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Lucjan Rydel 

KOLĘDA 
Mędrcy świata, Mona!OChowie 
W złQcistyie'h mitrach na głowie 
Im w lichej szopie, na słOlll1ie 

Bóg objaiwił się widoonie, 
Woielon w żywym słowie. 

I do diziiś dnia w pieśni staTej, 
Pełni wielkiej, słodkiej wiary 
I wesela, i powagi, 
Tuzej królowie, wschodnie Magli. 

Niosą Mu swe dary. 

I do dziś d:nia w tej stajmce, 
Gdzie to Bóstwo niemowlęce, 
Jasna kolęda zasiada, 
Święte dzieje <J1Powiada 

W ,prosfaczej piosence. 

Jeńcy świata i .tulacze, 
Co królestwo swe żebracze 
Noszą sobie wiecznie, wszędzie, 
Biegną ku jasnej kolędZiie, 

A serce w nich płacze. 

Nie z weselem JJrzyszli w bnie, 
Z czołem nie w złotej koronie 
Prrz:ed tym żłobem konnie klęczą 
Ból żelazrną iim obręczą 

Scisnął sine skronie. 

DaTy swoje niosą oto: 
Nie kadzidło, mirrę, złoto, 
Jego <rany i kajdany 
I niewolą duch :anękany, 

I wew-nętr.ziną z.gry.zotą. 

A kolęda im ukaże 
W gloniach i niebiańskim c:za:rze 
Matkę z synem w złotym blasiku 
Na częstocho:wskim obraz'ku -

I jękną Łazarze ... 
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poeta, draimaiturg, prozaik, 
krytyk i tłumaoz żyje w sw1a
domości. społec~nej przede wszy
stkim jako śmieSlZ.ny gaduła Pan 
Mrody z „Wesela" St. Wys;piań

skii.ego oraz z anegdoty T. Boya:.. 
-Żeleńskiego dotyczącej ś1uhu im,
itelektualisty Rydla z wiejską 

dziewczy111ą z Bronowic. 
ów pl01t!karslki, płyitkoi obraz 

kr.zywdzi Rydla zarówno }alko 
człowiEtka, jak i twórcę oraz po
pularyizartJo.pa naiurki i sztuki w do
bie Młodej Pols1ki. 
Był on bowiem człowiekiem 

o wielkiej kulturze humanistycz
nej, emdycji oraz prawdziiwej 
pasji twórcrzej. Jest autorem zbio-; 
ru „Poezji" wydanego w 1899 
Toku, a ilustrowanego przez .wy:.. 

spiańs.kiiego, popularnej ongiś 

~1kc•nstr.uowamej z pierwiiast1ków 
-..v.:~.rzen.iawych i ·obyczajowych 
21wiązanych z po.staciami Głupie

go Maci1Usia, Bm.uty i Kusego, a 
iakże z wątlku miłosnego - „baś

ni dramaitycznej" „Zaczarowane 
koło", widowiska j~sełkowego 

„BetleJem ,polslkie", 3-<częściowej 

tra-gc<lui hiS1tocycznej „Zygmuri1t 
Aiu,g.us:t" i in. Napisał ksiiążki dla 
d!zieci („P.a<n TwaTd.owski", „Ma
dejowe łoże"). Wsła•wil się rna

lkom:łtymi przekład.ami liryków 
Horacego, „Amora i Psyche" Aipu
lejusza, „Iha-dy" Homer.a (prze

.kład. nie z-0S1tał ddkol'lczony), „Sa
wantek" Moliera i „$wiecznika" 
de l\iusseta. 

