


.. 

.· 

' I 

PANSTWOWY TEATR NOWY 
IM. G. MORCINKA W ZABRZU 

PR 
STO RŁ 

HA 
MISTERIUM LUDOWE 

W UKŁADZI~ 
LEONA SCHILLERA 

MUZYKA 
LEONA SCHILLERA 

I JANA MAKLAKIEWICZA 

~ 
Reżyseria 

MIECZYSł_,A W DASZEWSKI 

Scenografia 
PIOTR OBRACAJ 

Opracowanie i kierownictwo muzyczne 
MARZENA MIKUŁA 

Choreografia 
MARTA BOCHENEK 



LEON SCHILLER 

W
-. iek dwudziesty, stulecie wojen 

i rewolucji, olbrzymich prze
mian zarówno w łonie kapita
lizmu, jak i socjalizmu zburzy
ło również kanony. tradycyjnej 

sztuki. Pablo Picasso otworzył nową erę dla 
plastyki. Edward Gordon Craig przekleślił pu
dełkową scenę mieszczańskiego teatru. Awan
garda pod coraz to nowymi postaciami wkracza
ła do muzyki i literatury. Kiedy w roku 1887 
urodził się Leon Schiller, Kraków wprawdzie 
jeszcze drzemał, lecz gdy w dziesięć lat później 
mały Lulek wstępował w mury Gimnazjum 
św. Anny w Krakowie, podwawelski gród bu
dził się do życia. Działał już w nim Stanisław 
Wyspiai1ski, a lgr1acy Daszyński stawał się try
bunem krakowskich robotników. Wysoce in
telektualna atmosfera domu Schiller ów, bogaty 
księgozbiór biblioteki jego ojca i podmuchy re
wolucji kształtowały wyobraźnię i pcstawę mło
dego chłopca. Juź w wieku szkolnym Leon 
uległ „opętaniu teatralnemu". \.. czył się muzy
ki i na wieczorynkach szkolnych śpiewał pio
senki krakowskiej cyganerii, a jego „luciowy" 
repertuar, zwłaszcza czerpany z Podhala był 

nieograniczony. Razem z Julkiem Maluszkiem
-Osterwri stworzył teatr ~zkolny. 

-

Uciekając od wszystkiego, co wówczas trąciło 
szlachetczyzną i mieszczaństwem, Leon Schil
ler szukał zetknięcia z ludową kulturą, z ży
ciem chłopskim, obrzędami ludowo-religijnyr;1i, 
obyczajami i językiem ludu. Grał z przejęciem 
pieśni zbójnickie. Fascynowały go misteria re
ligijne i obyczajowe, w których widział nie
zbywalną mądrość ludu i źródła nowej kultury. 
Z tych inspiracji powstały „Pastorałki", „Gody 
weselne", „Kram z piosenkami", „Skalmierzan
ki", a nawet w dużym stopniu „Krakowiacy i 
Górale". W swoich wspomnieniach pisał: „Ce
chą mieszczańskiego teatru jest codzienna ilu
stracja pełzania od kamyczka do rzemyczka, od 
gówna do gówna, byle nie wdepnąć i nie utra
cić twarzy. Nasza kultura ludowa jest tak nie
ograniczona w swojej inspiracji jak nasze naro
dowe perspektywy. Symbolika, obrzędy, mis
teria są mądrością nie tylko ludu, lecz narodu. 
Może dlatego owadzie widzenie jest nam obce 
i szukamy w ludowym natchnieniu wyobraźni 
narodu. Nie inaczej wygląda folklor robotni
czych przedmieść. W prostocie i humorze ludu 
jest wielkość tytana". 

