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Moi Drodzy! LIST PLECIUGI 
Wiecie, jak to jest. Znacie mnie nie od dzisiaj, bo przecież pisywaliśmy do siebie 

już wiele razy. Wiecie zatem, że łażę po tym teatrze I przeważnie staram się, żeby 
mnie nikt nie zauważył, a za to, żebym ja mogła zobaczyć jak najwięcej, Czasem 
naplotę komu trzy po trzy„. Jak to Pleciuga. Bywa, że mnie przepędzą z pra
cowni, gdzie dłubią całymi dniami przy tych lalkach, to idę gdzie Indziej. I tak ca
łymi dniami. W każdym razie ostatnio starałam się unikać Pana Dyrektora. Bo Pan 
Dyrektor wszystkich pędzi do roboty. A ja dobrze wiedziałam, że mnie szuka od 
pewnego czasu, chyba po to, żebym napisała do Was list z powodu tego nowego 
przedstawienia. Ale, że czasem jestem trochę leniwa, chciałam się jak najlepiej 
ukryć. I nawet nie domyślacie się, co mi przyszło do głowy. Pomyślałam sobie tak: 
kiedy mnie będą szukać po całym teatrze, najbezpieczniej będzie mi właśnie ... w ga
binecie dyrektora. Schowałam się tam, gdzie leżą różne napisane sztuki, które Pan 
Dyrektor czyta I potem robi z nich przedstawienia. 

Co z tego w końcu wynikło, to przechodzi ludzkie i moje pojęcie. Szkoda gadać. 
Zresztą, zobaczycie na scenie. 

Ale po kolei. Otóż była tam na samym wierzchu sztuka o Kasi i złym wilku, któ
ry jej porwał gąski i oddał na przechowanie do czarownicy. Sztuka to bardzo 
ładna i przyjemna, ponieważ kończy się dobrze, jak wszystkie ładne sztuki w na
szym teatrze. Coś mi się nawet zdawało, że akurat szykuje się z tego przedstawie- " 
nie. Trochę dalej leżało sporo papierów z kolędami I pastorałkami, to znaczy takimi 
bardzo wesołymi i dowcipnymi piosenkami ludowymi, jakie śpiewają kolędnicy na 
Nowy Rok i Boże Narodzenie, a poza tym z różnymi wiejskimi przysłowiami, zga
dywankami i wyliczankami. Bardzo mi się to wszystko podobało i pomyślałam so
bie, że są to na pewno notatki Pana Dyrektora powypisywane z jakichś starych 
książek, i że - być może - będzie z tego kiedyś, za parę lat ciekawe przedstawienie. 

I wtedy stało się .to najgorsze! Rozsypały się wszystkie papiery. I te, ze sztuki 
o Kasi, co gąski zgubiła i te pastorałkowe przyśpiewki. Powstał okropny bigos, a za 
drzwiami słyszałam już · kroki Pana Dyrektora. Drżąc ze strachu zbierałam papiery, 
jak popadło. 
Pomieszało się wszystkÓ' dokumentnie, a Pan Dyrektor wszedł zamyślony, wziął 

ten cały bałagan pod pachę i bez słowa poszedł na próbę. 
Teraz już wiecie, jak doszło do tego przedstawienia. I dlatego występują·, tu · ko

lędnicy z szopką i jest Kasia, z tymi swoimi gęsiami. Sporo zamieszania i Wrzawy, 
ale w końcu wszystko nawet bardzo ładnie I wesoło wypadło. Porządku to JUŻ do 
końca nie udało się zaprowadzić w tej sztuce, tyle, że Pan Dyrektor nawet się 
bardzo o to nie gniewa. Czasem myślę sobie, że może sam chciał, aby tak było„. 
Zyczę Wam i Waszym Rodzicom Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku! 

Wasza PLECIUGA 
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SZOPKA DZIECIĘCA 

Widowisko „O Kasi, co gąski zgubiła" przesunął autor adaptacji w strukturę 
widowiska szopkowego. Kasine tarapaty ze sztuki Marii Kownackiej zo
stały rozbudowane o pozornie luźne teksty ludowych piosenek, dziecięcych ry
mów, zagadek, gier i wyliczanek. I owe wstawki, chociaż w stosunku do tematu 
wiodącego, mają sens ogólna-aluzyjny, same w sobie stanowią układ znacze
niowo i nastrojowo jednolity. 

Szopka, jako swoista odmiana teatru ludowego, wywodzi się z średniowiecz
nych misteriów Bożonarodzeniowych. Ale dość wcześnie usunięto ją z kościo
łów: „zdana na ręce klechów, bursarzy, żaków i wiejskiej gawiedzi" przeniosła 
się do domów ... i straciła swój charakter obrzędowy. W XVII wieku jest to już 
dramat szopkowy, z czasem mały te at r z y k z r u chom y mi f i gu r
k am i. Do figurek - statycznych - zgromadzonych dookoła żłobka, dodawa
no „lalki pospolite", grające krótkie scenki na pierwszym planie. A prosta sta
jenka przekształciła się z czasem w budowlę trzywieżową, z których tylko środ
kowa była „prawdziwą szopką". Ta piękna architektura jest do dziś w Krako
wie przedmiotem dorocznych konkursów amatorów-szopkarzy. 

