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Stawrogin - W Apokalipsie anioł przysięga. że czasu już nie będzie. 
Kiriłow - Wiem. To bardzo prawdziwe. Wyraźne i ścisłe. Gdy wszyscy osiągną 
szczęście, czasu nie będzie, bo niepotrzebny. Bardzo słuszna myśl. 
Stawrogin - Gdzież on się podzieje! 
Kiriłow - Nigdzie. Czas co nie przedmiot, to idea. Zgaśnie w myślach. 

Fiodor Dostojewski. Biesy 

Czas jest warunkiem istnienia naszego „ja". Jest atmosferą witalną, która 
w chwili przerwania połączenia pomiędzy osobą a warunkami jej życia staje 
się niepotrzebna i ulega rozpadowi. Następuje to w chwili tak zwanej śmier
ci. Jest to również moment zaniku czasu osobistego. Zakończone istnienie 
ludzkie staje się martwe dla otoczenia, jest niedostępne dla odczuć żyjących. 

Czas jest nieodzowny, by człowiek mógł się ukonstytuować i zaistnieć jako 
jednostka. Nie mam na myśli czasu linearnego, bez którego niemożliwe 
jest żadne działanie, żaden czyn. Czyn jest bowiem rezultatem, a mnie 
chodzi o przyczynę zapładniającą człowieka moralnie. („ .) Czas jest sta
nem. Płomieniem, w którym żyje salamandra ludzkiej duszy. 

Czas, w którym żyje człowiek, daje mu możliwość poznania samego siebie 
jako istoty etycznej, poszukującej prawdy. Jest to podarunek zarazem słodki 
i gorzki. Życie jest przydzielonym człowiekowi terminem, w którym może 
i musi ukształtować swego ducha odpowiednio do własnych wyobrażeń o Celu. 
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Nasza kultura jest wadliwa. 

Zwyczajnie wadliwa. 
Ocalenie 

W człowieku interesuje mnie gotowość służenia wyższej sprawie, nie
zdolność do pospolitej, małostkowej „moralności". Interesuje mnie czło
wiek, który widzi sens istnienia w walce z ukrytym w nas złem i pragnie 
wspiąć się w ciągu swego życia na choćby nieco wyższy poziom duchowy. 
Jedynym przeciwstawieniem dla drogi rozwoju duchowego jest droga 
duchowej degradacji, do której codzienna egzystencja i proces życiowego 
przystosowywania się zdają się nas zapraszać! 

Bohater Ofiarowania to także słaby człowiek - w potocznym tego słowa 
znaczeniu. Nie jest bohaterem, lecz myślicielem i człowiekiem prawym, 
zdolnym do złożenia ofiary w imię wyższych racji. Gdy sytuacja tego 
wymaga, nie uchyla się od odpowiedzialności, nie próbuje obarczyć nią 
innych. Ryzykując, że nie będzie rozumiany, postępuje w sposób stanow
czy - z punktu widzenia swoich bliskich nawet niszczycielski. W tym 
zawiera się szczególny dramat i racja jego czynu. Decyduje się na czyn, 
mimo iż wie, że może ściągnąć na siebie opinię szaleńca. Przestępuje próg 
dopuszczalnego i normalnego ludzkiego zachowania, ponieważ czuje od
powiedzialność za los świata. Wypełnia w ten sposób posłusznie misję 
swego serca, nie jest więc panem, lecz sługą losu. Być może jego wysiłki 
nie będą zauważone i zrozumia~e, ale to dzięki nim zostanie zachowana 
harmonia świata. 

I 
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Pragną taniutkiego szczęścia, 
cą sytości, wygód, cichych marzeń ... 
Chodzą - i wciąż skarżą się, i jęczą, 

rzy tchórze, kwękający łgarze. 

