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Melodia nr 17
Wiwant, wiwant
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Coraz to dalej, sopa się wali

Wilja
Sceny z zycia rodzinnego
i ludowych zwyczajów
Bozonarodzeniowych
na dawnej wsi

Posłowiem opatrzyła
Dobrochna Ratajczakowa

Konin 2004
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Melodia nr 15
O jo bidny dziod
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Melodia nr 13
Musi dziaduś, musi
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Melodia nr 12
muzyka i słowa: Wojciech Grzeszczak

PODZIĘKOWANIE
Pragnę złoŜyć serdeczne podziękowanie W. Pani

“Kolędnicy”

Prof. Dr Hab. Dobrochnie Ratajczakowej Kierownikowi
Zakładu Dramatu i Teatru Wydziału Filologii Polskiej
i Klasycznej UAM w Poznaniu za wzór naukowej
skrupulatności i trwającą od lat wielką przychylność.

KaŜ-dy tych cu-da-ków przy-jąć chce,

by, u-sły-szeć od nich o tym, Ŝe

Wdzięczny autor

***
pach-ną sto-ły

juŜ

daj-cie ja-dła, bo na dwo-rze

mróz.

INSTRUMENTAL:

DEDYKACJA
Utwór ten poświęcam
śonie mojej Iwonie
oraz naszym Dzieciom:
Agatce i Krystiankowi

Tu-roń pasz-czą kła-pie kła-pu kła-ap,

He-rod gru-by wziął pod rę-kę

5

dia-beł li-czy z pusz-ki grosz. Oj-dy-ry-li!

za drugim razem o oktawę wyŜej

śmierć, by nie zgu-bić jej w śnie-Ŝy-cy-tej!
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UWAGA:
- Wszelkiego rodzaju znaki grafii w zapisie dialogów
słuŜą odzwierciedleniu gwarowych zjawisk fonet yczn ych.
Wyjaśnione został y w dziale „objaśnienia”, podrozdział
„uwagi o wymowie”.
- W yraz y i wyraŜenia oznaczone w tekście utworu
gwiazdką (*) wyjaśnione został y w dziale „objaśnienia”,
podrozdział „słownik”.

101

6

OSOBY:
DOMOWNICY:

OJCIEC
MATKA
DZIADEK
BABCIA
JUSTYNKA
KACHNA
MARYCHNA
BARTEK
MACIEK
BŁAśEJOWA, sąsiadka
KOLĘDNICY: KRÓL HEROD
HETMAN
śOŁNIERZ
ANIOŁ
DIABEŁ
ŚMIERĆ
CHŁOPIEC Z SZOPKĄ
DZIAD
TUROŃ
Postacie z babcinej i dziadkowej opowieści (ewentualnie
„materializujące” się w spektaklu):
ŚW. JÓZEF, MARYJA, DZIECIĄTKO JEZUS, ANIOŁ
PAŃSKI,
CHŁOP,
KRÓL
HEROD,
OFICYJER
i ZBROJNI
Poza scenami I-X:
DZIADUŚ, śYD, CHŁOPIEC Z GWIAZDĄ,
KOLĘDNICY, Wokalistka, Wokalista, kapela.

7

Melodia nr 11
Nam się dziś stała nowina

inni

100

Za kolędę dziękujemy

(Zamiast Prologu)

ODSŁONA I

Przed Wilja
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8

Zasłonięta kurtyna. Na widowni gasną światła. Po chwili
rozlegają się pierwsze takty muzyki do piosenki „Idą święta”. Utwór
powinien brzmieć nastrojowo i współcześnie. Na proscenium*
wychodzi Wokalistka ubrana takŜe współcześnie, z jednym akcentem
w stroju naleŜącym do ubioru ludowego – jest nim np. kolorowa,
kwiecista chusta zarzucona na ramiona. Wszystko to ma słuŜyć
stopniowemu, „płynnemu” „przejściu” od rzeczywistości naszej:
tu i teraz odbiorców przedstawienia – do rzeczywistości świata
scenicznego, do: dawno temu w chłopskiej chacie. Ponadto: piosenka
jak i osoba Wokalistki mają zainicjować więź istniejącą pomiędzy
nami a nimi – wspólnotę współprzeŜywania (na czas spektaklu)
tego, co było i jest wyjątkowym ŚWIĘTEM.
(„Idą święta” – nuty potrz w:„Załącznik muzyczny” melodia nr 1)
Wokalistka:
(1.) Idą święta - pusz yst y pada śnieg.
BoŜej Dziecinie ucz ynię jakiś gest:
posprzątam w stajence,
włoŜę siana w Ŝłób,
sprowadzę zwierzęta –
niech ciepłą parą
chuchają Mu do snu.
(Refren:) Z Gwiazdą prz yszła ta radość,
co wypełniła mnie,
gdyś się rodził, Jezusku,
w świetle choinkowych świec,
gdyś się rodził prz y świetle
choinkowych świec.
Z nieba prz yszła ta radość,

9

panie miłościwy,
i to czarne prosię,
pomieści i to się;
kaŜ upiec pieczonki,
weźmiem do kieszonki.
Hej, kolęda, kolęda.
Piwo będziem pili,
będziem się cieszyli,
nie czekaj ruiny,
daj połeć słoniny,
dla większej ochoty
daj czerwony złoty.
Hej, kolęda, kolęda.
Mości gospodarzu,
domowy szafarzu,
kaŜ spichrze otworzyć
i miechy nasporzyć;
Ŝyta ze trzy wory
i wołu z obory.
Hej, kolęda, kolęda.
Na piwo jęczmienia,
koni do ciągnienia
jagły, jeśli macie,
to nam korzec dacie,
tatarki na kaszę;
kocham przyjaźń waszę.
Hej, kolęda, kolęda.
Mościa gospodyni,
domowa mistrzyni,
okaŜ swoją łaskę,
kaŜ upiec kiełbaskę,
którą kiedy zjemy,
to podziękujemy.
Hej, kolęda, kolęda.

Melodia nr 10
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Mości gospodarzu

co wypełniła nas,
gd yś się rodził, Jezusku,
a w domu pachniał las,
gd yś się rodził, Maluśki,
prz y śpiewach: Gloria!
(2.) Idą święta – bajecznie inny czas.
Świat się zmienia, gd y śpiewam: Gloria!
Obejmę cię czulej,
złoŜę Ŝyczeń moc;
pomoŜe je spełnić ta jed yn a noc:
cicha, święta noc.
(Refren:) Z Gwiazdą prz yszła ta radość [...] Gloria!

Mości gospodarzu,
domowy szafarzu,
nie bądź tak ospały,
kaŜ nam dać gorzały
dobrej z alembika
i do niej piernika.
Hej, kolęda, kolęda.

