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OD REŻYSERA 

Istnieje opinia, że reżyser w1n1en swoje posłan ie 
do widzów zawrzeć w realizowanym przez siebie przed
stawieniu. Że !o powinno wystarczyć. Wszelkie ko
mentarze, wyjaśnienia, refleksje sq niepotrzebnym do
datkiem ... 

Wydaje się, ie w przypadku „ Pastorałki" Leona 
Schillera rzecz się ma nieco inaczej. 

Przede wszystkim wiąże się ona z wiekową, polską 
tradycją obrzędów Bożonarodzenionych - tak bardzo 
bliską sercom naszych rodaków. Niesie ona z sobą 
obraz szopki, kolędową nutę, skrzydełka aniołów, 
figle pastuszków, barwy trzejkrólowego orszaku i bet-
1lejemskiej gwiazdy. Wywołuje w niejednej duszy bło
gie wspomnienia lat dziecięcych i niejedną łzę winna 
wycisnąć z patrzących oczu ... 

Tego się nie da przewidzieć w teatralnej, żmudnej 
robocie, ale pamiętać o tym warto ... 

I jeszcze jedno: widzowie winni zapomnieć, że są 
w teatrze, że oglądają zawodowych aktorów. Zapom
nieć o dekoracjach, reflektorach i całej teatralnej ma
szynerii. 

Zapraszamy na „Pastorałkę" do kurpiowskiej wsi, 
do opłotków koło przysadzistych podlaskich chat. Za
praszamy do ,kompanii z wsiowskimi !kolędnikami wy
branymi · z puszczańskiego ludu. Bawcie się więc, śpie
wajcie z nami. Rzućcie „gwiazdorzom" do koszyka ka
wałek świątecznego !kołacza, dajcie im łyżkę klusek z 
makiem i podzielcie się z nimi opłatkiem życząc szczęś
cia, zdrowia i pokoju na świecie ... 

To także wydało mi się godne uwagi, chociaż ... 
istnieje opinia, że reżyser winien s-."loje posłanie ... 

POMYSŁ „PASTORAŁKI" I RÓŻNE PROBY 
JEJ WYKONANIA 

Pomysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed woj
ną. Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć 
łańcuch widowisk obrzędowych, w skład których 
weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy 
czterech pór roku, wesela wiejskie oraz tzw. „tańce 
śmierci". Inny cykl stanowić miały ballady ludowe i 
piosenki staropolskie w kształt sceniczny ujęte. Prze
myśliwałem także nad reinscenizacją dawnych ko
medio-oper, wodewiló_w mieszczańskich itp. antyków 
scenopisarskich . 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć 
się doją moim „wychowaniem krokowskim". Kroków 
w lotach mojego dzieciństwa był jeszcze sceną, no 
której przez cały rok odgrywała się większość owych 
widowisk ludowych, a te, które zaginęły, łatwo da
wały się w imaginacji odbudować na podstawie ust
nej lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcze złożyło, że 
od dziecka mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych 
zbiorach pieśni, w starych nutach i egzemplarzach 
teatralnych . Wkrótce potem rozbiła się „bania z poe
zją" nad Krakowem i szary kopersztych zmienił się w 
wielobarwną malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesionego 
na placu Swiętego Ducha (!), tuż obok starożytnego 
kościoła Swiętego Krzyża (!) . I natychmiast teatr kra
kowski stał się Wawelem, a Wawel w teatr się prze
mienił. Za poetą-guślarzem wcisnął się przez zapad
nie , spłynął z paludamentów na stalowych „flugoch" 
i kręgiem sceną opasał korowód dobrze nam znanych, 
a jakby zapomnianych postaci. Spotykaliśmy je w 
szopce, na Rynku, w kościołach i wioskach o'kolicz
nych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne i na coś 
w sztuce przydać się mogą. Zaraz też w „żywym 
teatrze" wszystko się przeobraziło i głębszego sensu 
nabrało; procesja i Lajkonik, wesela chłopskie, cwa
łujące z Bronowic do Mariackiego kościoła środkiem 
rynku, wianki i odpusty - a przede wszystkim Wawel 
i szopka, Wawel wprowadzony na scenę w obydwu 
„Legendach", „Wyzwoleniu", „Bolesławie Smiałym", 



