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PA~STWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
w Szczecinie (T.PO\.~ltł) 

Dyrektor Czesław Staszewski 
Kierownik artystyczny Józef Gruda 
Z-ca dyrektora Adam Koman 

Q) „ , 

Tekst widowiska ułożono z fragmentów nastę
pujących dramatów: 

Intermedium na Niedzielę Palmową, 
Dialog o Męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
na Niedzielę Palmową, 
Dialog o Męce Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
na dzień szósty Wielkiego Tygodnia, 
Utarczka krwawie wojującego Boga, 
Żałosna Tragedyja o Męce Chrystusa, 
Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
Dialogus pro die Parascenes, 
Krośnieńska Historia Pasyjna, 
Dramo-opera o Zamęczeniu Chrystusa, 

Posłużono się ponadto Lamentem Swiętokrzy
skim oraz drobnymi wyimkami z różnych utwo
rów (Rozmyślania Dominikańskie, Dialog o 
św. Katarzynie itd.). 

Postać 'Jezusa ma być ukazana w formie drew
nianych rzeźb. To założenie dyktowało w znacz
nym stopniu dobór materiałów i kompozycję. 

Kazimierz Dejmek 



Ludowy dramat misteryjny 

Dialogus de Passione abo Zalosna Tra
gedyja o Męce Jezusa, nie figuruje jako odręb
ny, samodzielny tekst w 1repertuarze sztuk sta
ropolskiego, popularnego ·teatru. Jest to współ
czesna kompilacja, uczyniona przez Kazimierza 
Dejmka, z fragmentów sztuk pasyjnych. 

Z wielką znajomością rzeczy sporzą
dzony scenariusz konstytuuje nową dramatur
gicznie jakość, która idealnie odtwarza typ sztu
ki misteryjnej, znanej powszechnie średnio
wiecznej i renesansowej kulturze europejskiej. 

Spopularyzowana dość ·szeroko nazwa 
„misterium", użyta po raz pierwszy we Francji, 
w r. 1402 i spotykana na . terenie His:z;panii, 
ftinkcjcinuje raczej na zasadzie pewnej nie pi-. 
sanej umowy. 

Elitarna, zracjonalizowana kultura 
uczonych humanistów, reaktywujących doro
bek klasycznej starożytności i wyznaczających 
wysoce znormatywizowane reguły sztuki pisar
skiej, zdecydowanie odcinała się od dzieł popu
larnych, tworzonych dla wielkiego kręgu nie 
wykształconych odbiorców. Dlatego też gatunki 
i odmiany dramatu nie klasycznego, nie arysto
telesowskiego, których reprezentantem były 
m. in. sztuki misteryjne, programowo pomijano 
w wypowiedziach o poezji i w licznych rozpra
wach traktujących o sztuce pisania. 

Wszelkie nabożne historyje, dialogi, 
gry, laudy, pasje etc., wchodzące w skład du
chownych dramatów typu misteryjnego, pisa
nych w językach narodowych, wiodły swój 
odrębny żywot obok sztuk humanistycznycłi; 
współtworzyły nurt kultury najbardziej egali
tarnej, dostępnej i powszechnie percypowanej 
p1·zez maluczkich. W tym sensie mis<teria były 
prawdziwie ludowymi dramatami. 

_, 

Tematyka interesujących nas sztuk po
chodziła głównie z materiału biblijnego, dobrze 
znanego wszystkim odbiorcom wychowanym w 
kręgu kultury kościelnej. Zainteresowanie Pis
mem świętyn1 , zwłaszcza w epoce średniowie
cza, było m. in. konsekwencją nie:zmajomości 
innych źródeł, np. wątków antycznej mitologii. 
Ponadto stanowiło wyraz żywego przejęcia siQ 
tymi problemami, wokół których koncentrowała 
się ówczesna filo:zJofia i racja życia ujmowanego 
w kategoriach wiary. „To oczywista prawda -
pisze J. Błoński - że cala Europa pozostawah 
wtedy - kontynentem chrześcijaństwa; że ono 
właśnie było wyróżnikiem, dzięki któremu się 
określała, i że religia obrysowywała najogól
niej widnokrąg kulturalny, wewnątrz jakiego 
dopiero kształtować się mogły rozmaite syste
my, postawy i skłonności duchowe, mniej lub 
więcej, rzecz jasna, nasycone świętymi treścia
mi." 