W trakcie śpiewu następuje powolne odsłanianie kurtyny;
ukazuje się scena, a na niej paradna izba w dawnej chłopskiej chacie.
Adwent. Kobiety i dziewczęta skupione nad wykonywaniem swoich
czynności. MATKA i BABCIA tworzą misternego pająka*; KACHNA
i MARYCHNA kończą przyozdabianie podłaźnika*; JUSTYNKA
przędzie na kołowrotku. Widać złoŜone na razie w jednym miejscu,
zrobione wcześniej ozdoby: kolorowe światy* i łańcuchy. Przy piecu
siedzi DZIADEK zajęty obrabianiem drewnianego stojaka do
choinki. W dość ospałym tempie – by gwałtownymi ruchami nie
burzyć nastroju – poruszają się Ŝwawi na ogół chłopcy. Pierwszy
wchodzi MACIEK; wnosi naręcze chrustu lub drewna i układa na
zapiecku*. Po nim wstępuje BARTEK; przynosi wiadro z wodą,
stawia. Na koniec pojawia się OJCIEC. Podchodzi do MARYCHNY
i KACHNY, które pokazują mu ustrojony podłaźnik. Ustawia stołek
na środku izby; wszyscy otaczają go kręgiem. OJCIEC wchodzi na
taboret, Ŝegna się, odbiera od córek podłaźnik i mocuje go

Chleba pytlowego
i masła do niego,
kaŜ stoły nakrywać
i talerze zmywać,
kaŜ dać obiad hojny,
boś pan bogobojny.
Hej, kolęda, kolęda
Kaczka do rosołu,
sztuka mięsa z wołu,
z gęsi przysmaŜanie,
zjemy to, mospanie,
i czomber zajęcy,
i do tego więcej.
Hej, kolęda, kolęda.
Jędyk do podlewy,
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u powały*. Schodzi. Wszyscy DOMOWNICY stoją w kręgu;
w milczeniu oglądają wiszący podłaźnik.
Powoli opada kurtyna. Wokalistka, która – niezauwaŜalna(!) dla
DOMOWNIKÓW – w trakcie śpiewu poruszała się po przestrzeni
izby, teraz znów staje na proscenium. Kończy swój występ przy
zasłoniętej kurtynie. Schodzi.
Teraz dopiero – w czasie przygotowań do drugiej odsłony –
pojawia się „tło” muzyczne o charakterze folklorystycznym: grana
solo na skrzypcach, flecie prostym lub akordeonie melodia pieśni
adwentowej „Spuśćcie nam na ziemskie niwy” (melodia nr 2), którą
przejmie śpiewający na początku sceny I DZIADEK.

Gdzie turoń chodzi

Melodia nr 9

11
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Hej nam hej!
Wszytek świat dzisia wesoły

ODSŁONA II

Wilja
(WŁAŚCIWA)

SCENY I-X
Hej nam hej! Hej nam hej!
Wszytek świat dzisia wesoły,
ujrzawszy z nieba anioły.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Gwiazda Go wita i słońce,
planety, miesiąca gońce.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Dzieciątko się narodziło,
niebo ludziom otworzyło.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Witają Go narodowie,
Ze wschodu słońca królowie.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Panna idzie ozdobiona,
słońcem z gwiazdy ustrojona.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Witają Go i pasterze,
grając Mu na koźlej lirze.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Wszyscy się przed Nią kłaniają,
Z małym Dzieciątkiem witają.

Hej nam hej! Hej nam hej!
I my Go dziasia witajmy,
tym wineczkiem popijajmy.

Hej nam hej! Hej nam hej!
Witają Go i bydlęta,
chocia to nieme zwierzęta.

Hej nam hej! Hej nam hej!
śycząc roku fortunnego,
pijmy jeden do drugiego.

Melodia nr 8
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SCENA I
Ta sama izba w chłopskiej chacie świątecznie juŜ pod
powałą ozdobiona wiszącymi tam pająkiem, światami i –
zawieszonym w odsłonie I - podłaźnikiem. Półmrok.
DZIADEK siedzi i rozpala ogień w kuchni, nucąc
(pośpiewując) sobie na melodię "Spuśćcie nam na
ziemskie niwy" (melodia nr 2). Wchodzą MATKA
i BABCIA; otrzepują resztki śniegu z ramion. Stawiają na
półce lampy roratnie.
MATKA i BABCIA: Nich będzie Pochwalony!
DZIADEK: Na wieki wieków.
BABCIA: Odpocznijta lampeczki, bo m y dzisi|a|j
~ostatnie rorat y* odprawił y.
DZIADEK:
PoboŜne z was niewiast y. Wsz y ( s) `tkie
poranki `czterdziestnicy* szł y wy z dziatwą przede
zorzami do kościoła. Pokuśt ykałbym i ja z wami na
modł y, Ŝeb yć mi tak z nocy w krz yŜach strasznie ni e
strz ykało.
MATKA: Czas dzieci obudzić.
(w stronę sąsiedniej izby)
Bartek, Maciek wstowejta, a Ŝ ywo! Kachna, Just ynka,
dnieje, dos yć spania! Marychna niechta leŜ y, mała
jeszcze. Just yś, wys kakujŜe pierwsza z łóŜka, boś t y
panna na wydaniu! Dziś mi nie zaśpij, coby* ludzie
potem nie mówili, Ŝe my leniucha za mąŜ dali.
OchędoŜ yć* się i do robot y!
(Słychać westchnienia i ziewania przebudzonych)

Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Hej, porodziła Pana Jezusa
Panna Maryja.
Hej hej, lelija, Panna Maryja!
Tam między dwoma bydlątkoma
tam leŜy słoma barłoŜeczkoma,
tam porodziła Pana Jezusa*
Panna Maryja.
Hej hej, lelija, Panna Maryja!
W co powijała Pana Jezusa
Panna Maryja?
Hej hej, lelija, Panna Maryja!
W Najświętszej Panny pogłowniczek,
w świętego Józefa przypaśniczek,
w to powijała Pana Jezusa*
Panna Maryja.
*W i er sz 4 śp ie wa si ę na tę sa mą me lo d i ę co wi e r sz e 2 i 3 ( t. 5 -8 ) .

