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A trzy krzesła polsklm strojem 
Kolo stołu stoją próżne 
l z oplatklem każdy swoim 
Idzie do nich spłacać dłużne 
I pokłada na 1'1lerzu 
Anielskiego chleba kruchy ... 
Bo w tych krzesłach siedzą duchy. 

(Wincenty Pol. 
Pieśń o ziemi 
naszej) 



SCHILLER 
(1887-1954) 

Pełne nazwisko: Leon Jerzy Schiller de Schii
denfeld. Jeden z najwybitniejszych ludzi teatru 
wieku XX, jego teoretyk, krytyk, historyk i re
formator. Pierwszy wielki polski reżyser, który 
idee Wielkiej Reformy wcielił w życie. Publi
cysta, pisarz, tłumacz, erudyta i entuzjusta sta
roświecczyzny, którą dla teatru odkrył. Znawca 
muzyki i wykonawca własnych i cudzych pio
senek, do których sam sobie akompaniowa ł. 

Wi eloletni dyrektor teatrów, pedagog, założy

ciel i r edaktor Pamię tnika Teat ra l nego. Twór
ca przed stawień, które weszły na stałe do le
ge ndy polsk ie j sceny. Sam jest jej c zęścią . 

Jako reży ser zadebiutował w roku 1917, 
w 1938 liczba jego insceniza cji dobie ła se tk i. 
J ego dzi ałalność: na polu teatru rozwijała si c; 
w t rzech kieru nka ch. Ki eru nek pierwszy wyz
nacza koncepcja teatru monumenta lne o, kcm
cepcja, którą ukształtowa ł wespó ł z Wilamem 
Horzycą, a -która nawiązuje do wizji teatral
nych Mickiewicza i Wyspiai1skiego; podstawę 

inscenizacji przygotowa nych w ra mach tej poe
tyki tworzył wielki repe rt uar na rodow y 
(Nic -Bnska, Dziacl11, Kordi.an , Kniaź Patiom 
ki n Miciilskic go, Róża Żeromskiego ). Kicru
t t k drugi, ok reśt1 n y jako neorea listyczny, m a 
cha rakter politycz no-lewicowy (Schiller w dwu
dziestoleciu międzywojennym zwi <1zany był przez 
pewien · czas 7. inte lektualną l ewi cą spolecz
n ,1); do t ego kierunku należą ta kie spek takl ę , 

jak Opera za trzy grosze Bre chta (1929) czy 
K r zyczcie Chin y ' Tretiakowa (1932 i 19J3). 
Kieru ne k t rzeci to teatr muz czny. tworzony 
pr zez widowiska star opolskie i ludowe, w ode
wile, operetki i opery. W obrębie t ego osta tnie
go kierunku mie śc i się słynna Pastora!Trn. 

Pierwsze bożonarodzeniowe widowisko przy
~~otowane przez Schillera nie nazywało s ię jesz
cze Past.oraŁkq . Miało tytuł: Szopka staropol
ska, zaś pod tytuł brzmiący tak: Mister i um 



o Clkdownym Narodzeniu Pańskim krotofil

n y m i intermediami przeplata:ne w czterech częś

ciach a dwunastu sprawach polskim rymem spi

·' :i l, do użytku teatrowego przystosował i wlas

n.ego utworu sinfoniami okrasit Leon Schiller. 

Kom)ianię komediantów wyćwiczył J. P. Alek

san de r Zelwerowicz. Spiewaków i saltów 1iau

czy ł J. P. Leon Sch i l/. er Apparatus teatrowy 

pinxi t J . P. Wincenty Drabik. Prapremiera 
Szopk i odbyła sic:; 21 stycznia 1919 r. w Tea
t r ze Po b kim w Warszawie. W trzy lata później 
nowa jej \Vcrsja pod zmienionym tytułem Pa

storałki została wystaw iona przez Schillera 
w Reducie. O ile pra premierowe przedstawie
r.. ie w Teatr~e Polski:-11 przeszło bez większego 
echa, o tyle insce ni zacja w Reducie stała sic:; 
\vydarzenie m. Od tamtej pory Pastorałka znaj
duje się w stałym repertuarze polskich teatrów. 
Sam Schiller wystawiał ją jeszcze parokrotnie. 
W TOku 1931 wydał jej tekst w książce złożonej 

z dwóch tomów: tom pierwszy zawiera sce
nariusz widowiska, tom drugi - Słowniczek 

i Źródła tekst u i muzyki oraz esej Schillera 
pt. Pomysł «Pastorałki» i różne próby jej wy

konania". Ese j ten został przedrukowany w pis
mach Schillera wydawanych od kilkunastu lat 
przez J e rzego Timosze wicza. 

Z licznych insceniz.acji Pastorałki jedna za
sll.lgu je n ;i uwagę s zczególną. Ta, którą Leon 
S chill r pr zygotowa ł w czasie, zdawałoby się, 

· upełnie nicsprzyjaj <1cym przedsięwzięciom tea
trnlnyrn - w roku 1942, w Henrykowie pod 
\Varsza v„ą. I samo przedsięwzięcie, i okoliczno
śc i m u t owar;'.yS:l<:; Ce , były niecodzienne. Nieco
d~icnny był ież sa1"'.1 spektakl. Oglądał go mło
dziutki 1iodówczas student podziemnego PISTu, 
1'.ndrzej ŁR0icki. z,1r:.imiętał to przedstawienie 
tak: 

„Tej zimy przciyłem rzecz niezwykłą. 

mianowicie wyprawę do Henrykowa, gdzie 
zakładem dla «upadłych dziewcząt» kierowała 

siostra Benignn, w ~wym pierwszym wciel.eniu 

aktorka Stanisława Umińska, która calym swym 
życiem odpokutowała strzał skracający męki je j 
nieuleczalnie~ choregu narzeczonego, malarza Zyż
nowskiegu. Otóż w tym zakładzie L eon S chil le r 
zrobił jedno ze swych najpi~kniejszych przed
stawień - «Pastorałkę». Publiczność - pamiętam 

Miłosza, Andrzejewskiego, Lutosławski ego, wielu 
aktorów, moich profesorów Wiercióskiego i Ko
rzeniewskiego - słowem, cała Warsza wa ze bra
ła się na nie istniejącej już stacji Warszawa 
Most koło nie istniejącego mostu Kierbedzia 

stamtąd kolejk[) wąskotorową ruszyła do 
Henrykowa. W zakładzie sióstr samarytanek 
czekało nas przeżycie niezwykle : «Pa.stor al k.a» 

w wykonaniu dziewcząt wypuszczonych z wię
zień, kryminalistek, prostytutek reedukowanych 
przez siostry w Henrykowie. Nigdy nie zapom
nę Matki Boskiej z głową ogoloną wic:;ziennym 
zwyczajem, z krótkim odrostem szczeciniastych 
wlosów. Było to wzruszające, piękne, proste 
i niezwykle prawdziwe widowisko. Poetyckie 
i przejmujące dreszczem metafizyki zaró'.vno 
publiczność, jak i wykonawców. A potem jesz
cze skromny klasztorny posiłek i nieszpory 
z pięknymi śpiewami gregoriaóskimi sióstr sa
marytanek. I niezwykłej łagodności i dobroci 
twarz siostry Benigny". (Z książki: Leon Schil

ler. W stulecie iiroclzin. 1887-1987, Wcirszawa 
1990, s. 54-55). 

