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Gdy tłumacz zwróci1 s ię do mnie z prośbą , bym zgodził się na opublikowanie 
i wystawienie w Polsce mojej sztuki Historia o Milosiernej , powiedziałem mu 

otwarcie , że gdy pi sałem j ą w 1955 r. nie przychodziło mi na myśl, że mogłaby 
dotrzeć kiedyś do publiczności niebrazylijskiej . Obawialem się , by odbiorca polski 
nie padł ofiarą dwuznaczności i nieporozumień , w czym nie byłoby nic dziwnego, 
skoro nawet w Brazylii zarzucano mi nieposzanowanie Kościoła , nieprzystojność , 
bluźnierstwa itp. Pomawiano mnie między innymi o spirytyzm, bo w sztuce mówię 
o zmartwychpowstawaniu; nazywano mnie komunistą , ponieważ ujawniam przesądy 
rasowe pokutujące w Ameryce. To pomieszanie pojęć trwa jeszcze mimo poparcia, 
jakiego doznałem od zakonników, księży i biskupów, którzy przyjęli podstawowy, 
głęboko religijny sens mojej sztuki z uznaniem nie mniejszym niż oburzenie 
faryzeuszy najej elementy zewnętrzne i przypadkowe. 

Tymczasem jednak otrzymałem od redaktora Dialogu list w formie tak wzrusza
jącej dla każdego autora, że postanowiłem zgodzić się na zaprezentowanie sztuki 
w Polsce, zwłaszcza, że redaktor zaproponował mi napisanie wstępu , jaki uznam za 
najwłaściwszy dla lepszego zrozumienia treści sztuki. Postaram się więc dać takie 
wyjaśnienie. 

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jestem katolikiem. Katolikiem 
z wyboru, nie z tradycji, nie przyszedłem bowiem na świat w rodzinie katolickiej , 
jak większość Brazylijczyków. Rodzina moja jest protestancka, ja natomiast 
zostałem katolikiem już jako człowiek dorosły. Może dlatego czuję się tak ugrun
towany w mojej wierze; może dlatego widok księży, postępujących wbrew nauce 
Chrystusa i Kościoła, nie jest zdolny podważyć mojej wiary . Osoby występujące 
w moich sztukach nie są więc lepsze , ani gorsze od innych - duchownych czy świec
kich - które przychodzą je oglądać . Weźmy jakąkolwiek grupę społeczną , mieszczan 
lub robotników, katolików lub niekatolików, duchownych lub świeckich: wśród 
większości , bardziej lub mniej różnorakiej i niezdecydowanej, znajdą się ludzie 
nieuczciwi obok uczciwych, oraz - tu i ówdzie - jakiś święty lub zbrodniarz. 
Do księży zaś nie można stosować innej miary niż do pozostałych ludzi: na pięciu 
proboszczy parafii Taperoa w okresie mojego dzieciństwa - miejsce i czas, 
w których toczy się akcja sztuki - co najmniej trzech prowadziło życie nie
przykladne. Nie należy więc się dziwić , że starałem się zdemaskować to , co mnie -
podówczas protestanta - skłoniło do tak smutnej opinii o Kościele. Historia 
o Milosiernej potępia złe uczynki księdza i biskupa - tak samo jak złe uczynki resz
ty bohaterów. Ale jest pełna tolerancja dla grzeszników. Potępienie czynów , 
a wyrozumiałość przez wzgląd na okoliczności , w których zostały dokonane - o tym 
mówi każdy katechizm. Gdybyśmy byli sądzeni jedynie na podstawie naszych 
uczynków, wszyscy albo niemal wszyscy bylibyśmy skazani. „Jeśli będziesz patrzył 
na nieprawości, Panie, Panie, któż się ostoi?" Sztukę moją pisałem z myślą 
o inwokacji "Salve, Regina: życie , słodkości i nadziejo nasza, orędowniczko nasza!" 
Matka Boska powiada w mojej Historii, że do złych uczynków skłania ludzi lęk 



i w rezultacie popełniają je prawie nieświadomie. Nie zdejmuje to z człowieka 
odpowiedzialności za grzech. Nie znaczy to, że Najświętsza Panna grzech aprobuje; 
wyraża jedynie wielką gotowość współczucia z grzesznikami i rozumie różnicę 
między intencjami a postępkami. ,,Nie wiem co czynię: nie czynię tego dobra, co chcę, 
lecz zło, co mi jest znienawidzone" - wyznaje święty Paweł. Zachowując właściwą 
miarę - winno to być stosowane również i wobec nas, pospolitych grzeszników. 

W najmniejszym stopniu nie opowiadam się za ,,katolicyzmem nowoczesnym": 
żaden katolik nie może go uznać. Daleki jestem od tego. Kościołowi patronuje 
i patronował zawsze Duch Święty. Jest to jedyna na świecie instytucja zarazem ludz
ka i boska, jako że tylko ona nie błądzi. I w sztuce mojej nie znajduje się ani jedno 
zdanie, ani jedno słowo sprzeczne z prawdą głoszoną przez Kościół. W istocie, 
wyśmiewam w niej złego księdza i złego biskupa. Biskup posuwa się do tego, że 
grono ludzi, którzy dla zysku zezwalają na pogrzeb psa, nazywa ,,radą". Ale scenę tę 
umieściłem w sztuce po to, by wątpliwy komizm tego niesmacznego żartu uwydatnił 
pychę i nikczemność biskupa. Zamierzałem skompromitować złego księdza i złego 
biskupa - a nie księży czy biskupów w ogóle, szanuję bowiem dobrych dusz
pasterzy. Co do zakonnika natomiast, bierze on udział w ,,radzie" tylko dlatego, że 
jest świętym, z typu pokornych i milczących świętych, jakich wielu uświetniło his
torię Kościoła, nieraz przypłacając to własną krwią. Święty w rodzaju tego braciszka 
nie odważyłby się sądzić przełożonego, jakim jest dla niego biskup. Savonarola 
byłby się przeciwstawił rozkazowi biskupa, ale przypuszczam, że święty Franciszek 
uległby, a potem wykorzystałby tę sposobność do powszechnego nawrócenia 
i zbawienia. To zresztą sugeruje sama sztuka, bo Matka Boska zwraca uwagę 
Chrystusa na fakt, że zakonnik wstawia się za wszystkimi grzesznikami. 
Chrystus powiada do biskupa, że czas jego już się wypełnił. Pewien brazylijski kry

tyk katolicki doszedł do wniosku, że twierdzę w tej wypowiedzi, jakoby czas 
biskupów, czyli Kościoła, przemijał. Ja zaś po prostu chciałem powiedzieć, że 
czas życia biskupa upłynął. Jedno jedyne kłamstwo staje się nieod
wracalne w obliczu śmierci. I taki jest sens owego zdania. I dlatego 
szatan w sztuce mówi do zmarłych, że czas kłamstwa już minął. 