W~el.ką pasją L. Rydla był te
artr. Z teatrem 'k!raiko•w&kim 
wspólpracov;ał nie tylko ja'k-0 
aiute:r sz.tlllk dramatycznych i czło
nek Komisji Teatralnej magis
trartru. W okresie dyrelkcji L. Sol
Skiiego sprawov,rał w Teatrze M.iej
Skirrn fu'nkcję kierownika literac
kiego (pierwszego w teatrze kira
kowskirm), a w 1915 roku, po nie
spodziewanej śmierci T. Pawliko
wskiego, objął na sezon dy.rekcję 
tej sceny, pn~forujqc na :niej re
pertuar .pcilsiki . 
s~czególnym za1n teresowaniem 

Ry;dla oieszyła się iC.ea sbwocz:t
nia polskiej sceny ludowej z od
irębnym reperbuarem. W artykiu
le~manif.eście „Teatr wiej::.ki przy
szłości" opuWikowanym w 1903 
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rokiu w „P.rzeglądrzie Powszech
l!l)'Tffi" pisał: ,,Powiedzmy wszela
ko sami, my, któ:rrzy w tea1trze 
bywamy, czy nie oddziaływa on 
o wiele silniej, be71pOŚI'ediniej niż 

książka, bo myśli ożywia grą, 

głosem, strojem, przemawia rów
nocześnie do dtuszy prr.zez Z'lnys
ły. Ksiąi.L~a mówi do jednego czy
telruika, teatr zaś do całej dużej 

gTUtpy, która wzajemnie swą o
beonością podnieca się i rozgrze
wa czasem aż do entu.zjazmu". 

Rydel właśnie w jasełkach upa
trywał mądlrą i atrakcyjt.11ą for
mułę dla teatru ludowego (t:zm. 
prezentorwainego przez lud i dla 
I.udu) .i dlaitego pr:zyjął od Towa
:rzysitwa Kółek Rolniczych propo
:zycj ę na\l)isa·nia nowego, opairte
go na tradytji, choć różnego od 
szkolnej i parafialnej stylistyki, 
wirdowi.Eika. I ts.tk w 1904 roikiu po
v.~tałt:::l opairte n:l szo.p2e :k.;:akow
skiej „Betlejem polskie". 

W edycji książkowej „Betle
iem ... " ukazało się w 1906 roku. 
Ta umiejętnie czerpana z tradycji 
polskrich, średniioWiiecznych mate
riałów żakowskich opowieść betle
jemska została wkomponowana 
w krakowski pejzaż i w refleksję 
o losach narodu polskiego. Wido
wisko cieS'Zyło si.ę wńelkim powo
dzeniem u współczesnych Rydlowi 
i - zwłaszcza w Krakowie - by
ło grywane każdej zimy z udzia
łem najznakomitszych artystów. 
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Z 
apadła po trosze w niie
pamręć osoba Lucjana 
Rydla. Gdzież świadko

wńe jego ślubu z chłop

ką, Jadwigą Mlikołajczykówną, 

siostrą Włodzimieraowej Tetma
jerowej... Któż drziś zajmuje s.ię 

pl'olbkami o weS€1Ju w BronoiwJi.
cach czy o „Weselu" Wyspiań
skiego, które - jak w.iad~mo -
pow"ISltało na kanwie urocrzystości 

bronowickiej, a wystaswione za
łe<lrwie w pa>Ię miesięcy od ślubu 
Rydla t_yle wzbudziło żalów, nie
pokojów i konko;wersji. 

Dziś „Wesele" żyje własnym 

życiem, zamaTły skandale i plot
k1i, których bohaterem był wów
czas i Rydel, ale plotka literacika 
O'~rnza ła &ię si•lniejsiza. I nieodosob
nione są sądy, że „Wesele" Wy
spiańskiego i „Plotka o «Wese
lu» Wyspiańskiego" Boya-Żeleń
~iego zabiły Rydla jako pisairza, 
„za.§nnies:zyły" go. 

Do pamięci pokoleń pTZes.zedł 

jego ko1r1terfekit odbirt:y w krzy
wym zWiierciadle; wyblakły inte
Ji.gent w birnoklach, nerwowy ga
duła i prześmieszny chłopoman. 

