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KSIĄDZ PROFESOR MARIAN LEWKO (1936–2002)  

TEATROLOG I WYCHOWAWCA 

Zmarły 20 maja 2002 r. ks. Marian Lewko należał do Zgromadzenia Księży 

Salezjanów i od roku swoich święceń kapłańskich, które przyjął w 1962 r., pozo-

stał wiernym synem św. Jana Bosko. Regułę założyciela realizował w środowisku 

szczególnym, w pracy naukowej i wśród studentów. Od 1963 r. wpisał się w pej-

zaż Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako student filologii polskiej, a od 

1964 r. także historii sztuki. Oba kierunki zakończył dyplomami magisterskimi: w 

1968 r. uzyskał magisterium na polonistyce, przedstawiając pracę pt. Recepcja 

teatru Strindberga w Polsce (1905–1918), a studia z historii sztuki uwieńczył 

pracą o romańskich freskach w kościele w Czerwińsku. W ten sposób uformowa-

ny i przygotowany rozpoczął w roku akademickim 1969/70 pracę naukowo- 

-dydaktyczną na polonistyce KUL, pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Sławiń-

skiej, najpierw jako jej asystent w Katedrze Teorii Literatury, a od 1975 r. w kie-

rowanej przez nią Katedrze Dramatu i Teatru. 

Mimo stałych zainteresowań sztuką i teologią pastoralną, jego podstawowym 

kierunkiem badań stał się teatr i literatura dramatyczna. Jednocześnie jednak ni-

gdy nie przestał być salezjaninem o wyraźnie sprecyzowanych zainteresowaniach 

teologicznych. Pisał kazania, wygłaszał rekolekcje, zajmował się wychowywa-

niem seminarzystów. Przez szereg lat wydawał „Seminare”, naukowe czasopismo 

salezjańskie poświęcone studiom naukowo-pastoralnym. Jako współredaktor, a 

później także redaktor naczelny, wydał 9 roczników tego pisma. 

Jako literaturoznawca i teatrolog stał się cenionym badaczem zarówno w Pol-

sce, jak i na forum międzynarodowym, głównie w Szwecji. Najdonioślejsze Jego 

dokonania dotyczą recepcji dramaturgii skandynawskiej w Polsce, w szczególno-

ści zaś Strindberga, oraz różnych form dramatu religijnego w XIX i XX wieku. 

Tym badaniom poświęcił większość swoich publikacji. 

Ksiądz Marian Lewko, jako literaturoznawca, a także teoretyk i historyk tea-

tru, uformowany został w „szkole” prof. dr hab. Ireny Sławińskiej. Pani Profesor 

patronowała wszystkim etapom Jego kariery naukowej i badaniom, jakie w ra-
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ks. Lewki było także wnikliwe wydobycie obecności tych zagadnień w fakturze i 

w strukturze samych dramatów Strindberga. Tu przede wszystkim ukazał badacz 

swoje przygotowanie filologiczne i umiejętność analizy kształtu teatralnego  

zawartego w tekstach dramatycznych. Wśród Strindbergologów wyróżniał się  

ks. Lewko jeszcze jedną charakterystyczną cechą: badał związki autora Ojca z 

tradycją chrześcijańską i tropił wszelkie odniesienia do Biblii, jakie uobecniają się 

w dramaturgii szwedzkiego pisarza. Zarówno wśród badaczy polskich, jak i 

szwedzkich, uchodził w tej kwestii za autorytet. Potwierdzeniem tych zaintereso-

wań były liczne studia, między innymi obszerny artykuł: Biblijne konteksty drama-

turgii Augusta Strindberga („Zeszyty Naukowe KUL” R. XXXI (1988), nr 4 (124), 

s. 29–40) czy studium: Chrześcijańskie konteksty dramaturgii Augusta Strindberga 

(„Roczniki Humanistyczne” t. XLII, z. 1, s. 85–121). 