Historia o Milosiernej nie jest jeszcze jednym, zmoderni
zowanym ujęciem postaci Chrystusa: przedstawia ona Chrystusa 
wiecznego wobec sytuacji nowoczesnej. Albo inaczej: wobec 
sytuacji, która nie jest nowa, lecz której rozmiary 
i okrucieństwo przerażająco potęguje dzisiejszy skomplikowany 
świat. Gdy zapytywali Chrystusa: „Panie, kiedyśmy cię widzieli prag
nącym albo łaknącym, gościem albo nagim, chorym albo więźniem, a nie 
usłużyliśmy tobie?" - Jezus odpowiedział, że ilekroć nie usłużyli prześla
dowanemu, nagiemu, upokarzanemu, maluczkiemu i cierpiącemu, tylekroć 
Jemu nie usłużyli. Odnosi się to zarówno do czarnego,jak do białego . · 



Wszedłem do Kościoła jako obcy, pokonując niezliczone opory natmy psycholog
icznej, z wysiłkiem odróżniając to, co w nim święte - i co ukazuje się nam tylko 
wtedy , gdy przyjmujemy Ciało Chrystusa - od tego, co jest wynikiem kompromisów 
i tchórzostwa ludzkiego; pojąłem, że najważniejsza jest nauka Chrystusa i zasady 
dogmatyczne, reszta zaś wypływa z naszej złej natury, z naszej słabości, z naszej 
obłudy. Kościół nie ma z tym nic wspólnego . Bez trudu więc mogłem rozpoznawać 
i zwalczać niecny czyn tego czy innego księdza, biskupa lub papieża, odrzucając 
faryzeuszostwo i pamiętając zawsze, że w pewnych okolicznościach jesteśmy zdolni 
do wszystkiego. Szczęśliwi ci, którym sprzyjające warunki ułatwiają stosowanie 
w praktyce zaleceń Chrystusa i Kościoła. A nieliczni są tacy, którzy nie załamu ją się 
pod wpływem przeciwności. 

Katolicy jednak mają manię ukrywania ułomności. Z tego też powodu, gdy byłem 
jeszcze protestantem, myślałem - z jednej strony - że katolicy wierzą w nieskazitel
ność papieża, a nie w jego nieomylność, co jest rzeczą odmienną, z drugiej zaś 
strony sądziłem, że jednoczą się wokół Kościoła z dwóch przyczyn: wskutek ciem
noty albo hipokryzji. Ale oto pewnego dnia wpadła mi w ręce książka Georges'a 
Bernanosa o księżach-światowcach, trzymających się kurczowo władzy w dziedzinie 
gospodarczej i politycznej, biorących udział w intrygach hierarchii - zwłaszcza 

w Hiszpanii - słowem o tym wszystkim, czego nienawidziłem w ziemskim aspekcie 
Kościoła, a czemu wzbrania się dać wiarę zła wola ludzka lub fałszywe pojęcie 
o szacunku. Stało się to początkiem mego nawrócenia. Tylko taka linia postępowa
nia może mi dać zadowolenie . A inni, stojący jak ja niegdyś, poza Kościołem, mogą 
chyba z tego wnioskować, że skoro dostrzegam te sprawy i trwam w katolicyzmie, to 
widać istnieje coś niezwykle czystego, świętego i wartościowego w tym Kościele, 
który tak kocham, a którego ongi tak nienawidziłem. 

Trzeba jeszcze wspomnieć, że cała moja sztuka, od początku do końca, jest jakby 
„zabawą". Jakże bowiem inaczej tłumaczyć sobie jej założenia psychologiczne? 
Bandyta wpada w pułapkę, niesłychanie naiwnie zastawioną, ksiądz zostaje 
w sposób niemniej prosty oszukany, biskup zaprzedaje się, by wyprawić pogrzeb 
psu; w rzeczywistości sprawy te są znacznie staranniej zamaskowane, subtelniejsze 
i bardziej groźne. Ale przecież chodzi tu o sztukę ludową, której autor prosi widzów, 
aby wierzyli we wszystko jak dzieci, aby wspólnie z nim i aktorami mogli się bawić, 
dyskutować i myśleć w ciągu dwóch godzin przedstawienia. Takiej sztuki nie należy 
traktować jak rozprawy teologicznej ani oglądać w „nastroju uroczystym". 

Mam nadzieję, że katolicy i ludzie dobrej woli w Polsce przyjmą moją sztukę za 
taką, jaką faktycznie jest: za dowód miłości synowskiej do Matki Bożej i Kościoła. 
Jeśli stanie się to dla nich jasne, będę dobrze wynagrodzony za różne drobne niepo
rozumienia, jakie może wzbudzić. Jeśli zaś nie wzbudzi.Jadnych wątpliwości, będę 
jeszcze bardziej zobowiązany i pełen uznania dla szlachetnego wysiłku , zrozumienia 
i wnikliwości tłumacza, redaktora i reżysera, którym wyrażam tu podziękowanie. 

Ariano Suassuna 
Dialog 10/1959 



Wewnątrz to, wewnątrz także jest jeszcze inne zło, wśród tego 
samego rodzaju pokus, zło, które trawi siły tych, którzy podoba

ją się sami sobie, chociaż u innych nie mają uznania lub wręcz 
wywołują krytykę, i nawet nie usiłują podobać się komukolwiek poza 
sobą. Lecz ci, co się sobie podobają, bardzo nie podobają się Tobie, 
nie tylko wtedy, kiedy biorą za dobre to, co nie jest dobre, ale także, 
gdy dobra Twoje uważają za swoje; albo gdy dobra te uważają za 
Twoje, lecz przypisują je swoim zasługom, lub nawet, gdy je uważają 

za dary Twej Łaski jednakowoż nie cieszą się z nich, jako ze 
wspólnego dobra, ale zazdroszczą ich innym. 

Niech więc słudzy Twoi działają już na ziemi nie tak, 
jak wśród wód niewierności, wymową cudów, tajemnic 

i mistycznych głosów, na które ciekawie nadstawia ucha 
nieświadomość, matka zdumienia i lęku, jaki budzą tajemne 
znaki - taki bowiem jest wstęp do wiary dla synów Adama, 
którzy zapomnieli o Tobie kryjąc się przed Twoim 
obliczem, i stają nad przepaścią - lecz niech działają jak 
na suchej, oddzielonej od odmętów przepaści, i niech 
będą wzorem dla wiernych, żyjąc na ich oczach 
i pobudzając ich do naśladowania. Nie słuchanie 
bowiem, lecz wykonywanie ma być rezultatem słów: 
„Szukajcie Boga, a będzie żyła dusza wasza"; „by 
ziemia wydała duszę żyjącą". „Nie upodabniajcie się 
do tego świata", chrońcie się przed nim. Dusza żyje, 
gdy unika go, a umiera, gdy pożąda. Chrońcie się 
przed dziką gwałtownością pychy, przed ociężałą 
rozkoszą rozwiązłości i przed pozorami fałszywej 

„wiedzy"; by stały się jako dzikie zwierzęta, które ułagod
zono, jako bydlęta poskromione i jako węże, które straciły swój jad; 
w ten bowiem sposób alegorycznie wyrażone są poruszenia duszy; ale 
pyszna wyniosłość, rozkoszna rozwiązłość i zatruta ciekawość są 
poruszeniami duszy umarłej, ponieważ umiera nie w ten sposób, by 
pozbawiona była wszelkiego ruchu; ale umiera, oddalając się od 
źródła żywota, a równocześnie bierze ją w swe objęcia przemijający 
świat, do którego staje się podobna. 

