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p AX VOBISCUM SHALOM --

Pre:z;entujemy Państwu komedię wyjątkową. Po pierwsze dlatego, 
że rzadko (o ile w ogóle) zdarza się komedia zadedykowana 
papieżowi. W dodatku komedia, której treścią jest porwanie 
papieża . Porwanie dokonane, o zgrozo, przez Żyda„ . Okazuje się 
przy tym, że taka komedia może być zabawna nie obrażając ani 
katolików, ani Żydów. A mimo że nikogo nie obraża, może dotykć 
najpoważniejszych i budzących największe emocje problemów 
współczesności. 

Teatr Polski w Bielsku-Białej działa w województwie, którego 
przestrzeń symboliczna rozciąga się pomiędzy największym 

cmentarzem Holocaustu a miejscem urodzenia Ojca św. Jana 
Pawła li. O sile napięcia, jakie może wytwarzać się między tymi 
biegunami mogliśmy się przekonać obserwując niedawny spór o 
klasztor karmelitanek w Oświęcimiu. Wydarzenia z 1989 roku, 
zaskakujący zatarg o prawo do modlitwy, po raz kolejny uwydatniły 
złożoność wzajemnych stosunków między narodami, które przez 
tyle setek lat zamieszkiwały obok siebie na polskiej ziemi, między 
religiami, które mimo wspólnych korzeni przez dwa tysiące lat 
częściej pamiętały o tym, ~o dzieli, niż o fundamentalnej 
wspólnocie . Historia stosunków między narodem polskim i 
żydowskim, a ogólniej - historia stosunków między katolicyzmem 
i judaizmem - chętniej notuje symptomy uprzedzeń i konfliktów, 
niż dowody przykładnego współżycia i ubogacania się 

wzajemnego ... 

Ile osób pamięta Michała Lande, gimnazjalistę żydowskiego, 
który podczas patriotycznej manifestacji kwietniowej w 1861 r. w 
Warszawie przejął krzyż z rąk obalonego przez Kozaków Karola 
Nowakowskiego i zaraz potem padł trafiony śmiertelnie kozacką 
szablą czy kulą? Norwid złożył mu poetycki hołd w wierszu 
w Żydowie polscy# . Ile osób pamięta o wspieranej przez Państwo 
Podziemne Radzie Pomocy Żydom i o liczbie Polaków 
odznaczonych medalem #Sprawiedliwy między Narodami"? 
Silniejsza jest pamięć krzywd : gett ławkowych w uniwersytetach, 
ekonomicznej przewagi żydowskich kupców; silniejsze są 

stereotypy: z jednej strony ''naród szmalcowników'', z drugiej 
"naród oszustów''. Niestety „. 

Komedia Bethencourta zadedykowana została Angelo 
Giuseppe Roncalli ( 1881-1963) czyli Ojcu św. Janowi XXlll. 
Wiele cech tego papieża odnajdujemy w scenicznej postaci Al
berta IV. Historyk Kościoła Pierre Plerrard tak scharakteryzował 
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jego pontyfikat: 

w ••• natychmiast 
Wybuchło coś,co 
nazywano niekie
dy #cudem Ron
callego": to, co 
wydawało się 

tylko włoską do
bro dusznością, 
objawiło się jako 
subtelność i głę
boka miłość; 
upór i ·przekora 
chłopa z Berga
mo · wzbogaciły 
się u papieża o 
pokorę i wyrozu
miał ość praw
dziwego kapła
na oraz jasność 
umysłu i charak
teru, jaką mają 
święci. Jeżeli Pius 
XI narzucał sza

?u~e~, a Pius Xll podziw, to Jan XXlll narzucił miłość. („.) Jego 
sm1erc- fakt wyjątkowy w historii Kościoła -wywołała u milionów 
ludzi, zarówno wierzących, jak niewierzących, prawdziwe łzy. 

Jan XXlll wprowadził na urząd Najwyższego Kapłana i biskupa 
Rzymu nowy styl: można go było zobaczyć idącego ulicami miasta 
- sto ~ięćd~iesiąt razy przekroczył granice Państwa Watykańskiego 
- odw1.edzaJą~ego swych księży, chorych i więźniów, okazującego 
w~zędz1e - nieznane lub zapomniane - oblicze papiestwa, w 
ktorym dominowała dobroć. („.) Był #pasterzem" całego świata, 
pragnącym przełamać bariery wzniesione przez ludzki egoizm lub 
obalić przegrody które historia zbudowała między chrześcijanami. 
'!" tym celu Jan XXlll rozszerzał kontakty osobiste: przyjęcie m. 
in. moderatora szkockiego Kościoła prezbiteriańskiego, metropolity 



