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Teatr - powołanie - apo~tol~two 

Rozmowa z Lembitem Peter~onem 

Je!>t Pdn ułowiekiem tedtru - reży!>erem, dktorem, peddęoęiem. 5kąd to powołdnie? Jdkie je!>t Pdń!>kie wyk!>Ztdłc.enie? 
Który d!>pekt Pdń!>kiej prdc.y je!>t dld Pdnd ndjwdżniej!>zy? 

Moje zaintere&owanie teatrem pojawiło &ię niewątpliwie już w dziec.iń&twie - zain&pirowali mnie dziadkowie, którzy 
związani byli ze &ztuką, z muzyką. lwła&zc.za dziadkowie ze &trony matki. Jako dziec.ko c.zę&to towarzy&zyłem mamie na 
próbach teatralnyc.h (ęrała w amcltorskim teatrze) i c.zę&to c.hodziłem na spektakle. Atmo&fera teęo miejsc.a zac.hwyc.ala 
mnie, w teatrze c.zulem &ię w&paniale. Moja matka zaw&ze wyrażała &ię o aktorac.h i teatrze z wielkim entuzjazmem 
i &lclc.unkiem, rzuciła jednak teatr amator&ki, aby miel więc.ej C.lclsu dla mnie. My~lę, że to ona zaraziła mnie miło~ci4 do teatru. 

Jako dziec.ko byłem &amotnikiem, dużo c.zytalem i byłem do~C: zamknięty w &obie. Po szkole ~redniej podj4łem prac.ę 

w redakc.ji ęazety, pi!>ałem artykuły, ale też wier&ze. Dużo c.hodzilem do kina, do teatru, my~lalem o studiowaniu 
dziennikar!>twa, c.hc.ialem zo&taC: pi!>arzem. la&tanawiałem &ię też nad 5eminarium luterań!>kim, aby uzy&kaC: &olidne 
humani5tyune wyk&ztałc.enie, ale o&tatecznie nie c.hc.ialem zo&taC: duc.hownym, w tym c.za&ie niewiele wiedziałem 
o ko6c.iele katolic.kim. 

Tak czy inaczej, nie moęę myśleć o moim powołaniu nie za&tanawiaj4c. &ię nad tym, co wno&i ono do życia ludzi, do ic.h 
duc.howo6ci. To wła~nie pchnęło mnie do podjęc.ia studiów teatralnyc.h w 197 2. roku . W &owiec.ki ej fatonii wydział nauk o teatrze 
znany był jako miej&c.e wolnej myśli, ~dzie można było otrzymać dobre wyhztałcenie, a &ame &tudia były ciekawe. Wydawało 
mi &ię, że potrafię odkryć „&ekret c.złowiec.zeństwa". Tam mo~lem Zc1j4C: &ię tym, co najbardziej mnie intere&owalo i intere&uje 
nadal: żydem wewnętrznym, żydem duc.howym człowieka, &po&obami, by na nie wplyn4C: i jeęo wyrażeniem poprzez &ztukę. 
Najbardziej za~ fa&c.ynuje mnie kontakt z widzami: ta żywa komunikac.ja, wymiana między widzem a aktorem, &pektakl, który 
odradza &ię co wiec.zór w atmosferze teatru. Można wtedy 5pojrzeC: w ~ł4b &iebie, przejrzeć iluzje i odbla5ki, do6wiadczyC: prawdy, 
piękna i dobra. I byC: może znaleźć w teatrze !>k.uteczn4 5zczepionkę. Tylko c.hore dziecko nie c.hc.e &ię bawić. C.hoC: ważne jest 
oc.zywi~cie, jak.a to lclbawa i jaki je&t jej c.el. 

Nie pierw&zy ru prac.uje Pan nad „Zwia!>towaniem" Pauld c.Jaudelc1. Dlac.zeęo włdfoie td !>ztuka? (_zy napotkał Pan problemy 
w trakc.ie prac.y nad tym tek!>teml 

Pomy!>I wystawi en id „lwia5towania" narodził &ię w 1986 roku, kiedy po raz pierw&zy zetkn4lem 5ię z tek5tem. Kiedy przyj4łem 
katolicyzm, z zapałem po&zukiwałem literatury zwi4zanej z moimi nowymi przekonaniami, dzieł autorów chrze~cijań&kic.h 
i przede w!>zy5tkim katolic.kich, in&pirowanych, podobnie jak ja, naukami apo5tołów. 
Pamięt<1m, że na początku, wiele za~adniE'ń ze „Zwia5towania" było dla mnie niezrozumiałyc.h, tajemnic.zyc.h. Wielokrotnie 
c.zytali~mytek!>l ze Mudentami, był ęę&ty od znaczeń, wywarł na na& bardzo silne wrażenie. W5zysc.y słuc.hali w &kupieniu i ci5zy, 
niektóTzy płak..Ill. Dłu~o bałem się wy&tawienia „Zwia&towania ", myślałem, że nie znajdę odpowiednich aktorów (zwła&zcza do 
roli Piotra z C.raon). Mój !>trach wynikał z wielkieęo &zacunku, jak.i żywiłem wobec. wzniosłej , &akralnej tematyki tehtu, ale też 
obawiałem s·ę reakcji e&toń&kię~o &połeczeństwa, nie wiedziałem, jak public.zno~C: w fatonii przyjęłaby 5ztukę. 