„Akropolis"; Wawel mający zastąpić E1lsyncr w insce
nizacji „Hamleta". Wawel pomyślany jako Akropolis 
Krakowski, z teatrem monumentalnym (niby Dionizosa) 
na południowym stoku wzgórza zbudowanym! A szop
ka krakowska, która zapożyczyło część swej archi
tektury od katedry wawelskiej; szopko, której wpływ 
na fakturę sceniczną „ Wesela", „Bolesława" i vięk
szość dramatów Wyspiańskiego ślepy by zc~aczył! 
Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między 

innymi i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna filia
cja zachodząca między rudymentarni polsk.iej sztuki 
scenicznej a mickiewiczowską koncepcją teatru sło
wiańskiego przyszłości. Trójpiętrowość szopki, jej dra
mat, obejmujący w zarysie całokształt poezji ludowej', 
a kończący się „ wielkim pr::lrcctwem" - czyż nie , o 
takim teatrze marzył Mickiewicz w Kolegium Francus
kim? Czyż nie pod toki właśnie teatr podwaliny kłaść 
począł Wyspiański? I wierzyliśmy wtedy, nieliczrii fa
natycy polskiego teatru mom;mentolnego, w rychłą 
możliwość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z myś
lą opracowania scenicznego szeregu widowisk lu~o
wych na cały „rok krokowski", o w plony moje 
wtajemniczałem kolegę z ławy szkolnej, początkują
cego wówczas cktora, Juliusza Osterwę. 

Nie potrzebuję chyba dodawać, że chodziło im je
dynie o ukazanie nowych możliwości scenicznych i 
przygotowanie materiału formalnego do inscenizacji 
wielkiego repertuaru polskiego. Stan bowiem tej in
scenizacji w owej epoce wołał o pomstę do nieba. 
Nie miałem żadnych aspiracji dramatopisarskich i nie 
ambicjonowałem na punkcie naukowego „pobielania 
grobów" czyli rekonstrukcji starożytności teatralnych. 
Z konieczności jednak musiałem teoretyzować . Ale w 
moich podróżach po całym obszarze dziejów teatru, 
odbywanych pod kierunkiem mistrza mojego i przy
jaciela Edwarda Gordona Craiga, nie straciłem łącz
ności z marzeniem dawnym. Owszem, myśl przeciw
stawienia teatru monumentalnego rozpanoszonej na 
ziemiach polskich tandecie pseudo'iterockiej, pseudo
polskiej, dziś jeszcze, najspokojniej w świecie zatru
wającej widownie naszych teatrów „eklektycznych" -
myśl ta pogłębiła się we mnie i wzmccniła moją po
stawę estetyczną wobec przestarzałego, bezmyślnego 

i szablonowego niby-realizmu techRiki dramatopisar
skiej, gry aktorskiej i formy i_nsceniz~cyjnej. 

Wojna - i to, co po niej nastąpiło, nauczyła. pro~ 
cewników sztuki, że zadania ich nie mogą o~rantezac 
się li tylko do wysiłków czy~to or~ystyczn~ch, z~ „sztu
ka jest bronią" i że pierwej nolezy '?rgan~owac11 „tea~r wojujący" zanim się plany „teatru triumfującego kres
Il. Ten no~y pogląd no społeczne zadani~ teatr~ ~i7 ~d 
razu wycisnął piętno no mojej pracy rezysersk1ej 1 in

scenizacyjnej. Dosyć osamotniony ~a drodze ~o _refor
my teatru konwencjonalnego, mus1oł~m przy_jQC tak
tykę posuwania się napr~ó~ e!op~m1. 'vYY~1kł stąd 
przymus chwilowego cofnięcia się 1 odrob1enta rzecz_y 
jeszcze nie zrea~izo~anych, a dla na~ze~o ro~wo!u 
koniecznych (styhzacja „starego tea~ru., in~cemz~CJa 
widowisk nierealistycznych, abstrokCJontzm mscemza
cy jny). z tego właśnie okresu datuje się „Pasto_rałko" 
oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, styh_zo~a
nych komedio-oper Itp., grywanych w Reducie_ 1 w 
pierwszych miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. 
Pastorałka" jest tylko dokumentem pewnego okresu 