Dzisiejsze przedstawienie Pastoratk.i odby
wa się w zgoła innych okolicznościach. Mamy 
jednak nadzieję, że dostarczy ono Pat'1stwu rów
nie głębokich i trwałych wzruszeń jak tamto, 
które w latach okupacji oglądał w Henrykowie 
Andrzej Łapicki. 

Nadzieja ta wynika po części z samego uro
ku Pastoratki, po części zaś z tego, że spek
takl nasz przygotowała pani profesor Barbara 
Fijewska, która w swe j już ponad 50-letniej 
pracy artystycznej związana była - jako aktor
ka, choreograf i reżyser - z Leonem Schil
lerem: w międzywojennym dwudziesto leciu gra
ła w kilku ins~enizowanych przez niego p r zed -



stawieniach, w rokL.l 1945, w założonym przez 
Schillera w wyzwolonych Niemczech teatrze 
objazdowym, opracowywała choreografię do wy 
s tawianych tam schillerowskich widowisk 
Godów w eselnych i Kramu z piosenkam·i, 

po wojnie wchodziła w skład kierowanych przez 
Schillera zespołów - zespołu Teatru im . .Jara
cza w Łodzi i zespołu Teatru Polskiego w War
szawie. W dwudziestą p~ątą rocznicę śmierci 

Schillera (1969), dla uczczenia jego pamięci wy
reżyserowa ła Pastorałkę ze studentami PWST 
w Łodzi, pozmeJ przygotowała ten spektakl 
w L ondynie (w Teatrze Polskiego Ośrodka Spo
lee:.::no-Kulturalnego), następnie - w Teatrze 
Narodowym w Warszawie. Wielok rotn iL' realizo
wała leż [{ram z piosenkami . 

W swoich inscenizacjach pozostała wierna 
idei i tek<;lom Schillera. Na leży do tej grupy 
twórców, którzy pamiętaj<) i kontynuują jego 
dzieł o. 

T.W. 

„KOLĘDY: wynu ten ma dla Polaka znacze
nie szcze.gólniejsze, sięgające daleko poza zna
czenie zwyczajne, filolo" iczne. Kolędy, to dla 
Polaka nie tylko pieś.ni śpiewane w czasie świąt 
Bożego Narodzenia. To coś dziwni e swo jskiego, 
rodzimego, to jedna z naszych parn:ątek naro
dowych. A chociaż kryty ka filologiczna i h isto
ryczna tłwnaczy nam, że początku naszych kolęd 
należy w każdym razie szukać poza naszymi 
granicami, my pomimo tego uważamy kolędy za 
jeden z najoryginalniejszych i najba r clziej cha
rakterystycznych produktów naszej kult•.rry, na 
szego życia, naszego du cha. (. .. ) 

Przyszly do nas kolędy z Zachod u , to praw
da ; ale ta roślina spod innego n ieba u n ::is przy
j~ la się tak dobrze , że wytworzyła nowy typ, 
now4 odmianę. Stąd zupełnie słuszn ie i z naj
spokoj niejs zym w świecie sumieniem możemy 

nasze kolędy uważać za wytwór spl' cyficznie 
polski. Inne narody tak ich kolęd nie maj<). 
Mają pieśni na Boże Narodzenie , n ie mają 
kolęd. Odczuwamy to silnil2 , gdy nas losy 
rzucą na obczyznę. Bez kolęd swic;ta Bożego 

Narod zenia tra cą dla nas w i L;kszą część tego 
uroku. który mia ł y w domu. Podoba s ię nam 
i chętnie slurhamy m inuit chretie n :dbo still e 
Nacht, hciliQI' Ncwht, ak te pieśni , cho(· pil;k cll' . 
n i·' są kolędami. Nam w czas ie św iąt Boże• • o 

Narod zen ia potrzeba koniecznie kolędy pol"k iej; 
tej pieśni raz wes-01ej , drugi raz smutnej, rzew
nej, raz wzniosłej, drugi r~z nawl'l ruba.,znej; 
tej pieśni, w której pastuszkowie 1.Jetlejem;cy 
mają imiona Stacha i Wacha, Kuby i Kazi
mierza, w której szopka b etl ejemska ta·k po
dobna do zwyczajnej naszej chłopskiej szopy; 
w której cala przyroda z eg zotycznością Wscho
du nie ma nic wspólnego, bo to pr zyroda polska; 
pieśni , które j melodia staroświecka i nastrój tak 
ży.wo niera.z przypomina takt i n as trój uroczys
tr-go polon za". 

(Sta n is ław Dobrzycki, N~jdawnfeisze 
kolc;dy polskie, w Z dzie1ów litera
tary polskiej, Kraków 1907, s, 53) 



KOLĘDY 

„PiL·rwotnie - pieśni związane z obrzędami 
noworocznymi i ze zwyczajem składania życzeń 
w potze Godów, za co winszujący otrzymywali 
podarki. Kolędy takie zachowały się jeszcze 
gdzieniegdzie do w. XX, a cechą ich charaktery
styczną jest archaiczność. Najwcześniejszy za
pisany tekst pochodzi z r. 1544, z druku pt. 
Rtlrall' iudżcium to jest ludycje widne na tC'n 

nOW!J rok, wydanego w Krakowil· pod nazwi>.
kiem M. Zajcowica. Książeczka ta zawiera „go
spodarskq kolędę", pełną reliktów językowych, 

już w w. XVI rzadko używanych. Początek jej 
brz:ni: 

A czyjże to nowy trzem? 
Ja obejdę okolem. 
Nie mogłem tam naić dżwierzec, 
.Jedno mak okienko. 

