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JAN MALICKI 

MISTERIUM REZUREKCYJNE 
MIKOŁAJA Z WILKOWIECKA 

Wokół Historyi o chwalebnym 
Zmartwychwstaniu Pańskim oraz posta
ci jej autora, Mikołaja z Wilkowiecka, 
narosło wiele sprzecznych przypusz
czeń, hipotez, opinii. Każda z nich mia
ła w decydujący sposób rozstrzygać 
o genezie utworu, jego artystycznej 
randze, atrakcyjności formuły i nie
zwykłej wprost recepcji w XVII i XVIIl 
stuleciu na terenach Polski i Ukrainy, 
u literatów o uznanej pozycji w dziejach 
naszej kultury jak też u twórców mino
rum gentium; w podręcznikach· siedem
nastowiecznych poetyk i w praktyce 
pisarzy ludowych. Ta niezwykła kariera 
Historyi była udziałem częstochow
skiego i wieluńskiego zakonnika, któ
rego losy wyniosły do godności przeora 
rzymskiego domu San Stefano Rotondo 
i klasztoru jasnogórskiego, z czasem 
i prowincjała polskich paulinów. Jednak 
w życiu Mikołaja z Wilkowiecka były 
to raczej epizody, o których zresztą 
rzadko pamięta współczesny czytelnik. 

Przetrwała natomiast pamięć o jego 
spuściźnie literackiej. Wiemy, że oprócz 
misterium rezurekcyjnego wydał „ His
torię o obrazie w Częstochowie Panny 
Maryjej i o cudach tej wielebnej tab
licy", „Historię o św. Annie" (1577) i 
„Historię o św. Stanisławie" (1578) 
wzorowaną na przekazie Jana Długosza. 
W następnym roku ukazał się zbiór 
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Ka11a tytułowa mis1e1i11m 
Miko/aja z Wikoiviecka z 1580 roku . 

kazai1 11iedzielnyd1 dedykowany bisku
powi krakowskiemu Piotrowi Mysz
kowskiemu, któremu zresztą poświęcił 
swój ,,Psałterz" Jan Kochanowski. W 
twórczości Mikołaja z Wilkowiecka 
dostrzec więc można dwa wyraźnie uk
ształtowane kręgi zainteresowania sze
roko rozumianą literaturą religijną: ha
giografią, żywotopisarstwem i homile
tyką, sztuką tworzenia kazań. Obydwa 
te nurty o wiele ściślej wiążą się z naz
wiskiem innego wybitnego człowieka 
tych czasów - z Piotrem Skargą. 

Nieprzypadkowo jednak przywoła
liśmy tu nazwiska najwybitniejszych 
twórców schyłku XVI stulecia: Jana Ko-

chanowskiego, Piotra Skargi, dodajmy 
też - Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 

i Mikołaja z Wilkowiecka. U wszyst
kich wyraźnie ujawniają się skompliko
wane relacje, w jakie wikłany bywał 
człowiek lat osiemdziesiątych, ale i nie
zwykle ostre kolizje ideałów renesan
sowych z potrydencką ekspiacją wraz 
z powrotem do źródeł katolickiego 
chrystianizmu. W praktyce nastąpił 

zwrot do tradycji przedreformacyjnej, 
wzbogaconej o wątki humanistyczne 
wypracowane przez myślicieli tej miary 
co Erazm z Rotterdamu. W literaturze 
religijnej zaś reinterpretacja popular
nych w renesansie tematów, takich jak 
rycerstwo chrześcijańskie (erazmiański 
motyw przetworzony przez Ignacego 
Loyolę, a przejęty przez Sępa-Szarzyń
skiego ), peregrynacja ziemska czło
wieka, dualizm duszy i ciała. W coraz 
wyraźniejszej formie następuje teatrali
zacja życia, przeżyć wewnętrznych i re
ligijnych człowieka, jak tego dowodzą 
manifestacyjnie obchodzone uroczys
tości święta Bożego Ciała, gdzie kul
minacyjnym punktem stawały się para
dramatyczne widowiska alegoryczne. 
Nic więc dziwnego, że i w twórczości 
Mikołaja z Wi)kowiecka pojawił się 
utwór o niezwykle bogatej tradycji 
genologicznej, sięgającej czasów śred
niowiecza. 

