TEATR ROZRYWKI W CHORZOWIE

SEZON 1989j90
Z-ca Dyr. ds. Administracy jnych
-

Janusz Królik

Kierownik Wokalny

-

Ewa Mentel

-

Jan Wierzbica

-

Julian Hasiej

Kierownik
go

Zespołu

Wokalne-

Z espołu

Kier ownik
we go

Ba leto-

W repertuarze:

*

Koordyna tor Pracy Artystycznej

Ewa Nowiaszak

Kierownik D z iału Produkcji
Srodków Inscenizacyjnych
i Ob.słu g i Sceny

„OCEAN NIESPOKOJNY" A. Rybnikowa z librettem A. Wozniesienskiego

Andrzej Nike

„BETLEJEM POLSKIE" L. Rydla

Kierownicy Pracowni:
- m odelarsko-malarskiej

Ireneusz Bujakiewicz

„JESZCZE W ZIELONE GRAMY" W. Młynarskiego

-

-

krawieckiej damskiej

-

Halina Matthcus

-

krawieckie j mQskiej

-

Ilona Spychaj

-

perukarskiej

-

Zofia Jankowska

kapeluszy i kwiatów

-

Joanna Watola

-

farb iarsko-pralniczej

-

Janina Wawoczny

-

szewskiej

-

Jan Tyka

-

s tolarskłej

-

Krzysztof Danewicz

-

tapicerskiej

-

Beata

-

ślusarskiej

-

Ireneusz

-

Marek

-

Tadeusz Grabowski

-

Roman

Starsza Garderobiana

-

Halina Bernacka

Rekwizytorzy

-

Iwona Bruch,
Jan Sobieraj

· -

Kierownik
nego

Działu

Sekcji

Kierownik Biura
dzów

„KRAINA STO PIĄTEJ TAJEMNICY" Z. Ża
ki ewicza
„KAT I BŁAZEN" J. Wcricha, J. Voskowca
i J . J ezka
„DWA RAZY TAK" H. Schmidta
„MUZYKA -

KURT WEILL"

~lrożek

~łruczko\vski

Montażu

Obsługi

Pawełek

Wi-

Irena Jelonek

Redakcja programu

-

Jerzy Makselon

Opracowanie graficzne

-

Bogusław

N aj bliższ e premiery:
-

na sceni c Teatru - „OPERA ZA TRZY
GROSZE" Brechta/Weilla, w reżyserii Marcela Kochańczyka
w kawiarni „Antrakt"
„PIOSENKI
LWOWSKIE" według scenariusza i w reży
serii Haliny i Wojciecha Dzieduszyckich

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY

DARIUSZ

MIŁKOWSKI

KIEROWNIK MUZYCZNY

JERZY JAROSIK

T. Jonesa

Elektrycz-

Reżyser Dźwięku

Kier-0wnik
Dekoracji

Sobczyńska

piosenki

*

Cichocki

*

(WIECZÓR KOLĘD)

Bogusława Zarębska

Maria

Mirosław Książek

Józef

Krystyna Cieszyńska, Urszula Kamysz, Danuta
Kubik, Mariola Kubik, Małgorzata Perkowska,
Jolanta Szewczyk, Dariusz Banaszczyk, Wiesław Gawałek, Piotr Kołodziejczyk, Dariusz
Niebudek, Roman Wawreczko, Jan Wierzbica

akompaniament -

scenariusz

reżyseria

Piotr

-

Łobos

Jerzy Makselon

kierownictwo muzyczne -

Jan Wierzbica

scenografia i kostiumy

-

Bogusław

choreografia

-

Julian Hasiej

Cichocki

asystent scenografa -

Anna Pomorska

światło

-

l\larek l\lroczko\Vski

inspicjent

-

Zdzisła\V

Ogos

premiera "' ka\Viarni „Antrakt"
26

~rudnia

1989

APOKRYFY I

KOLĘDY

Protoewangelia Jakuba (znana również jako Narodziny Maryi) powstała w czasie, gdy wydarzenia które