Uzyskany w 1984 r. tytuł doktora pozwolił ks. Lewce na podjęcie w szerszym 

zakresie pracy dydaktycznej w KUL, która była jego prawdziwą pasją i w jakimś 

sensie realizacją salezjańskiej misji wśród młodzieży. Nigdy nie stronił od spotkań i 

konsultacji ze studentami. Przynosił swoje materiały, pomagał w kwerendzie, dzielił 

się swoimi doświadczeniami, zachęcał wychowanków do wytrwałości, dobrym sło-

wem podtrzymywał tych, którzy zbyt łatwo chcieli zrezygnować. Troska o studen-

tów, o ich przygotowanie merytoryczne, a także o ich „kondycję duchową” stawała 

się normą w działalności dydaktycznej Księdza. Spływy kajakowe, których był or-

ganizatorem w okresie asystentury, spotkania wyjazdowe do Kazimierza z magi-

strantami i inne formy współdziałania na rzecz studentów powodowały, że jego za-

jęcia cieszyły się dużą popularnością, przychodziło na nie wielu chętnych, tak wielu, 

że nie dla wszystkich starczało miejsca w małej sali Katedry Dramatu i Teatru. Pro-

wadził wykłady z literatury dramatycznej polskiej i obcej, ćwiczenia ze scenografii 

teatralnej i dokumentacji widowisk, konwersatoria teatrologiczne i proseminaria. 

Zyskiwał doświadczenia pozwalające budować w przyszłości środowisko młodych 

badaczy teatru wyrastających już z jego „szkoły” Jeszcze przed uzyskaniem stopnia 

doktora habilitowanego prowadził kilkanaście prac magisterskich zorientowanych na 

badanie kształtu teatralnego dramatu i rozmaitych modeli teatralnych na przełomie 

XIX i XX w. i w pierwszej połowie XX w. w Polsce.  

Nękające Go choroby i przebyte w ich efekcie trzy poważne operacje nie hamo-

wały tego zaangażowania, co najwyżej spowolniły powstanie pracy habilitacyjnej. 

Pracował bowiem nad nią długo, ponad 10 lat: od 1985 do 1996. Dopiero jednak gdy 

wyszła drukiem, okazało się, co tak naprawdę było przyczyną jej, wobec doktoratu, 

dość późnego, ogłoszenia. Praca habilitacyjna ks. Lewki: Obecność Skandynawów w 

polskiej kulturze teatralnej w latach 1876–1918, Lublin 1996, to książka zawierająca 

848 stron druku w formacie B-5!!! Jest to dzieło „pomnikowe”, przyjęte przez teatro-

logów jako doniosłe osiągnięcie w zakresie szeroko zakrojonych badań interdyscy-

plinarnych zarówno kulturoznawczych, jak teatrologicznych i literaturoznawczych, z 

pogranicza kultury teatralnej polskiej i skandynawskiej. Książka, jeszcze przed za-

twierdzeniem kolokwium habilitacyjnego, które w KUL-u odbyło się 14 maja 1997 r., 
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została w 1996 r. ogłoszona „teatralną książką roku” przez sekcję krytyki polskiego 

oddziału Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI). Wysoka pozycja ks. Lewki, 

jako badacza teatru i dramatu skandynawskiego w Polsce, została jeszcze raz mocno 

potwierdzona. O ile wcześniej koncentrował się na zjawiskach szczegółowych, o tyle 

teraz przekazał syntetyczny obraz szerokiego zasięgu oddziaływania Skandynawów na 

kulturę, a w szczególności na teatr w Polsce. Bazując na własnych kwerendach czasopi-

śmienniczych i archiwalnych, Autor omówił w swojej pracy ponad siedemdziesiąt 

sztuk dwudziestu pięciu dramaturgów. Oprócz zjawisk już wcześniej rozpoznanych 

(np. dramaturgia Strindberga czy Hamsuna) odkrywczo zarysował w swojej pracy eks-

pansję komedii duńskiej, dotąd przez badaczy nie zauważonej. W pracy tej, poza licz-

nymi wątkami teatrologicznymi porządkującymi wyniki wcześniejszych badań i docie-

kań, przedstawił Autor także formowanie się nowego etosu współczesnego człowieka, 

zwłaszcza w obrazie kobiety, który wyłania się z dramatów skandynawskich. 