Było to misterium, odmiana dramatu 
religijnego o wyraźnie ukształtowanym 
i spetryfikowanym wzorcu gatunko
wym, w którym dominowała tematyka 
biblijna, nowo - lub starotestamentowa, 
często wzbogacana o wątki apokry
ficzne lub hagiograficzne. 

Ten rodzaj widowisk religijnych 
pojawia się w Zachodniej Europie już 
od XII wieku, na ziemiach polskich od 
XIV. Trwać jednak będzie aż do XVIII 
stulecia, zaś w Kalwarii Zebrzydow
skiej do czasów nam współczesnych. 
Oczywiście średniowieczny dramat reli
gijny nie stanowił jednorodnej całości. 
Wyróżnić w nim można co najmniej 
dwa wielkie cykle misteryjne, jakie wy
znacza rok kościelny: Boże Narodzenie 
i Wielki Tydzień. Rytuał wielkopostny 
i tutaj zaznaczył swój ślad. Stąd nie
przypadkowo historycy kultury wśród 
widowisk wielkotygodniowych wskazu
ją na trzy odrębne odmiany misterium: 
Niedzieli Palmowej, misterium pasyjne 
i misterium rezurekcyjne, jakim jest bez 
wątpienia właśnie„ Historyja o chwaleb
nym Zmartwychwstaniu Pańskim". 

Warto przy tej okazji stwierdzić, iż 
„Historyja" jest dziełem spełniającym 
niemal wszystkie wymagania stawiane 
tego typu utworom. I pod tym wzglę
dem wyraźnie odbiega od innych podob
nych tekstów. Umiejętność łączenia luź
nych scen, trójczłonowa konstrukcja po
szczególnych części (fragment Ewange
lii, scena misterium, stosowny śpiew 
chóru młodzieńców), pomieszanie kate
gorii komizmu i wzniosłości, wykorzys
tanie sceny symultanicznej, wreszcie 
jakże cenne uwagi odautorskie - pierw
sze w historii dramatu polskiego -
świadczą o znakomitym opanowaniu 
warsztatu twórczego jej autora - skrom
nego paulina z Jasnej Góry. I to zaled
wie w kilka lat po inscenizacji ujaz
dowskiej „Odprawy posłów greckich" 
Jana Kochanowskiego. 

Jan Malicki 
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JULIAN LEW AŃSKI 

WIDOWISKA LITURGICZNE 
' 

MISTERIA 
Dramat liturgiczny, pospolity w pe

wnych krajach Europy od wieku xn. w nie
których ośrodkach szeroko tematycznie 
rozwinięty, powstał ze złożenia w dialogi 
tropów i sekwencji łacińskich. Korzystał 
z pięknego dorobku poezji nabożnej, wy
wodzonej z liturgii gallikańskiej, a więc 
południowo zachodniej Europy, liturgii 
będącej samodzielnym artystycznym do
robkiem miejscowego kleru, oczywistym 

Jcd11a z Maiii. Fmgmc111 op/<1k111w1ic1 

z Czamego Potoku, pow. Nowy Sqc, 
ok. 1450 r. Ta1116w, Muzeum Dieazja/11e. 
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postępem wobec suchej formuły przepi 
sanego przez Rzym rytuału. [ ... ] 

Wiek XVI przyniósł nam rozbudowam 
„szkołę dramatyczną" widowisk typu mis
teryjnego. Otwierają one spory poczet róż
nego rodzaju widowisk pobożnych, żywych 
w tradycji polskiej aż do ostatnich lat. Druki 
i rękopisy zachowały ponad pięćdziesiąt 
takich sztuk z wieków: XVI, XVII i po
czątku XVIII. [ ... ] 