Po kolędzie następuje charakterystyczna prośba 
o datek: 

Maszli ncim daci 
Ni e daj nam długo staci .. 
Boć· nas będzie uziąb ac i. 

Skalrnly bosy pod niebiosy. 
l "hda.ły k o ła cza i kiełba r . 

dalej zaś podziękowanie :za ,.p odarze" oraz 
.. Gospod y111iej kolęda", zamknięta drugim po
dzięko\vaniem. Podobny schemat występuje 

również w zach,iwanych nowszyl'h ulworacl\ 
t gu typu. 

Rychło jtodnak te kolędy ust <wiły miejsca 
kol ędom związanym tematycznie ze świętami 

Boi.ego Narodzenia. Analogiczne pieśni, znane 
pod różnymi nazwami w Europie zachodniej 
(:m g . carol, fr. noel, niem. Weihnachtslied) wy
wodzą siE; z łacińskiej hymnologii, taki też po
czątek mają polskie kolędy. Datą powstania 
sięgają one średniow iecza, niektóre w. XV 
i XVI, przy CZ)"m często stanowią przeróbkę 

odpowiednich tekstów łacińskich i czeskich. Tak 
np. zawarta w· r~kopis.ie z r. 1424 pieśń kolę

dowa Zclrow bądź kroiu anielski, k nam na 

.i·u:iat w ciele µrzy:;ztu prawdopodobnie opiera 
~it; na tekście czeskim, zaś popularna i do dziś 

~piewana XV-wie czna kol ęda Aniol past erzom 

mówżl u podstaw ma z:1 pewne orygina ł laciil
ski. 
( .. ) 

Teksty XV-wieczne, rozproszone po różnych 

rękopisach, w stuleciu rwstępnym ukazują się 

bądź w postaci ulotnych druków, b~dź też za_ 
pisane w zbiorach ka!Ilc jionałowych, nawet i pro
testancldch. Wydawca religijnych pieśni sta ro
polskich, M. Bob-Ows'k•i, przedruko·wał w swej 
książce' sporo tekstów na Boże Narodzenie. 
wśród których wyróżnia s ię grupa kolęd pow
stałych w klasztorach fr a ncis 7.ka t1skich, co 
świadczy o tym, że ruch m i>:10ryc.ki' odegra ł 

znaczną rolę w rozwoju tej gałęzi twó rczoś ci 

pieśniowej w Polsce, zapewne w zwiyzku 
z urządzaniem jasełek i z obrzędem tzw. koły

sania Jezuska. Większość tych najstarszych kolęd 
nie utrzymała się przy życ,iu, w ustnej trady
cji pozostały zaledwie dwie : Anioł paster;:o m 

mówił i Kiedy król. H erod królowa1. 
Epoką najwyższego rozwoju kolęd polskich. 

a zarazem epoką, która uksztaltowa,Ja ich zn::mq 
nam dzisiaj postać, są stulecia XVII i XVIII. 
W miejsce rozważań dogmatycznych, przepleci<>
nych modli.twą, wkracza pien>iastek realizmu 
obyczajoweg10, narzucony na szkielet tematyk i 
biblijnej. WykSJJtałcają się wtedy rozm ai te typy 
kolęd. Jeden z nich, zwany od ulubionego mo
tywu przt:,wodniego pa s t or a ł k ą. opowi·ada 
o wędrówce pasterzy do Betlejem, o ich przebu
dzeniu przez anioła, o przyg-0dach, jakich po 
drodze dozna·ją, i o darach, jakie ze sobą niosą. 

Wyliczenie tych darów zajmuje sporo miejsca, 
równie jak sam pobyt w szopce, który w ko
k;dzie zmienia się w relację o popisach wokal
nych czy tanecznych. F'akty wy jęte z Biblii 
uległy tu dalekiemu przestylizowaniu, przPde 



ws zys lld m zostały zlokalizowane na terenie do 
skon ale znanym anonimowym autorom, wśród 
polskiego k rajobrazu. Pasterze noszą swojskie, 
ludowe im ion a : Bartek, Maciek, Kuba (choć 

zd arzają s i ę i takie nazwy, które świadczą 

o wpływie odci ś nic;tym przez epokę), strzegą 

stada przed \vi lkiem, grają na różny·ch ins tru
mentach, 11 iekiedy w ich piosence występui<i 

d ementy gwarowe, wprowadzone świadomie 

jako czy ru1ik humoru. 
Zdarza ją się i kolędy, w których do głosu 

uochodzi pi r wia stek krytyki społecznej; celowi 
t mu s ł uży scena przyjazdu Trzech Króli. Ko
lęd a pa st er s ka, pełna elementów świeckich, 
wystę_pO\\-ala też w postaci dialog owanej , stano
wiąc formę przejściową między pie~nią a dra
matem jase łkowym. Obok niej rozwinęły się 

takż kolędy zakonne, gdzie do głosu dochodziły 
pierwia stki liryezne (takiego pochodzenia jest 
zap wn e L11la ;że J eztrn itt, być: 'może zwi <1 zana 
ze wsp om nian)"m obrzędem kołysania figurki 
Je.zuska) lub humorystycwe, oraz rozmaite ko
lędy slanow , które kontyn u u j ą t radyc ję kolęd 

z Ż)'C Z niami n a gody . 
.) 

aulur a I 11.iew iPle da ;; ię powi edz ie:<". 1:1;. !i 
to t.ap •wne ludzie z warstwy 11iżs z.ego klt:ru 
ul o bakala r ze malm 1ias teczkuwi czy żacy, l st. 
1 i ją też a utorzy kol c; d l iterckich, jak Jan Ko
•hanowsk1 (K olc:dn 1w 11ow c lato), Stanisław 

'rochows ki lub K sp ·1· M in kow;;ki, jednak 
u twory i h re:prez-e-ntują inny, poważny rodzaj 
k olt:d i popularności nigdy sobie nie zdobyły_ 

Z ·-ka ty i'-1 za to kol dy z dzida Ju 11a Zabczyc:.i 
• ' umfontC' <1n iclski C' (l ll30), z któ rych kilka 
(l"rzu bie:di ,/u Hetl1d!:' m rmsterzc . Ach! zta 
Etea 11u hroilu , Przy on ej górze ) żyje P" dzien 
Jzbi jszy_ 

Zdrtrzaly ~ie; k ż. p l'l°i lly autor :; kie póini l.'js ze _ 
zup ln ic udane. ' cd L·7.y d u nich pit;kna , wysoce 
a r tysiyczi a lrn lęda Bur; si1: ro cLJ: i pióra Fran
dszka Karpińsk i go i młodsza od niej , często 

śpiew n t Mizerna, dcha stajenka licha Te ofila 

Lenartowicza oraz kolęda ze Ztotej czaszki 
Słowackiego i z Dziadów Mickie wicza. Obic 
ostatnie zresztą nigdy nie weszły do repertuaru 
śpiewanego. 

