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ARIANO SUASSUNA 

Historia o miłosiernej , czyli 

TESTAMENT PSA 
O Auto da Compadecida 
Przekład : DANUTA ŻMIJ, WITOLD WOJCIECHOWSKI 

Reżyseria i scenograpa: REMIGIUSZ BRZVK 
\\lspółpraca scenograpczna i kostiumy: MAŁGORZATA ZELEK, 
AGNIESZKA MAJKUTE\\llCZ (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) 
Muzyka i opracowanie muzyczne: FILIP KALINO\\ISKI 

Obsada: 
ANTONINA CHOROSZY - Miłosierna 

GABRIELA FRYCZ - Zakonnica 
ANNA MIERZ\\IA- Piekarzowa 
JULIA RYBAKO\\ISKA - Maksymiliana 
MARTYNA ZAREMBA - Zakonnica 
FILIP FRĄTCZAK (gościnnie) - Piekarz 
MATEUSZ ŁA\\IRYNO\\llCZ - Lucyfer 
ALEKSANDER MACHALICA - Jezus 
ANDRZEJ NIEMYT - Zbój 
BARTOSZ NO\\llCKI (gościnnie) - Pajac 
ADAM MORTAS (gościnnie) - Chico 
CZESŁA\\I SK\\IAREK (gościnnie) - Jan Świerszcz 
ILDEFONS STACHO\\llAK - Major Antoni Moralny 
SZVMON PIOTR \\IARSZA\\ISKI (gościnnie) - Biskup 
MARIUSZ ZANIE\\ISKI - Ksiądz 

Inspicjent, asystent reżysera - DOROTA KUClYŃSKA-STANDEllO 
Dtwięk - SŁAWOMIR KOWALCZYK 
Światła - DAMIAN PERUCKI 

Składamy gorące podziękowania konsultantom: 
IZIE LOGONDwlCZ - taniec brzucha 
MACIEJOWI SOBKOWIAKOWI - ekwilibrystyka na rowerze 
MAGDZIE GIENIECZKO - gimnastyka artystyczna , 

JAKUBOWI wALKOwlAKOwl - efekty iluzjonis~YHlle Z B \ Q R Q W 
oraz LUKASZOwl WESOŁEMU za tłumaczenia L t:. 
i JACKOWI GRUDNIOWI za udostępnienie \n'!3~1t'CJ'ttfun eatra\negQ 
Teatr Nowy dziękuje Państwowej wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego 
w Krakowie - Wydziałom Zamiejscowym we Wrocławiu za pomoc w realizacji spektaklu. 
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Jeszcze nie widziałem nikogo, kto stracił wiarę, czytając Marksa, za to widziałem 
wielu, którzy stracili ją przez kontakt z księżmi . 

GŁOS AUTORA 

Ks. Józef Tischner 

Niewierzący też człowiek 
"Gazeta Wyborcza", 3-4 lipca 1999 

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że jestem katolikiem. Katolikiem 
z wyboru, nie z tradycji, nie przyszedłem bowiem na świat w rodzinie 
katolickiej, jak większość Brazylijczyków. Rodzina moja jest protestancka, ja 
natomiast zostałem katolikiem już jako człowiek dorosty. Może dlatego czuję 
się tak ugruntowany w mojej wierze; może dlatego widok księży postępujących 
wbrew nauce Chrystusa i Kościoła, nie jest zdolny podważyć mojej wiary. 
Osoby występujące w moich sztukach nie są ani lepsze, ani gorsze od innych 
- duchownych czy świeckich - które przychodzą je oglądać. Weźmy jakąkolwiek 
grupę społeczną, mieszczan lub robotników, katolików lub niekatolików, 
duchownych lub świeckich: wśród większości, bardziej lub mniej różnorakiej 
i niezdecydowanej, znajdą się ludzie nieuczciwi obok uczciwych, oraz 
- tu i ówdzie - jakiś święty lub zbrodniarz. Do księży nie można stosować 
innej miary niż do pozostałych ludzi ( .. . ) Historia o Miłosiernej potępia 

złe uczynki księdza i biskupa - tak samo jak złe uczynki reszty bohaterów. 
( ... ) Trzeba jeszcze wspomnieć, że cała moja sztuka, od początku 

do końca , jest jakby "zabawą·. Jakże bowiem inaczej tłumaczyć sobie 
jej założenia psychologiczne? Bandyta wpada w pułapkę, niesłychanie 
naiwnie zastawioną, ksiądz zostaje w sposób nie mniej prosty oszukany, 
biskup zaprzedaje się, by wyprawić pogrzeb psu; w rzeczywistości sprawy 
te są znacznie staranniej zamaskowane, subtelniejsze i bardziej groźne. 

