


§CCJENA ILJE1rNIIA NA JFILAZY W C[J)ffilLC[J)WIIJE 

JFrr®mrrul®rr~g li nnw~~ i@@® 



PODRĘCZNY SŁOWNICZEK ANGELOLOGII 
ANIOŁ w religiach Wschodu - istota niematerialna, nadprzyrodzona, pośrednicząca między 

bóstwem a ludźmi, wysłannik Boga (od gr. ange/os - poseł, wysłannik, zwiastun; hebr. ma/ach; arab. 
malak; staroperskiego angaros). Według doktryny katolickiej aniołowie zostali stworzeni w pierwszych 
dniach stworzenia, lub nawet "przed wszelkim stworzeniem" (św. Tomasz z Akwinu). W tradycji 
żydowskiej aniołowie odnawiają się co rano i powstają za każdym razem, kiedy Bóg nabiera tchu. 
Dwaj znani z imienia aniołowie występujący w Starym Testamencie, Michał i Gabriel , zostali wprost 
wzięci z mitologii babilońskiej . Trzeci anioł, Rafał, pojawia się w Księdze Tobiasza. 
Anioły w judaizmie: zamieszkują nieba; jest ich 7. Np. w piątym są anioły śpiewające całą noc hymny sławiące 
Boga. Milkną one o świcie, by Bóg mógł usłyszeć lud Izraela śpiewający mu na dole chwałę. Są anioły 
przeznaczone do pilnowania gwiazd, są anioły przeznaczone do studiów astronomicznych i strzegące godzin, lat, 
rzek, mórz, zbiorów, pastwisk i ludzkości. Anioł Ridja - o wyglądzie trzyletniej jałówki, z rozszczepioną wargą; 
Szamsziel - anioł, stróż Mojżesza, który zabrał go na zwiedzanie Edenu (Eden pielęgnowany jest przez 300 
aniołów). Tak, jak jest 7 nieb to jest też i 7 ziem. Na piątej od dołu znajduje się Gehenna, gdzie odbywają 
karę grzesznicy a anioły ich torturują. 
W islamie - aniołów jest niezliczona ilość. Codziennie do niebiańskiego meczetu wchodzi na modły siedemdziesiąt 
tysięcy aniołów, a każdego dnia są to inne anioły. Ufonnowane zostały przez Allaha ze światła, w przedostatnim 
c!J)iu stwarzania, aby mu służyły i opiewały jego chwałę. E. Rzewuski w Azania zamani pisze: "Ciałem ich jest 
światło, skrzydła ich, miękkie jak puch, lśnią srebrzystym blaskiem i drżą w bojaźni bożej, serca ich są czyste 
jak powietrze o poranku, a umysły ich światłe i klarowne. Nigdy nie zrodzi się w nich myśl o grzechu czy 
nieposłuszeństwie. Są oddanymi sługami swego Pana. Na ich czele stoją archaniołowie. (...) Jest tam anioł o 
tysiącu głów, każda jego głowa ma tysiąc ust, a każde usta głoszą chwalę Boga w innym języku. Jest też anioł, 
którego ciało jest w połowie ogniem a w połowie śniegiem. Ogień nie topi śniegu, a śnieg nie gasi ognia, bo 
taka jest wola Allaha. Może 011 sprawić jedność przeciwieństw i nakazać harmonię odwiecznym wrogom. Inny 
anioł ma bardzo długie w/osy, opadające na barki i szatę utkaną ze wszystkich kalorów świata. Przybiera on 
postać koguta i w określonych godzinach sławi !loga wysokim głosem. Słysząc ten głos wszystkie ziemskie 
kaguty rozpoczynają swoje pienia. W siódmym niebie znajduje się Wezbrane Morze. Są w nim anioły trzymające 
w swych rękach włócznie tak długie, że człowiek musiałby wędrować od jednego jej końca do drugiego cały 
rok. Spośród aniołów jeden nie zna drugiego, ponieważ jest ich niezliczona ilość. Wszystkie wznoszą hymny do Boga 
w różnych językach. Rozbrzmiewa to jak łoskot piorunów. " 

ANIOŁ STRÓŻ - według wierzeń chrześcijańskich, indywidualnie przydzielony anioł czuwający nad 
człowiekiem od chwili jego narodzin. W angelologii są też anioły wyspecjalizowane w opiece nad miastami 
(Barcelona), państwami (Francja), Ziemi-według tradycj i mialnim być do chwili swego upadku Szatan i w islamie
znany nam już mieszkaniec szóstego nieba, zlożony z ognia i śniegu. 

ANIELSKIE CHÓRY. Angelologia chrześcijańska grupuje anioły w trzech hierarchiach i dziewięciu 
chórach: I. l) Serafini, 2) Cherubini, 3) Trony- kontemplacja Boga; li. 4) Państwa, 5) Księstwa, 6) Zwierzchności 
- rządzą światem; III. 7) Mocarstwa, 8) Archaniołowie, 9) Aniołowie-wypełniająpolecenia szczególne. 
Św. Pawel w Liście do Kolosan ( l, 16), pisze: "bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, 
co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. " 

ARCHANIOŁY - w ten sposób określa się wszystkie duchy, stojące w hierarchii niebiańskiej wyżej niż 
chór aniołów, jest to również nazwa jednego z dziewięciu chórów anielskich. Według Pseudo-Dionizego 
archaniołowie tworzą dopiero ósmy, tj. przedostatni chór aniołów. Klasyfikacja ta wprowadziła nieco 
zamieszania, gdyż przyjęło się używać tego określenia w stosunku do najwyższych dostojników anielskich. W 
żydowsko-chrześcijańskich pismach i legendach jest ich czterech: Michał - wojownik, główny przeciwnik 
Szatana, Rafal - uzdrowiciel, Gabriel - herold i Uriel - dawca światła; apokryf Henocha wymienia jeszcze 
Raguela, Sariela, Jerahmeela, inne źródła - Chamuela, Jofiela i Zadkiela. W późniejszej tradycji żydowskiej 
Uriela zastąpił Fanuel. W Koranie czterej archaniołowie, to: Mkhal - obrońca wiary, Gabriel - anioł objawień, 
Azrael - anioł śmierci i Israel - anioł muzyki, który zadmie w trąbę zmartwychwstania. Za wodza chóru 
archaniołów uważa się zwykle Rafała lub Michała. 

ARCHANIOŁ AZRAEL (Azra 'il), w teologii żydowskiej i muzułmańskiej, anioł śmierci, który czuwa 
nad umierającym i oddziela duszę od ciała, przytykając do nozdrzy umierającego człowieka jabłko z Drzewa Życia; 
jeden z czterech najwyższych aniołów przy tronie Allaha, któremu służy jako poseł; umrze ostatni, kiedy drugi raz 
zabrzmi trąba archanielska. W mistyce żydowskiej jest wcieleniem zła. Azra ·il trzyma w swych rękach olbrzymią 
Tablicę, która rozciąga się od wschodu do zachodu. Na niej to zapisane są losy ludzi, którzy kiedykolwiek byli i 
którzy są, i będą aż do końca świata. Jest to anioł potężnych rozmiarów, ma on "siedemdziesiąt tysięcy stóp i czte1y 
tysiące skrzydeł, a w jego ciele znajduje się tyle oczu i języków, ile żyje ludzi na świecie"; po jego prawej stronie stoją 
hufce aniołów o twarzach jaśniejących jak księżyc w pełni. Jasność ta pochodzi od boskiej chwały. Szaty ich są 
zielone, piękniejsze od szmaragdów i wydają woń mocniejszą od piżma i ambry. Po lewej stronie Azra ·iła stoją 
hufce aniołów o obliczach czarniejszych od atramentu. Mają one oczy czerwone, głos silniejszy od gromu i zapach 
rozkładających się ciał. 

ARCHANIOŁ GABRIEL - jeden z archaniołów występujących w żydowskim, chrześcijańskim i 
muzułmańskim systemie wiary; w mitologii hebrajskiej uważany niekiedy za anioła śmierci, księcia ognia i 
grzmotu, ale częściej za jednego z głównych wysłanników boga i jedynego anioła umiejącego mówić po 
syryjsku i chaldejsku. W Talmudzie pojawia się jako pogromca wojsk króla Asyrii, Sanheriba (uczynił to 
naostrzoną kosą, przygotowaną w dniu Stworzenia); ukazuje Józefowi drogę i jest jednym z aniołów 
grzebiących ciało Mojżesza. Opuszczonego przez matkę Abrahama kannił mlekiem, wypływającym z małego 
palca prawej dłoni. Podobno, razem z archaniołem Michałem mają zniszczyć dwa potwory: morskiego 
Lewiatana (krokodyl) i lądowego Behemota (hipopotam). Sprawuje władzę nad Rajem, jest księciem 
pierwszego nieba, równocześnie zasiada po lewicy Boga, którego siedzibą jest, jak się powszechnie uważa 
siódme lub dziesiąte niebo. Według legendy żydowskiej to właśnie on zniszczył Sodomę i Gomorę. W Nowym 
Testamencie zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela i jest aniołem Zwiastowania Marii, on też ma zatrąbić na 
Sąd Ostateczny. Zgodnie z sądowymi zeznaniami Joanny d' Arc, to Gabriel natchnął ją, by ruszyła z odsieczą 
królowi Francji . Muzułmanie nazywają go głównym z czterech wyróżnioqych aniołów i duchem prawdy; on 
objawił Mahometowi Koran w imieniu Allaha. Jest to duch wiernych, o czterech skrzydłach, z których każde 
ma sto innych. Inni twierdzą, że jest to anioł wyposażony w 140 par skrzydeł. Ma on poza tym dwa skrzydła 
zielone, które rozpościera tylko wtedy, kiedy z woli Boga unicestwia miasta. Skrzydła jego są z różnych 
klejnotów, ma on ponadto rozwidloną brodę, iskrzące się przednie zęby, białe jak śnieg ciało, ale czarne 
włosy. Jego stopy pogrążone są w dziwnym blasku, a cala postać wypełnia wszystko to, co znajduje się 
pomiędzy wschodem a zachodem. 