Domoskinoso, zwierzchników Kościoła episkopalnego i bapty
stycznego ze Stanów Zjednoczonych i angielskich metodystów, o 
zwłaszcza córki i zięcia Chruszczowa- pokazały, jak daleko sięga 
gościnność papieża . Jon XXlll był również wraz z Jules Isaakiem 
inicjatorem przyjaźni judeo-chrześcijońskiej, wyrażającej się w 
faktach i pragnącej przyczynić się do zniknięcia śladów i korzeni 
antysemityzmu ... • 

Jon XXlll rozpoczął w Kościele katolickim procesy, które 
pozwalają mu lepiej odpowiadać no wyzwania współczesności. 
Dzisiaj, prawie trzydzieści lat po zwołanym przez tego papieża 
Soborze Watykańskim li, przyzwyczailiśmy się do nowoczesnego 
oblicza Kościoła, pamiętajmy jednak, że szlaki pielgrzymkom Jano 
Pawła li przecierał właśnie sędziwy il papa buono. 

Encyklika "Pacem in terris" ogłoszona 11 kwietnia 1963 była 
"listem otwartym do świata" w sprawie pokoju . Znajdujemy tom 
zdanie, które z powodzenim mogłoby służyć jako motto do sztuki, 
którą Państwu prezentujemy: 

"Pokój między ludźmi wymaga: prawdy jako 
fundamentu, sprawiedliwości jako reguły, miłości 
jako motoru, wolności jako klimatu" . 

Komedio Bethencourta jest w jakiś sposób ilustracją tej 
papieskiej tezy. Rzeczywistość naszego świata w tragiczny sposób 
zaprzecza judeo-chrześcijońskim fundamentom naszej kultury. 
Zbyt często zapominamy, że do jej głównych filarów należy włośnie 
prawdo, sprawiedliwość, miłość i wolność. W tym kontekście 

symbolicznej wymowy nabiera genezo naszego przedstawienia . 

Po pięćdziesięciu z górą latach prof. Korol Guttmann powrócił 
do Bielska, miasta, z którego musiał uchodzić przed hitlerowcami. 
Powrócił, by wziąć udział w uroczystości odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej wysadzoną w powietrze bielską synagogę. 

Efektem tej wizyty jest artystyczny powrót Profesora no scenę 
bielskiego teatru . Przedstawienie, które w tym celu wybrał - głos 

no rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju - w szczególny sposób 
podkreśla znaczenie tego powrotu. 

Janusz LBgoń 

SAMOŚWIADOMOŚĆ 
z anBgdot o JaniB XXII/ 

W roku wstąpienia Jano XXlll no tron Piotrowy, Watykan 
był oblegany przez fotografów z całego świata, 
pragnących zyskać zgodę no sportretowanie Ojca św . 

Tylko niewielu mogło liczyć no spełnienie tej prośby, 
papież miał zbyt wiele zajęć, by pozwalać sobie no takie 
rozrywki. 

Pewnego razu, gdy papież stał do dyspozycji jednego 
z fotografów, zaanonsowano przybycie amerykańskiego 
biskupa, odpowiadającego za środki przekazu . Jeszcze 
pod wrażeniem pracy fotografa, w przeczuciu 
rezultatów, Jon XXlll przyjął swego gościa słowami: 
- Nasz Pon już od siedemdziesięciu siedmiu lot wiedział, 
że będę papieżem . Nie mógł sprawić, bym był bardziej 
fotogeniczny ? 

, 



Profesor KAROL GUTTMANN, reżyser i dyrektor teatru, od ponad 
40 lat mieszkający w Amsterdamie, ma za"Sobą prawie sześćdziesiąt 
lat pracy artystycznej. Początki tej kariery wiążą się z naszym 
teatrem. Tu bowiem, po ukończeniu w 1935 r. seminarium Moxa 
Reinhardta i debiucie na scenie teatru pałacowego w Wiedniu (w 
sztuce "Reporter" Bena Hechta i Charlesa Mac Arthura), otrzymał 
w Teatrze Miejskim pierwszy w życiu angaż. Po wybuchu li wojny 
światowej jako osoba narodowości żydowskiej zmuszony był 

uchodzić z Bielska. Uciekał na wschód . przez Lwów i Kijów aż do 
Taszkientu, gdzie mieszkał prawie rok . Tam wstąpił do 
organizowanej przez gen. Andersa Armii Polskiej . Wraz z armią 
przeżył ewakuację z ZSRR na Bliski Wschód . Występował w Teatrze 
li Korpusu, m.in. w słynnej inscenizacji sztuki Herminii Naglerowej 
' ' Tu jest Polska·· w reż . Wacława Radulskiego. Pozostał w Palestynie. 
Tam z grupą niemieckich aktorów wystąpił w pierwszym 
niemieckojęzycznym przedstawieniu sztuki Franza Werfla'' Pułkownik 
i Jacobowski" - oczywiście (?) w roli Polaka, Szczerbińskiego. 