·~ej procy teatralnej. Niczym więcej. 
Temat zasadniczy „Pastorałki", ozdobiony liczny.mi 

intermediami i bardziej szopkowa niż misteryjnie u1ę
ty, ukazał się po raz pierwszy na scenie Te~ru Pol
skiego w Warszawie w roku 1919. KonstrukCja sceny, 
pomysłu Wincentego Drabika, na~ladowała szp~kę 
krakowską, pozwalając akcji rozwijać się na dwoch 
piętrach i w bocznych wieżycach. . 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się 1N la
tach 1923 i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem się 
uwypuklić wszystkie momenty misteryjne, o folklor 
przedstawić, że się tak wyrażę „na 

1
surowo'_', bez 

kunsztownych wymysłów i burleskowych przejaskra
wień zawodowego" teatru. Zamierzeniom moim sprzy
jało z

1

~akomicie ubóstwo środków technicznych, a jesz
cze więcej młodość I entuzjazm redutowców. Ton, 
osiągnięty przez Redutę, był czymś jedynym w swoim 
rodzaju, i na innych scenach, w innych warunkach 
artystycznych i w innym nastroju nie dał się po
wtórzyć. 

Godzi się zaznaczyć, że aktorzy redutowi w owym 
czasie z humorem ludzi świętych uprawiali cnotę nie-



w iarygodnej wprost nędzy, co nie przeszkadzało im 
śpiewać, tańczyć, grać najmniejsze role, statystować, 
;;porządzać rekwizyty i kostiumy - bezimiennie, gdyż 
afisz nie podawał ich nazwisk. 

Nie mgąc inaczej tym arcydoskonałym kolęd niko:n 
wyrazić mej nieskończonej wdzięczności, dekonspiruię 
po raz pierwszy nazwiska głównych wykonawców „ Pa
storałki": Maria - Mysłakowska, Joseph - śp. Tur
czyński i Zbyszewski, Archanioł Michał ---: Żabczyń
ska i Knobelsdorf, Archanioł Gabryel - Zabczyński, 
Adam - Jaracz i Brodzikowski, Ewa - Perzanowska, 
Kuncewiczówna, W iercir'lska, Król Kacper - Kochano
wicz, Król Melcher - Wiercińsk i , Król Baitazar -
Mic iński, Korydon - śp. Poręba i Al. Wasie! , Maści
brzuch - Zbyszewski i Arnold Dameta - Zawistow
ski, Chleburad Żabczyński, Ryczywół - Bogdan Wa
sie!, Bartos - Kiernicki, Żydek - Jamiński, Rabin -
Janicki, Herod - Chmielewski, Herodowa ,..--- Hohend
linger i Kunina, Karczmarka - Jakubowska, Smierć· -
Hollakowa, Hohendlinger i Życzkowska, Diabeł - Za
wistowski. 

Reduta w swych pierwszych podróżach po całej 
Polsce opierała repertuar przeważnie na „Pastorałce" , 
„ Misterium Wielkanocnym" i piosenkach ludowych i 
staropolskich przeze mnie inscenizowanych („Pochwa
ła wesołości") . 

Poza Redutą wystawiały 11 Pastorałkę" następujące 
teatry: krakowski, toruń s ki, bydgoski, lubelski, (pod 
dyrekcją Stanisławy Wysockiej), dwukrotnie Teatr No
wy w Poznaniu i Teatr im. Bogusławskiego w War
szawie. 
Muzykę do „ Szopki staropolskiej" (granej w r. 1919 

w Teatrze Pol kim) w liczbie 80 numerów. skompono
wałem sam. Częścią tego materiału, odpowiednio zmo
dyfikowanego, posłużyłem się w roku 1923 w Redu
cie. Nie mając p ieniędzy na orkiestrę kierownictwo 
Reduty orzekło, abym ja do śpiewów na fortepianie, 
ustawionym na widowni, akompaniował - i jak twier
dzili Osterwa i Limanowski, tak było najlepiej. 