ARCHANIOŁ AZRAFIL (lsraf'il) - anioł, który ma obwieścić światu jego kres na trąbie, o 
rozmiarach niebios i ziemi, zwanej rogiem światła. I sra fil przyłożył róg do ust i czeka na znak Boga. Zadmie 
w trąbę trzy razy: za pierwszym razem zabrzmi sygnał przerażenia, za drugim porażenia a za trzecim 
zmartwychwstania. Bóg oszczędzi tylko dusze męczenników za wiarę i archanioły. Ale za drugim zadęciem w 
róg także one wraz z Israfilem umrą, aby na rozkaz Boga odrodzić się przy trzecim glosie rogu. Na jego 
rozkazy jest siedemdziesiąt tysięcy aniołów, z których każdy kieruje hufcem złożonym z następnych 
siedemdziesięciu tysięcy. 

ARCHANIOŁ MICHAŁ, wg Biblii jeden z najwyższych książąt anielskich. Anioł opiekuńczy 
narodu izraelskiego, którego chrześcijaństwo przyjęło jako świętego, ducha opiekuńczego kościoła, obrońcę 
wiernych, pogromcę Szatana. Przyswojony także tradycji islamu; w średniowieczu jeden z głównych patronów 
rycerstwa. Wyobrażany jako piękny młodzian o poważnym obliczu, uskrzydlony, odziany w białą szatę albo w 
zbroję, noszący włócznię i tarczę, których używa się do walki ze smokiem - szatanem; na obrazach Sądu 
Ostatecznego przedstawiano go z szalami wagi, na której waży dusze zmartwychwstałych umarłych. Podobno 
cherubiny zostały stworzone z łez, które Michał uronił nad grzechami wierzących. Chrześcijanie modlą się do 
niego jako do anioła dobrej śmierci. W greckiej Apokalipsie Barucha "dzierży klucze do królestwa 
niebieskiego" (w tradycji ludowej fiu1kcję tę pełni Św. Piotr). Południowosłowiańska odmiana tej legendy 
mówi, że Michał w ręku trzyma nie klucze, a olbrzymią skarbonę, "głęboką jako przestworza d=ielące 
ziemię od nieba", w którą zbiera ludzkie modlitwy. W islamie: archanioł Mika'il czuwa nad światem, aby 
zaspokoić potrzeby wszystkich istot na ziemi . Jednym daje obfitość, inni mogą odczuć niedostatek. Mika' iii 
wypełnia tylko wolę bożą, a nikt nie zna boskich racji. Gdyby Mika'il otworzyłusta, to niebiosa na ich 
tle wyglądałyby jak ziarenko gorczycy na oceanie. Gdyby spojrzał w dół. na mieszkańców niebios i ziemi, 
to spopieliłby ich blaskiem swoich oczu. Podobno ma szmaragdowe skrzydła i szafranowe włosy, z 
których każdy ma miliony twarzy i ust i tyleż samo języków, które w milionie dialektów błagają Allaha 
o zmiłowanie. W judaizmie na archanioła został mianowany przez Boga czwartego dnia stworzenia. Ale już 
szóstego mógł znaleźć się na ziemi. Podczas buntu archanioła Samaela i jego aniołów, gdy Samael był 
wypychany z nieba, to uczepił się tak mocno skrzydła Archanioła Michała, że gdyby nie Bóg, to zostałby 
on ściągnięty na ziemię . Legenda głosi, że gdy Michał płacze, to jego Izy przemieniają się w drogocenne 
kamienie. W 1950 roku papież Pius XI! ogłosił Michała Archanioła patronem policjantów. 

ARCHANIOŁ RAFAŁ, anioł chaldejskiego pochodzenia, pierwotnie nosił imię Labie!, jeden z 
głównych aniołów angelologii żydowskiej; ideał anioła stróża, zwłaszcza obrońcy młodych, pielgrzymów i 
innych podróżnych . Jeden z trzech wymienionych z imienia archaniołów. Jest jednym z aniołów, którzy 
zasadzili rajski ogród i który w Edenie wyjawia Adamowi "pewne sekrety mistyczne". Był jednym z tych, którzy 
pochowali Abla i Adama. Razem z Gabrielem i Michałem odwiedził Abrahama i miał "za zadanie usunąć 
dolegliwości patriarchy związane z obrzezaniem". Podobno był aniołem, który po potopie podarował Noemu 
Księgę Mądrości . Jest aniołem obciążonym wieloma odpowiedzialnymi funkcjami: jest regentem Słońca, 
wodzem chóru cnót, gubernatorem Południa, strażnikiem Zachodu, księciem drugiego nieba, nadzorcą 
wieczornych wiatrów, stróżem Drzewa Życia w Edenie, jednym z sześciu aniołów skruchy, a także aniołem 
modlitwy, miłości, radości i światłości. Przede wszystkim jednak jest aniołem zdrowia. Należy do co 
najmniej czterech chórów niebieskich. Słowem - anioł aktywista. 



CHERUBIN - anioł wyższego rzędu w hierarchii chórów anielskich, zazwyczaj następny po serafinie; 
zarówno idea jak i nazwa cherubin jest pochodzenia asyryjskiego lub akadyjskiego. W sztuce starożytnej Asyrii 
przedstawiano je zwykle z wielkimi skrzydłami, ludzką głową i zwierzęcym ciałem. Według Teodora, biskupa 
Heraklei, "cherubini nie są żadnymi mocami anielskimi, a raczej jakimiś przerażającymi objawieniami Bestii, 
które miały odstraszyć Adama od bram Raju". Ich wizerunki umieszczano zwykle nad wejściem do świątyni, 
stąd uważane są za strażników miejsc świętych i sługi Boga. Jako aniołowie światłości i chwały pełnią funkcje 
niebiańskich archiwariuszy. Obecnie cherubina przedstawia się jako piękne, pucołowate dziecko ze skrzydełkami. 
Po wygnaniu z Edenu Adama Bóg wyznaczył cherubinów, zwanych także "płomieniem wirujących mieczy" by 
strzegli raju. Prawdopodobnie były to swastyki (ogniste koła) namalowane na bramach raju jako ostrzeżenie dla 
ludzkości, że ogród stanowi tabu. Bóg codziennie dosiada jednego z cherubinów i odwiedza wszystkie nieba 
i ziemie, by odebrać bold i uwielbienie. W tradycji muzułmańskiej cbembiny zostały stworzone z łez Archanioła 
Michała wylanych nad grzechami wiernych. 

LUCYFER - imię nadane upadłemu aniołowi, księciu ciemności, szatanowi, przez nieporozumienie: 
prorok Izajasz urągając pysze Nabuchodonozora, króla babilońskiego, pokonanego przez Medów, wola: "Jakżeś 
nisko upadla z nieba, gwiazdo zaranna!". Tę upadłą gwiazdę (Wenus) oddano w łac. przekładzie jako 
Lucifer, co z czasem błędnie odniesiono do upadłego z niebios anioła, księcia ciemności, strąconego do 
piekieł ze swego miejsca po lewicy Boga przez Archanioła Michała za to, że się sprzeciwił stworzeniu 
kobiety, Ewy. Szatanowi imię Lucyfer nadali dopiero Ojcowie Kościoła (m.in. św. Hieronim). W okultyzmie 
Lucyfer jest upadłym cherubinem, cesarzem piekła, zdaniem niektórych demonologów stojącym wyżej niż sam 
Szatan. Ukazuje się pod postacią ślicznego dziecka. W Doktorze Faustusie Marlowe'a i w Piekle Dantego, 
Lucyfer jest władcą piekła. W Raju utraconym Miltona Lucyfer po upadku nosi imię Szatana. Według apokryfów 
biblijnych i tradycji folklorystycznych Lucyfer wystąpił do walki z Archaniołem Michałem na gwiazdozbiorze 
Wielkiej Niedżwiedzicy (Wielki Wóz, Wóz Dawidowy, Wóz Anielski) . Pokonany, został w piekle przykuty do 
kamiennego słupa łańcuchem . Lucyfer przez cały rok usiłuje go przegryżć albo przepiłować zębami 
samobójców, ale w Wielką Sobotę łańcuch zrasta się znowu i tak co roku, aż do Dnia Sądu. 