Zestaw figurek kom i cz ny c h stale się wzbogacał. Początkowo byli to: 
diabeł, czarownica, żyd, dziad z torbą. Potem doszły figurki chłopów, szlachty 
z Twardowskim na czele, ludowe i plebejskie profesje - kowala, druciarza, 
drwala, kominiarza. W XIX wieku pojawiają się figurki żołnierzy, z których 
ułan z tańcującą Małgorzatką - to refleks operetki i wodewilu. 

Najstarsze układy dramatyczne tych swoistych intermediów, miały nacecho
wania bardziej satyryczne: figurki kmiotków tłukły kijami „nadętego bogacza", 
śmierć ścinała głowę nie tylko okrutnemu, ale i bogatemu Herodowi. Lud -
pisał jeden z etnografów na początku naszego stulecia - znajdował w tym re
kompensatę za „różne ciężary wynikłe ze społecznego ustroju". 

Pierwsze literackie szopki pochodzą z przełomu ubiegłego wieku. Teofil Le
nartowicz do swojej Szopki, którą wydaje w 1849 r. we Wrocławiu, wpro
wadza figurki postaci historycznych. Tym tropem idą inni, tu sięga geneza 
współczesnych szopek politycznych. 

W XX wieku szopka staje się coraz bardziej konwencją, gatunkiem teatral
nym. Jej struktura - luźnych tekstów piosenkowych i dialogowych, wykony
wanych przez lalki - jest znakomicie wdzięczna w ekspresji i nośna dla prze
kazania poprzez nią treści społeczno-obyczajowych i politycznych. W tych sa
mych latach na początku naszego wieku spotykają się w Krakowie dwie tak 
różne konstrukcje formalne: Zie 1 o ny Ba 1 o n i k Boya i We se 1 e Wy
spiańskiego - kabaret i dramat narodowy. Z kolei treści szopkowe stają 
się przedmiotem daleko nieraz idących stylizacji: że wymienimy tu tak spój-



ną Past orał kę Leona Schillera, jak rozproszone elementy szopkowe 
w programach zarówno zespołów tanecznych Śląska i Mazowsza, jak i w re
pertuarze jak najbardziej współczesnych zespołów bigbandowych (przykłado
wo rym: „Baba na łopacie, witam panie bracie!" - śpiewany przez zespół 
No to co!). 

Widowisko „O Kasi, co gąski zgubiła " jest szopką dziecięcą („dziecięcą", a nie 
tyko „dla dzieci") otwartą na treści dziecięcego folkloru, samorodną twórczość 
dziecka (jak choćby wyliczanki) oraz na literackie stylizacje odwiecznych mo
tywów i wątków (baba jaga, mówiące zwierzęta, zawodzące za gęsiami paster
ki itp.). Wśród śpiewanek znajdujemy i unikalny tekst zapisany w XVII wieku 
o gęsi siodłatej, jak i rymy i śpiewanki - zapomniane - z Kolberga, jak i te, 
które w międzywojennych elementarzach przywrócił pamięci nowemu pokole
niu dzieci - nieoceniony Marian Falski. Wszystkie one należą do fonetycznej 
sfery naszej świadomości i podświadomości zbiorowej, do „historycznej pamię
ci" (używając terminu E. R. Curtiusa) nie tylko narodowej, ale ogólnoludzkiej, 
i odnaleźć ją można w folklorze wielu ludów po różnych punktach naszego 
globu. 
Niemało odnajdzoiemy tu i dziecięcych parafraz tekstów „dorosłych'', jak 

i dziecięco-zabawowych „przedrzeźnianek" tekstów obrzędowych i poważnych. 
A i sam trop akcji d r am a t u pełen jest zakosów i przestoi typowych dla 
struktur, które naśladują spontaniczność zabawy, bądź widowiska aranżowa
nego „na oczach". 

W jakimś momencie tej wielkiej mobilizacji przeciw wilkowi wszystko zdaje 
się rozpadać. Każdy zaczyna robić swoje, pokrzykiwać, śpiewać, na czymś grać, 
bawić się - jak na wielkim płótnie Piotra Breughela zatytułowanym Z a ba
w y dziec i. 

Ten chaos staje się podobny karnawałowemu pochodowi, zapustnej zabawie, 
w której niespodziankowość następstw i skojarzeń nie dziwi. Jak i nie dziwi 
obecność najróżniejszych motywów, zaczerpniętych z kalendarza obrzędów 

i zwyczajów, feerie masek i symboli, wyjętych z bajek i przyśpiewek, z gier 
i pogwarek. To: „Hajże na wilka" w dziecięcym formacie odpowiada „dorosłe
mu": „Hajże na Soplicę" - a więc narodowy „archetyp" kuligu, zajazdu, kra
kowskiego wesela; ale i „archetyp" ogólnoludzki: polowanie - obecny zarów
no w obrzędowej figurze czy rycie, jak i w z ab a wie. 

JERZY CIEŚLIKOWSKI 


