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Anioł 

Diabeł 

Józef 

Maria 

LEON SCHILLER 

PASTORALKA 
na scenę teatru lalek przysposobione 

przez 

HALINĘ NASZARKOWSKĄ 

Akt I Akt 11 

- EWA HOLOUBEK-LASKOWSKA Herod - RYSZARD BUCHOLC 

- JACEK KISS Pachoł I ~ IRENA DRZEWOSKA 

- RYSZARD BUCHOLC Pachoł II - JAN PLEWAKO 

- REGINA FURMAŃSKA Herodowa - ZENOBIA DĘBICKA 

Karczmarka - EWA PŁOSKA x Kacper - JACEK KISS . -
Szlachcic 

Chłop 

Chłopka 

Aniołek I 

Aniołek II 

Diabełek I 

Diabełek II 

Żyd 

- JACEK KISS Melcher - JAN PLEWAKO 

- JAN PLEWAKO Baltazar - JERZY WICIK 

- HALINA NASZARKOWSKA Smierć - BOżENA WOJNICKA 

- HALINA ZASTĄPILO Pasterz I - JAN PLEWAKO 

- EWA PŁOSKA x Pasterz II - EWA PŁOSKA x 

- IRENA DRZEWOSKA Pasterz III - JACEK KISS 

- ZENOBIA DĘBICKA Bartos - JERzy WICIK 

- JERzy WICIK 

oraz 

aniołkowie, owce, jagnię, koza, osiołek 

inscenizacja i reżyseria 

MONIKA SNARSKA 

asystent reżysera 

Halina Naszarkowska 

konsultacja w zakresie pracy nad słowem 

WOJCIBCB BIEMION 

muzyka 

JERZY DO~SKI 



:Największym bogactwem każdego narodu, 
tym, co stanowi o jego odrębności wśród in
nych narodów jest tradycja pieczołowicie prze
kazywana z pokolenia na pokolenie. 

Niektóre zwyczaje i obrzędy są tak stare, że 
często nie pamiętamy już, kiedy powstały i jaki 
jest ich rodowód. 

Mimo to co roku wiosną topimy w rzece sło
mianą Marzannę, aby spłynęła wraz z zimą do 
morza, z okazji świąt Wielkanocnych maluje
my jajka a jesienią - z kłosów zboża i owo
ców splatamy wieńce dożynkowe. 

Ale najmilsze chyba zwyczaje towarzyszą zi
mowym świętom Bożego Narodzenia: WYgląda
nie pierwszej gwiazdki na niebie, wsp.'.Jlna wie
czerza wigilijna, dzielenie się opłatkiem no 
i wreszcie szukanie prezentów pod choinką. 
Swięto Bożego Narodzenia obchodzone jest w 

naszym kraju szczególnie uroczyście jako 
ŚWięto rodzinne, święto ,pokoju i pojednania. 
Wyobrażenia ludowe o narodzinach Chrystu

sa utrwaliły się w polskiej tradycji w formie 
dorocznych improwizowanych przedstawień ko
lędnikćw. 

Leon Schiller, jeden z twórców polskiego te
atru narodowego sięgnął do tej tradycji i tak 
powstała na początku naszego wieku „Pastorał
ka", sztuka - misterium przeznaczona dla te
atrów dramatycznych. 

Teatr „Guliwer" pokazuje ją dzieciom w nie
co zmienionej postaci, wzbogaconą zabawnymi 
intermediami i przedstawioną po raz pierwszy 
w czystej konwencji lalkowej. 
Będzie nam miło, jeśli nasza baśń o Bożym 

Narodzeniu stanie się okazją do dialogu między 
naszymi widzami - dorosłymi i dziećmi - na 
temat wartości tkwiących w tradycji. 

Kierownik Techniczny 
Kierownik Pracowni 
MIECZYSŁAW KARLICKI 

Swiatło 

JERzy KRATA 

Brygadier sceny 

BOLESŁAW GROCHOWSKI 

Kasa Teatru czynna w dni powszednie, 