Ale w miarę upływiu lat wi.2€
ronek Rj"dla rysowamy jest co
raz wyiraźniejszą krres'ką, uwypu
klającą jego nieprzeciętną osO'bo-

wość i tale,nt. Że to nie jaikiś ma
n1i3.lk w kie.rezyji (bo, że wieś pod 
bar„,\mym kolmyterrn kryje ciem
ne str.::my swej egzyste!llcji p!rZe
konał się na wła'SIIlej skÓ!r1Ze), ale 
- poeta i dramartJUrg, krytyk 
i ,puiblicysta, tłuirnacz i wylkładow
ca, hum-:mi:;:rt:a, erudyta, działacz 

sp0Jec21ny, pa•tirio.ta. 
vV w.iecznym ruchu, w wiecz

nynn drzi=ikl1niu... A jedmą z jego 
pasji był teaftr. Za pie;rwszej dy
J'€•kcji Ln.tdwika Sol.iilkiego, w 1905 
r ., był k1ieirawni!kiem liiteraclkiim 
Teamru iun. J. Słnwaokiego w Kra
kowie, później w 1915/16 jego 
dyrekitorem. 

Do rzeczy zapadłych w nie.pa
mięć z twórczości Rydla - bo 
nie tak wiele pr.zeszło z niej do 
świadomości po.tomnych - na
leży i „Betlejem polskie", giraine 
'O.ngiś często i z powodze'Jl·i€m 
p.nze--z teatry za w od owe i arna toir
st.1<ie. 

Prapremiera „Betlejem" od
tbyła się 28 gr.udin,ia 1904 r. w 
Teatrze Miejskim we Lwoiwie, 
premiera krakoW'Slka w Tea tr:ze 
Ludowym 6 stycznia 1905 r. Gra
ne było rÓlwtnież, i to p.nzez sa
mych chłO(pów, w Toniach (dokąd 
przeniósł się •poeta z Bronowic 
Wielkiich), a także w Bronowi
cach. 

Lucjan Rydel, wychowa.ny w 
tiradycja.ch nairodowo-!palbriotycz
mych (jego przodtkowie związani 

1byl·i z wailikarni w laitach 1830 
i 1863) stworzył nie 1tyllko barw
ne wlidowisko. „Betlejem" stało 

się narodowyrrn misterirum, „ku 
pclk!rzepieniu serc". 

Było swoistym podiręcz.ni~em 

histoni:i Polski, budz.iło patria~ 

tyzm ii miłość do ojczyzny, 
przypominało o chwale i sła

wie dawnej Rzeczypospolitej nie 
tyLko mie zlkańcom zniewolonej 
•brzeana zabotrami ziemi, ale tak.że 

os.amotinionyun na obczyźnie 

emigr.anfom. Było taikże kontt.ymu
acją ·wa1kii. o ję-zyk polski, które
go najlepszym nauczycielem był 

wła§nje teaik - o mocne pnzy
warrcie do zriemi ojczystej, od któ
rrej odenwać lud polski starali się 
usilnie zabotty. 

Rydel był ma-rzycielem ja-
ko poeta. Ale był i realistą - ja
\lrn historytk. O Polsce wo1nej, nie
ipcdległej, WS'pa·niałej - mairzył, 

•a.Ie ... już w reku 1917, miuno cho
rnby, pisał podręcz.n& hrist-cxrii 
Polski dla srzikół w państwie pol
skim. 

A kiiedy po jego śmierci otJwar
ito list, w •któirym żegnał się z 
najbliżmymi osobrumi, znaleziono 
d takie słowa: „Szikoda, że nie 
do.żyję wollnej, z..jednoczonej, nie
po.dległej Polski". 

„Zaazarowacne koło" poety -
to pol~ość. Żył w jej z.aikilętym 
lkręg•u i nigdy go nie opuścił, na
wet po rmkochaniu się w kultu
rze helleńSkiej. I tą po.Jskością 

tchnie ca-la Rydlmvska twórC'ZDŚĆ. 

