


Myślisz, ze w klasztorze 
słychać modły cały czas 
lecz uwierz, że tam może 

. mniej powagi być nie raz 
Naszemu powołaniu 
śmiech nie szkodzi nic a nic. 

Habit nadaje życiu 
nową jakość lecz ... 
Gdy siostrzyczka wznieca śmiech 
to wspaniała rzecz. ,,, 

Oto Siostra Mary Ann 
co nasz prowadzi wóz, 
Siostra Mary Amnezja 
Takie imię nosi gdyż 
o prawdzie zapomniała bo 
Na główkę jej zleciał krzyż. 
To Hubert, co nad nowicjatem trzyma 
pieczę swą. 

Wraz z Matką Przełożoną 
naszym światłem tutaj są. 
Siostra Leo Nowicjuszka 
jest niewinna niby łza. 
Ja jestem Przełożoną Matką 
Siostra Mary Regina - to ja . ... 

Habit nadaje życiu nową jakość .. .fakt 
W habicie też się 
można śmiać 

No i to jeszcze jak! 

NUNSENSE - nieprzetłumaczalna gra słów: 
NUN - zakonnica, SENSE - sens 

O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI ?! 
ANO, NIECHAJ SIĘ WYTŁUMACZĄ SAME SIOSTRUNIE! 

Matka Wielebna. 
- Jeśli ktoś nie słyszał, o co chodzi naszej fundacji , to spieszę wyjaśnić, że nie 

tak dawno miałyśmy w naszym klasztorze małą katastrofę. Nasza kucharka Siostra 
Julia, dziecię Boże, przyrządziła zupę na własnoręcznie zebranych grzybkach i 
nieomal wszystkie siostry pomarły na botulizm, jakby kto nie wiedział - jad kiełbasiany. 

Siostra Hubert. 
- To było jak 

11
0statnia Wieczerza" . - To taki nasz klasztorny czarny humor. 

Matka Wielebna. 
- I prawdę mówiąc, nie byłoby nas już wśród żywych, gdybyśmy wtedy nie 

poszły grać w bingo z siostrami od Panny Marii. Chodzi o to, że kiedy wróciłyśmy do 
klasztoru, znalazłyśmy piięćdziesiąt dwie nasze siostry z głowami w zupie. 

Siostra Hubert. 
- W zupie ... 
Matka Wielebna. 
- Przecież powiedziałam - w zupie. 

Siostra Hubert. 
- Zupełnie nie wiedziałyśmy, co robić, więc zaczęłyśmy się modlić. 

Matka Wielebna. 
- I wtedy ja miałam wizję, Święta Katarzyna ze Sieny powiedziała mi, aby 

wydrukować pocztówki z podobizną naszej patronki - siostry Marii Kordelii, by zdobyć 
pieniądze. I to był wielki sukces. 

Siostra Hubert. 
- Za te pieniądze pochowałyśmy 48 z 52 zmarłych sióstr. 

Matka Wielebna. 
- Niestety, ostatnie cztery siostry musiałyśmy włożyć do lodówki, bo już na nie 

zabrakło pieniędzy. 

Siostra Hubert. 
- A Siostra Julia, dziecię Boże, bardzo się przez to złości. 
Matka Wielebna. 
- I to jest prawdziwy powód naszego przedstawienia. Musimy zdobyć tyle 

pieniędzy, by pochować nasze cztery zmarłe siostry! 
Siostra Hubert. 
- Ufamy, że wybaczą nam Państwo ograniczenia wynikające z tego, że jest nas 

tak mało. Ale gdyby tamte siostry nie zmarły, to my nie musiałybyśmy ich grzebać i 
wtedy nie byłoby tego przedstawienia ... 

NO I JUŻ WSZYSTKO WIADOMO! 



DAN COCCIN 
Nigdy nie został księdzem, lecz jego szatański humor 

przywodzi na myśl boskie natchnienie. 
Dan Goggin mówi, że miłe wspomnienia z młodości związane z osobą 

zakonnicy podpowiedziały styl humoru, który ujawnił się w serii pocztówek 
okolicznościowych i ostatecznie doprowadził do powstania musicalu 11 Nunsense11

• 

Siostra Vincenta de Paul powiedziała, że pamięta Goggina jako ucznia 
w szkole podstawowej Św. Marii w Alma, gdzie była dyrektorką, ale nie zdawała 
sobie sprawy, że stanie się inspirującym wzorem dla matki przełożonej 
w 11 Nunsense 11

• 11 Był bardzo muzykalny", powiada i wydaje się zadowolona ze 
swego wychowanka. Goggin uczęszczał do katolickiej szkoły aż do 6 klasy, 
a następnie przeszedł do państwowej szkoły średniej. Później wstąpił do 
Seminarium Świętego Serca w Detroit. 11 Chciałem zostać księdzem. Niestety, 
fizycznie było to dla mnie miejsce nie do zniesienia: mały chłopiec z miasteczka. 
Były tam dwa tysiące uczniów. Miałem 14 czy 15 lat" . 