Dramaty misteryjne przekazywały i 
unaoczniały odbiorcom święte dzieje, lansowały 
wprost i tendencyjnie moralne nauki z nich pły
nące. Typ materiału fabularnego, z którego ko
rzystały, a także przyjęty powszechnie sposób 
-jego interP,retacji, były podstawowymi wy
znacznikami estetycznej organizacji dzieł mi
steryjnych. 



Charakteryzowały się one szczególną 
długością akcji (niektóre cykle misteryjne, 
zwłaszcza we Francji, opowiadające dzieje od 
historii pierwszych rodziców, aż do ukrzyżowa
nia Chrystusa, wystawiane były przez wiele 
kolejnych dni), pomieszaniem następstwa czaso
wego, luźną, epizodycmą konstrukcją fabular
ną, niedowładami motywacyjnymi powodującJ'.
mi niedostateczność logicznego wynikania koleJ
nych zdarzeń dramatu, wreszcie specyficznym. 
połączeniem kategorii wzniosłości i komizmu. 

Wszystkie te cechy, które w kontekście 
regularnych, klasycznie zbudowanych dramatów 
skłonni jesteśmy uznać za objawy pewnej nie
udolności i nieznajomości techniki dramatur
gicznej, jednym słowem, za wady, są jednak 
wyrazem inności i swoistości estetycznej poetyki 
misteriów. Wyznaczniki owej swoistości kryją 
się, jak już to zaznaczono, w charakterze opra
cowywanego materiału biblijnego, w sposobach 
jego interpretacji, w szczególnym typie myśle
nia o tzw. „figuralnej strukturze historii świa
ta'', gdzie teraźniejszość jest •równoczesnym 
trwaniem zarówno w przeszłości, jak i w przy
szłości. Wynika to ze swoistego pojęcia Boga. 
który jest wiecznością, i w którym nie ma żad
nej różnicy czasu. Starotestamentowy Bóg Oj
ciec, jest równocześnie Chrystusem Synem z 
Nowego Testamentu. Postacie opisane w Piśmie, 
w określonym momencie swego istnienia, anty
cypują wiedzę o zdarzeniach przyszłych, takich, 
które w racjonalnym porządku sukcesywnego 
następstwa . faktów nie mogą i nie powinny być 
im znane. Stąd swoiste pojęcie kategoTii czasu 
w sztukach misteryjnych, trudne z pozoru do 
wytłumaczenia, zakłócenia chronologii. 

Często spotykana długość i rozwlekłość 
fabuły uzasadniona była z kolei chęcią opowie
dzenia całości świętych dziejów konstytuują
cych system jednego, wie1kiego dramatu świata, 
„którego początkiem - wedle słów E. Auer
b.icha - jest stworzenie świata i grzech pier
worodny, punktem kulminacyjnym wcielenie 
Syna Bożego i jeg-0 męka, a którego oczekiwa
nym zakończeniem - ponowne nadejście Chrys
tusa i sąd ostateczny." „Dramat" ten, po-

wszechnie znany, mógł i bywał przedstawiany 
także w swych fragmentach. Wyrazem tego są 
np. krótsze sztuki, jak choćby pasyjne; zgoda 
na fragmentaryczne przedstawienie obrazu była 
jednoczesną zgodą na swego rodzaju '?wyrv:~
nie" z całego kontekstu tylko pewne] częscL. 
Owa część, w domyśle erudycyjnie przygo~o
wanych odbiorców, była tym samym uzasadmo
na i koherentnie spojona z nie opowiedzianą 
resztą fabuły. Dlatego też epizodyczna, ułamko
wa konstrukcja była konsekwencją takiego sta
nu rzeczy. Brak logicznego, spójnego uzasadnie
nia kolejnych elementów akcji, zastępowała 
swego rodzaju motywacja erudycyjna znają
cych treść Pisma odbiorców. 

