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KSIĘGA DŻUNGLI Bairagi Prolog - Zaśnij Nathoo
Messua kołysze dziecko o imieniu Nathoo. Do
wioski zakrada się tygrys ludojad Shere Khan i porywa chłopca. Starzec Bairagi rozpoczyna swoją
opowieść o nienasyceniu, żądzy, pragnieniu
władzy i bogactwa.
Aktl
Marsz Królowej Wiktorii
Obozowisko wojsk brytyjskich w Indiach. Oddział
specjalny próbuje odnaleźć miasto pełne skarbów
- Kharna Pradam. Członkiem wyprawy jest młody
pisarz Rudyard Kipling, który pragnie opisać
zasłyszaną historię hinduskiego chłopca wychowanego przez wilki.

libretto

W Indiach wszystko jest możliwe
Oddział dociera na skraj wioski hinduskiej niedaleko znajduje się kapliczka poświęcona
bogini Kali. Profesor Smith, archeolog i orientalista, dyskutuje z kapitanem Brownem, dowódcą
oddziału specjalnego: Indie to jest kraj mistyczny,
tu się tajemnica rodzi! - Taki kontekst polityczny
interesom Anglii szkodzi'

Pieśń

Mowgliego
Dzięki rytualnemu obrzędowi starego pustelnika
Brytyjczycy poznają historię Nathoo, zwanego też
Mowglim, zabłąkanego w dżungli, który przyjęty
został do społeczności zwierząt.

Mądry niedźwiedź

Baloo, nauczyciel i wierny
przyjaciel chlopca, ostrzcga:./ec1'/ik/oko!t1·fekzdradzi
Mowg!iego. hędzie uyrzutkiem siada całego'
Opowieść

Bagheery
Czarna pantera, która również wzięła Mowgliego
w obronę. opowiada o niewoli i kratach w zwierzyńcu, z którego kiedyś uciekła.

przywódcą

i buntownikiem. poszukiwanym przez
Królowej Wiktorii. Tylko 011 zna drogę
do Kharna Pradarn
żolnicrzy

Szaleństwo

kapitana Browna
Kapitana ogarnia gorączka zlota Anglicy
Starca o pomoc

proszą

Kharna Pradam
Opowieść o zaginionym mieście świąty11 i pałaców,
najwspanialszym cudzie starożytności. Tam rozstrzygną się dramatyczne losy calej wyprawy .
Bairagi
Brown chce aresztować Starca i grozi Anglikom.
którzy stają po jego stronie. KażdJ 1 ma prawo do
wolnos'cz~ zwierzę, ptak i czlo1ciek - mówi bairagi
- a nadziei nie da się zakuc' w kajdany.

Gdy Szare Plemię zeszło na ziemię
Wilki wychowują Mowgliego i uczą go Praw
Dżungli: ja i ty jesteśmy jednej krwi. Morał tej
historii jest prosty: człowiek człowiekowi wilkiem
jest - wilk jest człowiekowi bratem.
o wiecznej dżungli
Pojawia się grupa wieśniaków. Bairagi sypie wogie11
jakieś zioła, wykonując tajemnicze gesty i znaki.
Wszyscy powoli wpadają w trans i stają się zwierzętami: profesor Smith zmienia się w Baloo, Polly
w Bagheerę, a kapitan Brown w Shere Khana.
Kipling zrzuca z siebie mundur - staje się Mowglim.

Rady Baloo

Opowieść

Oczy Tygrysa, Shere Khan oskarża
Shere Khan, kulawy tygrys-morderca, chce być
królem dżungli i oskarża Judzi: Strzeżcie się wilki
człowieka' On zawsze zabija z daleka, albo
tchórzliwie ucieka. Chce, by wilki oddały mu
chłopca.

Pieśń Demonów
Wyprawa przybyla wreszcie do podziemnego
skarbca. Brown radzi Kiplingowi, by napisał powieść
przygodową pod tytułem .,Księga dżungli". Demony-strażnicy skarbu otwierają skrzynie ze zlotem.

Pierwszy pojedynek Mowgliego zShere Khanem
godzina próby - pora !riumfi• lub
zguby. Mowgli obiecuje swemu odwiecznemu
wrogowi, że go kiedyś pokona.

