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rzyJemnosc z pon1zan1a - przyJemnosc z patrze-

- PRZYJEMNOŚĆ Z ODRYWANIA OD RZECZYWISTOŚCI -
( ... ) od dawna zakrada się w nasze serca smutek i zwątpienie. Oczywiście 

bieżących ważnych spraw... nie ma czasu i sensu myśleć o tym, co będzie 

lat czy pod koniec stulecia, to jest, kiedy nas nie będzie . Dewizą 

eczowego człowieka naszej doby jest apres moi le deluge. Ale ludziom 
nie\zajęty , niepraktycznym i nie mającym ważnych spraw na głowie doprawdy można 
wyb~c_tyć, że arzą czasem o przyszłości, jeżeli im się to udaje. ( ... ) Przyznam się, 

że i ~-,czas wiele rzeczy wstrząsa i doprawdy popadam nawet w przygnębienie 
od s~oicti ' o!eń . arę dni temu marzyłem na przykład o sytuacji Rosji jako wielkiego 
mocar~a e rope kiego i co też mi nie przychodziło do głowy na ten smutny temat! 

-~ JEMNOŚĆ Z ODRYWANIA OD RZECZYWISTOŚCI -
Weźmy choćby to, że powinniśmy za wszelką cenę jak najprędzej stać 

się wielkim mocarstwem europejskim. Właściwie jesteśmy wielkim mocarstwem, 
ale chcę tylko powiedzieć, że to nas za drogo kosztuje - znacznie drożej niż inne 
wielkie mocarstwa, a to jest bardzo zły znak. Tak że wypada to nawet jakoś nienaturalnie.( .. . ) 

- PRZYJEMNOŚĆ Z ODRYWANIA OD RZECZYWISTOŚCI -

( ... ) mam wrażenie, że z trudem tylko utrzymujemy się na naszej 
wysokości wielkiego mocarstwa, starając się ze wszystkich sił, żeby 

niezbyt prędko to zauważyli sąsiedzi. Może nam w tym wydajnie pomóc 
powszechna europejska ignorancja we wszystkim, co dotyczy Rosji. Przynajmniej 
dotychczas ta ignorancja nie ulegała wątpliwości okoliczność, która nas 

·„,_nie powinna zasmucać; przeciwnie, będzie dla nas nawet bardzo 
'' 'edogodne, jeżeli sąsiedzi poznają nas bliżej . To, że niczego, co nas dotyczy , dotychczas 

nie rozumieli - było źródłem naszej wielkiej siły. Ale o to właśnie idzie, że teraz niestety chyba 
i oni zaczynają nas rozumieć lepiej niż przedtem, a to jest bardzo niebezpieczne. 
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- PR?.f JEMNOŚĆ Z OD~Yyt Nf'A O~RZECZYWISTOŚCI -
Potężny sąsiaq.studiuje nas nie_. stanriie i chxba już niejedno widzi na wskroś. Weźmy 

naszą przestrzeń i na~e _granice :tasiedlon~ 1pr:'ez obcoplemieńców i obcokrajowców, 
z roku na rok umacniaJ~yćh &ię w odrębności, własnych elementów obcoplemiennych, 
a częściowo też zaczeqmrętycn:-Ód innych 'eudzoziemców z sąsiedztwa), weźmy 
i zastanówmy się : w ilu pt(Rklach jeste~my st~~\egicznie słabi? Ależ wojska, żeby 
to wszystko obronić (moim, cywilny!lJ_ zr,esztą zdanlem) nam znacznie więcej potrzeba 
niż naszym sąsiadom. Weżmy i to, że dziś się walczy nie tyle bronią, ile rozumem, 

przyznajmy, że ostatnia okoliczność jest dla nas szczególnie niesprzyjająca. 

- PRZY JEM N OŚĆ Z ODRYWANIA OD RZECZYWISTOŚCI -

Teraz niemal co dziesięć lat zmienia się broń, nawet częściej. Za jakieś 

kilkanaście lat może będzie się już strzelać nie z karabinów, lecz jakąś błyskawicą, jakimś 
wszechspalającym strumieniem z maszyny. Zastanówmy się, co możemy wynaleźć w tym 
rodzaju, aby zachować jako niespodziankę dla naszych sąsiadów? .„ Niestety, potrafimy 
tylko zapożyczać i kupować broń od innych i zaledwie umiemy ją sami naprawić. Żeby 
wynaleźć takie maszyny, potrzebna jest nauka samodzielna, nie kupiona, własna, nie 
prowadzona - zakorzeniona i wolna. Takiej nauki jeszcze nie mamy, nawet kupionej nie mamy. 