Melodia nr 7

13
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Głos wdzięczny z nieba wychodzi,
Gwiazdę k'nam nową wywodzi,
Która rozświeca ciemności
I odkrywa nasze złości.
Z róŜdŜki Jesse kwiat zakwita
Który zbawieniem świat wita.
Pan Bóg zesłał Syna swego,
Przed wieki narodzonego.
Ojcowie Tego czekali,
Tego prorocy Ŝądali;
Tego Bóg światu miał zjawić,
Od śmierci człeka wybawić.
Człowieka chytry wąŜ zdradził,
Z rajskich rozkoszy wysadził;
Skusił, by z drzewa rajskiego
Skosztował zakazanego.
Przez co był z raju wygnany
I na wieczną śmierć skazany;
Lecz Pan uŜalił się tego,
Myślał o zbawieniu jego.
Melodia nr 6
Hej hej, lelija
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BABCIA: Budźta się juŜ, wnuchn y moje, przede dniem
do pracy stańta! Kto w Wilją wczesn ym rankiem
wstaje, to przez cały rok nie zaśpi.
OJCIEC (wchodzi pośpiesznie z dworu): Bartek, Maciek,
kromkę chleba ch yb ko* przegryźta, wodą popi ( j ) ta i do
robot y! Tylko mi się, s ynki, nie obijać, bo dzień ten
jaki - cały rok taki. (Chłopcy wbiegają)
BARTEK: JuŜ my gotowi. Co tatuś kaŜą, robić
będziem y! Tylko od tych postów w brzuchu burcz y.
(Jedzą chleb z wodą)
DZIADEK: Nie narz ykejta na post y; dzionek krótki, do
wieczerz y niedaleko, God y za pasem, podj`eta sobie.
A post b yć musi!... Tylko ml`eka z rana nie pi ( j ) ta, bo
dziś do ust godzi się brać to jed ynie, co z pola, ogrodu,
lasu i wod y, i to po Gwieździe!
BARTEK i MACIEK: Dobrze dziadku!
(Chłopcy wychodzą za ojcem)
MATKA: Pann y moje, stowejta mi tu do pomocy, bo trza
wieczerzę nasz ykować z siedmiu potraw, a to pracy co
niemiara. (Wchodzą JUSTYNKA i KACHNA. Siadają, by
się posilić. Razem z nimi takŜe dopiero teraz jedzą
MATKA i BABCIA)
JUSTYNKA (jeszcze zaspanym głosem): Jak tam, mamuś,
dzisi|a|j na roratach b yło?
MATKA: Tak ci jak co dzień w adwencie, córuchna, ino
w kościele barz y* pusto, bo bez dzieciarni.
BABCIA: Dziś wilijna ulga. Młódź s ( o b ie ) e dłuŜe ( j )
poleŜała, b y zaś potem nie zas ypiać prz y wieczerz y.
KACHNA: I Ŝeb y do pasterki wytrz ymać. (z oŜywieniem)
Mnie ta dzisi|a|j sen nie zmorz y. Polecę z tobą, Just yś ,
na pasterkę, obacz ysz! (Śmieją się)
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MATKA: Przełk ( nę) ł y po kromce i popił y, to się ni e
rozgadujma, bo n`am dnia z ( a) braknie, a jeszcze t yl |e|
do robot y...
BABCIA (z powagą wylicza): Musi być kucyja* pszenna
z miodem, zupa lniana siemieniucha, kluski z makiem,
kapusta z grochem, śl`edź w mące smaŜony na oleju
k`onopn ym, pierogi z grz ybami, k~ompot ze suszonych
śliwek i gruszek. To jest siedem.
DZIADEK (zajęty teraz łuskaniem grochu): U wielce
moŜn ych b ywa dziewięć i jedenaście, a u nas siedem.
Dos yć, za to Bogu dzięka. Bo to we wiosce u
niejedn ych włościan* ledwo na trz y potrawy się
zdomogą*; bieda tam i we święta popiskuje...
(Krzątają się)
BABCIA: Justynka, prz yłóŜŜe się do miski z makiém, a
starannie. Bo która panna na wydaniu w Wilją mak
utrze, ta do następne ( j ) Gwiazdki za mąŜ wy`jdzie.
(Śmiech dziewcząt)
MATKA: śeb y zdąŜ yć z robotą przede wieczerzą, kaŜd y
niech się uwija i jak najmni gada. Lepi ( ej ) to pieśni
roratnie zboŜnie* pośpiewać.
(Śpiewają)
Zdrowaś bądź Maryj a,
Niebieska lelija*,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa.
Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja... itd.
(melodia nr 3)
(Wchodzi MARYCHNA. Odzywa się, gdy przestają
śpiewać)
MARYCHNA: Niech będzie pochwalony!

Melodia nr 5
Głos wdzięczny z nieba wychodzi

15
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Wszyscy: Na wieki wieków! (Dziewczynka je chleb z
wodą. Gdy juŜ się posiliła nieco)
MATKA: Maryś, dziecko, jedyna t y w chał ( u) pie* do
te ( j ) pory spała; ted y uwiń się ch yŜo*, polepę* wymieć
do cz ysta i piaskiem wybiel naleŜ ycie.
MARYCHNA: Dobrze, mamuś. (Zamiata powoli i bardzo dokładnie)
BABCIA: Zaś, Kachna, bierz się za m ycie, Ŝwawiutko;
niech izba aŜ ł ysknie* po wasz ym sprzątaniu,
dzieweczki, jako ta dusza po spowiedzi.
KACHNA: Wolałab ym ja kucharz yć jak Just ynka, niŜeli
kąt y sz~orować, ale skoro trzeba ... (Wyciera mokrą
ścierką sprzęty, drzwi, okno, itd. Rozpoczyna od
przedmiotów domowego ołtarzyka, czyli „świętego
kąta”*)
(Wszystkie pracują przyśpiewując)
Archanioł BoŜ y Gabryjel,
Posłan do Pann y Maryjej.
Z majestatu Trójcy Święte ( j ) ,
Tak sprawował poselstwo k’Ni ( ej ) :
Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna ...itd.
(melodia nr 4)

Melodia nr 4
Archanioł BoŜy Gabryjel
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SCENA II
Wpadają synkowie i przerywają śpiew pracującym.
BARTEK: Obejście m y wysprzątali. Porządek taki, jak
u plebana* w zakrys tii. Ino mnie strasznie w brzuchu
ściska.
MACIEK: Na mrozie, to głód tak świdruje, Ŝe oŜ się
słabo robi. W lesie my z tatą byli...
MARYCHNA (bardzo oŜywiona):
Bartek, Maciek, w
lesie?! Toć* tatuś choinkę obiecował z lasu...
(Wchodzi uśmiechnięty OJCIEC, wnosi świerkow e
drzewko. MARYCHNA rzuca mu się na szyję i całuje)
Ooo, jakie ładne drzewko!... Tatulu kochany!
OJCIEC (szczęśliwy):
Takeście mnie prosiły z Kachną,
no to i jest. Tu postawię, niechŜe odtaje od mrozu i
śniegu, co w nockę s ypał. (Teraz i on posila się
chlebem i wodą)
MACIEK: W lesie śniegu po kolana!
BARTEK: A pukanie...
OJCIEC: Chodzą z flintami i strzelają.
DZIADEK: Bo to m yśliwy, co w dniu t ym upoluje
zwierz ynę, będzie miał szczęście w łowach cały rok.
OJCIEC: To i polują s ( o b i) e pany na dobrą wroŜbę.
MACIEK: No, a m y z tatusiem upolowali choinkę! I nie
my jedni...
BARTEK: A nikt nas nie prz yuwaŜ ył; chyba, Ŝe gil jaki
albo szarak. (Śmiech)
DZIADEK: Choinkę brać z lasu w Wilją, to nie kradzieŜ
– to szczęście i powodzenie.
OJCIEC: Odtajała. Niech se tu ładnie stoi. (Ustawia

