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TAM GDZIE SPADAJĄ ANIOŁY 
no podstawie powieści Doroty Terakowskiei 

Nowa książka Doroty Terakowskiej pt. Tam gdzie spadają Anioły stanowi kolejny krok w poszukiwa
niach przez autorkę odpowiedzi na najistotniejsze pytania egzystencjalne. Fabuła rozwija się w dwóch 
przenikajqcych się poziomach: pierwszy - ziemski, gdzie rozgrywa się historia dziewczynki, która utra
ciła swego Anioła Stróża i staro się go odzyskać. Drugi - kosmiczny, gdzie Anioł Stróż walczy ze swym 
ciemnym bratem bliźniakiem i pozbawiony mocy spada na ziemię. 

Czy nasz los zależy od przypadku, czy od przeznaczenia? Czy człowiek może zmienić własne życie? Czy 
dziewczynko uzdrowi swego Anioła i czy Anioł może bezkarnie zmieniać zasady panujące w niebiań
skim świecie? 

Powieść zarówna dla młodzieży jak i dla dorosłych, jest próbą przedstawienia złożonych relacji pomię
dzy dobrem i złem, między porzqdkiem ziemskim i boskim, wiarq i wiedzq, między człowieczeństwem 
a boskością. Ta mądra i zajmująca przypowieść uczy miłości da zwyczajnego życia i otwartości na 
niezwykłość. 

Powieść Tam gdzie spadają Anioły otrzymała tytuł „Książko Roku 1999" od polskiej sekcji IBBY (Świa
towego Kuratorium Ksiqżki dla Młodzieży). 

Spektakl Tam gdzie spadają Anioły jest w dziejach Sceny Polskiej przedsięwzięciem nietypowym. Jego 
scenariusz bowiem powstał przy czynnej współpracy młodzieży polskich szkół podstawowych i średnich 
z terenu Zaolzia. Podczas warsztatów teotrolnych, które prowadził reżyser Paweł Kamza, młodzi miło
śnicy teatru - po przeczytaniu powieści Doroty Terakowskiej - przystąpili do procy nad tekstem. Efek
tem dwumiesięcznej procy było dokonanie wyboru najważniejszych postaci, kluczowych scen, dialo
gów, czyli przeniesienie tekstu literackiego na scenę teatralną. Młodzi ludzie, stając się niejako 
współautorami scenariusza, poznali przy okazji również inne tajniki powstawania przedstawienia te
atralnego, byli świadkami całego skomplikowanego procesu tworzenia scenografii, kostiumów, uczest
niczyli w próbach aktorów, czasem nawet sami stawali się aktorami. W ten sposób z biernych widzów 
przeistoczyli się w prawdziwych twórców i śledzili codzienne życie teatru „zza kulis". 

O stosunkach między Niebem i Ziemią, o ludziach i Aniołach - o tym wyobrażałam sobie przedstawie
nie po przeczytaniu książki D. Terakowskiej. Jednak im hardziej uświadamiałam sobie, że teatr to nie 
film, tym większą dziurę wierciło mi w głowie pytanie: ,,Jak pokazać anioły?" D. Terakowska powie
działa: 11 Nie ubierajmy aniołów. 11 Jak więc przedstawić te skrzydlate postacie, skoro jesteśmy tylko 
ludźmi? Bo choćby nie wiem jak piękny człowiek w białej szacie pojawił się na scenie, byłby tylko 
człowiekiem i nie jestem pewna, czy widz potrafiłby go zaakceptować jako tę boską postać - anioła. Na 
szczęście anioły mogą występować także pod postacią światła. I właśnie efekty świetlne możnaby 
wykorzystać w przedstawieniu. Dorota Przywara, PSP Czeski Cieszyn 



Teresa Branna, Ga briela Fabian i Ryszaid Pochroń 



DOROTA TERAKOWSKA 
urodzona i zamieszkała w Krakowie jest z wykształcenia magistrem 
socjologii, przez wiele lat zajmowała się dziennikarstwem. Jest współ
założycielem i współpracownikiem „Przekroju". Jej ksiqżki określane sq 
jako literaturo zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych (dzieci od lat 8 do 98). 

INNE KSIĄZKI 
D O R O T Y 
TERAKOWSKIEJ 
SAMOTNOŚĆ BOGÓW 
„Ksiqżka Roku 1998", nagrodzo
na przez Polskq Sekcję IBBY „za 
doskonały przykład literatury nie 
tylko poczytnej, ale i poszukujq
cej, charakteryzujqcej się głębo
kq symbolikq, której wartości sq 
tyleż uniwersalne, co odnoszqce 
się do współczesności." 
CÓRKA CZAROWNIC 
powieść wpisana na Światowq Li
stę Hansa Christiana Andersena 
WŁADCA LEWAWU 
lektura uzupełniajqca do klasy 
VI, zaliczana do Złotej Dziesiqtki 
Najlepszych Ksiqżek Lot Osiemdzie
siqtych 
LUSTRO PANA GRYMSA 
ksiqżka otrzymała nagrodę 

dzieci, „Małego Donga", w kon
kursie Bestseller Roku 199 5. 