Przy prac.y nad tehtem wielokrotnie zderzałem &ię z je~o złożonośc.i4, miałem trudno~ci z jeęo zrozumieniem. Najtrudniej5zy 
je&t „Prolo~", c.zę~l związana z wizyt4 Piotra z C.raon. C.łównym tematem „lwia5towania" je&t dla mnie bo&kie powołanie i to, 
jak ludzie je rozumiej4. W!.zystkie po!>taci w „Zwiastowaniu" daj4 świadec.two, że Zbawic.iel żyje - to bardzo &ilne ~wiadectwo, 
wy&tawione przez- autora poprzez jeęo bohaterów. 

lwia towanie 

Prac.a nad in&c.enizac.j4 tej &ztuki ma dla mnie bardzo o&obi&ty wymiar również dlateęo, że ja &am ~rałem rolę Anne Vercors, 
moja żona Mare ~rała Matkę, moje c.órki Maria i Laura role Wioleny i Mary, mqż Marii - Andri zo5tał ob&adzony jako Jac.que!., 
zaś mój syn Mariu& oprac.owal muzykę do spektaklu - wszy&tko to nadało wówc.za5 5ztuce wyj4tkowy wymiar. 

Życ.ie prywatne &kłoniło Pdnd do reflehji ndd zwi<jZkiem między Pdń&ką sztuką i widrą - c.zy może !>ię Pdn z nami podzielić 
&woimi przemy~lenidmi? 

W hi&torii zwi4zki między &ztuk4 a Ko~ciołem zawsze były &komplikowane. Dla c.hr.ze~c.ijanina bycie człowiekiem teatru trudne 
je&t z duchowe~o punktu widzenia, .zwła&zcza bycie profe& jonalnym aktorem. Zawód ten Zc1kłada udawanie, wc.hodzenie w &kórę 
różnyc.h po&taci, wy&tępowanie przed public.zno ~ci4 z różnymi partnerami, od~rywanie c.o wiec..zór &pektaklu. Wyma~a tworzenia 
iluzji, fantazji, umniej&zania wła&ne~o „ja". Przec.hodzenie od roli do roli może &powodować utratę wła&nej toż.&amo~ci. W tym 
zawirowaniu emocji i wrażeń trudno je&t utrzymać stabilność życia duchowe~o. a to może doprowadzić do wielkieęo napięcia . 

Teatr chce Cię przechwycić w c.ało~ci. wymaęa totalneęo lclan~ażowania, lubi królować i nie zno&i konkurencji. Trudno je&t 
w tej &ytuac.ji &pełniaC: &ię w życiu prywatnym, po.za teatrem. Na kim lub na c.zym można &ię oprzeć, aby zachować &pójno~ć 
o&obowości? W dziedzinie, któr4 &ię zajmujemy, to c..zlowiek, je~o du5za i ciało zdaj4 &ię być ~łównym budulcem &.ztuki. Wi4że 
&ię z tym duże ryzyko, ale też po.zwala lepiej poznać &iebie i rozwijać &ię. 

Uważam, że ważne je!>t pytanie o intencje, lclmiary arty5tyczne. W jakim celu to robię? C.zy jest dla mnie ja5ne, czeęo 
chcę i w jakim c.elu tworzę &pektakl? C.o chcę wyrazić, c.o c.hciałbym wywołać u wid.za? C.zemu 5łuży moja 5ztuka? C..zy 
je5t w niej miej5ce na Nie~o . na Jeęo ~Iowo? Na co &ztuka zwraca uwaęę? C.zy na!> uwznio~la, czy też tylko opi&uje 
nie5kończon4 niedolę ludzk4? C.zy pozwala znaleźć 5en& życia i poma~a w trudnych, !>komplikowanych &ytuacjac.h? Ja 5am, 
w kinie i teatrze do~wiadczylem wielu dobrych momentów, które pomo~ły mi odnaleźć Bo~a i Ko~ciół. Tylko modlitwa 
i medytacja pozwalaj4 nam odkryć ~łębię du5zy ludzkiej i jej przejawy w &ztuce. Każ.da warto~ciowa 5ztuka odzwierciedla właściwie 
przekonania twórcy, można powiedzieć, że je5t to mi&ja, d.ziałalno~C: apo5tol&ka. Trzeba tylko wiedzieć, c.o chcemy promować, 
w czyjej &łużbie działamy. C.zyim je&te~my apo&tołem? 

lwia~towanie 
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Paul Claudel , 
Koc.ham Pi~mo 5więte 
fra~ment 

Pi5mo Świ!;'te kojdrzy mi 5i!;' z pierw5zym przebudzeniem 5erc.d i wyobrdźni. W C.Zd5dc.h ndjwc.ześniej5zee,o dziec.iń5twd, 
kiedy uczyłem 5i!;' c.zytdc'. 5iedząc. w łdwkdc.h 5zkolnyc.h u Zdrnyc.h Sió5tr od Doktryny Chrześc.ijdń5kiej w 8dr-le-Duc., z jdkim 
ldinterel>OWdniem oe,ląddłem wielkie teki, które ddwdły ndm 5io&try, teki z obrdZkdmi przed5tdwidjąc.e &ceny z życ.id Jezu5d. Później , 

w liceum, w dwund&tej kldsie updjdłem 5i!;' Hbtorią Świ!;'tą. Ofidrd Abrdhdmd, potop, Zdrl;'c.zyny Rebeki, ldkub, Mojżesz, Tobid5Z, 
ukdrdnie Heliodord, 5dmdrytdnkd - tyle w&pdnidłyc.h obrdzów, o których moe,I;' powiedziec'. jedno: że ndsyc.dły moją wrdżliwośc'.. 