Gracjana Miller 
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DIABEŁ: 

(wychyla się zza kurtyny 
i rozwija cyrograf) 
Hej! pójdźno do mnie mos.pamie 
I z tobą koniec się stanie; 
Dal\v.ne my rnchun!ki mamy. 
Pójdz'iesiz do piekielnej bramy. 
Za długie z tobą moZJoły, 
Czas ci już naipić się smoły. 
(zbliża się) 

PAN TWARDOWSKI: 

Jeszaze .dalElko od zabr.ania duszy, 
Pójdź wnuczilru Lucyipera, obetmę 

ci 1Uszy, 
(sklada się szablą) 
Skropię cię szablą i wodą 
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święconą . 

Najśwtiętsza Panno, bądź moją 
obroo.ą! 

(cliabzł ucieka) 
Ha-'ha-ha! Zwąe'hał diabeł, że 

chodzi o skórę 
I czmychnął gdzieś w mysią 

dziiiuirę. 

(L. Rydel -
„Betlejem polskie") 

„linteirmedi!UJill jako gatu'Iletk te
atralny ufonmo·wało się w Polsce 
już w XVI wiieiku, w czasie, kie
dy zaczęto wystawiać dłuższe 

szt•uki podzielo111e :na akty lub sce
ny, a więc w moonencie, kiedy 
i d;r.amartur.g, i inscenizator prze
widzieli p-o•trzebę segme1ntacji 
prz.ebie-gu srz;tulki na jasno wyod
rębnione częsc1 oraz potrzebę 

\.Voprowadzenria innych treści, od
miennych od wątku lub na.s troju 

SZibulki właśc1wej. Więcej jeszcze, 
i•ntenmedńum przerywało na jakiś 

czas iluzję sceniczną, za.wieszało 

czas przeill.1:aiwri·ainej właśnie sztu-

ki, wprowadzało inne ,persony 
dramatu, cały od!mienny świat, 

zwykle mający mało ws·pólnego 
z tamtym pirzed chwilą ogląda

nym. Irrne były też techniikii dra
ma tyrane, irune środki wyrazu sce
tniC7Jl1ego, o.dmienny gest, sposób 
chodzenia, :naiwet język". 

Julian Lewafiski 
„Dramat i teatr średniowiecza 

i renesansu w Polsce" 
PWN Warszawa, 1981 



S 
zopka, rz którą kolędnicy 

na Boże Narodzenli.e ob
chodziili domy, wyszła z 
kościelnych jasełek 

przedsitawień religij1nych tna Bo
że Narodzentie, wyobrażających 

żłobek z DZJieciątkiem Jezus w 
szopce, Najświętszą Pannę, św. 

Józefa, Trziech Króli, przybywają
cych z hołdem ti.td. Stawiano ją 

niegdyś w jakimlŚ kącie kościoła, 

czasem rzajmując oały ołtarz; by
ła to szopk:l ina cztere<:h słupkach 
z wierzchem słomianym, na łokieć 
wysoka ti szeroka, pod nią żłobek 
(jasełka właściwe) lub kolebka, 
ćwierćłokciowe; w nim osóbka P. 
Jezusa z wosku ulana albo wy
pchana konopiami w papierze lub 
płótnie, owinięta w pieluszki z 
płatków płócientnych; przy żłobku 
z jednej strony wół, osieł, z dru
giej Maria .i Józef, z tej samej 
materi.i; pod i nad dachem anioł
kowiie; 111a tym rusztowaniu za 
szopką nadchodzi1i pasterze z da
rami, obok :nich po obu stronach 
d.nni pasterze, lud, Żydzi z róż

nymi towarami, m.iewiasty dojące 
krowy. To wszystko było n:iemym 
widowiskiem, tylko garnący się 