)
)
I

\

dały początek nowej religii były przeszło ś cią żywą
i namacalnie bliską - dniem wczorajszym świata istniejącego w nie zmienionej postaci. Historia Zbawienia, której przekazem są dla nas cztery Ewangelie,
była wówczas historią znacznle bardziej „ziemską",
a zawarta w niej prawda domagała się wsparcia praw dą szczegółu, konkretu ludzkiego porządku zdarzeń.
Wydobyć to, co ukryte (greckie apokrypto znaczy ukrywać), aby obraz był pełny a przez to prawdziwy - z tej potrzeby wyrosła twórczość apokryficzna. Posługując się przekazywaną tradycją i znajomością nieodległych realiów, a także śmiałą i naiwną nierzadko wyobraźnią, odsłania ona obszary przemilczane lub niedookreślone w pismach kanonicznych: opowiada o dzieciństwie Jezusa, o jego najbliższych, mnoży jego cuda i wypowiedzi. To samo jednak dążenie
do prawdy - nie pozwala poprzestać na samym tylko przytoczeniu wydarzeń. Domaga się, aby opowie ść:
ta - jak kanon, źródło wiedzy o Jezusie - miała
charakter objawienia. Dlatego apokryfy pretendują do
rangi pism natchnionych, podpisują się imionami osób
świętych Józefa,
z najbliższego kręgu Mesjasza Piotra, Tomasza, czy brata Pańskiego - Jakuba. Rangi tej - w skali Kościoła - nigdy nie osiągnęły (inaczej w rozmaitych odłamach wczesnego chrześcijań
stwa, w kościołach lokalnych czy poszczególnych gminach), niemniej jednak odegrały poważną rolę w pierwszym okresie jego istnienia. Był to czas żywiołowego
rozwoju nowej religii, kształtowania zrębów liturgii
i dogmatyki Kościoła, herezji i wielkich polemik, kiedy wciąż pojawiające się nowe koncepcje teologiczne,
nowe wykładnie Pisma z soboru na sobór stawały się
ortodoksją bądź też zostawały potępione . Apokryfy
często rodziły się z potrzeby wypowiedzenia określo
nych poglądów i jako takie funkcjonowały w toczą
cych się sporach. Najlepszym przykładem może b yć
właśnie Protoewangelia Jakuba, która powstała jako
odpowiedź na próby podważenia ledwie co formują
cego się kultu Maryi. Przedstawione w niej wydarzenia poprzedzające Zwiastowanie nie mają żadnego potwierdzenia w pismach kanonicznych, niemniej weszły
do tradycji przez Kościół aprobowanej, a potem uświęconej dogmatem o Niepokalanym Poczęciu. Zaistniały także w kalendarzu liturgicznym w postaci
świąt Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czy św.
Anny. Charakter kultu maryjnego, jego klimat, ikonografia z nim związana a także jego odbicia literackie
- w ogromnej mierze wywodzą się właśnie z Protoewangelii Jakuba. Poprzez nie utwór ten, i wiele jemu podobnych, obecny był i jest w duchowym życiu
chrześcijaństwa, choć po ustaleniu kanonu ksiąg Nowego Testamentu i rozwiązaniu podstawowych kwestii
dogmatycznych, znaczenie apokryfów wyraźnie zmalało. W dojrzałym średniowieczu drugiej epoce wielkiego rozkwitu twórczości apokryficznej - była już
ona rodzajem literatury popularnej; apokryf przekształcił się w gatunek literacki, odżywający czasem
i dzisiaj.
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Przy okazji kolęd zastanawiam się, na ile twórczość
apokryficzna jest zjawiskiem samoistnym, zamkniętym
i odrębnym, na ile zaś - przejawem, jednym z przejawów szerszej aktywności związanej z rellgią w ogóle,
z chrześcijaństwem zwłaszcza. Czy o kolędach można
by powiedzieć, że mają na ogół charakter apokr yficzny? I czy można by mówić o apokryficznej aktywności jako o jednej z powszechnych form życia religijnego, która polegałaby z grubsza na ciągłym wypeł
nianiu ram ortodoksji, kanonicznego zapisu zda::-zeń żywą materią emocji, obrazów, idei... Gdzie rncrum
siłą rzeczy mieszane jest z profanum, naiwne fanta zjowanie z głębokim przeżyciem Tajemnicy„. Zaś w religii, której istotę stanowi realność Boga - Człowieka
- zyskuje sens nieoczekiwanie głęboki...?
Zacznijmy od kolęd, by nie zaczynać od samych
świąt Bożego Narodzenia, których sens, forma i klimat - od daty począwszy - są przecież wynikiem
cudownego nałożenia treści chrześcijańskich na rytuały znacznie dawniejsze. Kolędy wywodzą się z łacińs
kich hymnów kościelnych, początkowo miały charakter epicki, budowały narrację wokół fakt ów przekazanych w zapisie biblijnym, minimalnie ubarwia;ąc je
emocjami i wywiedzionym z wyobraźni konkr etem.
Często ich przedmiotem była teologiczna refleksja, zaś
radość, do której ogólne wezwanie zawierały, miała taki właśnie, abstrakcyjno-teologiczny charakter. Przełom zwdązany jest z działalnością św. Franciszka
z Asyżu i zakonu franciszkanów, którzy stworzyli
i upowszechnili pierwsze obrzędy bożenarodzeniowe,
w tym - adorację żłóbka, w kolędach zaś zainicjowali
tzw. nurt sentymentalno-pietystyczny. Akcent z suchego opisu wydarzeń betlejemskich i ortodok.syjnego ich
komentarza przesunięty został na postać centralną niemo wlę w żłóbku, i wszystkie barwy emocji, wyzwalanych przez fakt narodzin nawego życia, Boga-Człowieka w najdłuższą noc zimy. Odtąd też kolędy
wy-'>tępowały coraz czę ś ciej nie samodzielnie, ale jako
jeden z elementów form bardziej rozwiniętych: adoracji żłóbka właśnie, później misterium d. jego pochodnych - pastorałki, ja se łek. Coraz bardziej poszerzał
się zakres tematyczny kolęd punkt wyjścia stanowił nadal ewangeliczny opis Narodzenia, ale nasycony realiami czerpanymi wprost z dnia powszedniego,
osadzony w żywym, rodzajowym obrazie, zdominowany coraz wyra źniej emocjami akcentujący mi ludzką
-niemowlęcą naturą zrodzonego Boga. Rozwój formalny zmierzał w kierunku adaptacji gatunków wyraźnie
już świeckich tak w tekście jak i w muzyce - stąd
formy kołysanki, pieśni tanecznej czy wręcz - biesiadnej. Trudno nie wsp omnieć o nurcie całkowicie
już świeckim, o śpiewach kolędniczych przynależ
nych przecież do kręgu radości żłóbka.
Jeśli to ledwie zasygnalizowane bogactwo zestawić
z najbardziej nawet rozwiniętym opisem Narodzenia,
jaki zawiera Ewangelia św. Łuka sza, na s uwają się
dwie drogi myślenia. Można by mówić o stopniowej
laicyzacji tematu, o odchodzeniu formy (kolędy) od religijnej esencji faktu Narodzin Zbawiciela - to po
pierwsze. Można by także - mam nad z ieję - wrócić
do wyżej postawionego pytania i mówić o „apokryfizacji" rozumianej jako proces dokładnie odwrotny proces włączania w Tajemnicę Narodzin treści najpowszedniej ludzkich, czerpanych z codzienności,
z doświadczanego świata - poprzez rozbudowę obrazu,
emocjonalne nasycenie, aktualizację. I kolędy, i apokryfy w gruncie rzeczy mówią o człowieku - o jego
nadziei i lęku, tęsknocie i radości z jakimi staje wobec Tajemnicy. Co sytuuje je blisko istoty wiary, w
której to co najbardziej boskie objawia się poprzez to,
co najgłębiej ludzkie.
j.m.

