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Jeżeli

jaki meżczyzna albo jaka kobieta
duchy albo wróżyć.
b<;dą ukarani śmiercią.
Kamieniami zabijecie ich.
Sami ściagneli śmierc na siebie.

b<;dą wywoływać

Ksicga

Wy 1śrn

20:27. Biblia Tysiaclccia

onad dwic:scic: osób zostało pojmanych. kilkanaście:
stracono, jedną ukamienowano - to efekt wielkiego
polowanie: na czarownice, jakie miało miejsce: pod
koniec XVIJ w. w miejscowo ci Salem (obecnie Danvc:r}
w ·tanie: Ma sachu ctts. A wszystko to rozegrało sic;
w ciągu zaledwie dz1cwic;ciu micsic;cy.„

P

Wśród przyczyn pogromu historycy wymieniają
na pierw zym miejscu niski stan wiedzy medycznej.
Nic: mogąc znalczć przyczyn "mic:rci. schorzenia.
cierpien ia. tłumaczono chorobc; ingerencją sił piekielnych.
P rzekonanie to u t wierdzała jeszcze: żarliwa rc:ligijnośC: .
XVII-wiccznc: Massachusetts zamieszkiwali purytanie.
Właściwy dla tego odłamu anglikanizmu był surowy
tryb życia i obsesyjny wrc;cz fatalizm. który nazkazywał
im dopatrywac sic diabelskich podszcp tow w każdej
przyjemności (np. zakazany był taniec) . Ponadto jedną
z przyczyn. ktora skłoniła ich do opuszczenia kontynentu
europejskiego. była po tc;pująca laicyzacja i triumfujący
coraz powszechniej racjonalizm. wykluczający nic tylko
ingc:rc:ncjc sił diabc:l kich w życiu ludzim, ale: i boskich.

Kluczową zaś kwc tia aapc;dza;ąca procesy w Salem było
prawo. oparte: aa zapisach b1bli1nych. W Nowc:1 Anglii.
podobnie: jak oa Wyspach Brytyjskich. obowiazywało
przyjcie: przez króla Jakuba I Stuarta tzw. Wichcraft Act
(prawo o czarach). Wywiedziono je ze starotestamentowych
zapisów. z których najsłynniejszy - .. Nic pozwolisz żyć
czarownicy" ( Ksic;ga Wy;ścia 22:17. Biblia Tysiąclecia) sankcjonowa ł tc:ż inne: dzido Młot na czarownice
(Mal/ws Maleficarum ). znane: w Europie: jako
podrc;czaik łowców czarownic od XV do XVII wicku .

Gdy widzisz kobietc;:. myśl. że to diabeł!
Jest ona rodza1cm piekła
Papicz Pius li (145 -1464)

oamawiaoc: przez dorosłych. podały imiooa osób.
k tórc: je drc;:czyły.

kiego stylu życia oie miała
oic do zaoferowania młodym
dzic:wczc;:tom. Dlatego też pofawienic: sic;
w osadzie: Salem nowych mieszkańców - pastora Parrisa
z rodziną - wywołało oaturalnc: ożywic:oic: i zacic:kawic:oic:.
Kaznodzieja osiedlił sic; tu wraz żona. dzic:wic;:cioktnią
córeczką Betty i jedc:nastolc:toia sio trzeoicą Abigail
Williams. Wraz z nimi przybyła do Sakm dwójka
służacych: Tituba i John Indian.

S

urowość purytań
właściwie

Z akt procesu dowiadujemy sic;. że młode: dzicwczc;:ta
z Salem czc;sto spotykały sic w domu Parrisów. słuchając
opowic:sci starej iodiaoki Tituby i urządzając oic:mądre.
ale: i nieszkodliwe: zabawy: na przykład zaglądacie:
do szklaoki z wodą i białkiem jaja kurzc:go. aby ujrzc:ć
zawód pr1yszłego mc:ża. Krc:s tym zabawom położyła
choroba Bc:tty i Abigail - pod kon1c:c stycznia 1692 roku
dzic:wczynki miały oapady dziwnych koowulsji.
krzyczały. że są gryzione: i kłutc:. Pastor Parris wraz
z 10oymi duchownymi modlił sic; o ich zdrowie:. ak nic:
przyniosło im to wyraźnej ulgi. W końcu dzic:wczyoy.

