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(fragmenty) 

ortowy Gdań.sk.u ! Z tobą się żegnamy. 
Z twych bram i fortec .zacnych wychaidzamy, 
Z ojczyzny jiedziem. Poszczę.ść, Febe, naszę 
Dro,gę i wyjazd świi.ecąc na !Pega.s:ie ! 
I ty, Tryltoinie, i ·CiO mor rem rchlaaie, 
Fa1e i wiatry, na nas pamiętajcie, 
Stawcie nas znowu, niechaj r0glądamy 
Gdańsk, od którego iteraz odjeżdżamy. 

Już nas powozi wiatr i :swym zacina 
Swistanriem żargle, kiedy dąć poczyna, 
Już :żegl.a:rz ·ca1'e na wodę ;}deruje; 
Z nas się niejeden brzegom 1prizypatruje. 
A rgdy już ,pia.ski i trawy mijamy 
I na głębszą się wodę posuwamy, 
Z dala .za nami na bacie wołają: 
„Stój.cie!" - a pilno wiosłem nakładają. 
„Stojc.ie!" - po wtóre ii po rtxzecie: „Stójcie! 
Przez nas - 1prosimy - w drogę nie ,żeglujcie!" 

My przede jedziem; ni marynarz tego 
Słuchał, ni biegu zahamował swego. 
A !bat t.ym :barziej .spieszy się za nami 
I barziej ludz:ie silą się wi·osłami, 

Al1e nas trudno już dogonić mieli, 
Bo·śmy się w sparę żeglugę .zaw1zięli. ~ 

Znowu ·zaś: „Stojde!" - na !bacie wołają, 
A mieszkiem na .znak za.płaty trząsają. 
Dopiero żeglarz, kiedy nań wołały 
- „Stójcie!" - ze zł-Ota same por.tugały: 
„Rzuć kotew - prawd. - ·żagle zaciągaj cie, 
A kawalerów tamtych poczekaj cie! 
I 1sam N~urnu1s takiego :ra1d wozi, 
.:Który mu jakim upom'inkiem grozi." 

Wtem bart; przeje.chaił piękme .ma~owany, 

Na nim baldachim z w.iernchu pozłaca.ny, 
W nim nimfy gdański.e pr.zy stole ;siedziały, 

Co kawalerów .swych wyprowadzały. 
Łzy im się toczą - jak perły - oczami, 
A ·za ręce się trzymają rękami. 

W·tem .s ię odezwie .marynarz i rzecze: 
„Siadajcie pr:_ędk-0, daremno płac2iecie . 
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Dość w morz.u wody! Długoż .tu stać będziem? 
Lubo płac1zede - n:a łzach nie pojedziem!" 
Więc podnió:sł żaigle; toż na okręt wsiedli 
Kawalerowie, a żal długi wiedli. 
:Panny zaś batem do dom powracają, 
Na .swych kochanków co raz wyglądają. 
Tam kh my.śl, serce i oko .skazuje, 
Kędy ·swój miłość majestat buduje. 
A my na ich żal •sporo .p01pływamy 
I Hyl miastec.z.ko boki·em omijamy. 

Tam nam wJatr skoczył ni0eży.czliwy w oko, 
Skrzydłami wionął na żagle szeroko, 
Że - rośmy siedtm mil byli zabieżeli -
Znowuśmy nazad :pode Gdańsk pie:rzchneli, 
Stamtąd zaś znowu wężykiem kręcimy, 
Na upór z wiatrem dokoła chodzimy. 

Więc ·znowu ·z pracą pod Hyl przypadamy, 
Lecz i drugi raz .pod Gdańsk upadamy. 
Czyli bóg morski jaki .z nas śmiech stroi? 
Czy nie tęsknica owy·ch panien broi? 
Przecie nie stoim, choć na:s wiatr weksuje, 
Okręt po wałach chodzi, nie próżnuje. 
Pr:ziez dzień i pxzez noc .spławiliśmy ledwie 
T·o, .co się spławić może w rgodzin we dwie; 
~ż •trzecim raz.em z puckich 1gór łaskawy 
Dmuchnął wiatr na naos i popędiz:ił nawy. 
Ale :za1ś słońce, skoro .się rozśrmało, 
I ten nam pojazd wkrótce hamowało, 
Bo gdy swe ojas:ne rozniosło promienie, 
Wszystko uciekło ·z nieba posępienie. 
Woda, .co •Częste pa.górki sypała, 
Jako śkło gładkie - tak się wyrównała. 
Leniwiej żółwia oikręt postępuje, 
Kiedy biczyka na żaglach nie cZluje. 
I .gdy tak prawie nie .j.edziem i szczętu, 
Co ·żyNJO, na :wierzch .wy·chodzli. z okrę.tu. 
Jeszcze się cieszym, że lądy widzimy 
I na wy1sokie .czoła drzew patrzymy, 
Które nam więks.zej tesknice dodają, 
że nas z daleka jadą.cych żegnają. 
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Tadeusz. Witczak 

