


reżyseria Robert Czechowski 
scenografia i kostiumy Wojciech Stefaniak 

muzyka Adam Ba/dych 

OSOBY 
Jack Cameron -Janusz Młyński 

Susie Cameron - Tatiana Kołodziejska 
Mark Webster - Marek Sitarski 

Simon Willis - Ernest Nita 
Mary Willis - Marta Frąckowiak I Anna Haba 
Marta Bradshaw - Elżbieta Lisowska- Kopeć 

Anioł Stróż - Elżbieta Donimirska 

asystent reżysera Ernest Nita 
inspicjent Waldemar Trębacz 

w nagraniu muzyki do spektaklu udział wzięli 

Adam Bałdych - skrzypce akustyczne 
Grzegorz Bałdych - gitara akustyczna 

Adam Sak - gitara elektryczna 
Maciej Kociński - saksofon, klarnet 

Tomasz Węcławek - bas 
Sebastian Knysz - dzwonki, instrumenty 

perkusyjne 

oraz kwartet smyczkowy „Muses" w składzie 

Natalia Pawłowska - I skrzypce 
Elżbieta Tokarska - li skrzypce 

Joanna Krzyśków - altówka 
Joanna Laskowska - wiolonczela 

Pam Valentine 
Urodziła się w 1938 roku w Londynie, w ro

dzinie teatralnej. Już od dzieciństwa zastanawiała 
się - czy zostać aktorką, czy pisarką. Świat sztuki 

dramatycznej i atmosfera teatru towarzyszyły jej od 
początku i kształtowały artystyczną wyobraźnię. 

Ostatecznie postanowiła pisać, bo uznała, 

że pisanie tekstów jest łatwiejsze od uczenia się ich 
na pamięć. Zaczęła od skeczy do serialu emitowane
go przez telewizję BBC „Two Ronnies''. Następnie po
wstawały komedie sytuacyjne i kolejne seriale - „You 
are only young Twice",,, That's my boy'; „My husband 
and/''. Napisała też wiele słuchowisk radiowych. Jed
nak j ej największą fascynacją jest scena, bo gwaran
tuje bezpośredni kontakt z widzami. „Przyjazne du
sze" są jej najbardziej popularną sztuką teatralną. 

Dziś Pam Valentine mieszka, ze swoim mę
żem aktorem, w Wiltshire Village. W starym domu, 
w którym, niestety, nie straszy. 



Wstęp 

Liczne listy, telefony i telegramy Czytel
ników świadczą, że Angelologia, to dziecię prof 
Bączyńskiego, cieszy się niesłabnącym zain
teresowaniem. Z niektórych listów wnoszę 

wszelako, iż w pewnych kołach nawarstwiło się 

mnóstwo angelologicznych nieporozumień, co 
mogłoby niekorzystnie wpłynąć na dalszy roz
wój tej młodej nauki. Wobec tego komunikuję, 

że: Słowo „angelologia" pochodzi od greckiego 
„angelos"- anioł i ,,logos"- słowo, czyli że ange
lologia jest po prostu nauką o aniołach. 

Czy aniołowie istnieją? 

Niewątpliwie tak. Sam znam osobiście 
kilkunastu: Taki krakowski strażak np., który 
u siebie na Bronowicach przygarnął po powsta
niu całą moją skołataną, głodną i schorowaną 
rodzinę. ów anioł nazywa się Bańka. Znam 
również aniołów wśród malarzy, że wymienię 
Jerzego Zarubę i Eryka Lipińskiego, nie mówiąc 
o Janie Kamyczku, który posiada nawet specjal
ną legitymację anielską, zaopatrzoną nadzmy
słowym podpisem i nadzmysłową pieczęcią ar
chanioła teatru Mariana Eilego. A na Wybrzeżu, 
Panie Redaktorze, w sławnym portowym mie
ście Szczecinie spędziłem np. ostatnio z żoną 
i z Władkiem Broniewskim cały tydzień u wo
jewody Leonarda Borkowicza, który przy bliż

szym poznaniu okazał się również aniołem. 
Gdyby wojewoda szczeciński Leonard Bor
kowicz nie był aniołem, czyż moglibyśmy się 

czuć u niego jak w niebie? Angelolgia. 
W Szczecinie zresztą wszystko jest skrzy
dlate: morski wiatr, morska myśl, a przede 
wszystkim nazwiska podopiecznych po
etów wojewody: Jana Papugi i Franciszka 