W szystkic: trzy kobiety, kto re: jako pierw ·ze: usły · zały
oskarżenia o czary. idc:alnic „oadawały sic:" na czarownice.
Tituba miała c1c:moie1szy kolor skóry. była indianką
i pogaoką. Sarah Osborne była bogatą wdową
po Robercie Prince:. jc:doym z zamożniejszych właścicic:li
ziemskich: kobieta próbowała zagarnąć majątek wraz
ze swoim nowym mc;:żc:m, kosztem nieletnich synów
- w patriarchalnym społc:czcń twic: takie postc;:powanic: nic
mogło spotkać sic; ze: zrozumieniem . Trzecią oskarżoną.
którą wskazały dziewczynki. była Sarah Good. żebraczka.
ob zarpana i pyskata. Tych kobiet właściwie: nic nic:
łączyło. poza jednym - wszystkie: trzy woją pozycją
i zachowaniem odstawały od społeczności wśród
którc:j żyły.

Ya soy Muerte cierta a toda criaturas.

Jam jest Śmierć. która dosiegnie wszystkie
stworzenia.
Anonimowy T..init:..: Smierd. Hiszpania XV w.

roccs oparł sic; na zasadzie: przyznanie sic do
bycia czarowniq (czarownikiem) oznaczało
wypuszczenie: na wolność, nieprzyznanie ie
praktycznie: było ró ~noznacznc ze kazaniem na śmic:rc'.

P

Jedynic Tituha przyznała sic; do uprawiania czarnej magii.
Jednak w aktach z jcj przesłuchania można znaleźć
informacje;. że została pobita przcz widebncgo Parrisa.
który kazał jej wyzna<' winc. Sarah Good - która była
w ciąży - ułaskawiono do czasu porodu. 1cdnak zaraz
po smierci dziecka i ją powicszono. Przed śmiercią
wskazała jeszcze Sarah Osborne jako winną diabclskicgo
spisku w Salem. Trzccia z kobiet do końca zapewniała
c;dziów o swojej nicwinno ci. nikogo nic oskarżyła.
nic doczekała 1cdnak nawet procesu: zmarła w wic;zieniu
w maju 1692 roku.
Picrwszc oskarżenia wywołały falc pomówień i podejrzeń
o czary. Zaru po w tc;pnych przesłuchaniach. zaczd1
zgłaszać sic; kolejni mieszkańcy Salcm i okolicznych
miejscowości. skarżąc sic. żc rzucono na nich urok.

Oskarżenia o czarnoksic;stwo zaczc;łv przybierac
na sile i niebawem wiezicnia. nawcl w okolicznych
micjscowościach. były przepcłnionc. Sc;dziowie John
Hathorne. William Stoughton i Jonathan Corwin mieli
pełne rc;ce roboty - oskarżono i osadzono w arc ztach
niemal dwicścic osob. jedną zabito podczas przesłuchania.
co najmniej cztery zmarły w wic;zicniu (przypuszcza sic.
że mogło być ich nawet siedcmnaścic). Mic;dzy IO czerwca
i 19 października 1692 roku powie zono na szubienicy
dziew1c;tnaścic: osób. głownie: starsze: i ubogie kobiety.
ale takżc pastora. który odmówił dalszcgo aresztowania
rzekomych czarownic. Jcdncgo O-letniego tarca. Gilcsa
Corcy (odmawiającego przyznania sic; do winy). zabito
pr1cz powolne: zmiażdżcnic pod ogromnymi kamicniami.

Arthur Miller

CZAROWNICE

SALEM
The Crudb/e
PRZEKŁAD

Wacława

Komarnicka. Krystyna Tarnowska
REŻYSERIA

Piotr Dąbrowski
ASYSTENT REŻYSERA
Julia Wacławik - Dabrow ka
SCE OGRAFIA
Ewa Dyakowska Bcrbcka
MUZYKA
Jerzy Chrusciński
CHOREOGRAFIA
Anna Stcllcr-Wclizarowicz
INSPICJENT
Jerzy Tabor ki

