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To opowieść bardzo stara, 
to opowieść wszystkim znana. 
Jest w niej kamienista droga 

i okrutny czyn tyrana. 
W niej nadzieja jest i wiara, 

gwiezdnym blaskiem rozświetlona , 

to opowieść bardzo stara 
przez proroków już wyśniona. 

Cud narodzin w niej się mieści 
i pasterskie głosy w chórze, 

Magów wielkich szczodre dary, 
cichy taniec płatków śniegu, 

szum anielskich skrzydeł w górze 
i diabelskie czary mary ... 
Ta opowieść bardzo stara 

znów na nowo nam się dzieje. 

Przedstawienie Dzisiaj w Betlejem oparte jest na tradycyjnych ludowych tekstach 
szopkowych z charakterystycznymi dla nich scenami pasterskimi, herodowymi, 
pokłonem Trzech Króli, adoracjq Dzieciqtka i groteskowymi postaciami Diabła 
i Śmierci. Mieszajq się w nim wqtki apokryficzne* i biblijne oraz echa dawnych 
komedii, misteriów* bożonarodzeniowych i moralitetów*. 
Autor włqczył do niego temat ucieczki świętej Rodziny do Egiptu i mało dzisiaj 
znane kolędy, tworzqc barwne, na poły lalkowe, na poły żywoplanowe, zabar
wione humorem 1 świqtecznym liryzmem widowisko. 
Warto je zobaczyć ze względu na fakt, iż nawiqzuje ono do prawdziwie ludowego, 
unikalnego w skali światowej teatru. Teatr ten już nie istnieje w swojej naturalnej 
postaci , ale jego proste przesłanie i pełna wdzięku forma potrafiq przemówić do 
każdego widza, niezależnie od wreku. 
Można powiedzieć, że szopka to niezbędny element naszej rodzimej trady
cji zwiqzanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Gdyby jej zabrakło, zabrakłoby 
czegoś bardzo istotnego, czegoś co spaja Ziemię z Niebem i harmonijnie łqczy 
nasze codzienne bytowanie z czasem świqtecznym. 

Zapraszam - Reżyser 

APOKRYF - tekst niepewnego pochodzenia lub nieautentyczny, często o charakterze 
religijnym. 

M1sTERtUM - widowisko teatralne znane w Europie średniowiecznej, powstałe z drama
tu liturgicznego, o tematyce zaczerpniętej z Bib/I/ I żywotów świętych. 

MORALITET - gatunek dramatyczny o tematyce religijnej, ukształtowany w XIV wieku. 
Moralitety ukazywały dzieje jednostkowego bohatera, wybierającego pomiędzy 
złem a dobrem, potępieniem a zbawieniem. 