Melodia nr 3
Zdrowaś bądź Maryja
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choinkę na właściwym miejscu, mocując w zrobionym
przez DZIADKA stojaku)
A teraz, s ynkowie, trza n`am urządzić wszy ( s) `tko, jak
naleŜ y, po gospodarsku, jak z dziada pradziada w
Wilją urządzali. Wnieśta no migiem `cztery snop y*
zbóŜ, dorodne, niemłócone; w `cztery rogi izb y
postawta. A na stół ścielta siano, ino grubo, b y jako
Ŝłób wyglądało; na nie mamusia obrus biał y połoŜ y.
BARTEK i MACIEK: Letymy!* ( Wychodzą a za nimi OJCIEC)
(Podczas ich krótkiej nieobecności w izbie trwają
przygotowania. Wobec braku dialogu i śpiewu słychać
odgłosy
wykonywanych
w
skupieniu
czynności.
Milczenie zostaje przerwane energicznym i prawie
jednoczesnym wejściem synów i OJCA przynoszących
snopy)
BARTEK: Na zdrowie! (Stawia snop w rogu izby)
MACIEK: Na szczęście! (Stawia w przeciwnym)
OJCIEC (z dwoma snopami naraz): Na urodzaj i
dobrob yt! (Odbierają chłopcy i stawiają. OJCIEC
wychodzi. Synowie wybiegają. Teraz DZIADEK wstaje,
podchodzi i starannie poprawia połoŜenie kaŜdego ze
snopów w naroŜach izby)
DZIADEK: Na słomie człowiek się rodzi, na słomie
umiera.
MATKA (dodaje): Na słomie BoŜa Matuchna leŜała
połogiem*.
(Wracają chłopcy z naręczami siana. Kładą wiele na
stole, resztę pod, na polepie. MATKA juŜ czeka z
białym obrusem. Rozpościera go na zasłanym stole,
wyrównuje. Podchodzi BABCIA i sypie na obrus ziarno
zbóŜ mówiąc:)
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BABCIA: Na to BoŜe Narodzenie – coby się n`am
darz yło, mnoŜ yło.
MATKA: Synkowie, to teraz ugrzejta się prz y piecu. A
głodniście?
BARTEK i MACIEK: Głodni!
DZIADEK: Głodniście to dobrze, znacz y pościcie, a kto
pości głodn y być musi. W ytrz ymacie?
BARTEK i MACIEK: W ytrz ymiem y!
BABCIA: Naści,* napi ( j ) ta się choć gorącego k~ompotu
ze suszon ych owoców, byśta nie pochorowali i prz y
piecu się wygrzejta.
(Posilają się siorbiąc i dmuchając na gorące)

∗

ludowych śpiewek obrzędowych,

∗

dwóch kompozycji własnych: „Idą święta” i „Kolędnicy”

♪♫♪

SCENA III
Ktoś twiera drzwi. W progu ukazuje się opatulona w
koŜuch i chustę postać starej kobiety.
BŁAśEJOWA: Niech będzie pochwalony w ten święty
wieczór!
DOMOWNICY: Na wieki wieków amen.
BŁAśEJOWA: Mróz nie mróz! Prz ychodzę, drogie
moje, dziś do was pokolędować.
MATKA: Prosim y,
we`jdźcie,
kumo*
BłaŜejowa,
siad|a|jcie i na wieczerzę u nas pozost`ańcie, skoro
moŜecie.
BABCIA i DZIADEK: Prosim y.
BŁAśEJOWA: Bóg w`am zapłać; ( z) ostanę.
(Wchodzi, odpatula się)
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Melodia nr 1
muzyka i słowa: Wojciech Grzeszczak
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p ZAŁĄCZNIK MUZYCZNY p
PoniŜej zamieszczam nuty i słowa występujących w „Wilji”:

∗

pieśni adwentowych,

∗

mało dziś znanych ludowych kolęd i pastorałek,
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BABCIA: Zmarzliście,
kumo
BłaŜejowa,
to
się
ugrzejcie prz y piecu.
BŁAśEJOWA (podchodzi do kuchni, by ugrzać ręce):
Jak Ŝem tu do was szła, spotkałam po drodze waszego
Jędrzeja, więc się go p yt`am: Dokąd tak śpiesz ycie
gospodarzu? A ~on p ( o wi) ada, Ŝe do majątku*, na
dziedzicowy* staw; dzisi|a|j dworaki* przer~ęble kują;
si`eć pode lodem wleką, b y rybów ( d ) la jaśnie państwa
nałowić. „Aleć mi śpieszno – p ( o wi ) ada – bo sł ychać,
Ŝe tam juŜ w lód biją”. I poszedł.
MATKA: Któryś ta rok we Wilją idzie tam Jędrzej;
dworskim łowić pomoŜe, a i rybów nadostanie. Pan
rządca* t ym mu się wywdzięczają za to, Ŝe we Ŝniwa
wozów w majątek uŜycz y, cob y fornale* prędze ( j )
zboŜe zwieźli.
BABCIA (siada obok DZIADKA): A wsz ystko po to, b y
ojcu uszanowanie dać. U nas we Wilją zawd y* to
chłopski post: o śl`edziu*. Aleć pojutrze – na świętego
Szczepana, pierwszego męczennika, a dziadkowego
patrona – na t ym ta stole karp tłust y jak bochen i lin y,
karaśki, i szczup y... Po ślachecku!* Takie to zb ytki
dobry s yn z dobrą s ynową ojcu sposobią!
DZIADEK (chwyta BABCIĘ za rękę): ChociaŜ my stare,
do robot y niespore* i u dzieci na alemencie*, to jak
dotąd nie upragniemy od nich chleba ni okras y*. Nie
tak jak u niejedne ( j ) bied y, co to ledwo starz y młod ym
grunta* zapiszą, a juŜ wnet trza im iść na dziad y, po
prośbie*. U nas rola jakosiś wsz ystkich wyŜ ywi. Zaś
dobrego słowa, pomocy a poszanowania od dzieci i
wnuków otrz ymujemy teŜ w t ym domu niemało. Za to
Bogu dzięka!
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BABCIA: I Najświętsze ( j ) Matuchnie! (Wyjmuje i całuje szkaplerzyk* wiszący na jej szyi; chowa)
BŁAśEJOWA: Dziękujcie, bo macie za co... CóŜ ta
wiel|e|
gadać:
szczęście
w
t ym
domu
i
błogosławieństwo. Nie zawdy tak bywa, nie zawdy...
(Siada na ławie, zamyśla się)
MATKA: A co tam u was, kumo, mówcie.
BŁAśEJOWA (ocknęła się): Ech, smutki jeno... Bo
i cóŜ... Same ( j ) by mi babie prz yszło co rok w postnik*
w chał ( u) pie siedzi`eć i skomléć* do ślédzia, gdyb y
nie jak wy: dobre ludzie... Prz ytulili wy samotnicę do
si ( eb i) e w święt y wieczór. Wdzięcznam w`am za to.
BABCIA: I m y tobie są wdzięczni, Ŝeś o nas dziś
pamiętała, kumo BłaŜejowa.
BŁAśEJOWA: Ano... Tu i tam prosili w gościnę. Ale u
was ch yba ze `cztery roki, jak byłam ostatnio w
pośnik*,
no
to
prz ychodzę.
Powiadał yście,
Szczepanowa, w niedzielę, Ŝe tu wciąŜ domowych nie
do pary.
BABCIA: Z tobą, kumo, będzie nas u wieczerzy do
pary; tak jak się naleŜy, b y nieszczęścia uniknąć.
BŁAśEJOWA: Prawda, co rzekł yście. Ady w postnik
musi b yć wsz y ( s) `tko akuratnie, nie trz ( eb a) a niczemu
uch ybić, b y jakie złe licho* przez tę szparę nie wlazło.
(BŁAśEJOWA I BABCIA w jednej chwili zdają sobi e
sprawę z tego, Ŝe za duŜo powiedziały. Z przestrachem
odczyniają, plując trzykrotnie na polepę. MATKA
Ŝegna się pośpiesznie)
DZIADEK (splunąwszy
strofuje
rozmawiające):
W język b yśta się baby ugryzł y, a nie pl|o|tł y trz y po
trz y. Jesteście u nas, BłaŜejowa, bo przecie ( Ŝ ) to po