- PRZY JE MN OŚĆ Z ODRYWANIA OD RZECZYWISTOŚCI -

Zdarza się niekiedy ludziom o najlepszym sercu, lecz o słabych nerwach, że przy całej 
swej dobroci dają się unieść aż do upojenia swemu żalowi i gniewowi, chcąc wypowiedzieć 
się za wszelką cenę, nawet za cenę zniewagi, zadanej niewinnym i najbliższym 

sobie istotom. Kobiety na przykład muszą czasem czuć się nieszczęśliwymi, 

skrzywdzonymi, choćby w rzeczywistości nie było żadnej krzywdy ani nieszczęścia. 

Jest wielu mężczyzn podobnych w tym wypadku do kobiet, i to mężczyzn 

na ogół silnych, nie posiadających specjalnie kobiecych cech charakteru. 
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Duża Scena 
Premiera 3 października 2008 

285. premiera I 45. sezon (2008 I 2009) 

Małgorzata Białek - NELLY KSIĄżĘ - Piotr Tokarz 
Ewelina Żak - NATASZA KELNER 1, LOWA- Krzyszto Grabow 

Jarosław Dziedzic (gościnnie) - ALOSZA KELNER 2, BORIA - Daniel hryc 
Maciej Wyczański (gościnnie)- WANIA BUBNOWA- Irena Wójcik • 

n 

Lidia Schneider (gościnnie)/ Agnieszka Kwietniewska - LEKARZ - Ryszard Węgrzyn 
ski } -ANNAANDRIEJEWNA MASŁOBOJEW - Rafał Koso 

Dariusz Maj- ICHMIENIEW AMAZONKA-Łukasz Brzeziński \ 
Marta Zięba - KATIA STARZEC - Zbigniew Sowiń Ri:r~tafysta) 

Inspicjent, asystent reżysera - Iwona Skiba ( 
Realizacja świateł - Tomasz Bernaś, Mirosław Orlowski 

Realizacja dżwięku i projekcji multimedialnych - Marcin Prokop, Andrzej Rzyman 
Kierownik produkcji - Roman Bernat 

Brygada obsługi sceny: Mirosław Zarzecki - brygadzista, Łukasz Dreszel, ' \ ~ 
Tomasz Serwa, Szymon Szkólski, Mirosław Szczerski (rekwizytor) X 

W programie wykorzystan~ fr~g~enty u~orów Fiodora ~~stoj~~sk_iego: „Dziennik ~arzci\ 
„Rojenia 1 marzenia", „Skrzywdzeni 1 ponizeni" '?-

t:. 
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Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 

pl. Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych 
tel. centrala: (07 4) 664 96 90 do 92, tel. sekretariat: (07 4) 664-96-93, fax: (07 4) 664-96-94 

e-mail: teatr@teatr.walbrzych.pl www. teatr. walbrzych. pl 
Biuro Współpracy z Publicznością: (074) 664 96 95 

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego 

Dyrektor naczelny - Danuta Marosz 
Zastępca dyrektora - Sebastian Majewski 

Główna księgowa - Elżbieta Makandasis 
Kierownik literacki - Katarzyna Migdałowska 

Koordynator pracy artystycznej - Joanna Podlewska 
Kierownik techniczny - Roman Bernat 

Kierownik Biura Współpracy z Publicznością - Krzysztof Kobielec 
Kierownik administracyjno-gospodarczy - Janusz Krzyszpin 

Kierownik działu promocji i reklamy - Ewa Dula 
Koordynator pracy działu promocji - Karolina Marciniak 

Kierownik sekretariatu i kadr - Dorota Zagrodzka 

Kierownicy pracowni: 
elektroakustycznej - Mirosław Orłowski 

krawieckiej -Anna Truszkowska 
stolarsko-modelatorskiej - Jarosław Skudynowski 

Brygadzista sceny - Mirosław Zarzecki 

Redakcja programu - Natalia Korczakowska,Tomasz Śpiewak 
Opracowanie graficzne - Ewa Dula, Anna Met 
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z patrzenia '„ , pr~errfnpSć z ybaczania 
- przyjemność z 1 JJj~~~czan· plzyjemność 
z gniewu - przyje~ 9sć żys@' p zyjemność 
ze wspomin~A. - ~rzyjemność 
z cierpienia - prz}IJemnpś: ~:Z-1ę1<u - przyjemność 
z fantazji przyjerpJ;lość z pamiętania 

przyjemność z czekania przyjemność 

z bycia rozczarowanym przyjemność 

z milczenia przyjemność z mówienia 
przyjemność z choroby przyjemność 

z miłości przyjemnosc z porzucenia 
przyjemność z wypychania - przyjemność 

z przedawkowania przyjemność 

z bycia potrzebnym przyjemność 

z bycia n1ew1nnym przyjemność 

z zazdrości - przyjemnosc z przyjemności 

przyjemność z pożądania -przyjemność 
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