Święty Augustyn 
Wyviania , Warszawa PAX, 1954 



CZY KOŚCIÓŁ NAS OKŁAMAŁ? 
Polska jest dziś krajem ludzi w stanie podgorączk~wy~. Nie ma_ sprawy: 

która by nie wzniecała płomienia. Patrząc w P?lsk1 ~aJobra~, widz~ C?S 
w rodzaju tysiąca ogników na mokradłach: Za kaz~ym. swrnte~em kryje się 
człowiek, a niekiedy nawet grupa ludzi. Ludzie ~i s~ pełm rzetel~y~h 
poświęceń. To nje jest tak, że każdy szuka tu swego; jeśli nawet zdarza Ją się 
skończeni egoiści, to są w mruejszości. w_idzę ~uszpasterzy -:- ch?ćby tych 
„od chrystusowców" ze Szczecina, z ktorym1 spotkałem się medawn?
spieszących do „swoich" szkół, z niepewnością w duszy, co usłyszą: .czy ze 
są solą tej ziemi, czy jej wstydljwym śmieciem? Widzę artystów, ludzi teatru 
- tak niedawno moich studentów z reżyserii - jak z ogromnym trudem, 
szukając zrozumienia i porozumienia, usiłują zrobić „coś pięknego" 

w naszym „marnym czasie". Potem widzę 
uczonych na młodych polskich uczelniach - choć
by tyGh z Rzeszowa i Szczecina - niosących te 
swoje płomyki przez wielki popiół. W telewizji 
widzę górników, którym - jak mówią - „chodzi 
o Polskę". Widzę też polityków i słyszę, że im też 
„idzie o Polskę". Dostrzegam wszędzie ogromny 
ładunek ludzkiej uczciwości. I wszędzie roz
gorączkowanie. Uczciwość powi~na l~d~i łączy~, 
cóż z tego, gdy rozgorączkowame dz1eh. Ludzie 
nie są w stanie „przebić się" ku ludziom.W środku 

tych mokradeł - Kościół. Temat gorący, pobudzający w.yobraźnię, wy_wrac~
jący uczucia. Oto na naszych oczach i z naszym udziale~ toczy się _spor 
o Kościół. Wszędzie - od uniwersytetu poprzez prasę az po targowisko. 
Są oskarżyciele i obrońcy. Są nieprzekupru sędzi owi~. Gdzieś daleko na 
horyzoncie sporu majaczy jakiś bunt. Podgorączkowy - J~ wszystko. . . 

Staram się zrozumieć, lepiej pojąć. Co wznieca ten płorrueń? Co w~aśc1wie 
się pali? Czy słoma płonie c~y węgieł d.oI?u? !~ś~i ws~ystko .to Jest sło
mianym ogniem, to nie warto s1_ę zastanawrnc. A.Je~h pł?~e węg1~ł domu, ~o 
znaczy, że wkraczamy w wazny okres naszej bistoru, kto wie, czy me 
ważniejszy w skutkach niż okres ,,komunizmu". . . . . 

Spójrzmy zatem w sam środek płomieni. Zbierzmy powoi! w pam1_ę~~ 
wszystkie zarzuty, jakie stawia się dziś K?ściołowi. Oto sp,rawa rehgn 
w szkołach publicznych. Oto sprawa poparcia wyborczego, ktorego o.wo~e 
mamy w parlamencie. Czy Kościół poparł i kogo poparł? Oto antysemityzm 
dzieci Kościoła - jest czy go nie ma? 

Sprawa „wartości chrześcjjańskich" w konstytucji, w ustawie o środkach 
przekazu ... Sprawa aborcji; karać, ~e .karać, kogo karać? Do tego ~o~~odzą 
jeszcze sprawy szczegółowe, bardziej lokalne: budowac n~wy kosc1oł czy 
nie budować? Czy zrobić kapljcę czy salę ko~~ertow~? Ktore~o ~ai:lamen
tarzystę kocha biskup bardziej, a którego mniej? Mozna pow1edziec: ~o są 
właściwie drobiazgi. Można także dodać: to prasa robi sprawę. A więc_ -
słomiany ogień. A jeśli nie? A jeśli zapalił się już węgjeł domu? Wsz~stk~e 
przytoczone pytania dają się bowiem streścić w je_dnym, które okazuje się 
fundamentalne: czy Kościół chce władzy, czy ~Je chce? Czy chce nam 
zafundować państwo klerykalne? Państwo wyznaruowe? Innyrru słowy: czy 
Kościół nas okłamał? Kościół powiedział, że nie chce państwa wyzna-
niowego, a robi tak, jakby chciał. . . . , . 

Pytanie jest przesycone bólem. ~o nie ~est ~ytanie z.wy~łeJ. c1ekawosc1, 
pytanie obojętnych. Jest to pytame ludzi.' kt?rzy znaJd~Ją się 
w stanie podgorączkowym. Czy mamy się mm oburzac? Czy 
mamy wołać: „jak tak można!"? Czy mamy mówić: „tylko wr?
gowie Kościoła mogą pytać, czy okłamał"? Owszem, takie 
postawy też są możliwe. Spróbujmy jednak mi.mo wszyst~~ 
pochylić się nad tym bólem z powagą charak~eryzuJą~ą rzetelno_sc 
myślenia i choć trochę rozumi,eć. ~ie odpowi.em tutaj na pytame: 
okłamał czy nje okłamał? Myslę, ze na pytanie tak sformuło.wa~e 
powinien odpowiedzieć każdy z osobna w głębj s.wego. su.rruema. 
Pragnę rozważyć krótko inny aspekt -:-- ból. Py~ame .boh ru~ tylko 
tych, do których jest skierowane, ale i tych, ktorzy Je za~aJą. Ten . , 
moment nie powinien ujść naszej uwadze. Rozglądam się za s~tuacJą, kto~a 
by przypominała naszą. Czy można natrafić na podob~~ ból w mnym czasie 
i innym miejscu? Cofam się aż do okresu refon:nacjI. Rozgo_rączkowana 
Europa, zwłaszcza Niemcy. Spory o gospodarkę. 1 spory o politykę. Nagle 
wybucha spór o Kościół. Pytallie ~rz~: ~~y Kośc1ó~ c~ce ~ł.adzy? Sygnale~ 
stała się sprawa handlu odpustami. Kosc1oł kupcz~ swiętoscią, aby zapewn~c 
sobie doczesną wspaniałość! Sprawa odpustów me była .z punktu ~1~z~n~a 
teologii sprawą skompljkowaną. Kto jedn~ słuch~. te?log1cznych wyjas~en! 
Lawina ruszyła. Siła uczuć okazała się większa mz siła rozsądku. Uczucie -
wzburzone uczucie - stało się źródłem nowych pytań, które jeszcze bardziej 
je rozpalały. Jak to jest z prymat~m yapieża? ~zy tradycja .Kościoła jest 
waż-ruejsza ruż Biblia? C~y Duch S~1~ty s~m osw1e~a człowieka poszu~u
jącego Boga, czy po.trz~buJe do tego JakieĘOS „urzędu ? C~ym nap~aw~ę Jest 
Eucharystia? Emocje sięgnęły bruku. Kazde z. tych. ~y~an stał~ się c1o~em 
w jedność. Pewnego dnia jedność pękł~._~o dm~ dzlSleJs~eg? me potrafimy 
się scalić. Ale staramy się. Jest spokojniej, mozna pomyslec. Nasza polska 