Ale przecież chodzi tu o sztukę ludową, której autor prosi widzów, aby wierzyli 
we wszystko jak dzieci, aby wspólnie z nim i aktorami mogli się bawić, 

dyskutować i myśleć w ciągu dwóch godzin przedstawienia. Takiej sztuki nie 
należy traktować jak rozprawy teologicznej ani oglądać w "nastroju uroczystym". 
Mam nadzieję, że katolicy i ludzie dobrej woli w Polsce przyjmą moją sztukę 
za taką, jaka faktycznie jest. 

Ariano Suassuna 

przedmowa do polskiego tłumaczenia 

"Dialog" nr lO, 1959 

TROCHĘ CUDÓW I OBJAWIEŃ 
Opisane cuda i objawienia nie zostały uznane przez Kościół. Informacje o nich 
krążą w sieci. Ich źródła nie są ani pewne, ani wiarygodne. 

GARABANDAL 

W latach 1961-65 w małej wiosce San Sebastian de Garabandal w Hiszpanii 
miaty miejsce objawienia. Czterem dziewczynkom, w wieku 11-12 lat, 
ukazywał się Archanioł Michał i Matka Boska. W trakcie objawień dochodziło 
do nadnaturalnych scen. Dziewczynki lewitowaty i przewracały się w ekstazie, 
nie odnosząc żadnych szkód. 
Kościół nie uznał tajemniczych objawień. Byty one dość kontrowersyjne 
- Archanioł i Matka Boska wzywali ludzi do pokuty i straszyli karą. 

Archanioł mówił także o tym, że wielu księży i biskupów jest na zlej drodze, 
a Eucharystii przestaje oddawać się cześć . Matka Boska oznajmiła natomiast, 
że po Janie XXlll będzie jeszcze tylko trzech papieży (Franciszek jest piątym 
papieżem po Janie XXlll), a później nadejdzie koniec świata. 
Pierwsze z objawień miało miejsce wówczas, gdy dziewczynki kradty jabłka 
z sadu - a więc pozostawały w stanie grzechu. Postaci świętych, które 
ukazywaty się dziewczynkom przybierały karykaturalne wizerunki. Część 
hierarchii kościelnej określa objawienia w Garabandal jako "szatańską próbę 
odwrócenia uwagi od prawdziwych objawień w Fatimie". 

\\IARSZAWA 

Stolica Polski była miejscem kilku tajemniczych objawień. Pierwsze 
z nich wydarzyło się 7 października 1959 roku w kościele św. Augustyna 
na warszawskich Nowolipkach. Wiernym ukazała się Matka Boska stojąca 
na pozłacanej półtorametrowej kuli znajdującej się u podstawy krzyża 

na wieży kościoła . Maryja objawiła się jeszcze 2 dni później, a także przez 
następnych 20 dni. 
Te wydarzenia sprowokowaty przyjazd tysięcy ludzi, którzy pragnęli ujrzeć 
cud na własne oczy. Ostatecznie Kościół nie uznał objawienia, stwierdzając, 
że to złudzenie optyczne, powstałe dzięki odbijaniu światła przez kawałek 
metalu na dachu, który rzucał je na kulę . Brakiem sympatii dla objawień 

