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Na gościńcu ejiptowym, 
Przy Betlejem Dawidowym, 
\V bok przedmieścia. na ustroniu, 
Stoi sz.opa w szczerym błoniu. 

Niczym z wierzc·irn nfo pokryta, 
Suchą trzciną v.rnątrz poszyta, 
Od starości w ziemię wl egla, 
Tam przeczysta P<JJn n a zl egła. 

Kędy przedtym osie! z wolem, 
Odpoczywa! pod okolem. 
Na tym miejscu Matka z Bogiem, 
Rozgościła się z połogiem . 

Zydóweczka Bogu mihi , 
Hebrajczyk;i nam powiła , 

Imię Jez·.1s mu nadała , 

Jako wieczna Mądrość chciała. 

Patrz, człowiecze. jako leży, 
Ubożuchny , b ez odzieży. 
Mając Ojca Boga w niebie. 
A nie m a czym okryć siebie. 

Ten , co p taszkom b arwę da je, 
Na wiążce si an<1 przest aj e , 
Co wszytek świat w pal ach dzierży, 
Żebrze mleka u Macierzy. 

Uża lił się Józef otary , 
Posiał podeń swój pł aszcz zary, 
Bydło, czując swego Pana, 
Pa dło pr zed ni m n a kola n a. 

A Matuchna z ba e Ł ie , 
Którą woj e ś l iczne Lec, 
.Jak zwycza j. zawi j ał a , 
Pielu~zek z nie j n akrn j:i l . 

a łon i e Go swy m po' ie ła, 
i w j '1'!' ł ecz ach położył a , 
Ta, k tóregn porod zi ł a, 

ama na przócl pozd rowi ła . 



' .... 

„Była więc osóbka Pana Jezusa, a z boku Marja i Józef, stojący 
przy kolebce w postaci nachylonej, efekt natężonego kochania i po
dziwienia wyrażającej. W górze szopki, pod dachem i nad dachem, 
aniołowie unoszący się na skrzydłach jakoby śpiewający: Gloria in 
excelsis Deo. Toż dopiero, w niejakiej odległości jeden od drugiego, 
pasterze padający na kolana przed narodzoną Dzieciną, ofiarujący 
mu dary swoje, ten baranka, ów koźlę ; dalej za szopą po obu stro
nach pastuszkowie i wieśniacy , jedni pasący trzody owiec i bydła, 
inni śpiący , inni do szopy śpieszący, dźwigając na ramionach barany, 
kozły, między któremi osóbki rozmaity stan ludzi i ich zabawy wy
raźający : panów w karetach jadących, szlacht<; i mieszczan pieszo 
idących, chłopów na targ wiozących drwa, zboże, siano, prowadzą
cych wo~. , orząc. ·eh pługami, przedających chleby , niewiasty dojące 
krow , Zy dów różne towary do sprzedania na ręku trzymających 
i tym podobne akcje ludzkie." 

Ks. Jędrzej Kitowicz 

Widowisko na Boże Narodzenie, wraz z wielkanocnym misterium, 
stanowią główne źródła nowoczesnego dramatu europejskiego. Jego 
początków należy szukać w średniowiecznym officium, zaczynają
cym się od oratoryjnego zawołania: „Quem quaeritis?". - „Kogo szu
kacie?" brzmiało pytanie zakonnika-aktora, skierowane pod adresem 
pasterzy spieszących do żłobka w noc wigilijną (i do trztth Marii 
w poranek Wielkanocny). 

Właśnie to krótkie pytanie i równie krótka odpowiedź, „insce
nizowane" w czasie liturgii mszy świętej, stały się zalążkiem 
późniejszych, niekiedy bardzo okazałych, widowisk. 

J 1.1 i. na przełomie IX i X wieku do liturgii mszalnej zaczęto włączać dia· 
logi 11roz.ą i muzyczne tropy. Mn.ich z St Gałlen, Tutilo, w swym bożonarodze
nic.w ym „Ifodi<! cantandus" umieścił w pełni już dramatyczną scenę: oto nad
choclzą·.:ycl: pasterzy witają dwaj diakoni odziani w długie, powłóczyste dal
matyki (uosabiają oni dwie kobiety, które - według apokryficznej ewangelii 
J;.•kuboweJ - pomagały przy nMOdzinach, a prócz tego mają dać świadectwo 
Nii:-poi<<1la.r1t.mu Poczęciu.) (. .. ) Jak przystało położnym, sprawują opiekę nad 
matiq i d1.ieckiem. pielęgnują i obmywają nO\lrorodka w złotych czaszach 
i kielidu;c!:. 

