
(f)~ 
flł} j n11SA. ............ 
<P<M 

~ 

A TR DRAMA TYCZNY 
DRA WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

u lektryczna 12, 15-080 Białystok 
Te . 085 74 99 196 www.dramatyczny.pl 

Kasa Teatru: tel: 085 74 99 175 
Biuro Pr mocji i Sprzedaży: tel: 085 74 15 740, fax: 085 74 99 185 

e-mail: promocja@dramatyczny.pl 

Projekt graficzny programu: Elibieta Wemio 
Zdjęc ia : And~ Górski 

Redakcja: Anna Danilewicz 
Kwiaty na premierę sponsonlje Kwiaciarnia Mercedes 

PREM IERA - SEZON 200712008 - SCENA DUŻA 
~pd.tJkl 1naltl0\lo'UO Pfl) pomoq finen90v.q ,\lmistmlYił Kuhtl")' 1 D11cdnct1u 1r0do'tlcgv 

Tym, którzy więcej czują i inaczej raz 
i dlatego bardziej cierpią ... 

n wg powieści Kena Kesey' a 
Ko o ·s NEST Przekł ad - Broni sław Zicliilski 
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żyję nie widując gwiazd 
mówię nie rozumiejąc słów 
czekam nie licząc dni 
aż ktoś przebije ten mur 
Rufa! Wojaczek 

Błędna jest opinia, że przeciętny człowiek kocha wolność. 
Jeszcze bardziej j est błędna opinia, że wolność jest łatwa. 
Wolność jest tr1.1dna. Trwanie w niewoli j est łatwieisze. 
Umiłowanie wolności i dążenie do w)1zwolenia j1.1ż jest wskaźnikiem 
rozwoj1.1 człowieka, świadczy o tym, że człowiek wewnętrznie przestał 
być niewolnikiem. W człowiek1.1jest zasada duchowa, 
niezależna od świata i niezdeterminowana przez świat. 
Mikołaj Bierdiajew 

Ken Elton Kesey urodził się w La Junta w stanie Colorado w 1935 roku. Pochodził z tradycyjnej 
amerykańskiej rodziny hodowców krów, wyznawców baptyzmu. W młodości był wzorem amerykańskiego 
chłopaka: bardzo wysportowany, spędzał czas na polowaniach, grze w futbol amerykański, boksie 
i zapasach. Z sukcesami zakończył naukę na Uniwersytecie Stanowym w Oregonie, uzyskując nagrodę 
Woodrow Wilson National Fellowship i miejsce w programie kreatywnego pisarstwa Uniwersytetu 
Stanforda. Tu po raz pierwszy zetknął si<( ze środowiskiem bitników, bohemą artystyczną i napisał swoje 
dwie pierwsze, nigdy nie opublikowane powieści. 

W 1959 r. Kesey zgłosił się jako ochotnik do programu testowania środków enteogennych, który 
był częścią rządowego projektu, badającego możliwości kontrolowania ludzkiego umysłu (m.in„ do celów 
wywiadowczych). Tu zetknął się z całą gamą nowoczesnych środków psychodelicznych (m.in. LSD, 
meskalina, IT-290 - AMT). Swoje doświadczenia opisał w wydanej w 1962 roku powieśc i Lot nad 
kukułczym gniazdem. Książka z miej sca stała się hitem, przynosząc mu uznanie literackie, sławę 

i pieniądze. Chcąc odpocząć od gwaru, jaki wiązał się z sukcesem powieści, Kesey przeniósł się wraz 
z rodziną do wiejskiej posiadłości w La Honda, mieszczącej się w górach nieopodal San Francisco. 
Tu właśnie organizował pierwsze spotkania psychodeliczne, z udziałem dużej ilości LSD. 

W 1964 r. wyszła kolejna powieść Keseya Czasami Wielka Chętka - niezbyt dobrze przyjęta przez 
czytelników, ale bardzo ceniona przez krytykę. Na jej promocję zaproszono Kesey· a do Nowego Yorku. 
Tak narodził się kolejny szalony pomysł pisarza - odbycia podróży przez Stany Zjednoczone szkolnym 
autobusem, wraz z członkami jego komuny o nazwie Merry Pranksters. Brygada, uzbrojona w duże ilości 
środków psychodelicznych ruszyła w drogę przez USA ręcznie przez siebie pomalowaną maszyną (rocznik 
1939) z napisem FURTHER (Dalej). Kolejne kilka lat to ciągła ucieczka przed policją, oskarżenia 
o posiadanie marihuany, więzienie, a w końcu wyjazd - w przebraniu - do Meksyku . Po powrocie Kesey 
sam j ednak oddał s i ę w ręce policji i otrzymał wyrok pół roku więzienia. Po wyjściu przeprowadził się 
z rodziną na stałe do Oregonu, gdzie mieszkał i pracował do śmierc i w 200 1 roku. 