Z historii tematu i utworu 

iraistary konfliikot :bogactwa :i u'bós'1:Jwa przedstawiano w 
lteraturze i sztuce od tysięcy lat. Dawno też przeniesiono go 

w dziedZ?inę wi.er.zeń religijnych, gdzie ideę poizagrobowej ' 
kary lub nagrody zaczęto uzależniać też od stosunku czło
wieka do dóbr doczesnych. Jedną z pouczających hi·storW 
na ów temat opowiadała .pewna baśń staroegipska, :rozma
it.e jej werisje :krążyły ipo krajach Bliskiego W.schodu, a po
krewną st:ała się przypowieść zredagowana w I w.n.e::przez 
Łukasza Ewang-eldstę. W Europie parabola Łukaszowa TOZ-, 

· szemała się wxaz z ideotlogią i k1ulturą chrześcijaństwa. Kon
trast ziemskich i •pozgonnych 10tsów ubogieigo Łazarza i 
pysznego bogacza pobudzał wyobraźnię malarzy - m. in . . 
taki.eh mistTzów .jak P. i B·. Veronese ·czy B. E. Murillo, 
wyzwalał natchnienie muzy.ków - w tym dwóch gdań
szczan z XV!II w.: Tomasza S'trutiusa i Ka0spra Fuerstera, 
a przede wszystkim pisarzy - od moralistów ś.rednioW:iecza 
do poetów no,WQżytnych, by wymienić H. Heinego ii. J. 
Vrchlkkieg·o, szcz.ególnie wszakże dramatu.flgów, którzy 
sięgali po zawartość paraboli od XiIV stulecia kolejno we 
Francji, Hi1szpanii, Niemczech, Anglii, Niderlandach, Danii, 
na Węgnz.ech, w !Mołdawii, w Polsce i RoO'sji. Szczyt wzię
tości tematu przy.padł · na okres refotrmacji w Niemc·zech, 
s·chyłek - nia :wiek XVIH. 
z biegiiem dziiejów i :rozwojem f·orm, w jaki·e oblekano pro
stą przyipowieść ewangelijną, zmieniała 1się jej zawa:rtość, 
ZJwła!Szcza pierw1sz€ti części, gdziie iprzelotnrl.e krizyżują Się 'Za 
życia drogi bohartJerów. Nioeef.ektow.ne ubóst(Wo 1schodzi 1WC1iąż 
na dalszy .plan, a :uwagę twórców przy;lmwał pełen przepy
chu 1 zbytku żywot bogacza, tak i'Ż tytuły wielu sztuk - . 
na pnzyikłwd „El rico avarien\tio" Lopego ide Vega - mówi.ą 
jedynie o nim. Wizję takieg•o żywota określał zaws·ze mo
men~ historyczny. Zmieniano ją już w wersjach pr:zedchrześ
djańslcich. W dramatach z epoki renesansu tłem akcji był 
pałac wielkopański, .rojny od dwor.zan, sług, knechtów, 
tre:fuisiów i .grajków; wolbec konieczności śmierci bogacza 
nie .zapominano •o leka:r.:w i należytej oprawi.e pogrzebu. Na 
itak rozbudowanym t[e .ma/terialnym także schematyicz.na an1ty
teza ·z :we.rtsji kan:onicz:nej nabr.zmiewa'ła no.wą .treścią ideową. 
Znalazły w niej wyraz tendencj.e reformacyjne, walka z 
pa1piestwem, antagQnizmy społ-ecZJne. !Każdy widz i .czytel
nik bez trudu mógł dojrzeć wokół dostatek i nędzę, moż
nych i uciśnionych. ·Por.zypow;i.eść o bogaczu i Łazarziu tchnę
ła n'i·ezniszczalną aktualnością. 
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Wędrówka tematu nie ominęła i Polski. Od Ewangelii iza

