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Swiatopoglqd antropom-0rjkzny 
jest lwiatopogZqdem na;pienootn~;... 
szym. Bóg z takiego lwiatopoglqdu 
wy«m.umy jest przełllużeniem w ft.ie„ 
sko'l\czon.olć, rozrostem w błękity 
istoty ludtkiej, 1ct6ra wszechiwiat 
pozn11;e zaborczo, nada;qc mu swoje 
własne prawa i odnajdując w nim 
obraz i podobie'listwo Btooje. 

- Bolełłtiw Leśmian 
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Nie jest chyba Ócyginalnym wytworem kultury ludowej to 
wyobrażenie Chrystusa w pozycji siedzącej, z pochylonl\ głowę 
opartą na dłoni, skoro poja'Wia. się już w p6źnogotyck!icb nie
mieckich, a potem i polskich kokiołach, ale pewna, że już 
najdawniejsze losy ii „zastosowania" motywu przesącbiły na 
wiele stuleci o jego popularności jako tematu w szczególny · 
sposób ludowego. Narodził się pewnie jeszcze w wieku XV, w 
Niemczech, jako element kompozycji tak zwanyCh kolumn pa
syjnych (Passionsćiulen), ale już wkrótce towarzysząca słupom 

' z instrumentarium męki postać si0dzącego Chrystusa rozpoczę
ła życie samodzielne i nabrała nowego · znaezenia. Niebawem-
włoski rzeż~iarf." Ra.z~. wykor~tuje ten motyw dla pokazanla 
umęczonego robotnika, a Dilrer wedle schematu kolumny pa
syjnej konstruuje projekt przewrotn~o w sw.ej wymowie 
~a, poświęconego straszliwej iwdjnie chłopskiej („dla ucz
czenia zwycięstwa nad zbuntewanymi chłopami) w 1525 roku. 
Oto na szczycię fantastycznej pmunidJ{ rolniczych akcesoriów, 
umieszcza postać reprezentującą nie zwycięzcę, lecz zwyciężo
n'ego - chłopa w. pozyc.}i Chryśtusa Frasobliwego, które~ 
pleey przenika olbrzymi „miecz boleści". Widać zatem, że u sa
mych początków p~uwano w tym temacie wieloznaczność, 
otwartość na różne treści i iuilkcje, a nade wszystko - tożsa
mość kondycji boskiej z losem ludzlclm. 

Nic tedy dziwnego, źe upodobali sobie go także polscy snyce„ 
rze wykształcająC w ciągu wieków swoistą indywic:łualĄą' for
mę, dzięki' czemu '}>Gpulamość tematu Chrystusa Frasobliwego 
stała się osobliwością polskiej sztuki ludowej. Mieliśmy ich 
i·mamy w PolSce setki jeśli l1li.e tysiące. Każdy niby podobny 
i każdy nieco inny. Jedni są zbuptowani i jakby ~ją się 
z siemnska1 inni wytrzeąi.ezają przerażone oczy, inni ·si~ 
osluP.tali, ze skroniami ściśaj.ętymi żelamą koroną. najeżoną 
kolca.mi, jesr.cze bm.i przym.ykaj!l oczy na spraw.y tego świata 
i dumają o rzeczach dalekich od rzeczywistości. .• Jest i taki 
Frasobliwy z Krosna, k.tóry zdaje =;ę zgoła nd.efrasobliwie 
uśmiechać, pokazuje . trzymane w lewej ręce królewskie jablko, 
mak przyszłęgo zwycięstwa, mimo chwilowego upodlenia. Fi• 
gury te zamieszkały w pąydrożnych kapliczkach romianyclt 
po całym terenie etnograticmym Polski, otoczone ~ 
~6$wem przeróżnyCh legend, zrodzonych na gruncie wY'tącz
nie rodWnego folkloru i pie znanych gdzie Uidziej, aczkolwiek 
sama postać Frasobliwego znana była, jak się jut uekło, także 
i sąsiĄdom. 