wiara nigdy nie przeszła przez naprawdę radykalną krytykę wewnętrzną . 
Dotychczasowe krytyki miały charakter zewnętrzny. Towarzyszyło im 
prześladowanie. Dlatego nie robiły większego wrażenia. Dziś sytuacja się 
zmieniła . Nie ma już prześladowania. I jeśli się dobrze przyjrzeć, to się 
zobaczy: to nie obcy, to dzieci polskiego chrześcijaństwa stawiają pytania. 
Czyżby powtarzało się u nas „coś" z czasów reformacji? 
Można na to patrzeć dwojako. A więc można założyć, że nadal chodzi 

o krytykę zewnętrzną i z mozołem szukać źródeł tej krytyki w spiskach 
„ludzi podziemnych". Wtedy trzeba będzie powiedzieć: „oto wrogowie 
Kościoła podnoszą głowę!" Ktoś inny zapyta: „I gdzie tu wdzięczność?" 
Ktoś jeszcze inny odpowie zgorszeniem: „Jak tak można?" Ale można 
inaczej: pochylić się nad bólem, nad całym rozgorączkowaniem ludzi 
i z cierpliwością pasterza dusz łagodzić bóle i wyjaśniać wątpliwości. Bo czy 
to wszystko nie jest jednocześnie jakąś szansą? Czy nie stanowi okazji do 
powtórnego przemyślenia spraw podstawowych? W końcu Kościół nauczył 
się czegoś po tamtym rozdarciu. Nie zasłonił błędów. Pogłębił wiedzę 
o sobie. Czy nie nadszedł czas, by mądrość Kościoła stała się również 
w jakimś zakresie mądrością rozgorączkowanych? 
Słowa te piszę przed Bożym_Narodzeniem. Właściwie spisuję myśli, które 

sformułowałem w kościele Sw. Anny w Krakowie po „podróży" przez 
Polskę i po konferencji na temat religijności w krajach postkomunisty
cznych, jaka odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mam przed oczami 
kraj w stanie podgorączkowym. Jednocześnie wsłuchuję się w g~osy idące 
z głębi świąt Bożego Narodzenia. Głosy te mówią o pojednaniu. Zywy Bóg 
pojednał się ze swoim stworzeniem i oto „Słowo stało się ciałem" . Dziś 
człowiek jedna się z drugim człowiekiem, a także z samym sobą. Dziecko 
wchodzi do kryjówki kobry i bezpiecznie tam mieszka. Powtarzają się słowa 
Księgi Rodzaju: „I dobre było". Pojednać można się bowiem tylko wtedy, 
gdy się odkryje, że „dobre było", że „dobre jest". Człowiek patrzy w głąb 
swego dramatu i mówi: „W gruncie rzeczy - dobre. A że dobre, to i godne 
pojednania". Czy czegoś podobnego nie trzeba odkryć na naszych polskich 
mokradłach? Tysiące błędnych ogników, które kręcą się wokół siebie 
w jakimś chocholim tańcu. Za nic w świecie nie są w stanie przebić skorupy, 
która je dzieli. Coś mówią, ale mówią tak, żeby się obrazić, a nie tak, żeby 
się przekonać. Jaki człowiek, taki jego język. Jaki język, taki ból. W środku 
mokradła - Kościół. Jak czarne wrony krążą wokół jego wieży pytania: 
okłamał czy nie okłamał? Różnice między ludźmi są rzeczywiście wielkie, 
a przeciwieństwa ogromne. Ale, ale ... W końcu nie przesadzajmy. Gdzie im 

tam do przeciwieństwa między dzieckiem a kobrą! 
Ks. Józef Tishner 

Nieszczęsny dar wolllości, ZNAK , Kraków 1996 
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DUCHOWIEŃSTWO 
Powiedziałem, że nie spotkałem w życiu nikogo, kto by stracił wiarę po 

przeczytaniu Marksa lub Lenina, ale spotkałem wielu takich, którzy ją utracili 
po spotkaniu ze swoim proboszczem. Wypowiedź ta wzbudziła wiele pro
testów. Między innymi taki: „Wielu ludzi »używa« proboszczów jedynie 
w celu chrztu i pochówku. Msza święta, spowiedź, komunia święta - podobnie 
jak i proboszczowe pośrednictwo - nie są im potrzebne. Bóg raczy wiedzieć, 
w co ci ludzie wierzą. Na pewno w to, że dziecko musi być ochrzczone, 
a potem, gdy dokona swego żywota, przez księdza pochowane. Z tego, co 
wiem, właśnie tego typu kategoria ludzi »traci« najczęściej wiarę w Boga 
z powodu proboszcza. Bo ten raz i drugi obruszył się na takie egzorcystyczno
grabarskie potraktowanie jego osoby. Wydaje mi się rzeczą niemożliwą 
spotkać człowieka wierzącego w Boga, który by z powodu któregokolwiek 
proboszcza stracił swą wiarę. Byłaby to rzecz, o której nawet filozofom (prócz 
ks. Tischnera) się nie śniło". (A. Troszyńki, Przegląd Katolicki 9, 1993) 
A więc dobrze. Nie będę opowiadał snów, lecz przytoczę dwa fakty, które -

moim zdaniem - ilustrują zjawisko bardziej ogólne. Oto szkoła podstawowa, 
klasa szósta. Ksiądz prowadzi lekcję o pladze pijaństwa . W klasie - dziew
czynka z licznej rodziny, córka alkoholika. Ojciec w upojeniu alkoholowym 
jest agresywny i matka z trudem utrzymuje cały dom. W pewnym momencie 
ksiądz zwraca się do dziecka: „A teraz ty opowiedz dzieciom, co to znaczy 
mieć ojca alkoholika". Dziecko się rozpłakało, wybiegło z lekcji. Dziś jest 
dorosłe. Nie chce mieć nic wspólnego z duchowieństwem. 

Drugi przykład podobny, choć wydaje się dziś nieprawdopodobny. Ksiądz 
przygotowuje dzieci do bierzmowania. Wśród dzieci - dziewczynka, która 
śpiewa w scholi, bierze udział w ruchu oazowym. Jej ojciec jest protestantem. 
Gdy ksiądz dowiaduje się o tym, mówi kategorycznie: „Nie pójdziesz do bierz
mowania, macie w domu heretyka". Co? Nieprawdopodobne? No właśnie, 
a jednak prawdziwe. W obu wypadkach cios poszedł bardzo głęboko. Pozosta
wił ranę. Rana boli po dziś dzień. Budzi łańcuch skojarzeń. To znane prawo 
psychologiczne: sutanna źle się kojarzy. Czy oznacza to zerwanie z Bogiem? 
Nie wiem. Ale zerwanie z instytucją- tak. 