W jed<!nastym wieku pojawiają się w różnych tekstach na terenie Europy 
nowe po.;taci2, które wypełniają wcześniej zarysowany S7Jdelet akcji dal
szymi epizodami. Trzej mędrcy ze Wschodu spotykają wracających ze stajenki 
past~rzy, a posłyszawszy od nich radosną nowinę, śpieszą do Dzieciątka i skła
dają mu swe dary, Jeszcze przy tym nie klękają. W sztuce antycznej 
i \•:czcs:lochrz.e~cijańskiej genu!lexio nie było wyrazem czci, lecz błagania 
o ł:isl<t;. Klt.;czącego maga widzimy dopiero na antependium Mikołaja z Verdun 
(l Hll). Również korony na głowach Trzeeh Króli pojawiają się dopiero od 
polowy xn wieku ; poprzednio królowie występowali jako magowie we fry
gi jskich cz;ipk <:• ch. 

We wczesnych widowiskach postaci Matki Boskiej i Chrystusa nie 
„pr:t.eci:; law1ają" żywi aktorzy. Jeszcze w XIII wieku , w widowisku rozgrywa
nym u stóp ołtarza przekształconego w stajenkę betlejemską , Matka Boska 
prezentowana jest tylko w postaci obrazu lub posągu, często jako tronująca 
Madonna z Dzieciątkiem. Jezus, przyszły Pantokrator, unosi prawą rękę 
w ge~c;e błogosławieństwa. (.„) 

Obr1.ęd liturgiczny przekształca się ostatecznie w teatr, gdy na widownię 
wstępuJe pr u -ciwnik: król Herod, uosobienie zła . Wokół niego i jego dworu 
skupia sit; cała inwencja średniowiecznych kompilatorów sztuk. 

(M. Berthold, Hi storia teatru , W-wa lQSO) 
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Szopka - pozostaje w bezpośrednim związku z szopą czyli· sta
jenką betlejemską; dawniej tak nazywano głównie budynek z plas
tycznym wyobrażeniem Narodzenia Chrystusa, stawiany po kościo
łach w okresie kolędowym, dziś szopką nazywamy i ten budyneczek 
w kościołach, i przenośny z lalkami, i dramatyczne przedstawienie 
scen, związanych z przyjściem na świat Chrystusa. 

Jasełka - nazwa odnosi się ściśle do żłóbka, w którym ?l.fatka 
Boska złożyła nowonarodzone Dziecię. Jest to wyraz staropolski, 
oznaczający miejsce w stajni zagrodzone deską, przeznaczone na 
pokarm dla krów. Przenośnie jasełkami nazywamy i kościelne bu
dyneczki , o których wyżej była mowa i kolędowe przedstawienia 
dramatyczne. 

Ponieważ zaś i w samych jasełkach i w naszych kolędach dużą 
rolę odgrywają pasterze i szczegóły z ich sielskiego życia, dlatego 
i teksty dramatyczne i kolędy nazywamy z łacińska pastorałkami. 

(Jędrzej Cierniak, Szopka Krakowska 
W-wa 1926) 

Szopki bożonarodzeniowe są w Polsce o 500 lat starsze od drzew
ka wigilijnego. Powstały one z jasełek, którymi w średniowieczu 
uświetniano uroczystość narodzenia Dzieciątka. Najdawniejsze 
drewniane figury jasełkowe pochodzą w Polsce z początków XIV 
wieku, a sprawione były prawdopodobnie przez siostrę Kazimierza 
Wielkiego, Elżbietę, dla kościoła św. Andrzeja w Krakowie. 

