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Maria Paoroł-Machnicka """"' Tchńrlf!l.ic , Maionf7lll.a Abramowicz 

PAJAC (gromkim głosem) 
Historia o Miłosiernej! 
Posłuchajcie gwoli ' . . . cwiczen1a się 
w moralności!J 
Sąd zapowiadam 
nad kanaliami! 
Jest pośród nich zakrystian, 
jest proboszcz i biskup. 
(dźwięki trąbki) 
Historia o interwencji 
Matki Boskiej, 
wezwanej w potrzebie, 
o triumfie jej miłosierdzia! 
Posłuchajcie 
historii o Miłosiernej! 
(dźwięki trąbki) 

. . .. 



Ariano Suassuna 
Przedmowa do polskiego wydania "Historii o Miłosiernej" 
(fragmenty - "Dialog", nr 10/1959r.) 

. Gdy ~łul}lacz zwrócił się ~o mni.e z proś~ą, b~ z~odzi~ się n~ opublikowanie 
i wyst~wie!1ie w Po,lsce mc_>jeJ sztuki "H!stona o Mił_osier~ej 11 , powiedziałem mu 
otwarc~e, .ze g;dy pisałe!D ją 'f. 19.55r. mt:. pr~chodził? mi n~ myśl, że mogłaby 
d~trzec k1edys do pubhczn~sc;i. m~brazyhjsk~ej; Obawiałem. się by odbiorca polski 
me padł ofiarą dwuzn.~cznosci i me~orc_>zumien, w c~ n~e. byłoby nic dziwnego, 
skoro. nawet ~ Brazyln zarzucano mi meposzanowame Kosc10ła, meprzystojność, 
bluzmerstwa itp. (-) 

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jestem katolikiem. Katolikiem 
z wyboru, nie z tradycji, nie przyszedłem bowiem na świat w rodzinie 
~atolickiej .. (-) Rodzina moja jest protestancka, ja natomiast zostałem katolikiem już 
jako człowiek dorosły. Może dlatego widok księży, postępujących wbrew nauce 
Chrys~usa i Kościoła„ nie je.st zdo_lny podważyć mojej wiaJ;Y. Osoby występujące 

, w m01ch sztukach !1i~ są_ więc a~i lepsze, am g~rsze od i!1nych, 
- duchownych czy s~eckich - ktore przychodzą je oglądac. Wezmy jakąkolwiek 
grupę społeczną, mieszczan lub robotników, katolików lub niekatolików 
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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.(-) "Historia /J 
o Miłosiernej" potępia złe uczynki VI 
księdza i biskupa - tak samo, jak złe 
uczynki reszty bohaterów. Ale jest 
pełna tolerancji 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.(-) 



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 N aj świętsza Panna grzech 
aprobuje; wyraża jedynie wielką gotowosć współczucia z grzesznikami i rozumie 
różnicę między intencjami a postępkami.(-) 

"Historia o Miłosiernej" nie jest jeszcze jednym, zmodernizowanym, 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 pragnącym albo . 
łaknącym, gościem albo nagim, chorym albo więźniem, a nie usłużyliśmy 
Tobie?" - Jezus odpowiedział, że ilekroć nie usłużyli prześladowanemu, nagiemu, 
upokorzonemu, maluczkiemu i cierpiącemu, tylekroć Jemu nie usłużyli. 
Odnosi się to zarówno do czarnego, jak i białego. 

Wszedłem do Kościoła jako obcy, pokonując niezliczone opory natury 
psychologicznej, z wysiłkiem odróżniając to, co w nim święte (-) 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. 

- Niko Ntaka~ 

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 załamują się pod wpływem przeciwności.(-) 

Trzeba jeszcze wspomnieć, że cała moja sztuka, 
od początku do końca, jest jakby "zabawą"(-) 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 jej oglądać 
w "nastroju uroczystym". 

Przełożyli Witold Wojciechowski 
i Danuta Żmij 

Ąnna Rnmancr..cz·~niarw:ka 
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Ariano Suassana 
HISMRll O MIŁOSIERNEJ 
Cm.I TESTAMENT PSI 
CIOTO DA COMTADECIDIJ 
Przełohll: 
Wllold WqJclecllowskl 
I ,Da1uta ZmlJ 

Obsada: 

PaJac • GRZEGORZ WIŚNIEWSKI 
Grlll • MICHAŁ MIREK UBYSZ 
Chlco • SŁAWOMIR MACIEJEWSKI 

J Majer. MIEClYSŁAW BANASIK 
Ksl~dz • RYSZARD BALCEREK 
Zakrystian • WOJCIECH SZOSTAK 
6ospodpl ksl,dZI • WANDA SLĘZAK 
Biskup • WIMLD mKARSKI 
Piekarz • NIKO NllKAS 
Plekarzawa • ANNI ROMANOWICZ-KOZANECKA 
Braciszek. PAWEŁ KOWALSKI 
Se11rln1 • MMISŁAW RYCZKO 
Zllól • JAROSŁAW FElCMOWSll 
Lucyfer· PAWEŁ TCHORZELSKI 
Diabeł • MARIA PAPROT·MACHNICKA 
Diabeł • MAl60RZATA ABRAMOWICZ 
Manuel • B02YDAR MORGAN (gościnnie) 
Mllosl1rna • JOLANTA '(ESKA 
Anioł - 1ERESA STEPIEN- NOWICKA 
Anioł - MAl60RZAtA CHOJNOWSKA' 