A potem wiec.zór tee,o niezdpomnidnee,o Bożee,o NdTodzenid 1886 roku! ldk nie uzndc'. interwencji Opdtrznośc.i w fdkc.ie, 
że jdkdś protestdnc.kd przyjdc.iółkd poddroWdłd mojej sio&trze Kdmili Biblif, którd zndldZłd 5ię nd moim stole? Otworzyłem ją - c.zee,o 
nie robiłem nie,dy przedtem - i wzrok mój pddł nd dwd u&tl;'py. Pierw&zy - to opi& Emdus u św. Łukd&Zd, kiedy Chrystu5, pomimo 
nddc.hodząc.ej noc.y, odsłdnid przed swymi drżącymi towdrzyszdmi tdjemnic.e Stdree,o Tel>tdmentu. Drue,i - to w5pdnidły 8 rozdzidł 
z Ksifgi Przypowieści, c.zytdny jdko lekc.jd w m&zy o Niepokaldnym Poc.zęc.iu! Ac.h, pozndłel)'l ndtychmid&t w opi&ywdnej tdm 
promiennej po&tdc.i ry5y Mdtki Boe,d, d jednoc.ześnie nierozłączne rysy Kośc.iołd i Mądrośc.i 5tworzonej. W moic.h później&zyc.h 
drdmdtdc.h nie md dni jednej twdrzy kobiecej, którd by nie Zdc.howdłd ślddu tdmtee,o olśnienid . 

Bo c.óż? Nowy świdt, który włdśnie otworzył przede mną swoje brdmy, nie lde,dTnidł dld 5iebie ldintere5owdnid ndleżnee,o 
ziemi. Obd te świdty, jdk ndm mówi Pbmo Święte, były &tworzone rdzem, d rdc.zej zwiąldne ze sobą . Obd tworzą wielką kdtolic.ką . 
prdwdę - to, c.o ndzywdmy niebem i ziemią. Niebo i ziem id - to jest piękne! Po c.óż Bóe, je 5tworzył jeżeli nie midłyby Mu do c.zee,oś 
służyc'.? To zndc.zy po to, aby obd te świdty obd ndrdz, służyły Mu, by lepiej C.o zndc'. i koc.hdc'.. ( ... ) 

5ły&zę e,łosy sprzec.iwu. Tdk, to prdwdd - c.zd&dmi dzieło Boe,d przed5tdWid się ndm jdko całkowite osiąe,niec.ie, c.zdsdmi; 
dby użyć wyrażenid z Ksifgi Eklezjastyka, ndpełnid wszystkie na&ze zmysły jdk Eufrdt, C.Zdl>dmi c.zujemy pełne jee,o zrozumienie. 
Możnd ndwet powiedzieć, że im serce jest czystsze, a umysł rozlee,lejszy i przenikliwszy, tym bdrdziej oe,drnid e,o podziw i e,órując.d 
ponad w5zytk.im wdzięczność, dŻ do momentu, w którym ldleje &obą w&zy&tko inne. le&t to poi.tdwd kontempldc.ji. Ndm, ludziom 
ldc.hodu, to nie wy&tdTC.Zd. Bi eżąca c.hwild nie zadawdld nd& do tee,o 5topnid, dbyśmy ją pomylili z wiec.znośc.ią. Trzebd żyć, mdmy 
świddomość 5wee,o lclddnid do wypełnien i d, kontynudc.ji c.zee,oś, pewnee,o loe,ic.znee,o zobowiąlclnid. Kdżdy ndsZ krok, kdżde 
rzuc.one spojrzenie wprowadzd nds w kontdk.t ze złem, z c.ierpieniem, z e,rzec.hem w najbdrdziej okrutnych formdc.h . Wtedy z nową 
ldc.iekłośc.ią budzi 5ię stdre pytanie: „Po c.o to wszystko? J eś li Bóe, jest dobry i wszec.hmoe,ąc.y, po c.o to wszystko?" 

Ddleki od ie,norowdnid tee,o pytdnid Kośc.iół wprowddził je, powiedzidłbym ndwet - intronizowdł uroc.zyśc.ie w swojej 
liture,ii, w ndjbdrdziej zuc.hwdłej, jddowitej formie, w jdkiej kiedykolwiek zostdło postdwione. Co roku oficjum Zd zmdrłyc.h stdwid 
ndm przed oczyma qud5i-bluinierc.zy ldment mężd z ziemi Hus. (.„) Czy Pdn ze,dni Hiobd Zd to wśc.iekłe oskdrżenie? Byndjmniej! 