Goggin opuścił seminarium, skończył szkołę średnią w Alma, i pojechał do 
Nowego Jorku, aby kształcić głos w The Manhattan School of Music. „ Myślę, że 
mój brat, Bill i ja czuliśmy to, co wielu wybierających się do college'u. Chcieliśmy 
przede wszystkim wyrwać się z domu". 

W zasadzie dom ten był bardzo wygodny i miły. Ojciec, Edward był 
cenionym prawnikiem, a matka, Gretchen, emerytowaną nauczycielką. Chociaż 
nikt z rodziny nie zajmował się teatrem, Goggin uważa, że jego ojciec był wielkim 
aktorem. 11Mój ojciec był adwokatem wykazującym wiele zdolności aktorskich na 
sali sądowej. Być może coś z tego udzieliło się mojemu bratu i mnie". 

Po ukończeniu studiów wokalnych został przyjęty jako śpiewak do 
broadwayowskiego przedstawienia 11 Luther11 z Albertem Finneyem w roli głównej. 
„Byłem we właściwym miejscu o właściwym czasie. W sztuce potrzebni byli 
czterej śpiewacy. Poszedłem na przesłuchania i dostałem angaż. Grałem na 
Broadwayu przez rok, a potem przez następne półtora jeździliśmy z występami". 

Goggin, który gra na pianinie i organach, stworzył barokowy duet z innym 
śpiewakiem z 11 Luthera 11

• 11 Był to okres popularności barów kawowych i szału na 
muzykę folkową i graliśmy w wielu takich miejscach muzyką barokową, głównie 
różne wesołe kawałki". 

Potem napisał musical 11 HARK! 11

1 który był grany przez sześć miesięcy 

w teatrze Off-Broadway. 11 Mogło być lepiej, ale producent - teraz to widzę - nie 
potrafił odpowiednio wypromować przedstawienia. Ale dla mnie było to coś 

wspaniałego. Otwarło przede mną wszystkie drzwi". 
Pewnego razu znajomy podarował mu habit zakonny jako prezent dla 11tego, 

który ma już wszystko". Inny znajomy dostarczył manekina i przez pewien czas 
siostra Maria Manekin stanowiła główną ozdobę jego mieszkania na Manhattanie. 
Wtedy właśnie zaproponował przyjacielowi, Stehenowi Aucoin stworzenie serii 
dowcipnych kart okolicznościowych z wykorzystaniem siostry Manekin. 11 Świetnie 
się bawiliśmy, ale trudno nam było ustawić manekina w nowych pozach, a co 
gorsza wyraz jego twarzy nigdy się nie zmieniał. Tak więc poprosiłem przyjaciółkę , 

Marylin Farina, o pozowanie w habicie. Nie była nawet aktorką. Pracowała jako 
asystentka w gabinecie dentystycznym." 

Farina pozowała, Aucoin zrobił zdjęcia a Goggin dostarczył pomysłów 
i zabawnych napisów. Karty okazały się niesłychanie popularne. Kiedy poproszono 
Farinę o mały skecz promocyjny z okazji święta Halloween, Goggin napisał tekst. 
Występy również odniosły sukces, a sama postać siostry i skecz zaczęły się 

rozrastać. Powstał kabaret 11The Nunsense Story", w którym występowały postaci 
księży i zakonnic. Potem z księży zrezygnowano, gdyż siostry okazały się 

zabawniejsze. Tak powstał musical 11 NUNSENSE 11
• 

Na pytania o stosunek do religii i duchowieństwa Goggin zawsze 
odpowiada: 11Wiele mniszek i księży jest moimi przyjaciółmi. Kilka pięter pod moim 
mieszkaniem na Manhattanie znajduje się klasztor. Mam też dom w Garrison, gdzie 
zakon franciszkanów ma swój klasztor. Spędzam tam dużo czasu i mam wielu 
przyjaciół wśród braci zakonnych". 