wyrko - liche łó•ko - podwy•szenie z •erdzi, na którym
kładziono deski i siennik wypchany słom• lub sianem.
wyrychtowane - uszykowane; rychtowa• si• – szykowa• si•.
wzión - wzi•ł, zabrał.
zapiecek - spora szczelina, wolna przestrze• mi•dzy piecem a
•cian•.
zapusty - okres karnawału (od Nowego Roku do Popielca), a
zwłaszcza jego trzy ostatnie dni tzw. ostatki.
zaro - zaraz, za chwil•.
za rychle - za wcze•nie, za rychło.
zawdy - zawsze.
zbo•nie - pobo•nie
zbruka• - tu : pobrudzi• r•ce w sensie: dopu•ci• si• czynów
moralnie nagannych.
zdomog•; zdomóc si• - zdoby• si• na co• z trudem, osi•gn••
co• z wysiłkiem.
zdyba• - zasta• lub złapa• kogo• na czym•.
zgryzota - wielkie zmartwienie, kłopot, strapienie.
złe licho - zgodnie z ludowym •wiatopogl•dem: zły duch,
demon.
zr•kowiny - zar•czyny.
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•lachta, szlachta - stan społeczny wywodz•cy si• z rycerstwa,
którego członkowie posiadaj• okre•lone przywileje, przede
wszystkim posiadania i dziedziczenia ziemi, maj•tku.
Po •lachecku - tu: na wzór szlachty, która
w sposób
szczególny dbała o to, by na stole w czasie adwentu, Wigilii
czy Wielkiego Postu znajdowało si• kilka gatunków ryb
słodkowodnych hodowanych we folwarcznych stawach.
o •ledziu - w Polsce ju• za czasów piastowskich jadł w po•cie
gmin (lud) •ledzia, a mo•niejsi ryby krajowe lepszych
gatunków. •ledzie solone rozwo•ono po kraju w beczkach,
albo nadziane na ro•ny (w•dzone).
•wiaty - tu: ludowe ozdoby z kolorowych opłatków,
zawieszane głównie pod sufitem, nad stołem wigilijnym.
•wi•te wieczory - w dawnym •yciu domowym, rodzinnym
długie zimowe wieczory od Wigilii (24 XII) do Trzech Króli (6 I),
kiedy to nieustannie •wi•towano Bo•e Narodzenie i nadej•cie
Nowego Roku.
•wi•ty k•t - w wiejskiej chacie miejsce, gdzie wisiały •wi•te
obrazy, stały takie• figurki, a nierzadko i stół z ławami lub
skrzynia na ubrania i cenniejsze przedmioty.
tedy - a wi•c, a zatem.
to• - przecie•.
turo• - w obrz•dach ludowych w okresie •wi•t Bo•ego
Narodzenia: posta• przebrana za fantastyczne zwierz•.
u•kli - uciekli.
wewie• - wprowadzi•.
Wilja - dawna forma wyrazu Wigilia (za Encyklopedi•
staropolsk• ilustrowan• Z. Glogera t. IV, s. 437).
wło•cianin - drobny rolnik, wie•niak, chłop.
wnij•cie - wej•cie.
wtorek ostatkowy - ostatni dzie• karnawału (zapustów)
poprzedzaj•cy •rod• Popielcow• i Wielki Post.
nie wyłoiło - nie wysmagało, nie zbiło, nie skarciło.
wynij•• - wyj••

chrześcijańsku ugościć w święty wieczór kogoś, kto
Ŝyje s`am jak palec. Gość w dom, Bóg w dom.
BŁAśEJOWA: Ano, taki to mój los... Dwoje dziatek mi
pomarło, kiej* jeszsze u piersi b ył y, maluchne...
Jasinek zaś, pamiętacie? – s ynalek wychuchan y...
Utopił się nieboŜę, dwadzieścia wiosen ledwo
doszedłsz y... Kawal`er b ył ci jak kwiat!... Pi ( ę ) tnaście
lat, jak n`am go woda odebrała i Pan Jezus wzión* do
się ( b ie) . Wola Boska... A mąŜ mój BłaŜej - juŜ
dziewi`ęć lat, jak z `one ( j ) * zgryzot y* ducha oddał.
(Ociera łzy, a wraz z nią BABCIA i MATKA )
BABCIA: To juŜ pi(ę)tnaście i dziewi`ęć!... Kiedy ta
przeleciało!...
BŁAśEJOWA: No i tak się sama ostałam na te ( j )
ziemi... A przez to, Ŝe miałam za mało dzieci.
Powiadają: Kto się za młodu prz y dzieciach sporo nie
natrudzi, ten na starość będzie miał Wilje u obcych
ludzi... Prawda to święta... A wy wciąŜ piątkę macie,
Haneczko? To jeszcze nie za duŜo. Niechb y się w`am i
szóste w Nowym Roku trafiło.
DZIADEK: Trzeci chłopak b y się tu prz ydał.
MARYCHNA: A m y z Kachną i Just ynką wolał yb y
siostrz yczkę!
MACIEK: A ja i Bartek chcielib ym y braciszka!
MARYCHNA i KACHNA: Siostrz yczkę!!
MACIEK i BARTEK: Braciszka!! (Przekomarzają się)
MARYCHNA i KACHNA: Siostrz yczkę!!!
MACIEK i BARTEK: Braciszka!!! ...
MATKA: Uciszta się! Cicho! (Umilkli)
(dodaje mocnym szeptem a dosadnie)
We Wilją sporny* krzyk, to cięŜki grzech!
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(po chwili do znajomej spokojnie i z wdzięcznością)
Dziękujem y, kumo BłaŜejowa, Ŝe n`am dobrze
Ŝycz ycie. Jak Bóg da szóste, to prz yjmiem y; a co da,
tym się uciesz ym y.
(Chłopcy przytakują twierdząco i w kierunku dziewcząt
wyraŜają bez głosu, mimicznie, Ŝe „braciszka!”; one
zaś mimicznie im odpowiadają, Ŝe „siostrzyczkę!”.
Przerywa im MATKA)
MATKA: Synki, pora juŜ. Umyjta się i idźta wdziać na
się cz yste.
MACIEK i BARTEK (posłusznie): Idym y*, matulu.
(Biorą naczynie z ciepła wodą. Udają się do sąsiedniej
izby. Pozostali pracują jak dotąd. MARYCHNA
podchodzi do choinki)
BŁAśEJOWA: Kobit y, dejta* mi tu co do robot y, to
w`am pomogę.
BABCIA: Jak juŜ chcecie, BłaŜejowa, n`am pomóc, to
miesz|a|jcie kapuchę, coby się nie prz ypaliła.
MARYCHNA: Mamuś, to m y teraz z Kachną drzewko
będziem y pi ( ę) knie stroić.
MATKA: Strójta, strójta skorośta się tak napracował y nad
tymi ozdóbkami. (do BŁAśEJOWEJ) To ci dziewuchy!
We dworze w tamten rok widział y ustrojone drzewko,
jak szł y bawić dzieci u jaśnie państwa. Powiedział y, Ŝe
i u nas musi być latoś* choinka. Niechta mają.
BŁAśEJOWA (wyciąga zawiniątko z ciastkami, daje
MARYCHNIE): Na, córuchna, pierniki ode mnie; ale
zanim poj`ecie, niech i `one ustroją waszą choinkę.
MARYCHNA: Jakie
ładne...
Dziękujem y,
kumo
BłaŜejowa.
DZIADEK (wskazując): Ady, podłaźniczka nie taka

