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Dlaczego Ezechiel?

Ilekroć otwierałem karty Księgi Ezechiela (po raz pierwszy kilkadziesiąt 
lat temu), moja wyobraźnia przekraczała wszelkie granice zdrowego roz-
sądku w sferze teatralnego myślenia. Autor tej Księgi niewątpliwie był ar-
tystą, artystą niezwykłym. Obrazowość tekstu przez wieki powodowała, że 
pisarze  chwytali za pióra, malarze natychmiast maczali pędzle w farbach, 
poeci wznosili się na wyżyny natchnienia a teologowie stawali się religij-
nymi rewolucjonistami. Nawet lekarzy, głównie psychiatrów, intrygowała 
osobowość Ezechiela, a ufolodzy zacierali ręce, próbując odczytać obrazy 
wizji. Niewątpliwie wszystkich łączyło to, że Księga Ezechiela sprawiała, iż 
stawali się inni - mniemam, że lepsi - bo bliżsi Boga. Ezechiel, prorok po-
woływany dwukrotnie, łamie wiele schematów, „obowiązujących” wzor-
ców, ale też sprowadza Boga z siódmego nieba na ziemię, do człowieka.  
To Bóg opiekuńczy, kochający i twardy wychowawca.

Po pierwszym przeczytaniu Księgi Ezechiela wiedziałem, że kiedyś 
będę chciał przenieść ją na scenę. Przez te lata zawsze była aktualna, dzi-
siejsza. Trafiło na trudne czasy, w których najczęściej używanym słowem 
jest „pandemia” i pewnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim przedsta-
wienie Teatru A „Ezechiel” w całości ujrzy światło dzienne. Dziś propo-
nujemy Państwu pokaz przedpremierowy, zaledwie kilka wątków, myśli, 
głównie związanych z doliną suchych kości. Dlaczego? No cóż, takie cza-
sy. Niech ten pokaz przedpremierowy będzie zachętą do wgłębienia się  
w świat Ezechiela na kartach Starego Testamentu i wzbudzi nadzieję oraz 
chęć spotkania z nim na ulicy w naszej, teatralnej interpretacji.

Na stronie www.teatr-a.org polecam Państwa uwadze artykuł Jerzego 
Bosowskiego, doktora teologii w zakresie teologii biblijnej, który pięknie 
przybliża postać Ezechiela i wartość tej księgi.

Zapraszam na pokaz przedpremierowy, spotkajmy się w sieci  
13.12.2020 r. o godz. 19.00. Wszystkie informacje na www.teatr-a.org,  
biuro@teatr-a.org, Teatr A na FB.

Z poważaniem,
Marek Stecko

„Dziękujemy Przyjaciołom,  Ewie Kutylak 
za piękne ozdobienie zwoju historią świata 
i dr Jerzemu Bosowskiemu za wsparcie, 
inspiracje i teologiczne uwspółcześnienie 
treści Księgi Ezechiela.”

Teatr A



Pieśń o Cedrze

Na Libanie wyrósł cedr o pięknych liściach
i wierzchołek miał utkany nad chmurami
a strumienie rwącym nurtem opłynęły
tamto miejsce, gdzie ten cedr był zasadzony.

Wielkość cedru  przewyższała drzewa polne.
Ptaki wiły swoje gniazda na gałęziach
i zwierzęta zamieszkały wśród korzeni
a korzenie zanurzone w czystej wodzie. 

Żadne dzieło w raju Boga nie widziało
tak pięknego drzewa którym Liban słynął,
wszystkie inne zazdrościły mu piękności
obfitości liści, ptaków i gałęzi.
  
W jego cieniu rozpostarły się narody.
Rozmnożyły się jak gwiazdy na niebiosach,
ze strumienia wokół drzewa czerpiąc wodę,
po dywanach polnych kwiatów chodząc boso.
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