W XVI wieku szopka w Polsce miała prz:vpuszczalnie kształt sza
łasu, ustawionego w krajobrazie górzystym. Przed nią występował 
pielgrzym z Palestyny, który opowiadał o Betlejem, Jeruzalem 
i Golgocie, a potem zbierał od słuchaczów datki do woreczka, przy
wiązanego wraz z tykwą do żerdzi. Przeobraził się on później 
w przekupnia relikwii, potem w dziadka, który towarzyszy w póź
niejszych wiekach przeobrażeniom lalkarskiego repertuaru szop
kowego. W XVII wieku ze świata demonologicznego weszli do per
sonelu jasełkowego diabeł, śmierć i czarownica, a z tematyki 
rodzajowej olejkarz, którego poprzednikiem w misteriach wielka
nocnych był aptekarz Ruben. ( .. . ) 

Szopki zasadniczo miały charakter religijny i dlatego probostwa 
oraz klasztory nie szczędząc kosztów i pracy, urządzały je w koś
cielnych kaplicach nawy bocznej. W czasach baroku niektóre koś
cioły nawet konkurowały ze sobą pompatyczną strojnością figurek 
jasełkowych i teatralnymi efektami wedle neapolitańskich wzorów. 
Nawet tła krajobrazowe roiły się od sztucznych skał, grot, kaskad 
i fontann. Nic tu nie mogło być zwyczajnego, wszystko zabiegało 
o podziw. Coraz częściej, jak pisze ks. Kitowicz, figurkom „przy
dawali ruchawości, między osóbki stojące mieszając chwilami ru„ 
chome, które przez szpary w rusztowaniu wytykając, rozmaite figle 
z nimi wyprawiali". 

Coraz częściej również do poważnych postaci dodawano figurki 
komiczne, świeckie, które do śmiechu widzów pobudzały. Toteż nie
raz podczas tych przedstawień gawiedź aż na ołtarze wychodziła. 
by lepiej widzieć i słyszeć te właśnie ucieszne dodatki. Nie dziw 
zatem, że episkopat wydał w 1736 roku zakaz urządzania widowisk 
jasełkowych w kościele, a tym samym przyśpieszał proces laicy-
zacji szopki. · 

(Tadeusz Seweryn, Tradycje i zwyczaje krakowskie 
Kraków 1961) 
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Ro m an Brandstaetter 

Przypowie;ć o nar xlzeniu Pa' skim 

\V pewnym czlowieku narodził io·~ Ch :· ys!Js . 

A1e ów c2łmviek n ie sly ~zal 
A niel skich arf 
An i śpie :u pasterzy, 
A n i 11 ie prz.yniós ł Chr y t urowi w darze 
Zł ota i mirry 
Na p o obieństwo trzech Męd rców. 

Nie miał zfota i mirry. 

Ani nie uważał się z mędrca . 

Ofiarował mu natomiast 
Swoją s motność, 
Swoje cierpienia , 
S voje grzechy , 
Swoj ą bi edę , 

wo je upadki , 
Po p rostu 
Wszystko co posi d . 

Powiedział: 
- Ty zawsze polujesz n a czło·wieka , Panie . 
Upodobałeś sobie nrnie , 
Chociaż nie wiem dlaczego.„ 

Tak narodził się Chrystus w pewnym człowieku . 

,,Momenty, w których odsłania nam się coś jak sama istota teatru 
są krótkie. Powraca się potem ciągle do tych kilku doświadczeii, 
z nimi porównuje każde nowe i najczęściej ma się uczucie niedosytu. 

„ .Odbywało się to w klasztorze. Zakonnice prowadziły zakład 
dla niepełnoletnich przestępczyń, kterych wiele produkowało mia
sto - głównie prostytucja, kradzieże, a właściwie włóczęgostwo 
i bezdomność. Te dziewczęta matka-przełożona powierzyła Schille
rowi i dopomogła w zdobyciu materiałów na kostiumy. Postąpiła 
mądrze: i próby, i kilka przedstawień „Pastorałki" stanowiły dla' 
jej pupilek przeżycie, którego na pewno nigdy nie zapomniały i kto 
wie, jci.k to u:płynęło później na ich losy. 