Pieśń bogiń Śakti Matrika
Tylko potężne boginie Śakti Matrika, powstrzymujące zie duchy. mogą uratować zaślepionego
Browna. Pojawiają się boginie i demony znikają
Oskarżenia

Brown-Tygrys i Kipling-Mowgli
ostatecznego pojedynku

szykują się

do

Nadeszła

Akt II
Pieśń

Kiplinga
Poranek w obozowisku, Kipling nuci balladę
o Mowglim. Okazuje się, że bairagi jest hinduskim

Finał

W obozowisku Polly opatruje rannego Kiplinga
Brown trafi! do szpitala dla nerwowo chorych
Hindusi przyozdabiają Anglików zgodnie ze zwyczajem kwiatami na pożegnanie.
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Święty mąż -

bairagi

Pewnego razu żył w Indiach człowiek , który był braminem, członkiem
kasty tak wysokiej,

iż

kasta po prostu

przestała mieć

dlaó jakiekol-

rium spraw zagranicznych oraz rząd indyjski nie posiadały się z radości. Wkońcu wybrał się w podróż służbową aż do samej Anglii. Zdoby-

siedliskom - wszędy doznawał czci, wszędy witano go chętnie. Teraz

wał

postanowił

honorowe stopnie akademickie na

najsły nniejszych

uniwer-

sytetach, wygłaszał przemówienia na towarzyskich i publicznych
ze braniach, a wieczorami bawił strojne damy rozmową

wiek znaczenie. Pu run Dass, doszedłszy lat męskich. doszedł do prze- jeszcze żywszym ogniem

zapłonęła

kami i naś ladować wszystko, co Anglicy uważają za dobre. Młody bra-

tach, wstęgach i emalii; podczas tego obrzędu, przy huku dz iał, Purun

min, z natury spokojny, przezorny i małomówn y, przeszedłszy wybor-

Dass

ną tresurę

W miesiąc

jąc się

krok za krokiem naprzód, aż w końcu doszedł do stanowiska

we życie stało się dla Pu run Bhagata - bo takie miano przybrał obec-

Nie dba! o z iemię, ludzi i strawę. Nogi same go niosły szlakiem hima-

wręczyć maharadży

na uniwersytecie w Bombaju, grał z zimną krwią, posuwa-

camy płaszcz, który stał się nam ju ż niepotrzebny. Cale dotychczaso-

wybrał się

kto chce się utrzy mać przy władzy, powinien żyć w przyjaźni z Angli-

został

z tym zerwać - porzuci ć to wszystko, podobnie jak porzu-

nie - już bezpowrotną przeszłością

ziem i indyjskiej. Oto sam wicekról
Krzyż

ludziom i ludzkim

jego chwała, gdy stanął znowu na

konania, że stary porządek już w gruzy się wali. a wobec tego każdy,

Wielki

wał zaszczyty, gdy nań spływały, przyjrzał się wielu

ze

specjalną wizytą,

by

Gwiazdy Indyjskiej - cały w brylan-

lajsko-ty betańskim, aż

pewnego wieczoru

postarł skórę

później,

chę godło swoje - bairagi, czyli

powróciła

do dawnej, skwarnej

przed nim

opuszczona kapliczka bóstwa Kali. Zamiótł kamienną posadzkę , roz-

mianowany Komandorem Orderu Cesarstwa Indyjskiego.
gdy stolica kraju

zamajaczyła

antylopy na posłaniu z świeżego igliwia, włożył pod pakostur o mosiężnej rękojeści - i usiadł ,

pierwszego ministra przy boku królewskim.

i słonecznej ciszy, Purun Dass uczynił rzecz taką, o jakiej nawet by się nie
śniło żadnemu z Anglików - ot, mówiąc po prostu, umarł dla świata ...

gata; oto bowiem pielgrzym

Pu run Dass uzyskał przemożny wpływ na młodego króla, który dotąd

Kapłani

gdzie znalazł ciszę i przestrzeń. Mijały lata i nadal każdego ranka któ-

wychowywał się

całej

pod opieką guwernera Anglika. Dbając pilnie o to, by

do jego władcy odnoszono się z pełnym szacunkiem i zaufaniem, zakładał

wiedzieli, a gmin

odgadywał,

co się stało - atoli Indie są na

kuli ziemskiej jedynym ter ytorium, gdzie człowiek

może robić,

co mu się żywnie podoba, i nikt nie zapyta go o przyczy nę. Toteż nie

wystawy

narzędz i

rolniczych,

apteki publiczne, a z końcem

każdego

o „Moralnym i materialnym

postępie państwa".

roku

uruchamiał

ogłaszał błękitną księgę

Angielskie ministe-

ryś

dotarł

do przeznaczonego dlań miejsca,

z mies z kańców wioski po cichu stawia!