Ocalenie 





Strach jest emocją zwykłą, najsprawiedliwiej rozdzieloną między zwierzęta 
i ludzi. Wystarczy, że znajdziemy się oko w oko z nieznanym psem, by roz
poznać u niego przestrach porównywalny z tym, jaki ogarnął nas w tym 
samym momencie. Ale u człowieka strach otwiera przed nim uczuciowy 
wszechświat winy. Strach podsyca świadomość odbitą. Bo czyż strach nie 
jest niczym innym jak strachem przed samym sobą? („.) Czy trzeba zatem 
sądzić, że strach przed winą, zrodzony w najgłębszych zakamarkach czło

wieka, ucisza jego rozpacz i pozwala mu szukać zbawienia? Wierzący lub nie, 
człowiek jest jedynie zwierzęciem wystraszonym wiedzą o własnej śmierci. 

Zarządzanie swoim strachem - oto właściwe powołanie jednostki schwyta
nej w pułapkę świata. Mózg, jak można było się tego spodziewać, znajduje 
się w samym centrum negocjacji. 

Mózg jest sceną tego dramatu, na niej zaś rozgrywają się perypetie naszej 
egzystencji. Świat postrzegany jest tu poprzez kraty emocji. Są one no
śnikami sensu, stanowiąc prawdziwy język, który umożliwia człowiekowi. 

dialog nie tylko z innym, ale i ze sobą samym. Timeo, ergo sum (boję się, 
więc jestem) - mówi nie bez szczypty humoru Michael Vienne. 
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Przypomnij sobie, czy dawn iej 
o takim życiu marzyliśmy? 
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Zrób coś. 
Nie stó" tak. 

Że żyjesz. 

atego tak stoisz. 

Bo źle żyjesz. 
Nie wiesz, c zrobić z życie 

Ni potrafisz ikogo CIUC. 
Masz wyrzuty umienia . 

Ocalenie 
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Stal ker 

Bohaterowie Stalkera wyruszają na wyprawę do Strefy kierowani nadzieją 
dotarcia do komnaty, w której spełniają się podobno najskrytsze życzenia. 
W czasie, kiedy Pisarz i Profesor pokonują w towarzystwie Stalkera nie
zwykłą przestrzeń Strefy, przewodnik opowiada im na poły legendarną 
historię o innym stalkerze, noszącym przezwisko Jeżozwierz . Dotarł on 
do tajemnego miejsca i prosił o przywrócenie życia swojemu bratu, który 
zginął z jego winy. Po powrocie z komnaty do domu Jeżozwierz stwierdził, 
że stał się bardzo bogaty. Strefa zrealizowała jego rzeczywiste pragnienie, 
nie zaś to, które starał się w sobie wzbudzić. I Jeżozwierz się powiesił . 

Bohaterowie filmu po wielu przeżyciach i przemyśleniach docierają do 
celu. Postanawiają jednak nie wchodzić do komnaty, chociaż idąc tam, 
narażali życie. Uświadomili sobie bowiem, jak bardzo są niedoskonali. 
Nie znajdują mocy duchowej, dzięki której mogliby uwierzyć w siebie. 
Wystarcza im jednak sił, aby zajrzeć do własnego wnętrza - i przerazić się! 
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Człowiek to istota skazana na śmierć, od tego wyroku nie ma apelacji . 
(„ .) Data egzekucji nie jest wyznaczona, chociaż odkładanie jej w nie
skończoność byłoby absurdem. W jaki sposób to pogodzić? Nie możemy 
liczyć na to, że śmierć o nas zapomni, czemu jednak mielibyśmy umrzeć 

raczej w poniedziałek aniżeli we wtorek, dziś a nie jutro?( ... ) Człowiek jest 
istotą zagrożoną; przez każdą szczelinę ciała może doń wniknąć śmierć. 
Ludzkie poczucie bezpieczeństwa jest siłą rzeczy nietrwałe. (. .. ) Bezu
stannie oszukujemy samych siebie. Tylko pod tym warunkiem można 

myśleć o śmierci, żyć z tą myślą . Wolimy nie zgłębiać tego zagadnienia. 
(.„) Nie sposób nauczyć się umierania. Sama śmierć nie jest żadną nauką. 
Po pierwsze jest to coś, co robimy tylko raz w życiu, a ten pierwszy raz jest 
też, z definicji, ostatni. („.) Śmierć warunkuje egzystencję. 