" 

Gabriela Fabian, Teresa Branna 
i Halina Pasekovó 
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PRAWDA VEi - CZARNEGO ANIOŁA 

Człowiek okazał się tok słaby i uległy, że Światłość po pewnym 
czasie zaczęło zastanawiać się, jak go wzbogacić. I wymyśliło. Strą
ciło no Ziemię część anielskich zastępów, by towarzysząc człowieko
wi, wystawiały go no wieczne pokusy i zmuszały do nieustającej 
walki z sobą. Wówczas człowiek stał się słaby, a zarazem silny, 
gotowy do kochania, ale i nienawiści, uległy, a równocześnie zbun
towany, brzydki, ale w swej brzydocie piękny, zły i zarazem dobry. 
Jego muzyka rozbrzmiało wszystkimi tonami. Miłość Światła do ludzi 
nabrało nowych barw i Mocy. 

Światłość strącało no Ziemię po jednym bliźniaku z każdej anielskiej 
pory, a jej wybór był przypadkowy. Nie była to bowiem koro za noszą 
pychę, jak sądzicie tam na Drobinie, i co wmówiliście ludziom. My nie 
zbuntowaliśmy się przeciw Światłości. Wszystkie bliźniacze anielskie 
pory kochały Ją jednakowo mocno i wiernie. Ona jednak potrzebowa
ła, by połowa z nas znalazła się wśród ludzi, i, jak to Ona, dokładnie 
zrealizowało swój plan. Światłość jest bowiem nieskończona w swej 
miłości i dobroci, ole też bezwzględna. Człowiek stał jej się bliższy niż 
wszyscy Aniołowie razem wzięci, niż wszystkie planety, gwiazdy, cały 
kosmos. Postanowiło zatem z każdej bliźniaczej pory posłać no Zie
mię jedną połowę. Baliśmy się potwornie i właśnie z tego strachu 
zalęgło się w nas Zło. Strach potęguje Zło, i to jest najgorsze. Niektó
rzy do tego stopnia boli się chłodu i obcości tej planety, że łączyli si ę 
w Gromady, by dodać sobie odwagi. W ten sposób sumowali swój 
potencjał Zła. Inni wybierali samotność, o cienko jak pajęczyna pępo

wino wciąż łączyło nos z naszymi braćmi bliźniakami. 

PRAWDA AVE - BIAŁEGO ANIOŁA 

Światłość poczęła się z Miłości i nie wie
dząc, co uczynić z jej ogromem, zaczęła 
szukać, koga by nią obdarzyć. Szukała roz
paczliwie, bluzgając gigantyczną energii 
a z tego ognia, ciepło i energii powstał 
Wszechświat. Jednak puste i zimne plane
ty trudno było obdarzyć Miłościi gorące 
gwiazdy zaś nie potrzebowały jej, gdyż 
kochały same siebie i to im wystarczało. 
Wówczas zrozpaczona Światłość stworzy
ła Anioły, dzieląc się z nimi częścią swego 
blasku. 

Anioły więc były do niej podobne. Lecz mi
jał czas i Światłość pojęło, że ukochanie 
istot podobnych sobie jest jałowe i grozi 
wyczerpaniem się uczucia. Wtedy powoła
ła do życia człowieka, osadzając go no błę
kitnozielonej planecie, Ziemi. I człowiek 
stoi się jej bliższy niż wszystko. Światłość 
ofiarowało mu całą Miłość, choć nie potra
fiło uchronić go przed Złem. A Zło zalęgło 
się no Ziemi za sprawą lekkomyślnie strą
conych z Drobiny Aniołów, które zbunto
wały się przeciw Światłości zazdrosne o jej 
uczucie do człowieka ... 



Wydawało mi się jednak, że nawet nie będąc osobą religijną, jestem 
w stanie przyjąć, że aniołowie istnieją - w wymiarze innym niż 

ten, w którym my żyjemy - jako moce i inteligencje wymykające 
się naszej percepcji. Powtarzałem sobie, że stwarzamy to, w co 
wierzymy, i w tym sensie aniołowie wydali mi się równie realni 
jak wszystko, co nas otacza. Obecnie gotów jestem przyjąć, że jeśli 
tak wielu ludzi wierzy w istnienie aniołów - to aniołowie istnieją. 

G. Davidson, Słownik aniołów 

JAN TWARDOWSKI 

ANIELE BOŻY 

Aniele Boży Stróżu mój 
ty własnie nie stój przy mnie 
jak malowana lala 
ale ruszaj w te pędy 
niczym zając po zachodzie słońca 

skoro wygania nas 
dziesięć po dziesiątej 
ostatni autobus 
jamnik skaczący na smyczy 
smutek jak akwarium z jedną złotą rybką 
hałas 

cisza 
trumna jak pałacyk 

ładne rzeczy gdybyśmy stanęli 
jak dwa świstaki 
i zapomnieli 
że trzeba stąd odejść 

Aniele Boży, Stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 

Rano, wieczór, we dnie, w nocy 
bądź mi zawsze ku pomocy! 