Wiek XIX przyniósł odwrót od dawnych tra
dycji kolędowych, dosta;rczając teks tów, które 
nie dorównują poziomem Literackim kolędom 

starszym. 
Osobne zagadnienie stanowi melodia kolęd. 

Kolędy z wieku XV i XVI, z których nie 
w'szystkie za.pewne nada wały się do śpiewu, 

mają, jeśli sąd·zić wedle zachowanej dokwnen
tacji nutowej, budowę wzorowaną na łacit't

skich średniowiecznych sekwencjach i hymnach. 
Obok tego jedn ak już w w. XVI spotykamy 
się ze zjawiskiem niezmiernie powszechnym 
w czasach późniejszych: oto pie śni kościelne. 

a i kolędy, śpiewano często na nutę popularnych 
pieśni świeckich. W tzw. Kancjonale kórnickim 
z polowy wieku XVI znajduje się przy jednej 
z kolęd uwaga : „Ta pieśi't może być śpiewana 

jako i o słowiku". Egzemplarz zaś dziełka Jana 
Żabczyca, przechowyiwany w Bibliotece Czarto
ryskich w Krakowie, zawiera osobliwą „Instruk
cję", która wskaz.uje, którą z kol~d na jaką me
lodię śpiewać należy i wymienia incipity3 odpo
wiednich pieśni świe0k,ich. Być może tą drogą 

weszła do kolęd rytmika i melodie laickich tań
ców, poloneza i menueta, nadto tai1ców ludo
wych, mazurk<i i krakowiaka. Trafiają się rów
nież kolędy hymnowe, niekiedy znów są one 
utrzymane w tonie kołysanek". 

(Wg: Słownik folkloru polskie90. Pod red a kcją 
Juliana Krzyżanowskiego, W;:irszawa 1965, 
S. 173-175) 

1 Polskie p ieśni katolickie od najrl awniejszu('h 
c::asów do w. XVI, Kraków 1893_ 

2 Nazwa utworzona od oficjalne j nazwy za
konu założonego przez Franciszka z Asyżu w r 
1209: Zakon Braci Mniejszych_ 

~ S ł owa rozpoczynające pieśń czy wiersz . 



KOLĘDY ZAPOMNIANE 

POMALU$KU, JÓZEFIE 

Pomaluśku, Józefie, pomaluśku proszę, 
Widzisz, że ja nie mogę, idąc tak prędko 

w drogę. 

Wyrozumiej, proszę, wszak widzisz, co noszę . 

W mym żywocie mam Boga, przeto mi przykra 

droga. 
Bo już czas nadchodzi, że się już narodzi, 
Którego mi zwiastował Aniot, gdy mię 

pozdrawinl. 
A tak myi;lę sobie i chcę mówić tobie, 
O gospodę spokojną, mnie w taki czas 

przystojną. 

Bo teraz w miasteczkii i lada domeczku, 
Trudno o kącik będzie, gdy gości petno wszędz-ie. 

Wolą pijanice, szynkarskie szklenice, 
Niżeli mnie ubogą, strudzoną wielką drogą. 

Wnijdźmy, rada moja, do tego pokaja, 
Do tej szopy na pokój, Józefie, opiekun ie mój. 

A tak my oboje, i to bydląt dwoje, 
Będziemv mieli pokój, Józefie, opiekunie mój. 

Jw:: nam czas godz-ina, wielka to nowina, 
Stwórcę :świata porodzić, Ten nas ma z Bogiem 

zgodzić. 

Ch.oć patac ubogi, ale klejnot drogi, 
Niebo, ziemia i morze, ogarnąć Go nie może. 
( .. .) 
Mój Józefie drogi, toć to ten mróz srogi, 
Uziębnie nam Dzieciątko, Niebieskie Pacholątko . 

Przynieś, proszę, siana, w gtówkę, pod kolana, 
Maleńkiemu. Dziec-iqtku, Boskie-mu PacholątktL . 

A Józef, mąż zacny, na Dzieciątko baczny, 
Wziąwszy sianka niewiele, w .tlobeczkLL -mt< 

po§ciele. 

A zaś bydląteczko, wół i ośląteczko, 
Parą swą nań puchali, Dzieciątko zagrzewal i. 

Witaj, Królewiczu! Niebieski DziedzictL! 
Bądź pochwalon bez miary, za Twe niezmierne 

dary. 

* 

HEJ, BRACIA, CZY SPICIE ... 

Hej, bracia, czy śpicie, 

czy wszyscy baczycie? 
Dziwy nieslychane! 
Trwoga! Dlaboga, co się dzieje? 
Jasność w nocy, choć nie dnieje! 

Hej, pasterze mili, dzisiaj o tej chwili 
Chrystus się narodził! 

Trwoga, dlaboga, niech.aj minie, 
gdy nowina taka słynie' 

Do Betlejem bieżcie, 
tam Dziecię znajdziecie 
w żlobie poiożone. 

Pójdźcież już śpieszno, nie mieszkajcie, 
A Dzieciątko oglądajcie. 

Pójdźdeż, oglądajcie, 

a pakiem oddajcie 
w ciele Maluchnemu.. 

Cuda i dziwy nieslychane! 
Bóstwo na ziemi widziane. 



DZIEŃ TO JEST DZIS ... 

D::że1i to j e:;t dzi~ wesela , 
Królewskie rodziny. 
Król nam bowiem przychod::i 
ż żywota bez winy. 
Dzie cię dziwnej cndności, 
wd zi qczne, pełne slodko.~ci 
w człowieczej istności; 

które nieocenione, ani te:': wys1owio11e 
w Boskiej wszechmocnośc·i. 

Aniol past erzom, którzy 
w nocy trzody strzegli, 
o tym Królu powiadał, 
by do staj 11 i biegli. 
W :;tajni, mówi, to Dzierię 
w e :':łobie tam najdziecie, 
poit:i te w pi.eluszki; 
Ten aniolom panuje, 
wszystkich ludzi celuje, 
~liczny, c hoć maluśki. 