Wreszcie szczególne współistnienie, w 
ramach misteryjnych sztuk, pierwiastków 
wzniosłości i komizmu, wynikało z pojęcia o 
dwoistej naturze głównego bohatera - Chrys
tusa, zarazem Boga i człowieka. Stapiały się w 
nim w nierozerwalną jedność elementy przy
ziemności ludzkiej i sakralnej. Ten dwoisty bo
hater, którego życie przedstawiono, a pominięte 
szczegóły z życiorysu, nie zawarte w Ewangelii, 
uzupełniano własnymi dodatkami i domysłami, 
był chyba najsilniejszym magnesem dla odbior
ców. Wcale nie ortodoksyjne i nie dewocyjne 
sztuki misteryjne, gromione już w XV wieku 
przez Kościół za nadmiar laickich, świeckich 
elementów, kreowały postać nie tyle Boga, ile 
człowieka, biednego, łaskawego dla plebsu, 
groźnego dla możnych, współczującego i he
roicznego, swego rodzaju ludowego bohatera, 
który całym swym życiem urzeczywistniał ma
rzenia ludzkie o sprawiedliwości i równoupraw
nieniu, uczył odwagi walki ze złem świata. 

Maria' Adamczyk . 



Podstawowe problemy rozwoju 
teatru renesansowego 

Teatr staropolski nie był dziedziną bo
gatą, to jasne. Nie możemy się pochwalić ani 
wielkimi nazwiskami, ani proporcjonalną do 
kultur zachodnia-europejskich ilością tekstów. 
Na tym ubogim polu pokazać jednak możemy 
kilka dzieł wysokiej jakości: pozazdrości nam 
każda literatura Żalów świętokrzyskich, Odpra
wy poslów greckich i Komedii rybaltowskiej 
nowej. Drugim argumentem wagi i osiągnięć 
teatru staropolskiego jest bogactwo form dra
matycznych i inscenizacyjnych ( ... ) Dla przeło
mu XV i XVI wieku wolno nam już wprowadzić 

pojęcie trzech teatrów, trzech różniących się 
znacznie od siebie obrazów sceny i aparatu 
scenicznego. Są nimi: kościół dla dramatu litur
gicznego, cmentarz, czyli plac przykościelny dla 
widowisk w rodzaju Skargi umierającego oraz 
plac miejski dla wagantów, igrców i recytato-
rów-rybałtów. _ 

Kościoły jako znane, ustabilizowane 
i w wielu wypadkach zachowane „budynki tea
tralne" były sceną dla wielu spektakli, zwłasz
cza w średniowieczu, a następnie w wieku XVII 
i XVIII. W wiekach średnich dramat liturgicz
ny tkwił w nich organicznie; w wieku XVI mi
steryjne widowisko szuka w kościele po prostu 
dogodnej i wielkiej sali. W wieku XVII teatr, 
przeważnie szkolny, wraca do kościoła w cha
rakterze dewocyjnego przydatku do nabożeństw. 
Dramat podejmujący służbę religijną jest tam 
przyjmowany chętnie, natomiast popularny dia
log religijny - tolerowany tylko lub wręcz 
wypędzany w zależności od każdorazowej sy
tuacji (chęci proboszcza!). Sceną dramatu litur
gicznego na dobrą sprawę był cały kościół, cza
sem łącznie z kościelnym cmentarzem, a nawet 
łącznie z kilku sąsiednimi kościołami, między 
którymi wędrowała procesja w Niedzielę Pal
mową. Dla Visitatio Sepulchri, widowiska naj
bardziej bliskiego ogólnym pojęciom o teatrze, 
sceną będzie cały kościół, przez który kroczą 
postacie tego krótkiego śpiewnego dialogu. Na 
stosunkowo dużej przestrzeni wyodrębnione 
jest scenicznie jedno miejsce szczególnie waż
ne, potrzebne zarówno dla realizacji Visitatio 
Sepulchri, jak procesji palmowej i Depositio 
Crucis - jest nim grób „wykuty w skale". Lo
kalizacja tej w pełni teatralnej dekoracji nie 
jest jeszcze w naszych kościołach przeprowa
dzona. Trudność takiego ustalenia polega także 
na tym, że nie musiała to być dekoracja trwała, 
Architektura zachodnia-europejska zna muro
wane groby. Są to albo specjalne, niewielkie 
konstrukcje w kształcie budynku stojącego w 
kościele, albo konstrukcje przyścienne w rodza
ju nagrobków, z przestrzenią wolną przeznaczo
ną na złożenie postaci Chrystusa, krucyfiksu 