około nich pobożni śpiewali kolę
dy i pieśni kościelne. Widowiska 
te przeszczepili franciszk.an.ie z 
Włoch i wysadzali się 111a wysta
wti..enie ich z największym sump
tem ti pomysłowością; zmieniali je 
tylko wedle śwląt. Okazałością 

tych zmieniających się scen wy
różniali się kapucyni. Dla uroz
maicenia niemego i nieruchomego 
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widowiska wprowadzali reforma
ci, bernardy.nti. i franciszkanie sce-
1ny rz mar.i:onetkami; braciszkowrie 
zakor.mi przez szpary w rus'.btowa
niu wysuwa1i figurki ruchome, 
płatające wszela·kie figle, gapiła 

się na to publicz:ność, służące, ża
cy, chłopcy z warsztatu i gdy nad-

to się pchali, kropił .ich zakrystian 
prętem. Same kolędy, humorys
tyczne nieraz, naprowadzały w 
końcu na to, aby te dotąd nieme 
figurki ożywić wierszami, tym 
bardziiej że i tradycja misteniów 
wielkop:ątkowych podawała goto
we wzory. 

Lecz te głośne teraz jasełka, 

z zawsze komicznymi Żydami, 
z Węgrami przedającymi swoje 
driakwie i li.inne leki, z tańcującą 
karczmarką, z pyszmym Herodem, 
śmierc.ią i diabłami, przyprawi
ły szopkę o wyrzucenie z kościo
ła; te świeckJ.e żarty pr.ofanowa
ły !kościoły i w pierwszej poło

\.\i-e XVIII w. pozabraniali bisku
pi U.eh wystawiania w kościele, ze
zwalając tylko na dawne nieme 
i nieruchome figurkii.. Publiczność 
jednak tak w nich zasmakowała, 
że kolędnicy sami, którzy już daw
p:iej na Trzech Króli obcho
dzili domy z gwiiazdą płonącą, 

chwycili się szopek, czy prowa
dząc je z sobą i podstavr.i.ając im 
teksty, czy nawet w byle ja.kim 
przebraniu sami jako aktorzy wy
stępując. Młoda stosunkowo szop
ka, świetna inieraz w zabytkowym 
wykcmaniiu, z dawnymi kolędami 
pierwotruire niie miała łączności, a 
jeśli się czasem do niej li koza 
przyplątała, to wyszła ona z ogól
nego przebierania się w kształty 

zwierzęce, z praktyk starych po
gańskich i dlatego przez Kościół 
bezwzględrne tępionych. 

Trzaski, Everta i Michalskiego 
„En-::ylclopedia Staropolska" 

Warszawa 1939 
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Istm:iejące opracowania jasełek są nader liczne, przewazrne jednak 
mają cme tę wadę, że Narodzenie Chrystusa bywa w nich przedsta
wione historycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa wszystkiim zda
rzeniom towarzysrzącym Narodzenriu Pańskdemu nadała od dawtien daw
na rndzimy, polsk~, miejscowy tnastrój li koloryt. 

Niechaj nam w jasełkach nikt inie przedstawia, że Jezus urodził stę 
w Palesty1niie, w jakimś oiepłym kraju palm i figowców, li że przy
chodzą do betlejemskliej stajni jacyś hebrajscy, pół nadzy pasterze. 
Zapewne, ta1k było historyczniie, ale w jasełka.eh to ITllieprawda. Biblijna 
Palesltyna nlie istnieje. Rod2ił się tu, między namń, wśród polskiej 
mroźmej zimy, a Betlejem leży w Polsce, gdz.ieś w Krakowskiem, 
Pros:rowskiem czy w Sandomierszczyźnie. Przez szpary nędznej szopy 
dmą północne wichry, u zaneżonej strzechy WTiszą sople lodu, górą 
niebo wyiskrzone gw.iawami, a między nimi najjaśntiejsza - ta bet
lejemska gwtiazda, zwii•astunka Odkupiciela. Do szopy cisną się tłumnie 
n.ie żydowscy pasterze, 111ie Azraeie i Izmaele w wielbłądziich skórach, 
ale Kuby, Maćkii, Bartkd. Przynieśli z sobą; co mogli: ten kurę, ów 
kozę, szewc bucikli dla Dzń.ecliątka, cieśla dla Niego na zabawkę łmz:y
żyk, a kowal gwoździki. Mróz skrzypi pod ll1()gami wspaniałego orszaku 