Habilitacja zatwierdzona w 1997 r. otworzyła przed Księdzem nowe perspek-

tywy badawcze i dydaktyczne. Seminaria magisterskie na IV i V roku, prosemina-

rium na III roku, a wreszcie od roku akademickiego 1998/99 liczne, 15-osobowe, 

seminarium doktoranckie, ukazywały prawdziwy rozmiar oddziaływania Księdza 

Profesora na studiujących polonistykę w KUL-u. Wespół ze swoimi współpracow-

nikami i doktorantami w Katedrze Dramatu i Teatru, zorganizował najpierw specja-

lizację teatrologiczną, a później specjalność teatralną, rozszerzającą absolwentom 

polonistyki KUL ich przygotowanie zawodowe. Te działania zbiegły się w czasie ze 

staraniami Sekcji Filologii Polskiej KUL o uzyskanie certyfikatu jakości, przyzna-

wanemu przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną (UKA), dla najlepszych po-

lonistyk w Polsce. Ksiądz Lewko włączył się w te prace z całym oddaniem w KUL, 

współpracując z dyrektorem Sekcji Filologii Polskiej, przemianowanej w 1999 r. na 

Instytut, a także reprezentując nasze środowisko w ramach UKA, wszedł do komisji 

akredytacyjnej nadzorującej przyznanie tego certyfikatu dla polonistyki poznańskiej 

i opolskiej. Między innymi Jego praca i zaangażowanie sprawiły, że wniosek UKA o 

przyznanie Instytutowi Filologii Polskiej KUL akredytacji został podjęty bez prze-

szkód i merytorycznych uwag. W maju 2000 r. polonistyka KUL znalazła się w gro-

nie dziesięciu najlepszych polonistyk w Polsce. 

W 1999 r. ks. Lewko wydał kolejną książkę: Studia o Strindbergu (Lublin, RW 

KUL), zbiór wieloletnich dociekań i badań, a także pasji poznawczej, jaką obdarzał 

wielkiego dramaturga szwedzkiego. Publikacja książki zbiegła się z międzynarodo-

wą sesją: August Strindberg – literatura szwedzka, którą jako kierownik Katedry 

Dramatu i Teatru KUL w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin pisarza zorgani-

zował 16 października 1999 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL wraz z Instytutem 

Szwedzkim w Sztokholmie i Uniwersytetem w Dalarna. Zaproszeni referenci ze 

Szwecji i najwybitniejsi strindbergolodzy z Polski, którzy przyjechali do Lublina, 

potwierdzili autorytet lubelskiego ośrodka oraz osobisty wkład, jakim cieszył się 

Ksiądz Profesor w badaniach nad Strindbergiem. Bardzo wysoko oceniają też Jego 
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działalność w pracach nad teatrem skandynawskim uczestnicy Seminarium Nordyc-

kiego, kierowanego przez prof. Lecha Sokoła w Instytucie Sztuki PAN.  

Warto podkreślić, że ks. Lewko zawsze żywo zainteresowany był akademickim 

teatrem działającym w KUL. Od początku towarzyszył działaniom Sceny Plastycznej 

KUL, pisał recenzję ze wszystkich inscenizacji stworzonych przez Leszka Mądzika. 

Wypowiedzi te zgromadził w książce: Teatr wielkich metafor. Szkice o Scenie Pla-

stycznej KUL (Warszawa 1996). Spojrzenie Księdza na spektakle Sceny Plastycznej 

wyróżniały się fachowością, na jaką może zdobyć się znawca sztuki plastycznej i 

wnikliwy teolog. W promocji tego teatru i jego właściwej, pogłębionej refleksji egzy-

stencjalnej, do jakiej prowokuje Scena Plastyczna, udział ks. Lewki jest ogromny.  

Bardzo ważnym obszarem Jego badań był też zawodowy teatr lubelski i wi-

leński, zwłaszcza ich repertuar. Jeszcze w okresie, gdy Katedrą Dramatu i Teatru 

kierowała prof. dr hab. Irena Sławińska, ks. Lewko opracowywał wraz ze studen-

tami repertuary teatru lubelskiego z lat 1890–1959. Zrobione przez Niego wyciągi 

i spisy, uzupełniające prace badawcze prof. dr Stefana Kruka i prof. dr Barbary 

Styk, są złożone w archiwum Katedry i będą wykorzystane w planowanych dal-

szych pracach naszego środowiska. Tą częścią swojego zainteresowania badaw-

czego dzielił się szczególnie często na seminariach magisterskich. Z ponad sześć-

dziesięciu prac, jakie pod Jego kierunkiem napisano w Katedrze Dramatu i Teatru 

znaczna część poświęcona jest różnym aspektom historii teatru lubelskiego (re-

pertuarowi, dyrektorom, aktorom, scenografom). Teatrologia lubelska wraz ze 

śmiercią Księdza Profesora utraciła bardzo wszechstronnego i wnikliwego badacza. 