Gila. Angelologia. t1 ~ A 

Morfologia anielska -Aniołowie jednoskrzydli 

Aniołowie dzielą się na: sześcio

skrzydłych, dwuskrzydłych i jednoskrzydłych. 
Do sześcioskrzydłych należą cherubinowie, 
wojewodowie, serafinowie, redaktorowie 
i Jerzy Zawieyski. Do dwuskrzydłych kobie
ty. Co do jednoskrzydłych, to trzeba nareszcie 
śmiało powiedzieć, że są on prawdziwą zakałą 
polskiej angelologii. Zewnętrznie buńczuczni, 
a wewnętrznie skwaszeni kompensują swoją 

niemoc twórczą wiecznym postulowaniem, 
wiecznym hałasowaniem i wiecznym ruganiem 
kolegów. Byle kim zostać nie chcą, a na jednym 
skrzydle fruwać nie mogą. 

Każdy może zostać aniołem! Trzeba 
mieć tylko j asne serce, a w sercu pokorę. Amen. 

Karakuliambro, czyli Konstanty Ildefons 
Gałczyńsk i , „Listy z fiołk iem''. Warszawa 1979 



Czym jest świat duchów? 

Swiat duchów nie jest niebem, nie jest też 
i piekłem, lecz jest miejscem, czyli stanem średnim 
pomiędzy jednym a drugim; tu bowiem człowiek 
najpierw po śmierci przychodzi , a potem po upływie 
czasu stosownie do swego życia na ziemi, podno
szony jest albo do nieba, albo wrzucany do piekła. 

Swiat duchów jest miejscem pośrednim 
między niebem i piekłem, a także jest pośrednim 
stanem człowieka po śmierci; że jest miejscem śred
nim, widoczne się dla mnie stało z tego, że piekła 

~.,..'-''..Ił\ są niżej a niebiosa wyżej; a że jest stanem średnim, 

z tego, że człowiek, jak długo się w nim znajduje, 
nie jest jeszcze ani w niebie, ani w piekle. Stanem 
nieba u człowieka jest połączenie się w nim do
bra i prawdy, a stanem piekła jest połączenie się 
w nim zła i fałszu. Kiedy u człowieka - ducha połą
czone jest zło z fałszem, wtedy przychodzi on do 
piekła, ponieważ to połączenie się stanowi piekło 
u niego; to połączenie się odbywa się w świecie 
duchów, ponieważ wtedy człowiek znajduje się 

w stanie pośrednim. Jedno i to samo znaczy, czy po-- •• ••• • •--

wiesz połączenie się rozumu i woli, czy też powiesz 
połączenie się prawdy i dobra. 

Na początku wypada coś powiedzieć 

o połączeniu się rozumu i woli, i o jego podobień
stwie z połączeniem się dobra i prawdy, albo
wiem to połączenie odbywa się w świecie duchów. 
Człowiek posiada rozum, posiada także i wolę, ro
zum przyjmuje prawdy i kształtuje się na ich podsta
wie, a wola przyjmuje dobra i kształtuje się na nich, 
z której to przyczyny cokolwiek człowiek rozumie 
stąd i myśli, to nazywa prawdą, a czegokolwiek 
człowiek pragnie i myśli, to nazywa dobrem. Czło
wiek może myśleć według rozumu i stąd pojmo
wać, że to jest prawdą i że j est dobrem, zawsze jed
nak nie myśli on tego według woli, chyba że chce 
tego i czyni to; gdy chce tego, a wedle chcenia tak
że to czyni, tedy ono jest zarówno w rozumie, jak 
w woli, a zatem w człowieku, albowiem sam rozum 
nie stanowi człowieka, ani też sama wola, lecz ro
zum i wola razem, dlatego to, co jest w obydwóch, 
to też jest w człowieku i jest mu przywłaszczone. 