Nie jest przypadkiem, że w odrodzonym kra
ju, po przejęciu dyrekcji teatrów łódzkich, 
Lech Schiller rozpoczynał swój sezon „Krako
wiakami i Góralami", Pastorałką" i „Kramem 
z piosenkami". Zresztą podobne inspiracje kie
rowały wyborem „Celestyny", i nawet „Burzy" 
Szekspira, w której Kanibal urósł do roli sym
bolu rewolucji. Uzasadniając swoją filozofię 
sztuki Schiller wydrukował na otwarcie sezonu 
1947/48 w „Łodzi Teatralnej", piśmie przez sie
bie zorganizowanym, wypowiedź pcd tytułem 
-

11
Teatr Demokracji Ludowej". Artykuł zre

dagowany w formie dialogu wysunął wiele za
strzeżeń w stosunku do ingerencji państwa w 
sprawy sztuki, postulując pozostawienie twór
com oraz ich wyobraźni kształt i formę kultu
ry narodowej. Wychodząc z tego założenia 
Schiller daje opis własnej wizji teatru monu
mentalnego, ogromnego teatru dla mas, umiesz-
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czając w nim wszystko, co dotąd robił, od „Pa
storałek" do „Dziadów", od „Celestyny" do 
„Burzy". W tymże duchu prowadził na wydzia
le reżyserskim Wyższej Szkoły Aktorskiej w 
Łodzi seminarium polskiego dramatu monu
mentalnego, analizując swoje dotychczasowe 
inscenizacje i przygotowując nową realizację 

„Wesela", „Dziadów", „Klątwy" i „Pastorałek". 
Każdy rocznik szkoły aktorskiej musiał uczest
niczyć w przygotowaniach „Kramu z piosenka
mi", które Schiller traktował jako podstawową 
formę ruchu, pieśni, tańca i znajomości reguł 
sztuki ludowej i podmiejskiego folkloru. We 
wstępie do programu „Igraszek z diabłem" Ja
na Drdy, Leon Schiller pisze: „Nie jest na
iwnością wiara ludu, że kiedy człowiek poma
ga człowiekowi, świat staje się· lepszy. Nie jest 
naiwnością przekonanie, że prawdziwym prze
kleństwem ludzkości są zatrute scholastyczne 
umysły, w swej wyschłej pysze dostrzegające 
jedynie formuły praw, a nie żywe potrzeby 
ludzkiego serca tak genialnie zawarte w prze
kładach ludowych i misteriach „Igraszek" oraz 
„Pastorałek". Nie jest wreszcie naiwnością 

uznać, że świat jest dobry, a zło można poko
nać uporczywym wysiłkiem człowieka. Ch,oćby 
nawet ta ludowa wiara miała w sobie coś na
iwnego, lepiej jest ją przyjąć i nią się kiero
wać, gdyż rodzi dobro i postęp". 

Czytając dziś ten „moralitet" Schillera, nigdy 
może tak aktualny jak obecnie, możemy przy
jąć, że i wówczas z całą świadomością, wyraził 
on w nim swoje spojrzenie na ład ludzki, rolę 
w nim kultury i moralności „misterii religij
nych" najsilniej wyrażonych w „Pastorałkach", 
do których Schiller wielokrctnie wracał rów
nież w sezonie warszawskim, w latach 1950-53. 
O ile insce:iizując „Nieboską komedię" Zy
gmunta Krasińskiego, czy „Burzę" Szekspira 

-

motoryczną siłą dla Schillera był bunt, o tyle 
w „Krakowiakach i Góralach", w „Pastorał

kach", w „Igraszkach z diabłem", w „Godach 
weselnych", w „Kramie z piosenkami", insce
nizator „Dziadów" szukał ładu, mądrości istnie
nia, harmonii świata i jego uspokojenia po kon
wulsjach wojen i rewolucji. Schiller w tych 
spektaklach rozmawiał z Bogiem nie z pozycji 
Improwizacji Konrada, lecż Widzenia Księdza 
Piotra, w którym nawet bunt jest potrzebą 
serca i szukania sensu świata. Może dlatego 
„Pastorałki" pozostały nieśmiertelną pozycją 

Schillera, do której i teatr i naród systematy
cznie wraca. 