A TO CO, ZIEMIANIE? 

A to co, ziemianie? Bóg lcż!J na sian ie_ 
Le.::!/, leży Dzieciąteczko, 
Śliczne, mite Paniąteczko, 
Do ludzi się uśmiecha. 

Pasterze weseli, że Boga ujrzel·i, 
l'odarnnki Mu skl.adajq, 
Przy§pir!wują, przygrywają, 

Z wielką wszystkim uciech.q. 

I my tam pójdziemy, cieszyć się bc:dziemu: 
Zaśpieiuamy piosnkę społem, 

Uderzymy o żtób czołem, 
Ucieszymy Dziecinę. 

Ale cóż Mu damy, kiedy nic nie mam11" 
Ja barana poprowadzę, 
A ja ko.źlę na się wsadzę, 
Oddamy za zwierzynę. 

A potem przy żtobie, wyskoczymy sobie: 
Hoca, hoca, bracia mili, 
Ucieszmy s'i<; przy tej chwili, 
A kochajmy Dziecinę. 



LEON SCHILLER 

PASTORAŁKA 

obsada: 

Ad am - ZBIGNIEW JANISZEWSKI 
Ewa - ELŻBIET A MIŁO WSKA 
Diabel - \VIESŁA W OCHMANSKI 
Archanioł Michał - WIESŁAWA NIEMASZEK 
Archanioł Gabriel - JERZY STĘPKOWSKI 

Anioły Male: 
- DANUTA FULDE, IWONA PIENIĄŻEK, 
MAŁGORZATA RUDNICKA, JADWIGA 
RYDZÓWNA. KATARZYNA SŁOMSKA 

Ani oły Sred nie: 
- EW BETTA, 

MAR IA HRUSCIELOWNA 

P:'l cboły: 

- JANUSZ LEWIŃSKI, WOJCIECH 
ŁUGOWSKr, IGOR POLAK, ANDRZEJ 
REDOSZ 

Ma ria - DANUTA DOLECKA 
J oseph - STANISŁAW KOZYRSKI 
K a r cz mark - A NNA R.AMZA 
Szlachcic - KONRAD FULDE 
Chłopek - JAN MIŁOWSKI 
Chłopka - LILIANA BRZEZIŃSKA 
Wołek - · IGOR POLAK 
Osioł k - WOJ CIECH ŁUGOWSKI 
Pasten:e: 
Korydon - A NDR ZEJ REDOSZ 
Maścibrzuch - AN RZE.T BIENIASZ 
Dameta - BOGUSŁAW WISNIEWSKI 
Chleburad - JERZY STĘPKOWSKI 
Ryczywół - JAN US Z LEWIŃSKI 
Bar tos - RYSZARD MARIA FISCHBACH 
P ak os - WOJCIECH ŁUGOWSKI 
Chruściel - IGOR POLAK 
Kopet - ZBIGNIEW JANISZEWSKI 

Żyd - ANDRZEJ REDOSZ 
Koza - KATARZYNA SŁOMSK.-\ 

Herod - ANDRZEJ IWlŃSKI 
Herodowa - A TNA RAMZ:\ 

Trzej Królowie: 

Kacper - WŁODZIMIERZ MANCEWICZ 
Melcher - .JAN !!IŁOWSKI 

Baltazar - KONRAD FULDE 
Fcldmar> zał - ZBIGNIEW JANISZEWSKI 
Smierć - GRAŻYNA KŁODNICKA 

Rabin - JERZY WASIUCZYN'SKr 

* * * 
Reżyseria i choreografia 

- BARBARA FIJEWSKA 

Scenografia 
- JERZY GORAZDOWSKI 

Asystent reżysL'ra 
- WIESŁAW OCHMAŃSKI 

Przygotowanie muzyczne i wokalne 
JADWIGA STĘPKOWSKA 

Na instrurnenl:1c:h towarzyszą: 

pianino 
- JADWIGA STĘPKOWSKA 

skrzypce 

- BARBAR.A JAGTEŁŁC' 
Inspicjent 

- MAŁGORZ~\TA HOSSEAU-FISCHBACl1 

Sufler 

·- DANUT A FULDE 



MY TEZ, PASTUSZKOWIE ... 

My też, pastuszkowie, nie tylko królowie, 
Na wozie, na tv0zie. 
Jedziemy z kapelą, niech nas rozweselą 
Na mrozie, na mrozie: 
Graj, mówi Jezus, Bartku. swoje. 
Stój, Dziecię, tylko bas wystroję, 
1 smyczek, i smyczek. 

Bartos sobą troska, :':e nie ma i włoska 
Na smyku, na smyku.. 
A nie myśląc wiele, szast ogon kobyle, 
Do szyku, do szyku. 
Jak zarżnie w swoje szałamaje, 
Aż Jezus paluszkami laje, 
Powoli, powoli. 

Kuba na swe du.dy co raz spojrzy z budy, 
Boi się, boi się. 
Ale Józef stary, porwawszy gańdziary : 

Połóż się , połóż się: 

Wnet Ku.ba zaczął grać od u.cha, 
Aż urwał rękaw u kożucha, 
Na so bie, na sobie. 

Stach, choć sturbowany, zagra ci w organy, 
Je:::u~ku, Jezusku ; 
Złapał mendel kotów, narobi! fagotów 
Po włosku, po włosku: 
Nnż koty nie w żartowne tony, 
Gdy.? miały wszczepione ogony, 
Ach rata, rata. 

Jędrek wlazł do turmy, próbuje swej surmy, 

Jak może, jak może. 

A Maciek skazuje, niech Jędrek surmuje 

W oborze, w oborze. 

Cóż czyni, Jędrek chłop mizerny? 

Zdjql buty, zrobi! z nich waltorny, 

Jak umial, jak umial. 

Wach do swoich basów przypiąl sześć kietba sów 
Wesolo, wesoło, 
Woś na swej oboi wielkie figle stro i 
Nuż wkoło, nuż wkolo: 
Ru, ru, ru - Wach na swoim basie, 
Dil, dil, dil - Krąże l na kielbasie. 
Ha, sa, sa. Ha, sa, sa. 

Mikuła się lęka, na kolana klęka, 
Ja prostak, ja prostak. 
Dał mu. Wach fujarę i przez leb gctiulziarę 
Na szóstak, na szóstak: 
Bum, bum, bum - zacząl koncert wioski, 
Aż Dziecię bralo się z1i boczki, 
Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. 