„.Esencja teatru ma to do siebie, że wymyka się opisowi, nie lubi 
opisu. „Pastorałka''.„ jest widowiskiem ludowym, równie sięgającym 
w rdze1i polszczyzny, jak „Pan Tadeusz". Widowiskiem ruchu, tańca 
i śpiewu. Siedziałem, zapominając że jestem, ze skurczem w gardle. 
Później upływały miesiące, lata i wszystko trwało niezatarte, trwa 
do dzi.~. ,<:;u;ięty Józef ma fioletową szatę, krótko ostrzyżoną głowę 
(„ona niedawno przeszła tyfus"), garbi się opierając na kiju, a Matka. 
Boska śpiewa, zwracając się do niego cienkim, ledwie dosłyszalnym 
głosikiem „Pomaluśku, Józefie , pomaluśku proszę„." Ta Matka Bos
ka, w niebieskiej szacie, jest kruchej i spokojnej piękności. Mała 

prosty tutka, która jq gra, podnosi ręce nad dzieciątkiem. ruchem 
niezaradnej, niedoświadczonej matki. I wtedy przychodżi to nagłe 
uświadomienie sobie, że przecież teatr sakralny polega właśnie na 
transformacji dokonującej się przed naszymi oczami, że dziewczyna 
gra tylko samą siebie, prawdziwszą od tej, co wlóczyła się z niemiec
kimi żołnierzami, że jest , wstępując w wyższy wymiar, tylko sobie 
przyw rócona. Są też rozpasan e tańce pasterzy pozwalające na reflek
sję o wyzwalającej wladzy ry tmu - i jakże rzadko znajdzie się 
w'ród zaw odowych ak torek taką, jak ten maly , gruby, brzydki chło
pak - skokami wyraża swój humor, złoty humor. Co zostałoby 
jednak z t ej „Pastorałki" , przeniesionej na wielką scenę? Tutaj nie 
wię cej niż pię ćdziesi ąt osób publiczności - ze dw udziestka gości 
z W arszawy, zakonnice, najbliżsi sqsiedzi klasztornych budynków." 

C:zcstaw !'lltLosz o p rzeds ta w ieniu „Pastorałki" w Henr yko wie w grlldniu 1942 r.) 



LEON SCHILLER 

PASTORAŁKA 
Misterium ludowe 

w 9 spIC!Vllach z pro:ogiem i epilogiem 
Opracowanie muzyczne: 

Jan Maklakiewicz 

Adaptacja, inscenizacja i reży seria: 

TADEUSZ MALAK 

S ce nografi a: 

KAZIMIERZ WIŚNIAK 

Choreografia : 

JACEK TOMASIK 

Pnygotowanie muzyczne i aranżacja : 

JANUSZ BUTRYM 

Asystent reżysera: 

EW A ZYTKIEWICZ 

Asystent choreografa : 
BARBARA MAREK 

Inspit:jent : 
Renata Piórecka 

Sufler : 
Magdalena Tumidalska 

~'i 
PREMIERA: GRUDZIE~ 1990 
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OBSAD A: 

Prolog. 

Prologus - MACIEJ SŁOTA 

Sprawa I. Upad~k pierwszych ro:lzi ców. 

Prolog us 
Adam 
E\va 
Archanioł Michał 

Diabeł 

- MACIEJ SŁOTA 
- KRZYSZTOF BOCHENEK 
- ELŻBIETA SZWEC 
- EUGENIUSZ DYKIEL 
-·KAJETAN WOLNIEWICZ 

Sprawa II. Zwiastowanie. 

Prologus - MACIEJ SLOTA 
Maria - DOROTA BOCHENEK 
Archanioł Gabriel - IWONA KONIECZKOWSKA 

Sprawa lll . Maria i Joseph w Betle;em naclegu szukają . 

Prologus 
Maria 
Joseph 
Woźny 

Starosta 
Kara 
Bączał 

Karczmarka 

Szlachcic 
Gospodarz 
Chłopek 

Chłopka 

- MACiEJ SŁOTA 
- DOROTA BOCHENEK 
- PIOTR RÓŻAŃSKI 
- GRZEGORZ JURAS 
~ !BOGDAN GŁADKOWSKI 
- RAFAŁ CZACHUR 
- TADEUSZ WIECZOREK 
- BARBARA OMIELSKA 
-· BOGNA GĘBIK 
- MARIAN CZECH 
- BOGDAN KIZIUKIEWICZ 
- MARIAN JASKULSKI 
- STANISLA W A W ALIGóRZANKA 

Sprawa IV . Adoracjci anielska. 