' Sprawy codzienne, drobne kłopoty, radości, zmartwienia, troska o zapewnienie środków utrzymania -
stępiają ostrze wielkich uczuć, marzeń, pomysłów. Wzniosłe sprawy zamieniają się na drobne monety spraw 
małych. („ .) Ujemną stroną tej „wymiany na drobne" jest stępienie wrażliwości uczuciowej, moralnej, 
estetycznej i intelektualnej. Działa tu zasada perspektywy. Sprawy drobne przez to, że są bliskie, zostają 
wyolbrzymione i przesłaniają wielkość spraw naprawdę istotnych w życiu człowieka. Pozostaje fałszywy -
w pewnym stopniu urojeniowy - obraz życia, a jeśli za taki nie jest uważany, to dlatego, że jest własnością 
większości ludzi, a przynajmniej treścią ich komunikacji. Nie ma bowiem sposobu wiernego wyrażenia tego, co 
naprawdę się czuje, a łatwo wyrazić rzeczy zwykle i codzienne {j<(zykjest przystosowany do „bilonu", a nie do 
„wielkich papierów wartościowych"). Trudno ludzi zadręczać swymi stanami uczuciowymi, tragediami, 
marzeniami. „Bilonowy" obraz rzeczywistości został społecznie zaakceptowany i stał się obrazem 
rzeczywistym. Kto ten obraz odrzuca, nie dba o środki utrzymania, formy towarzyskie, ambicje zawodowe, 
drobne sukcesy, a zastanawia się nad sensem swego życia, prawdziwym obrazem rzeczywistości, jest wiemy 
swym młodzieńczym marzeniom, wielkim uczuciom, ten łatwo zdobywa etykietę schizofrenika. Lecz próbując 
obiektywnie rozstrzygnąć prawdziwość obrazu świata, można by się długo zastanawiać , któremu z nich 
przyznać pierwszeństwo; czyj obraz świata jest prawdziwy: człowieka, który poświęcił całe życie zaspokajaniu 
swych ambicji, nie widząc w życiu niczego poza awansem służbowym, imponowaniem otoczeniu pozycją 
społeczną, pieniędzmi, sukcesami erotycznymi itp., czy tego człowieka, który odrzuca powierzchnię życia, 

szuka prawdziwego oblicza świata i w przekonaniu, że znalazł prawdę, gotów dla niej poświęcić swe życie. 

Antoni Kępiński, Schizofrenia. 

Lot nad kuku/czym gniazdem broni ludzkiego marzenia o wolności, 

przyjaźni, solidarności, ucieczce przed „dostosowaniem się do przepisów", 
maską, kłamstwem, zgodą na zniewolenie, lękiem przed życiem. 
Broni prawa do prostej radości istnienia wbrew otaczającej rzeczywistości, 
która chce zdominować naszą inność i wyjątkowość, wbrew tym, 
którzy w imię ideałów i rozwoju cywilizacji zamykają nas w złotej klatce. 
Polecieć, pofrunąć, choćby nad „kukułczym gniazdem"„ . 

Julia Wemio - reżyser 

Świat nie jest taki, jak byśmy chcieli . Nie spełnia on naszych wymagań, nie pozwala 
na realizowanie wielu marzeń i planów, stawia opór. Dlatego jest światem złym, godnym 
jedynie zniszczenia.( .. . ) Opór, jaki stawia otoczenie w próbach realizacji tkwiących w każdym 
człowieku tendencji twórczych, tendencji zmierzających do przekształcenia otoczenia 
„na obraz i podobieństwo" twórcy, wywołuje również uczucie agresywne. Czuje się własną 
niemoc, a świat, który nie pozwala na realizowanie siebie samego, staje się światem obcym, 
szarym, a nawet wrogim. Jest to problem smutku naszej cywilizacji, która mimo wspaniałych 
osiągnięć nie daje człowiekowi zadowolenia, między innymi dlatego, iż wskutek niezwykłego 
skomplikowania stosunków produkcji, a w związku z tym także stosunków społecznych, każda 

próba realizacji własnych zamierzeń napotyka znaczny opór, z drugiej zaś strony dzięki 
rozwojowi środków komunikacji i infom1acj i wzrasta poziom aspiracji . 

Antoni Kępi1iski. Schi=ofrenia 

Słusznie wskazuje s ię na ujemne wpływy środowiska technicznego - zatrucie trzech 
żywiołów: powietrza, wody, ziemi, zbytnie zagęszczenie i w związku z tym zmniejszenie 
przestrzeni życiowej człowieka, nadmiar infomrncji powodujący niestrawność psychiczną, 
nadmiar bodźców, zwłaszcza słuchowych i wzrokowych, o dużej sile, a często bez znaczenia 
infomrncyjnego, przy dłuższym działaniu uszkadzających odpowiednie receptory i układ 
nerwowy, zbyt duże szybkości , do których człowiek z trudem się adaptuje, skomplikowanie 
stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych, powodujące, że człowiek czuje s ię we 
współczesnym świecie zagubiony i bezsilny, stąd poczucie powszechnej „niemożności", 
przewaga postawy konsumpcyjnej nad twórczą i poczucie, że żyje się w „zwariowanym 
świecie'', trudność uporządkowania obrazu otaczającego świata, tęsknota za jakimś 
porządkiem, „integracją" i lęk przed totalną zagładą. 

Antoni Kępiński. Psychopatologia nenvic 