K5ięe,a Hiobd stdnowi część ndj5tdr5zee,o kdpitdłu literdtury biblijnej. A oto nd drue,im końcu droe,i, przebiee,djąc.ej poprzez 
wieki, ukdzuje się drue,i Hiob, die o ile bdrdziej bolejący, o ile doskonabzd kwinte5enc.jd tee,o wszystkiee,o, c.o los ludzki może ndm 
przed5tdwić nie tylko z c.ierpień mordlnyc.h lub fizyc.znyc.h, lee.z i niesprdwiedliwośc.i, już nie przypddkowej, die Zd&ddnic.zej . Nie 
chodzi już o boe,dtee,o właśc.ic.ield, który &rrac.ił l>wój mdjątek, o ojc.d, któremu odebrano dziec.i, dni o c.iało wydane na łup ślepee,o 
nieprzyjac.iela, który nie wie c.o czyni. Chodzi o Boe,d, który 5tał się człowiekiem . Boe,a, który wziął nd siebie całą okropność 
ludzkości. Patrz, 5tdry Hiobie! Wzywdłeś u Niee,o sprdwiedliwośc.i i oto odpowiedział na twoje wołanie. Żąddłeś od Niee,o, by 
stdwił s i ę jak równy przed równym. Stało 5ię. Co o tym powiesz? Czy o&tdtec.zn ie oddrł się z boskośc.i? Na próżno będzie5z szukał 
c.zee,oś bardziej nde,iee,o i bezbronnee,o. Hiob miał przyjdc.iół, którzy - bez wątpienia niezręcznie ale szczerze - intere5owdli się 
jee,o lo5em. Ten tutaj, też ma przyjdc.iół, któryc.h przez trzy latd kdTmił ndjintymniejszą treścią 5wee,o serc.di myW - możnd 5łu5znie 

powiedziec'. - 5woim Cidłem i Krwią. Jeden najukoc.hdńszy wypierd się C.o, inny wyddje C.o Zd pieniądze. W imię prdwd, które sdm 
ndddł ludziom, jest uroc.zy~c.ie o5kdrżony, sądzony, skdzany, wyklęty, lclbity. ( ... ) 

Pismo Święte od początku do końc.d c.zyni nd5 świddkdm i dopełnienid &ię tee,o nie5łyc.hdnee,o wyndldzku. Cóż Zd temdt! 
Czym 5ą przy nim wszystkie ludzkie epopeje? Testdment prdwdziwy, pamiętnik. koe,oś, kto uczynił się 5am przedmiotem swojej 
opowieści. 

Opowieść c.hwytdjąc.d Zd e,drdło, tyc.ząc.d się nie tylko przeszłości, niezmyślond, dktudlnd, c.iąe,le kontynuowdnd, wrośniętd 
w ndsze włdsne życ.ie, drdmat, o którym powiedzidłbym, że nie my e,o ożywidmy, die on nds ożywid, jdk ożywidł swoich poprzednich 
aktorów. U5łyszeliśmy, jdk człowiek przez ustd Hiobd 5kdTżył się nd swoje przezndc.zenie, nd tę krótką kdrierę prowddząc.ą od 
koły5ki do e,robu poprzez cierpienie, nieświddomośc'., e,rzec.h. Ale Bóe,, Do&kondłośc'., Byt nieprzenikniony, wybrdł 5obie ten nędzny, 
niewolniczy los, dby wziąc'. na siebie to, c.o ndjbardziej upokorzone i ndjbdrdziej nikc.zemne. ( ... ) Myśl, że Bóe, potrzebował i nddal 
potrzebuje nas do dokondnia tee,o dziełd oe,łusza i w5trząsa. 

Święty Pdweł mówi e,dLieś, że śmierć zostdłd poc.hłoniętd w zwyc.ięstwie. Możnd by tdk &arna powiedzieć, że wylec.zenie 
poc.hłonęło chorobę, że pokuta poc.hłonęłd e,rzec.h, d ofidra pochłonęła wykroc.zenie. 

lwia~towanie 

Karol Wojtyła 
Miło~l i odpowiedzialno~l 
Problem powołania 
fra~ment 

Pojęcie „powołdnid" je5t śc.iśle zwiąlclne ze świdtem 05ób i z porządkiem miłośc.i. W świec. i e rzeczy nie md ono sen5u, 
trudno mówić o powołdniu jdkiejś rzeczy, mówi &ię tylko o funkc.jdc.h, jdkie poszc.zee,ólne rzec.zy 5pełnidją, słu żąc. tdk.iemu lub innemu 
celowi. Nie md też powołdń w sdmym porządku ndtury, e,dzie pdnuje determindc.jd, d brdk zdolnośc.i wyboru i &amo&tdnowienid. Kiedy 
mówimy o powołdniu, lclkłdddmy zdolnośc'. osobi&tee,o Zddne,dŻOWdnid się wze,lędem c.elu, do c.zee,o tddlna jest tylko btotd rozumnd. 
Tdk, więc. "powołdnie" jest wyłąc.znie udzidłem osób - wkrdC.Zdmy przez to pojęcie w bdrdzo interesującą, e,łęboką dziedzinę życ.id 
wewnętrznee,o c.złowiekd. Może na pierwszy rzut okd zw iązek z nią nie uwyddtnid się tdk jd5no słowo "powołdnie" występuje bowiem 
ndjc.zęśc.iej w zndc.zeniu ddmini&trdc.yjnym i prdwnic.zym. W tym zndc.zeniu mówi 5ię np. o powołdniu do 5łużby wojskowej lub te.i: 
o powołdniu nd jdkieś stdnowi5ko. Pold "powołdniem" 5toi wówc.zd5 instytuc.jd, nie dostrzee,d &ię ndtomid&t c.złowiekd zwłdszc.zd 
jee,o życ.id wewnętrznee,o. ( ... ) 