cechowały się także władze, które nakazały zamalować kulę czarną farbą. 
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CENNIK POGRZEBÓW 
W POLSCE 
Dziergowice, św. Anny 50 zł 
Osiek, Chrystusa Króla 55 zl 
Tarnobrzeg, Wniebowzięcia NMB 75 zł 
Poznań, Miłosierdzia Bożego 125 zł 
Koszalin, św. Kazimierza 150 zł 
Buków, św. Stanisława Biskupa i Męczennika . 200 zł 
Łowce, św. Jana Chrzciciela i św. Marcina bpa. 225 zł 
Gdańsk, Św. Brata Alberta 250 zl 
Włocławek, Chrystusa Króla 275 zl 
Wałbrzych , Zmartwychwstania Pańskiego 2B3 zl 
Bieruń Nowy, Najświętszego Serca Pana Jezusa 300 zł 
Ruda Śląska Nowy Bytom, Świętego Pawła 350 zl 
Barcin, św. Jakuba Apostoła 370 zl 
Kraków, św. Wincentego Diakona 375 zł 
Lublin, Przemienienia Pańskiego 3B8 zł 
Janikowo, bł. Michała Kozala 400 zł 
Kielce, św. Józefa Robotnika 417 zł 
Grójec, Miłosierdzia Bożego 425 zł 
Jelcz-Laskowice, św. Stanisława Biskupa i Męczennika 440 zł 
Tychy, św. Maksymiliana Kolbego 4so zł 
Wałbrzych, Aniołów Stróżów 475 zł 
Magdalenka, Świętej Marii Magdaleny 500 zł 
Konin, Świętego Wojciecha 525 zł 
Lubartów, MB Nieustającej Pomocy 550 zl 
Konin, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 567 zł 
Góra Kalwaria, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 570 zł 
Zawiercie, Miłosierdzia Bożego S7S zl 
Kalwaria Zebrzydowska, Świętego Józefa 600 zł 
Skołyszyn, św. Józefa 617 zl 
Lubartów, Świętej Anny i Święteiio Joachima 620 zl 
Boguchwałów, św. Mateusza Apostoła 625 zl 
Rościszewo, Św. Józefa 650 zl 
Gidle, Najświętszej Maryi Panny Bolesnej 666 zl 

Umień, św. Michała i6so zl 
Busko Zdrój, Bożego Ciała 16B3 zł 
Okrzeja, św. Apostołów Piotra i Pawła 1700 zl 
Siewierz, Świętego Macieja Apostoła 1725 zł 
Wrocław, Matki Bożej Nieustającej Pomocy 1733 zl 
Gdynia, św. Wawrzyńca 1748 zl 
Bytom, Świętego Jacka 177S zł 
Bobowicko, Miłosierdzia Bożego 1783 zl 
Siepraw, św. Michała Archanioła 1833 zł 
Domaniewice, św. Bartłomieja Apostoła 1B50 zł 
Raszowa, Wszystkich Świętych 1900 zł 
Lublin, św. Andrzeja Boboli 1950 zł 
Kurzelów, Wniebowzięcia NMP 1999 zł 
Rusków, św. Izydora 2000 zl 
Bielsko Biała, Świętej Barbary 2025 zl 
Mielec, Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty 2100 zl 
Maków Mazowiecki, Św. Józefa 2150 zl 
Pelplin, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 2167 zl 
Przysucha, św. Jana Nepomucena 2250 zł 
Zambrów, św. Józefa Rzemieślnika 2280 zł 
Klukowo, św. Józefa Oblubieńca 2300 zl 
Mielec, Matki Bożej Nieustającej Pomocy 2367 zł 
Wrocław, Ducha Świętego 2400 zł 
Zambrów, Trójcy Przenajświętszej 2433 zł 
Solec Zdrój, św. Mikołaja Biskupa i Wyznawcy 2453 zl 
Gwoźnica, św. Antoniego Padewskiego 2500 zł 
Leśna, Świętego Michała Archanioła 2517 zł 
Turze, Najświętszego Serca Pana Jezusa 2625 zł 
Warka, Matki Bożej Szkaplerznej 2633 zl 
Racibórz, Najświętszego Serca Pana Jezusa 2650 zł 
Jedlnia Letnisko, Opieki Św. Józefa 2733 zł 
Turek, Najświętszego Serca Pana Jezusa 2775 zł 
Chorzów, Najświętszego Serca Pana Jezusa 2B50 zł 
Kowala, św. Wojciecha 2900 zł 
Niepokalanów, Niepokalaneiio Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 3000 zl 
Radgoszcz, Przeniesienia Relikwii Św. Kazimierza 3050 zł 
Zawada Książęca, Świętego Józefa Robotnika 4000 zl 
Targoszyce, Św. Mikołaja 4008 zl 

źródlo: www.colaska.pl 

MASSACH U SETIS 

44-letnia Mary Jo Coady, matka dwóch córek, odnalazła w sobie nowe 
pokłady wiary po tym, jak ujrzała wizerunek Zbawiciela. Kobieta powiedziała 
gazecie -Eagle Tribune": - To mi dało znak, że życie będzie dobre. Amerykanka 
wątpiła w to, że córki potwierdzą jej wizję, ale opowiadając dziennikarzom 
o tym co się stało powiedziała, że jej córki oświadczyły "Mamo, to Jezus 
na nas patrzy". "Boston Globe" w artykule o tym zdarzeniu pisze, 
że Mary Jo Coady umieściła zdjęcie objawionego na żelazku Jezusa w swym 
internetowym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Inni ludzie 
również dostrzegli wizerunek Chrystusa. 
W przeszłości często zdarzało się, że osoby, które widz.iaty wizerunek Jezusa na 
posiadanych przez siebie przedmiotach próbowały je potem spieniężyć. Jedna 
osoba chciała nawet sprzedać za 3 tysiące dolarów, na internetowej aukcji 
eBay, ziemniaczanego chipsa z rzekomym wizerunkiem Jezusa. Jednak 44-latka 
z Massachusetts nie ma takich zamiarów. Pomimo, że od niedawna jest 
w separacji z mężem i biuro medyczne, w którym jest sekretarką, ograniczyło 
godziny jej pracy, zamierza ona zostawić przedmiot z wizerunkiem Chrystusa 
i kupić nowe żelazko. 