Pierwszym więc dostępnym dzisiaj 
historykowi etapem rozwoju polskiego 
widowiska religijnego było misterium wieku 
XVI. W literaturze europejskiej największy 
rozkwit przypada na wiek XV, wiele cen
nych dialogów włoskich i francuskich tego 
typu skomponowano i wydrukowano w po
łowie wieku XVI, a więc w czasie, gdy 
układa się u nas HISTORIĘ O CHW ALEB
NYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃ
SKIM. [ .. . ] 

Nasze misterium jest dramatem o typo
wej dla swego gatunku lufoej kompozycji, 
podzielonym na części, które nie są ani 
aktami, ani scenami. Tradycja liturgiczna 
wciska się do sztuki, rozbijając dobry dialog 
fragmentami ewangelii; podobną funkcję 
[ .. . ] mają wiele razy ponawiane pieśni na
bożne młodzieńcze~o chóru. Tok wydarzeń 
rozwija się równolegle do tekstu ewan
gelicznego, autorzy czy redaktorzy korzys
tali z apokryfów i kazań średniowiecznych 
- oto obciążenie sztuki średniowieczną 
tradycją. [ ... ] 

Bezładny tok utworu dzieli się na szereg 
krótszych akcji, które rozwijają się wokół 
zarysowanych konfliktów, wokół sprzecz
nych dążeń. Od samego początku sztuka 
skupia się koło sporu mocy ziemskich, złych 
i przewrotnych, reprezentowanych przez 
Kaifasza i Annasza, z Chrystusem i ideą 
jego zmartwychwstania. Moce ziemskie 
doznają porażek ku uciesze widzów. Drugą, 
szerzej rozprowadzoną, a mniej drama
tyczną akcją jest przełamywanie nie
dowiarstwa apostołów przez Chrystusa. 
Poza tym można wskazać mniejsze wyda-

rzenia, skupiające sprzeczne usiłowania. Są 
takimi: doskonała scena targu o olejki mię
dzy aptekarzem a trzema Mariami, wysoce 
gwałtowny, aż do fizyczne_go starcia d<Jpro
wadzony spór Chrystusa z Lucyperem. 
Zwłaszcza ta scena, jakby podpatrzona z wa
ganckich scenek czy intermedialnych po
mysłów, a odniesiona do najczcigodniej
szych postaci, pokazuje jasno, jakiej 
rewolucji dokonano w teatrze pod wpływem 
naporu elementów realistycznych i jak 
daleko odbiegła sztuka religijna od dramatu 
liturgicznego. 
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jako 
ogrod11ik 
ukazuje się 
Mmii Magdalenie. 



Dwojaki był więc napór pierwiastków 
realistycznych w misterium: treść ewan
geliczną rozsadzało od wewnątrz doświad
czenie życiowe i akcja poszerzała się o sze
reg obrazów „tak jak jest na świecie" - i.eby 
użyć słów Prologa. Jednocześnie dialog 
zrywał z umownymi sposobami wyrażania 
na rzecz wzorów bliższych mowie po
tocznej. [.„] 

Misterium było twórcą pierwszego po
dium scenicznego, pierwszego teatru w zna
czeniu architektonicznym czy przestrzen
nym. Dramat liturgiczny posługiwał się 