pożyczały go kazania, apokryfy ii pieśni popularne jesz.c.ze 

przed kiLlmdziesięciu Jaty. Z czterech dramatycznych jego 

opracowań doszło do na·szych dni tylko jedno. Jest nim 

Tragedia o bogaczu i Łazarzu - .ut.wór pióra bez'im'.ien

neg.o z początku 11643 r. ,P.isana wierisz.em, o tr:zech aktach 

splecionych z tylomaż wstawkami komediowymi (interme

dfami) li oprawnych w prolog zwany Histo:ryją l()!I"az epilo.g, 

Tragedia jaiko dramat wykazuje - prócz oczywliJsty·ch mi

steryjnych - · cechy średniow,iecznego. moralittetu, antyc:zmej 

tragedii i .wspókzesnej sobie rodzimej komedii popularnej. 

Pierrw.szemu .z ty1ch 1wz.o~ów ·zawidzięcza alegorie, drugiemu -

komentJUją.ce chóry, 11rziedemu ttypy ludowe i 1sceny interme

dialne. 

P.rzeznaczOiily dla młodziieży, utwór miał ją pcmczyć, że 

przebieg i pozagrobowe następstwa ·życia ludzkiego ik:szitał

tuje młodość, ta 1zaś w ·macznej mierne zawisła od wpływu 

otoczeillia. Dane człowiekowi bogactwo ziemskie - głosił 

Anonim - · może przynieść mu zg1ubę, jeśli będzie używa ·

ne nieumiejętnie. 

Taką właśnie kolej :rzeczy ob~azują losy bogacza - Kan

dyda, potomka znaikomit.ego rodu i dziedzica magnackiej 

for:tuny. Osierocony i wahają1cy się w wyborze drogi ży

cia młodiziian, początkowo ,skłaniający się ku ideałowi .cnoty, 

za namową fałSJzywych przyjaciół uwikła się w pokusach 

doczesności, upadnie moralnie ii -sczezn:ie jako wiekuisty 

potępieniec. Wokół sprawy usidlenia lub zbawienia boga

cza skupiają się poczynania większości innych po:staci głów

nego wątku dramatu, wśród nich również tyrt;ułowy, a w 
istocie epizodyczny Łazarz. Będąc 1społeczny.m i etycznym 

przeciwieństwem naczelnego protagonisty, Łaza:r:z gÓI'!\lje 

nad nim wartościami wewnętrznymi w myśl doktryny re

ligijnej, która z.godnie z niewzruszalną .treścią par.aholi bo

,gobojnej nędzy pozwoli odnieść pośmiertny tryumf. Waż

ną dla toku akcji rolę odgrywa też trójca świat, Czart i 

Ciało - biblijnego 1pochodzenia alegoria sił, z którymi .zma

gać się musi dusza ·chrześcijańska, kreacje olbrzymiej po

pularności w całym dawnym pi1śmiennidwie dewocyjnym 

w.szy·stkk'h krajów Europy. Czy pomysł połączeni.a działań 

sprzym~er.zon.ych niebezpieczeńistw iPrzeciw bogaczowi z 

Ewangelii ~anowi autorską własność Anonima, czy pr.zeją

rtek 1skąidinąd, rtego nlie Ulstalono, aitJolii. wniósł on do Tra-
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gedii .korzy1stne urozmaikenie akcji. W ujęciu Anonima 

C:zart i Ciało pod patronaitem wtszechwładnego świata 

tStawali przed młody.m bogaczem jako para oddanych mu 

przyjaciół: cyniczny Liberius i rozwiązły IMundianus. Naga~ 

bywaniom ich Kandyd 1(„Czysty") ulegnie, aby przemienić 

się bezpowrotnie w Sordyda (,,.Skalanego"). Od katastrofy 

nie uchroniią go uio.sobienlia cnót Czyis:tloś·cd, Miłosierdzia i Spra

wiedliwości, które w wizji sennej dair.emnie Z'gromi.ą grzesz

nika. W tok perypetii wpriowadlził autor swreg innych po

staci różnego pokroju. Z tej samej przypowieści o Łazarzu 

wynikła obecność Anioła i :Patriarchy Abrahama, średnio-· 

wiecz:ny ·z pochodzenia i ducha •je!St rozgło.śny tryumf śmier

ci, ·za.ppży,czeniem od :sztuk renesansowych fragmenJt rz. le

ka:rzem, a o.bok nich nie ·zamakło epizodu z b~twami mi

tologicznymi w ,ślad ;za modą i !teorią ówczesnej estetyki 

barokowej. 

