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EWALACHNIT 

Prapremiera polska 
Reżyseria: Andrzej Rozhin 

Kostiumy: Agata Stróżyńska 
Dekoracj e: Krzysztof Kain May 

Asystenci reżysera: Aleksander Maciejewski, Teresa Lisowska 
Ilustracja muzyczna: Jan Szołomicki 
Efekty cyrkowe: Zdzisław Niemeczek 

Układ sceny clownów: Artur Dobrzański 
Sufler: Iwona Hauba 

Obsada: 
Postać (Ryszard) - Jerzy Borek 
Mała - Edyta Milczarek 
Duży (brat Ryszarda) -Aleksander Podolak 
Nadia Stanisławowna - Marlena Bernaś 
Broda - Marek Jędrzejczyk 
Donald - Anna Łaniewska 
Magik - Krzysztof Tuchalski 
Student - Przemysław Kapsa 
Hrabina - Teresa Lisowska 
Kolejarz - Marek Pudełko 
Listonosz - Eugeniusz Paukszto 
Wielki - Cezary Żołyński 
Antek - Kuba Zaklukiewicz 
Hania - Alina Horanin 

Kobieta - Bożena Pomykała 
Kobieta w oknie - Iwona Hauba 
Biedacy: Beata Chorążykiewicz, Bożena 

Pomykała, Marzena Wieczorek, 
Bogumiła Jędrzejczyk, Anna Cugier, 
Jerzy Borek, Wacław Welski 
Dzieci - xxx 
Zocha - Teresa Lisowska 
Pau lina Wi lczyńska - Bożena Perłowska 
Biznesmen I - Wacław Welski 
Biznesmen li - Cezary Żołyński 
Policjanci - Ryszard Jarek, Artur 
Mazurkiewicz, Wojciech M ikitynowicz, 
Jan Pelikan 
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Sztuka „Obraieni"EwyT.acłmitzdo-

była drugą nagrodę (ex aequo z utworem 
„Noctuabundus" Marcina Ziolki) w ubie
głorocznym konkursie na utwór d1ama
tyczny, ogłoszonym przez Minbterstwo 
Kultury i Sztuki. Na konkurs nadesłano 
prawie 400 utworów. Pierwszej nagrody 
nie przyznano, nagroda dmga ma swój 
wymiar finansowy- 12 tys. złotych . Wjury 
konkursu zasiadali m.in . Jerzy Koenig 
(przewodniczący), Janusz Majcherek, 

J acek Sieradzki, Władysław Terlecki, Piotr 
Kuncewicz. 

Ewa Lachni t (ur. 1957) jest rezyse 
rem filmowym, uprawia też pisarstwo. 
Mieszka w Krakowie. 

Choć nwje zdolności są rnoże nieliczne i 
słabe, ja istnieję naprawfk i nie potrzebuję 

dla pewności własnej czy pewności mych trr 
warzyszy żadnego świadectwa z drugiej ręki. 

To mnie obchodzi tylko, co ja mogę rr>
bić, a nie to, co myślą ludzie. Ta zasada, 
twa:rda zar6wno w zewnętrznym jak t in ie- i 
lektualnyrn życiu, oto cała różnica mię;, ' 
dzy wielkością i podłością. ł 

Ralph Waldo Emerson ~ 

Student, jeden z mieszkańców 

zrujnowanego domu niewątpliwie czy
tuje eseje Emersona, wielkiego myśli- 11 
ciela bogacącej się Ameryki.· ' dziewięt- ' 1.·· 

nastego wieku, człowieką na któregó 1i 
poglądach kształtowała ~if: mloi;!a. kid- 'i:! 
tura amerykańska. Po stukilkucliiesię,- I 
ciu latach na podobną drogę .wkta
cza polska gospodarka i przekształca 
się pod jej wpływem polska kultura. Nie 
ma jednak polskich filozofów i my
ślicieli współczesnych czasówprzemiaoy. 

Lepsze iy11~e1 
Są ludzie, którzy sami lub samotnie 

próbują przedrzeć s ię przez magmę 
oglupiajacej konsumpcji i przekroczyć 
szaroburą sferę braku wartości. Najczę

ściej są wyśmiewani , często odrzucani i 
obrażani przez tych , którzy za j edyną 
wartość uważają wpadającą im do kie
szeni mamonę. Niewątpliwie takim 
obrażonym jest wybitn ie zdolny Stu· 
dent, który w klitce pod schodami wy- . 
pełnia podstawowy nakaz swojego ży- ' 
cia: pedantyczne zdobywanie wiedzy: ' 
Ta.ka jest nieuleczalnie chora bezdom
na kobieta, która po wypisaniu ze szpi
tala nie zamierza umierać przykryta ga
zetami pod mostem, ale przybywa do 
„obrażonych" i z całą swą ostateczną 

ciąg dalizy na str. 2 