lub tylko eucharystii. Udokumentowane są tak
że prowizoryczne dekoracje grobu - mógł być 
urządzony w zejściu do krypty lub improwi
zowany w którejś kaplicy. W katedrze wrocław
skiej w wieku XV grób urządzano w nie istnie
jącej dziś kaplicy św. Barbary, więc pod wieżą 
południowo-zachodnią. Jest to, jak dotąd, naj
starsza polska znana scena czy urządzenie tea
tralne. Dekorację grobu zapewne każdorazowo 
co roku improwizowano, bo architektura przy
ziemia wieży nie nosi śladów starszej architek
tury stałej. Grób przedstawiano więc chyba ja
ko skrzynię z pokrywą, znaną z wielu ikongra
ficznych wyobrażeń. Dekorację właściwą stano
wiły dwie żółte zasłony prawdopodobnie przy
ciśnięte na dole kilkoma kamieniami; zasłony 
po umieszczeniu w Wielki Piątek po nieszpo
rach krzyża na skrzyni zasuwano i po założe
niu kamieniami pieczętowano. Zamiast ustawie
nia straży, o której mowa w ewangelii i wielu 
misteriach, zapalano u grobu świece. Ważnym 
rekwizytem są chusty, kosztowne welamina, w 
które krzyż był owinięty. Posłużą się nimi Ma
rie, aby okazać je zebranym w kościele jako 
materialny dowód zmartwychwstania. Tak wy
gląda ów jedyny określony punkt dekoracyjny, 
jeden mansjon - żeby użyć terminologii póź
niejszej formy teatru - niejako centralny. 
Punkt, z którego wychodzą Marie, jest nieokre
ślony teatralnie, chociaż topografia jego jest 
jasna: wychodzą de sacrario - z zakrystii. Po
dobnie obojętne jest miejsce, skąd „wybiegną" 
święci Piotr i Jan. Opisaliśmy nieco obszerniej 
te sprawy, aby sumując je powiedzieć, że litur
giczne formy teatralne posługują się w dekora
cji aparatem przede wszystkim symbolicznym, 
choć nie brak tam akcentów bardziej konkret
nych, bliższych realistycznym sposobom przed
stawiania świata. Podobnie ma się rzecz z ko
stiumem. Są to szaty liturgiczne, związane z 
oficjum kościelnym i służbą religijną, przysto
sowane tylko do potrzeb dramatu. 

Ten najstarszy religijny teatr stosuje 
różne sposoby ekspresji aktorskiej. Zna pojęcie 
gestu związanego z dialogiem, gestu związanego 

z czynnością niemą, używa różnej tonacji śpie
wu w zależności od potrzeb treści. Wszystkie te 
elementy teatralnego wyrazu były w dramacie 
liturgicznym umowne i ograniczone, a podawa
no je bardzo oględnie, z umiarem - i dzięki te
mu składały się na dzieło estetycznie naprawdę 
dobre, przewyższające o wiele powszechne i w 
XVII wieku i dzisiaj w polskich kościołach nad-
użycia dekoracji, śpiewu, muzyki. · 

Julian Lewański, 
Studia nad dramatem 
polskiego Odrodzenia, 
Wrocław 1965 r. 