Zwyczajem wtedy powszechnym, tę powa:żną, a w koń.cu 

:zgoła grozą przejmującą rtreść urozimaicają intermedia: 

O Ojcu i Synie szewcu, Kuchmistrz i Kaszuba oraz 

Kuchmistrz i Myśliwiec. Obok motywów obi~o.wych i 

niewymyślnych, tkwią w nich udatne pomysły artystyczne, 

szc:rery komizm i ·c.enne realia lokalne. Osadzają one akcję 

pod murami Gdańska, miano!Wiicie na targow.iJsku opodal 

Wysokiej Bramy {dziś Tairg Węg10iwy). Osobliwie rzadka 

w 11.itt.ieratume !Staropolskiiej postać Kaszuby d. ikaiszub.s'kie 

słownliotwo gwarowe c.zynlią z urywków .sZituki dokument 

folikloru. 

Co wszelako pasuje Tragedię na r:zecz w S1Wo'im wieku 

niezwykł·ą, to zamierzone nowa1torstwo jej inscenizacji, Oto 

po iraz pierwszy pojawił -się nad Motławą dramat przezna

czony na scenę sukcesywną. Istniejąca dopi1ero od .schyłku 

xv;r w., wyposażona w 1m.echanfamy do wielo.k.rotnej a bły-

0skaw.icznej wymiany dekoracji, do zapadań pod ziemię i lo

tów ipowietr.znych, do ukazywania wód falujących i burz, 

miast i l'luin, lasów i łąk, wykorzystując odkrycia praw 

perspektywy, kunsz;t malal"'ski i ar·chitektoniczny - .scena 

ta nal'lzucała iluzję ,całkowitego autenty~ntu przedstawia

nych miejrsc, działań bog.ów i ludzi i !fenomenów natury. tZ 

Włoch, .gdzie j ,ą .skonistruowano, do Europy ś.rodkow.eij pr:ze

nik·ała powoli, ·choćby z powodu jej kosztów. Najrychlej 

przejął ją 1tu1taj 1t.eatr oiperiawy Władys~awa IV na dworze 
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królewsk·im w War1szawie i{116315.-1648), co GdańiSk miał spo

sobność podziwiać w lutym 1'64l6 r. pr.zy sławnym spektaklu 

Le nozze d'Amore e di Psiche V. 'Pucoiiellego. Na takiej 

też :scenie pragnął ukazać swą sztukę Anonim. Efektem 

wiodącym miał się stać bliski sercu gdańszczanina widok 

morza, m. in. z pływającym po falach na delfinie Neptu

nem i z prizejażdżką Ka111dyda „z panną ina okręcie", a oprócz 

tego 110:t un01szonego „flugli'em" .ponad to.ruią Kupidyna 

na obłoku. Z użye:iem zapadni i dźwigni planował autor na 

pewno r.oze.granie kontra·s·tow.ej sceny finalnej: z Łazarzem 

na wy.sokośc.iach niebi·o.s i bogaczem w głębi ·zionącego og

niem 1piekła. 1Mażna też przypuścić, że pałac Kandyda pd
malowano według }a~wwegoś domostwa patrycjalnego w 

Gdańsku, a już niewątpliwie tłem scen intermedialnych była 

panorama tego miasta. 

Amb'irtmy !twórca Tragedii, kitóry ,pragn,ął nadać jej tak 

świetną op.rawę 1teatralną, sam musiał być gdańszczaninem. 

Sk·ierow.ana ku młodzieży •tiendencja moralno-wychowawcza 

utworu ;pozwala imn:iemać, i.ż należał 1on do :kręgu liudzji 

szkoły. Piórem władał biegle, ·ni.eobca była mu łacina i ję

zyk niemiecki, nade wszy.stko wszakże :zdumiewa jego zna

}omość nowinek techniki inscenizacyjnej. Możliwe, że twór

cą tym był ówc1zesny lektor języka polskiego w Gimnazjum 

Akademickim., :teol>Og, :kaznodzieja i wier·szopis Jan · Guliń

ski; możliwe, ·że muzyk - uprzednio w :polskiej kapeli nad

wornej, .podówczas zaś w służbie gdańskiej Rady Miejskiej 

- ikompo.zyior i przygodny liierat Marcin Gremboszews:ki. 