Myśl i wielkość Schillera spełnia się w życiu 
zygzakami, to wznosząc się, to jakby opadając, 
żeby w coraz większym oddaleniu od jego 
twórczego istnienia, wschodzić nowym kwiatem, 
nowym zjawiskiem w sztuce, oddychającym 

przeszłością, by tworzyć teraźniejszość. Rene
sans Schillera był spontaniczny niemal na
zajutrz po jego śmierci. Nowa epoka potwier
dziła jego wielkość, rozszerzając widnokrąg na
szego teatru. 

WŁODZIMIERZ SOKORSKI 
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cLEON SCH L ER 

POMYSŁ „PASTOR ŁKI" 
I RóżNE P RÓBY .TE,T WYKON AN 1 

P 
omysł Pu s torałki powstał na wiele 
lat przed wojną. Misterium o Bożym 

. Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch 
widowisk obrzędowych, w skład któ
rych weszłyby misteria pasyjne i 

wielkanocne, obrzędy czterech pór rnk c1, wese-
' le wiejskie oraz tzw. „tańce śmierci". Inny 
·cykl stanowić miały ballady ludowe i piosenki 
staropolskie w kształt sceniczny ujęte. Prze
myśliwałem także nad reinscenizacją dawnych 
komedio-oper, wodewilów mieszczańskich itp. 
antyków scenopisarskich. 

Te r omantyczne odloty w przeszłości wytłu
maczyć się dają moim „wychowaniem krako
wskim". Kraków w latach mojego dzieciństwa 
ył jeszcze sceną, na której przez cały rok od

grywa ła się większość owych widowisk ludo
wych, a te, które zaginęły , łatvvo dawały się 

w imaginacji odbudować na podstawie ustnej 
lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcze złoży
ło , że od dziecka mogłem grzebać w „Kolber
gnch", różnych zbiorach pieśni, w starych nu
tach i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce po
tem rozbiła ię „bania z poezj ą" nad Krako
wem i szary kopersztych zmienił się w wielo
barwną malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesio
nego na placu Świętego Ducha(!) tuż obok staro
żytnego kościoła Świętego Krzyża(!) I natych
miast teatr krakowski stał się 'Wawelem, a Wa
wel w teatr się przemienił. Za poetą-guślarzem 
wcisnął się przez zapadnie, spłynął z paluda
mentów na stalowych „flagach" i kręgiem sce
nę opisał korowód dobrze nam znanych, a jak
by zapomnianych postaci. Spotykaliśmy je w 
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szopce, na Rynku, w kościoł::i. ch i wi'.)Sb .ch kc·
hcznych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne 
i na coś w sztuce przydać się mogą. Zaraz też 
w „żywym teatrze" wszystko się przeobraziło 
i głębszego sensu nabrało; procesja i Lajkonik, 
wesela chłopskie, cwałujące z Bronowic do 
l\IL.u iackiego Kościoła środkiem rynku, wianki 
i odpusty- a przede wszystkim Wawel i szGpka, 
Wawel wprowadzony na scenę w obydwu Le
gendach, Wyzwoleniu, Bolesławie Smiał:;m, 
.4.kropolis; Wawel mający zastąpić Elsynor w 
inscenizacji Ham,l gta. Wawel pomyślany jako 
akropolis krakowski, z teatrem monumental
nym (niby Dicnizosa) na południowym stoku 
wzgórza zbudowanym! A szopka krakowska, 
która zapożyczyła część swej architektury od 
katedry wawelskiej; szopka, której wpływ na 
·fakturę sceniczną Wesela, Bolesława i wię

kszość dramatów Wyspiańskiego ślepy by zo
baczył! 