SAMAEL - w literaturze rabinackiej jest przywódcą wszystkich szatanów oraz aniołem śmierci. W 
legendach żydowskich jest czasem dobrym a czasem złym aniołem. Z jednej strony jest władcą piątego nieba, z 
drugiej "wielkim wężem o dwunastu skrzydłach, który spadając z nieba pociągną/ za sobą cały układ sło11ecz11y". 
Według rabiego Eliezera, to Samael pod postacią węża skusił l;:wę, aby zjadła zakazany owoc, a następnie 
uwiódł ją i spłodził z nią Kaina. Utożsamiany jest z szatanem. Szóstego dnia stworzenia Archanioł Samael 
zbuntował się przeciwko Bogu, zazdrosny o Adama, którego miały wielbić wszystkie zastępy niebieskie. 
Wszystkie anioły Samaela przytaknęły temu buntowi i dlatego Archanioł Michał wypchnął je z nieba na 
ziemię. Inni twierdzą, że Bóg kazał Samaelowi (niezadowolonemu ze stworzenia człowieka) i Adamowi 
stanąć do konkursu i nazwać wszystkie ziemskie stworzenia. Ale Bóg oświecił Adama i zadawał mu pytania tak, 
że jego pierwsza litera wskazywała nazwę stworzenia. Zrozumiał to Samael i zakrzyczał. Bóg za karę strącił go 
na ziemię. Wypychany przez Archanioła Michała, Samael tak kurczowo uczepił się jego skrzydeł, że gdyby 
nie Bóg, to i Archanioł Michał znalazłby się na ziemi. Według tradycji jest mężem Lilit, pierwszej, 
stworzonej z tego samego co Adam materiału , kobiety. 

SERAFINI - nazwa istot sześcioskrzydłycb (dwoma zakrywali twarz, dwoma nogi, o dwóch latali); w 
apokryfie Henocha mają po cztery twarze. Serafini otaczają Tron Chwały, nieprzerwanie śpiewając Trisagon 
("Święty, Święty, Święty'). Podobno stoją najbliżej Boga, są ''jak gdyby jego przyjaciółmi". Nad innymi 
chórami aniołów górują miłością. Podczas wielkiej bitwy w niebie (bunt aniołów) serafini walczyli po stronie 
Boga i Szatana. Z Apokalipsy Mojżesza dowiadujemy się, że serafiny ryczą niczym lwy. 

SZATAN - w Księdze Liczb Anioł Pana stanął na drodze Balaama jako jego "p1zeciwnik" (szatan). 
Również w innych księgach Starego Testamentu określenie to oznacza funkcję, nie imię, a anioł wypełniający tę 
funkcję nie jest duchem upadłym ani zbuntowanym. Uosobieniem zła Szatan staje się dopiero w czasach Nowego 
Testamentu, kiedy słowo to, jako imię, zaczyna być pisane wielką literą. Traktowany jest on wówczas jako książę 
zła i nieprzyjaciel Boga. Szatan został stworzony szóstego dnia. Pierwotnie był potężnym aniołem, wodzem chóru 
serafinów oraz chóru cnót. Pomimo, że serafiny zazwyczaj przedstawia się jako istoty sześcioskrzydłe, Szatan 
ma icb dwanaście . Święty Grzegorz Wielki mówi o dziewięciu chórach hierarch ii niebiańskiej i wspomina o 
szatanie (przed upadkiem), że "nosił ich wszystkich [aniolówj jako odzienie, bowiem przewyższał wszystkich 
wiedzą i chwałą". Bunt szatana rozpoczął się, gdy nie chciał on złożyć hołdu człowiekowi . Święty Tomasz z 
Akwinu twierdzi, że Szatan nie był serafinem, lecz cherubinem, gdyż "cherubini wywodzą się z wiedzy, która 
jest możliwa do pogodze11ia z grzechem śmiertelnym". 
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KONSTRUKCJA KOMEDII "ANIOŁ ZSTĄPIŁ DO ... " 

AKT I 
Akcja dzieje się nad brzegiem Eufratu, na placu małym i miejskim, z gazową latarnią. 
Tło tej komedii~ niezmierzone niebo.„ i chaos wspaniały i plugawy [miasta], zamieszkały przez miliony ludzi. 

SCENA 
Anioł, przebrany za żebraka i Kurrubi , stworzona parę minut temu, zawoalowana dziewczyna. ZasYPiają, przykrywając si 
anielską nlapą. Próba opisu sceny: pustka, nic, cisza. Zanim pojawi się AniQI, najpierw pojawi się znak, jak przeczucie, bądź 
przepowiednia. Z mostu spadają na ziemie anielskie-sknydła. A z dala nadchodzą dw~e ciemne postaci . Anioł, jako osoba 
prakcyczna posługuje się kompasem i ten wł nie wskazuje mu kierunek i miejsce na postój. Czuje teżnosemjakiśspecjalny 
zapacb, jako specjalista od gazów. Mapa, mapa jest zwojem, długim i wydaje się nieskończonym. Anioł musi też oznaczyć miejsce 
zatrzymania: np. robi krzyżyk. Kurrubi trzyma się Anioła za sukienkę żebraczą albo za sznurek bądź pasek [jak nie odcięta 
pępowina]. Grzebie nóżką w piasku i ogląda się za siebie w niebo, jakby szukała W"Lrokiem domu. Jak śpi Anioł i co się śni Aniołom? 

SCENA 2 
Anioł i Kurrubi śpią. Wchodzi król Nabuchodonozor, przebiera się na naszych ocżach za żebraka. Arcyminister, który po 
zakończonej rozmowie chowa się [pytanie: czy jest z nimi kat (czerwono ubrany, zamaskowany)? i ewentualnie jako drugi niemy 
świadek teolog Utnapisztim]. Budzi się Anioł i Kurrubi . 

SCENA 3 
Kurrubi, niewidoczna dla Nabuchodonozora. Anioł z królem, rozmawiają ze sobą, jak żebrak z żebrak ie1n. 

SCENA 4 
Kurrubi, Anioł (przebrany za żebraka) . Nabuchodonozor, król , przebrany za żebraka . Akki, obdarta, dzika postać z czerwoną 
brodą. Na scenie znajduje się już trzech żebraków, o długich czerwonych brodach. Rozmowa jest rozpoznawcza i staje zakład -
zawody żebraqe. 

SCENA 5 zawody żebracze 
Kurrubi, Akki, Anioł, Nabuchodonozor. Wchodzi dwóch robotników. Pierwszy Robotnik, Drugi Robotnik. Wygrywa Akki i 
dostaje dwa miedziaki. 

SC ENA 6 zawody żebracze 
Kurrubi, Akki, Anioł, Nabuchodonozor. Wchodzi Gimmil z butelkami mleka (najlepiej gdyby miał j zcze osiołka) i wychodzi. 
Wygrywa Akki - dwie butelki mleka i srebrnika. 

SCE,NA 7 zawody żebracze 
Kurrubi, Akki, Anioł, Nabuchodonozor. Wchodzi he1era Tabtum, która idzie na zakupy i wychodzi. Nabuchodonozor dostaje 
dwa srebrniki, Akki trzy sztuki złota i wygrywa. 

SCENA 8 zawody żebracze 
Kw:rubi, Akki, Anioł, Nabuchodonozor. Wnoszą w lektyce dwaj niewolnicy bankiera Enggibi i wynoszą. Nabuchodonozor 
dostaje sztukę złota, Akki trzysta sztuk zlota i wygrywa. Poeta (młody człowiek z przerażającą grzywą i zarostem) przynosi 
wiersz i dostaje od Akkiego sztukę zlota. 

SCENA 9 zawody żebracze 
Kurrubi, Akki, Anioł, Nabuchodonozor. Dwóćh żO!nierzy ciągnie wziętego do niewoli Nemroda (ubranego w szaty królewskie 
takie, jak te które ma pod strojem żebraczym Nabuchodonozor). Pierwszy Żołnierz, Drugi Żołnierz, Nemrod (napojony przez 
Kurrubi a później zakneblowany). Nabuchodonozor pobity przez żołnierzy, Akki dostaje jeńca ex-króla i wygrywa. 

SCENA. IO ruzsrrzygnięcie zawodów żebraczych 
Kurrubi. N'abuc:hodonozor, przyznaje się do przegranej. Anioł, poznaje najnędzniejszego człowieka. Kurrubi, zachwycona, bo 
będzie z tym, którego pokochała. Akki wygrywa i wygłasza obronę zawodu żebraka, wychodzi z Tabtum wraz z wygranym 
jeócem. Nemrod milczy zakneblowany. Tabtum zaprasza Akkiego na przyjęcie. 

SCENA U objawie11ieA.nioła i pobicie Kurrubi 
Anioł, odrzuca suknie żebracze (ukazuje się jako przepiękny, barwny anioł) , oddaje Kurrubi żebrakowi z Niniwy i odlatuje badać 
ziemię. Kunubi płacze, gdy odchodzi Anioł, kocha żebraka z Niniwy, całuje go i zostaje pobita. Nabuchodonozor jest 
olśniony i roztalony przez łaskę niebios, całuje Kurrubi i bije ją za niesprawiedliwość niebios, które wolą żebraka od króla. 

SCENA 12 rozstanie i samotność Nabuchodonozora, króla 
Kurrubi, ocalona przez Akk.iego i porzucona przez ukochanego. Nabuchodonozor zamienia Kurrubi na ex-króla Nemroda i dwa 
srebrniki. Akki broni Kurrubi i zamienia się, czyniąc z niej podporę swojego pijanego ciała. Nemrod nic nie mówi i nie robi, 
bo jest związany i zakneblowany nadal. Nabuchodonozor, zdejmuje kostium żebraka. Arcyministcr przyjmuje nowe rozkazy i 
wychodzi z królem. 



Pod mosrem czyli w mieszkaniu Akkiego (w dźw iękach jest pomieszane szczękanie srarobabilońskicb rramwajów z melodyjnym 
nawoływaniem nosicielami lektyk). 

SCENA J świat Akkiego i poezja pod mostem 
Poeta I, Poeta 11 , Akki, Kurrubi. 