W 1945 roku przyłączył się do do hebrajskiego T eatron Kameri, 
który w krótkim czasie zyskał rangę najważniejszej sceny 
współczesnej Izraela. Pracował tam jako aktor, dramaturg 
i członek kierownictwa artystycznego. Ożenił się z holenderską 

pisarką Luizą Treves. Względy zdrowotne spowodowały, że 

Guttmannowie musieli przenieść się do Holandii. Po raz kolejny 
Karol Guttmann zmienił język i klimat pracy scenicznej. Tym 
razem na długo . W Holandii Profesor odnalazł wreszcie swoje 
miejsce i artystyczny dom. Udało mu się przebić do świadomości 

tamtejszej publiczności inscenizacjami europejskiej klasyki, wśród 
których najważniejsze miejsce zajmują #Jak wam sie podoba" 
i #Kupiec wenecki" Szekspira oraz #Maria Stuart ' i #Don Carlos' 
Schillera, wszystkie w znakomitej obsadzie . 

W 1955 roku odbyła się pamiętna prapremiera "Dzienników 
Anny Frank" w jego reżyserii. Inscenizował je takze w Kolonii, 
Frankfurcie oraz · wiedeńskim Theater in der Josefstadt. 
Wyreżyserowany w tymże teatrze „ Henryk IV' Pirandella 
Cz Leopoldem Rudolfem w ro li tytułowej) wzbudzi! szczególne 
zainteresowanie i r ozgłos . W Kolon ii wystawi ł Karo l Guttmann 
„ Miłostkę " Schn itzlera, zaś w Rotterdamie „ Samotną drogę" tego 
autora . W 1960 roku został dyrektorem Ensemble, przodujacej 
grupy teatralnej w Holandi i. W tym czasie zrealizował 

kontynentalną prem ierę „Dozorcy" Pintera i prapremierę światową 
sztuki " Curtmantle" Christophera Fry'a , którą powtórzył w wie
deńskim Burgtheater. 

W 1968 roku otrzymał profesurę w Akademii Muzyki i Sztuki w 
Stuttgarcie , gdzie do 1971 prowadz i ł wydział teatralny . 
Wyreżyserowany w teatrze De Haagsche Comedie „ Dom' Storeya 
był jednym z najbardziej bulwersujacych wydarzeń w holen-
derskim teatrze lat siedemdziesiątych . · 

Od 1974 r. prowadzi w Amsterdamie, razem z małżonką Lu izą 

Treves, niesubwencjonowane towarzystwo teatralne Acco/ade, 
prezentujące starannie dobrane dzieła współczesnych drama
turgów, zwłaszcza angielskich i amerykańskich . 
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Bethencourt 

należy do najbar
dziej znanych posta
ci teatru brazylijs
kiego. 

Jest przede 
wszystkim dramatur
giem i prozaikiem. 
zajmował się także 
reżyserią (dramat, 
opera, film). był 

aktorem i dyrekto
rem teatru, wykła
d a ł na uniwer
sytecie. pisał re
cenzje. 

Ukończył Yale 
University uzyskując 
tytuł Master of Arts. 
Inscenizował m .in . 
sztuki Thortona Wil
dera, Tennessee Wil-
1 ia msa, George ' a 
Bernarda Shawa 
i Moliera.Reżysero
wał w Lizbonie i 
w londyńskim Ro-
yal Court Theatre. 

Jest autorem filmu dokumentalnego poświęconego sylwetce Ed
warda Albee. prezentowanego na licznych festiwalach - od Can
nes po Moskwę. 

Szukając literackich powinowactw umieścilibyśmy jego 
twórczość pomiędzy Durrenmattem a Shawem, którego Bethen
court uważa za swego ulubionego autora. 

Prapremierę komedii "Dzień, w którym porwano papieża" 
zrealizował Bethencourt w 1972 roku w teatrze Copacabana w Rio 
de Janeiro - we własnej reżyserii. ma bowiem zwyczaj osobiście 
wprowadzać na scenę swe sztuki. Od dnia premiery grano ją 
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List do autora z Radia Watykańskisgo 

nieprzerwanie przez rok w Rio, po czym była prezentowana na 
tournees w całej Brazylii. Od tej pory znalazła się · w repertuarze 
wielu teatrów w krajach Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Meksyk, 
Wenezuela) oraz w Europie Zachodniej (m.in. Bruksela, Amsterdam, 
Paryż, Zurich, Madryt). Wzbudziła wielkie zainteresowanie 
w Watykanie, o czym świadczy pełen zachwytów list (którego 
fragment reprodukujemy) przedstawiciela Radia Watykańskiego. 