Pan Troszyński był łaskaw napisać: „Bóg raczy wiedzieć, w co ci ludzie 
wierzą". Może i ma rację. W co wierzyły wspomniane dziewczynki? Były 
dziećmi. Wiara dzieci, to wiara dzieci . Ale wiara nie znosi natury, lecz na niej 
buduje. Kiedy dochodzi do tego, że na naturze powstaje boląca rana, to nie 
należy się dziwić, że dziecięce odejścia trwają lata. To nie jest tak, że gdy ktoś 
traci wiarę, można lekceważąco powiedzieć: „To nie była prawdziwa wiara, bo 
prawdziwej wiary się nie traci". Wiarę prawdziwą też można stracić. Traci się 
ją wtedy, gdy niszczeje naturalne podłoże, które łaska ma uszlachetnić. 

Dlaczego o tym mówię? Po mojej wypowiedzi „o proboszczach" usłyszałem: 
„Po co o tym mówić? Po co dostarczać amunicji wrogom Kościoła? Powiedz 
o tym na rekolekcjach do księży". Odpowiadam: gdyby chodziło o zwykłe 
potknięcie jednostek, można by sprawę załatwić polubownie ewentualnie 
odesłać pokrzywdzonych do biskupa. Ale to nie jest zwykłe potknięcie jednost
ki. Sprawa jest głębsza. To tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego musimy 
(wszyscy) zapytać: Czy my, duszpasterze , my duchowieństwo, jesteśmy zdolni 
do dialogu z inaczej myślącymi? 
Powróćmy raz jeszcze do przytoczonych powyżej przypadków. Trzeba 

wiedzieć , że zarówno pierwszy, jak drugi duszpasterz byli przekonani, że racja 
jest po ich stronie. Jeden zwalczał plagę pijaństwa. Byl święcie przekonany, że 
pijaństwo jest największym nieszczęściem parafii. Czy głos dziecka-ofiary nie 
byłby przekonywający? Drugi był „katolikiem". Myślał zapewne: „ekumenizm 
ekumenizmem, ale wartości katolickie są najważniejsze" . Niezdolność do dia
logu bierze się stąd, że człowiek jest absolutnie pewny swego. A jak tu nie być 
„pewnym swego"? Przejrzałem dzisiaj w „dzienniku katolickim" polemikę 
księdza Waldemara Kulbata z Romanem Graczykiem (Słowo - Dziennik 
Katolicki, nr 65, 1993). W gruncie rzeczy sytuacja podobna: po prostu 
polemista nie rozumie. Lacroix powiedział kiedyś: „Rozumieć drugiego, 
to podzielać jego niepokój". Autor artykułu w Słowie nie podziela i nie chce 
podzielać cudzego niepokoju. Mamy przed sobą dwa obok siebie biegnące 
monologi . Nie chcę zagłębiać się w statystyki. Nie wiem, ilu ludzi straciło swą 
wiarę z powodu „monologicznych talentów" duchowieństwa, a ilu ją 
zachowało i umocniło. Nie kwestionuję również pracy, poświęcenia i mozołu 
ogromnej większości polskich duszpasterzy. Nasze duszpasterstwo jest jedną 
z nielicznych dziedzin , gdzie nie było żadnego „kryzysu pracy". To, co piszę, 
nie jest żadnym osądzaniem, lecz postawieniem problemu, który istniał zanim 
go postawiliśmy. Głębszy sens problemu jest taki: jeśli sposób przepowiadani 
a wiary jest istotnym składnikiem wiary, to rodzi się pytanie, czy nie rysuje się 
jakaś sprzeczność między jednym a drugim, czy wiary, która jest dialogiczna, 
nie przekazujemy monologicznie? 
Zapytajmy zatem: jakie przeszkody piętrzą się na naszej drodze dialogu? Czy 
głównym źródłem błędu nie jest nasz sposób rozumienia istoty chrze
ścijaństwa? Czy w związku z tym nasze duszpasterstwo nie choruje na brak pew
nego autentyzmu? Czy jest naprawdę „pasterzowaniem"? Czy jest paste
rzowaniem ducha? 
Widzę dwie główne przeszkody: jedna bierze się z pomieszania religii 

z moralnością - nazywam ją „moralizmem"; druga: z pomieszania religii 
z polityką- nazywam ją zaczątkiem ,,religii politycznej". 

Ks. Józef Tishner 
Nieszczęs11y dar wolności, ZNAK, Kraków 1996 





KRYTYKA I OBRONA KOŚCIOŁA 
Kościół stał się dziś w Polsce przedmiotem dość rozgorączkowanej krytyki. 

I choć krytyka ta nie sięga tego poziomu, jaki znamy z przeszłości, to spus
toszenia, jakie czyni, są podobne. Nikt nie zarzuca dziś Kościołowi, że 
zafałszował ideę łaski i pozwaJa sobie na handel odpustami, jak to zarzucał 

Kościołowi protestantyzm. Nikt nie głosi, jak Fryderyk 
Nietzsche, że moralność chrześcijańska jest wytworem 
poczucia zemsty, z jaką słabi i pokonani odnoszą się do 
wspaniałych zwycięzców. N ikt nie rozpowszechnia 
poglądu, który pochodzi od Zygmunta Freuda, że religia 
to obsesyjna neuroza ludzkości. To nie w Polsce 
wymyślono teorią demitoJogizacji chrześcijaństwa, 
racjonalistyczną krytykę religii, filozofię relatywizmu 
etycznego itp. Pod pewnym względem Kościół 
w Polsce ma uprzywilejowaną pozycję intelektualną: 

racjonalizm nie przeniknął głębiej w jego rdzeń. 
Niemniej krytyka istnieje. Często jest ona tak 

płytka, tak powierzchowna, pełna prostackich 
uproszczeń, że człowiek się dziwi, jak jest 
możliwa w katolickim bądź co bądź kraju. Mimo to 

przykuwa uwagę i sieje spustoszenia. Wydaje się, 
że stosowane najczęściej argumenty krytyczne dają 
się sprowadzić do dwu grup: jedne mają charakter 

etyczny, drugie charakter polityczny. Krytyka 
o charakterze etycznym sprowadza się do jednego 

zarzutu podstawowego: Kościół nakłada na ludzi 
ciężary, których ludzie nie są w stanie unieść. Czy Bóg 
może wymagać od człowieka niemożliwości? Czy głos 
wymagań Kościoła jest rzeczywiście głosem Boga? 

Krytyka o charakterze politycznym wiąże się z jednym 
pytaniem podstawowym: jaką rolę powinien odgrywać 
Kościół w budowaniu naszej nowej rzeczywistości? 

Czytamy: "Oddajcie co cesarskie cesa-rzowi". Komunizm 
dążył do tego, by to, co cesarskie, zawładnęło tym, co boskie; komunizm 
chciał upaństwowić Kościół. Dziś rodzi się przeciwny niepokój: czy to, co 
boskie, nie chce przekreślić tego, co ludzkie; czy Kościół nie pragnie 
„ukościelnić" państwa? 