Jak tylko ludzie po śmierci przychodzą 

do świata duchów, rozróżniani zostają jak należy 
przez Pana; źli natychmiast są przyłączani do tego 
społeczeństwa piekielnego, w którym się znajdowali 
na świecie ze względu na panującą miłość, 

„ .- a A „ 



a dobrzy natychmiast są przyłączani do tego 
społeczeństwa niebieskiego, w którym również 

byli na świecie ze względu na panującą miłość 
Boga, miłość bliźniego i wiarę. Mimo to, że są tak 
rozróżniani, schodzą się razem w onym świecie 
i rozmawiają z sobą, kiedy tego pragną, wszyscy 
ci, co w życiu ciała byli znajomymi, przyjaciółmi, 
głównie żony i mężowie , a także bracia i siostry; 
widziałem ojca, który rozmawiał z sześcioma; 

i kilku innych rozmawiających ze swymi krewnymi 
i przyjaciółmi; ponieważ jednak za życia na świe
cie różnili się miedzy sobą duchem, to po krótkim 
czasie zostali rozłączeni. Ci natomiast, którzy ze 
świata duchów przychodzą do nieba i ci, co do 
piekła, już się potem więcej nie widują, ani też 
nie znają, chyba tylko, gdy są podobnego ducha 
z podobnej miłości. Przyczyną tego, że się widzą 
w świecie duchów, nie zaś w niebie ani w piekle jest 
to, że ci, co się znajdują w świecie duchów, unoszeni 
są do podobnych stanów, które posiadali za życia 
ciała, od jednego do drugiego; później zaś przypro
wadzani są wszyscy do stanu stałego, podobnego 
do stanu panującej w nich miłości, w którym jeden 
drugiego poznaje jedynie przez podobieństwa mi
łości, albowiem, jak to wyżej pokazaliśmy, podo
bieństwo łączy, a niepodobieństwo rozłącza . ... „. 

_ „ „_ •. --

~wiat duchów, podobnie jak jest sta
nem pośrednim między niebem i piekłem u czło
wieka, tak też jest miejscem pośrednim; niżej 
znajdują się piekła, a wyżej są niebiosa. Wszyst
kie piekła zamknięte są od strony tego świata, 
rozwarte są tylko przez dziury i szczeliny jakby skał 
i poprzeczne otwory, które są strzeżone, aby nikt 
nie wychodził jak tylko za pozwoleniem, co też się 
dzieje, przy jakiejś niezbędnej potrzebie, o czym 
w ciągu dalszym. Niebo także jest ogrodzone ze 
wszystkich stron i żadna droga do żadnego spo
łeczeństwa nie stoi otworem, prócz wąskiej dro
żyny, do której wstęp także jest strzeżony; owe to 
wyjścia i wejścia w Słowie nazywają się bramami 
i ujściami piekła i nieba. 

Ci, co przebywają w świecie duchów, 
w poprzedzających ustępach rozumiani są pod 
duchami, gdzie tak są nazwani, zaś pod anioła

mi ci, co przebywają w niebie. 

Emanuel Swedenborg„,O niebie i piekle'; 
Warszawa 1992 
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O rozmowie aniołów z ludźmi 
Anioły, które rozmawiają z człowiekiem, nie 

rozmawiają swoim językiem, lecz językiem człowie
ka, a także innymi językami, które zna człowiek. Nie 
rozmawiają zaś językami człowiekowi nieznanymi. 
Przyczyną tego, że tak się rzecz ma, jest to, że anio
ły, kiedy rozmawiają z człowiekiem, zwracają się ku 
niemu i łączą się z nim, a połączenie anioła z czło
wiekiem sprawia, że obydwaj są jednakowej myśli; 
że zaś myśl człowieka ma związek z jego pamięcią, 
a z tej ostatniej płynie mowa, dlatego obydwaj wła

dają jednym i tym samym językiem . Prócz tego 
anioł, albo duch, kiedy przychodzi do człowieka 
i przez zwrócenie się do niego łączy się z nim, staje 
się uczestnikiem całej jego pamięci do tego stopnia, 
że prawie tylko to wie, że sam z siebie wie to, co czło
wiek wie, a zatem zna mowę jego. Rozmawiałem 
z aniołami o tej rzeczy i powiedziałem, że pewnie 
mniemają, iż one to rozmawiają ze mną w mojej oj
czystej mowie, ponieważ tak się to wydaje, gdy tym
czasem nie one to rozmawiają, lecz ja; mówiłem im 
też, że widoczne może to się stać po tym, iż anioły nie 
są w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa w języ-