Zdzisław Wardsjn 
podczas próby 



SZACUNEK 
z ansgdot o Janis XXII/ 

No dyplomatycznym przyjęciu spotkał się nuncjusz 
Roncolli z Robinem Paryża . Wywiozoło się ożywiono 
rozmowo, dostojnicy przypadli sobie bowiem do serca. 
Kiedy poproszono do stołu, przechodząc do soli jadalnej 
nie przerywali konwersacji. Gdy zbliżyli się do drzwi, 
Roncolll postanowił nie dopuścić do wymiony salo
nowych uprzejmości, sam zdecydował'· kto wejdzie 
pierwszy: wepchnął rabina przez wahadłowe drzwi, 
mówiąc: 

- Story przed Nowym Testamentem. 

Kazimlsrz Czapla 
tsgoroczny laursat "Złotsj maski" 



CYRK 
z anegdot o Janie XXII/ 

29 grudnia 1958 Jan XXlll wzbudził sensację, która 
doprowadziła dwór watykański prawie że do rozpaczy. 
Mianowicie przyjął na specjalnej audiencji personel cyrku 
Orfei. Artyści jednak nie przyszli sami. przywieźli ze soba 
swych uskrzydlonych i czworonogich kolegów. Czcigodna 
sala konsystorza stała się naraz arena cyrkową. Punktem 
kulminacyjnym był popis gołąbków . Biali artyści nie 
stremowali się występując przed Jego Świątobliowścią , 
Jan XXlll nie skąpił ciepłych oklasków. 

Cyrkowa orkiestra grała Cichą noc, wszyscy czuli się 
szczęśliwi. ale najszczęśliwesze było chyba 45-dniowe 
lwiątko, zwłaszcza , gdy papież drapał je za uchem i 
głaskał po sieśc i. 

Przy pożegnaniu papież pochylił się do lwiątka i 
powiedział : 

- Ciesz się, że · nie masz skrzydełek, bo zatrzymałbym cię 
jako zwierzę herbowe. · 

Jan XXII/ mia/ w herbie skrzydlatego lwa z Wenecji 

1\vóRCY PRZEDSTAWIENIA 

PRAGNĄ WYRAZIĆ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

ZA .FINANSOWE WSPARCIE 

PRZYGmDWAŃ DO PREMIERY 

RADZIE MIEJSKIEJ 
W BIELS.KU -BIAŁEJ 

FABRYCE SAMOCHODÓW 
MAŁOLITRAŻOWYCH 

ŚLĄSKIEJ WYTWÓRNI 
WÓDEK GATUNKOWYCH 

W BIELSKU -BIAŁEJ 



PAŃSIWOWY TEATR POLSKI 

BIELSKO-BIAł.A UL. 1 MATA 1 
'IEL. 284-51,52, 
REZERWACJA BILETóW 284-53 

DYREKTOR NACZELNY 

I AR1YsTYCZNY MAREK GAJ 
ZAsfĘPCA DYREKTORA SABINA MURAS 

ORGANIZACJA WIDOWNI 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

KIEROWNIK OŚWIETLENIA 

PRAC. AKUS1YCZNA 

GARDEROBY 

BRYGADIER MASn'NISTÓW 

REKWIZITOR 

GRA.ŻYNA CHOLEWKA 

RYSZARD PASZEK 

JERZY KOCOŃ 

TADEUSZ SKOP, IRENEUSZ JEZIAK 

CZESŁAWA GLUZA, HALINA BARGIEL 

ANDRZEJ ŻEROMSKI 

WŁADYSŁAW KONICKI 

KIEROWNIK PRAC. PERUKARSKIEJ I CHRAKrERYZACJA RYSZARD PALUCH 

PRAC. STOLARSKA 

PRAC. MALARSKO-BUTAFORSKA 

PRAC. ŚLUSARSKA 

PRAC. TAPICERSKA 

KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ 

NAGRANIA 

CZESŁAW ŁACIAK 

JERZY GOLENIA 

RUDOLF BIZOŃ 

ROMAN BYRDY 

STANISŁAW GĄSIOR 

W STUDIO TEATRU POLSKIEGO ZREALIZOWALI 

TADEUSZ SKOP I IRENEUSZ JEZIAK 

PROGRAM ZREDAGOWAL JANUSZ lEGOŃ, KIEROWNIK LITERACKI 