RAINER MARIA RILKE 
Któż, gdybym krzyknął, usłyszałby 
mn ie z zastępów 
anielskich? a gdyby nawet któryś 
z aniołów 
przycisnął mnie nagle do serca: 
musiałbym umrzeć 

od jego silniejszej istoty. 



ANIOŁ - duch pośredniczący albo bo
ski posłaniec; należy do szeregu ducho
wych istot, przewyższających człowieka 
swą mocą i inteligencją, a będących 
orszakiem i posłannikami Boga. 

Oksfordzki słownik powszechny 

ANIOŁ - (gr.) istota duchowa zajmująca w hierarchii bytów 
miejsce pośrednie między Bagiem i ludźmi; anioły dzielą się 
na dobrych (służących Bogu) i złych (zbuntowanych przeciw 
Bogu i strącanych przez niego do piekła), zwanych diabła
mi; w chrześcijaństwie aniołowie dobrzy uhierarchizowani 
są w 9 11 chórach" - m. in. archaniołów. Aniołowie cmeni 
przez chrześcijan, np. Gabriel, Michał, Rafał. 

Mała Encyklopedia PWN, Warszawa 1996 

A N o Ł y 

zawsze budziły kontrowersje. Nie pokazują się publicznie, ba zbyt 
kochają ludzi, by ich straszyć. Tylko zło lubi być widoczne. Anioły 
to duchowe istoty stworzone przez Boga do opieki nad grzeszni
kami. 

Odwieczna walka Dobra ze Złem w porządku wszechświata sta
nowi najgłębszą istotę wszystkich mitologii, wszystkich religii 
i wielu dziedzin sztuki. Historia ludzkości byłaby nudna bez kon
fliktów, których podłożem jest grzech. Wielkie epoki i wielcy lu
dzie formowani są przez grzech i cierpienie. 

Życie jest pomyślane po to, żebyśmy poznali dobro i zło, a jedno 
możemy poznać tylko poprzez drugie. Dobro musi być świado
mym wyborem, a nie jedyną możliwością . 

Anioły mogą objawiać się na różne sposoby. Możesz je słyszeć jako wewnętrzny głos, który ci szepcze, żebyś nie 
jechał autem, tylko autobusem. Mogą być cieniem, który cię powstrzyma przed wejściem na jezdnię, gdzie grozi 
ci wypadek. Mogą być szelestem liści, który tak cię zaniepokoi, że podejmiesz decyzję innq, niż zamierzałeś, bo 
ta pierwotna doprowadziłaby cię do zguby. Mogą być nawet czarnym kotem, który przebiegnie ci drogę 
i zmienisz plany na korzystniejsze. Mogą być nieznajomą na ulicy lub Japończykiem. Ale mogą też być przepięk
ną postacią z wielkimi, ogromnymi skrzydłami, którą wieczorem ujrzysz w kącie pokoju lub wysoko na Niebie „. 

Anioły objawiają się ze skrzydłami z próżności, gdyż skrzydła wcale nie są im potrzebne. A spory o ich płeć nie 
mają sensu, gdyż mogą przybrać płeć zarówno męską, jak i żeńską. 



Ze zbrnrow 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

PAWEŁ KAMZA 
jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu 
A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Reżyserii 
Dramatu PWST w Krakowie. Dwa lata spędził w Za
konie Dominikanów, gdzie studiował filozofię. 
W jego licznym dorobku artystycznym no szczegól
nq uwagę zasługujq takie pozycje jak np. scenariusz 
i reżyseria przedstawienia Wiedźma w Teatrze 
Ludowym w Nowej Hucie, scenariusz i reżyserio 
przedstawienia Narkotyki wg S. I. Witkiewicza 
w Teatrze Dramatycznym w Legnicy (przedstawie
nie dyplomowe), scenariusz i reżyserio przedstawie
nia Potrzask w Teatrze Polskim w Poznaniu, scena
riusz i reżyseria spektaklu Panna Nikt, którego 
premiera odbyła się w Teatrze Ósmego Dnia 
w Poznaniu, reżyserio Kartoteki T. Różewicza 

w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, reżyserio Kor
diana wg J. Słowackiego w Teatrze Dramatycznym 
w Legnicy. 

Paweł Komzo zajmuje się również fotografowaniem 
i pracami plastycznymi. Wystawy jego prac prezen
towane były w Polsce, Czechach i no Słowacji. 



Gabrielo Fabian i Ryszard Pochroń 
Tereso Branna i Sebastian Pawlak 
Sebastian Pawlak 