Skoncentrowane wokół tych dwóch zagadnień dyskusje toczą się na roz
maitym poziomie. I choć bardzo często przybierają postać bezmyślnej 



gadaniny, to jednak gdzieś u ich źródeł daje się odczuć realny niepokój. 
Niepokój ten można wyrazić następująco: kiedyś Kościół ukazywał się 
ludziom jako obrońca wartości boskich i ludzkich; powtarzano: „drogą 
Kościoła jest człowiek". Dziś ten punkt widzenia gdzieś się zapodział. Kościół 
jest postrzegany jako jakieś zagrożenie człowieka. Zrodził się lęk, że Kościół -
broniąc praw boskich - gotów jest przekreślić prawa ludzkie. 

Co począć z tym lękiem? Zamknąć na niego oczy? Zatkać uszy? A może 
potraktować go jako znak czasu - jako szczególny sygnał dla duszpasterstwa -
jako drogowskaz zarówno krytyki,jak obrony Kościoła? 
Pamiętamy pierwszą encyklikę papieża Jana Pawła II: „Jakąż wartość musi 

mieć w oczach Stwórcy człowiek, że zasłużył na takiego i tak potężnego 
odkupiciela„." (Redemptor hominis, 10). Staje przed nami raz jeszcze zadanie 
przemyślenia związku między wartościami ludzkimi i boskimi. Trzeba ukazać, 
że to, co boskie, jest również najgłębiej ludzkie, a to, co ludzkie, jest również 
boskie. Niektóre wymagania stawiane dziś człowiekowi przez Kościół wydają 
się mu zbyt wysokie. Ale czy wymagania te nie są również wyrazem 
najgłębszej wiary w człowieka? Tej samej wiary, jaką Chrystus obdarował 
Piotra? Budowanie autonomicznego państwa to dziś wielkie zadanie naszego 
pokolenia. Ale Kościół widział upadek niejednego państwa. Kościół wie, że 
państwo to krucha struktura i pójdzie dość szybko w rozsypkę, jeśli nie 
zostanie związane tym, co w pięknym języku Norwida nazywa się „wielkim 
zbiorowym obowiązkiem". Kościół, który poddaje radykalnej krytyce ten 
świat, z natury rzeczy prowokuje krytykę. Ale bywają puste i bywają sen
sowne krytyki Kościoła. Sensowna krytyka Kościoła to taka krytyka, która 
wcześniej , czy później musi stać się afirmacją Kościoła - musi przerodzić się 
w jego obronę. Bronić Kościoła znaczy: pokazywać, czym on naprawdę jest. 

Czym jest Kościół? Jest głosem Transcendencji, która mówi do nas. Mniej 
ważne jest, jak mówi, mniej ważne, co mówi, ważne - Kto mówi. Bóg nie 
mówi do nas wprost, twarzą w twarz. Takie mówienie Boga oznaczałoby 
śmierć słuchacza . Bóg mówi do nas, wcielając się w głosy tego świata -
w szmery, szumy, wołania ludzkie. Na tym polega paradoks obecności Boga 
wśród nas: głos, którym mówi Bóg, jest zarazem głosem, który przygłusza 
Boga. Taki jest Kościół: głosem i szumem, śpiewem i zgrzytem. Krytyka 
Kościoła polega na tym, że się rozróżnia szum od śpiewu. Trzeba tak słuchać, 
aby w głosach, które brzmią po ludzku, usłyszeć idącą przez dzieje wielką 
pieśń Boga. 

Ks. Józef Tishner 
Nieszczęs11y dar wo/11ości, ZNAK, Kraków 1996 



P
ierwszym dyrektorem teatru przy ul. Cegiel

nianej (obecnie Jaracza) mianowano Alek
sandra Zelwerowicza. Za jego dyrekcji 

(1909-1911) Łódź, jako pierwsze miasto Królestwa, 
oglądała dzieła Wyspiańskiego: Klątwę i Wesele. 
W złotej serii dramatu narodowego znalazły się 
ponadto Mickiewiczowskie Dziady, Fantazy, Sen 
srebrny Salomei i Sa-

Wyspiańskiego . Teatr Wojska Polskiego skupiał 

znakomitych aktorów. reżyserów i scenografów. 
m.in .: Aleksandra Zelwerowicza. Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego. Edmun
da Wiercińskiego, Józefa Węgrzyna, Jacka Woszcze
rowicza, Jadwigę Chojnacką, Jana Świderskiego , 

Czesława Wołłejkę . 

muel Zborowski Sło

wackiego oraz Irydion 
Krasińskiego. 

Teatr 
Przez kilka powo

jennych sezonów fas
cynował swoimi spek
taklami nie tylko Łódź. 
lecz i cały kraj. Swoiste 
i niepowtarzalne piętno 
na artystcznych doko
naniach teatru wycis
nęła indywidualność 

Leona Schillera, który 
kierował łódzką sceną 

w łatach ł 946-1949. 

W okresie między
wojennym Teatrem kie

rowali m.in. Bolesław 
Gorczyński , Karol Ad
wentowicz. Karol Bo
rowski, Stanisława Wy
socka, Kazimierz Wro

czyński. 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą stupiętnastoletniej 

tradycji polskiej sceny w Łodzi. 
Zanim zyskał obecną nazwę, 

znany był jako Teatr Polski, 
Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

Koloryt i rozmach 
zapewniły łódzkiej scenie przede wszystkim insce
nizacje Schillerowskie, będące najśmielszą i naj
konsekwentniejszą manifestacją teatru politycznego 
(Szwejk Ha~ka , Cjankali Wolffa. Krzyczcie Chiny 
Tretiakowa, Nie-Boska komedia Krasińskiego, 
Kordian Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sławy, 
jak: Biegański , Adwentowicz. Jaracz, Krasnowiecki , 
Wysocka. Zelwerowicz. Znicz, Mielewski. wśród 
scenografów - Andrzej Pronaszko, Władys ław 

Daszewski, Konstanty Mackiewicz. 
W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miejski 

zamieniony został na niemiecki Theater zum Litz
mannstadt. W 1944 roku, w atmosferze niepokoju 
i szybkiego wywożenia urzędów niemieckich, teatr 

został zamknięty. 