Próc.z tee,o znac.zenid wyrdzu "powołdnie", zndc.zenid zewnl;'trznee,o, 5połec.zno-instyt uc.jondln ee,o, i5tniej<' jedndk. je~1.c.ze 
drue,ie: wewnętrzne, o&obowe. Do niee,o ndleży sięe,nąć przy omdwidniu problemu powołdnia. W znac.z<'niu tym słowo "powołdnie" 
wskdzuje nd to, że i5tnieje włdśc.iwy kdżdej o5obie kierunek jej rozwoju przez Zddne,ażowdn i e się c.dłym żydem w służbie pewnyc.h 
wdrtośc.i. Kierunek ten kdżdd osobd powinnd trdfnie odc.zytdc'. przez zrozumienie z jednej strony tee,o, c.o w sobie nosi i c.o moe,łdby 

z siebie innym ddc'., d z drue,iej zdś - c.zee,o 5ię od niej oc.zekuje. Odc.zytdnie tee,o kierunku wła&nyc.h możliwośc.i dzialdni.a i • 
zadne,dżowdnie 5ię ze,odne z nim je&t jednym z momentów dec.ydując.yc.h, jeśli c.hodzi o proc.es ksztdłtowdnia Sil;' o~obowośc.i - Rie 
tyle o jej zewnętrzną pozycję wśród ludzi , c.o przede wszystkim o jej życ.ie wewnętrzne. Nd sdmym odc.zytdniu kierunku oc.zywiśc.ie 
się nie końc.zy, c.hodzi o to, dby c.zynn ie ldane,dżowdć się w tym kierunku c.dlym żydem. I dldtee,o powoldnie ozndc.za Zdwsze 
jdkiś e,łówny kierunek miłości ddnee,o c.złowiekd. Tdm, e,dzie 5ię je5t powołdnym, tam nie tylko trzebd ukoc.hdc'. k.oe,oś, die i "ddc'. 
5iebie" z miłości. Tdkie ddwdnie siebie może byc'. najbdrdziej twórc.ze dld osoby: ndjbdTdziej redlizuje and siebie przez to włdśnie, 
że ndjbdrdziej 5iebie ddje. 

lwia~towanie 5 
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Ojciec Swięty Benedykt XVl 
Deu~ c.arita~ e~t 
fra~ment 

Pomiędzy świętym i wyróżn i a 5ię Maryja, Matka Pana i odzwierc.iedlenie w5zelkiej świętośc.i. W Ewanęelii św. Łukasza 

znajdujemy J ą zaanęażowaną w po5łuęę miłośc.i wobec. krewnej Elżbiety, u której pozo5taje „około trzec.h mie5ięc.y", aby jej towarzyszyć 
w o!>tatnim okresie c.iąży. Magnificat anima mea Dominum - mówi przy okazji tej wizyty - „Wielbi du!>za moja Pana" i wyraża w ten 
spo!>ób, jaki jest proęram Jej życ.ia: nie Mawiać siebie w c.entrum, ale zostawić miej5c.e dla Boęa !>potkaneęo zarówno w modlitwie, jak 
i w posłudze bliźniemu - tylko wtedy świat staje się dobry. Maryja jeM wielka dlateęo właśnie, że zabieęa nie o własną wielkość, lee.z 
Boęa. Jest pokorna: nie c.hc.e być nic.zym innym jak 5łużebnic.ą Pań5ką. Ona wie, że jedynie wtedy, ędy nie wypełnia swojeęo dzieła, ale 
ędy oddaje się do pełnej dyspozyc.ji działaniu Bożemu, ma udział w zbawianiu świata. Jest niewiastą nadziei: tylko dlateęo, że wierzy 
w obietn ic.e Boże i oc.zekuje zbawienia Izraela, anioł może przyjść do Niej i wezwać Ją do ostatec.znej służby tym obietnic.om. Ona 
jel>t kobietą wiary: „Bloęoslawiona je!>teś, któraś uwierzyła", mówi do Niej Elżbieta. Magnificat - który można określić portretem 
Jej duszy - je&t w c.alośc.i utkany z nic.i Pbma ~więteęo, z nic.i Słowa Bożeęo. W ten sposób objawia !>ię, że w Słowie Bożym c.zuje si ę 
Ona jak u siebie w domu, z naturalnośc.ią wyc.hodzi i wc.hodzi z powrotem. Ona mówi i myśli wedłuę Słowa Bożeęo; Słowo Boże 5taje 
s i ę Jej !>łowem, a Jej 5łowo rodzi !>ię ze Słowa Bożeęo. Ponadto w ten sposób objawia się również, że lej myśli pozostają w syntonii 
z myśl am i Bożymi, że lej wola idzie w parze z wolą Boęa. Ona, będąc. wewnętrznie przeniknięta Słowem Bożym, może stać się 

Matką Słowa Wc.ieloneęo . W końc.u: Maryja jest kobietą, która koc.ha. Jak moęłoby być inac.zej? Jako wierząc.a, która myśli zęodnie 
z myślą Bożą i praęnie wedluę Bożej woli, może być jedynie niewia5tą, która koc.ha. 