Wiek XIX, a ST.Czególnie duch romantyzmu, sprzyjał pomna
żaniu obfitości legend i opowieśei o Chrystusię w cierniowej 
koronie, który wędrując przez świat odpoczął w .Polsce i zasę
pił się nad losem tej ziemi molił'i k;rzyży. Prqby ~enia 

• prowenien~ji Frasobliwego w oparciu o tekst z odnalezionego 
drzeworytu, opisująą" fiiUJ'ę jako „Wize"'nek Pana JeZUM 
który zapłakał nad miastem Jeruzalem", dostarczyły tylko no
wego asumptu interpretacjom nasyconym rodzimym me3ja
nizmem. Bo też .za~dkowy, ~o do swej genezy, sposób przed
stawienia Chrystusa nie znajduje usprawiedliwienia w żadnym 
zdaniu ewangelistów. Nie jest to Chrystus n& pustyni, u słupa, 
modlący się w ogrójcu, C~tus :w dr6dze- na Gplgotę, upada
jący }>Od krzyżem, co wedle pjsma Swiiętego tworzyła sz~a 
chrześcijańska· wielu narodów. Jest to sytuacja spoza oficjalnej~ 
kanonicznej narracji, kadr z chwilo\vego zatrzymania akcji· 
paŚyjnej na mQment Odpoczynku i zadumy nad Io.sem włas
nym, może nad losem tych, którzy go wiodą na Golgotę. Jest 
to wdzęrunek, Boga w udręce i uznojeniu, w zadumie pełnej 
poczucii bierności i rezygnacji. Takim widział swego Boga 
proiłty seycerz. Taki B6g wydawał się najlepiej wyraźać cier
pienia i udręki ludu, a m<>że i w ~dziej uniwersalnym wy
miarze - !-efleksję o złym śwdecie i marności ludzkiej egzy
stencji 
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Tak pewnie myśli i dlatego tak, a nie inaczej, postępuje 
.stary ś\ii{iątkarz ze sztuki Jana Wilkowskiego, krl.edy śWiadoinie 
odrzuca podsuwane mu moiliwoścl ukształtoWania dzieła w du
chu <>ficjalnej kościelnej ikonografii il. wybór ostatecznej, 
najbliższej jego wyobrażeniom formy, uzasadnia sceptyczną 
chlopską refleksję o ·porządku świata. A w .zakol}czeniu sztuki, 
sam ndedokąńczony ~g znajdzie także· uzasadnienie dla swoje- . "' 
go niedoskonałego kształtu .. Status istoty boskieJ został tu za
tem sprowadzony do kategorii ludzkich. Bo też Cłłow:iek, siebie 
czyniąc miarą całej rzeczywistości, uczłowiecza, antropomorfi
zuje tę n:eczywist.ość. I z przyrodzonej słabości umysłu, cofa
jącego si~ przed nadmiarem abstrakcji w dowolność baśni, 

antropomorfizuje nadrzeczywistość. 
Stary świątkarz w sztuce Wilkowskiego pragnie już tylko 

dootrugać swojego Chrystusa, bo musi zaniechać tego, co w , 
jego działaniu było dotąd najistotniejsze .. Qzuje kres i w~e, że 
n1czego już „naprzyczyniać" . me zdoła. Ani siły, ani czas po 
temu, by ożywić figurę dodaniem ulubionych „tompólek 
i ptosków". Nawet dąszek zmajstrowałby najchętniej z.gotowej 
kaplic.z.ki, przez wykwaterowanie ~iAtka piższego stanu. Za-

. targ około tej, zajętej właśnie na próbę, kwhtery, jak i później
sze zwady świętych ze ~ycerzem, 'przypominają bardziej 
zgiełk kalwaryjskiego odpustu, anriżeli pełne namaszczenia 
sprawowanie mieszkańęów chrześ6ijańskiego nieba.,~ 