że braczą w występie

napelnioną miseczkę

korzeni pod kapliczką Zwierzęta na dobre zado-

mowiły się

kolo jego ogniska. Gdy zaś pytano wieśniaków, jak dawno

swego stanowiska, pałacu i politycznego znaczenia, by wziąć w ręk ę

święty mąż

przemieszkuje w świątyni Kali, odpowiadali: „Mieszkał tu

miseczkę żebraczą

zawsze" ...

jednak do spółki z nim przeró ż n e szkółki dla dziewcząt, budo- widziano w tym nic osobliwego, że Dewan Sir Purun Dass wyrzekł się

wał gościńce, urządzał

by wypocząć z podróży. Dzie11 ów by! kresem wędrówek Pu run Bha-

pątnicy

i przywdziać strój, w jakim

chodzą świątobliwi

i bezdomni żebracy. Dotąd używa! swych bogactw, przyjmo

\fi-agmenty "Drugiej księgi dżungli" wprzekladzieJózefa Birkenmajera)

IVANKA KUBICOVA
Tancerka, choreograf, pedagog, kierown ik Katedry
Tańca przy Fakultecie Muzycznym AM Uw Pradze.
Absolwentka London Contemporary Dance School
w Londynie. Jako choreograf pracowała w wielu
teatrach, m.in w Teatrze Narodowym w Pradze,
v Osti naci Labem, za grani cą (USA -workshop dla
choreografów na American Dance Festival, 1985)
jest wspóltwórczynią spektakli muzycznych Kot w
butach, Piana dni oraz s ł y nn ych praskich
realizacji musicali j esus Chris! Superstar oraz
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Kierownicy pracowni:
elektryczno-akustycznej
VLADIMIR RYBAR
ślusarsko-modelarskiej
SOŃA NAVRATILOVA
krawieckiej
MARIE URBANIECOVA
perukarskiej
EVA RADOVA
rekwizytorskiej
JÓZEF KUREK
kierownik
ANTON[ N BENEK
brygadier sceny
PAVEL PASEKA
światło
LUBOMIR HRABEC
dźwięk
JÓZEF SŁOWIK
garderobiana
SYLVIE URBANIECOVA
rekwizyty
HELENA BOHAćovA
mikroporty
STANISL\W STYSIŃSKI
montażyści dekoracji
STANISL\W KUPCZAK
MAREK SLOSAR
BOHUMIL KURAt'l
redakcja
rysunek na okładce

ROMAN KOł..AKOWSKI

Poeta, kompozytor, bard, autor kilkuset piosenek
autorskich,twórca spektakli muzycznych - teatralnych
i telewizyjnych, tłumacz utworów Brechta, Tucholsky'ego, Wysockiego, Okudżawy, Stinga, Waitsa,
Cave'a. Od roku 1995 jest dyrektorem artystycznym
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wroclawiu
Wrok u 1998 przebojem PPA stała się „Księga dżungli
Bairagi", musical Romana Kołakowskiego w reży
serii i choreografii Jana Szurmieja, przygotowany
przez Teatr Muzyczny - Operetk ę Wrocławską_
(zclj'ęcie i notę biograficzną za czerpnięto z publikac;i

, La, la, la, la ... PPA -. Wroclaw 1999)

zdjęc ia

opracowanie graficzne
i skład
druk

RENATA PUTZLACHER
DARINA KRYGI EL
W!ESL\W PRZECZEK
MARIAN SIEDLACZEK
PROprint s.r.o.
ćeskyTesin

cena

15 Kć

\fisze/kie pmwa dotyczące wystawienia tego
spektaklu reprezentufe agen~;a Dilia Prali.a
Tesinskć divadło / Ostravska 67 I 737 35 ćesky TeSin
tel.: 0659 / 74 60 22-23, fax: 0659 I 71 33 72
e-mail:info@tdivadlo.cz, www.tdivadlo.cz