W roku 1924 skorzystaliśmy ze współpracy naszego 
„brata muzycznego", świetnego organisty i choral isty, 
Bronisława Rutkowskiego. Wówczas to część muzycz
na „Pastorałki" wzbogaciła s i ę o szereg chorałów z 

roku 1635, a muzykę ludową zinstrumentował Rutkow
ski na zespói smyczkowy i klarnet. W teatrze im . Bo
gusławskiego wykonano „Pastorałkę" z muzyką w 
układzie moim i jednego z najwybitniejszych dziś 
przedstawicieli młodszej muzyki polskiej, jana Makla
kiewicza. 

Leon Schiller 
Warszawa, listopad 1929 



TEATR DRAMATYCZNY IM. ALEKSANDRA WĘGIERKI 
W BIAŁYMSTOKU 

PASTORAŁKA 

misterium ludowe w układzie Leona Schillera 
muzyka lleona Schillera i Jana Maklakiewicza 

Ob s ada: 

Prologus 

cały zespół 

PR OL OG 

ANDRZEJ KAROLA K 
T ADEUSZ KOZŁOWSKI 
JULIUSZ PRZYBYLS KI 

SPR A W A PI E·R WS Z A 

UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW 

Prologus 
Adam 
Ewa 
Diabeł 
Archanioł Michał 

ANDRZEJ KAROLAK 
EDWARD DARGIEWICZ 
BARBAR A ZIELINSKA 
ZBIGNIEW BOREK 
FR ANC ISZEK UTKO 

SPRAWA DRUGA 

ZWIASTOWANIE 

Prol ogus ANDRZEJ K AROLAK 
Archanioł Gabryel IWONA KOWALSK A 
Maria K AT RZYN A T ERLECKA 

( 
I 

SPRAWA TRZECIA 

MARLA I JOSEPH W BETLEJEM NOCLEGU SZUKAJĄ 

Prologus 
Pachoł 
Maria 
Joseph 
Karczmarka 
Szlachcic 
Archanioł Gabryel 
Chłopek 

Chłopka 

Baby: 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 
- JÓZEF SAJDAK 

KATARZYN A TERLECKA 
ANDRZEJ REDW ANS 
BARBARA ŁUKASZEWSKA 
JULIUSZ PRZYBYLSKI 
IWONA KOWALSKA 
ANDRZE.J KAROLAK 
MARIAN ~ZUL 

- DANUTA KIERKLO 

BARBARA JAKUBOWSKA, GRAŻYNA JUCHNIEWICZ, 
DANUTA KIERKLO, IWONA KOWALSKA, BARBARA 
ŁUKASZEWSKA, MARZENNA PŁASKA (adeptka), DAG
NY ROSE, ALICJA TELA TYCKA, HELENA WIZŁŁO, DA
NUTA ZABOROWSKA, TEOFILA ZAGŁO"BIANKA, BAR
BARA ZI ELINSKA. 

J oseph 
Maria 
Wołek 
Osiołek 

Anioły: 

SPRAWA CZWARTA 

ADORACJA ANIELSKA 

ANDRZEJ RED\VANS 
K TARZYN A TERLECKA 
J ÓZEF SAJDAK 
ZBIGNIEW DROZD 

BARBARA JAKUBOWSKA, GRAŻYNA JUCHNIEWICZ, 
DANUTA KIERKLO, IWONA KOWALSKA, BARBARA 
ŁUKASZEWSKA, DAGNY ROSE, ALICJA TELATYCKA, 
KATARZYNA TERLECKA, HELENA WIZŁŁO , DANUTA 
ZABOROWSKA, TEOFILA ZAGŁOBIANKA, BARBARA 
ZIEL!NSKA, ZBIGNIEW BOREK, ANDRZEJ DĘBSKI 
(adept), WIESŁAW KRUPA, KRZYSZTOF ŁAWNICZAK 

(adept). 



Prologus 
Korydon 
Maścibrzuch 
Da meta 
Ryczywół 
Bartos 
Miś 
Grześ 
Ko pet 
Pak os 

Chleburad 
Żydek 
'Turoń 
Turoń 

Chruściel 

Anioły: 

SPRAW A PIĄ_TA 

ACTUS PASTORALIS 

- JULIUSZ PRZYBYLSKI 
EDWARD DARGIEWICZ 

- JERZY SIECH 
ZBIGNIE\\' BOREK 

- FRANCISZEK UTKO 
ANDRZEJ KAROLAK 
ZBIGNIEW DROZD 
JÓZEF SAJDAK 
ANDRZEJ DĘBSKI (adept) 
KRZYSZTOF LA WNICZAK 

(adept) 
WIESŁAW KRUPA 
WIESŁAW KRUPA 
ANDRZEJ DĘBSKI (adept) 
JERZY TABORSKI (adept) 
JERZY TA BORSKI (adept) 