Podobnie wielkie zainteresowanie przejawiał teatrem wileńskim. Towarzy-

sząc pracom naukowym prof. Ireny Sławińskiej, związanej biograficznie z Wil-

nem i inspirującej wiele prac badawczych nad teatrem w tym mieście, podejmo-

wał ks. Lewko szereg prac własnych nad repertuarem wileńskim. Z własnej ini-

cjatywy podjął się opracować repertuar scen wileńskich w dwudziestoleciu mię-

dzywojennym. Zebrany materiał wymaga dalszego opracowania, ale już teraz jest 

solidną bazą do kilkutomowej edycji. O teatrze wileńskim wygłaszał też referaty 

(m.in. Wileńskie inscenizacje dramatów Jerzego Szaniawskiego, na sympozjum 

Wilno teatralne, w Szczecinie w 1995 r.). Na druk czeka jeszcze referat: Teatr 

wileński wobec dramaturgii amerykańskiej (wygłoszony na międzynarodowej 

konferencji Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. IV Międzynarodo-

wa konferencja, Białystok, 13–16 IX 2000). Sporo tematów „wileńskich” podej-

mowali również Jego magistranci i doktoranci. 

Decyzją Senatu KUL, na wniosek Rady Wydziału Nauk Humanistycznych 

KUL, 1 czerwca 2000 ks. dr hab. Marian Lewko otrzymał nominację na stanowi-

sko profesora KUL. W tej decyzji wyraziło się uznanie dla Jego licznych publika-

cji naukowych (prawie 100) oraz poważnym osiągnięciom dydaktycznym w za-

kresie promowania magistrów i dojrzewających już prac doktorskich. 

Ostatnim przedsięwzięciem, w którym Ksiądz Profesor ukazał swoje szerokie 

perspektywy widzenia teatru, była zorganizowana przez Niego międzynarodowa kon-
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ferencja Dramat obcy w Polsce w XIX i XX w., która odbyła się w Kazimierzu Dol-

nym 24–25 września 2001 r. Przybyli na nią specjaliści z tego zakresu z różnych 

ośrodków w Polsce oraz 6 referentów z zagranicy (m.in. z Francji, Anglii, Szwecji i 

Norwegii). Nikt z uczestników nie przypuszczał, że Ksiądz Marian jest poważnie 

chory, że czeka go ciężka operacja. Miał pogodę ducha, snuł plany na przyszłość, 

planował kolejną konferencję w Kazimierzu, rozbudowę zajęć teatrologicznych. Bar-

dzo poważnie myślał o wydawaniu rocznika „Teatrologia”. Planował wydanie ksią-

żek utalentowanych doktorantek (m.in. pracę Anny Podstawki o Wilderze). Na druk 

w Wydawnictwie KUL czekają opracowane przez Niego dramaty Amelii Hertzówny. 

W kontekście stale rosnącego dorobku naukowego i osiągnięć dydaktycz-

nych, na wniosek Instytutu Filologii Polskiej KUL, Rada Wydziału Nauk Huma-

nistycznych KUL wszczęła postępowanie zmierzające do nadania Księdzu Mara-

nowi Lewce tytułu naukowego profesora. Śmierć przerwała wprawdzie te czyn-

ności, ale prace i inicjatywy, jakie Zmarły podejmował, a także sposób, w jaki 

traktował swoich współpracowników i przyjaciół, pozwalają widzieć w Nim Pro-

fesora o najwyższych wartościach i randze. 

 

 
Nota o Autorze: prof. KUL dr hab. WOJCIECH KARCZMAREK – kierownik katedry Dramatu i Tea-

tru KUL oraz dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL. Zajmuje się dramatem i teatrem religijnym 

w XIX i XX w., twórczością Paula Claudela, Wyspiańskiego i Kasprowicza, autor licznych publika-

cji z tej tematyki. 

PUBLIKACJE KSIĘDZA PROFESORA MARANA LEWKI 

1. „Eryk XIV” w Teatrze Polskim, „Polonista” (KUL), R XIV (1967), grudzień, s. 1–23. 

2. Strindberg och den polska teatern,. „Meddelanden frĺn Strindbergssällskapet, [Stockholm] 1970  

nr 44 s. 2–8.[ Współautor Irena Sławińska]. 

