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N łe sposób nie zauważyć ilości przeróżnych jasełek 
i pastorałek, które w okresie ostatnich miesięcy 
zalały teatralne życie Polski. Gatunek, który nie

gdyś był głównie domeną teatrów lalkowych dla dzie
ci, odgrzebywany zręsztą przy okazji zbliżających się 
świą t Bożego Narodzenia, teraz przechodzi do repertua
ru d la dorosłych. Jak w czasach utraty niepodległości, 
gdy w przedstawieniach szopki można było przemycić 
poza cenzurą zaborczą hasła polityczne, narodowe, wol
nościowe. Skąd ten nawrót? Należy przypuścić, że du
żo w tym mody, ale też trochę potrzeby z obu stron, 
a przynajmniej ze s trony widzów. Teraz co katolickie, 
t o polskie. Nagle po latach dorabi~ia się, latach, kie
dy nie protestowaliśmy przy z.mianie Konstytucji, ucze
s tniczyliśmy (w przeważającej większości przynaj
mniej) w ostatnich wyborach, wrzucając kartki bez 
skreśleń, zmian w szkolnym nauczaniu historii, odra
biamy patriotyczne zaległości. Szopka w teatrze staje 
się jednym z tych elementów. Jest polska, ludowa. 

' I w swojej kolorowości jest a trakcyjnym miejscem do 
przemycenia aluzji politycznych, odniesień do współ
czesności. 

Czy to dobrze, czy źle, wydaje się pytaniem nieco 
prymitywnym. Zjawisko is tnieje i przede wszystkim 
należałoby się zastanowić nad jego kształtem artystycz
nym i treściami jakie przekazuje. Przedstkień jest 
tak wiele, że warto byłoby pokusić się o sporządzenie 
pełnej listy. Na razie przynajmniej wymieńmy kilka. 
Jasełka na dzień bieżący" Jareckiego w Teatrze Roz
maitości w Warszawie recenzÓwaliśmy w 10 numerze 
„Kultury". Aby nie być gołosłownym, trzeba też 

wspomnieć o istnieniu przedstawienia Brylla „Kolęda
-nocka" w Teatrze Muzycznym w Gdyni (przywołują
cego wypadki grudniowe) przez jednych chwalonego, 
przez drugich ganionego jako kicz i szantaż emocjonal
ny. O „Hej, kolędzie, kolędzie" (z wykorzystaniem frag
mentów „Pastor,.alki" i „Historii o cudownem Narodze
niu Pańskim" Leona Schillera oraz tekstów autorów 
nieznanych) Janusza Kłosińskiego i Jana Skotnickiego 
w teatrze płockim granej z pr ogramem, w którym Jan 
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Propozycja plakatu do „Hej, kolęda, kolęda" w Teatrze 
Płockim Fot. ARCHIWUM 

Skotnicki przypomina ideę swpki aktualnej „1'ea1711J4-
cej Jak dawniej b11walo, na tNP6lczesna spraw11 nur
tujące zarówno wykonawców j4k ( słuchaczy. I kiedll 
właśnie wted11 zacz11nało się dzia~ to, co w teatne 
najcenniejsze - stawalilmy się takimi, jakimi Je
steśm11. Polakami w swoim kraju.". Przy okazji trzeba 
dodać, że projekt plakatu do tego spektaklu przewi
duje świątki w stajence obłożone zewsząd książkami, 
w których zestawie znajduje się 1 czterotomowa „Hł-: 
1torla Pouki" (do 1948 - wydana przrz PWN i ..,Kuch
nia Polska", „Historia filozofii" Tatarkiewicza ,,P11n 
Tadeusz'' i „Dziadów część III" Adama Mickiewicaa, 
„Traktat o dobrej robocie" Kotarbińs'kiego, „WeseZ1" 
Wyspiańskiego, wreszcie Stanisława Herbsta „PotTZtbll 
historii cz11li o polskim st11iu .tvcia" i Pismo Swifłt• 
Nowego Testamentu. Nic dodać, nic ująć. 

Do Warszawy trafiły w ostatnich tygodniach w ra• 
mach gościnnych występów jeszcze inne przedstawie
nia: „Betleem Polskie" Lucjana Rydla z Teatrem Ludo
wym z Nowej Huty (dość pófao od premiery, która 
odbyła się ponad rok temu) oraz „Pasto1'alka" Leona 
Sch!llera w wykonaniu Teatru im. Wandy Siemaszko
wej w Rzeszowie. Reprezentują one dwie różne mot
liwości wYStawienia w dzisiejszych czasach szopki, pa
storal!Ct, jasełek. 