ku ludzkim i oprócz tego, że język ludzki jest językiem 
przyrodzonym, oni zaś są istotami duchowymi, zaś 
istoty duchowe nie są w stanie niczego wypowiedzieć 
językiem przyrodzonym. Na to mi odpowiedziały, 
iż one wiedzą, że ich połączenie się z człowiekiem, 
z którym rozmawiają, dzieje się przez połączenie się 
z jego duchową myślą; ponieważ jednak ta ostatnia 
wpływa na jego myśl przyrodzoną, a ta ma związek 

z jego pamięcią, to że z tej przyczyny wydaje się im ję 

zyk człowieka jako ich własny, a także cała jego wie
dza, i że to dzieje się dlatego, iż podobało się Panu, 
aby istniało takie połączenie i j akby wniknięcie nieba 

w człowieka. Dalej mówiły, że j ednak dzisiejszy stan 
człowieka jest o tyle inny, iż takie połączenie już nie 
zachodzi z aniołami, lecz częściej z duchami, 
które przebywają w niebie. Rozmawiałem 

o tej rzeczy także z duchami, te jednak nie 
chciały wierzyć, żeby to człowiek mówił, 

przeciwnie, mniemają, że one to mówią 
w człowieku. Utrzymywały także, że nie 
człowiek to wie, co wie, lecz one i że dlatego 
wszystko, co człowiek zna, pochodzi od nich; 
chciałem kilka z nich przekonać, że nie tak się 
rzeczy mają, daremnie. 

• • • • • • • ••• ••• „. 

Przyczyną tego, że anioły i duchy tak sil
nie łączą się z człowiekiem, aż do tego stopnia, 
że nic innego nie wiedzą ponadto, że co do czło
wieka należy, także do nich należy, jest również 
ta okoliczność , że połączenie się miedzy świa

tem duchowym i przyrodzonym w człowieku 

jest takiego rodzaj u, że jakby stanowi jedność. 

Ponieważ jednak człowiek oddzielił się od nieba, 
Pan tak zarządził, żeby przy każdym człowieku 

były anioły i duchy, zaś tak silne połączenie się 
istn ieje po to, aby Pan przez nich rządził człowie
kiem. Inaczej by się rzeczy miały, gdyby człowiek 

nie oddzielił się, wtedy mógłby być przez Pana 
osądzony za pośrednictwem ogólnego wpływu 
z nieba, bez pośredn ictwa duchów i aniołów jemu 

przydzielonych. 
Rozmowa anioła lub ducha z czło

wiekiem daje się słyszeć tak głośno, jak 
rozmowa człowieka z człowiekiem, nie 

jest jednak słyszalna dla innych, co stoją 
obok, lecz tylko dla tego jednego, z którym 

jest prowadzona. Przyczyną tego jest to, że 
mowa anioła, czyli ducha, wpływa najpierw 
na myśl człowieka, a drogą wewnętrzną na 

organ słuchu i tym sposobem porusza ten 

organ od wewnątrz; rozmowa zaś człowieka z czło
wiekiem wpływa na powietrze, a drogą zewnętrz
ną na jego organ słuchu i porusza go z zewnątrz. 
Z tego jasno wynika, że rozmowa anioła i ducha 
z człowiekiem daje się słyszeć w człowieku, a ponie
waż porusza także organy słuchu, daje się równie 
głośno słyszeć. To, że mowa anioła i ducha spływa 
z wnętrza aż do ucha, stało się dla mnie widoczne 
z tego, że wpływa także na język wprowadzając 
go w lekkie drżenie, nie nadając mu zgoła takiego 
ruchu, jak gdy człowiek sam za jego pomocą prze
rabia dźwięki mowy na słowa. 

Emanuel Swedenborg„,O niebie i piekle'; 
Warszawa 1992 
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2. 

Kilka uwag na marginesie „Przyjaznych dusz" 
7. 