OBSADA
Krystyna

Kacprowicz- Sokołowska

Aleksandra Maj
Agnieszka Możejko
Ewa Paliriska
Bernard Maciej Bania
P iotr Dabrowski
Tadeusz Grochowski
Krzy ztof Ławniczak
Rafał Olszewski
Shwomir Popławski
Tadeusz Sokołowski
Marek Tyszkii:wiC7
Francisuk Utko

J

soś<:innic

Alicja D~hrowska
Maria Daiksler
Magdalena Kiszko-Dojlidko
Anna Lampar ka
Katarzyna tVlikiewicz
P REMIERA - SEZO

2007 /2008-SCENA DUŻA

Spektakl 1nsp1ro\nny 1nsccn1nc1J „Cnrown1c 1 Salem"
w reżyserii .\odrzcja Dziuki
w Tntrtc 1m. Si. I. Wi1k1cwicn w ZJkop2ocm
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Zwracam si t; do was. wysocy st;dziowic. nic proszac
o własne życic . ponieważ wiem. że muszt; umrzeć.
a przeznaczony mi czas sit; wypełnia.
Ale tylko Pan jeden wie. czy bcdzic możliwe.
aby niewinnej krwi wi~ccj nic przelewać. co bc1 wątpienia
n ieun i kni o nym jest na drodze. ktora d4żyrn:. Nic proszc
o nic. wy ocy cd1iowic. jak tylko o 10. byście całej swej
mocy użyli w wYlawianiu czarownic i czarów. abyście nk
·tali sic dla świata winnymi krwi niewinnej.

A tern sama

bn winy. tak wiem. że podążacie: złą droga.
Pan. w nicskonczonym swym miłosi erdziu . pokieruje
wami w tym wielkim d1iclc. ;cśli taka bcdzic Jego
błogosławiona wola . by nicwinnc1 krwi nic przelewać„.
Fragmc:n1 pc:tyqi Mary Eas1y. oskarioncj o czary.
do wład z i sadu w Salem. sp1sanc1 23 lipca 1692 roku
w tam1c:1szym w1c:zic:ni u.

(polski tytuł: Czarownie z Salem) Arthura Millera.
Procesy czarownic były dla Millera metaforą
nietolerancji i mechanizmów społc:czno · politycznych.
także współczesnych. Dramat powstał w 1953 roku .

kiedy USA przeżywały apogeum maccartyzmu: ruchu
społc:cznc:go i politycznego. nastawionego

O

skarżenia stopniowo przybierały na ~ile: zaczęto

na bezwzgkdną i okrutn4 walkc: z komunizmem.

pomawiać o uprawianie praktyk magJCznych
nawet wpływowe i ważne osobistości.

Jej ofiarami byli przede: wszystkim obywatele:
amerykańscy. często wybitne i znane osobistości świata

dotychczas cieszące ię niepo zlakowaną opinią ... Dopiero

nauki. kultury. polityki. które: pomawiano o współprace:

ten fakt skłonił sędziów do przemyśleń. a Thomasa

z sowietam i, spisek komunistyczny. czy szpiegostwo.

Brattk. członka Royal Socicty of Science i ;ego

Współczesne: „po lowanie: na czarownice" dotknc:ło tc:ż

wyb itnych kolc:gów (międ zy innymi lsaaka Newtona).

Arthura Miliera. Dramaturg musiał st awi ć ie przed

do opublikowania listu kwestionującego zasadność

komisja senatora McCarthy ego. Na długie lata też

oskarżeń. List ten przeczytał także gubernator Phips
i zakazał dalszych aresztowań oraz rozpat rywania skarg
w sprawach posądzenia o czary. Proces zakończył ię
ostatecznie: w styczniu 1693 roku i wywołał powszechne
oburzenie: społeczeństwa Nowej Anglii oraz żądania
zado ćuczynicnia rodzinom ofiar oraz osobom nic łusznie
aresztowanym i prześladowanym. Jednak aż do 1954 roku

zerwał znatomość ze: swoim przyjacielc:m. wybitnym

pisarzem i rc:żysc:rem filmowym. Elia Kazanem
( obaj ca zdjęciu}. który wezwany przed tą samą komisii;
złożył zeznania obcią ża;acc: ośmiu kokgów z Partii

K omunistycznej. co zostało oc:gatywnie przyjęte przez
środowiska artystyczne:.

nic wszyscy skazani na śmierć byli formalnie

Dramat Millera. opisuj<1cy mechanizm społc:cznc:go

uniewinnieni.

i politycznego szantażu. stał się lustrem. w którym
odbijały sii; w zystkic współczesne ustroje i systemy

Proces „czarownic z Salem" rozsławiły amerykań kic
dramaty:

Gites Carey

Henry Wadsworth

Longfc:llow'a. ale przede: wszy tkim The Crucible

totalitarne:. wszc:lkie próby pogwałcenia obywatclskiei
wo lności .