zastaną konstrukcją kościoła, kaplicy. krypty 
grobowej. Dodawał do niej skąpą dekorację 
i kostium, ·wykorzystując dla nich szaty 
liturgiczne. Posługiwał się narzędziami 
umownymi, odwoływał się niemal wy
łącznie do symbolów- przynajmniej w wie
ku XIII i XIV. Obecnie sztuka wymaga dla 
siebie specjalnej i obszernej dekoracji także 
i wtedy, gdyby była odgrywana w kościele. 
Dekoracje ustawiane są na szeroko 
rozciągniętej scenie symultanicznej i wszys
tkie na raz widoczne. Są także przestrzenne 
(trójwymiarowe) i zapewne ze wszystkich 
stron widoczne, są plastyczne, nie płask.ie. 
Naśladują budynki stojące w Jerozolimie lub 
w Betleem - tak jak je sobie wyobrażał 
ówczesny artysta. Podobnie jak dialog 
przenosił na scenę zwykłą rozmowę, tak 
inscenizator stara się odtworzyć na podium 
lub na ogrodzonej przestrzeni „prawdziwe" 
budowle. [ ... ] Widowisko nie dzieli się na 
akty, nie ma przerw między częściami -
śpiewem wypełnia się czas wędrówki 
aktorów od jednego mansjonu (dekoracji) do 
drugiego. Czas „akcji" jest identyczny z 
czasem spektaklu, ba, nawet bywa krótszy, 
bo oglądano w misterium kolejno po sobie 
·takie sceny, które działy się równocześnie 
w różnych miejscach, jak wynika z tekstu 
ewangelicznego. [ ... ] 
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Niewierny Tomasz. 

Teatr misteryjny, którego rozmiarów 
liczebnych nie znamy, był wielką sumą 
doświadczeń we wszystkich dziedzinach tej 
sztuki. Stał się też źródłem, z którego 
korzystało następnie wiele gałęzi 

staropolskiego teatru - dialogi polemiki 
wyznaniowej, komedia sowizdrzalska, 
intermedianci. 

„Wstęp. Widowiska liturgiczne, misteria, 
popularny dialog religijny". [w) „Dramaty 
staropolskie". Antologia. Opracował iullan 
Lewaóskl. T.1.1959, s.12-25. Fragmenty. 

INSCENIZATORZY 
MISTERIUM 

Mikołaja z Wilkowiecka 
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\ ... . . - ···- ·· 
Afisz z 1923 roku. 

LEON SCHILLER 
W Polsce niepodległej HISTORIĘ O 

MĘCE NAJŚWIĘTSZEJ I CHWALE~
NYM ZMARTWYCHWSTANIU PAN
SKIM, jako misterium ludowe w czterech 
częściach , w układzie Leona Schillera pt. 
WIELKANOC, wystawiono w „Reducie". 
Prapremiera odbyła się w drugie święto 
wielkanocne, dnia 8 IV 1923 roku. 

Wędrujący Teatr „Reduta" objechał 
z tym przedstawieniem całe dawne Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej, od Nowo
gródka i Wilna, do Krzemieńca i Lwowa, 
razem 49 miejscowości. 

Pierwotnie WIELKANOC Schillera 
miała finał ludowo-obrzędowy, który insce
nizator usunął, pozostawiając tylko cztery 
części. Pierwsza to owe: dewocja. officja, 
kompilacje treści z różnych tródeł, naj
częściej z pieśni pasyjnych dawnych, pozo
stałe trzy to w przeważającej mierze ,,His
toryja o chwalebnym Zmartwychwstaniu" 
Mikołaja z Wilkowiecka, z pierwowzoru 
ogłoszona przez Windakiewicza w 1893 
roku. 

Fragmenty swej „Wielkanocy" opu
blikował Schiller na wiosnę 1939 roku 
w „Teatrze Ludowym" redagowanym przez 
Jędrzeja Cierniaka. Schiller budował 
teatralny cykl ludowo-obyczajowy, do 
którego należały: „Pastorałka", „Gody we
selne", „Rok staropolski". 