Trzech Kró1i, !którzy brrną z darami przez zaspy, wlokąc za sobą p.o 
śn!egu złcaiste płaszcze ( ... ) 
Jasełka powinny mieć czysto miejscowy, swoisty, czysto polski cha

rakter. Jest to przedmiot wspaniały, dotąd należycie nie wyzyska·ny 
po literacku. Jasełka takie, które by trzeba nap~sać, musfałyby być 

wysnute z kolęd, z ka1I1.tyczek. ( ... ) Z tych kolęd na•iwnych li w lichy 
rym po prostu ubr-amych morna by stworzyć d21ieło w:elkie, samodz..iel
ne, obraz Bożego Narodzenia p.olskiego ... 

/~ 
~\ 
\ 

Lucjan Rydel 
„Teatr wiejski przyszloś::i" 
(w:) Przegląd Powszechny 1903 z. 3 

·, ~ . . 
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roku 1906 ukazało się „Betle
jem pDlskie" rnakładem D. E. 
Friedleina. Kolorowe ilustracje 
malował szwagier Rydla, Włodzi
mierz Tetmajer. I jak malował! 
Malował szopkę pod słomianą 

strzechą i kontury wawelskich 
wież, malował robotrników i rze
mieś1ników pod czerwonym srzt:an
darem, obOlk Herodowego tronu 
ustawiał Prusaków w pi:!kielhau
bach i wieszał złowrogie, czarne 
pruskie orły, wskrzeszał mundu
ry wojska pDlskiego, kościuszkow
skie sukmany, gronostaje królów, 
orły polskie, przedstawiał biedne 
dzńeci ri: kobiety z wielkopolskiej 
WrzeŚnii. Ilustracje odpowiadały 

w zupebności treści. 
Grzymała-Siedlecki w 1961 ro

ku napjgał, że „dzisiejsze pokole
nie nk nie wie o Rydlowym „Be
tlejem", które stało się przecież 

wzorem dla wszystki-ch literackich 
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szopek - satyrycznych czy ob
rzędowych, jak ~ wtidowńsk w ro
dzaju „Pastorałek" Leana Schil
lera". To w łaś.nie pierwszy Rydel 
w latach niewoli wpadł na gel'lliial
ny pomysł, by szopkę betlejem
ską ożywić polStką historią i prze
życiami Polaków. Stworzył barw
ne li soczyste ludowe widowisko, 
!i patriotyczny fresk polsk,ich lo
sów. 

· Józef Dużyk -
Droga do Bronowic·. 

Opowieść o Lucjanie Rydlu. 
LSW 1968, 

O W IERZBO POLSKA 

O wierzbo polska, uboga i siwa, 
Jaką ty siłę masz w sobie żywotną 
Choć pień twój zrąbią i gałęzie potną 
Choć rdzeń twój ogniem wypalą do żywa, 

Ty w sobie życie chowasz - up01·czywa, 
W ciąż zmartwychwstajesz i z wiosną powrotną 
Ssiesz korzeniami moc z ziemi wilgotną 
I młodych pędów zieleń cię okrywa. 