To nieprawda, że tylko dzieci lubią bajki. Dorośli, podobnie jak one, przepadają za 
zmyśleniem, a jedyne co ich różni to fakt, że ci drudzy mają pełną świadomość ich fikcyj
ności. Dzieci traktują bajkę z powagą i wierzą w prawdę j ej narracji. Bywa, że świat bajki 
staje się dla nich prawdziwszy od świata rzeczywistego, a jej bohaterowie zastępują po
staci spotykane na co dzień. Dorośli, zwykle zanurzeni mocno w codzienność, sięgają po 
bajkę sporadycznie, ale zawsze z premedytacją. Najczęściej wówczas, gdy rzeczywistość 

otaczająca zbyt im zachodzi za skórę i staje się nie do wytrzymania. Bajkowy oddech rozluźnia 
te więzy, choć na chwilę i daje wrażenie wolności. Pozwala nie liczyć się z realiami, które często 
czynią nas bezsilnymi. Bajka jako higiena, bajka jako lekarstwo. Tak myślę o „Przyjaznych du

szach" Pam Valentine. 

Obecne w naszym programie teatralnym - fragmenty pism Emanuela Swedenborga, szwedz
kiego wizjonera, którego twórczość przypada na wiek XVIII, mają inną naturę, ale pozwalają zrozumieć 
prawa działania ludzkiej wyobraźni w ogóle, na co wskazuje Czesław Miłosz. Odwołując się do nich, 
chciałbym przywołać fundamentalną zasadę ńlozońi Swedenborga, która podkreśla materialny 
charakter rzeczywistości duchowej. Większość z nas uważa natomiast, że jedynie świat postrzegany 
zmysłami jest widzialny i materialny. Wedle szwedzkiego autora jest on jedynie ułudą, konkluzją 
wyciągniętą z pozoru rzeczy, nie z jej istoty, a wszelkie życie pochodzi ze świata duchowego. 

Swedenborg uważał też, że życie pozagrobowe stanowi po prostu dalszy ciąg docze
snego istnienia, a szczególnie in teresował się okresem przejściowym, rozpoczynającym się za
raz po śmierci, kiedy umierający znajdują się pod opieką zarówno niebieskich jak i ziemskich 
stróżów, a aniołowie nieba duchowego przeprowadzają ich w nową rzeczywistość. 

••• • . -. . . . . .. 
Anioł stróż i duchy pojawiają się również w domku szewca, położonym pod Londynem, z dala 

od natrętnych sąsiadów. Dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że to właśnie one, choć są z krwi 
i kości, a jak pisał ks. Twa.[dowski - dusza nie wychodzi na fotografii. Co więcej, okazuje się, że wcale 
nie straszą, są sympatyczne, a ich początkowy dystans do lokatorów stopniowo przeradza się w pełne 
troski zaangażowanie. Pam Valentine, w swojej bajce dla dorosłych, w lekkiej formie opowiada o tym, 
co w życiu jest najważniejsze i czemu warto się poświęcić. 

Wojciech $migielski, Droniki, czerwiec 2009 
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Robert Czechowski - absolwent Wydziału 

Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie i Wy

działu Aktorskiego PWST we Wrocławiu. 

Studiował na Wydziale Filozofii Pap ieskiej 

Akademii Teologicznej w Krakowie. Wykła 

dowca Wydziału Aktorskiego i La/karskie-
go PWST we Wrocławiu. Współtworzy/ z Wojciech Stefaniak - urodził s ię w 1966 r 

Jackiem Głombem scenę w Legnicy, słyną- w Kaliszu. W 1991 ukończył z wyróżnie-
cą ze spektakli o wydźwięku społecznym i niem ASP w Warszawie, Wydział Wzor-

politycznym. Założyciel Teatru Osobowego nictwa Przemysłowego. Stypendysta 
we Wrocławiu, gdzie zrealizował między Ministerstwa Kultury i Sztuki. W roku 

innymi „ Bies iadę" według Gombrowicza, 1995 spędził kilka miesięcy w Argenty-

wie /okrotn ie nagradzaną na fes tiwalach nie, co było nie tylko poszukiwaniem 
teatralnych. Wcześniej był dyrektorem na- przygody, ale i pogłębianiem doświad-
czelnym i artystycznym Teatru im. W Bogu- czeń zawodowych. Tam zainteresował 
sławskiego w Kaliszu. Do jego ważn iejszych się scenografią, której do dziś pozostaj e 

realizacji należą: „Jak wam s ię podoba" wierny.Zrealizowałponadstoprojektów 
W Szekspira (Teatr im. H. Modrzejewskiej w teatralnych m.in. w Kaliszu, Poznaniu, 