Na afiszach przedstawienia „Wielkano
cy" w „Reducie" nie podano nazwisk 
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aktorów a tylko wyłącznie dramatis perso
nae. Wprowadzono niewidzialną postać 
Chrystusa, którego obecność imaginowali 
dwaj Aniołowie, stale znajdujący się po 
bokach silnego, białego światła z góry. Tekst 
Niewidzialnego czytał Ewangelista po
myślany przez Schillera, jako prowadzący 
całe przedstawienie. _Niewidzialny był 
przeciwieństwem żywej obecności Chrys
tusa w misterium Mikołaja z Wilkowiecka. 

Nowy, zaskakująco oryginalny pomysł 
Schillera widownia przyjęła ze wzruszeniem 
i aprobatą. Niezapomniany urok i charakter 
tego widowiska podnosiła oryginalna 
muzyka kościelna, śpiewy gregoriańskie, 
scenografia znakomitego artysty Win
centego Drabika. 

W 1944 roku Schiller wystawił „His
torię" w Henrykowie pod Warszawą, w za
kładzie sióstr Samarytanek. 

„l-fis101)'a" w i11sce11iwcji K. Di'jmka w 'fcatne im. J. Słowackiego w Kmkowie . 1976 r. 
s.cenogmfia A11d1:ej11 Stopki. 

KAZIMIERZ DEJMEK 
Kolejna, wybitna realizacja sceniczna 

naszego misterium wiąże się z nazwiskiem 
znakomitego reżysera i artysty teatru, 
Kazimierza Dejmka, który pracą wielu lat 
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formułował polski styl teatralny, od\cfywał 
i określał narodową formułę teatru, nie tyl
ko w odniesieniu do literatury okresu ro
mantyzmu lecz także staropolszczyzny, co 

jak wiemy należało również do dziedzictwa 
myśli artystycznej Leona Schillera. 

Dejmek z upodobaniem odsłaniał w te
atrze dawne, oryginalne wzory estetyczne. 
Na tym rozległym planie określał swój pro
gram teatru narodowego, którego dziejowym 
wyrazem były „Dziady" Adama Mickie
wicza - dzieło wyrosłe, a przynajmniej pod 
względem rozwiązań scenicznych, wy
prowadzone przez Dejmka z kręgów staro
polszczyzny, jako wielkie, narodowe 
misterium. 

W latach 1962-1968, kiedy Kazimierz 
Dejmek prowadził Teatr Narodowy w War
szawie, dnia 27 X 1963 roku, dał głośną 
premierę misterium Mikołaja z Wilko
wiecka - HISTORYA O CHWALEBNYM 
ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM, we 
własnym opracowaniu dramaturgicznym 
i inscenizacji, w reżyserii Aleksandra 
Strokowskiego, ze scenografią Andrzeja 
Stopki. 

August Grodzicki zapamiętał to przed
stawienie: „W ,,Zmartwychwstaniu" śred
niowieczna scena misteryjna z tryptykiem 
ołtarza o dwóch kondygnacjach, sym
bolizujących niebo i piekło, kojarzyła się 
z szopką góralską, na tle górskiego kra
jobrazu. W ukształtowaniu postaci i ko
stiumach również mieszały się motywy gó
ralskie - jakid odległe wspomnienia 
zbójników, śpiących rycerzy, malowideł na 
szkle, świętych obrazów, drewnianych 
świątków. Na ludowego świątka wysty
lizowana była postać Chrystusa. Przedsta
wienie unaoczniało proces zeświecczenia 
religijnych praktyk i form teatralnych, ich 
przejkia w tradycję i obrzędowość ludową. 
Zachowywało uroki prymitywu w kom
pozycji, języku, wierszowaniu, staroświecką 
stylowość odbitą w zwierciadle współ
czesnego teatru. Satyra karciła w plebejskich 
intermediach. Humor sączył się w dida
skaliach wypowiadanych przez aktorów, 
z różnych naiwności podawanych z łago
dnym, serdecznym uśmiechem. Świetnie 
skomponowany ciąg zmieniających się 

obrazów miał wielką urodę teatralną. Gest 
i słowo podporządkowywały się rytmowi 
i malarstwu a także muzyce dobranej 
z epoki." („Reżyserzy polskiego teatru", 
1979,s. 30) 

W „Wielkanocy" Leona Schillera, 
Chrystus był stale na scenie obecny, jako 
Niewidzialny, jako światło pomiędzy dwo
ma Aniołami. W inscenizacji Dejmka 
Chrystusa grał Andrzej Mrozek. 