Cóż dziwnego, że niektórym teatroiogom, 
między innymi i mnie, rzucić się musiała w o
czy pewna fili acja, zachodz::ca między r udy 
mentami polskiej sztuki scenicznej a mickiev.,;i-
czowską koncepcją teatru słowiańskiego przy
szłości. Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obe j
muj <1cy w zarysie całokształt poezji ludowe j, 
a kończący się „\Vielkim prorcctwem" - czyż 

nie o takim teatrze marzył Mickiewicz w Ko
legium Francuskim'? Czyż nie pod taki właśnie 
teatr podwaliny kłaść począł Wyspiański? 

I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polskie
go teatru monumentalnego, w rychłą możliwość 
jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z myślą 
opracowania scenicznego szeregu widowisk lu
dowych na cały „rok krakowski", a w plany 
moje wtajemniczałem kolegę z ławy szkolnej, 
początkującego wówczas aktora, Juliusza Os
terwę. 
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Nie potrzebuję chyba dodawać, że chc dzilo 
mi jedynie o ukazanie nowych możliwości sce
nicznych i przygotowanie matcrialu forrnalm~go 
do inscenizacji wielkiego repE::-tuarn polsl-: ie6• . 
Stan bowiem tej inscenizacji w owej epoce wc
łał o pomstę do nieba. Nie miałem żadnych 

aspiracji dramatopisarskich i nie ambicjo, OWc<

łem na punkcie naukowego „pobi ~-'lania gro
bów", czyli rekonstrukcji starożytnr:ści t eOltral
nych. Z konieczności jednak musia łen.1 teorety
zować. Ale w moich podróżach po co. !•'!;1 :;"1sza-
rz~ clzie}Ó'-'~ teatru, odbywanych pod k ierun
kiem mi:]trza mojego i przyjaciela Edwarda 
Gordona Craiga, nie straciłem łączności z ma
rzeniem dawnym. Owszem, myśl przeciwst2-
wienia teatru monumentalnego rozpanoszonej 
na ziemi.ach f. olskich tandecie pseudoliterac
kiej, pseudopolskiej i pseudoreahstyc:znej, dziś 
jeszcze, najspokojniej w świecie zatruwającej 

\ ·idownic naszych teatrów „eklektycznych" -
myśl ta pogłębiła się we mnie i wzmocniia 
moją , 03t3wę estetyczną wobec przestarzałego , 

bezrnyślnego i szablonowego niby-realiz. u 

tcl:h iki dramatopisarskiej, gry aktorskiej i for
::iy inscenizacyjnej. 

Wojna i to, co po niej nastąpiło , nauczyła 

prncow i ów sztuki, że zadania ich n ie mogą 
ograniczać się li tylko do wysiłków czysto ar
tystycznych, że „sztuka jest bronią" i że pier
wej należy organizować „teatr wojujący", za
nim się plany „teatru triumfującego" kreśli. 

Ten nowy pogląd na społeczne zadania teatru 
nie oci rnzu wycisnął piętno na m ojej pracy re
żyserskie j i inscenizacyjnej. Dosyć osamotnio
ny r'ro .ze od reformy teatru konwencjonal
nego, musiałem przyjąć taktykę posuwania siG 
naprzód etapami. Wynikł stąd przymus chwilo
wego coinięcia się i o 'robienia rzeczy jeszcze 
n ie zrealizowanych, a dla dalszego rozwoju ko-
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Liecznych (stylizacja „starego teatru", insceni
zacja widowisk nierealistycznych, abstrakcjo
nizm inscenizacyjny). Z tego whśnie okresu efo-
tuje się Pastorałka oraz szereg v1idowisk di
gijnych, iudowych, stylizowanych l~o ,1._dio
-oper itp., grywanych w Reducie i w pierwszych 
miesi:1cach Teatru im. Bogusławskiego. Pasto
ralka jest tylko dokumentem pewnego okresu 
m.e j prGcy teatralnej. Niczym więcej. 