BARBARA JAKUBOWSKA, GRAŻYNA JUCHNIEWICZ, 
DANUTA KIERKLO, IWONA KOWALSKA, BARBARA 
ŁUKASZEWSKA, MARZENNA PLASKA (adeptka), DAG
NY ROSE, ALICJA TELATYCKA, KATARZYNA, TER
LECKA, HELENA WIZLLO, DANUTA ZABOROWSKA, 
TEOFILA ZAGŁOBIANKA, BARBARA ZIELI Ń'SKA. 

SPRAWA SZOSTA 

O HERODZIE OKRUTNIKU 

Herod 

Pachoły Heroda 

Feldmarszał 
Herodowa 

śmierć 

R abin 
Diabeł 
Anioł 

- JERZY SIECH 
- ZBIGNIEW DROZD 
- WIESŁAW KRUPA 
- FRANCISZEK UTKO 

EDWARD DARGIEWICZ 
ALICJA TELATYCKA 

- GRAŻYNA JUCHNIEWICZ 
- BARBARA ŁUKASZEWSKA 

DANUTA ZABOROWSKA 
TEOFILA ZAGLOBIANKA 
ANDRZEJ KAROLAK 
ZBIGNIEW BOREK 
BARBARA ZIELIŃ'SKA 

M aria 
J oseph 
K acper 

Ia lchior 
Baltazar 
Korydon 
l Iaścibrzuch 
D meta 
R czywól 
Chleburad 
Bartos 
Miś 
Grześ 

opet 
P ak os 

SPRA W A SI 0 Dl\1A 

ADORACJA PASTERSKA 

ADORACJA KRÓLÓW . 

- KAT ARZYNA TERLECK 
NDR ZEJ REDW ANS 

- TADEUSZ KOZŁOWSKI 
- JULIUSZ PRZYBYLSKI 
- D AG Y ROSE 

ED\ ARD DAR GIEWICZ 
JE RZY SIECH 
ZBIGNI EW BOREK 
FR ANCISZEK UTKO 
WIESŁAW K RUPA 
ANDRZEJ K AROLAK 
ZBIGN1EW DRO ZD 
J ZEF SAJ K 
ANDR ZEJ DĘBSKI (adept) 
KRZYSZTOF LA WNICZAK 

(adept) 

FINAŁ 

CAŁY ZESPÓŁ 

Reżyseria - TADEUSZ KOZŁOWSKI 

Scenografio- RYSZARD KUZYSZYN 
Choreografia - HENRYK RUTKOWSKI 
Prz ygotowan ie i opracowanie muzyczne 

JAN BONDAR 
Organy - SLAWOMIR KOŚCI UK 
Współpraca choreografi czna 

ALICJA TELATYCKA 
Asysten t reżysera - ANDRZEJ REDW. NS 

Przed taw ienie prowadzi - J ERZY TABORSKI 
Kont rola tekstu . - K RYS Y A KOZŁOWSKA 

SEZON 1982/83 



O JASEŁKACH 

Mamy wiadomość z ewangelii, że Chrystus naro
dzony w stajni, złożony był i n p r a e se p i o. P r a e
s e pe znaczy w polskiej mowie żłób. Jasło zaś zo
wią się zagrody pod żłobem, gdzie słomę na pod
ściel pod konie służącą kładą: mówią się też jasła, kie
dy w oborach, w których bydło stawia, nie masz żło
bów, tylko w takie zagrody, z deszczek zrobi.one, kła
dą dla bydła słomę i sypią sieczkę. Ten, co pierwszy 
wymyślił jasełka, o których niżej będę pisał, rozumiał, 
że jasła i żłób są imiona jedną rzecz znaczące, tę sa
mą, co słowo łacińskie p r a e s e p e, przeto lalkom 
swoim i fraszkom l dziecinnym, którymi wyrażał Na
rodzenie Chrystusowe, nadał imię jasełka. Które kiedy 
nastały do Polski, nie wiem2, jak jednak pamięcią się
gam, we wszystkich kościołach były używane; obcho
dzono je tak jak groby wielkopiątkowe, lubo mało co~ 
ludzie stateczni, tylko najwięcej matki, mamki i pia
stunki z dziećmi, studenci z dyrektorami i młodzież 
doroślejsza obojej płci, pospólstwo zaś drobne niemal 
wszystko. 