Kazimierz Dejmek powracał i później 
do „Historii". Przygotował ją w Essen, opie
rając się na tekstach staroniemieckich. Po
nownie reżyserował ją w kraju, w Teatrze 
im. J. Słowackiego w Krakowie w 1976 
roku. Po starodawne motywy sięgał, wy
stawiając w 1965 roku Mikołaja Reja -
.:Zywot Józefa" oraz w 1976, gdy na scenie 
Teatru Nowego w Łodzi zrealizował 
„Dialogus de passione". To misterium 
z drewnianą rzeźbą Chrystusa torturowaną 
i lżoną przez oprawców, prowadziło myśli 
widzów do sytuacji człowieka ówczesnego 
w niszczącym układzie organizacji i urzą
dzeń społecznych. „Dialogus de passione" 
zrealizował Dejmek już wcześniej w Me
diolanie; złożył to widowisko misteryjne 
z włoskich tekstów średniowiecznych. JAP 
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JAN RÓŻEWICZ 

HISTORIA 
O CHWALEBNY·CH 
POCZĄTKACH 

PRZEDSTAWIENIA 
Póiną nocą październikową za

dzwoniłem do scenografa Przemy
sława L. i spytałem, czy nie wziąłby 
udziału w przygotowaniu XVI
wiecznego misterium Mikołaja z 
Wilkowiecka „ Historia o Chwa
lebnym Zmartwychwstaniu Pań
skim". Odpowiedzią był wybuch 
pogańskiego śmiechu i okrzyk -
... Ty, ty chcesz robić misterium?!. .. 
Nie komentowałem tej wypowiedzi 
w oczywisty sposób ' poddającej 
w wątpliwość moje kwalifikacje 
moralne. Powiedziałem wesołemu 
scenografowi, żeby się zastanowił, 
on stwierdził, że jest zawodowcem, 
a praca może być ciekawa, zapytał, 
w jakiej konwencji widzę rzecz całą 
i do jakich tradycji chciałbym na
wiąza6. Konwencja jak zwykle, 
.tradycje hollywood'skie- odprułem 
zwięźle i pożegnałem się. Znaczyło 
to, że na scenie życzę sobie eklek
tyzmu i rozwiązań plastycznych 
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rodem trochę z TV a trochę z filmu. 
Nie zamierzałem też obciążać Przem
ka rekonstrukcją tropów Schillera czy 
Dejmka: Nawiązanie do tradycji tych 
znakomitych realizatorów musiałoby 
się skończyć naszą klęską nie tylko 
dlatego, żeśmy „bardzo wątli", ale 
czasy się zmieniły, a z nimi i wi
dzowie, i aktorzy. Osiągnięcie sta
nów ekstatycznych u jednych i dru
gich jest może wykonalne - dla 
mnie. Szczytny (i jakże rzadko w peł
ni osiągany) cel to dobrze grający 
aktor i widz, który „coś dostaje" 
i jest tym zainteresowany. Mówiąc 
o tradycji filmowej miałem na myśli 
ekranizacje Szekspira, w których 
współczesny reżyser i aktor mają do 
czynienia z dość archaiczną angiel
szczyzną a muszą nią mówić na do
datek o sprawach starożytnych Rzy
mian czy weneckich patrycjuszy. Nie 
powstrzymuje to jednak realizatorów 