1. Triumphus Regis Angelorum
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Bóg się rodzi (tek-st Franciszka Karpióskiego)
Mizerna, cicha ... (tekst Teofila Lenartowicza)
Oj maluśki
Dzisiaj w Betlejem
Jezus malusieńki
Gdy śliczna Panna
Cicha noc

9. No importa Dona Maria (kolęda chilij ska)
10. Kolęda karmelitańska (muzyka Jana Wierzbicy)
11. Si no me dan de beber, lloro

(kolęda

portory-

kańska)

12. O gwiazdo betlejemska
13. Jeszcze jeden raz (tekst Jerzego Makselona, opracowanie muzyczne Jana Wierzbicy)

Teksty

kolęd polskich p o chodz ą z an t ologii „Polskie
i pastorałki" w opracowaniu Anny Szweykowskiej (2, 4, 5, 7), ze zbioru „Kolędy i pastorałki "
St. Miłkowskiego (3, 6, 10; z tegoż zbioru także
„Triumphus Regis Angelorum") oraz z m odl it ewnika
„Najsłodsze Serce Jezusa" ks. Jana Chrząszcza (8, 12).
Teksty kolęd latynoamerykańskich w przekładzie
Jerzego Makselona.

kolędy

PROTOEWANGELIA JAKUBA
Jeden z najstarszych utworów apokryficznych, powstały w drugiej połowie II, albo te ż na pocz ą tku IlT
wieku, najprawdopodobniej na terenie Egiptu lub Syrii. Jego autorem był najpewniej jude o chrze ścijanin
żyj ą cy w diasporze, który sam przedstawia się jako
brat Pański, Jakub - ,p ostać historyczna, pierwszy
biskup Jerozolimy, wielki autorytet wczesnego chrze ścijaństwa. Utwór przedstawia nie uwzględnione w tekstach kanonicznych dzieje Maryi (hiist orię jej cudownych narodzin, dzieciństwo w świ ą tyni , zaślubiny z Józefem i dalej, pcprzez Zwiastowanie aż p o wydarzenia
w Betlejem i prześladowania Heroda) , wyprzedza wię c
w czasie akcję ewangeliczną; st ą d nazwa prot oe w a n g el i i.
W spektaklu wykorzystano fragmenty: VIII, 2 XI; XII, 2 - XVIII.
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