roraty - w ko•ciele katolickim: msza odprawiana w adwencie
niegdy• tylko o brzasku dnia, przed wschodem sło•ca.
Codziennie rano, przez wszystkie dni adwentu, rojno i gwarno
było na drogach prowadz•cych do ko•cioła. Wierni szli do
•wi•ty•, o•wietlaj•c sobie drog• lampami, jakich dawniej
powszechnie u•ywało si• w gospodarstwach domowych.
rz•dca - w dawnych maj•tkach ziemskich: osoba
administruj•ca, maj•ca piecz• nad gospodarstwem oraz
nadzoruj•ca prace polowe; zarz•dca, administrator, ekonom.
serdak - rodzaj •e•skiej kamizelki zdobionej m.in. haftami.
siejba - sianie, siew, np. zbó•.
skomle• (skomli•) - tu: •ało•nie płaka•.
snopek - du•y p•k (wi•zka) z••tego i zwi•zanego zbo•a.
społem - razem, wspólnie.
sporny krzyk - dotycz•cy sporu; kłótnia
stogi; l.p. stóg - wi•ksza ilo•• siana, słomy lub zbo•a uło•ona
w kształcie zaokr•glonego sto•ka.
strzecha-pokrycie dachu ze słomy lub trzciny; dach słomiany.
swaty - przybycie osób: dziewosł•bów, zapytu•ników, czyli
swatów reprezentuj•cych kawalera do domu panny, celem
wst•pnego rozeznania i po•redniczenia w sprawach
mał•e•stwa.
symultanicznie - jednocze•nie.
szczodroki - drobne chlebki w kształcie podkowy, rogala lub
podłu•nej bułki, cz•sto nadziewane kapust• lub serem; były
wr•czane kol•dnikom; pieczono je w całej Polsce, musiały by•
w ka•dej chacie.
szczodry wieczór - ostatni ze „•wi•tych wieczorów” stanowił
wigili• Trzech Króli. Nale•ało wi•c obowi•zkowo sp•dzi• go na
•piewaniu kol•d i zabawie towarzyskiej. Dzieci otrzymywały w
szczodry wieczór drobne upominki i smakołyki na pami•tk•
darów Trzech Króli.
szkaplerz - kawałki sukna albo te• medalik z wizerunkiem
Chrystusa lub Matki Boskiej noszony na szyi.
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pienie - •piewanie, •piew.
pleban - ksi•dz proboszcz.
podła•nik (zwany te• podła•niczk•) - zielona gał•• jodły lub
małe drzewko iglaste z podci•tym wierzchołkiem. Strojona i
wieszana pod pował• (sufitem) chałupy.
polepa - warstwa gliny kładziona dawniej w chatach wiejskich
zamiast podłogi. Posypywana miałkim, białym piaskiem dla
zachowania czysto•ci.
połogiem - po porodzie.
pomnisz ? - pami•tasz, przypominasz sobie?
po pro•bie - w dawnych czasach zdarzało si• cz•sto, •e starzy,
spracowani rodzice nie otrzymawszy od swych dzieci
ustalonego podczas przekazywania gospodarstwa wymiaru
•ywno•ci, zmuszeni byli – zwłaszcza na czas zimy i
przednówka – uda• si• na tzw. •ebraczy chleb. W•drowali wi•c
od osady do osady w poszukiwaniu wsparcia. Trudna sytuacja
materialna rodziny a niekiedy i sk•pstwo gospodaruj•cych
dzieci zmuszały l a m e n c • c y c h starców do szukania
chleba poza domem o •ebraczym kiju. •ebraczka; proszony
chleb; pój•cie na dziady.
postnik (albo te• po•nik) - inna, dawna nazwa wieczerzy
wigilijnej.
powała - strop drewniany; pułap, sufit.
powity - urodzony.
prawili - opowiadali, gaw•dzili.
proscenium - odsłoni•ta cz••• sceny przed kurtyn•, wysuni•ta
nieco w stron• widowni.
prósie•, prosiniec lub prosie• - dawna nazwa miesi•ca
grudnia; wywodzi si• st•d, •e na zim• du•o ubogich ludzi
wychodziło po pro•bie, id•c od chaty do chaty, od wsi do wsi.
przyszczypny - zaczepny, zadziorny, ale w sposób
nieszkodliwy, humorystyczny.
retuchny!, o rety! - wykrzyknik wyra•aj•cy niepokój,
zaskoczenie.

znów pi ( ę) kna, jak `ono świerkowe drzewko ozdobione.
Co ta się dziwić dzieciakom. Niechta stroją.
BABCIA (opowiada BŁAśEJOWEJ): Nie próŜnował y
dziewuchn y w najdłuŜsze wieczory, te co się od święt y
Łucji mają. Święta Łucja dnia prz ykróca, a `one
wycinał y, kl`eił y z opłatków, z papieru i słom y świat y,
gwiazdki i łańcuch y, piekł y figurki z ciasta, a słuchał y
prz y t ym `on ych bajd, co je ta dziadek prawi.
DZIADEK: Bo to od święt y Łucji, co się `trzynastego
próśnia* obchodzi, słoneczko obm yśla, jak się
sposobić: cz y we mroki iść dal`ej i dnia ukrócać, co nie
d|a|j BoŜe, cz y teŜ wynijść* z t ych ciemności, b y
światła prz yb yło. I tak się chwieje w te dnie od Łucji
do Gwiazdki... Ale jest ci `ono pod ręką Pańską... Gd y
tak się chwieje, widzi BoŜe Dzi`ecię, które ze
Ŝłóbeczka mu paluszkiem drogę właściwą pokazuje.
Wtedy drgnie i ku jaśniejsz ym drogom powstaje, a dnia
za t ym prz ybywa, co juŜ po szczodrym wieczorze*
Trzechkrólewskim od szóstego ledźnia* widać.
JUSTYNKA: Jak tak dziadek prawi te róŜne dziwy, to
mnie się dobrze na ko ( ło ) wrotku wełnę przędzie we
wieczory długachne.
MATKA: Ty, Just yś, juŜ od dzisiaj wieczór nie siad|a|j
do robot y. Po słońca za`jściu ostawŜe ko ( ło ) wrotek
i ani się waŜ go tknąć, bo jakie nieszczęście z tego b yć
moŜe. (Justynka wystraszona przerywa robotę)
BABCIA: Prawda to, dwanaście święt ych wieczorów
jest w roku - od BoŜego Narodz ynia do wilji Trzech
Króli, kied y to nikt nie mota, nie przędzie, nie sz yje,
nicz ym ostrym nie pracuje, bo to się nie godzi robić
wtedy. Co się zaś godzi, to kol`ęd y śpiewać, wesoło
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gawędzić i gościć się, na ile stać kogo.
JUSTYNKA (do siostry): Kaśka, bierzma ko ( ło ) wrotek,
cob y mnie nie korciło*.
(JUSTYNKA z KACHNĄ wynoszą kołowrotek z izby, po
czym razem z MARYSIĄ przystępują do ubierania
choinki,
która
to
czynność
staje
się
teraz
pierwszoplanowa. Kobiety nie zaprzestają swych prac.
Wszystkie śpiewają)
Z róŜdŜki Jesse kwiat zakwita,
Który zbawieniem świat wita.
Pan Bóg zesłał s yna swego,
Przed wieki narodzonego.
(W międzyczasie DZIADEK idzie do sieni; udaje się po
dodatkowe kaganki i olej do nich. Natomiast wracają
wypucowani, odświętnie ubrani chłopcy. Pomagają
siostrom w strojeniu choinki)
Człowieka chytry wąŜ zdradził,
Z rajskich rozkosz y wysadził;
Skusił, by z drzewa rajskiego
Skosztował zakazanego.
Przez co był z raju wygnany
I na wieczną śmierć skazany;
Lecz Pan uŜalił się tego,
M yślał o zbawi`eniu jego.
(melodia nr 5)
ubieranie
MARYCHNA (gdy
skończyli
PatrzcieŜ, patrzcieŜ, choinka, jaka piękna!
(Wszyscy oglądają z zachwytem, chwalą)