Narodzie polski, jakaż niepożyta 
Jaka cudowna w tobie tkwi potęga! 
Ojczyzna twoja od stu lat zabita 

I cios po ciosie do trzew ci aż sięga, 
Ty trwasz ... Ptak srebrny nad pożogą świta 

Feniks twój, z krwi się i ze zgliszcz wylęga. 
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Koordynator pracy artystycznej 

LIDIA LUTCZYK· 
Kierownik działu organizacji widowni 

JOLANT A SPERRA 
Kierownik techniczny 

EDMUND POMARAŃSKI 
Brygadier sceny 

BOLESŁAW POBOCHA 
ZENON PIWOWARCZYK 

Swiatlo 

RYSZARD ZAJĄC 
Akustyk 

WIESŁAW CICHOŃ 

Rekwizytor 

ZBIGNIEW WOLAŃCZYK 

' 

Kierownictwo pracowni krawieckich 

MARIA SZYKSZNIA 
MARIAN MAZUR 

Prace perukarskie 

BOGUSŁAWA BARTKIEWICZ 
Kierownik pracowni stolarskiej 

ZBIGNIEW KARYS 
Prace malarsko-modelatorskie 

MARIAN SZTUKA 
JERZY OBARA 

SZCZEPAN MARKOWSKI 
Pra'Je tapicerskie 

ANTONI KANIOWSKI 

15 



W REPERTUARZE: 
Juliusz Słowacki - BALLADYNA 
Alfred de Musset - KAPRYSY MARIANNY 
Jacek Stwora - CO JEST ZA TYM MUREM? 

TEATR 
KIELCE 

IM. S. ZEROMSKIEGO 

UL. SIENKIEWICZA 32 

telefony: 460-48 centrala 
447-65 dyrektor 
475-00 kasa i organizacja widowni 

Redakcja programu 

MAŁGORZATA ISKRA 
Opracowanie graficzne 

WALDEMAR OLESZCZAK 
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LUCJAN RYDEL 

BETLEJEM POLSKIE 
Widowisko w 3 obrazach 

Fragmenty „P ASTORAŁKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ" -Ryszard Miernik 

PASTERZE 

Barr,tos 
Maciek 
~h 

Syuneik 
Wale'k 
Wojtek 
Jasiak 
Kuba 
Ariclhanioł 

Amioł I 
Anioł II 
Anioł III 
Amioł IV 
Amii.oł V 
Amioł VI 

OBRAZ I 

JERZY SMOLIŃSKI 
JAN PARANDYK 
LECH S ULIMIERSKI 
ANDRZEJ KIESZ (adept) 
ANDRZEJ NOWAK (adept) 
ANDRZEJ BORYSIEWICZ 
lVlAREK WIT 
EDWARD KUSZTAL 
GRAŻYNA SKOTNICKA 
JANINA UTRATA 

OBSADA: 

EWA SZW ANDROWICZ (adeptka) 
REGINA REDLIŃSKA 
ZOFIA KOEHLER 
JADWIGA DZIEDZIC 
DANUTA LEWANDOWSKA 

INTERMEDIU::\l SWIĘTOKRZYSKIE 

Marszałek 

Arcyk.aiplan 
Bartos 
Macielk 
Stach 
Symek 
Wale!k 
Wojte& 
Jasiek 
Kuba 
Ar.chainioł 

AmilOł I 
Amioł II 
Anioł III 
Anioł IV 
Anioł V 
Anioł VI 
Herodowa 
Mabka I 
Manka II 
Matka III 
śmierć 
SzatalI1 

Matka Świętokrzyska I 
Ma tika ŚVv'ięfulkrzyslka II 
Ma.tika Swięroikrzyska III 
Matka Święt'okr.zyska IV 
Pairty,za!fit I 
Par,tyzaint II 
Pat!'tyz.aint III 
Party.rant IV 
Partyzant V 
Partyzainrt; V I 

Party;zaint VII 

INTERMEDIC. l I 

Jędrek - Mędrek 

Żyd 
P.am. Twa.ridowski 
Szatan 
I>ziatlek 

HEROD 

Herod 
Kamclerz 
Wie1ki P ods.karbi 

ANNA SKARO.S 
JANUSZA SKUBIEJ1SKA 
IWONA URBAŃSKA 
GRAŻYNA BOBROWICZ 
MAREK WIT 
ANDRZEJ KIESZ (adept) 
ANDRZEJ NOWAK (adept) 
LECH SULIMIERSKI 
J AN PARANDYK 
EDWARD KUSZT AL 
ANDRZEJ BORYSIEWICZ 