Legnicy) - w 1995 roku uznane za najlepszy Olsztynie, Toruniu, Łodzi, Warszawie, 

spektakl Szekspirowski w Po lsce, ,,Ja, Feuer- Krakowie, Zielonej Górze, Białymstoku, 
bach" Tankreda Oorsta (Teatr Współczesny Rzeszowie, Szczecinie, Słupsku, Wro-
we Wrocławiu), „Kaligula" Alberta Camu- cławiu, Gdańsku i Gdyni, Radomiu. 

\ 

sa (Teatr im. W Bogusławskiego w Kaliszu). t Na stałe współpracuje z Teatrem KwaJ 
„Wizyta starszej pani" Friedricha Oi.irren- drat i Komedia w Warszawie. Pracuj~ 
motta, „Stworzenia Sceniczne" April de Ąrł z najwybitniejszymi reżyserami teotfal-~ 
gelis (Lubuski Teatr w Zielonej Górze). , nymi i filmowymi. •3 1 

Adam Bałdych - skrzypek, kom -

pozytor, producent muzyczny. 

Absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach i stypendysta Berk/ee 

Colege of Music w Bostonie. Ma 23 

lata, urodził się w Gorzowie Wlkp. 
Ma na swoim koncie 7 5 nagranych płyt, 

w tym 2 autorskie wydane w tym 

roku. Na stałe współpracujący ze 
śmietanką polskiego jazzu - Ceza

rym Konradem, Piotrem Żaczkiem, 
Pawłem Tomaszewskim. Swoją mu

zykę prezentował na festiwalach 

w Indonezji, Serbii, Węgrzech, USA, 

Niemczech, Hiszpanii, współpracując fi 
z Jimem Beardem, Eldadem Tarmu, 

Lulukiem Purwanto. Autor muzyki te- 1 

atralnej oraz utworów muzycznych ~ 
dla woka listów i zespołów grających , 

muzykę pop - rock. • ' 
.al 



Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Robert Czechowski 

Kierownik literacki 
Wojciech Śmigielski 

Główna księgowa 

Anno Konoszyk 

Kierownik działu impresariatu 
Krzysztof Polus 

Kierownik techniczny i transportu 
Heleno Bondyro 

Kierownik działu administracji 
Ryszard Napierało 

Referent administracyjny 
Katarzyno Bujarska 

Kadry i sekretariat 
Anno Tytuło 

Główny specjalista ds. promocji, reklamy, 
sprzedaży spektakli 
Agnieszko Hryniewicz 

• i 

Speqaliści ds. promocji, reklamy, 
sprzedaży spektakli 
Aneto Michałowska 
Magdaleno Pawlak 

Specjalista ds. projektów 
Justyno Spiok 

Dział literacki 

Aleksandro Maliszewska 

Księgowość 

Ewa Nowak 
Marzena Serednicka 
Elżbieta Sokołowska 

Specjalista ds. widowni 
Alicja Fic 

Pracownia stolarska 
Jarosław Woźniak 

Mirosław Perwiński 

Pracownia modelatorska 
i plastyczna 
Mariusz Osmulski 
Jarosław Dulęba 

Pracownia krawiecka 

Ewa Obrębska 
Zofio Michalak 

Pracownia fryzjerska 
Moria Kaczmarowska 

Garderobiane 
Dorota Przewłocka 
Danuta Diugoń 

Montażyści 

Marek Rogowski 
Robert Prus 
Krzysztof Bielewicz 
Piotr Karasiewicz 

Światło 
Mieczysław Chreptok 
Krzysztof Wójcicki 
Michał Gilka 
Jacek Kwaśnico 

Dźwięk 

Piotr Dura 
Paweł Syposz 
Bartłomiej Zaborowski 

Kasa biletowa 
Elżbieta Najdek 

Magazyn główny 
Joanno Woźniak 
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