SCE A2 
Wizyta policjanta Nebo, czyli zbliżające się zagrożenie. Kunubi gotuje. Akki odpoczywa i pije z policjantem Nebo. Policjant 
pije z żebrakiem . Poera I, Pocra U. 

SCE A3 
Szaleństwo miłości w Babilonie nie o>zczędza nikogo. oawiedzcm anielskie w mieśc ie . Akki, Policjant, Kurrubi, Poera I, 
Poeta II. W kolej ności pojawiania si ': Enggibi (ze starobabiloo ką gitarą), GimmiL Piciwszy Robotnik, Drugi Robotnik, 
Tabtum (chce pobić Kunubi), Żona Pierwszego RobolJl ika. żona Drugiego Robotnika, Anioł (ma szyszki jodłowe we 
włosach, słoneczn ik i , maki i ga lązki jodłowe w ręku). Anioł odlatuje. !lum wyprowadza Kurrubi do króla, żeby uczyn ić ją 
swoją królową, pozostaje Akki i poeci. 

SCENA4 
Poslaniec śm ierc i , śmierć oszukana, śmierć wymieniona na antykwariat, wizyta kata. Akki, Uroczysty, kat Sidi - nieprzekupny, 
Poera I, Poeta Il , (w ielka uczta z zupą i a lkoholem. szubienica zwieszona z mo ·tu, powróz na szyi żebraka, magnez pożądan ia 
uosobiony w antykwariacie, w wyniku 0"ZCgo kal ulega a za kala przebiera s ię Akki). 

AKT IH 
Sala tronowa. Zakrwawione sztandary, krara, Iron na stopniach. 

SCENA I 
Cierpienia młodego Nabuchodonozora. Król Nabuchodonozor na górze Nemrod, oa dole. Poeta I. Poeta Il , Kat - Akki 
(wcbodzi, wychodzi). Arcyrninister (wchodzi, wychodzi), Utnapisztim, !colog (wchodzi ). 

SCENA 2 
W;aasrające zagrożenie, rewolucyjne nastroje ludu. zapowied~ spotkania. Nabuchodonozor raz na górze. raz na dole. Nemrod 
raz na dole, raz na górze. Akki - kal (wchodzi, wychodzi). Arcyminister (wchodzi). Ulnapisztim (wchodzi). Kunubi (wchodzi). 
Pierwszy Żolnierz (wchodzi, wychodzi). 

SCENA 3 
Śmierć dla Kunubi, demaskacja uczuć, rezygnacja z laski boskiej, wojna z niebem. Nabuchodonozor na górze. Nemrod na dole. 
Kurrubi, Arcyminister, Utnapisztim. Wchodzą jednocześni e: Pierwszy Robotnik, Drugi Robotnik, Żona Pierwszego Robotnika. 
Żona Drugiego Robotn ika, Gin.unii , Enggibi, Policjant. Tabrum, Pierwszy żołnierz, Drugi Żołn ierz, Akki - Kat, Aoioł. Jest to 
moment, w którym wszyscy bohaterowie są na scenie (p6za Uroczystym). Akki - Kat i Kunubi wychodzą Uroczysty wbiega. 

SCENA 4 
Koniec Babilonu, wieczna wędrówka i wieczna tęsknota wygnanie i nadzieja. Akki, j uż jako żebrak , Kurrubi . 

I 
I 

10 TEZ FRAGMENTARYCZNYCH REŻYSERA : 
l. "Anioł stąpił d6 Babilonu" to przede wszystkim komedia metafizyczna. Komedia oparta w foTJTlie na 
przypo-wieści b'iblijnej , o swoim wyraźnym charaklerze moralitetowym. 
Morał: ie jesteśmy gotowi wyrzec się dla miłośC'I, nawet niebiańslóej, swojego dobrobytu, poczucia 
bezpieczeńs,twa, zrezygnować z przyzwyczajeń, zmienić swoje życie i wyruszyć w nieznan . J teś y 
gotowi rzyjąć miłość do swojego świata, ale nie wyrzec się dla niej sie ie i swojej "małej "lizacjf'. 

2.''Anioł tzstąpil do Babilonu" to komedia metafizyczna, komedia omyłek między niebem a iem ą, 
między f:amierzeniem boskim a ludzkim 2l'OZUI;I1ieniem, odczyt iem planu boskiego. To z yt 
wygórowane oczekiwania Boga względem ludzi ich ziemskim przy.zwy ajenio , to zagobiona a 
ziemi, Babilonie, łaska boska, której nikt ie chce, bo każdy już coś posiada i nie chce tego stra 
ńawet jeżeli stawką jest miłość (miłość jest rzecieź niematei;ialna). Między tęsknotą i marzenie a 
niewolą realności. 

3. ''Aniol zstąpił do Babilonu" to komedia metafizyczna, której komiczni bohaterowie, to ludzie 
wszystkich stanów, którzy przemienieni pod wpływem miłości w poetówr "uwzniośleni", przez chwilę 
obcują z darem boskim, póki ceną nie okaże się ich mniej lub bardziej wygodne h-cie, ich pieniądze, 
władza, "domek przy ulicy Libańskiej"; takiego wyrzeczenia nie może d nich żądać żaden anioł ani Bóg. 

4. "Anioł zstąpi/ do Babilonu" to komedia metafizyczna, której akcja dzieje się w arożytnej Jła,bilonj.i, 
miejscu mitycznym, biblijnym, a przez to metaforycznym, gdzie anioły mają pr wo przeb • Czas 
tutaj zakręca koło i trwa w nieskończoność, łącząc w bie pierws go władcę Bhb onu z ostatnim w 
nierozerwalną całość. Dzięki takiej konstrukcji ten nieko6czący ęBabilon a do dzisiaj im gą 
w nim jeździć nawet tramwaje i samochody. Jest lementem równ · ż nasz · rzeczywistośoi i 
codzienności, jako ślad źródeł sięgających aż do Ksi i Rodzaju. 

S. "Anioł zstąpił do Babilonu" to komedia metafizyczna 
naiwną, anielską metafizyką. To żart społeczno - p z 
małostkowość i bezradnosć wobec nieba, które zstąpiło 11a zi i i 
ludzkim, zupełnie przeciwstawnym do boskiego. "Najnlbzy będzie 
prawem panującym w niebie, ale nie na ziemi. 

waścią i 

6. "Anioł zstąpił do Babilonu" to komedia metafizyczna, której tytułowy bohater to anioł-nauk wiec, 
nieczuły na problemy ludzkie, w tej materii zupełnie nied wi1dczony ani me zainteresowan , z to 
niezwykle czuły oa urodę ziemskiej przyrody. Heros tej kom „ któcy nie poddaje się bezwzględnym 
prawom władzy i przepisom jej administracji; w imię swojej wolności i niet.ależności, jest nie tylko 
żebrakiem i(!) mecenasem sztuki , ale także kłamcą, oszustem i pijakiem. Dramat swój przeżywa 
tutaj, oszukany przez niebiosa, zakochany król, który jest jednocześnie postacią groteskow~ 
poprzez swoje królewskie podwojenie, swoją beznadziejną pychę i marzenia o sprawiedliwym ' 
państwie, rządzonym przez tyrana. Społeczność Babiloou i dwó~. zarówno w miłości jak 
nienaw1sc1, ieruje się wyłącznie swoimi egoistycznymi interesami, między oślim mlekiem, fa 
i bankiem. Jedyny, niezależny ideolog; ka.t, zostaje haniebnie oszWcany i wystrychnięty na dudlla. 
Niedoświadczona i "zielona" przedstawicielka niebios przegrywa ze świadomą swoich zadań 
ludzkością, a jej upór w szukaniu prawdziwej miłości o mało nie przypłaci życiem. Ostateczny 
pojedynek f9,iędzy zranionym władcą a Bogiem rozstrzymje się, już poza sceną tej komedii ajego 
wynik jest nam znany tak, jak znana jest nam przypowieść o wieży Babel i pogromie B~. 

':/, "Anioł zstgp/ldo Babilonu" to komedia metafizyczna, która w swojej formie jest zmienna j 
różna, mówiąc dzi iejszymi terminami: postmodernistyczna. Oznacza to, że należy fil aj użyć wielu 
form teatru. takich jak: kabaret (rozpoetyzowany lud babiloński), tragedia (miłość Nabuchodonozora 
i Kunubi), groteska (dwór i walka o tron dwóch króli), teatr rewolucyjny (bunt ludu lfabilońskiego), 
teatr poetycki (anioł i jego poezja), farsa (konkurs żebraćzy), itd. W związku z i:ym zarówno 
kostium, jak i scenografia zostaje uwolniona od jednej konwencji np. teattu antyczn go, na rzecz 
różnorodności i umowności zbliżającej tę opowieść do współczesności . 

(' 



8. "Anioł zstąpi/ do Babi/01111" to komedia metafizyczna. której akcja rozgrywa si<;c nad brzegiem morza, pod mostem, będącym 
jednocześnie królestwem żebraka, estradą, sa lą tronową i pustynią, a niebo w tle jest królestwem anioła. Czas historyczny nie 
istnieje, bo jest czasem mitycznym, czyli trwa. a więc jest tcrainiejszością, która mieści w sobie dzień dzisiejszy i początek 
stworzenia. Raczej, jak przystało na komedię "'"ługuje się schematem ról, jakie spełniają jej bohaterowie - król , kat, żebrak, 
anioł, bankier, robotnik, żołnierz, poeta, minister, burdel-mama, policjant - i przysługującymi im atrybutami. ikt nie wie, jak 
wyglądał babiloński robotnik, bankier czy policjant, ale wszyscy wiedzą, jak rozpoznać go dzisiaj. To nie oznacza kostiumu 
współczesnego, obowiązującego powszechnie, ale na pewno powinien stanowić baz.ę komunikacyjną z widownią. 