EDWARD KUSZTAL 
JERZY A. BRA.SZKA 
CEZARY K.AIPLIŃSKI 
MIROSŁAW HENKE 
BOGDAN BUDZISZEWSKI 

OBRAZ II 

JEHZY JASIŃSKI 
STANISŁAW KAMIŃSKI 
ZDZISŁAW NO\VICKI 

INTERMEDIUM II 

Żyd 
P a.n Tw.ard'O'wski 
Szata:n 

ŻŁOBEK 

Ma.tka Boska 
Święty J ó.zef 
ArchamiWł 

Amiol I 
Ani'oł II 
Amioł III 
A:nioł IV 
Anioł V 
Anioł VI 
Sotach 
Symek 
Walek 
Jasieik 

Kiuba 

JÓZEF STYLKO 
EUGENIUSZ NOW AKOWSKI 
JERZY SMOLIŃSKI 
JAN PARANDYK 
LECH SULIMIERSKI 
ANDRZEJ KIESZ (ade:pt) 
ANDRZEJ NOWAK (ad€1Pt) 
ANDRZEJ BORYSIEWICZ 
MAREK WIT 
EDWARD KUSZTAL 
GRAŻYNA SKOTNICKA 
JANINA UTRATA 
EW A SZW ANDROWICZ (adeptka) 
REGINA REDLIŃSKA 
ZOFIA KOEHLER 
JADWIGA DZIEDZiIC 
DANUTA LEWANDOWSKA 
BARBARA MIKOŁAJCZYK 
JANUSZA SKUBIEJSKA 
IWONA URIBAŃSKA 
GRAżYNA BOBROWICZ 
IRENA MALARCZYK 
MIROSŁAW HENKE 

JERZY A. BRASZKA 
CEZARY KAPLIŃSKI 
MIROSŁAW HENKE 

OBRAZ III 

ANNA SKAROS 
BOGDAN BUDZISZEWSKI 
GRAŻYNA SKOTNICKA 
JANINA UTRATA 
EW A SZW ANDROWICZ (adeptka) 
REGINA REDLIŃSKA 
WFIA KOEHLER 
JADWIGA DZIEDZIC 
DANUTA LEWANDOWSKA 
LECH SULIMIERSKI 
ANDRZEJ KIESZ (adept) 
ANDRZEJ NOW AK (adept) 
MAREK WIT 
EDWARD KUSZTAL 



Kazimierz Wiel!ki 
JagieUo 
SdbieSki 
Husam Skrzydlaity 
K~federait baTSki 
Kooymie.r 
Legioinista Dąbxowsk.iego 

Ulan .z 1831 iiaku 
Powstainie<: z 1863 rokru 
Mieszczka poznańSka 

[---

STANISŁAW KAMIŃSKI 
CEZARY KAPLIŃSK.I 
JERZY SMOLIŃSKI 
.JAN PARANDYK 
JERZY A. BRASZKA 
EDWARD KUSZTAL 
MIROSŁAW HENKE 
ANDRZEJ BORYSIEWICZ 
JERZY JASIŃSKI 
GRAżYNA BOBROWICZ 

Reżyseria: 

ANDRZEJ DOBROWOLSKI 

Muzy\ka: Scenografiira: 
ADAM SZMEREK ANNA MARIA RACHEL 

OhoTeografiia: Asystent reżysera: 
GUSTAW KLAUZNER ZDZISŁAW NOWICKI 

P.rzedstawienie prowadzi - KRYSTYNA DOBROWOLSKA 

Kontrola tekstu ROMANA SZCZUREK 

PREMIERA - GRUDZIEŃ 1981 
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