25

drzewka):

komora - mała izba z okienkiem, słu••ca w dawnych domach
do przechowywania zapasów •ywno•ci, zbo•a, odzie•y,
drobnych sprz•tów; spi•arnia.
korciło - n•ciło, kusiło.
ko•ba - koszenie, np. traw, zbó•.
koza - tu: areszt, wi•zienie.
kucyja, kucja czy kutia (niekiedy kucia) - potrawa wigilijna
przyrz•dzona z kaszy pszennej lub j•czmiennej oraz miodu i
maku.
kuma - s•siadka, dobra znajoma, przyjaciółka.
nie kwapi• - tu: nie s• tak skorzy, ochotni.
lato• - tego roku; w bie••cym roku.
ledzie• - tak dawniej nazywano miesi•c stycze•, od lodu czy
gołoledzi.
lelija - lilia; biała lilia jest symbolem N.Marii Panny.
letymy - lecimy, tu: ju• biegniemy.
łut - dawna jednostka wagi.
łyskni (łysknie) – l•ni, błyszczy, •wieci.
maj•tek - posiadło•• ziemska, dobra ziemskie: maj•tek
ziemski dziedziczny.
na•ci - przyjmij(-cie), prosz•.
niespore - tzn., •e wykonuj• co• niesprawnie, z trudno•ci•.
niwa - pole, rola, łan.
och•do•y• si• - oporz•dzi• si•: umy•, ubra•, ogarn••; ch•dogi czysty, schludny, porz•dny. Och•dóstwo – ubiór.
okpi• - okłama•, oszuka•.
okrasa - tłuszcz dodawany do potrawy; omasta.
z onej - z tej.
paj•k - tu: ludowa ozdoba ze słomy i kolorowych bibułek,
zawieszana u powały.
pasyjka
ozdobna,
przewa•nie
metalowa
figurka
ukrzy•owanego Chrystusa, z podstawk•, ustawiana na
meblach.
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dziedzicowy - nale••cy do dziedzica. Dziedzic – dawniej:
wła•ciciel maj•tku ziemskiego; ziemianin.
fiku•ny - •mieszny, zabawny, komiczny, nietypowy.
fornal - najemny robotnik w dawnych maj•tkach ziemskich,
wykonuj•cy prace gospodarskie ko•mi.
galancie - du•o, wiele.
Gody – dawne, ludowe okre•lenie •wi•t Bo•ego Narodzenia.
gorzałka, gorzolina - wódka.
grunt - obszar ziemi przynale•ny do gospodarstwa rolnego.
herody - widowisko ludowe o tematyce zwi•zanej z biblijnym
tekstem o narodzeniu Chrystusa.
heroldzi - tu w znacz.: głosiciele, zwiastuni jakiej• idei.
Ino - tylko
jasła - •łób albo drabinka, za któr• kładzie si• pasz• dla bydła
i koni.
jeno (ino) - tylko
ju•e - ju•
ju•ci - gwarowa partykuła słu••ca jako potwierdzenie o
znaczeniu: tak, wła•nie, oczywi•cie.
kaftan - wierzchnie ubranie, si•gaj•ce poni•ej pasa,
powszechnie noszone w dawnych wiekach.
kaganek - gliniana miseczka z uszkiem lub metalowy
garnuszek wypełniony tłuszczem, w którym zanurzony jest
knot słu••cy do o•wietlania; kaganek oliwny.
kiecka - suknia, spódnica.
kiej - kiedy, gdy.
kmie• - w czasach nowo•ytnych okre•lenie zamo•nego
gospodarza, w mowie potocznej chłopa w ogóle.
koladka - inna nazwa •wi•tech wieczorów, okresu Bo•ego
Narodzenia zwanego te• Godami.
kołacz - okr•gły placek pszenny lub chleb.
kołyszek - zdrobniale: kołek: tu: prymitywny wieszak.
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MATKA (spojrzawszy za okno): Ściemnia się, tylko
patrzeć, jak Gwiazda ł ysknie*.
BABCIA: Czas wieczerzę stawić. (Podchodzi do
„świętego kąta”, bierze pasyjkę*, całuje, stawia
pośrodku obrusa. Zaczyna się zastawianie stołu
potrawami. W krótkim czasie stół jest juŜ przygotowany
do wieczerzy)
MATKA (policzywszy
raz
jeszcze
potrawy):
Stoi
wieczerza. Gotowe.
BABCIA: Tera ( z) to juŜ idźm|y| wdziać na się co
najlepsze.
(Kobiety wraz z dziewczętami przechodzą do sąsiedniej
izby. Zostaje tylko jedna niewiasta – BŁAśEJOWA,
która usiadłszy przy piecu, wyjmuje róŜaniec i - na
przemian: a to bezgłośnie, a to znów szeptem odmawia pacierze)
MACIEK (razem z bratem patrzy z utęsknieniem na
zastawiony stół, potem w okno): śeb yć to Gwiazd a
chciała zaświecić, to b y ( ś ) m y juŜ do stołu usiedli.
BARTEK: Idę wypatrywać.
MACIEK: Idę z tobą. (Wychodzą ku sieni, na dwór)
(W izbie panuje juŜ wieczorny półmrok. Wraca
DZIADEK z kagankami, które stawia w kilku
miejscach. Następnie podchodzi do drewnianej skrzyni,
wyjmuje odświętny kaftan*, zdejmuje codzienną
futrzaną kamizelę, zakłada kaftan. Nuci tak jak i z rana
melodię „ Spuśćcie nam na ziemskie niwy ”. Gdy
zaczyna jeden po drugim zapalać kaganki, wyśpiewuje
ostatnie zwrotki pieśni, a jego głosowi wtóruje szept
BŁAśEJOWEJ odmawiającej jak w transie zdrowaśki)
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Panna przecz ysta w pokorze
wyrokom się poddaje,
iszczą się wyroki BoŜe,
Słowo ciałem się staje.
(melodia nr 2)
(W pewnej chwili, pomiędzy śpiewem, mówi ni to do
siebie, ni to do modlącej się kumy):
Tak, tak, BłaŜejowa... Nadchodzi... (modlitewny szept
BLAśEJOWEJ)
(Blask kaganków rozjaśnia izbę niezbyt intensywnym
światłem. DZIADEK śpiewa dalej):
Ach, ciesz się, JAdama pl`emię,
Zbawiciel ze`jdzie na ziemię.
DrŜ yj piekło, On twe moce
w wieczne ( j ) pogrąŜ y nocy.
(Skończył śpiewanie. Po chwili od podwórza słychać
głosy)
MACIEK: Ooo, Gwiazda!
BARTEK: Gwiazda na niebie!
BABCIA (staje w przejściu juŜ uszykowana, nadsłuchuje
głosów z podwórza, po czym mówi do strojących się
jeszcze w izbie obok synowej i wnuczek):
Słysz ycie?... Gotowyście?... ChodźcieŜ juŜ, chodźcieŜ!
MATKA i córki (z sąsiedniej izby): Juści, a juŜ, juŜ...
MACIEK i BARTEK (od podwórza do obecnego tam
OJCA): Tatulu, Gwiazda Betlejemska!
(Do izby wracają jedna za drugą kobiety i panny.
Wyglądają uroczyście i pięknie. Ubrane są w swe
najładniejsze, odświętne stroje. Prawie bezgłośnie
ustalają,
gdzie
która
usiądzie.
Stają
wokół
zastawionego stołu. Czekają. Po chwili...)