9. "Anioł zstąpi/ do Babilonu" to komedia metafizyczna, która żlc się kończy, co nie powinno zmieniac jej komediowego 
charakteru. Komedia ma zabić nasz strach przed rzeczywistością i światem, i dać nam poczucie wolności i ·mienia bez strachu. 
rozbrojonego przez śm iech. Komizm jej opiera s i na absurdzie sytuacj i, jaką tutaj jest pojawienie . ię anioła i to takiego 
anioła - naukowca, fizyka (co samo w sobie zaprzecza jego niebiańskiemu bytowi \\'Zględem nauki) i absurdalnemu zamieszaniu 
jakim jest zbyteczny dar niebios w postaci niewinnego dziewczątka Kurrubi. Czy anioł może coś zmien ić w naszym życiu'/ 
Czy jest nam potrzebna laska boska? Czy wiara powinna być ty lko problemem teologów? Czy jest w ludzkim świecie miejsce dla 
nieba? Myślę, że zawsze będą aktualne s łowa Utnapisztima, że "anioł przybył do nas za wczdnie". 

IO. "Anioł z. rąpll do Babi/01111" to komedia metafizyczna, której sposób gry i inscenizacji nie powink-n być przerysowany, 
żeby nie zabić komizmu tego dramatu, a w zamian spróbować zachować naiwność tej opowieści , której dowcip opiera się na żarcie 
sytuacyjnym (jak pożegnalna uczta żebraka z katem) i niespodziewanych zdarzeniach (jak zstąp i enie an ioła) oraz zaskakujących 
zachowfilliach, wypadaniu z roli (jak rozpoetyzowany bankier czy 7.akochany policjant). Trzeba tutaj również zachować 
niezwykłą czujność, aby w chwilach tzw. prawdy (jak ostatni monolog Nabuchodonozora) nie popaść w nicbezpieezny patetyzm, 
czy próbę umoralniania widza. Trzeba tutaj zachować zasadę kontrapunktu, czemu powinna służyć również muzyka. Muzyka 
ludzi i aniołów. "Anioł zstąpił do Babilonu" jest komedią metafizyczną. która nic jest dramatem historycznym ani kostiumowym. 
Poprzez swój kolisty czas mitycznej przypowieści 'dzieje się wsziędzie i zawsze. "Anioł =stąpil do ... " jest muzyką ziemską i 
niebiańską. Muzyka ziemska. realna, to przede wszystkim muzyka do poezji, czyli piosenki kabaretowe. Może też być cala 
orkiestra np. podwórkowa, bądź "kocia", zbudowana z tego, co kto ma pod mostem. Muzyka niebiaiiska. to muzyka an io ł a i 
jego pieśni sentymentalne bądź orgiastyczne, związane z zacb" ytami nad urodąkrajobrazu. Dużo w niej powinnobyćzabawy 
i żartu muzycznego. Muzyka ludzi i aniołów. 

A TERAZ IE BÓJMY SIĘ I POSTAWMY PYTANIA ZASAD ICZE: 

Pytanie I - Dlaczego właśnie "Anioł :stqpil do Babi/01111"? 
Odp.: Będąc tak hlisko nieba, jak jest teatr 1w plaży w Or/owie. byl już za. na spotkanie z jego gwiaździstym przedstaMicielem. 
Dramat Diirre11matta Io komedia z elementami metafizycznymi. A.1óro • atr ·fłl!j teatralnie formie pr-,ypowie.ki sprawdza 
nas:ą gotowo.ić na przyjęcie "laski botej". obnaóajqc słabo 'et /ud?kn:i 11atu . 
Pytanie 2 - O aym będzie ten spektakl? 
Odp.: O aniołach i ludziach. O =amiesza11i11. jakie poHstaie. gdy sily nadprzyrodzone żl(dają od nas zmia11y naszego 
porządku świata. choćby był 011 najgo~ zy. O miłości i wlad=.1•, o poezji i polityce, o ludzkiej malo.f<:i i obojęt11ości 11iebios 
wobec ziemi, tej jednej z najpięlmiejs=yc/J pla11et we ws=ec/iil.iecr O buncie wobe obowiązującego porządlrn spo/ec:no
politycznego i odwadze M'O/ności. która je.\f występkiem. al~ :" ro potrafi =ro:um;eć nawet anioły. 
Pytaoie3 - Jaka będzie inscenizacja spektaklu? 
Odp.: Współcześnie eklektyczna, kor:ystajqca z różnorodnych form teatm jak: absurd. groteska. kah1m:1. tragedia, melodramat, 
elementy surrealistyczne. Natomiast anioljestjak najbard;iej ka11onic:11y. klasyczny. a pr::ez to wia1ygvdn)· swojąpo11adczasowością, 

A RESZTA JEST RADOŚCIĄ PRACY, TEATRU 1 LĘK.JEM PRZED OBOJĘTNOŚCIĄ WIDOWNl. 
A teraz nastąpią lużne wnioski, skojarzenia i medytacje wiejskiego listonosza: 

- most jest jak rama obrazu. 
- wybrane elementy z didaskaliów: 

gazowa latarnia w starobabi l ońskim stylu , slupy ogłoszen iowe. anielska mapa, flaszka wódki, butelki z mlekiem 
(A MOŻE ZDOBYĆ OSŁA?!). 

babilońskie rowery, tramwaje, opony samochodowe, ognisko z wiszącym nad nim garnkiem, puszki od konserw. 
rękopisy wierszy, notes. starobab il ońska gitara, kuferek, łyżka , garnek. misecr.ki, czerwona chustka kata, 

zakrwawione sztandary zwycięskich armii , stoiki , książeczka czekowa, ołówek, 
złote maski , kufle, kamienie, łomy, bicze. 

WYBRANE POJĘCIA: 
metafizyka - dział filozofii zajmujący si ę przedmiotami wykraczającymi poza doświadczenie i zmierzający do poznania "istoty" 
rzeczy; pot. oderwane od rzeczyw i stości spekulacje myślowe, niezrozumia łe wywody, męme rozumowanie. (A jak wiadomo: 
"aniołowie są bytami. które wykraczają po:a logikę naszej egzystencji") 
Broda - w wielu ku lturach jest symbolem męskiej iły. odwagi, mądrości, powagi, rangi, honoru. Należy do "wyobrażenia 
Boga". Broda to też starość lub dzikość, barban:yństwo, zacofanie. 
Kolory bród: złoty - promienie słońca ; niebiesk i - zło; rudy - zdrada (w średniowieczu przedstawiano Kaina i Judasza z 
czerwoną brodą i czupryną). 
Andromeda - gwiazdozbiór nieba pn., zawiera ga laktykę spiralną o średn. 50 kpc, zw. Wielką Mgławicą w Andromedzie, 
będącą najodleglejszym zbiorowiskiem materii widocznym gołym okiem, a także jedną z najbliższych galaktyk. 

Julia Wernio 

RELACJE Z PRÓB 

1. Anioł to istota, która jak wygląda, każdy z nas wie. Każdy wie jak wygląda anioł i jest w stanie 
natychmiast go rozpoznać, bo towarzyszy nam nieustająco, rozpoczynając jako Anioł Stróż, jako Anioł 
Nawiedzenia, jako Anioł Apokalipsy. Zstąpienie Anioła do Babilonu nie wróży nic dobrego, jest znakiem 
katastroficznym, znakiem końca świata. Plan boski objawiony przez zesłanie ludziom Kurrubi dotyczy 
wszystkich, a nie wybranych. W rezultacie pozornego zamieszania i komediowego qui pro quo, każdy 
otrzymuje szansę na obcowanie z łaską boską, każdy może ją otrzymać, każdy może jej pomóc. Wymaga to 
jednak Wyrzeczenia, uwolnienia się od swoich dóbr materialnych, od stanu posiadania; wybrania wolności , 
nieposiadania, ucieczki z kamiennego miasta na otwartą pnestrzeń pustyni , w nieznane, w nowe światy, bo 
jak się ol<azało są jeszcze inne wioski "za Libanem". 

Wszyscy posiadamy tak wiele łub takie małe coś, dla którego nie chcemy się zmienić , czego nie 
chcemy wymienić czy oddać, w zamian za laskę boską, czy miłość. Okrutnie to niebo z nas kpi, żądając 
niemożliwego, zabierając nam naszą stabilizację, nasze ustatkowane życie, nasz sens istnienia. I jest w tym 
bezkompromisowe. Nie chce zrozumieć naszych potrzeb, naszych oczekiwań, tylko żąda zmiany i rezygnacji z 
przyjel11JlOŚCi . 

