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scenariusz i reżyseria 
.IÓZtf .IA81tL$KI 

scenografia 
Z'IC,MUNT P!?..OŃCZ'IK 

oprac. muzyczne i wokalne 
WO.IC!f.Cff KAR.PIŃSKI 

asysytent reżysera 
t WA .IASltL&KA 

Aktorzy 
A1111a Bq/CY (gościnnie), .fvatira BaralfaJ;;a. twa .faa1el&J;;a 

Katarz1111a 8/omaJ;;a ZPig111ew Bq/CY (gościnnie). 

• 
• 
• 

KrZl/aztof KacZif!IBJ;;;: Pawel W!i111ewaJ;;i 
Lesh:w OataazJ;;1ew1cz. 

• 

zespół muzyczny: 
Darivaz ta1J;;owsJ;;i 
.fa1111sz KolOBilisJ;;i 

• 
*** 

• 

inspicjent - WioletttJ Mecl111t 

• 
• 
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DyrelctC!r Naczelny i Artystyczny 
JOZ.Ef JASl.E.LSK! 

Kierownik Tec/miczny 
WOJC/f.CH qóR;VI 

Kierownik prac. krawieckiej 
{jrt:1ŻJjl1t:1 Przeździed;t:1 

Kierownik prac. stolarskiej 

Z1f§ffl1111~ Poleć 

Kierownik prac. malarskiej 

ZJj§ffllll!~ Prończ'I,{ 

Kierownik prac. akustycznej 
Zbigniew Pio~rz,fows);i 

Główny elektryk 
Kt:1zimie1Z Kowt:ll.B);i 

Charakteryzatorka i perukarka 
.Ćwt:?&:Whm(t:? 

Garderobiane 

{jrt:1Ż1fl!t:1 (jór11t:1 
Meh111.a Mem1ec 

Brygadier sceny 
Zb1gn1ew Wdarh' 

Kierownik Działu Marketingu i Upowszechniania 
A /iq.a Kowt:l!s,{t:1 

Ze lbiorów 

Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

Dział Marketingu I Upowszechniania 
Teatr Dramatyczny w Elblągu 

82-300 Elbląg, Plac K. Jagiellończyka 1 
tel. 345-212 
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Rodowód pieśni kolędowej sięga głęboko w polskie 
średniowiecze . 

Pierwotnie musiała być ogólnokościelną pieśnią łacińską, 
a może śpiewano ją w którymś z języków zachodnich , 
ojczystej mowie pierwszych przybyłych do Polski w połowie 
XII I wieku franciszkanów. Oni to kultywowal i szczególnie 
adorację żłobka , nadając jej pewne stałe formy . 
Nabożeństwu temu towarzyszyły pieśni, a najbardziej 
atrakcyjny dla naiwnej religijności był zwyczaj kołysania 
figurki Dzieciątka . Toteż nabożeństwo ściągało w święta 
Bożego Narodzenia licznych wiernych : świadków, a może 
i uczestników (nie da się bowiem stwierdzić z pewnością, 

czy od samego początku brali w nim czynny udział ludzie 
spoza zgromadzenia zakonnego). Najdawniejszym 
zachowanym śladem tych uroczystości są figurki jasełkowe 
z połowy XIV wieku , dochowane w klasztorze krakowskich 
franciszkanek. Polskie teksty natomiast pochodzą dopiero 
z rękopisów XV-wiecznych. Trudno przypuścić, żeby pieśni 
bożonarodzeniowych nie śpiewano wcześniej, milcząjednak 
o nich dokumenty. 

Zabytków z XV wieku znamy około dziesiątka, zarówno 
przekładów (z łaciny i czeskiego) , jak i twórczości 
swobodniejszej, żadnemu z nich jednak nie towarzyszy 
zapis nutowy. ( ... ) 

Podobnie jak średniowieczu nie wystarczały lakoniczne 
wzmianki ewangeliczne o dzieciństwie Chrystusa, nie 
wystarczyły one i fantazji adorujących przy jasełkach . 