Lament 1Hatki Bożej pod Krzyżem 

Posłuchajcie. bracia mila! 
Chcę wam skorzyć krwawą głowę, 
Usłyszycie mój zamątek, 
Jen mi się stal w Wielki Piątek. 

Pożałuj mię, stary, miody, 
Boć mi przyszły krwawe gody, 
Jednegociem syna miała 
I tegociem ożelala. 

Synku miły i wybrany 
Rozdziel z matką swoje rany. 
A wszakom cię, synku miły, w swym sercu nosiła 
A takież tobie wiernie służyła. 
Przemów k'matce, bych się ucieszyła, 
Ho już idziesz ode mnie, moja nadzieja mila. 

Synku, bych cię nisko miała, 
Niecoć bych ci wspomagała: 
Twoja główka krzywo wisa, tęć bych ja podparła. 
Krew po tobie płynie, tęć bych ja utarła. 
Picia wołasz, picia-ć bych ci dala, 
Ale nie łza dosiąc twego świętego ciała. 

O. anjele Gabryjele, 
Gdzie jest ono twe wesele, 
Cóżeś mi go obiecowal tako barzo wiele, 
A rzekący: „Panno ! Pełna jeś miłości" 
A ja pełna smutku i żałości, 
Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki lrnści. 

Jele ja, nieboga, ninie dziś zezrzala 
Nad swym , nad miłym synem krasnym, 
Iż on cirpi męki nie będąc w żadnej winie. 

Nie m am, ani będę mieć innego, 
Jedno ciebie, synu, na krzyżu rozbitego. 

Prapremiera 28 marca 1971 r. 

DIALOGUS de PASS/ONE 
abo 

Żałosna Tragedyja 
o Męce Jezusa 

Z anonimowych tekstów 
XV-XVIII wiecznych złożył 

Kazimierz Dejmek 

Inscenizacja: Kazimierz Dejmek 
Reżyseria: Jitka Stokalska 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki 

Opracowanie muzyc::ne na motywach 
dawnych polskich pieśni i tańców: 

Stefan Sutkowski 

Śpiewa Grupa Chorałowa Chóru 
Politechniki Szczecińskiej 

oraz Zespól Sopranów 
Szczeciń<;kiego Chóru Chłopięcego 

pod dyrekcją 

Jana Szyrockiego 

Asystent reżysera: Wlady.o;law Bułka 
Praca nad słowem: Krg<;tyna Mazur 
Przygotowanie 
wokalne aktorów: Romana Krebsówna 
Rzeźby wykonał: Stanisław Szulc 



Osoby: 

Prologus. 
Caiphas . 
Annas .. 
Rabinus I 

· Rabinus II 
Rabinus Ili 
Lucyper . 
Krzaczek) 
lłąglik diabły 
Kuf lik 
Garzstka 
Judasz 
Zacharias 
Jan Ewangelista 
Woźny . . 
Miles I 
Miles II . 
Miles li/ 
Miles IV. 
Miles V 
Miles VI. 

Maria . 
Herod es 
Pilatus. 
Dworzanin I 
Dworzanin Jl 
Kat .... 
Weronika .. 
Maria Magdalena 
Maria Salome . 
Maria Jacobi 
Józef z Arymatei 
Nikodem . .. · . 

): 
. '·1· . .. 