Plan boski zostaje spełniony i Kurrubi pozostanie z żebralciem Akki. Bo tylko on może się nią 
zaopiekować. To spełnienie jest niewiarą w ludzi i nadmiarem wiedzy o ludzkiej słabości. 

l. Tajemnica Akkiego: Jest wolny i niezależny i tkwi między ludźmi, nie mając nic, gardząc posiadaniem i 
kańerą, ale nie gardząc światem i człowiekiem, bo jest zakochany. Zakochany w życiu, w życiu ze wszelkimi 
jego objawami, w życiu takim jakim jest, głupim i beznadziejnym, bez próby zmiany świata ani ludzi, w pełni 
akceptując jego marność i jego wielkość, z pełnym wyrozumieniem dla niedoskonałości i głupoty 
rzeczywistości i w przeczuciu jej wielkości, w samym fakcie istnienia. Wie i rozumie„ może nawet zbyt. wiele 
(pierwowzór - Sokrates?), ale kocha to co jest przeciwieństwem nicości , czyli istnienie. Zyć to jest to, co wtełkte, 
piękne i warte, aby żyć i znosić głupotę i marność życia. W tym nie ma logiki? Nie ma, tak jak nie ma jej w 
żadnym rodzaju miłości . 

Żebrak Akki nie oszalał z miłości do Kurrubi, łaski bożej, bo już jest zakochany, zakochany totalnie 
i nieodwołalnie, zakochany w świecie i ludziach niezmiennie od tysiącleci, od tysiącl i zakochany w nas. 
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FRIEDRICH DVRRENMATT 
PROBLEMY TEATRU 

Przelczj·I Witold Wirpsza 

( ... ) Chciałbym tedy prosić. aby nie dostrzegano we mnie przedstawiciela jakiegoś określonego kierunku 
dramatycznego, jakiejś określonej techniki dramatycznej, bądź też nie przypuszczano że staję u drzwi jako komiwojażer 
jakiegokolwiek pokupnego w dzisiejszym teatrze światopoglądu, czy jako egzystencjalista, czy jako nihilista, ekspresjonista lub 
ironista, i jak się tam zwą wszystkie te etykietki, którymi oklejono słoje z marynatami krytyki literackiej. Scena nie jest dla mnie 
areną dla teorii , światopoglądów lub enuncjacji, lecz instrumentem, którego możliwości próbuję poznać grając na nim.(„.) 
Artysta niepotrzebujenauki. Nauka W}'Wodzi swoje prawa z czegoś już istniejącego, inaczej nie byłaby nauką, lecz odkiyte w 
ten sposób prawa nie posiadają dla anysty żadnej wartości , nawet gdy są słuszne. Artysta nie może bowiem przejąć żadnego 
prawa, którego sam nie odkrył, a jeśli żadnego nie odkryje, nauka - jeśli je znalazła - też mu pomóc nie może, i zaś 
odkryje jakieś prawo1 nie obchodzi go wcale, czy nauka również odkryła je, czy nie. Lecz owa nauka, której się zaparł. stoi za 
nim niczym groźne widmo, pojawiające się zawsze w chwilach, gdy zechce on mówić o sztuce. 

O jedności arystoteJesowskiej i jej konsekwencjach dla współczesnej dramaturgii: 
(.„ ie ulega wątpliwości , że jedność miejsca, czasu i akcji , którą jak przez długi czas mniemano, 

Ąrysroteles wywiódł z tragedii antycznej , uważana jest za ideał sztuki teatralnej.(„ .) Jedność miejs , czasu i akcji zakłada 
mianowicie jako główny warunek istnienia greckiej tragedii. Nie jedność arystotelesowska umożliwia tragedię grecką, 
lecz odwrotnie - tragedia grecka cz:i-ni możliwą jędność Arystotelesa. („.)A.koja SCfniczoa koncentruje pewne wydarzenie 
i t m bardbej , im bardziej odpowiada za'satlzle j~dności Arystotelesa: tym wa,ir)iejsza s\aje się też - jeśli choe się zachować 
arystotelesowską jedność - prehistoria.(„.) Przez prehistori rozumiem historię, która dopiero umożliwia akcję sceniczną. 
Oczywiście można wymyś lić taką prehistorię, a co za tym idzje i akcję, które wydawać się będą szczególnie odpowiadające 
zasadzie jedności Arystotelesa, lecz w takim wypa~ku obowiązuje :zasada, iż im bardziej dany materiał będzie wymyślony, 
względnie nieznany publiczności , tym staranniej sza powinna być jego ekspozycja, rozwój jego prehistorii. Tragedia 
grecka natomiast istnieje dzięki temu, że nie musi wynajdowa wej prehistorii, lecz ją posiada: publiczność znała mity, 
o których była mowa w teatrze, a ponieważ owe mity były czymś J;lOWszechnie znanym, czymś zastanym, elementem 
religijnym, możliwa była również nigdy ju:!! potem nie o~ągana śmiałość tragików greckich, ich skróty, ich 
prostolinijność, ich stychomytie, ich chóry, stitd i ary tot I ow k:a jedność. Publiczność wiedziała o co chodzi, a 
ciekawa była nie tyle samego materiału, co sposobu jego potraktowania.(„.) Publiczność, która staje wobec obcego 
ematu, :zwraca większą uwagę na sam temat, niż ńa spo ób potraktowania go, dlatego też, taka sztuka teatralna musi 
być bo t za i bardziej obfita w szczegóły, niż sztuka o znanej już akcji.(„ .) 

Utwór sceniczny staje się dzięki teatrowi w którym go grają, czymś widzialnym, słyszalnym, uchwytnym, tym 
amym j dnak i bezpośrednim . (. „) Utwór sceniczny dzieje się. W dramaturgii wszystko musi zostać przemienione i 
przeksitałcone w dziedzinę bezpośrednią, dostrzegalną, zmy \ową, 2' tym tylko, dziś wyraźnie usprawiedliwionym 
zas'ff'żeąiem, że nie wszystko da się przenieść w oW: ba:rp nMlniości i zmysłów, jak na przykład Kafka, który też 
wla iwie nie powinien pojawiać się na scenie. („ .) 

O miejscu akcji i jego ko ekwencjacb dla scenografa: 
Z chwilą, gdy posiana iam przystąpić do nap' la sztuki teatralnej , pierwszym moim krok.iem jest 

uświadomienie sobie, gdzie mi nowicie toczy się akcja mojej ztuki .(„.) Chodzi o to, w jakim stopniu autor angażuje 
scenę w swój utwór, jak dalece pragnie iluzji , bez której nie obędzie się żaden teatr.(„.) Zalfaniem scenografa jest 
stworzenie owego miejsca, które ma wyobrażać scena.(„ .) Trzeba przy tym pamiętać , że miejsce dramatu na scenie nie 
istnieje, choćby nawet deko~acjf Qyła najbardziej szcfegó~owa i łudząco podobna, lecz powstać ono musi dopiero 
popnez grę. Jedno słowo - i juz Jesteśm7 w Wenecji , znów tylko jedno słowo - jesteśmy w i:ower. Wyobraźnia widza 
potrzebuje drobnej zaledwie pomocy. Obraz sceniczny chce zaznaczać, oznaczać , zagęszczać , nie - opisywać. Stał się 
przejrzysty, zdematerializował się. Zdematerializowane może stać się jednak również i miejsce dramatu, który 
przedstawiać ma scena. (.„ ). 

O współczesnym teatrze jako takim i aktorze w tym teatrze: 
Lecz czym w istocie jest dzisiaj teatr? Skoro film ma być nowoczesną formą dawnego, dworskiego teatru, 

czym jest sam teatr? Stał się on dzisiaj - czego nie można przemilczać - w dużej mierze muzeum, w którym pokazuje się 
skarbiec pochodzący z dawnych epok teatralnych. l nie sposób temu zapobiec. W naszej epoce bowiem, zwróconej Jru 
prz złości , a zdającej się posiadać wszystko, oprócz teraźniejszości, jest to aż nadto naturalne. („.) Fakt, że teatr 
współczesny jest po części muzeum, wywiera pewien określony wpływ na zatrudnionych w nim aktorów. Stali się oni 
urzędnikami , częstokroć uprawnionymi do pobierania renty, jeśli praca w filmie pozwala im w ogóle jeszcze grać w teatr~e ; 

zresztą cały ten, wzgardzony niegdyś stan, ludziom miły, choć artystycznie podejrzany, przeniósł się już ostatnio w sferę 
mieszczaństwa i znajduje się obecnie na szczeblu drabiny społecznej gdzieś pomiędzy lekarzami a drobnymi 
przedstawicielami wielkiego przemysłu; w sferze artystycznej górują nad nimi jeszcze jedynie laureaci Nobla, pianiści i 
dyrygenci. Niektórzy z nieb stali się czymś w rodzaju profesorów na gościnnych występach , albo uczonych występujących 
kolejno w owych muzeach , lub organizujących wystawy. („ .) 

O czasie: 
Sztuka teatralna nie jest jednak związana jedynie z jakimś określonym miejscem, lecz odtwarza również pewien 

czas. Scena, podobnie jak odtwarza miejsce, odtwarza także i czas, czas trwania akcji (i czas, w którym si<; owa akcja rozgrywa). 
(„.) Czas może zostać skrócony, zwolniony, spotęgowany, wstrzymany, powtórzony, dramaturg zaś niczym Jozue, może rozkaz.ać 
swemu teatralnemu słońcu : "Stań a zatrzymaj się nad Gibeonem, a ty, księżycu teatralny, w dolinie Ajalon". 