Kimkolwiek ·zresztą czrowiek ten się okaże, .pozo.stanie p:r.zy 

nim zasługa szerizenia w Gdańsku słowa polski.ego i pierw

•szeństwo nowatorstwa w dziejach miejscowego dramatu i 

lteatr:u. Okoliczności nie ispełniły jego nad:ljiei. Tragedia 

o bogaczu i Łazarzu p.r:zeleżała w manu1skrypcie do XX w. 

i na scenę gdańską wchodzi w odmiennym kostiumie po 3!25 

latach od chwili .sWego powstania. 
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Od adaptatorów 

daptacja szla w kieT<U!LkU poszerzenia paraboli „Tragedii", 

nadania jej .cech historii o losach ówczesnego Everymana. 

Między innymi: 

Rozb·udowano prolog oryginału, . wiążąc . w nim z punktu 

losy Kandyda i Łazarza. Wprowadzono postacie Adama, 

Ewy, Kaina, Abla, Noego, Czarta, Aniołów i Rodziców 

obu tytułowych bohaterów. Postaci Historyi nadano funk

cję prowadzącą całość widowiska. 

Skonstruowa,no zaledwie zaznaczoną w oryginale scenę 

„uczty" w akcie II, będącą ilustracją młodości Kandyda, 

używa.jq,cego życia. 

Rozbudowano początek aktu· III, w którym na zasadzie sy

multani cznej rozgrywają się losy Kandyda, obrastającego 

w godności i zaszczyty oraz Łazarza, cierpiącego nędzę. 

Poszerzono historię Łazarza o jego wojenne przypadki. 

Skonstruowano przebieg drugiej „uczty", wprowadzając 

postać Pani (Śmierć) oraz rozbudowując scenę śmierci 

Kandyda . 

Rozbudowano finał )>Tragedii". 

Wprowadza.no żartobliwy epilog, który jest teatralnym ko

mentarzem oryginału. 

Do oryginalnych tekstów Intermediów dodano piosenki. 

Rozbudowano również Intermedium III, przedstawhjąc ·u

karanie Sobieraja. 

Poszerzono funkcję Chóru. 

W adaptacji posłużono się tekstami z d ramatu staropol

skiego: . 

Hegendorfin „O d~óch młodzieńcach" (1525); Marcin Biel-

ski „Komedyja Justyńa i Konsta,ncyjej" (1557),; Paxil~us' 

„Komedyja o L izydzie" (1597); „Dialog · krótki na · święto 

Narcdzenia" (w. XVI); Jan Jurkowski „Tragedyja o pol

skim Scilurusie" :(1604); „Utarczka krwawie wojujqcegą Bo._ 

aa" (1663); Hi(lcynt .Przetocki „Uciechy lepsze" (1655); „Bi

gos upity" (.1627-1661); Maciek .. Pochlebca ~,D?.iewąsłqp 

dworski"- (1()20); „Król Admet'; (i612-1_618); . „KomuniJa 

duchowna. Ąw.iętych Borys.a i Gleba" (przed . 1693); „Żoldat, 

Gospodarz" z dialogu „In . s.olemne No~ivitatis festum" 

(1646-1656); . „Stary dworzanin , myśli, jakoby się pożywić 

miał" (poł. XVII w.); niep·ublikowane intermedium baro-

kcwe; „Andromeda". ~ 
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Korzystano między i~nymi z tekstów następujących poe

tów ·baroku: Daniela Naborowskiego (1573-1640); Hie

ronima (Jarosza) Morsztyna (1580-1626); Stanisława Sera

fina Jagodyńskiego (pierwsza polowa XVII. w.); Wacława 

Potockiego (1621-1696); utworów okolicznościowych sie
demnastowiecznych poetów gdańskich: Jana Karola. Kriega, 

Jana Stephaniego Łaganowskiego i innych. 