lwia5towanie 

Teatr i reli~ia 
fra~ment 

Mniej lub bardziej nędzne okolic.znośc.i, w jakic.h żyjemy wszy5c.y, nie stłumiły poc.zuc.ia, że tkwi w nas jakaś c.ząstka 
niespożytkowana, niewydobyta na jaw, że jest to może właśnie to, c.o w nas najlepsze i najęłębsze. Tej potrzeby, teęo wielkieęo 
utajoneęo praęnienia nie zadawała sztuka w5pókzesna, podobnie jak nie zaspokaja ic.h pr.i:yję ta zdawkowa moral ność. Sztuka postawi ła 

sobie za jedyny c.el c.oś, c.o jej ęorliwi wyznawc.y mianują pięknem. Chodzi o przybranie postawy przyjemnej dla widzów albo też, 
w poęoni za upatrzoną spec.jalnie public.znośc.ią, o prac.owite fabrykowanie c.zeęoś, c.o jej się podoba. 

Sztuka bez kośćc.a, &ztuka u5zminkowana, sztuka która nie dąży w żadnym określonym kierunku, sztuka, która nic.zeęo 
nie buduje - 5ztuka, która nie c.hc.e posłuęiwać się pełnią c.złowiec.zeństwa, lee.z najlep&zą jeęo c.zą5tkę odrzuc.a, doc.hodzi w końc.u 

jedynie do pesymizmu i do smutku bezsilnośc.i. 
Wszystkie te błędy wypływają stąd, że zapomnieliśmy o wielkiej wierze, o wielkiej nauc.e, o wielkiej &zkole siły, która 

zrobiła z Europy to, c.zym ona jest, która sprawiła, że jesteśmy Europejc.zykami. 
Siła c.hrystianizmu poleęa przede wszystkim na tym, że jest on zasadą sprzec.znośc. i. leęo wymaęania , pozornie nadmierne 

i nierozsądne, w rzec.zywistośc.i są jedynymi żądaniami naprawdę na miarę naszyc.h sil i naszeęo roL.umu. Nic.zeęo nie kalec.z4, 5ą 
prawdziwie powszec.hne, odwołują 5ię do pełneęo c.złow i eka, do jeęo intelięenc.ji, woli i wrażliwośc.i, zobowiązują na5 do 5tanu 
c.iąęłej mobilizac.ji przec.iw namiętnośc.iom, przec.iw łatwemu zwątpieniu, a w tej wiec.znej woj nie trzeba nam w&zystkim naszyc.h 
zdolnośc.i. Aby wierzyć w prawdę ukrytą poza zasięęiem naszyc.h zmysłów, aby ją wybrać, dać jej w naszym życ.iu intelektualnym 
i praktyc.znym pierwszeń5two przed wymaęan iami na5zej fizyc.znej natury, podszeptami nawyków, przyziemnymi aręumentam i , jakie 
pod5uwa pewien prymitywny rozsądek, trzeba nieu5tra5zonej odwaęi, trzeba tej szc.zeęó l nej napiętej pokory, wytrwałośc.i niezrażając.ej 

się porażkami, trzeba wreszc.ie środków, które daje łaska i 5akramenty, jak ędyby przenikaj ąc. i wzboęac.ając. na&ze 5 iły przyrodzone, 
hztaltując. je. Ta zasada sprzec.znośc.i niezbędna jest również w sztuc.e. Tylko ona do&tarc.za jej środków kompozyc.j i; istotny konfl ikt, 
który w nas rozniec.a c.hrystianizm, je5t potężną 5prężyną dramatyc.zną, podobnie jak je5t boęatym iródłem życ.ia wewn ęt rzneęo 

i 5polec.zneęo. Nie pozwala nam zakrzepnąć w 5pokoju, nie pozwala na pozy, nie pozwala na sc.hl ebian ie sob ie i na zadowolenie 
z siebie. ( .. . ) 

Dramat jest darem Relięii. W świec.ie, ędzie nieznane je5t „tak" ani „nie" w żadnej kwe5ti i, ędzie nie ma prawa moralneęo 

ani intelektualneęo, ędzie w5zy5tko je5t dozwolone, ędzie n i c.zeęo nie można s i ę 5podziewać i nic.zeęo nie ma do 5trac.enia, ędzie 
zło nie śc.iąęa kary, a dobro nie może oc.zekiwać naęrody, w takim świec.ie nie ma dramat u, ponieważ nie ma walki, bo nie istnieje 
nic., c.o warte byłoby trudu. Ale w świetle objawienia c.hrześc.ijańskieęo, w per5pektywie oęromnyc.h i rozl eęlyc.h idei nieba i piekła, 
tak 5amo niedo5ięęłyc.h dla na5zeęo rozumu jak wyęwieżdżony firmament nad na5zymi ęłowami , uc.zynki ludzkie, lo5y c.złowieka 

nabierają c.udownej wartośc.i. Jesteśmy zdolni do nie5końc.zenie wielkieęo dobra i nie5końc.zen i e wielkieęo zła. Musimy 5zukać 
swojej Droęi, prowadzeni lub zwodzeni przez niewidzialnyc.h przyjac.iół lub wroęów, wśród przec.iwnośc.i najbardziej pasjonując.yc.h 
i nieprzewidzianyc.h, dążąc. ku 5zc.zytom świetlistym albo ku otc.hłaniom nieszc.zęśc.ia. Jesteśmy jak ędyby aktorami niezwykle 
interesując.eęo dramatu napbaneęo przez autora nie5końc.zenie mądreęo i dobreęo, ęramy w tym dramac.ie rolę najważniej5zą, 
ale nie znamy z ęóry nawet najbłahszyc.·h jeęo perypetii. Życ.ie je5t dla nas wc.iąż nowe i i nteresując.e, bo w każdym momenc.ie 
dowiadujemy się c.zeęoś noweęo i mamy jaki ś obow iązek do wypełnienia. 