Właśnie ta skłonność do przemieszania materii, [odawania 
rzeczy z>emskich do niebieskich, owo świątkarzowe „przyczy„ 
nianie" czerpanych wpro.st z codzienności i z najbliższego oto
czenia, albo z franciszkańskiej wyobraźni motyWów świeckich, 
bez najmniejsz~ związku z tematem, odsłania - podobnie, 
j~ i sam tok rbzprawy z Bogiem przy akompan,iamencie swa
ru ~rzaskliwycłt świętych ........: mechanizm przechodzenia religii 
i :historii świętej w legendę, chłopskie pl"źeistaczanie wyzrtania · 
wiary w aJK>kryf. I to wydaje się prawdziwą urodą s~tuki 
Wilkowskiego. . 
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' Autor nie ukrywa inspirującej roli ZI'ódeł swojego „wyzna-_ 
nia grzechów„: książki Tadeusza Seweryna, wspottmień Kozi
kowski~o i ballady Zegadłowicza o świątkarzu powsdnQ<łze, 

beskidzkim, których bohaterem jest autentyczny ludowy rzet
biarz, głośny zwłaazćza w Jatach mi~jennych - nie tylko 
w kraju - Jędrzej Wowro {Wawro?) z Gorzenia Dolnego koło· 
Wadowic. 

„Gdy szukam 'TZeźby polskiej, widzę jedynie Stwosza., Duni
kowskiego i W 01,V'Tę" --. pisał nię bez emfazy Zegadłowicz, 
sąsiad prawie o mdedzę i przyjaciel Wowry, w którego odkry
ciu i rozgłoszeniu po świecie odegrał rolę niemal pionierską. 
A Tadeusz Sew.eryn, w wydanej przed dwudziestu laty ~i4'ż;
ce, przedstawił z erudycją dOOwiadczonego- znawcy kultury lu
d()wej :fascynujący pottret samorodnego artysty, jego pa;tawę 
psychiczną, dzieło i. nastrój twórczy, cechy, przywołujące w 
pamięci proste ·i natchnione legendy bezimiennych artystów 
średniowiecza. . 
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W tę swoistą $wiedź nai~ego twórcy wpisał Wdlkowski 
dramat artysty świadomego, tę jedyną może, intymną w ·życiu 
chwilę konfrontacji twarzą w twarz - z własnym dziełem . 
„Spowiedź w drewnó.e" staje się w tym rozumieniu współczm
ną parabolą o arty~e i nieposłusznej materii, o zmaganiach 
z opom~ tworzywem i klęsce człowieka-twórcy w próbie 
kreecji doskonałej. Odwdeczny motyw' rozterek artystów, flWO 

,ądpowiednie dać ne~y słowo" w sztuce Wilkowskiego nabie-
ra .wymiarów eschatologicznych. Poniekąd dlatego, że - sto- -
sownie do boskiego sposobu myślend.a działających tu osób -
przypomina najstarsze poglądy Ilia if.°tę twórczości człowieka; 

twórezość. jako przejaw boskiej siły Demiurga, bądź jako 
I 

powtórzenie, naśladowanie twórczości samego Boga. Ale przede 
wszystkim dlatego, że wydaje się odwoływać do znanych roz
ważań o dosltonałości boskiego stworzenia, jego aspektach este
tycznych i etye7.nych, rozw:ijanych ongiĄ, szeroko w średnio

wiecznej teodycei chrześcijańskiej. „Piękno - mówił boWiem 
Tomasz z Akwinu - wymaga spełnienia trzech warunków: 
pierwszym- ;est pelnia, czyli doskonało§ć Tzeczy, to. bowiem, 
co ma braki, jest już przez to samo brzydkie; drugim - jest 
wtdciwa propo'Tcja, czyli harmonia; trzecim za§ blask - dl~- . 
tego też Tzeczy, które ma;q blyszczqcq banoę, nazywa.ne sq 
pięknymi". Tak sformułowane 'kategorię piękna są tu Il!ie tyle 
dziedzictwem starożytnej estetyki, co refleksem upraWianej w 
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. MAT1'A BOSKO ZIELNO 

Jak ;uz Matce Boski było siedemd.zdesiąt roków; 
- Juz mi sie - pado - trzeba wyibi.yrać: , 
Pokropi.la. świ~orn wodom ~otki, co je ta w opiece miała, 