Pomienione josełka1 były to ruchomości małe, usta
wione w jakim kącie kościoła a czasem zajmujące ca
ły ołtarz, niżej i wyżej po bokach, tylko jednę mensą4 
ołtarzową nie zaprzątnioną sobą zostawując dla od
prawowania mszy świętej wolną. 

Była to w pośrodku szopka mała na czterech słup
kach, daszek słomiany mająca, wielkości na szerz, 
dłuż i na wysz łokciowej; pod tą szopką1 zrobiony był 
żłobe_k, a czasem kolebka wielkości ćwisrćłokciowej, 
w teJ lub w tym osóbka Pono Jezusa z wosku albo 
z papieru klejonego, albo z irchy lub płótna konopio
m.i wypchanego uformowana, w pieluszki z jakich płat
kow5 bławatnych i płóciennych zrobione uwiniona, 

1) Fraszki - tu: zabawki. 
2) Dziś przyjmujemy, że początki ja sełek u nas, oczywiś 

cie w prymitywnej postaci, pojawiają się gdzieś u 
schyłku XIII w. i łączą się z franciszkanami. 

3) Mało co - rzadko. 
4) Mensa (łac) - stół; tu: wierzchnia płyta ołtarza. 

5) Płatki - skrawki; bławatny - jedwabny. 

przy żłóbku z jednej strony wół i osieł z takiejże mo
teryi jak i osóbka Pana Jezusa ulane lub utworzone 
klę~zące i puchaniem6 swoim Dziecinę Jezusa ogrze~ 
waiące, z drugiej strony Maryja i Józef stojący przy 
kolebce w postaci nachylonej, afekt natężonego ko
chania i podziwiania wyrażający. 

W górze szopki pod dachem i nad dachem anioł
kowie unoszący się na, skrzydłach, jakoby śpiewa,jący 
G I or i a i n ex ce Is i s De o. Toż dopiero w nie 
~akiej odległości j,ednego od drugiego pasterze pada
jący na kola~a przed narodzoną Dzieciną, ofiarujący 
mu dary swoje, ten masła garnuszek, ów syrek, inny 
baranka, inny koźlę; dalej za szopą po obu stronach 
pastuszkowie i wieśniacy: jedni pasący trzody owiec 
~ bydło, inni śpiący, inni do szopy śpieszący, dźwigo
JC?CY no r?mionoch barany, kozły; między którymi osób
ki_ rozmmty stan_ ludzi i1 ich zabawy wyrażające: pa
~ow w karetach 1od9cych, szlachtę i mieszczan pieszo 
idących, chłopów no targ wiozących drwa, zboże, sia
no, prowadzących woły, orzących pług:::imi, przodoją
c~ch chfeby, szynkarki różne trunki szynkujące, nie
wiasty robiące masło, dojące krowy, Żydów różne to
wary do sprzedania na ręku trzymających, i tym po
dobne akcje ludzkie. 
G~y zaś nastąpił? święto Trzech Kró lów, tedy przy

~taw1ano do tych 1asełek osóbki pomienionych świę
;y~h, klęczących przed narodzonym Chrystusem, ofio
ruiących Mu złoto, myrrhę i kadzidło a za nimi orsza
ki_ ich dworzan i asystencyi rozrnait~go gatunku: Per
sow, Arabów, ~urzynów, laufrów?, masztalerzów pro
wadzących konie pod bogatymi siądzeniami8 słoniów 
wielblądów. ' • 
. Toż dopiero wojsko rozmaitego gatunku: iezdne i 

piesze, mu~zyńskie i białych ludzi, namioty p~rozbija
ne, na ~oniec pr~ez imaginacyjną, za związek rzeczy 
wyst~puiącą, _reg1m:nta uszykowane polskiej gwardyi, 
pr~sk1e, mosk1ewsk1e, armaity, chorągwie jezdne usar
sk~e, . ~ancerne, ułańskie, kozackie, rajtarskie, ~ęgier
sk1e 1 inne rozmaite . Na takie jasełka sadzili się jedni 