Tem at zasadr:iczy Pastorałki, ozdobiony licz
nymi intermediami i bardziej szopkowa niż mis
teryjnie ujęty, ukazał się po raz pierwszy na 
scenie Teatru Polskiego w Warszawie w roku 
1919. Konstrukcja sceny, pomysł Wincentego 
Drabika., na~;ladowała szopkę krakowską, po
zwalając akcji rozwijać się na dwóch piętrach 
i w bocznych wieżycach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się 
w latach 1923 i 1924 w Reducie. Tu zdecydo
wałem się uwypuklić wszystkie m omenty mis
t<? ryjne, a folklor przedstawić, :'e s ię tak wyra
żę, ,,na surowo'', bez kunsztownych v.rymysłów 
i burlesk w ych przejaskrawień „zawodowego" 
teatru. Zamierzeniom moim sprzyjało znako-

icie ubóstwo środków technicznych, a jeszcze 
więcej młodość i entuzjazm redutowców. T n, 
0siągnięty przez Redutę, był czymś jedynym w 
sw~) i '!"!l rodzaju i na innych scenach, w innych 
W' r u nkach r Lystycznych i w innym nastroju 
r:ie da ł się pow tórzy ' . 

Godzi się zaznaczyć , że aktorzy redutowi w 
owym czasie z humorem ludzi świętych upra
wiali cnctę niei.viarygodnej wprost nędzy, co 
nie przeszkadzało im śpiewać, tańczyć, grać 

na jnow ze role, statystować, sporządzać rekwi
zyty i kostiumy -- bezimiennie, gdyż afisz nie 
podawał ich nazwisk. 
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Nie mogąc inacze~ tym arcydoskonałym ko
l\; nikom wyrazić mej nieskończonej wdzięcz
ności, dekonspiruję po raz pierwszy nazwiska 
głównych wykonawców Pastoratki: Maria -
Mysłakowska, Joseph - śp. Turczyński i Zby
szewski, Archanioł Michał - Żabczyńska i 
Knobelsdorf, Archanioł Gabriel - Żabczyński, 
Adam - Jaracz i Brodzikowski, Ewa ~ Pe
rzanowska, Kuncewiczówna, Wiercińska, Król 
Kacper - Kochanowicz, Król Melchior - \-J'ier
ciński, Król Baltazar - Miciński, KorydÓn 
-- Poręba i Al. Wasie!, :i\1aścibrzuch - Zby
szewski i Arnoldt, Damesta - Zawisłowski 

Chleburad - Żabczyński, Ryczywół - Bogda~ 
Wasiel, Bartos - Kiernicki, Żydek - Jarniń
ski, Rabin - Janicki, Herod - Chmielewski, 
Herodowa - Hohendlinger i Kunina, Karczmar
ka - Jakubowska, Śmierć - Hollakowa, Ho
hendlinger i Życzkowska, Diabeł - Zawistow
~ki. 

Reduta w swych pierwszych podróżach po 
całej Polsce opierała repertuar przeważnie na 
Pastcrałce, Misterium Wielkanocnym i piosen
kach ludowych i staropolskich przeze mnie 
mnie inscenizowanych (Pochwala wesołości) . 

Poza Redutą wystawiały Pastorałkę nastę

pujące teatry: krakowski, toruński, bydgoski, 
lubelski (pod dyrekcją Sbnisławy Wys:>ckie j) , 
dwukrotnie Teatr Nowy w Pozna!'liu i Tea _ 
im. Bogusławskiego w Warszawie. 