. ' 
okwll.arow.ała cudoWn,e- soki święty Zliyńli i ostawiła je swoiinu 

.norodowi na lykarstwo, ~ w chorobaeh mieli immnorqnje '; -r~-

i medycyne. . 
Nó, i nic. A tu Pan Jezus wysłol na ziem głos z nieba: - Ma
mulko moja, juz: mocie do5ć poniewdyranio na tym świecie. 
zabiyrojcie się do wiekuisty jasll<>Ści. Naturbowaliście się doś, 
nafrasowaliście się .doś i nawydyrali , rózny biyd~ • . ni JUQcie 
_cego zalować, jak destąpicie Scyńśli.wści i kwały Boga na 
wysokościach - amen. 
No .i posłoł Pon Je~ na ziem aniołów z iauzykom i paradom, 
a . 6ni in.a złÓtyk piódca.cli zanieśli Matke Boskom dQ nieba 
wysoko i daleko, ze a1'lli ucho nie słysało, ani· oko nie widziało. 
Ciesy~ sie ziymia, wsyćkie gaje, kwiotki i ludzie, ze Ma.tła\ 
Bosko nie potrzebowała umiyrać; ino se tak lekutko bez anio
łów· dostąpila kwaly niebieski. 
A jak Jom aniołowie nieśli, i njeśLi, to Jom jaze ku gwiozdom . 
za.nieśli, a na Mkony Drodze Jom :Puścili A to jes droga do 
nieba Ale stela juz trefiła do Itjeba. t 
A to, co wom powi.adom, 1'.o cysto prowda, bo o tym noród 
śpiywQ na odpuśt;~ w Kalwacyi, Wsyjścy śpiywajom i jo tez, 

· a ' to 'soi:n, okropni.e piy.kńe pi~ o tym, jak nase pociesyniie 
odchodziło do. nieba, a my biydne siyroty ostaJ.i na ziymi. 

' \ 
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Ja11 Wilkowski 

SPOWIEDŹ 
W DREWNIE 

inscenizacJa 1 ł'eżyseria 

JAN WILKOWSKI 
scenografia i świątki 

ADAM KILIAN 
muzyka 

JAN SZYROCKI 
asystenci reżysera 

E\VA SOKÓŁ~ LECH CHOJNACKI 

Premiera - październik 1983 

Świątkarz 
Frasobliwy 

Św. Genowefa 
Matka Boska 
Św. Zwodzijos 
Św. Emil 
Św. Semon 
św. Jerzy 
Anioły 

Kukaśka 

Obsad a: 

- MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
-MIROSŁAW 

LEWANDOWSKI 
- ANNA OLEKSY 
- DANUTA KAMIŃSKA 
- DARIUSZ KAMIŃSKI 
- ADAM PFEIFFER 
- LECH CHOJNACKI 
- ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 
- BARBARA NIECIKOWSKA 

DANUTA SZEWIELENKO 
DANUTA KAMIŃSKA 

- HANNA MIELCAREK 



Jędrzej Wowro 

ŻYWOTY ŚWl~TYCH 

PRAKTYKI 
ŚWIĘ:TYCH 

. daptacja w~ 

inscenizacja i reżyse1·ia 

BOHDAN GŁUSZCZAK 
JAN WILKOWSKI 

scenografia i maski 

ADAM KILIAN 
muzyka 

JAN SZYROCKI 
układ pantomimiczno-choreog·raficzny 

BOHDAN GŁUSZCZAK 

asystenci reżyserów 
EW A SOKÓŁ - LECH CHOJNACKI 

inspicjent 
JAROMIR TRZOS 

O ŚWIĘTY \VERONICE 
Święto Weronika - DANUTA SZEWIELENKO 
Pon Jezus - DARIUSZ KAMIŃSKI 

Piłat I 
Herod - LECH CHOJNACKI 
Król co mioł umrzeć 
Oprawcy - ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 

MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
Ludzie - DANUTA KAMIŃSKA 

Opowiadacz 

HANNA MIELCAREK 
BARBARA NIECIKOWSKA 
ANNA OLEKSY 
MIROSŁAW 
LEWANDOWSKI 

- ADAM PFEIFFER 

O ŚWIĘrfy JADWIDZE 
Święto Jadwiga - BARBARA NIECIKOWSKA 
Król Madziar - MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
Wojsko Święty Jad wigi- LECH CHOJNACKI 