od stosowania współczesnych roz
wiązań technicznych a aktorów od 
nowoczesnej gry. W podobnej 
sytuacji znalazłem się ja mając do 
czynienia z raczej grubo ciosanym 
ośmiozgłoskowcem, jakim posługują 
się postaci Mikołaja z Wilkowiecka 
opowiadającego o wydarzeniach (cu
downych w dodatku) z początków 
naszej ery. Odwołanie się do tradycji 
przedstawień pasyjnych i misteryj
nych z czasów autora byłoby pew
nie najuczciwsze, ale stworzenie 
widowiska kilkudniowego, z wyko
rzystaniem sceny symultanicznej, 
było mało realne. Postanowiłem 
więc, korzystając z najbardziej roz
powszechnionej ikonografii i wy
obrażeń o postaciach biblijnych, 
tworzyć widowisko współczesne, 
jeśli chodzi o środki teatralne, 
a tkwiące w staropolszczyźnie je
dynie od strony językowej. Dotyczy 
to także opracowania muzycznego. 
Mój współpracownik wykonał wpra
wdzie swój obowiązek tropiciela 
starych pieśni i odbył konsultacje 
„u fary" a zacny proboszcz i biegły 
w swym fachu organista zapewnili 
go, że większość motywów muzycz
nych, o jakich wspomina w przypi
sach autor, uległo. Tak więc muzyka 
również powstała tu i teraz wyłącznie 
dla potrzeb naszego przedstawienia. 

Na koniec przyznam się, z pew
nym zażenowaniem, że o podjęciu -

ryzyka realizacji tego misterium za
decydował sposób, w jaki Mikołaj 
z Wilkowiecka, autor raczej rzadko 
pon1awiany o mistrzostwo formalne 
osadził w swoim utworze postać 
Jezusa. Wśród schematycznych figur 
„z jasełek", czasem śmiesznych 
a czasem nijakich, osoba Zmart
wychwstałego wyróżnia się umie
jętnym rozłożeniem cech uświę
cających i uczłowieczających. Jest po 
prostu ciekawie zbudowana. I tkwi 
według mnie w tym nurcie myślenia 
o Zbawicielu, który pozwolił inne
mu autorowi w kilka wieków później 
napisać: „Ale Jezus schylił się/ i pi
sał palcem na ziemi / potem znowu 
schyl ił się I i pisał na piasku. /Matko 
[„.] robię takie śmieszne / i nie
potrzebne rzeczy I ale ty rozumiesz/ 
i wybaczysz synowi / zamieniam 
wodę w wino I wskrzeszam zmarłych 
I chodzę po morzu I oni są jak dzieci 
I trzeba im ciągle pokazywać coś 
nowego I wyobraź sobie / Kiedy 
zbliżyli się do niego/ zasłonił i wy
mazał litery I na wieki..." 

Gdyby w jakimś kącie dopadli 
mnie werystyczni wielbiciele ludo
wości, liturgii i staropolszczyzny, 
przypominam zawczasu, że Wielka
noc jest świętem radosnym, bo Pan 
Zmartwychwstał a poza tym wokoło 
jest wiosna. 

Jan Różewicz 
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NASI PRZYJACIELE 

Tradycyjnie, 6 lutego 1993 roku, Teatr Zagłębia 
przypomniał o kolejnej rocznicy swego powstania. Z tej 
okazji grupa Spo11sorów wsparła materialnie 
sosnowiecką scenę. Dzięki poniżej wymienionym 
Instytucjom i Firmom Teatrowi Zagłębia będzie trochę 
łatwiej służyć Swej Publiczności. 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 
41-200 Sosnowiec, 

ul. Wspólna 28, tel. 66-17-14 

Bank Przemysłowo-Handlowy SA w Krakowie 
Oddział w Sosnowcu 

41-200 Sosnowiec 
ul. Trzeciego Maja 28, tel. 66-39-35 

Bank Śląski SA w Katowicach 
II Oddział Sosnowiec 

41-200 Sosnowiec 
ul. Małachowskiego 7, tel. 66-04-91 do 3 

Powszechna Kasa Oszczędności 
Bank Państwowy 
41-200 Sosnowiec 

ul. Trzeciego Maja 9, tel. 66-02-62 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
i Usług Różnych 