Maria 
Joseph 

- DOROTA BOCHENEK 
- PIOTR ROŻAŃSKI 



Wołek 

Osiołek 

- RAF AL CZACH UR 
- MARIAN JASKUL SKI 

Anioły : ANNA HABER, IWONA KONIECZKOWSKA, 
EWA LEJCZAK, KATARZYNA LITWIN, BARBARA OMIELSKA, 
MARIA RABCZYŃSKA, ELŻBIETA SZWEC, 
BARBARA ZAJĄCZKOWSKA, EW A ZYTKIEWICZ 
Aniołki: Urszulka Jasiecka, Agatka B<~czkowska 

Sprawa V. Actus Pastoralis . 

Prolog us 
Paster ze: 

Korydon 
Maśc i brzuch 
Da met a 
Chl burad 
Rycz ·wół 

Bartoo. 
Pako · 
Kop et 

Żydek 
Koza 

prym 
sekund 
bas 
k larnet 
harmonium 

- MACIEJ SŁOTA 

- EUGENIUSZ DYKIEL 
- DARIUSZ LIPUT 
- KRZYSZTOF BOCHENEii: 
- BOGDAN GŁADKOWSKI 
- KAJETAN WOLNIEWICZ 
- MARIAN CZEC H 
- RAF AL CZACH UR 
- GRZEGORZ JURAS 
- P IOTR ZANIEWSKI 
- GRZEGORZ JURAS 

Anioł i Aniołki 

K apela : 

- JUREK MIKULLZAK 
- WŁADEK „MIS" WINNiCKI 
- TOMEK LA TO 
- MANIEK L ATO 
- p . BUTRY M 

S prawa VI. Adoracja past2rEk a. 

Mar ia - DOROTA BOCHENEK 
J oseph - PIOTR RÓŻAŃSKI 

P asterze, Anioły i Aniołki 

S prawa V II. O Herod zie Okrutniku. 

H erod 
H erodowa 
Feldmarszał 

Pachoł I 
Pachoł II 
Rabin 

1- TADEUSZ WIECZOREK 
- EW A ZYTKIEWICZ 
- MARIAN CZECH 
- GRZEGORZ JURAS 
- PIOTR ZANIEWSKI 
- BOGDAN KIZIUKIEWICZ 

Anioł 

Śmierć 
Diabeł 

Trzej Królowie: 
Kacper 
Melchior 
Baltazar 

Marszały 

Pacholęta 

Zwierzęta : 

Słoń 

Wielbłąd 

Żyrafa 

- BARBARA OMIELSKA 
- MARIA RABCZYŃSKA 
- KAJETAN WOLNIEWICZ 

- MARIAN JASKULSKI 
- BOGDAN GŁADKOWSKI 
- RAF AL CZACHUR 
- EUGENIUSZ DYKIEL 
- DARIUSZ LIPUT 
- KRZYSZTOF BOCHENEK 
- ANNA HABER I KATARZYNA LITWIN 

oraz 
- Renata Piórecka 
- Magdalena Tumidalska 

- Roman Kaim, Wojciech Mucha, 
- MACIEJ SŁOTA, Adam Świstak 
- STANISŁAW A W ALIGÓRZANKA 

Sprawa VIII. A doracja królów. 

Maria 
J osep h 
Kacper 
Melchior 
Baltazar 

Sprawa IX. 

Herod 
Her odowa 
Pachoł I 
Pachoł II 
Rabin 
Śmierć 
Diab ł 
Dziadek 

Epil.og. 

Prolog us 

- DOROTA BOCHENEK 
- PIOTR RÓŻAŃSKI 
- MARIAN J ASK ULSKI 
- BOGDAN GŁADKOWSKI 
- RAFAŁ CZACHUR 

Marszały , Pacholęta, Zwierzęta, 

Anioły i Aniołki 

Kaźń Heroda. 

- TADEUSZ WIECZOREK 
- EW A ZYTKIEWICZ 
- GRZEGORZ JURAS 

· - PIOTR ZANIEWSKI 
- BOGDAN KIZIUK IEWICZ 
- MARIA RABCZYŃSKA 
- KAJETAN WOLNIEWICZ 
- MACIEJ SLOTA 

- MACIEJ SLOTA 
oraz Kclędnicy 



Jarosław Iwaszkiewicz 

Stare kobiety 

Trzy stare kobiety 
Usiadły przy stok 
Przy białym obrusie 
Na gwiazdkę czekajq 

Młodzi nie czekaii 
W ód kę już wypili 
Słodkie ryby z;if!dlr 
Oście zostau..'ili 