Przechodź spokojnie:: przc::z hałas i pośpiech .
i pamietaj. jaki pokój moina znalc::źć w ciszy„.

wic:lu ludzi daży do wzniosłych ideałów
wszi;dzic: ży c ic: pełne ;c:st hc:roizmu.

i

P

rzechodź spokojnie przez hałas i pośpiech ,

i pami<;ta;. taki spokój można znaleźć
w ciszy.

O ile: to możliwe. bez wyrzekania si<; siebie bądż
na dobre:; stopi e ze: wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawd<; ja no i spokojnie:, wysłuchaj
innych. nawc:t ti;pych i nic:świadomych. oni też mają swoją
opowieść.

Unikat głośnych i napastliwych -są udri;ką ducha.
Porównu;ąc sic z innymi możesz stać sic próżny
i zgorzkniały. bowiem zawsze zna jdz iesz lep zych
i gorszych od siebie.
Niech twoje osiągnii;cia. zarówno jak plany. bi;dą dla
Ciebie źródłem radości.
Wykona1 swą prace z ·crcem - jakkolwiek byłaby
skromna. ;a jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach. na świecie bowiem pełno
oszus twa .
Niech ci to jc:dnak nic: zasłoni prawdziwe:; cno ty:

Bądż sobą, zwłaszcza nic: udawaj uczucia.
Ani Uż nic: podchodź cynicznie: do miłości. albowiem
wobec oschło ci 1 rozczarowań ona jc:st wieczna jak trawa.
Przyjmij spokojnie: co ci lata doradzają z wdzic:kiem.
wyrzckatąc sie spraw młodości.
Rozwi iaj siłę ducha. aby mogfa cie osłonic w nagły m
nic zczt;ściu.

Lecz nic: dr<;cz sic tworami wyobraźni . Wiele obaw rodzi
sic ze znużenia i samotnośc i.
Obok zdrowej dyscypliny bądź dla sic:bic: łagodny.
Jes t eś dzieckiem wszechświata nic: mn iej n i ż drzt:wa
i gwiazdy. masz prawo być tu taj.
I czy to je: t dla ciebie jasne:. czy nic: - wszechświat bez
wą t pien i a jest na dobrej drodze.
Tak wiec ży1 w zgodzie: z Bogiem. zymkolwiek On ci sic
wydaje:. czymkolwiek sic trudzisz i jakiekolwiek ą twoje:
pragnien ia. w zgiełk l iwym pomieszaniu życia zachowa1
spokój ze: swą duszą.
Przy całej swej złudnosci. znotu i rozwianych marzc:niach
jes t Io pickny świat.
Bądź pogodny. Dąż do szcześcia.
Ma.x Ehrmann

Teatr Dramatyczny .
. Aleksandra Węgierki
im.
12
ul. Elektryczna
15-080 Białystok
www. dramatyczny.pl

Kasa Teatru czyona w godz. 10-13 i 16-19.
codziennie 1 WYJątkiem poniedziałków .
tel: O 7-199 175

Rezerwacja i Informacja o repertuarze
Biuro Promocji i Sprzedaży. czynne w godz. 8-16.
od poniedziałku do pi~tku .
tel: 085 7-115 7-10. fax: 085 7-199 185.
e-ma d: pro moc 1a@1ca t rd rama t yczny.b ia lvstok.pl

Projekt graficzny programu. aft za i plakatu
Ewa Dyakowska-Berbeb

Rc:dakc1a programu
Anna Danilewicz

Cena programu

6.S zł

Spcklakl zrealizowano przy pomocy finansowc1 Mio1s1crslwa
Kuhury i Dzic:dziclwa arodowcgo
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