Przy żłóbku natomiast, u nas prawdopodobnie około XV 
wieku , zjawia się inna forma urozmaicająca uroczystość: 
dramat-misterium. Aktorami jego są duchowni, służba 
kościelna i chór uczniów parafialnej szkoły; wątkami 
zasadniczymi: szukanie przez Marię Pannę i Józefa miejsca 
w gospodzie i gloria anielska. Szczątkiem takiego misterium 
jest niewątpliwie kolęda Pomaluśku, Józefie (śpiewana w 
każdym razie już w wieku XVI) , wyraźny fragment roli Matki 
Boskiej. Możliwe , że szereg do dziś znanych pieśni to role 
posłów anielskich z owych misteriów. 

Istniał i drugi nurt rozwoju pieśni kolędowej, nurt bardziej 
swobodny, nie krępowany powagą kci:ci i fq. Wiązał się on 

z tradycją kolędowania. Bystroń w Dziejach obyczajów 
przypomina statut krakowski z 1408 roku wzmiankujący o tej 
praktyce (z okazji zresztą związanych z nią ekscesów) , 
śmiało więc możemy ją odnieść już do XIV wieku. 

Żacy , bakałarze, parobcy, ludzie niskiego społecznego 
przydziału z okazji świąt szturmowali pieśnią do kieszeni 
finansowej elity. ( ... ) 

Udział w owych wędrowaniu od domu do domu musiał być 
uważany za zajęcie poniżające: " Był zwyczaj , że i królewska 
muzyka chodziła po kolędzie , lecz Zygmunt August 
wstrzymując ich od tego kazał dać swoim piszczkom zł 1 O, 
trębaczom zł 8 ówczesnych za to, że do panów nie chodzili". 

Praktyka kolędowania ustaliła się jednak trwale, a w XVI I 
wieku przejęła częściowo rolę zaniedbanego misterium, w 
innym już zresztą mniej poważnym tonie. Kolędnicy wystąpili 
z repertuarem dramatycznym. Dochowała się dość znaczna 
liczba tekstów owych przedstawień , nieodmiennie ze sceną 
wezwania pasterzy, ich hołdu w stajence, często też ze 
sceną trzech królów i Heroda. Dla dziejów kolędy zjawisko to 
ważne, tu bowiem przede wszystkim rodzą się teraz nowe 
śpiewy (niektóre melodie znajdujemy zanotowane 
bezpośrednio w tekście), tu rodzą się pastorałki. Zbiory 
kantyczek mówią o nich: "Nie są to pieśni do użycia 
kościelnego , i owszem, baczność księży plebanów powinna 
im tam wstępu zabraniać , ale są to piosnki wesołe i niewinne". 

W początkach XVI 11 wieku repertuar kolędników różnicuje 
się jeszcze bardziej. Obok "aktora" wchodzą kukły. Trudności 
wynikające z ograniczenia obsady, które grupom kolędującym 
nie pozwalały na wprowadzanie większej ilości osób, teraz 
mogły być łatwo rozwiązywane: lalek poruszanych na 
jasełkowych deskach dało się przygotować ilość nie
ograniczoną. 

Z książki: "Polskie kolędy i Pastorałki" , PWM 1957 



S.MROŻEK - 'TANGO" 
L.GERSHE - "MOTYLE SĄ WOLNE" 

J.GENET - "POKOJÓWKI" 

Recital aktorski 
EWY JASIELSKIEJ 

"żyCJE" 

H.CH.ANDERSEN - "CALINECZKA" 

"ELBLĄSKA SZOPKA NOWOROCZNA" 
(RYSZARD TOMCZYK) 

~ 

MOLIER - "ŚWIĘTOSZEK" 
~ 

T. RÓŻEWICZ - "BIAŁE MAŁŻEŃS1WO" 