Bądź zdrów, Panie mlody, trzeba i ść do tr:::odu 
ścieżeczką, ścieżeczką. 

Jezus mruga brewką, dal im miód z koneinkn, 
I z beczką, i z beczką. 
Dziękują Panięciu pastuchy 
Nalawszy po gardła swe brzuchy 
Chwała Tobie, Panie! 



JAM JEST DUDKA„. 

Jam jest dudka Jezusa mojego, 
Będę Mu grai z serca uprzejmego. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Zagram ci Mu najpierw w dudeczki, 
Wy z nim chyżo skaczcie, panieneczki. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Na piszczal.ce i na multaneczkach, 
Na bandurce oraz na skrzypeczkach. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Na fujarze, arfie i cymbale, 
Na organach i wdzięcznym regale. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

W szałamaje i w klawicymbały, 

Aż Dzieciqtku no~ki będą drgały. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Na puzonie, cytrze i na wiol-i, 
Niech się Dziecię nacieszy dowoU. 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Na klarnetach i do lutni zmierzę, 
W trąby, w kotły na wiwat uderzę, 
Graj dudka, graj, graj Panu, graj. 

Jać będę grał póki mi sil staje, 
I sam Ci :>i ę za instrument daję, 
Graj sobie, graj, graj Panie, graj. 

Jak tylko chcesz do uciechy swojej, 
Ciągnij struny z ciala, z duszy mojej. 
Graj sobie, graj, graj Panie, graj. 

Bij jak w bęben aż tubalne g!.osy 
Serce wyda, niech idą w niebiosy. 
Bij, Panie, bij! bij w serce, bij. 

Pomnij, Jezu, żem ja jest Twój dudka, 
Dusza moja Twoja jest chaiupka. 
Zyj we mnie, żyj! żyj wiecznie, żyj! 

KACZKA PSTRA ... 

Kaczka pstra, dziatki ma: 
Siedzi sobie na kamieniu, 
Trzyma dudki na ramieniu, 
Kwa, kwa, kwa, pięknie gra. 

Gqsiorek, jędorek, 
Na bębenku wybijają 
Pana wdzięcznie wychwalają: 
Gę, gę, gę - gęgają. 

Czyżyczek, szczygliczek, 
Na gardłeczkach jak skrzypeczkach, 
Śpiewają Panu w jasłeczkach: 

Li, li, Ur - w jasłeczkach. 

Skowronek jak dzwonek, 
Gdy się glosem. popisuje, 
Wesele światu zwiastuje: 
Cie ch, cie ch, ciech - zwiastuje. 

Słowiczek, muzyczek, 
Gdy się do nieba podnosi, 
O kolędę pięknie prosi: 
Fir, fir, fir - tak prosi. 

Wróblowie, stróżowie, 

Gdy nad szopą świergotają, 
Paniąteczku spać nie dajq, 
Dziw, dziw, dziw - nie dajq. 



A COZ Z TĄ DZIECINĄ ... 

A cM z tą Dzieciną będ ziem czynili, 
Pastuszkowie mili, że się nam kwili? 
Zaśpiewajmy Mn wesoło, 
Obróćmy się z Nim wokoło, 
Hoc, hoc, hoc, hoc. 

Podobno Dzieciątko, :::e głodne, płacze, 
Dlatego tak z nami nierada skacze: 
Więc ja Mu dam kukiełeczkę, 
I masełka osełeczkę, 

Pa, pa, pa, pa. 

Czy bez Matiileńki płacze Dziecina, 
Więc ją do miłego zaprośmy Syna: 
Mama, mama, do Dziecięcia, 
Utul teoo płacz Panięcia, 
Ma, rna, ma, ma. 

Czy dlatego płacze mój złoty d llSZka, 
Ze nie ma Józefa w domu staruszka: 

Więc Józefa zawołajmy, 
I ciesząc się zaśpiewajmy, 

Ta, ta, ta ta. 

Alba Pacholc;ci u w dudki zagrajmy, 
I na piszczal.eczkach rozwe~elajrny: 

Li, li, li, l'i, moje dudki, 
Skacz robaczku mój malutki, 
Li, li, H, li. 
(„.) 

A WCZORA Z WIEC Z ORA.„ 

.4 icczora z wieczo ra 
z niebieskiego dwora 
przys.zla nam nowina: 
l'anna rodzi Syna. 

Boga prawdziwego, 
nieogarnionego, 
za wyrokiem Boskim, 
w Betl ejem żudowsk i m. 

Natychmiast 7;astuszy, 
Taclzi z drogiej duszy, 
1i o ow ej budki 
b ie :':ą , w ziqwsz .11 duclki. 

Chcqcy wi!lziec' Pnrrn 
utlciają barana, 
na kozlowvm rogu 
krzyczą chwalę B ogu: 

Witaj, Królu nowy, 
Synu Da1v ido w v. 
Tu nas masz w11bnw ic'.· 
i w niebie postawi ć: . 



[(RZYI< PO NIEBIE ... 

Krzyk po niebie, po obłokach 
slychać przy wesołych skokach : 

aniolowie święci, 

radością objęci, 

wy.~pie widą , w.11krz11kujq. 

N iiie, bracia aniolowie, 
spolem z ncimi, kompa11ow1e, 
Bóg sic: ezie/ciem staje, 
:.'ucie lu.ciziom daje 
zagubione, utracone. 

J nż i skrzyc//a potamali, 

kicd !I z radości skakali. 
M ic liat między trzodc; 
zleciawszy na grud<! 
w bok si ę ubil, skrzudlo zgabil. 

Gabryjel, który zwiastowal 
Boga, takie przylatowal, 
Natrafi! na dudy, 
zbił biodra ·i udu, 
i sLwankowa l, naclchremowa ł . 

Rafar, któn1 IC'czył oczy 
'I' o bija sza, g cl u przyskoczy, 
zbil ol ejek drogi 
o baranie r ogi 
i cio trzody zlf'cial wpnódy. 

Pastuszkowie usluszeli, 
jako an ie li weseli, 

więc i oni wstali, 
w taniec się pobrali, 
dalij, dalij - podrygali. 

l'ASTEHZE 1-' i lSLI .. . 

l'asterze pa .~ l i tr:::ocly na µr::;ylogu, 
Ali Anieli, śpiewają chwa l i:; Bogu, 
śpieu:ają chv;alę Bogu. 

Chwata bqclź 13og u na wysokim n iebiE', 
A pokój liiclziom na niskim padole. 