Muzykę do Szopki staropolskiej (granej w r . 
1919 w Teatrze Polskim) w liczbie 80 :.:urnerów 
skomponowałem sam. Częścią tego materiału, 

odpowiednio zmodyfikowanego, posłużyłem się 
w roku 1923 w Reducie. Nie mając pieniędzy 
na orkiestrę kierownictwo Reduty orzekło, abym 
ja do śpiewów na fortepianie, ustawionym na 

IO 

widowni, akompaniował - i, jak twierdzili 
Osterwa i Limanowski, tak było najlepiej. W 
roku 1924 skorzystaliśmy ze współpracy nasze
go „brata muzycznego", świetnego organisty i 
choralisty , Bronisława Rutkowskiego. Wówczas 
to część muzyczna Pastorałki wzbogaciła się 

o szereg chorałów z roku 1635, a muzykę lu
dową zinstrumentował Rutkowski na zespół 

smyczkowy i klarnet. W teatrze im. Bogusław
skiego wykonano Pastorałkę z muzyką w ukła
dzie moim i jednego z najwybitniejszych dziś 
przedstawicieli młodszej muzyki polskiej, .Tana 
Maklakiewicza . 

(L. Schiller: Pastorałka, Warszawa 1931) 
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W REPERTUARZE PTN 

Stanisław Bieni sz 
CZERWONE 
SŁONECZKO 

Reżyseria JERZY POŁOŃSKI 

Scenografia ROMAN NOWOTARSKI 

Kostiumy ROMAN KALARUS 

Prapremiera 27 IX 1980 

Bułat Okudżawa 

SIEDEM DNI 
TYGODNIA 
Scenariusz BOGUMIŁA KURCAB, 

EW A KWIECIEŃ 

Reżyseria WŁODZIMIERZ PAWLAK 

Scenografia EDWARD JĘDRZEJKO WSKI 

Muzyka BUŁAT OKUDŻAWA 

Opracowanie i kierownictwo muzyczne 
MARZENA MIKUŁA 

Premiera 7 XI 1980 

Od lewej: Andrzej Lipski (Bolek), Czesława Monczka (Iwa), 
Edmund Ogrodziński (Kazik), Marian Kierycz (Wiktor, Ma
rek Łyczkowski (Stasiek) 

Od lewej: Alina żubr-Kalinowska (Matk a), Jerzy Siwy (Oj
ciec), Stefan Leński, (Makslik). Iwona Wierzbicka (Maria), 
Edmund Ogrod'ziński (Kazik) 
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Od lewej: Wincenty Grabarczyk, Piotr Krawczyk, Mieczy
sław Całka, Andrzej Lipski, Hanna Boratyńska 

ł4 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

MIECZY SŁ A W DASZEvVSK! 
Kierownik literacki 

WŁADYSŁA \V ł,A \VICrI 
Konsultant programowy 

EW A KWIECIEŃ 

Dyrektor administracyjny 

RYSZARD DULBAS 

Sekretarz Teatru 
KRYSTYN A GRABARCZYK 

Przedstawienie prowadzi 

BOŻENA LINIBACH 
JA N BĄK 

Kontrola tekstu 
GRAŻYNA NESTOROWICZ 
STANISŁAW TODOR 

Redakcja programu 

EWA KWIECIEŃ 

Obwoluta i opracowanie graficzne 
.JA. -usz KRZYŻOWSKI 
Zdjęcia 

JERZY HLA WSA-HLA WSKI 
BOGDAN KRASICK I 

Kierownik Biura Organizacji Widowni 

BARBARA MATRAJ 

Bilety można zamówić telefonicznie 

Nr telefonu centrali 71 32 56 

1\ r t 1. Działu Or ganizacji Widowni 71 54 93 
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Zespół technic'zny: 