O komedii, tragedii i tym, na j akim - widzu - żyjesz świecie: 

Tragedi a i ko med ia są pojęciami fo rmalnymi, sposobami postępowania dramaturgicznego, sfi ngowanym i 
fi gurami e tetyk i, mogącymi op i sywać jeden i ten sam temat. Odmienne są j edynie warun ki. na zasadzie któryc h powstaj ą, 

a warunki te w mniejszej jedyni e częśc i na leżą do sfery sztu k i. ~. „ ) Zadanie sztuki j ednak. o ile może ona w ogó le mieć j akieś 
zadani e, a więc i zadani e dra maturg ii wspó łczesnej polega na tworzeniu postaci, konkretów. Sprostać temu potrafi przede 
wszystk im ko111edia. Traged ia, jako najbardziej rygorystyczny rodzaj sztu ki, zakłada istnienie j uż ukształtowan go 
św i a ta . (.„ ) Tragedia zak łada istn ieni e win . nieszczęśc ia, um iaru, odpowiedzwlności. W powszedniej k rząt aninie naszej ry. 
wśród owych odpadków bia ł ej rasy nie ma już ani winnych ani odpowiedzialnych. ik t za oic nie odpowiada i nikt niczego nie 
chc i a ł. l doprawdy, można s ię obejść bez każdego. ( „.) J esteśmy zbyt kol ktywnie wmni. zbyt kolektywnie po rążeni w 
odmętach )Vi n naszych ojców i praojców. Jestesmy już tylko potomkami . le to na z pec h, nie wina: wi na istn ieje j eszcze 
jedyni e jako czyn osobi sty, jako czyn religijny.(„.) rag izm je tjccfnak wciąż jeszcze możliwy, nawet, gdy oiemożJiwa Jest 

już czysta traged ja. Mqżemy do bywać elcm t tragizmu z.. kon1edii , jako straszliwy j ak.i~ moment, j ako otwierającą s i ę 
przepaść.(,„) 

Komed ia nato miast( .„ ) zak łada is tnieni e :·wiata nieukształtowanego , dopiero się kształ tującego , pod legaj ącego 

przeobrażen io m. ( „. ) 1 asuwałby s ię tedy wniosek, że komedia jest wyrazem rozpac:r:y. lec1 wnio ek ten ni e jest konieczny. 
Oczywi cie ktoś, kto widzi bezsens. beznadz i ej ność tego świata, może sam wpaść w rozpacz. lecz rozpacz ta nie j est rezultatem 
istnienia te&o św iata, ty lko odpowiedzi ą, której ów kto ' światu udziela. innym za rod:Zajem odpowiedzi by łby brak rozpaczy i 
decyzja wy trwa nia w tym świ ec i e. („ .) C i ąg l c j e 'icze istniej e moż liwość pokazani a człow ieka odwamcgo. A to właśni e je t 
głównym moim dążeni em . Ś l epice , Romulus, Ubelhoe, Akki są ludźmi odwainymi . W ich to sercach przyw róco ny zostaj e 
utracony porządek świata , sprawy ogó lne im s i ę wymykają. Nie godzę się na szukani e potwierdzenia lych spraw ogó lnych w 
jakiej doktrynie. traktuję je j ako chaos. Świ at ( innymi s łowy scena. która ów "wiat oznacza) jest dla mni e czymś 
n1esamo 1tym, zagadkowym splotem nieszczęść. który należy przyjąć , lecz przed który m nie wo liio kap ilułować. Św iat 
przeras ta cz łow ieka. nieuchro nn ie posiada wi ęc groźn e cechy - rozpatrywane z zewnątrz nie by łyby tak groine - nie mam 
jednak prawa an i możli wości umieszczenia na zewnąt rz samego s iebie („.). 

W śmiechu ujawni a sit;; wolność cz łowi eka. w płac7u k niecrność. dzi mamy dowie ć wo lno>ci. Tyranó 
naszej pl anety nie wzruszają dz i e ła pisa rzy, z iewają s łuchaj ąc lamentów, pieśni heroiczne uważają za głupie bajki, zasypiają 
przy utworac h religijnych. obaw iaj ą s i ę zaś tylko jednego: szyde"twa.( „) Lecz nawet i z tym potra fi ię uporać nasza 
bogata w doświadczeni a, epoka. której niczym zadz iw ić ni e spo ób: chowała ona publ iczno ć t • aby do>trzegala w 
sztuce coś uroczystego, świętego i patetycznego. Komizm natomiast uchodzi za co pomniej szego, wątpliwegQ . 

nieprqstojncgn. co uznaje się jedynie wówczas. gdy człowiek wpada ludożcrc10- ""iński 'lach yt do pięćsetnej potęgi. 
Lecz z chwilą gdy komi zm rozpoznany zostaje jako element ni eb 1piccrn , dema•kat rs ki, wymagający i mo ralizujący, 

poi-Luca się go niczym kawal rozpa lonego że l an. pon ieważ szt uka moż byc sobte wszystkim , czym chce, byle tylko by ł a 
wygodna . 

O dramacie "Anioł zstąpił do Babilonu": 
( .. ) gdy w komedii moj ej "Anin! zstąpił do Babilonu" ybralem na miej ce dramatu mi as to, w któ1;ym 

bódują wieżę, musiałem roz"iąz ć dwa zasadnicze problemy. Po picrws1c musiałQ ujawnić się na scenie, ż w komedii 
tej i st niej ą dwa miej sca: niebo oraz miasto Babilon· niebo j ako tajemniczy punkt yj ciowy akcji , a Babilon jako 
mi ej sce , gdzie s ię akcja rozgrywa. o cóż, niebo można bylo po pro tu ukazac jako ciemn tł o, jako przeczucie jego 
nieskończoności . lecz poni eważ w komedii mojej chodzi mi nie tyle o ukazanie nieba jako czegoś ni esko ńczonego , lecz 
raczej jako czegoś niepoj~tcgo , całkowi 1e odmiennego u1na zyłem . te tło ;;ceny, niebo nad mias tem Babilonem mu i 
tworzyć ogromny obraz mgla" icy Andromedy ( „. ). Us iłuję w ten sposób >iągnąć. żeby niebo, czyli to, co n iepoj ęte. nie 
zgłęb ione . uzysk a ło swój kształt na scenie, kszta łt teatralny. Wyra7a s i ę ró nic.i. w ten sposób zb l iżeni e nieba do ziemi . 
zbliżen ie, które w akcj i wyrażone zosta ło tym, że to w łaśnie a nio ł nawiedza Babil on. Skonstruowany zostaj e także 
św ia t . gdzie możli wy staje s ię rezultat akcji , czy li budowa wieży Babel. 

Po drugie, trzeba by ło zas tanowić się nad tym, w jaki sposób mi ej sce. gd1ic ię owa sztuka rozgrywa, czy li 
Babilon. może zostać ukazane na scenie. Tym, co mni e poc i ąga ło w Babilonie. by/a jego wspó łczesność , cyk lopowość tego 
miasta, swoistego New Yorku , z drapaczami chmllr i dzielnica mi nęd za rzy, przy czym dzięk i temu , że pierwsze dwa akty 
rozgrywają s i ę na nadbrzeżu Eufratu. włączon y lu został jeszcze Paryż: Babilon reprezentuje w ogó le w ielk ie mias to. Jest to 
Babilon urojony, który musi jednak wykazywać ki lka cech typowo babiloń skich, lecz tlowocześnie sparodiowanych, Jak 
również cechy nowoczesne, na przyk ład latarnia ul iczna. sparodiowana na posób babi l oński. Oczyw iśc i e wykonanie, 
budowa takiej ceny jest już rzeczą cenogra fa, dramaturg musi jednak zas tanow ić s ię i wiedz i eć, j akiego rodzaju sceny 
wła!iciwie pr goie. („.) podobnie j ak postaci na scenie, mowa ich może równie? ulegać przeinaczeniu . Anioł na 
przykład . j ·t w każdym akcie coraz bardz iej zachwycony ziemi ą. s łowa jego zaś muszą wyrażać ów, aż do hymnu 
wzmagający się zachwyt. Żebrak Akki w lej samej kom edii opowiada swe :tyci e w formi e makame , czy li pro,ą, która 
zawiera rymy. a wywodzi s i ę z języka arabskiego. W ten sposób us iluję wyraz i ć a rabskość owej postaci, rado ć jaką 
prawia składanie opowieści , pojedynek s łowny, gra s łów, ni c popadając pn:y tym w inną formę - powiedzmy piosenki . 

Makame Akkicgo to najbardziej skrajna z możliwości jego mowy, przyczy niają ,ię one do upoetyzowania postaci. Akki 
taje ię w nich slowcm, zawarł s i ę cały w s łowach . " 

Fragmenty odczvt 11 u:vglo.c onego kilkakro t11/e jerienią 1954 i wiosną 1955 przez D1/rrenmalla 
w ró:nych mia f/ath s:wajcarskiclr i 2achodnio11iemieckich. 

Caly rclcsr nydrukoll'a l "Dial"g" 196119. 



FRIEDRICH DURRENMATT 

Urodził się w 1921 r. w Szwajcarii. Był synem pastora. W teatrze bez powodzenia 
debiutował w 1947 roku sztuką "Jest napisane". Dopiero premiera "Wizyty starszej pani" w 1956 
roku i jej późniejsze realizacje w niezliczonych teatrach ugruntowała jego wyjątkową pozycję 
we współczesnej dramaturgii. "Wizytę" uznaje się za najwybitniejszy utwór Diirrenmatta. Obok 
sztuk pisał też powieści, opowiadania, słuchowiska radiowe, scenariusze filmowe, krytykę i 
eseje teatralne. W Polsce obok "Wizytp" granom. in. sztuki: "RomuhJs Wielki", "Anioł zstąpił do 
Babilonu" (premiera w Teatrze Dramatycznym W Warszawie -1961, reżyseria Konrad Swinarski), 
"Frank - Opera banku prywatnego", ''Fizycy'(, "Nocna rozmowa z człowiekiem, którym się gardzi", 
"Meteor". "Anabaptyści" oraz adaptacje szekspirowskiego "Króla Jana" i "Play Strindberg" -
według "Th1lca śmierci". Zmarł w 1990 roku. 