R12JSerla: 
BOGUSŁAW SEMOTIUK 
Scenografia: 
JAN BANUCHA 
Muzyka: 
SŁAWOMIR WIERZCHOLSKI 
I NOCNA ZMIANA BLUESA 

ISJSlent ratrs1ra: 
Malaorzata ChoJaowska 
1nsplcJ1nt: 
Janina Sachwanowlcz·Nlakas 
Sufler. 
Allna Pokormska 

W spektaklu gra 
NOCNA ZMIANA BLUESA 
w slctadzl1: 
Sławek Wlerzcholskl /harmonlJka ustna/ 
Tomasz Kamiński /skrzypce/ 
Andrz1J Bruner-GulcZJńskl /kontrabas/ 
Marek Dąbrowski /gitara/ 
oraz gościnnie 
Grzegorz Minicz /pelkusJa/ 

~mlera 
19 września 1993 

Spektakl trwa 2 aodzlnJ. 
Grant Jest z Jedną 1rzerwą. 



Mam nadzieję, 
że wszyscy wyciągnęli 
naukę z tej sztuki 
i zmienią swoje postępowanie. 

Skądinąd jestem głęboko przekonany, 
że każdy z obecnych tutaj to 

prawdziwy święty, 

skarbnica wszelkich cnót, 

jako też miłości do Boga 1 bliźnich; 

obca mu jest złośliwość 
i małostkowość, niezdolny jest sądzić 
ani obmawiać innych; jest hojny 
a nie sknera, szlachetny jako 
pracodawca, uczciwy jako pracownik, 
pełen umiaru i trzeźwości, skromny 
i cierpliwy .. . 

Skończyłem .. . 

KA ' MUZY • 

jakby nii> do.fr. Żi> młodzi , piękni i niezwyklP. 
sympatyczni. to jeszcze do tego wielce 
utalentowani. Po prostu NOCNA ZMIANA 
Hl.Uł'SA czyli Sławek Wierzcholski (harmonijka 
ustna, woka·[) - lider grupy, uznawany za 
najlepszego polskiego harmonijkarza. 
Tomek Kami1iski (skrzypa, wokal), 
Andruj Hruner-Gulczyński (ko11trabasJ 
i Marek Dąbrowski (gitara). 

Czterej dżentelmeni "norni '' grają już ponad 
10 lat. W .~woim dorobku mają pięć dużych płyt 
(w tym dwa CD) , trasy koncertowe w Niemczech, 
Holandii, Francji, Czechosłowacji, Rułgarii, na 
Węgrzech, a nawet w Zimbabwe. Występują 
w radio i TV oraz na wszystkich liczących się 
polskich festiwalach bluesowych. Ich muzykowanii> 
wy.~oko ocenił sam H.H.King , a komplementami 
obdarzyła legendarna formacja Hlues Brothers. 
Słynny bluesman - Louisiana Red, przyjechał 
w czerwcu ubiegłego roku do Warszawy, żeby 
nagrać w towarzystwie Nocnej Zmiany materiał 
na płytę . Zespół towarzyszył później Red'owi 
(w charakterze sideman6w) w jego koncertach 
granych w ł..'uropii> Zachodniej. Materiał 
muzyczny z tych koncertów został nagrany 
i wydany na płycie . 

Menadżerem zespołu jest Grzegorz Grabowski. 

Na zdjęciu (od lewej) : Sławomir Wierzcholski, 
Marek /Jąbrowski, Grzegorz Minicz (gościnnie) , 
Tomek Kamiński, Andrzej /Jruni>r-Gulczyński. 
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Sieć stoisk 
WSZYSTKO DLA PSA. 

..• I JEGO PANA. 
(l.,irmy Mastor 

Toruń, ul.Swierkowa 8 
tel.~98498) 

zapewni Tobie 
i Twojemu czworonogowi 

wszystko to, co pozwoli Ci 
uniknąć klopot6w 

z testamentem psa. 
Zapraszamy 

do dom6w handlowych 

·UNIWERSAM 
·MACIEJ 

·MARltET 
·ANDI 

TEATR IM. WILAMA HORZYCY W TORUNIU 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 

Wicedyrektor 
JAN HARAJDA 

Kierownik literacki 
ANNA BŁASZCZAK 

Zespół techniczny: kierownik techniczny - Jacek Gajewski, brygdier sceny - Piotr Drost, 
akustyk - Tomasz Gierszewski, światło - Waldemar Boruń, 

garderobiane - Irena Baumgart i Krystyna Tadajewska, fryzjerka - Joanna Ryczek, 
rekwizytorzy - Maria i Bogdan Górni 

Kierownicy pracowni: krawieckiej damskiej - Krystyna Gajewska, krawieckiej męskiej - Janusz 
Małek, elektryczno-akustycznej - Jarzy Streich, stolarni - Tadeusz ~amiński, rekwizytorni -

Bogdan Górny, prace farbiarskie - Maria Brozdowska. 
Biuro Obsługi Widowni 

czynne codziennie w godzinach 8.00-16.00, telefon: 255-97 
Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 

w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-19.00. 

Redakcja programu - Anna Błaszczak 
Opracowanie graficzno-komputerowe - Lech-Tadeusz Karczewski 

- Toruń, tel.10-100 
Zdjęcia ze spektaklu - Stanisław Reszkiewicz 

- Photo Studio WW, Toruń, tel.103-58 
Druk: Agnes Print - Toruń, Szosa Lubicka 34 