. v...c:i.~· ... ~ ~· 
~~~·"1l k'-• . 

·~~
- ~~ 

Daniel Naborowski (1573-1640) 
• ł 

KRÓTKOŚĆ ŻYWOTA 

odzina :za .godziną niepojęcie chodzi: 
Był przodek, -byłeś .ty sam, potomek :się rodzi. 

Krótka TOZiPrawa: jutro - coś dziś jest, nJ..e .będziesz; 
A że·ś był, nieboszczyka ~·mienia nabędziesz; 

Dźw,ięk, cień, dym, wiatr, lbł_Ysk, głos, punkt - żywot 

ludzki słynie. 
Słóńce więcej nic wschodzi ito„ które raz minie, 

K'Ołem niehamowanym lotny czas uchodzi, 
Z którego spadi: niejeden, -co na 1starość godzi. 

Wtenczas, k iedy ty .myślisz, jużeś był, nieboże; 
Między śmiercią, rodzeniem byt nasz ledwie może 

Nazwan być czwartą częścią mgnienia; wielom lbyła 
Kolebka .grobem, wielom matka ich mogiła. 
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RAGEDIA O BOGACZU I ŁAZARZU 

z Pisma świętego wyjęta i nowo wierszem opisana polskim 
bś1i1 li1l11ż11111 Smto1i Uliski111 •1•yko1m i przypism in hemem 

rDkl 1843 

PERSONY: 

Proloc 

Historyj a 
Aniołowie 

Ewa 
Adam 
Kain 
Abel 
Noe 
Czart 
Angel us 

. .. . 

Ojciec Kandyda . 
Matka Kandyda . 
Ojciec Łazarza 
Matka Łazarza 
Kandyd 
Łazarz 

1i11i,c1 stymia dnia 22 

Izabela Wilczyńska 
Elżbieta Goetel, Teresa 
Kaczyńska, Krystyna 
Łubieńska, Jadwiga Po
lanowska, ligli'lłEł Slg 
Je~s1ea Joanna Bc1~wck'a 
Teresa Iżewska 
Tadeusz Rosiński 
Wojciech Kaczanowski 
Henryk Abbe 
Tadeusz Gwia·zdowski . 
Zbigniew Bogdański 
Krysty'Ylia Łubieńska 
Stanisław Michalski 
Bogusława Czosnowska 
Henryk Abbe 
Zofia Mayr 
1(,rzysztof Wieczorek 
Henryk Bista · 
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Akt I 

Historyj a 
Kandyd 
Ł2zarz 

·, . 

Izabela Wilczyńska 
Krzysztof Wieczorek 
Henryk Bista 

INTERMEDIUM I: O OJCU I SYNIE SZEWCU 

Ojciec 
Syn 
Jandras 

c.d. a~tn .1-~o . 

!(an.dyd · · 
A}nio_lowie 

Li'ber ius 
Mun-dan us 
Kupido .. . 
Neptun . . 
św~at 
Czart 
Ciał<;> 

... 
Tadeusz Gwiazdowski 
Leszek Kowalski . 
Leszek Ostrowski · 

Krzys·ztof Wie:Czorek 
Elżbieta Goetel, Teresa 
Kaczyńska, Krystyna 
Łubieńska, Jadwiga Po
lanowska, Uaii'R)a; S'ło :
j'ill'Sklil Teresa Iżewska 
Zbigniew Bogdański 
Krzysztof Kalczyński _ 
Teresa Kaczyńska · 
Lech Grzmociński 
Lech Grzmociński : 
Zbigniew Bogdański 
Krzysztof Kalczyński . 

INTERMEDIUM -II:
1 
KUCHl\USTRZ I KASZUBA 

Kuchmistrz 
Chłopiec · 
KaszUJba Sobieraj 

- przerwa -

rr2 

Stanisław Michalski 
Jan Sieradziński 
Tadeusz Rosiński 

Akt II 

Historyj~. . . . . Izabela Wilczyńska 
Kamdyd . . . Krzysztof Wieczorek 
Ciało . . . . . . Kr·zysztof Kalezyński 
Świat . . . . Lech Grzmociński 
Liberius l. . Zbigniew Bogdański 
Mundanus . . ~. . . Krzysztof Kalczyński 
Panna I (miaczy :Widzenie) Teresa Kaczyńska 
Panna Il (maic.ly Słyszełllie) .Krystyna Łubieńska 
Panna III (zinaczy Powonien:e) Zofia Mayr 