Oznajnwjemy niezmierne w esel e, 
Z e się narodziŁ Bóg w cz lotvil'c:::um ciele. 
lcl ±cie, kwapcie się do Det leem miasta, 
Znajdziecie Dzieci<: polo±one w jasiach . 

l'otem A nieli wnet ocl 11ich zniknęli, 
l 'asterze także cio B et leem biegli. 

l tak znaleźli, jak A nia l ziotci.ed::in !. 
I -:: o.sio / z wolem nad 11im kl1;c:::qc ow.:lwl 

A Józef stary kolysal D:::icdątko. 

Nvnajźę, 11vnaj, mile Parholqtko . 



ACH! ZŁA EWA NABROIŁA .. . 

Ach! Zta Ewa nabro ił a, 

Kłopotu nas nabawił.a: 

Z wężem sama rozmawiała, 
I jabłiiszka kosztowala. 
Nabroiła . 

Aclam z ra j zi w11pqdzony, 
Zostaw i t płód zarażony: 
Ale go z kłopotu tego 
Matka Syna Przedwiecz nego 
Wybawita. 

Robak chytru zwiód ł mężatkę , 

Za tq winę sa m wpadł w klatkę : 

Bo m ! głowę podeptata, 
Która od wieków prz?J jś ć m i.a l a 
IJiatoglowa. 

Czego clawno pożądal i 

Cni O jcowi , oglądali .· 

I cl o ci zi~ sq wupełnżon e, 

Od proroków objawione, 
Sw ii; t e slow a 

Dziś we' żłobie odpoczywa, 
z nieba wszedtszy prawda żywa: 
Które '11i e będzie zawarte, 
Owszeni - n a wie ki. otwarte : 
ZP Z bawidel 

Nad A nioŁów ogło szony, 
z Pannu w stajni narodzony 
Sk qc.l ·wese le nam przyn osi, 
Mitu pokój l iidziom głosi, 

Odkupic iel 

llEJ , IIEJ, LELIJA„. 

llej, hej, LeHja, Par.na Mary-ja ' 
llej, porodziła Pan a Jezusa 
Panna Maryja . 

Hej, hej, Lelija, Panna Maryja! 
T am między dwoma budlqtkoma 
tam leży słoma barlożeczkoma, 
tam porodziia Pana Jezusa 
Panna Maryja. 

Hej, hej, Lelija, Panna Maryja! 
W co powijała Pana Jez1~sa 

Panna Maryja? 

Hej, hej, Lelija, Panna Maryja! 
W Najświ ę tszej Panny poglouniic::„ k, 
w świętego Jó:::efa przypaśniczek. 
w to powijała Pana Jezusa 
Panna Mary;a. 

He j, hej, Lelija, Panna M nr y ja 1 

W czym kołysata Pana Jezusa 
Panna Maryja? 

Hej, hej, Lel i ja, Panna Maryja! 
Tam między dwomd o!tarzyczkoma 
tam kolebeczka jest zawieszona, 
tmn kolysala Pana Jezusa 
Panna Mary;a. 

Hej, hej, Lelija, Panna Maryja! 
Same się kościoły pootwie·raly, 
bo się Pana Boga uradowały 
Panna Maryja. 

.. ' 
Hej, hej, Leli j a, Panna Maryja! 
Same się świece pozapalały, 

bo się Pima ·Bog_a uradowaty. 
Panna Maryja. 



JĘDRZEJ' KITOWICZ 

O JASEŁKACH 

Mamy wfadom-0ść z Ewangel.Ll, że Chrystus 
11arodzony w stajni, złożony był in praesepio. 
Praesepe znaczy w polskiej mowie żłób. Jasła 

zaś zowią się zagrody pod żłobem, gdzie slomc; 
na podśc.iel pod konie służącą kładą; mówią się 

też jasła, kiedy w oborach, w których bydło 

stawa, nie masz żłobów, tylko w takie zagrody, 
z deszczek zrobi,ane, kładą dla bydła słomę i sy
pią sieczkę. Ten, co pierwszy wymyślił jasefka, 
o których bc;dę niżej pisał, rozumiał, że jasła 

i żłób są imiona jednę rzecz znaczące, tt; sam<J, 
co słowo łacińskie praesepe, przeto lalkom 
swoim i fraszkom 1 dziecinnym, którymi wyrażał 
Narodzenie Chrystusowe, nadał imię j a ' e l k a. 
Które kiedy nastały do Polski, nie wiem2, jak 
jednak pamięcią zasięgam, we wszystkich koś

ciołach były używane; obchodzono je tak, jak 
groby wielkopiątkowe, lubo mało co ludzie sta
teczni, tylko najwięcej matki, mamki i piastunki 
z dziećmi, studenci z dyrektorami i młodzież 

doroślejsza obojej płci, pospólstwo za·· drobne 
niemal wszystko. 

Pomienione jaselka były to ruchomości małe, 
ustawione w kącie kościoła, a czasem zajmujące 
cały ołtarz, niżej i wyżej po bokach, tylko jedną 
mensę8 ołtarzową nie zaprzątnioną sobą zry:;ta
wując dla odiprawowania mszy świętej wolną. 

Była t-0 pośrodiku szopka ma.la na czterech 
słupkach, daszek słomiany mająoo, wielkości na 
szerz, dłuż i na wyisz łokc1owej; pod tą szopką 

zrobiony był żłóbek, a czasem kolebka wielkości 
ćwierćłokcifowej, w tej lub w tym osóbka Pana 
Jezusa z wosku albo z papieru klej.onego, albo 
z irchy lub z płótna konopiami wypchanego 
u1orm-0wana, w pieJusZki z jakdch płatków bła
watnychł płóciennych zrobione uwiniona; 
przy żłóbku z jednej strony wół i osie! z tekiei
że mater·ii ja.k i osóbka Paina Jezu.sa uJ.ane lub 

ut1,vorzone, klęczące i puchaniem.5 swoim Dzie
cinę Jez.usa• ogr.zewające, z drug!iej strony Ma
ryja i Józe:f stojący przy kolebce w postaci na
chylonej, afekt na1tężcmego kochania wyrażający. 
W górze szopki pod dachem i nad da.chem 
a•niol:kowie unoszący się na. skrzydłach, jakoby 
śpiewający Gloria in excelsis Dean. Toż do
piero w niejakiej ooleg!ośoi jednego od drugie
go pa,sterze opadający na kolana prze<l naro
dzoną Dzie.ainą, ofi31l'ujący Mu dary sw.oje, ten 
masła garnuszek, ów syrek, inny baranka, 1nny 
koźlę; dalej za szopą, po obu stronach, pastuszko
wie i wieśniacy: jedni:pasący trzody owiec i bydła, 
innh śpiący, inni do szopy śpieszący, dźwigający na 
ramionach ba·rnny, kozły; między którymi osóbki 
rozmaiity starn ludzi i ich zabawy wyra.żające: 