Vladimir Jankelevitch, To, co nieuchronne ... 
Rozmowa z Danielem Dinem, w: To, co nieuchronne„„ 

przeł. Mateusz Kwaterko, Warszawa 2005. 
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OCALENIE 
wg Letnikow Maksyma Gorkiego 

oraz Stalkera i Ofiarowania Andrieja Tarkowskiego 

Przekład: Stanisław Brucz (Letnicy) , Maciej Podstawny (Sta/ker, Ofiarowanie) 

Scenariusz, reżyseria: Maciej Podstawny 

Współprac.a dramaturgiczna: Łukasz Zaleski 

Scenografia, kostiumy: Kaja Migdałek 

Projekcje filmowe, światło: Tomasz Ziółkowski 

Obsada: 

Aleksander Piotr Kaźmierczak 

Adelajda Barbara Prokopowicz 

Maria-Kaleria Kornelia Trawkowska 

Wiktor Maciej Li tkowski 

Julia Ewa Szumska 

Włas Paweł Siwiak 

Otto Wiesław Zanowicz 

Inspicjent: Maria Skowrońska-Ferlak 

Premiera: 24 maia 2012 

Reżyser pragnie podziękować 

Marii Górnej-Marcinkiewicz za pomoc w realizacji filmu. 

A takie Pawi wi Miśki wiczowi za wspólną pracę i inspiracj ę podcza opracowania koncepcji 
i pierwszej realizacji Letników, S talkera i Ofiarowania - spektaklu Próby w krakowskiej PWST. 

Doświ adcz nie tamt j współpracy z pewno cią wywarło wpływ na Ocalenie. 



Dyrektor naczelny i artystyczny - Paweł Szkotak 
Wicedyrektor - Joanna Nowak 
Wicedyrektor - Marcin Kowalski 
Sekretarz literacki/koordynator pracy artystycznej -Anna Maśląkowska 
Kierownik techniczny -Andrzej Szwaczyk 
Specjalista ds. programowych - Emilia Sadowska 
Dz.iał marketingu -Aleksandra Marzec-Hubka - kierownik działu, 
Tomasz Łagodziński, Marzena Pacanowska (kasa biletowa) 
Organizator widowni - Mariola Michalak 
Sekretariat - Marcin Adamczak 
Główny księgowy- MichałWojtuś 

Dział księgowości - Beata Pławska, Ewa Kirkowska 
Kierownik biura - Bogumiła Wichniarek 
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego - Maria Głuszak-Rzechówka 
Transport i zaopatrzenie -- Zbigniew Roszak, Małgorzata Roszak 
Oświetleniowcy- Paweł Bordych - kierownik pracowni,ŁukaszWieczorek 
Akustycy - Wiesław Janicki - kierownik pracowni, Barbara Olsztyn, Łukasz Jata 
Brygadier sceny - Roman Berent 
Montażyści - Łukasz Lewandowski, Krzysztof Lipiński, Tomasz Podharski, 
Damian Wełna, Łukasz Wiśniewski 
Garderobiane - Ewa Cieślik, El ,żbieta Rochowiak, Ewa Jóźwiak 
Charakteryzatornia - Jolanta Łobacz, Magdalena Chrzuszcz 
Rekwizytornia - Czesław Wasiński 

Pracownia plastyczna I rekwizytornia - Ryszard Książek 
Stolarnia - Dariusz Michalak 
Pracownia ślusarska -Andrzej Miśkiewicz 
Pracownik gospodarczy- Sławomir Pławski 

Inspektor ds. ppoż. - Mieczysław Ratajczak 
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