A jedna kobieta 
Nad pustym mi.kryciem 
To dla syna - mówi -
Co uciekł od życia 

A druga powiada 
Mój syn w •Ameryce 
Przysłal pięknq suknię 
Późno clzisi.aj wstałam 

Trzy stare kobiety 
Usiadły przy stole 
Czarne wino pijq 

A trzecia powiada 
Jestem stara panna 
Towar dziś nie znany 
Dawniej pospoWy 

I lamiq opłatek 
Nad białym obrusem 
Młodzi się po kqtach 
Smiejq ze starości 

A one źdźbla siana 
Spod płótna wyciqgnq 
Wróżby sobie wróżą 
Choć nic ich nie czeka 

To za nasze dzieci 
Dzieci zbuntowane 
Lub nie narodzone 
Lub zamordowane 

Na gwiazdkę czekają 

HORTEX TR ~·u~1~T(i(·.., 
~ r~ 1llP 1 ~ 1. u 

zaprasza 

Miłych widzów 
Teatru Bagatela 

swoich sklepów do 
na terenie Krakowa 

i całej Polski 

Najbliższe placówki: 

Dom Towarowy GIGANT 

Sklep przy ul. Floriańskiej 3 

Sklep przy ul. Grodzkiej 62 



Ks. Jan Twardowski 

Wigilia 

Już wzdychal na myśl o Bożym Narodzeniu 

o tym jak napTawdę bylo 
zacz.ął się mocllłt do śu--U:te; Tewolucji w Betlejem 
od które; liczym11 czas 
kiedy znowu zaczql merdać puszysty ogon. t1ad11c;i 

wprosiła się choinka 
elegancko u.brana 
mlaskaly klu.ski z makiem 
kura po wtgilii spieszyła na Tosół 
potem milczenie większe niż żat 
i już na gu,-iazdkę szalik przytulny jak kotka 

żeby się nie ubierać za cienko 

i nie kaslać za grubo 
zdrzemnął się na dwóch fotelach 
wydawalo mu. się :te słowo ciałem się stał.o - f mieszkało 

mięcizv nami 
nawet ·usłyszał ż.e za oknem 

przeszedl Pan Jezus 
prosty jak kościół z jednq tylko malwą 
obdarty ze śniegu i polskich kolęd 
za wcześnie za pótno nie w porę 

Josif Brodski 

24 grudnia 1971 roku 

W Wigili:ę każdy do żl.obu się pch.alby: 
w delikatesach ścisk, błoto i zaduch. 

Z powodu puszki kakaowej chalw11 
organizuje obh;żenie lad11 

tlum objuczony, grożąc samosądem: 
każdy sam sobie królem i wielblqdem. 

Torby , pakunki, worki, siatki, tutki, 

V.S. 

czapki, krawaty, przekrzywione na bok 
WszędzJ,e woń dorsza, cynam01lu, wódki, 

świec, mandarynek, igliwia i jabłek. 
Prze:: chaos twarzy i śnieżnq zawieję 

nie da się dojrzeć ścieżki do Betlejem. 

Roznosiciele ubożuchnych darów 
śpieszq się, skaczą do tramwajów w biegu; 

w wyrwy podwórek wsiąka z wolna naród, 
choć wi-e, że nie ma w stajence niczego; 

nie ma bydlątek, żlobu ni tej Pani, 
nad której glou;q nimb zloty się pali. 

Pustka. Lecz sama myśl o niej sprowadza 
światełko znikąd. I światłość się jarzy . 

Im potężniejsza jest Heroda władza, 
tym większa pewność, że cud się wydarzu. 

W te; zależności, trwalej niewzruszenie, 
ma swój mechanizm Boże Narodzeni11. 

To wlafoie jego niechybne nadejście 
świętują wszyscy, zestawiając razem 

stoły. Choć gwiazdy w ciemnościach nikt jeszcze 
nie wypatruje, widać już wyraźnie, 

że zacność ;akaś wśród ludzi rozbłyska, 
jak rozniecone pasterzy ogniska. 

Sypie śnieg; twarze jak plamk~ w zamieci . 
Dymią fanfary kominów. Król Herod 

pije. Kobiety ukrywają dzieci. 
Kto zaś nadchodzi - dowiesz się dopiero: 

nikt jeszcze nie wie, i gdy to się zdarzy, 
może nie pozna ni·kt przybysza twarzy. 