Kierownik techniczny 

ZDZISŁAW LIMBACH 

Kierownik pracowni krawieckiej 

MARIAN BIAŁAS 

Kostiumy damskie 

ERYKA KOZŁOWSKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 

ALEKSANDER CHUDALLA 

Kierownik pracowni perukarskiej 

TERESA PENCARSKA 

Kierownik pracowni malarskiej 

JERZY SEIBEL 

Prace butaforskie 

ANIELA KUCHARSKA 

Kierownik ślusarni 

STANISŁAW STEC 

Oświetlenie 

ANTONI PODLESZCZUK 

Efekty akustyczne 

GIENADIJ MAŁASZKIEWICZ 

Kierownik sceny 

EMIL MIKA 

Rekwizytor 

MARIA BREM 

ppp. d-t, 14•8-80, 'ooo 





LEON SCHILLER 

PASTORAŁKA 

Misterium ludowe 

z muzyką Leona Schillera 

i Jana Maklakiewicza 

Reżyseria 

1\UECZYSŁA W DASZEWSKI 

Scenografia 

PIOTR OBRACAJ 

Opracowanie i kierownictwo muzyczne 

MARZENA MIKUŁA 

Choreografia 

MARTA BOCHENEK 



PROLOG 

CAŁY ZESPÓŁ 

SPRAWA PIERWSZA 

UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW 

Adam ANDRZEJ LIPSKI 
Ewa BOŻENA ROZWORSKA* 
Diabeł WINCENTY GRABARCZYK 
Archanioł Michał PAWEŁ WINSCZYK 

Maria 

SPRAWA DRUGA 

ZWIASTOWANIE 

Archanioł Gabriel 
CZESŁAWA MONCZKA 
SZCZEPAN Ł YZW A 

SPRAWA TRZECIA 

MARIA I JOSEPH 
W BETLEJEM NOCLEGU SZUKAJĄ 

Maria 
Joseph 
Pachoł 

Karczmarka 
Szlachcic 
Chłopka 

Chłopek 

WŁADYSŁAW PAWŁOWICZ 

MARIAN KIERYCZ* 
KRYSTYNA IŁŁAKOWICZ 
JERZY SIWY 
ALINA ŻUBR-KALINOWSKA 
ALEKSANDER RZĄDKOWSKI 

SPRAWA CZWARTA 

ADORACJA ANIELSKA 

Maria 
Joseph 

·"~nioło-v·:;i2 - --- ---hlA":ttrA KASP:RO\ViCZ 
JANIHA . KROKOWSKA 
GERTRUDA SZALSZÓW .\ 
!WONA WIERZBICKA 

Wołek 

Osiołek 

Aniołowie 

Kory don 
Maści brzuch 
Dame ta 
Chleburad 
Ryczywół 

Bartos 
Zydek 

EWA ZYLANKA 
GRAŻYNA NESTOROWICZ* 
BOŻENA ROZWORSKA * 
ANNA ZAPAŚNIK* 

PIOTR KRAWCZYK 
STANISŁAW TODOR* 

SPRAWA PIĄTA 

ACTUS PASTOłtALIS 

MIECZYSŁAW CAŁKA 

JERZY SIWY 
MAREK ŁYCZKOWSKI 
SZCZEPAN ŁYŻW A 
ANDRZEJ LIPSKI 
WINCENTY GRABARCZYK 
MIECZYSŁAW DASZEWSKI 

SPRAWA SZÓSTA 

O HERODZIE OKRUTNIKU 

Heród ALEKSANDER RZĄDKOWSKI 
Herodowa HANNA BORATYŃSKA 
Trzej Królowie: 
Kacper STEFAN LEŃSKI 
Melchior EDMUND OGRODZIŃSKI 
Baltazar PAWEŁ WINSCZYK 
Feldmarszał PIOTR KRAWCZYK 
Śmierć HALINA PIŁATÓWNA 
Pachoły 

SPRAWA SIÓDMA 

ADORACJA PASTERSKA 

CAŁY ZESPÓŁ 



He1·odowa 
Herod 
Śmierć 
Diabeł 

SPRAWA ÓSMA 

KAŻŃ HERODA 

EPILOG 

CAŁY ZESPÓŁ 

ZESPÓŁ MUZYCZNY: 

• adept 

MARZENA MIKUŁA - organy 

MAŁGORZATA SEGETH - skrzypce I 

TERESA SEG ETH - skrzypce II 

CZESŁAW KASPEREK - klarnet 

ANDRZEJ KRAJZEL - wiolonczela 

PIOTR PAMIN - klarnet 

JANUSZ SKUTELA -wiolonczela 
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