Stosunek Goggina do stanu kapłańskiego nie zmienił się od czasu, kiedy jako 
czternastolatek uciekał z przestrachu z seminarium. 11 Sądzę, że teraz mógłbym 
wytrzymać. W jednym ze swoich listów do mnie siostra Vincenta napisała, że 
wspaniale jest, iż swą pracą osiągam to, co robiłbym jako ksiądz: kształtowanie 
pozytywnego stosunku do religii i duchowieństwa". 

fragmenty artykułu Davida Nicolette w 11 The Grand Rapids Press 11
• 



CZY SIOSTRA ŻUJE CUMĘ? 
rozmowa z Danem Gogginem 

Czy to prawda, że chciał pan zostać księdzem? 
- Kiedy byłem w 1 O klasie znalazłem się w Seminarium Świętego Serca w Detroit, ale to 

·przekraczało moje siły. W szkole średniej moi nauczyciele zachęcali mnie do zajęcia się 

muzyką. Poszedłem więc do Manhattan School of Music. 
Jakie było Alma w roku 1963? 
- To było naprawdę wspaniałe miasteczko - nadal nim jest. Znajduje się tam mały 

college, więc nie jest to tylko farmerska mieścina. Przekazano mi tu wiele wartości, które są 
naprawdę ważne. 

Dlaczego zamieszkał pan w Nowym jorku? 
- Po przyjściu do letniej szkoły na Uniwersytecie Michigan mój nauczyciel em1si1 

powiedział: 11Wszyscy widzimy, że jedynie wtedy dajesz z siebie wszystko, kiedy masz jakiś 
bodziec, jak koncert czy egzamin. Dlatego sądzimy, że powinieneś jechać do Nowego Jorku 
i podjąć pracę" . Byłem w Nowym Jorku zaledwie trzy miesiące, kiedy zaangażowano mnie jako 
śpiewaka do przedstawienia „Luther" z Albertem Finneyem. Był to niewiarygodnie pomyślny 
przełom. 

Czy Nowy jork dał panu to, czego pan oczekiwał? 
- W zasadzie tak. Byłem dość młody, by się nie zniechęcać od razu. 

Najgorsze przyszło dopiero po „Lutherze". Musiałem walczyć o angaż. 
jak Pan sobie poradził? 
- Przez pięć lat byłem piosenkarzem folkowym i jeździłem 

z koncertami. Potem zacząłem pisać muzykę do małych 

przedstawień . Zajmowałem się także organizacją promocyjnych 
pokazów handlowych. 

Pomysł "Nunsense" zrodził się jako seria kartek z życze
niami. Jak to było? 

- Jeden z przyjaciół podarował mi, jako urodzinowy 
kawał, manekina przebranego za zakonnicę. Nie wiedzie
liśmy co z tym dalej zrobić i właśnie wówczas postano
wiliśmy, że wykonamy kartkę z życzeniami. Moja 
przyjaciółka, Marylin Farina, która teraz jest gwiazdą 
w Nowym Jorku, pozowała do zdjęć. Kartki wydrukowa-
1 iśmy. Do końca roku sprzedaliśmy w całym kraju około 
300 tysięcy sztuk i zarobiliśmy 1 OO tysięcy dolarów. 

A jak z tego powstała sztuka? 
- Wysłaliśmy Marylin jako zakonnicę do sklepów 

z kartkami okolicznościowymi, aby wykonała prezentację 
na żywo. Mała historyjka, jaką dla niej napisałem, została 
znakomicie przyjęta. Zrobiliśmy z tego kabaret... a potem 
pełnospektaklowy show. 

Dlaczego przedstawienie odniosło sukces? 
- Jest coś tajemniczego w tradycyjnym wizerunku 

mniszki w habicie, co fascynuje od lat katolików 
i niekatolików. Jak powiedział jeden z moich znajomych: 
„To, tak jak z obserwacją ptaków. Można je tylko 
oglądać" . Kiedy pokazujemy te mniszki w ich tradycyj
nych strojach, to owa fascynacja trwa nadal. Dana ' 
scenka, która byłaby zabawna sama w sobie, w jakiś 

sposób staje się zabawniejsza, gdy gra ją siostra zakonna. 

Czy trudno bawić się w ten sposób bez otarcia się o bluźnierstwo? 
- Pomogło to, że zakonnice, które znałem w Alma, były znakomite i zabawne. Granice 

zakreślaliśmy tam, gdzie one by ją wyznaczyły. Siostry zakonne i księża, którzy przychodzą 
na przedstawienia, są zachwyceni. 