Lecz gdy w drzwiach twoich, otwartych w połowie, 
;:: mgły i 7Jrzeciągu i mroku gęstego 

postać wylania się, w chuście na głowie , 
wtedy i Dziecię, i Ducha Świętego 

całym swym wnętrzem otulasz jak gniazdem; 
spoglądasz w niebo - i widzisz jq: gwiazdę. 

Przekład: Stanisław Barańczak 



Konst :mty Ildefons Gałczyhski 

Powrót 

.4 podobno jest gdzieś uli·ca 
(lecz jak tam dojść? kt&rędy? ), 
ulica zdrad:onego dziecill stwa, 
ulica Wielkiej Kolędy. 
Na ulicy tej taki znajomy 
w kurzu z węgla , nie w rajskim ogrodzi<!, 
stoi dom jak inne domy, 
dom, w którym żeś się urodzit. 
Ten sam stróż stoi przy bramie. 
Przed bramą terL sam kamień. 
Pyta stróż: „Gdzi:zż pan był tyle lat?" 
„Wędrowalem przez głupi świat". 
Więc na górę szybko po schodach. 
Wchod'zi.sz. Matka wciąż taka młoda. 
Przy niej ojciec z czarnymi wąsami. 
I dziadkowie. Wszyscy ci sami. 
r brat, co miał okarynę ; 
Potem umart na szkarlatynę. 
Wta śnie ojciec kiwa na matkę, 
że już wz eszła Gwiazda na nieb·;·e, 
że czas się dzielić opłatkiem, 
więc wszyscy podchodzą do siebie 
i serca drżą ·uroczyście 
jak na drzewie przy liściach Uście. 
Jest cicho. Choinka plonie. 
Na szcz yóe cherubin fruwa. 
Na oknie pelargonie 
blask świeczek zlotem zasnuwa, 
a z kąta. z ust brata, płynie 
kolęda na okarynie: 
LULAJŻE, JEZUNIU, 
MOJA PEREŁKO, 
LULA .TZE, JEZUNIU, 
ME PIESCIDEŁKO. 

Zespół techniczny: 

kierownik techniczny - LUCJAN OCHOTNl' 
kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej - HALINA MULI.EB 
krawieckiej męskiej - LUCJAN OCHOTNY 
tapicerskiej - EUGENIUSZ WIATR 
perukarskiej - KRYSTYNA NAWROT 
ślusarskiej - EMIL PAZDOŁ 
stolarskiej - JANUSZ KUC 
dekoratornia - TERESA PIPCzyŃSitA 
rekwizytornia - BEATA KOWICKA 
garderoba damska - KRYSTYNA ŁOZIŃ KA 
garderoba męska - WŁADYSŁAWA JACHYM 
główny brygadier sceny - MAREK GAJOWY 
realizacja światła - ROBERT KANIA 

nagrania 
i realizacja dźwi~ku - WŁODZIMIERZ MARECKI 

koordynator 
pracy artystycznej - ALEKSANDRA TUREK 

Dyrekcja. leall'u, sekretariat 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 
lei. 22-18-15, 22-12-37 

Kierownik organizacji widowni 

GRAŻYNA LYSEK 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 

codziennie w godz. 9.00-15.00 

i w soboty w godz. 9.00- 13.00 

tel. 22-43-44 

Redakcj a programu 

MARIOLA OLESIAK 

Na specjalne zaprosz.enie r ysunki do programu wykonał 

KAZIMIERZ WISNIAK 



W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 

A. Christie 
„Pułapka na myszy" 

W. M. Thackeray 
„Pierścień i róża" 

Al. Fredro 
„Sluby panieńskie" 

Arystofanes 
„Żaby" 

A. de Saint-Exupery 
„Mały Książę" 

L. M. Montgomery 
„Ania z Zielonego Wzgórza" 

SCENA FOYER 

J. M. Czarnecki 
„Złoty strzał" 

„Boya wina„." 
kabaret 

W przygotowaniu: 

W. Szekspir 
„Wieczór Trzech Króli" 

J. U. Niemcewicz 
„Powrót posła" 

F. E. Burnett 
„Tajemniczy ogród" 

Cena 3.00'0 zł 