Opowiadacz 

DARIUSZ KAMIŃSKI 
ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 
ADAM PFEIFFER 

-MIROSŁAW 
LEW ANDO WSKI 



O ŚWIĘTY KAŹMIRKU 
Święty Kaźmirek 
Starosta 
Starościna 

Profesor 

Inspektor 
Pt oski 

Opowiadacz 

- HANNA MIELCAREK 
- DARIUSZ KAMIŃSKI 
- ANNA OLEKSY 
-MIROSŁAW 

LEWANDOWSKI 
- ADAM PFEIFFER 
- BARBARA NIECIKOWSKA 

ANNA OLEKSY 
DARIUSZ KAMIŃSKI 
MIROSŁAW 
LEWANDOWSKI 

- LECH CHOJNACKI 

O ŚWIĘTY GENOWEFIE 
Święto Genowefa 
Król 
Rządca 

Synek Genowefy 
Giermek 
Wojak 
Zbój 
Ptosek 
Opowiadacz 

- DANUTA KAMIŃSKA 
- ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 
- DARIUSZ KAMIŃSKI 
- BARBARA NIECIKOWSKA 

)- MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
- ANNA OLEKSY 
- ADAM PFEIFFER 

O ŚWIĘTY MAGDALENIE 
Święto Magdalena 
Kawalyr I 
Kawalyr II 
Pon Jezus 
Gróbarz 
Anioł I 
Anioł II 
Opowiadacz 

- HANNA MIELCAREK 
- LECH CHOJNACKI 
----. MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
- DARIUSZ KAMIŃSKI 
- LECH CHOJNACKI 
- BARBARA NIECIKOWSKA 
- DANUTA SZEWIELENKO 
-MIROSŁAW 

LEWANDOWSKI 

O MATCE BOSKIZSIEDMI MIECAMI 
Matka Bosko 
Jezusek 
Anioł z nieba 
i arcyksiążę 
Jerozolimski 
Ciocia Helżbieta 
Święty Józef 
Żydy 

Opowiadacz 

- DANUTA KAMIŃSKA 
- DANUTA SZEWIELENKO 

I-MARIAN OŁDZIEJEWSKI 
- ANNA OLEKSY 
- ADAM PFEIFFER 
- DARIUSZ KAMIŃSKI 

ZBIGNIEW NIECIKOWSKI 
- LECH CHOJNACKI 



TEATR LALEK "PLECIUGA" 
?0-403 Szczecin, ul. Kaszubska 9, tel. 3?0-05 

D yrektor i Kierownik Artystyczny 
WŁODZIMIERZ DOBROMILSKI 

Zastępca Dyrektora 
JAN WELC 

Kierownik muzyczny - JAN SZYROCKI 

Kierownik działu organizacji i obsługi widzów -
ANNA RAPANOWICZ 

Rzeźby do „Spowiedzi w drewnie" wykonali uczniowie Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem pod kierownictwem 
profesora WLADYSLA W A PAWLIKA. 

Pracownia plas tyczna pod kierownictwem - BEATY FURDEL 
KRYSTYNA MANKE E lektr yk - KRZYSZTOF MONIUK 
URSZULA NOWACKA Akustyk - MIECZYSŁAW JĘCZMIENIUK 
STANISŁAW BUGAŁA Obsługa sceny -TADEUSZ K UBIAK 
ANDRZEJ BRUSKI MARIAN PIJEWSKI 
HENRYK KAŁUŻA PIOTR SATAŁA 
MIROSŁAW SADOWSKI Glówny brygadier - ADAM TOKARSK I 

Biuro organizacji widowni (te l. 452-74) przyjmuje zamow1enia na bile
ty zbiorowe codziennie (z wyjątkiem poniedziałków i wolnych sobót) 
w godzinach od 10.00 - 16.00. 
Sprzedaż i przedsprzedaż indywidualną na spektakle otwarte prowa
dzi kasa teatru codziennie (z wyjątkiem poniedziałków i wolnych so
bót) od 10.00 - 16.00 oraz 2 godziny przed spektaklem. 

Cena 30 zł. 
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