Czy najlepszą waszą publicznością są mniszki? 
- Doceniają, że pokazujemy je jako prawdziwych ludzi. Rzeczywiście na 

premierowym przedstawieniu w Bostonie na widowni siedziało 1 O zakonnic. Aktorka, grająca 
siostrę Hubert, weszła między publiczność i zauważyła, że jedna z prawdziwych zakonnic 
żuje gumę. Zapytała wówczas głośno: „Czy siostra żuje gumę?". Wszyscy się odwrócili. 
Zakonnica odpowiedziała: 11 Tak" . Wtedy aktorka zadała pytanie: 11 Czy siostra przyniosła dosyć 
gumy, by podzielić się ze wszystkimi?" i zabrała gumę. Zakonnica była zmieszana, ale dobrze 
się bawiła. 

Co będzie dalej? 
- Prowadzimy rozmowy na temat serialu telewizyjnego. Twórcy 

11
The little Shop of 

Horrors" są zainteresowani zrobieniem filmu. Czasami mi się wydaje, że tak już zostanie -
"Nunsense" na zawsze. 

Wywiad w Sunday Brunch przeprowadzony przez L. Cauffiela 

Ważniejsze musicale 
DANA GOGGINA: 

11 HARK" , 
11 LEGEND", 

11 SEVEN", 
11 BECAUSE WE' RE 

DECADENT", 
11SOMETHING FOR 

EVERYBODYS MOTHER", 
„A ONE-WAY TICKET TO 

BROADWAY" 

„NUNSENSE" - 1986 rok -
nagroda OUTER 

CRITICS CIRCLE za 
najlepszy musical, 
najlepsze libretto 

i najlepszą muzykę. 

··j ' 
--·" 

11 •• • W epoce nim Broadway rozkochał się w tzw. 11 musicalu konceptualnym", termin 
11 komedia muzyczna" oznaczał dokładnie to, co mówił: przedstawienie, w którym 
publiczność znajdowała śmiech oraz piosenkę. Jednak na dzisiejszym Broadwayu bogata 
oprawa spektaklu wyparła wesołość, a typ humoru, jaki znajdujemy, jest bardziej 
intelektualny niż groteskowy. Mimo to zwolennicy dawnej komedii muzycznej nie powinni 
popadać w rozpacz. Zwariowana zabawa, hałaśliwe, niewybredne wybryki oraz kawały 
przyprawiające o pęknięcie brzucha kwitną na scenie off-Broadwayu. 

11
Nunsense" jest 

postrzeloną rewią, satyrą na życie zakonne serwującą histeryczne poczucie humoru, gdzie 
każdy dowcip uchodzi na sucho.( ... ) 

Pomimo całej swojej zwariowanej atmosfery 11 Nunsense" pobrzmiewa nutą osobistego 
doświadczenia. W przeciwieństwie do dramaturga Christophera Duranga, którego 

11
Sister 

Mary ... " wyszydzała ciemniejszą stronę zachowania katolickiego, Dan Goggin miał 
całkowicie szczęśliwe doświadczenie związane ze szkołą parafialna ... " 

The New York Times. Weekend. 



OTO CO ZOSTAŁO 
Z ZAKONU MAŁYCH SIÓSTR Z HOBOKEN: 

Matka Wielebna Siostra Mary Regina 

Barbara Połomska (gościnnie), Hanna Matyskiewicz 
Matka Przełożona od Nowicjatu - Siostra Mary Hubert 

Agnieszka Greinert 
Siostra Mary Amnezja 

Anna Walczak 
Siostra Mary Ann 

Jolanta Gzella, Hanna Matyskiewicz 
Siostra Mary Leo 

Marzena Marjańska 
Mnich (a skąd on?) 

Jacek Trznadel 
oraz 

wypożyczony z Teatru Muzycznego w Łodzi 
zespół muzyczny. 

dyryguje Siostra Mary Melodia - Roman Paniuta 

W realizacji tego nietypowego przedsięwzięcia SIOSTRUNIOM 
wydatnie pomogli zaprzyjaźnieni Bracia i Siostry: 

. . 

l ~ce& . rezysena 
Ass1c Daniel Kustosik DZIENJ!IK 

MiDZllI 

kierownictwo muzyczne 

Roman Paniuta 
choreografia 

Dobrosława Gutek-Woźniak 
scenografia 

Anna Bobrowska-Ekiert 
redakcja programu - Tomasz Graczyk, projekt okładki - Honorata Łukasik, 

projekty kostiumów - Anna Bobrowska-Ekiert. 
W programie wykorzystano materiały z Teatru Rozrywki w Chorzowie. 

Pierwsze wykonanie w Łodzi - TEATR MUZYCZNY 
18 kwietnia 1997 