panów w kan~tach jadących, szlachtę i miesz
czan pieszo idących, chłopów na targ wiozących 
drwa (.„), szynkarki różne trlhll:ki szynkujące, 

niewiasty robiące masło („.), Żydów różne to
wary do sprzedarnia rut ręku trzymających, 

i tym podobne akcyje ludzkie. 
Gdy .mś nastąpiło święto Trzech Królów, 

tedy przystawiano do tych jasełek osóbki po
mie-rri.'onych świętych, klęczą'Cych przed narouzo
nym Chrystwem, ofiarujących Mu złoto, myrrhę 
i kadzidło, a za nimi orszaki ich dworzan 
i a.sys-te!Dcyi rozmaitego ga.tunku: Persów, Ara
bó w , Murzynów, laufrów, masztalerzów' pro
wadzących konie pod bogat.Yimi• s·ią<lzeniamri, 

sloniów, wielbłądów. T<>ż dop'ie.ro wojska roz
maitego gatunku: jezdne i piesze, murzyńskie 

i b.i'.l!ych ludzi, namioty porozbijane, („.), rngi
mcnta· uszykowane polskiej gwardyi, pruskie, 
moskiewskie, armaty, ch<>rągwie jezdne, usar
~kie, pancer•ne, uła11s·kie, kazackie, rajtarskie, 
wę ;::.ierS'kie i inne rozmaite. 

Na takie ja.sellka sa<lzili się jedni nad dru
gich, na,jbard'Ziej zakonnicy. Celowali zaś innych 
wszystkich wielkością i kształtnością Kapucyni; 
a g dy te jasełka, rokrocznie w jednakowej po
sta ci wystawiane, jako martwe posągi ni f' 
w a li-eca!y w ludziach stygnącej cieka·wości , 



przeto Reformaci, Bernardyni i Francis ikanie 
dla większego powabu ludu do swoich kościo
J6w, j asełkom przydali ruchawości, między 

osóbki stojące mięszając chwilami ruszane, 
które przez szpary w rusztowaniu na ten koniec 
:!.robione, wytykając na widok braciszkowie za_ 
konni lub inni pos ługacze klasztorni rozmaite 
figl e nimi wyrabiah. Tam Żyd wytrząsał futrem 
pokazując go z obu stron, jakoby do sprzedania, 
które nadchodzący z nienacka żołnierz Żydowi 

porywał. Żyd fU1tra z ręki wypuścić nie chciał. 

ż lnierz Żyda bił, Żyd, porzudw.szy futro, u-cie
kał. żołnierz wydarte Żydowi fuiro przeda.wal 
nadchodzącemu mi~zczaninowi , a w tern Żyd 
skrzywdzony pokazał się niespodzianie z żoł

nierzami i instygatorem8, biorącym pod wartt; 
;:ołni erza przedającego fUJtro i mies~zanina ku
pują cego. Gdy taka scena zniknęła, pokazała sit; 
druga , na przykład: cMopów pijanych bijących 
s ię pnlkami, albo szynkarka tańcująca z ga
chemg i po tem od diabła razem oboje por
wani, albo śmierć z dfabłem naprzód tańcuj ą ca. 
a potem ~ię bijące ze sobą i w bitwie znikające. 
To znowu musztrujący s ię żołnierze, tracze 
drze-wo trący i inne tym podobne a•kcyje lu·dz
kie do wyrażenia latwliejsze, które to frasiki 
rl1liecinne tak się ludawi· prostemu i młodzieży 

podoba ły , że kościoły na,pelnione bywały spekta
torem 10 podnoszącym się na ła.wki i na 
ottarze włażącym; a gdy ta zgraja, tloc21c się 

i przymyka·jącn jedna n.ad dxugą , zbliżyła 

~ ię nad m tę załoioną d-0 jasełek. wy.pa·da! 
wtenczas . pod rusztowania, na którym stały 

jas łka, jaki s ługa kościelny z batogiem i kro
piąc . nim żywo bliżej nawinionych , nową czynił 
rcprez ·nta cyją, dalsz mu spektatorowi daleko 
śm ieszn iejszą od .akcyj jasełkowych, kiedy u6e
ka ją cy w tył . przed batogiem, jedni przez dru
, ich na kupy się wywracali, drudzy rzeźwo 

z ławek i z ołtarzów zskakując jedni na dru
~ich padali, tłukąc sobie łby, boki, ręce i nogi, 
a lbo guzy i sińce bolesne o twairde uderzenie 
odbierając. 

Tak·o.we reprezen.tacy je ruchomych jase!ków 
bywały - prawda - godzinach od nabożeń

stwa wolnych, to jest mic:dzy obiadem i niesz
porami, ale śmiech , rozruch i tumult nigdy 
w kośc-iele czasu ani. miejsca ma.jdować nie 
powinny. Dla czego, gdy talkowe reprezentacyje 
coraz bardziej wzmagając się doszły do ostat
nieoo nieprzyzwoitości stopnia, książc: Teodor 
Cza·rtoryski. biiskup poznański, zakazał ich, 
a tylko poz~-ohł wysta1wi·ać nieruchawe, związek 
z tajemni·cą Narodzenia Pańskiego mające. Po 
którym jasełka powszed-niejąc cara.z bardziej, 
""' jednych kościołach zdrobniały, w drug.i.eh 
w cale zostały zaniechane. 

(Frngment Opisu obycza;ow za pa rzowcrnirt. 
Augusta III, opracował Romoin Pollak , 
Wrocław 1951, s. 59--63) 

l Tu: zabawkom 
: Dzisiaj przyjmuje się, że początki jasełek u na " · 

oczywiście w prymitywnej postaci , pojawiają si ę 

gd z ieś u schyłku XIII w. i łączą się z franciszka
nami 

' (Łac.) stół; tu : wierzchnia płyta ołtarza 

• Skrawki jedwabiu 
' Chuchaniem, ciepłym oddechem 
• „Chwała Bogu na wysokościach" 
r Dozorca koni, stajenny 
• Prokurator 
• Tu: kochanek 
1• Widz 

" Przepychając 
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