. Jan Młodawski 
. Bohdan A. Janiszewski 
. Michał Lekszycki 
. Janusz Mirczewski 
. Hilary Kluczkowski 
. Jerzy Ernz 
. Bohdan A. Jani.szew.ęfli 
. Janusz Mirczewski 
. Marian Nosek 
. Jan Jeruzal 
. Władysław Bułka 
. Wacław Ulewicz 
. Wincenty Wesołowski 
· Jan Młodawski 
. Mieczysław A. Gajda 
. Andrzej Saar 
. MieczysłBw A. Gajda 
. Bohdan Gierszanin 
. Andrzej Richter 
· Jan Jeruzal 

Antoni Szubarczyk 
Halina Koman-Dobrowolska 

· Krystyna Rutkowska 
Jerzy Ernz 

. Marian Nosek 

. Władysław Bułka 

. Andrzej Richter 

. Zbigniew Szpecht 

. Elżbieta Kilarska 

. Barbara Olszańska 

. Irena Grzonka 
Marta Szczepaniak 

. Bohdan A. Janiszell'ski 
Wincenty Wesołowski 

Inspicjenci: Eugeniusz Jarmuła 
Helena Ponczek 

1 

\ 
Sufler: Jolanta Kozak 

Gra zespół muzyczny w składzie: . 
Teresa Stokowska - fisharmonia 

Zbigniew Miński - flet 
Antoni Skrzypczak - puzon 



O teatrze staropolskim 

Teatr liturgiczny był udramatyzowa
nym_ o?r~ędeill: religij1:1-y~, związanym z głów
nymi swiętami przewidzianymi przez liturgię. 

J es_t w nim określony przydział ról, inny na 
Bo~e ~ arodzenie, inny na Wielkanoc, inny na 
Boze Ciało. Jedynymi uczestnikami byli począt
kowo sami księża. Doszło później do udziału 
ludu w nabożeństwie, wpierw zresztą stosunko
w_o , ~iernego, wyrażającego się w śpiewaniu 
p1~sm, ~ot~m coraz bardziej czynnego. Widzo
wi~ stah się uczestnikami teatru liturgicznego, 
ktory przechodząc później na teren świecki 
przeprowadził wyraźny podział na aktorów 
i widzów. ( ... ) Najwcześniejszy tekst dramatu li-

turgicznego w Polsce dochował s ię z XII lub XIII 
wieku. Jest to Officium Sepulchri - udrama
~y z_owane nabożeństwo odprawiane w czasie 
sw_1ęta Zmartwychwstania Pańskiego. Tekst, o 
ktorym mowa, ma raczej charakter scenariusza 

:"I " 

określającego sposób zachowania się aktorów na
bożeństwa i sygnalizującego, kiedy i jakie mają 
oni śpiewać pieśni. Officium to odgrywane 
było w Krakowie jeszcze w XV wieku, ale 
obok niego już w XIV wieku zaczęły powsta
wać prawdziwe przedstawienia teatralne, ciągle 
jeszcze będące częścią nabożeństwa, ale nie in
tegralną już, lecz uzupełniającą, dlatego też 
bardziej rozwiniętą i steatralizowaną. N a za
chodzie przedstawienia takie odbywały się już 
o wiele wcześniej, a co najważniejsze, często 
odbywały się one w językach narodowych. Jest 
to zatem wyraźny dowód ingerencji prostego 
ludu do nabożeństwa odprawianego dotąd w 
niezrozumiałym dlań języku łacińskim. 

Tendencję tę obserwujemy przede 
wszystkim w pieśniach. Już w wieku XIV mo
żemy obserwować powstanie licznych pieśni re
ligijnych w języku łacińskim, w czym wyraża 
się dążność ludu do wywalczenia sobie prawa 
do udziału w niezrozumiałym dotychczas nabo
żeństwie. Taka była wówczas forma walki o 
unarodowienie kościoła . Mając już zapewnione 
prawo do udziału w nabożeństwie lud zaczął 
dążyć do jego przekształcenia na swoją, ludzką 
i ludową modłę. Dowodem tego są XV-wieczne 
jasełka i misteria o męce Pańskiej, nie docho
wane wprawdzie w pełnym tekście, ale moż1iwc 
do odtworzenia z zachowanych pieśni. Mam tu 
na myśli z końca XV w. pochodzące: Pieśni o 
narodzeniu Pańskim i Zale Matki Boskiej pod 
krzyżem, będące najprawdopodobniej częścią 
nie dochowanego misterium wielkanocnego. ( ... ) 
Matka Boska występuje tu bezpośrednio i mówi 
w pierwszej osobie, czego nie spotykamy w 
licznych ówczesnych pieśniach maryjnych, a 
poza tym zwraca się ona do słuchaczy, będą
cych w koncepcji misterium uczestnikami ob
rzędu. 