6) Puchanie - chuchanie, ciepły oddech. 
7) La ufer - goniec. 
8) Siądzenie - siodło. 



nad drugich, najbardziej zakonnicy. Celowali zaś in
nych wszystkich wielością i kształtnością kapucyni; a 
gdy te jasełka1 , rokrocznie w jednakowej' postaci wy
stawiane, jako martwe posągi nie wznieciły w ludziach 
stygnącej ciekawości, przeto reformaci, bernardyni i 
franciszkanie dla większego powabu ludu do swoich 
kościołów, jasełkom przydali ruchliwości, między osób
ki stojące mięszqjąc chwi llami rnszane, które przez 
szpary, w rusztowaniu na ten koniec9 zrobione, wyty
kają na widok braciszkowie zakonni lub inni posłu~a
cze klasztorni, rozmaite figle nimi, wyrabiali. Tam Zyd 
wytrząsał futrem pokazując go z obu stron, jakoby do 
sprzedania, które nadchodzący z nienacka żołnierz 
Żydowi porywał. Żyd futra z ręki wypuścić nie chciał . 
Żołnierz Żyda bił, Żyd porzuciwszy futro, uciekał. 

Żołnierz wydarte futro Żydowi przedawał nadcho
dzacemu mieszczaninowi, a wtem Żyd skrzywdzony 
pokazał się niespodzianie z żołnierzami i instygato
remlO, biorącym pod wartę żołnierza przedającego 
futro i mieszczaninai kupującego. Gdy taka scenka zni
knęła pokazała się druga, na pr.zykład: chłopów pi1ja
nych bijących się pałkami, albo szynkarka tańcująca z 
gachem i potem od diabła razem oboje porwani, albo 
śmierć z diabłem najprzód tańcująca, a potem się biją
ce z sobą i w bitwie znikające. To znowu musztrujący 
się żołnierze, tracze drzewo t rący i inne tym podobne 
akcyje ludzkie do wyrażenia łatw iejsze, które to fraszki 
dziecinne tak się ludowi prostemu i' młodzieży podo
bały, że kościoły napełnione bywały spektatorem, pod
noszącym się na ławki i na ołtarze włażącym; a gdy 
ta zgraja, tłocząca się i przymykając jedna przed dru
gą, zbliżyła1 się nad metę założonqll do jasełek, wy
padał wtenczas spod rusztowania, na którym stały 
jasełka, jaki sługa kościelny z batogiem i kropiąc nim 
żywo bliżej nawinionych, nową czynił reprezentacyją , 
dalszemu spektatorowi daleko śmieszniejszą od akcyj 
jasełkowych, kiedy uciekający w tył przed batogiem, 
jedni prz!=Jz drugich na kupy się wywracali, drudzy 
rzeźwo z ławek i z ołtarzów zskakując jedni no drug ich 

9) - w tym celu. 
10) Instygator - prokurator. 
11) - granicę oznaczoną . 

padali, tłukąc sobie łby, boki1, ręce i nogi, albo guzy 
i sińce bolesne o twarde uderzenie odbierając. 

Takowe reprezentacje ruchowych jasełków bywały 
- prnwda - w godzinach odi nabożeństwa wolnych, 
1o jest między obiadem i nieszporami, ale śmiech, roz
ruch i tumuilt nigdy w kościele czasu ani miejsca znaj
dować nie powinien. Dla czego, gdy takowe reprezen
tacyje coraz bardziej wzmagające się doszły do ostat
niego nieprzyzwo iitości stopnra, książę Teodor Czarto
ryski, biskup poznański, zakazał ich, a tylko pozwolił 
wystawiać nieruchowe, zwią,zek z tajemnicą Narodze
nia Pańskiego mające. Po którym zakazie jasełka pow
szedniejąc coraz bardziej, w jednych kościołach zdrob
niały, w drugich w cale zostały zaniechane. 

JĘDRZEJ KITOWICZ 
(„Opis obycza j ów za panowa
nia Au.gusta III'' Zak !ad . fa
rodowy tm. Ossol ińskich, Wro
c!aw 1970) 
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