" 
WAD MAR" 

41-200 Sosnowiec 
ul. Gwiezdna l, tel. 63-50--04 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

„INTERKARPOL" 
41-200 Sosnowiec 

ul. Jagiellońska la, tel. 66-45-08 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 

„POLMIN" 
41-250 Czeladź 

ul. Spacerowa 4, tel. 66-76-57 

TWD „ESO" 
Spółka z o. o. 

41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 9, tel. 66-59-20 

Sosnowieckie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego 

41-200 Sosnowiec 
ul. Sienkiewicza 25, tel. 66-48--41 
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ZESPÓL ARTYSTYCZNY TEATRU ZAGŁĘBIA 
w sezonie 1992/93 

Dyrektor I kierownik artystyczny 
Jan Klemens 

Kierownik literacki 
Jan Pierzchała 

Sekretan literacki 
Paweł Gabara 

Reżyser 
Jerzy Sopoćko 

Scenografowie 
Alicja Kuryło 

Małgonata Schubert 

Aktony 
Dorota Biały-Wieczorek 

Iwona Fornalczyk 
Krystyna Gawrońska 
Elżbieta Gonycka 
Ewa Kopczyńska 

Elżbieta Laskiewicz 
Barbara Medwecka 

Małgorzata Stachowiak 
Zygmunt Biernat 

Włodzimierz Figura 
Wiktor Fronczyk 

Jan Klemens 
Adam Kopciuszewski 
Zbigniew Leraczyk 
Wojciech Leśniak 

Marek Łyczkowski 
Dariusz Niebudek 
Artur Pierściński 

Stanisław Skrzyński 
Andrzej Śleziak 

Stale współpracują 
Lidia Bienias 

Katanyna Kulik 
Jolanta Szewczyk-K witkowska 

Andrzej Hołaj 
Jeny Korcz 
Marek Wilk 

Inspicjenci 
Ryszard Grochowina 

Stanisław Edward Mołek 

Suflerki 
Danuta Grochowina 

Krystyna Łyczkowska 
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Zastępca Dyrektora 
ALFRED KOWALSKI 

Główny Księgowy 

EDWARD DANEK 

_ Dział Upowszechniania Teatru 
URSZULA CIESIELSKA, JOLANT A SOSZYŃSKA 

HELENA WARZYŃSKA 

Kierownik Techniczny 
JERZY KOTULA 

Zespół obsługi sceny 
Sekcja §wiatła i dźwięku: MACIEJ KĘDZIERSKI - kierownik, 

ARTUR KARCZYŃSKI, EUGENIUSZ PIOTROWSKI, 
montaży§ci sceny: ANDRZEJ GÓRSKI - brygadzista, 

ZYGMUNT KUROWSKI, MARCIN WIĘCŁAWEK, JERZY ZDYBAŁ. 
Pracownia perukarska: ZDZISŁAW A MOLĘDA - brygadzistka, 

ZOFIA SEGDA. Garderobiane: JANINA KURDZIEL - brygadzistka, 
MARIA BRUDEK, WANDA ZYGMUNT. Rekwizytorka: DANUTA PATER. 

Pracownia krawiecka męska: 
ADAM SZYMAŃSKI - kierownik, HALINA GOCYŁA, JÓZEF BIEDRA, 

STANISŁAW KA WECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
MARIA STEFANIK - brygadzistka, MARIA BRONISZ, 

JOLANT A STOMPEL 

Pracownia modelatorska: 
ANDRZEJ SŁOWIŃSKI 

Pracownia stolarska: 
WITOLD KRACZYŃSKI, ZDZISŁAW WĄŻ, KAZIMIERZ ZIMNY 
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