W utworze tym obserwujemy również 
dążność do nadania cech ludzkich świętym oso
bom dramatu. Gdyby pominąć dorobiony póź
niej tytuł, wcale nie wiedzielibyśmy od razu, 
iż chodzi tu o Matkę Boską pod krzyżem. W 
dalszym ciągu rzecz ta się w tekście oczywiście 



wyJasma, ale w pierwszych kilku zwrotkach 
jedynie nikłe tylko wzmianki zdradzają sytua
cję ewangeliczną utworu . Wypowiedź Matki 
Boskiej właściwie mogłaby wyjść z ust każdej 
matki, która traci swego najukochańszego syna. 

Bardzo charakterystyczne są apostrofy 
pierwszych dwóch zwrotek („Posłuchajcie bra
cia miła" i „Pożałuj mię stary, młody'') od
wołujące się do współczucia ludzi prostych, co 
nadaje utworowi akcenty w pełni humanistycz
ne i ludowe, jakby przejęte z lamentów pogrze
bowych ludu. Odbiera to Matce Boskiej aureolę 
świętości , nadaje jej natomiast cechy ludzkie, 
przez co staje się ona wyrazicielką uczuć, które 
powstają u człowieka w wyniku konkretnych 
sytuacji życiowych. ( ... ) Misteria religijne nie
jednokrotnie były tylko pretekstem, dawały bo
wiem określony kościec fabularny, który częś
ciowo obrastał współczesną autorowi, zupełnie 
realistycznie ujętą treścią . Taka też była droga, 
po której podążały misteria opuszczając mury 
kościelne i wkraczając na zaimprowizowane sce
ny miejskie czy wiejskie. 

Kazimierz Budzyk, 
O teatrze staropolskim, 

Pamiętnik Teatralny 1952, 
zeszyt 4. 

.... 



SYLWETKI AKTORÓW 

Jerzy Ernz 

Zadebiutował w Teatrze Miejskim w 
Warszawie w r. 1948 rolą Łomowa w Oswiad
czynach Czechowa. Potem kolejno pracował w 
Teatrze Powszechnym w Łodzi, Częstochowie, 
Teatrze „Wybrzeże" w Gdańsku, teatrach w 
Bydgoszczy i Toruniu i w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu. Z około stu ról przez siebie zagra
nych szczególnie mile wspomina Frania w 
Szczęściu Frania, Merkucia w Romeo i Julii , 
Raka w Żabusi, Alvara w Tatuowanej róży, 
Okt.awa w Nie igra się z miłością, Hrabiego 
Bolmegbroke w Szklance wody, Bukowicza w 
Grzechu. 

W Teatrze Jednego Aktora we Wrocła
wiu przygotował Obronę Sokratesa .Platona. 
Spektakl ten zaprezentował publiczności szcze
cińskiej w „Krypcie". 

N a scenie szczecińskiej zadebiutował 
we wznowionym Weselu rolą Hetmana. W 
Hamlecie występuje jako Klaudiusz. Przygoto
wanie tej roli zalicza do najciekawszych wyda
rzeń w swojej pracy aktorskiej. 