lwia5towanie 
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Wiolena Anne Vercor5 

UDlA SADOWA JERZY SCH EJBAL 

Mara Matka Jakub Hury 

HAUNA ŁABONARSKA TOMASZ BŁASlAK 

Burmi5trz Chevoche Robotnik Czeladnik 

ANTONl OSTROUCH WOJClECH CZERWlŃSKl PlOTR BAJTUK 

Mieszkańcy Chevoche 

MARTA ALABORSKA MARTA CHYCZEWSKA KRYSTIAN MODZELEWSKI ALEKSANDRA RADWAN KINGA SUCHAN 
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LEMBlT PETER50N 

•• 

Reżyser, aktor, peda~o~. Urodzony w 1953 roku w Tallinie. W 1976 roku ukońc.zył Państwowe 
Konserwatorium Teatralne, na wydziale reżyserii i aktorstwa. Prac.ował zarówno jako aktor i reżyser. 

Doświadc.zenie peda~o~ic.zne nabywał prowadząc. katedry teatralne na rodzimyc.h uniwersytetac.h 
oraz prowadząc. warsztaty teatralne m.in. w Hbzpanii. Jest c.złonkiem-współzalożyc.ielem i zasiada 
w zarządzie: fatońskie~o Uniwersytetu Humanistyc.zne~o. Colle~ium Educ.ationis Reveliae oraz 
Fundac.ji "Hereditas". Przez wiele lat pełnił funkc.j~ prezydenta estońskie~o oddziału ITI i był 
c.złonkiem Zarządu Estońskie~o Stowarzyszenia Teatralne~o. Wyreżyserował blisko c.zterdzieśc.i 
spektakli, m.in . : „Czekając. na Godota" Bec.ketta (1976, pierwsza i bardzo ~ło~na realizac.ja tej 
wuki na terenie Związku Radziec.kie~o), Don Juana" (1980), „Mizantropa" (1976), „Mieszc.zanina 
szlac.hc.ic.em" (1990), „Świ~toszka" (2000) Moliera, „Hamleta" 5zebpira (2003, na~roda za najlepszą 
reżyseri~ roku), „Anty~onf' Anouilha (1982, 1998). Za swoją twórc.zo~C: był wielokrotnie na~radzany 
- m.in. Na~rodą Republiki Estonii w dziedzinie kultury oraz jednym z najwyższyc.h estońskic.h 
odznac.zeń - Orderem Białej Gwiazdy IV stopnia. W styc.zniu 2012 uhonorowany został franc.uskim 
Orderem Sztuki i Literatury . 

PlLLE JANE5 MARlU5 PETER50N 
Sc.eno~rafka. Urodzona w Tallinie. 
Ukońc.zyła Estońską Akademi~ Sztuk 
PiEi'knyc.h w Tallinie. Tytuł ma~istra 
sztuki zdobyła na Uniwersytec.ie 
w Tartu . W latac.h 1993-2003 prac.owała 
jako ~łówny sc.eno~raf w Estońskim 
Teatrze Dramatyc.znym. Obec.nie nie jest 
związana na stałe z żadną sc.eną. Prac.uje 
w teatrac.h dramatyc.znyc.h i w operze, 
projektuje również wystawy - m.in. 
zaprojektowała estońską ekspozyc.j~ 

na Praskim Quadriennale Sc.eno~rafii i Arc.hitektury Teatralnej 
w 2003 roku. 

PlOTR PAWLlK 
Reżyser ~wiatła. Współprac.ował m.in. 
z A~atą Dudą-Grac.z, Mają Klec.zewską, 
Krzysztofem Warlikowskim, Grze~orzem 
Jarzyną, Mac.iejem Wojtyszko, 
Pawłem Łysakiem , Antonim Liberą. 

Przy~otowywał iluminac.j~ w ko~c.iele 
Franc.iszkanów i na Wawelu w Krakowie, 
a także widowiska ~wietlne np. w pałac.u 
w Radziejowic.ac.h i Kaliszu. Obec.nie 
na stałe współprac.uje z Teatrem Studio 
w Warszawie. Od lat zajmuje si~ tak.ie 
tańc.em współc.zesnym. 