3. Nowa premiera na KUL-u, „Tygodnik Powszechny” 1970, nr 19 [rec. spektaklu Sceny Plastycznej 

KUL pt. Ecce homo]. 

4. Ambitne przedstawienie [Kronika akademicka], „Zeszyty Naukowe KUL” R XIII, 1970, z. 3 (51), 

s. 91–92 [dotyczy spektaklu Ecce homo]. 

5. Czas wody żywej. [Kronika akademicka], „Zeszyty Naukowe KUL” R XIV, 1971, z. 2 (54),  

s. 89–90 [rec. spektaklu Czas wody żywej, na podst. książki R. Brandstaettera Jezus z Nazaretu  

w wyk. TA KUL, grupa Ubogich, reż. Joachim Lodek]. 

6. Teatr wielkich metafor, „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 27 [rec. spektaklu Sceny Plastycznej 

KUL pt. Narodzenia i grupy Ubogich pt. Hiob wg A. Mac Leischa, reż. J. Lodek]. 

7. Recepcja teatralna Strindberga w okresie Młodej Polski, „Roczniki Humanistyczne” t. XIX, 1971, 

z. 4, s. 5–64.  

8. Kalendarz wystawień dramatów Augusta Strindberga na scenach polskich za lata 1905–1970, 

s. 65–71. 

9. Strindberg’s Career in the Polish Theatre, „Roczniki Humanistyczne” t. XIX, 1971, z. 4, s. 73–81, 

[Współautor I. Sławińska]. 
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10. Jan Michalik, Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875–1906, Wrocław 1971 [recenzja], 

„Pamiętnik Teatralny” R. XXI, 1972, z. 2 (82), s. 253–257. 

11. Dziecko Boże jest radosne [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 89 (1972), nr 5,  

s. 298–299. 

12. Salezjańskie misterium „Męki Pańskiej”. Przyczynek do dziejów teatrów ochotniczych w Polsce, 

„Roczniki Humanistyczne” t. XX, 1972, z. 1, s. 119–146 + 2 summary, 8 nlb (ilustracje). 

13. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej, „Biuletyn Polonistyczny” IBL PAN 

1972, z. 46, s. 50–55 [sprawozdanie]. 

14. Opowieść o potrzebie wiary, „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 22 [rec. spektaklu TA KUL, grupa 

Ubogich pt. Kain i Abel, reż. Mieczysław Abramowicz]. 

15. Chrystus moim światłem [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 90 (1973), nr 1, s. 19–21. 

16. Czyste serce dziecka Bożego [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 90 (1973), nr 1, s. 39–40. 

17. Czy wszystko już przygotowane?, „Biblioteka Kaznodziejska” t. 91 (1973), nr 5, s. 285–286. 

18. Chrystus objawieniem odwiecznej prawdy [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 91 (1973),  

nr 6, s. 330–332. 

19. Towarzystwo Naukowe KUL, „Biuletyn Polonistyczny” IBL PAN 1973, z. 47, s. 96–99  

[o działalności Towarzystwa]. 

20. Jezus uczy miłości nieprzyjaciół [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 92 (1974), nr 1,  

s. 38–39. 

21. Ten jest Syn mój umiłowany [kazanie], „Biblioteka Kaznodziejska” t. 93 (1974), nr 6, s. 346–348. 

22. Czemu służył teatr zakładowy, w: 75 lat działalności salezjanów w Polsce. Księga pamiątkowa, 

red. Marian Lewko, Remigiusz Popowski, Stanisław Wilk, Łódź–Kraków 1975, s. 131–139.  

Resume [prezentacja teatru szkolnego księży salezjanów]. 

23. Czas wolny w domach salezjańskich, tamże, s. 140–155. Współautor Antoni Gabrel [dotyczy m.in. 

urządzania przedstawień]. 

24. Wczesna recepcja twórczości dramatycznej Augusta Strindberga w krytyce polskiej, „Roczniki 

Humanistyczne” t. XXIII (1975), z. 1, s. 157–181. Resume. 

25. Rezeption der theatralischen Theorie Strindbergs in Polen, [w]: Strindberg and Modern Theatre, 

Strindbergssällskapet, Stockholm 1975, s. 151–162 [referat wygłoszony na międzynarodowym 

sympozjum poświęconym Strindbergowi we wrześniu 1973]. 

26. Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych. 
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