LONDYN 

Niepozorną, wysłużoną skarpetą zawladnęty boskie sity! Do tego szokującego 
wydarzenia doszło w Londynie. Sarah Crane (38 l.) rozwieszała pranie i nagle 
opanowało ją dziwne uczucie. 
- Miałam wrażenie, że ktoś na mnie patrzy - mówi kobieta. - Odwróciłam 

się w stronę skarpety i ujrzałam na niej twarz Jezusa! - opowiada. Pobiegła 
po narzeczonego i razem wpatrywali się w cudowną skarpetę . Choć po zdjęciu 
ze sznura obraz nieco się rozmył, nikt nie odbierze im tych pięknych wspomnień . 

HOLLYWOOD 

Diana Duyser już miała zjeść swego tosta, gdy zauważyła wpatrującą się 

w nią smutną Matkę Boską. Zszokowana pani Duyser zawinęła tost w szmatkę, 
położyła na półkę, a jak już się nacieszyła cudem, sprzedała tost za 28 tysięcy 
dolarów. Tost kupiło kasyno. 
A pani Diana Duyser, ponoć sprzedała również patelnię, na której wysmażyła 
cudowny tost. 

LANCASTER 

Toby Elles (22 l.) z Lancaster, jak przystało na Anglika, smażył bekon 
na śniadanie . Niestety, mężczyzna byt tak zmęczony oczekiwaniem na tłusty 
rarytas, że zasnął. 
Kiedy Toby przebudzi! się, od razu poczuł swąd palonego tłuszczu. Miody 
mężczyzna pobiegł do kuchni, a wtedy jego oczom ukazał się niesamowity 
widok_ Na patelni zamiast boczku (caty zdążył się już wytopić) - był wyraźnie 
zarysowany kształt przypominający twarz Chrystusa. - Gdybym się w porę 
nie obudził, mój dom by spłonął. Ktoś czuwał nade mną - opowiada Toby, 
tłumacząc "cudowne" objawienie. 

WATUAGA 

Watuaga w stanie Texas - Właściciel baru w Texasie, który jest też oficerem 
policji, byt zszokowany, gdy ujrzał twarz Marii Dziewicy na plastrze cytryny. 
Sam Nance, członek sił policyjnych z Watuaga, powiedział, że objawiła się ona 
jego synowi Marty'emu na plastrze cytryny, którą kroił w ich rodzinnym barze 
"Texas Billiards". "Trochę mnie to przestraszyło", powiedział Nance. "Jestem 
detektywem i wierzę w fakty." 
Gdy Nance spojrzał na cytrynę, nie byt do końca pewien, co takiego widzi . 
Dopiero gdy zrobił zdjęcie, ukazało mu się oblicze Matki Jezusa. Nance jest 
metodystą, a jego żona baptystką; nie chodzą do kościoła w każdą niedzielę . 
Tą "stynną " cytrynę trzymają w lodówce, tak by inni też mogli ją zobaczyć . 

SPRINGFIELD 

W szpitalu w amerykańskiej miejscowości Springfield na szybie pojawił się 
cudowny wizerunek Maryi Dziewicy. Przed szpitalem gromadzą się wierni 
i zanoszą do cudownego okna modty. Na parkingu są ich setki. Czuwają, 
śpiewają pieśni kościelne, odmawiają różaniec i palą świece. 
Dyrekcja szpitala twierdzi, że okno byto stare i miało zostać wymienione. 
Uratował je cud - nowe kupiono w ztym rozmiarze. Sceptycy są zdania, 
że zawiodła uszczelka i pomiędzy dwie warstwy szkła dostała się woda, tworząc 
zacieki, które wierni uznali za Matkę Boską. Trwają poszukiwania montera, 
który wstawia! okno przed 30 laty. Choć w jakim celu - nie wiadomo. 