Panna IV.(znaczy Dotykanie) Teresa Lassota , 
Panna V .(znaiczy Uikuszenie) Elżbieta Goetel 
Dworzandm I . . . . Ryszard ]łonczewski 
Dworzainfłt II . Jan Sieradziński 
Dworzanin III . An1drzej Szaciłlo 
Czystość . . . . Jadwiga Polanowska 
Miłosierdzie . . Teresa Iżewska · 
SprawiedHwość Teresa Lassota 
Poseł . Tadeusz Rosiński 

lNTEftlMEDIUM III: KUCMMIST:rtZ I MYSLIWIEC 

Kuchmistrz 
Myśliwiec 
Ka.szuba Soib:eraj 

- przerwa -

Stanisław Michalski 
Lech Grzmociński 
Tadeusz Rosiński 
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Akt III 

Historyja . . . ,. . Izabela Wilczyńska 
Ła'Zarz . . . . . Henryk Bista 
Kandyd . . . . . . Krzysztof Wieczprek 
Chłopiec I . Wojciech Kaczanowski 
Chłopiec II . Leszek Kowalski 
Poseł . . . . Tadeusz Rosiński 
Angelus . . . . . . Krystyna Łubieńska 
Pani (znaczyJiawłerf...l .~ .,. .. ,..i.. JtliRs ~ł,i'j(nr;l'kA -
L .b · ~a '1" ..... ,,_~w · · B d ' k. 

1 en us . . . . . . ignzew og ans i 

Mundanus . . Krzysztof Kalczyński 
Painna I . . . . Teresa Kaczyńska 
Panna II . . . . . JE.18ib"4~s µBlsRBWB7rn 
Panna III . . . . Zofia Ma:zpbaJllla Bogack~ 
Panna IV . . . . Teresa Lassota 
Panina V . . . . . Elżbieta Goetel 
Dworzanin I . . . Ryszard Ronczewski 
Dworzanin II . . . . . Jan Sierad·ziński 
Dworzanin III . . . . Andrzej Szaciłlo 
Doktor . . . . . . . Henryk Abbe 
Świat . . . . . . Lech Grzmociński 
~braham . . . . . Tadeusz Gwiazdowski 
Czaift . . . . . . . Zbigniew Bogdański 
Diabeł I . . . . . . Andrzej Szacilło 
Diabeł II . . . . Ryszard Ronczewski 
Aniołowie . . . . Elżbieta Goetel, Teresa 

Kaczyńska, Krystyna 
Łubieńska, Teresa 
Lassota 

Miłosierdzie . Teresa Iżewska 
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Opracowanie dramaturgiczne~ 

RÓŻA OSTROWSKA I TADEUSZ MINC 

Reżyseria: 

TADEUSZ MINC 

Scenografiia: 

MARIAN KOŁODZIEJ 

Muzyka: 

HENRYK JABŁOŃSKI 

Choreografia: 
JAININA JARZYNÓWNA-S<YBCZAK 

Asystent reżysera: 

BOGUSŁAJW A CZOSNOWSKA 

Kierownictwo muzyczne: 

JERJZY MICHAJLAK 

Konsultacja: 

DR JULIAN LIDW AŃSKI 

Zespół muzy<:zny: 

. ~ryc;ł<fo Skier~ 
4Wa We'Fles 

Zbigniew Wytrykowski 

Jerzy Mahler 

Jan Nowicki 

An1drzej Bartoszewicz 

Jan Jędrak 

Ryszard Reydych 

-· śpiew 

- skrzypce I 

-· skrzypce II 

-· a1ltówka 

-· wiolonczela 

-· klarnet 

-· trąbka 
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ZEGAH ' BIJE 

egaT <bije, ciało się rozkoszą częstuje, 
- A na wety gorzlkości 1piekiel1ne gotuje. 

egar bije, świat swoje cukruje godności, 
Tak wiele ich zawiodły te obłędHwo1ści. 

egar bije, godzi1na żywota uchodzi. 
Czuj o sobie: śmierć z łuku w serce twoje 

godzi. 

(l: „.Zegara bojaźni bożej" Jakuba Teodo.ra 

Trembecki·ego, .srtar1os,ty kościer:skiiego od 
·T. 11686) 

,'~ 
~~~ 