W styczniu 1945 roku przybył do Łodzi zespół 
Teatru Wojska Polskiego kierowany przez Wła

dysława Krasnowieckiego. Za swoją siedzibę obrał 
budynek przy ul. Cegielnianej. Łódzką działalność 
rozpoczął 22 marca 1945 roku inscenizacją Wesela 

Dorobek jego łódzkiej 

działalności był imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotował dziesięć 
inscenizacji. Do najwybitniejszych należy zaliczyć: 
Krakowiaków i górali Bogusławskiego. Celestynę 
de Rojasa , Bur:ę Szekspira, Igraszki z diabłem 
Ordy, Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynuacją 
zarówno nurtu politycznego jak i umiłowanej przez 
niego formy teatru ludowego. Scalały wielkie trady
cje rodzime z aktualnymi treściami. które niósł bie

żący cza . 
W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska Pol

skiego wraz z Schillerem przeniosła się do War
szawy, dyrekcję łódzkiej sceny objął Iwo Gall , 
a Teatr zyskał patrona w osobie Stefana Jaracza. 
Następca Galla, Feliks Żukowski, akcentował 

przywiązanie do schillerowskich tradycji i wolę ich 
podtrzymywania. W pamięci pozostała inscenizacja 

Zbójców Fryderyka Schillera , dokonana po raz 
pierwszy po wojnie przez Czesława Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli ko
lejno: Emil Chaberski ( 1956-1957), Aleksander 
Bardini i Konrad Łaszewski (1957- 1958) oraz 
Karol Borowski ( 1958-1960). 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukowskiego 
( 1961-1971) w repertuarze dominowały ztuki 
reprezentujące nurt polityczny: Tr:ecia Patetycvw 
Pogodina. Strach i nędz.a .. Tr:eciej Rzeszy" Brech
ta. Caligula Camu a, i równolegle do tej linii - cykl 
„k lasyków współczesności" zainaugurowany Ondy
ną Giraudoux i Szekioma postaciami scenicmymi 
w poszukiwaniu autora Pirandella. Od listopada 
1965 roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stał się 
Teatr 7 .15 . Prezentowano nitaj komedie. farsy. wi
dowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejowskiego 

(1971-1978) interesował przede wszystkim dialog 

z widzem o współczesnośc i. a także uniwersalne 
problemy ludzkiej egzystencji w ujęciu klasyków. 
Do ciekawszych spektakli należały m.in.: Hamlet, 
Henryk lV Szekspira. Oskarżyciel public::.ny Hoch
waldera, Nie-Boska komedia Krasińskiego, War
szawianka Wyspiańskiego , Bolszewicy Szatrowa, 
Dni Turbinów Bułhakowa. adaptacja Popio/11 i dia
me/l/11 Andrzejewskiego. Od połowy lat sześć

dziesiątych z Teatrem współpracował Jerzy Grze
gorzewski - reżyser Kattkaskiego kredowego kola 
Brechta, Wesela Wyspiańskiego. A111ygony Sofo
klesa, Balkonu Geneta. S:ewców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność Małej 
Sceny. Prezentowano na niej spektakle kameralne. 
w których bliski kontakt z widownią tworzył nową 
jakość kulturową. Grano tum. in.: Te twoje chmury 
Westphala, Alfa Betę Whiteheada , Rose11kra11t;:. 
i Gildenstern nie ~_1yą Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakowskiego 
( 1979-1992) Teatr prowokował repertuarem, w któ
rym rea l izm i obyczajowość sąsiadowały z me
tafizyką. bulwar z poetycką metaforą. Uznanie kry
tyki i publiczności zyskały premiery: Trans-Atlan
tyku Gombrowicza, Pamiątek Soplicy Rzewuskie-

go, Obywatela Pekosiewic~a Słobodzianka (wszys
tkie w reżyserii Mikołaja Grabowskiego), Pana 
Jowialskiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki). 
Ddadów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz dyrek
torskie - Zd:ic:enia obyc:ajów pośmiertnych Leś
miana , Wielkanocy Strindberga, Adrianny Leco
uvreur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utraci ł Scenę 7.15 na rzecz 
Filharmonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Teatru 
Jaracza jest Waldemar Zawodziński, reżyser. sceno
graf. pasjonat teatru. Jego prace wyróżnia poetycki 
nastrój budowany zarówno słowem , obrazem. mu

zyką i światłem. Zrealizował m.in. Dybuka 
Anskiego. Celestynę de Rojasa. Woy:ecka BUch
nera, Sen nocy letniej Shakespeare'a. Tragic:nq 
historię doktora Fausta Christophera Marlowe' a. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
ł al n ość trzecia scena Teatru im . Stefana Jaracza. 
Pomysłodawcą i inicjatorem budowy była Sabina 
Nowicka - wieloletni dyrektor teatru. Nawiqzując 
do tradycji. Scenę Kameralną zadedykowano pa
mięci Leona Schillera, a na inauguracyjną premierę 
wybrano Klątwę Wyspiańs kiego, sztukę, którą roz
począł swoją łódzką działalność pierw zy dyrektor 
teatru - Aleksander Zelwerowicz. 

Obecnie Teatr zajmuje ważne i poczesne miejsce 
na mapie teatralnej Polski, czego dowodami są zna

czące nagrody i wyróżnienia. Pracuje tu wielo
pokoleniowy zespól aktorski o wszechstronnym 
potencjale artystycznym. a swoje spektakle realizu
j<! wybitni reżyserzy , m. in. Walery Fokin (Wesele 
A. Czechowa). Barbara Sass (Mery/in Mongo! 
N. Kolady) , Tomasz Zygadło (MiloJ'ć - to takie 
proste L. Norena), a także przedstawiciele 
najmłodszego pokolenia twórców - Mariu~z 

Grzegomk (Skóra wę~a T. Williamsa). Zbigniew 

Brzorn (Zbrodnia;:. premedytacją W. Gombro
wicza), Jacek Orlowski (Seks. prochy i rock and 
roll E. Bogosiana). 



Zespół artystyczny Redakcja programu Kierownik techniczny 

Teatru im. S. Jaracza Joanna Siudzińska Ryszard Warcholiński 

w sezonie 2003/2004 Projekt programu i plakatu Zastępca kierownika 

Aktorzy 
Zbigniew Koszałkowski technicznego 

Monika Badowska 
Druk - Hossa - Druk 

Grzegorz Nowak 

Irena Burawska 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 Główny elektryk 

Róźa Chrabelska Marek Desput 
Róźa Czaplewska tel (0-42) 680 18 19 

Urszula Gryczewska- Kierownik scen 

Staszczak Marek Klimkiewicz 

Hanna Grzeszczak Brygadziści 

Dorota IGelkowicz Andrzej Wichrowski Jacek PaJczyński 
Agnieszka Kowalska Mariusz Witkowski 

Paweł Rawicki 
Barbara Marsza1ek Bronisław Wrocławski 

Ewa Mirowska Bohdan Wróblewski Prace malarskie 

Hanna Molenda Józef Zbiróg i modelatorskie 

Gabriela Muskała Współpracują Jarosław Makowski 

Matylda Paszczenko Ma1gorzata Buczkowska Prace krawieckie 
Bogusława Pawelec Milena Lisiecka Krystyna Rajchert 
Kamila Sammler Halina Skoczyńska Zygmunt Ciesielski 
Anna Sarna Marek Cichucki 

Prace fryzjerskie Joanna Sochnacka 
Krystyna Tolewska 

Zastępca dyrektora i perukarskie 

Zofia Uzelac 
Ryszard Kulesza Jolanta Fidos 

Graźyna Walasek Koordynator pracy Prace stolarskie 
Barbara Walkówna artystycznej 