Aktor, reżyser, śp i ewak, 
tłumacz, autor oprawy 
muzycznej licznych spektakli. 
Ukończył akt o rstwo 
dramatyczne w Estońskim 
Instytucie Humanistycznym, 
współzałożył studio Theatrum. 
W roku 2008, za rolę Basina 
w „Mieście" Jewgienija 
Griszkowca dostał Estońską 
Nagrodę Teatralną dla 

najlepszego aktora. Od 1987 roku śpiewa z estońskim 
zespołem Linnamuusikud a od 2008 jest stałym 
członkiem belgijskiego zespołu Graindelavoix, 
z którymi koncertuje w całej Europie. W Polsce 
współpracuje z Marcinem Bornusem-Szczycińskim 
oraz ze Scholą Teatru Węgajty, w której dramatach 
liturgicznych gra rolę Jezusa w „Ludus Passionis" 
i Dariusza w „Ludus Danielis". Obecnie uczestniczy 
w światowym turnee spektaklu „Cesena" 
stworzonego dla Festiwalu Teatralnego w Awinionie 
(premiera 2011, scena Cour d'Honneur) przez Teatr 
Tańca Rosas i zespół Graindelavoix (reż. Anne Teresa 
de Keersmaeker i Bjorn Schmelzer). Za działalność 

artystyczną został uhonorowany Nagrodą Prezydenta 
Republiki Estonii dla Młodych Twórców. Za 
inicjowanie współpracy kulturalnej między Polską 
i Estonią Prezydent RP odznaczył go Srebrnym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Zasługi RP. 
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Dyrektor Naczelny - Andrzej Seweryn 
Dyrektor Arty5tyc.zny - Jaro~ław C.ajew~ki 

Dyrektor d5. Admini5trac.yjno-Ekonomic.znyc.h - Marek Szyjko 
Główna K5ięęowa - Małęorzata Muraw~ka 

Sekretarz Generalny Teatru - Michał Siec.zkow~ki 

Kierownik koordynacji pracy arty5tyc.znej 
i 5ekretariatu - Małęorzata Skroc.ka 

Koordynacja pracy arty5tyc.znej - Paulina O~trow~ka 
lmpre5ariat - Barto~z Borowic.z 

PR I Spon5orinę - Katarzyna C.aweł-Stańkow~ka 
Wizerunek I Komunikacja - Ol~a Sander-Stac.hur~ka 

Spec.jali5ta d5 . audiowizualnych i nowych tec.hnoloęii - Tere~a Czepiec. 
Dział literacki - Patryc.ja Mikła~z-Pb ula, Ma~dalena Mróz, Anna Skuratowicz 

Główny inżynier - inż. Le~zek Włodarkiewicz 

Pracownia 5c.enoęrafic.zna - Jolanta C.ał4zka, C.rażyna Piworowicz 
Kierownicy pracowni: 

aku5tyc.znej - Paweł Betc.her 
krawieckiej dam5kiej - Zofia Boryc.ka 

krawieckiej mę5kiej - Ry~zard Szc.zepań~ki 

malar~kiej - Janu~z Przepióra 
modelator5kiej - Zbięniew Pet~c.hl 

o5wietleniowej - Jaro~ław Warda~zka 

perukar5kiej - Ma~dalena Taff-Porębiak 

5tolar5kiej - Krzy~ztof Boniec.ki 
5zew5kiej - Waldemar Kamiń~ki 
~lu5ar5kiej - C.rze~orz Maryniak 
tapic.er~kiej - Miro~ław Metyl~ki 

Kierownik rekwizytorni - Paweł Wrzefoiew~ki 

Bryęadier 5C.eny - Zbi~niew Dybek 
Bryęadierka ęarderobianyc.h - lwona Różyc.ka 

Realizator dźwięku - Piotr W4~ik 
Realizatorzy 5wiatła - Toma~z M4c.zew~ki, Krzy~ztof Włodarc.zyk 

ln~pic.jent/Sufler - Przemy~ław Pawlic.ki 
Tłumacz - Michał Bajorek 

Redakcja proęramu - Patryc.ja Mikła~z-Pi~ula 
Projekt pla5tyc.zny pro~ramu - Mateu5z Kurek I Eyedea 

W pro~ramie wykorzy5tano: wywiad z L. Peter5onem zreda~owany na pod5tawie wywiadu z „ Bulletin de la Soc.iete 
Paul Claudel" nr 195, tłu mac.zenie Ju5tyna Ulaczyk, fraęmenty e5ejów P.Claud ela ze zbiorów: „ Umiłowanie 
Pi5ma Święte~o" w tłumaczeniu Donaty faki, Jn5tytut Wydawniczy PAX, War5zawa 1998, „Możliwo~c.i teatru" 
w tłumaczeniu Marii Skibniew5kiej, Wyd. Arty5tyc.zne i Filmowe, War5zawa, 1971; fraęment Encykliki 
Benedykta XVl „Deu5> c.arita5 e5t"; fra~ment e5eju Karola Wojtyły z hiążki „Miło~( i odpowiedzialno5C', 
Towarzy5two Naukowe KUL, Lublin 1960; fra~ment „Piefoi o Boęu ukrytym" Karola Wojtyły, Anaęram 
Spółdzielnia Wydawnicza, War5zawa 1999, a także zdjęc.ia z prób autor5twa Barto5za Warzechy, 

12 Zwiastowanie 

zdjęcie na okładce autor5twa Krzy5ztofa Bieliń5kie~o 

Biuro Ob5łu~i Widzów 
Główny 5pec.jałi5ta - Ju5>tyna Wroń~ka 

U. 826 61 64, tel./fax 22 826 49 18 
e-mail: bow @tea trpo\5.ki.waw.pl 

Wydawnictwo Teatru Pol5kie~o w War5.zawie 
5.ezon 2011/2012 

nakład: 1000 e~zemplarzy 

PKO 8dnk Pobki Mec.end5.em Tedtru Pobkie~o 
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Bank Polski 
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