Krzysztof Radziwiłł 

NIE KOCHA MIŁOSć LĘCZ NA WĘDĘ ŁOWI 

Z el~gii: 

ie jest :tak dężki sajdak Kupidyna, 

Choć ostrych groitów S'trzał napełnia bonty, 

Lecz wędę sieci zarzuca dziecina, 

A t .e zdradliwi.ej proch zajmują lonty. 

Więc teraz rybak ł1owi wam bezdenny, 

Teraz :marynan niewód garnie z toni. 

w-sen :przepaść wiedzie melodia 1syreny, 

Tak oszukuje miłość, c·o się g1Qni. 

Ona J;)ochlebną cerę niby .st,roi 

Wi·elkie chciwemu obiecując dary, 

Obłudnej twar.zy niech się każdy boi, 

Szkodliwe zdrady itakowe ofiary. 

Spojrzy w Wenerę, patrzą.c s'ię riozpala, 

Rzuca oc1zyma, sam do :siebie mówi 

I gdy się Wenus z oczu nie oddala, 

Sieć miłość :stawia i na wędę łorwi. 

Drugi świat :krążąc deń honorów goni, 

Do.czesnej .sław.ie rad jako gościowi, 

iKltóż deniu łowc1a od :zdrady ochroni, 

Sieć miłość stawia i na wędę rowi. 

Po wszystkich miej1scach x.zmca wędy, si..eci, 

Pilnym staraniem ogarnąć cię pragnie, 

Wr:az 'Stary·ch łowi, :śrzednich, mło1dych, idz:ieci, 

Strzegącego się w swą cię matnią nagnie. 

Zazdrość dę porwie, .gdy· pocałowanie 

Do ust przyłoży, ogień :wnet odnowi, 
Całus ten bywa Z!laczne os·zukanie, „ 

Nie kocha miłość, lecz na wędę łowi. 

(r. 1752) 
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Jan Karol Krieg 

yjde Wielmożni Miasta Gdań,ska Atlantowle, 
Zy-jcie w wiecznej trwałości !Kolumny Lechowe! 

Żyjcie łaska~i nędznych :sir1ot PatTOnowie, 
Przy zdrowiu nieodmiennym fata Nesto.rowe. 

Niechaj jako najdłużej Rzeczyipo·spolita 
Gdań.ska na wi.elkomo:żny.ch Wać Pań·stwa polega 

Barkach! Niechaj dobr.emu :Parka nieużyta 
1Zdrowiru Wielmożnych rPań:sitwa nigdy nie dolega! 

Niechaj nigdy szkodliwych niebezpieczefrstw żwawe 
Fa:ta na familije 1świ·etnie nie zsyłają 
Państwa! !Niechaj wam zaw.8'ze niebiosa łaskawe 

Zdrowiem dobrym :i :szczęściem jpogodnym sprzyjają! 
Liczcie zawsze we zdrowiu fortunne ,godziny! 

Liczcie długo :takowe lat uroczy.stośc.i ! 
Niechaj wasze przeza·cne imiona ruiny 

Fatalnej nie uznają - życzę iz uprzejmości! 
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Gdańlsk, 1687 r. 

J 

Przedstawienie prowadzi: 

Michał Hajduk 

Sufler: 

·Renata Pilawska 

Brygadier sceny: 

Ignacy Dabkiewicz 
Tadeusz Kołkowski 

Swiatło: 

Bronisław Hajduk 

Rekwizytor: 

Tadeusż Mazalon 

Kierownik techniczny: 

Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 

Tadeusz Kubacki 

Kierownky pra·coswni krawie·ckiej: 

Olga Ludmerowa 
Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni iSltola'l"Sk~ej: 

Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 

Edmund Nowalkowski 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 

S .t a n i s ł aw W ł o d k o ws k i 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

Nina Polonis 

Kierownik pracowni szewskiej: 

C z e s ł aw B a r a n o ws k i 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarskiej: 

S t a n i s la w .P a r f im c iz u k 

MlodelaJtor: 

Marian Kuja:wski 

Główlily rek'wi,zyioT: 

Stefania Kujawska 

KieTownicy admilnistracyjni scen: 

He 1 en a 1W iś n ie w s ka (Gdań~sk) 

H a 1 i n a Z em ł o- (Sopot) 

,..,E ZBIORÓW 
zam. 1630 - TEATR L. • • 7.G tASP 

Dualu DolwJnenlacJl 