„PastOTalka" Schillera w wykonaniu teatru neszow
skiego była miła, sympatycwa, pełna humoru, pogod
na nawet we fragmentach, które z reguły w innych 
przedstawieniach tego typu są groźne. Sympatyczny 
był nawet Herod, pulchny, dobroduszny i niemądry. W 
prześmiewkach, przycinkach 1 przekomarzeniach 

o sehedę i tron po Herodzie przebiegała rCYLmowa m1t-4 
dzy diabłem (ucharakteryzowanym w stylu cyrkowego 
clowna) i śmiercią (o głowie w ielkiej makówki umiesz
czonej na długim ki ju, owiniętym w białe prześciera
dło - jak z trupy wędrownej wiejskich kolędników). 
Aktorzy częściowo przyjęli sposób śpiewania drobnych 
kwestii jak w operze. Dało to wydźwięk nieco komicz
ny i karykaturalny, zgodny pr awdopodobnie z inten
cją reżysera Leszka Czarnoty. Była to szopka odgrywa
na we fragmentach jak w teatrze kukiełkowym (scena 
z Adamem i Ewą), z aluzjami muzycznymi i tanecz
nymi, interpr etacyjnymi, za to bez aluzji poli tycznych, 
współczesnych. 

Pełne jest ich za to „Betleem Polskie" Rydla w in
terpretacji Teatru Ludowego. Teatr Ludowy wr az z re
żyserem Henrykiem Giżyckim dał widowisko barwne, 
kolorowe, wykonane spraw nie i z temperamentem, wy
dobywając z Rydla wszelkie akcenty narodowe. Rydel 
(prapremiera w 1904 roku we Lwowie) nada je się do 
tego znakomicie. Swoją szopkę napisał wyłącznie po to, 
aby wzbudzić ducha w narodzie pod zaborem, przy
pomnieć krakowskie obyczaje i folklor, poszczególne 
etapy bohaterskiej historii Polski, przemycić satyrę na 
ówczesne warunki poli tyczne. Więc Herod to car 
(Andrzej Gazdeczka ubrany jest w mundur), a le w 
interpretacji Teatru Ludowego także każdy inny współ
czesny satrapa. Słudzy się płaszczą jak na prawdzi
wym dworze. Arcykapłan pojawia sję w białych sza
tach i wywołuje skojarzenie z obecnym papieżem. 
„Betleem Polskie" tak szalenie rzadko wystawiane jest 
w teatrach, że wypada przypomnieć postacie, które 
przewijają się z hołdem przez stajenkę betlejemską, 
poza chłopami i ~ieślnikami: Kazimierz Wielki, Ja
giełło, Jadwiga, Sobieski, konfederat barski, kosynier, 
l~onista Dąbrowskiego, ułan z 1831 roku, powstaniec 
z 1963 roku. Publiczność żywiołowo klaszcze, gdy He
rod mówi niewyraźnie: „jam jest moczarz nad mocza-
1'Ze", gdy pojawia się sługa kościelny w bieli lub ci, 
którzy w nas7.ej świadomości hutorycznej funkcjonu
ją jako symbole narodowej walki o wolność. 

Czasy są takie, że publiczności w teatrze potrzeba wi
docznie potwierdzenia na scenie pozateatralnych prze
myśleń i nastrojów społecznych. Słowo ,,Polska" lub 
„wolno.fć" odbierane jest teraz tak jakby nie padały 
na scenie od wielu lat. Co by to było, gdy;by teraz wy
stawić np. „Dziady"? ;Konieczność przypominania wy
dar:r.eń historycznych jest niewątpld.wie pożyteczna, ale 
trzeba 1obie zdawać sprawę, że obecnie może stać się 
graniem na emocjach widzów, biznesem, szukaniem 
poklasku. Najbardziej szalony entuzjazm publiczności 
bu~ ~tą nie głębokie 1 wnikliwe pr7.emyś1enia 
ty~ naszej obecnej sytuacji, lecz ~tereotypy, sym
bole. W przypadku „Betleem Polskiego" oklaski towa
rzyszące pojawiającym się statycznym jak w kukieł
kowym teatrze figurom historyanym mogą przesłonić 
fakt, 1ie jest to przedstawienie zrobione żywo 1 barw
nie, a także mogące się poszczycić nierzwyklym, młodo
cianym śpl.ewakliem. 

Włęc moda, odrabianie :r.ałegłośd., ale takte potrzeby 
emocjonailne. Powrót do tradycji, zaznaczenie polskoki, 
odrębnośct narodowej, ale także poszukiwanie w tej 
tradycji czegoś, co krzepi (w dobrym znaczeniu tego 
słowa) - nadziei, pogody ducha. Humor, kolorowość, 
pełen temperamentu sympatyczny polski lud zdążają
cy do betlejemskiej stajenki wprowadzajll w spokojny 
nastrój. Diabeł i śmierć już nie straszą. Do szopki ma
my już dystans, którego brakuje w wielu innych spra
wach lub w innych sztukach. 

'-if,fi'H'l;:;i;m~~ipllw~lłzm;~~e, łnb'*U-~ a , , endlPIJ!a ""1li"r-
'ftft' , opracowanie muzycr..ne ZbignJew Piotrow1ki 
Pat\lttwawy Teatr Ludowy w Krakowie, Lucjan Rydel, „Betle
em Polaki•", re:f.yseria Hen.ry1c Gitycld., opieka artystyczna 
Bronisław Dąbrowski, scenografia i kostiumy Józef Napiór
kowsld. opraeowanie muzyczne Ewa Lila. 
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