W swojej twórczości Dilrrenmatt powraca ciągle do sprawy człowieka mordującego 
swojego blfźniego. W większości jego utworów jedną z centralnych postaci bywa kat i jego 
rzemiosło, oglądane z różnych perspektyw: psychologicznej, etycznej , społecznej , 
egzystencjalnej . Jego sztuki s~ nieoczekiwaną i przejmującą mieszaniną tragiZl1lu i farsy, 
makabry i groteski - przypominającą apokaliptyczne obraz Hieronima Boscl\a. W swojej 
'zasadniczej pracy teoretycznej - "Problemy teatru" udowadnia, że w świecie współczesnym, 
gdzie casus Antygony załatwia już nie Kreon, ale jego sekretarze, niemożliwa jest czysta 
tragedia w sensie klasycznym, choć jak najbardziej żywy jest tragizm. Należy go jednak 
łączyć z komedią, i to z komedią niebezpieczną, demaskatorską, wymagającą i moralizującą. 

Dilrrenmatt, komponując swoje utwory, przydaje im drugie dno i dalsze dna. Bardziej troszczy się 
ą wielobarwne horyzonty niź o jedrioznaczn'y morał. Pierwszą, zewnętrzną warstwę fabuły 
tworzy z ogromną pomysłowością na kanwie sen acyjnej, prawie kryminalnej. Ale jest to tylko 

ozór, "pułapka na widza", wciągająca we właściwą treść i problematykę dzieła . Korzeni jego 
twórczości szukano aż u Arystofanesa, za jego bljższych czasem mistrzów krytycy uważają 
najczęściej pisarzy z kręgu niemieckiego ekspresjonizmu: Wedekinda, Kafkę, Brechta. Sam 
Diirrenmatt - może z przekory - przyznawał i do Johanna Nestroya, austriackiego autora 
popularnych wodewilów. 

otka za: 
S. Marczak- Oborski 

Iskier przewodnik teatralny 
Warszawa 1971 

ANIOŁY SWEDENBORGA 

Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat swego pracowitego żywota znany 
filozof i uczony, Emanuel Swedenborg, mieszkał w Londynie. A że Anglicy nie ą 

zbyt rozmowni, nabrał codziennego zwyczaju rozmawiania z demonami i aniołami. 
Bóg pozwolił mu na odwiedzenie tamtego świata i na powrót do ziemskiego. Chrystu 
powiedział, że aby dusza mogła dostać się do Nieba, musi być sprawiedliwa. 
Swedenborg dodał, że powinna być inteligentna. Później Blake uściś lił, że musi być 
artystydzna. 

Anioły Swedenborga to dusze, które wybrały Niebo. Nie potrzebują słów ; 

wystarczy, że jeden anioł pomyśli o drugim, by ten znalazł się przy nim. Dwoje lud2ii 
którzy się kochali na ziemi, tworzy jednego anioła. W ich świecie rządzi miłość. Każdy 
anioł jest Niebem. 

Kształt anioła jest ludzki . Ludzki jest również k ztałt Nieba. W którąkolwie.k 
stronę świata patrzą anioły - na północ , południe , wschód czy zachód - zaw z 
patrzą w twarz Boga. 

Są boskie; ich największą rozkoszą jest modlitwa i roztrząsanie problemów 
teologicznych. Sprawy ziemskie są symbolami spraw niebieskich. Słońce jest 
odpowiednikiem Bóstwa. 

W Niebie nie istnieje czas. Wygląd rzeczy zmienia się, zależnie od stanu 
ducha. Anielskie stroje błyszczą, zależnie od ich świętości, sprawiedliwości. W iebie 
dusze bogaczy są bogatsze od dusz biedaków, jako że bogaci przyzwyczajeni byli do 
dobrobytu. Przedmioty, sprzęty, miasta, są bardziej konkretne, bardziej złożone w 
Niebie ni.ż na Ziemi, kolory ich są bardziej urozmaicone, żywsze. 

Anioły pochodzenia angielskiego skłaniają się ku polityce; żydowskiego - ku 
handlowi biżuterią; niemieckiego - taszczą ogromne tomy, które studiują, zanim 
udzielą jakiejkolwiek odpowiedzi. Jako że muzułmanie przyzwyczajeni są do czczenia 
Mahometa, Bóg ofiarował im anioły podobne do Proroka. Ubodzy duchem i asceci nie są 
dopuszczeni do rozkoszy rajskich, gdyż nie umieliby z nich korzystać. 

J. L. Borges, M. Guerro ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, 
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Oddział w Gdyni 
Gdynia ul. Armii Kraiowei 30 
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Jakub °'tr4arbt ffnlnnia 
Wina Reńskie 

WEINHAUS JAKOB GERHARDY POLONIA, Sp. z o.o. 
Gdańsk ul. M. Reia 3, tel. 343 24 31, 344 72 34 

Od ponad 250 lot zajmujemy się wytwarzaniem markowych win. Nasze winnice znajdują 
się na najlepszych zboczach doliny Renu. Posiadamy ponad 120 hektarów własnych upraw. Naszą 
specjalnością są doskonałe markowe wina reńskie , frankońskie, mozelskie, z regionu Nahe i 
Rheingau, które rokrocznie zdobywają medale i wyróżnienia na wystawach i targach. 
W naszych piwnicach leżakują również wina z innych krajów o bogatej tradycji winiarskiej -
z Francji, z Włoch , Rumunii, RPA i innych. Z kolei w te wina zaopatrujemy się na zasadzie 
wyłącznośc i u najlepszych producentów lego świata. 
Nasza lista win jest długa i obejmuje wszystkie gatunki win : 
od czerwonych wytrawnych i półwytrawnych, przez białe wytrawne, półwytrawne i deserowe, 
a skończywszy na winach szampańskich, w których produkc ji osiągnęliśmy mistrzostwo! 
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W repertuarze: 

William Shakespeare 
BURZA 
reż. Julia Wemio 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 
reż. Robert Czechowski 

Wiesław Dymny 
ZBIÓR BZDUR 
reż. Marek Pacuła 

MISTRZ PIOTR PATHELJN 
reż. Edward Wojtaszek 

Wito Gombrowicz 
IWONA, KSIĘŻ !CZKA BURGUNDA 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 

Aieksander 'Fredro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 
reż. Dorota Kołak 

Sofokles 
ANTYGONA 
reż. Mirosław Kocur 

Sławomir Mrożek 
TANGO 
reż. Piotr Kruszczyński 

ZWIERZENIA ZYGMUNTA KONIECZNEGO, 
CZ)'LI JAKI ŚMIESZNY JESTEś'POD OKNEM ... 
reż. Marek Pacuła 

Wi Id Gombrowicz 
OPERETKA 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 

W przygotowaniu: 
Andrzej Pieczyński 
ZABIC WAS TO MALO 
~eż. Andrzej Pieczyński 

Dla miłośników ja~: 
SAX CLUB 
w każdy piątek 

Dla miłośników filmu: 
DKF ŻYRAFA 
w każdy poniedziałek 

Dla miłośników teatru tańca, 
fotografii, malarstwa i muzyki: 
DZIEŃ PIĘKNEGO TOWARZYSTWA 

Od lipca do sierpnia 
codziennie zapraszamy 
na spektakle z morzem w tle: 

TEATR MlEJSKJ 
im. WITOLDA GOMBROWICZA 

WGDYNl 
SCENA LETNIA 
NA PLAŻY W ORŁOWIE 
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Dyrektor Naczelny i A~styczny: 
Julia Wernio 

Dyrektor Ekonomiczno-Administracyjny: 
Elżbieta Miszker 

Główny Księgowy: 

Zofia Botułińska 
Koordynator Pracy Artystycznej: 
Marta Białkowska 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Marzena SZYmik 
Szef Działu Marketingu: 
Barbara Burczyk 
Kierownik Działu Reklamy: 
Robert Sochacki 
Kierownik Administracji: 
Małgorzata Kmiecik 
Kierownik Techniczny: 
Marek Perkowski 
Kierownik S eny 
Arkadiusz Brandys 
Kierownik w~rszratów: 
Wlodzimierl Milecki 
Kierownicy pracowni: 
akustycznej; 
Wiesław Miecznikowski 
o wietleniowej; 
Marek Perkowski 

ieckiej; 
ndrzej Witkowski 

Biuro Obsługi Widzów 
tel,62ł Oi2 26, 620 88 Ol w. 104 
od p<>niedztalku do piątku 

godz. 9.00 - 16.00 
·eta informacji o repertuarze 

i terminach przedstawień, 
organizuje przedpołudniowe 
pektakle dla dzieci i młodzieży, 

przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe, 
rezerwuje bilety indywidualne. 

Kasa Teatru: 
czynna: 
poniedziałek - od 20.00 do 22.00 
wtorek - niedziela -
od 15.00 do 20.00 
Rezerwacja: 
tel. kom. O 501 IO 77 311. 

Teatr Miejski 
im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni, ul. Bema 26 
81-381 Gdynia 
tel.: 620-88-01, 620-88-37 
fax: 661-71-23 

Redakcja programu: 
Julia Wernio. Marta Białkowska 
Projekt i oprac. graf. programu: 
Elżbieta W~rnio 
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