Janusz Mirczewski 

Pracę w teatrze rozpoczął w roku 
19?4. ~.licznych teatrów, w których pracował 
na3lep1e3 wspomina pracę w Teatrze Polskim 
we ~~ocławiu, '!" Teatrze Ludowym w Nowej 
Hucie i dwuletnią pracę w Operetce Gliwickiej. 
. Z około 180 ról do najciekawszych za-
h~z~: ~elmera w . N orze, Gucia w Slubach pa
nienskich, Ludomira w Panu Jowialskim Wa
cł~wa w Zemście, Tartuffa w Swiętoszk~, Jo
ch1ma w Cymbelinie. 

Interesowała go również praca reży
se.rs~a --:- ma na swoim koncie osiem przedsta
w1~n, r:mę?_zy innymi: Opowieść o Majakow
skim_ L1twmca i Daneckiego, 8 kobiet Thomasa. 
Wspo.łp~acował ze studenckimi zespołami ama
torskimi. Był jednym z założycieli kabaretu 
„Hybrydy" w Warszawie. 

Na. scenie szczecińskiej zagrał Dziada 
w. Weselu i Ozryka w Hamlecie. Wieloletni 
działacz społeczny, w bieżącym sezonie wybra
ny z~stal przewodniczącym Zarządu Okręgu 
SPATiF w Szczecinie. 



Jan Młodawski 

Ukończył PWST im. L. Solskiego w 
Krakowie w r. 1967. Przez trzy sezony praco
wał w krakowskim Teatrze „Rozmaitości". Do 
ważniejszych swoich ról zalicza Petersa w 
Niemcach, Ostapa Bendera w 12 krzeslach Ilfa 
i Pietrowa i Hajmona w Antygonie. Należał 
do młodej Grupy „Proscenium" działającej przy 
Teatrze „Rozmaitości". Grał w przygotowanych 
przez „Proscenium" spektaklach Nosa Gogola, 
w inscenizacji Jana Łukowskiego i w Soli Łu
kowskiego i Polewki. 

We wznowionym Weselu zadebiutował 
w Szczecinie rolą Widma. Obecnie gra tytuło
wą rolę w bajce Drewniaczek i rolę Marcella 
w Hamlecie. 

Poza teatrem występuje z powodze
niem w szczecińskich nadscenkach: „Krypcie" 
i Teatrze „13 Muz". 

Miclzał Lekszyclli 

Absolw2nt PWST im. L. Soi::;kiet;o w 
Krakowie w r. 1954. Pracował w teatrach w 
Kielcach, Nowej Hucie i Bielsku-Bial:ej. Grał 
między innymi Radosta w Slubach panieńskich, 
Kreona w Antygonie Anouilha, Dyndalskiego w 
Zemście, Grzegotkę w Gwaltu co się dzieje, 
Sganarela w Don Juanie. 

W teatrze szczecińskim zadebiutował 
rolą Żyda we wznowionym spektaklu Wesela. 
Następne jego role to Świerszcz w bajce Drew
niaczek i Aktor w Hamlecie. 



Andrzej Saar 

Zadebiutował na scenie w r. 1955. Ko
lejnymi etapami jego pracy były teatry w Ko
szalinie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu , Toruniu, 
Poznaniu, Gnieźnie i Bydgoszczy. Z bogatej li
sty zagranych przez niego ról wymieniamy naj
ciekawsze: Jan w Pierwszym dniu wolno.ki, 
Gucio w Ślubach panieńskich, Nick w Marii 
Stuart, role tytułowe w Mazepie i Cydzie, An
tek w Królowej przedmieścia, Dunois w Świętej 
Joannie , Gustaw w Milości i próżności, Myszla
jewski w Dniach Turbinów. 

Publiczność szczecińska po raz pierw
szy oglądała Andrzej Saara w roli Rycerza 
Czarnego we wznowionym Weselu, następnie 
jako Horacego w Hamlecie. 

N aj bliższa premiera: 
Sala im. Bogusława 

w Zamku Książąt Pomorskich 
Pierre Corneille 

„CYD" 
Przekład: Stanisław Wyspiański 
Reżyseria: Józef Gruda 
Sceno_grafia: Jan Banucha 
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