Marian Michalak 
Ewa Wichrowska Wiesława Adamczyk 
Ewa Beata Wiśniewska Reżyser światła Prace ślusarskie 
Aleksander Bednarz scenicznego Wiesław Brot 
Sambor Czarnota Krzysztof Sendke Prace tapicerskie 
Andrzej Głoskowski 

Inspicjenci, suflerzy Stanisław Wosiecki 
Jan Hencz Alicja Ćwiklińska 
Mariusz Jakus Prace szewskie 
Krzysztof Janczar 

Zdzisława Głoskowska 
Tadeusz Rochalski Jadwiga Król-Węgierska 

Michał Jarmicki Jadwiga Paul Kierownik Biura Obsługi 
Marek Kaluźyński Ewa Wielgosińska Widzów 
Ryszard Kotys 

Konsultant muzyczny Barbara Stanisławska 
Paweł Kruk 
Piotr Krukowski Teresa Stokowska-Gajda Szef reklamy 
Stanisław Kwaśniak Korektor instrumentów Karolina Rozwadowska 
Robert Latusek muzycznych 
Kamil Maćkowiak Jerzy Wichliński Kasa Teatru 

Maciej Małek Z-ca kierownika 
i Biuro Obsługi Widzów 

Wojciech Medyński literackiego 
(ul. Jaracza 27) 

Dariusz Siatkowski Ewa Drozdowska 
zapraszają od poniedziałku 

Mariusz Siudziński 
Sekretarz literacki 

do piątku w godz. 8]() - l 9"' 

Mariusz Słupiński w soboty i niedziele 
Bogusław Sochnack:i Joanna Siudzińska w godz. 1600 

- l 9"' 
Henryk Staszewski Pełnomocnik dyrektora tel. (0-42) 632 66 18 
Michał Staszczak dis sponsoringu (0-42) 633 15 33 
Bogusław Suszka Zbigniew Szatkowski fax (0-42) 633 30 35 



CZARNA PŁASKORZEŹBA CERAMICZNA 

Autorem płaskorzeźby jest wybitny łódzki artysta 

Antoni Starczewski (1924- 2000), 
student Władysława Strzemińskiego, absolwent Państwowej Wyższej 
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, którą ukończył w 195 l roku. 
W latach 1957-1994 prowadził w PWSSP pracownię projektowania 
dywanów i gobelinów. Zajmował się również rzeźbą ceramiczną, 
grafiką i projektowaniem tkanin. W każdej z tych dziedzin odnosił znaczące 
sukcesy. W latach 1960-1976 projektował płaskorzeźby ceramiczne 
wykorzystywane z dużym powodzeniem w architekturze. 
Jego dziełem jest m. in. owalna płaskorzeźba w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Łodzi i monumentalna brama w ośrodku sportowym na Zdrowiu. 

27 stycznia 1970 roku odsłonięto na dolnym foyer Teatru im. Stefana 
Jaracza w Łodzi Czarną Płaskorzeźbę Ceramiczną. 
Fajansowe „cegiełki" Czarnej Płaskorzeźby zostały wykonane w fabryce 

we Włocławku. Prace trwały od 1968 roku. Aby osiągnąć zamierzony 
efekt artysta dokonywał niezliczonych i żmudnych prób wypalania, barwy 
i połysku szkliwa. 

Harmonia układu w Czarnej Płaskorzeźbie jest tak jasna i rytmiczna, 
jak mogą być tylko strofy wiersza. Jest linearna, lecz działa całą monumentalną 
powierzchnią. Uklad modularny jest do czytania, ale treści literackie 
są ukryte w harmonii rytmu. 

Janina Ładnowska 

10J!B) 
CASH & CARRY 

,. 





Naszym klientom życzymy wygodnej pracy 

95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 
ul. Narutowicza 13 

tel. I fax : 42 I 211 56 11 
www.meblorex.com.pl 

e-mail : info@meblorex.com.pl 
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ort. plasL JANINA KWAl'ISZ 
93-4851.;Jdt. uL Franciszka 2 

t.Ufax (0-42) /U Jl 35 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNF,TRZ 
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restauracja 
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bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 
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DYRUP 

or y 
DYRUP sp. z o.o. 
93-231 Łódi 
ul. Dąbrowskiego 238 
tel. +48 42 649 29 39 
fax +48 42 649 26 66 
www.dyrup.com 



www. ut-s.pr 
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Jesteśmy jednym 
z wiodących na rynku 
organizatorów targów 

i konferencji. 
Działamy od 1991r. 

„ ' ... . 

- ~-·· 
-- --~ 

.... „ 

budujemy 
kontakty 
w biznesie 
Naszym wystawcom oferujemy profesjonalną i życzliwą obsługę. 

Służymy pomocą w dobraniu formuły i zakresu prezentacji firmy 
na targach w zależności od jej potrzeb i możliwości. 

BEZPOŚREDNI KONTAKT BUDUJE ZAUFANIE 

Dialog z przedstawicielami branż, izbami, instytucjami 
gospodarczymi i badawczymi pomaga nam stawać się coraz lepszymi 
w naszej pracy. 
INTERBUD • REHABILITACJA • BOATSHOW 

DIALOG - ELASTYCZNOŚĆ - KONCEPCJA 

Nieodłącznym elementem naszego działania 
są KONFERENCJE I KONGRESY NAUKOWE. 
APTEKARZE • AUTOSTRADY • DEWELOPERZY • DIABETOLODZY 
SPOTKANIE TBS • SEHINARIA SZKOLENIOWE REHABILITACJA 

DOBRA ORGANIZACJA TO NASZ KAPITAŁ 

90-537 ŁÓDŹ, ul. Stefanowskiego 14, tel. 0-41637 1115, 637 13 59, 63717 58, fax 0-41639 79 80, e-mail:biuro@ interservis.pl 

www.interservis.pl 



Dyrekcja i Zespół 
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 

dziękują Firmie 

419 METALOPLASTYKA 
za pomoc w realizacji 

wystawy plakatów 

Zbigniewa Koszałkowskiego 

Od Calderona do Shakespeare' a 

METALOPLASTYKA 
PRZYGOTOWALNIA POLIGRAFICZNA 
90-043 Łódź , ul. Targowa 29 
tel./fax +48 ( 42) 637 24 35 

637 55 15 
e-mail : info@metaloplastyka.com .pl 
www.metaloplastyka.com.pl 

<~ 
ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~D::,D@~~D& 

Łódzka Drukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do pod5tawoweqo a5ortymentu produkcji 
off5etowej należą: 

• Opakowania kartonowe o r6żnej konstrukcji, wykon:'fWane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/m2
, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do pod5tawoweq,o a5ortymentu produkcji 
rotograwiurowej należą: 

• Opakowania miękkie jedno- lub wielowarstwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwością naniesienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA [;i@(!.O@!lliill?O& SP. z o.o. 
90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 

tel.O 42 637 67 77, fax o 42 637 06 59 



Procter&Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac . . swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procter&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 

lfTulrillL Std•n.1. Jnacu w łDdzi -Ntlscap' l!ll!JEJ 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERT A 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
•odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
.•zdrowotne 
•majątkowe 
•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 3.4 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 63 17 600 




