 
możli11ość, że sile 

dopuszcza 
nadziei 

słabnie, Wtedy rodzi się po
dejrzollie, te żyjemy na zie
m.i 1ygoaoia 1 ziemi 11rogiej, 
ziemi :iobunto1ellej, Czło•iek 

wznosi mury lcryjólld., 

• 

Mury stają się coraz gru
bsze, coraz potężniejsze, 1e

dług miaq roaoącogo 1 t11m 
lęku, We •oętrzu kryjówki 
przebywa czło11ielr.. Poza !ery-

jó1ką są 1rogo11ie,1 kryjó1co 
- eojuszllicy. Każdy sojusz-

t1ilr. jest potellcjalnym zdraj
cą. Regułą podeta•o•ą postę

po•aoia ludzi 1 lr..ryj611~e jeet 
podejrzli1ość, Czło1ielr. oka
zuje się niozdol.JJy do 1za

jemnośoi. Czlo•iek idzie 
przez ś1iat z prześ•iadcze
t11em, że nie ma tu miejsca 
dla siebie. Jest 1ygt1a.ńcem. 
Rzucono go DB cudzą l lc9. 
Wszystko jest tu obce i cu
dze. Ludzie też.Czegolr.ol1iek 
dotknie, budzi zloBć, Walczy 
dopóki ma dość sil. Kiedy~ 
musi jednak polec. Odm61iooo 
mu t1swet siebie samego. 

W ciellll:le zaduszne noce, 
1 snach, • gorączce, po•ro
cają ku nam nasi zabijani 
przodko11e. Opowiadają glo
sami sumień o tym, jakimi 110-

pra1dę jesteśmy. Budzą nie
pokój, wz111Sgają strach, po
mnntają potądBDio i pobudza
ją do 1allr.i. Znając tajemni
ce sero żywych, dolconują 

akt61 swego od1etu. Nie za
bijają1 lecz oslr.srżają i az,
dzą. 



Aniołowi Kościoła • Laodycei napisz: 

To mówi Amen, 

Świadek wierny i prawdomówny, 

Początek stworzenia Bożego: 

Znal!l twoje czyny, 

że ani zimny, ani gorący nie jesteś. 

Obyś był zimny albo gorący 

A tak, skoro jesteś letii 

i ani gorący, ani zimny, 

chcę cię wyrzucić z mych ust. 

Ty bo1tiem ;nówisz: "Jestem bogaty" i "wzbogaciłem się", 

i "niczego mi nie potrzeba", 

a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny, i godzien 

litości, 

1 biedny, 1 ślopy, i nagi. 

/Fiodor Dostojewski BIESY/ 
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