bez - tu w znaczeniu: przez.
bie•ymy - biegniemy; bie•y• – biega•.
bo• - bo - wzmocnione partykuł• –•
brzeszczot - tu: ostrze broni tn•cej (topora,miecza itp.)
by•ki - pieczywo obrz•dowe o kształcie figurek zwierz•t,
pieczone od Wigilii; miało zapewni• zdrowie, pomy•lno•• i
powodzenie w nadchodz•cym roku.
cebrzyk - drewniane wiaderko.
cepy - narz•dzie do młócenia zbo•a składaj•ce si• z dwóch
poł•czonych rzemieniem dr••ków. Dawniej przez cał• zim•
młócono zbo•e cepami.
chałupa - tradycyjny drewniany dom chłopski z sieni• i
zwykle dwiema-trzema izbami, kryty słom•, g•tami, itp.;
chata.
chojrak - •miałek, kto• lekcewa••cy niebezpiecze•stwo,
popisuj•cy si• odwag•; ryzykant.
chybko - szybko, pr•dko, chy•o, r•czo.
chy•o - szybko, pr•dko, r•czo.
ciemne stodoły - to znaczy wypełnione zbo•em (urodzaj);
przeciwnie do „widne”, tzn. puste (nieurodzaj).
coby - •eby, aby.
czterdziestnica
niegdy•
adwent
zwano
u
nas
czterdziestnic•, poniewa• trwał czterdzie•ci dni i rozpoczynał
si• nazajutrz po •wi•tym Marcinie (11 XI).
dejta - dajcie.
dociecze - tu: wyja•ni, pojmie, zrozumie.
dworaki - tu: •yj•cy na dawnej wsi ludzie najemni - nie
chłopi, zatrudniani do posług, prac we dworze czyli maj•tku
ziemskim, folwarku.
dwunastnica - okres dwunastu dni od Bo•ego Narodzenia do
Trzech Króli. Uwa•ano je za symboliczny odpowiednik
kolejnych dwunastu miesi•cy w roku.
dybał - czyhał w bardzo złych zamiarach; dyba• na czyje•
•ycie – d••y• do odebrania komu• •ycia.
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DZIADEK:

SCENA IV

Alembik - naczynie miedziane słu••ce niegdy• do
oczyszczania gorzałki. Wódka z niego otrzymana zwana była
alembikówk•.
alement, element - ustalony, umówiony przez strony rodzaj
•wiadcze• w naturze: jadle i utrzymaniu oraz w posługach,
które winne były dzieci swym rodzicom po otrzymaniu od nich
gospodarstwa
na
własno••.
Ten
dawny
rodzaj
wewn•trzrodzinnej „emerytury” nazywano ró•nie: wycug,
wymiar, littyng.
barzy - bardziej.

OJCIEC (teŜ odświętnie ubrany; stanąwszy w progu
izby): Matka, Gwiazda na niebie!
(Postępuje do przodu; chłopcy wchodzą za nim. Klęka,
a wraz z nim czynią to pozostali; wszyscy zwróceni są
w stronę okna, jakby wypatrywali blasku oczekiwanej
Gwiazdy. Ów blask w spektaklu przejawi się nader
wyraziście w postaci np. smugi świetlnej wpadającej
przez okno do izby przy nieco zaciemnionej na ten
moment scenerii ogólnej):
... [Oto] Gwiazda Trzech Króli, Betlejemska Gwiazda,
prz y której blasku Pan Bóg nasz się narodził.
DZIADEK: Niech będzie święte imię Jego pochwalone!
DOMOWNICY: Amen!
(Wszyscy obecni zajmują miejsca za stołem wedle
starszeństwa. Stoją)
DZIADEK (jako najstarszy, trzymając w ręku opłatek):
W imię Ojca i S yna i Ducha Świętego.
(śegna się a wraz z nim pozostali)
DOMOWNICY: Amen!
DZIADEK (rozdając opłatek): Dzielm|y| się tym
opłatkiem, bo kto się opłatkiem w Wilją przeł`amie,
ten przez cały rok będzie się mógł dzielić chlebem.
(Łamią się opłatkiem, całują, składają Ŝyczenia, te
najczęściej:) „Ab yś m|y| się i za rok tak opłatkiem
ł`amali.” (Albo:) „Zdrowia szczęścia i wsz ystkiego
tego, co sobie od Pana Boga Ŝ ycz ycie [Ŝycz ysz].”
(Gdy juŜ skończyli dzielić się opłatkiem)
OJCIEC: Siednijcie teraz, a pojadejcie powoli i godnie.
DZIADEK (gdy juŜ usiedli): Wszystkich potraw próbujta
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 SŁOWNIK 
Wyrazy i wyraŜenia oznaczone w „Wilji” znakiem *
są zamieszczone do objaśnienia w słowniku w
kolejności alfabetycznej.

i do s yta jedzta, Ŝeby głód nie doskwierał w
nadchodzącym roku.
BARTEK: Ja juŜ ta wsz ystkiego spróbuję.
MACIEK: Dobrze, Ŝe m y nie pojedli, to teraz duŜo
pomieścim y.
BABCIA: A nie rozsiad|a|jcie się na ławie tam, gdzie
pusta miska z ł yŜką na obrus połoŜone. Wolne miejsce
( d ) la gościa niech tam ( z) ostanie. Prz y`jdzie kto Ŝ yw i
do drzwi zapuka, ugościm y; a nie przy`jdzie, to i
dusz yczka jaka przysiędzie się na ławie i poŜ ywi.
(Dziewczęta odsuwają się trochę zalęknione)
KACHNA: A cz yja dusz yczka, babciu?
BABCIA: A z t ych ta, co juŜ w rodzie nasz ym pomarli,
a o których wdzięcznie pom yśli się prz y wieczerz y.
(Jedzą w skupieniu i juŜ nie rozmawiają. KaŜdą
potrawę spoŜywają, sięgając drewnianymi łyŜkami do
wspólnej misy)
W tym miejscu inscenizator winien wprowadzić
nastrojowe tło muzyczne w postaci rozlegającej się po
cichu melodii znanej kolędy granej na instrumencie solo:
flecie prostym, skrzypcach lub akordeonie.
(Uczta kończy się w momencie, gdy ostatni z
biesiadników odkłada łyŜkę na stół. Stwierdziwszy to
OJCIEC, pierwszy zabiera głos)
OJCIEC: Skorośm|y| juŜ syci t ymi potrawami, to
zaśpiew|a|jm|y| BoŜy Dziecinie, co w Ŝłobie się te ( j )
nocy na sianie rodzi. (Rozpoczyna, a za nim pozostali)
Gdy się Chrystus rodzi
i na świat prz ychodzi... itd.
(a potem z radosnym oŜywieniem)
Dzisi|a|j w Betl`ejem,
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a - czyt./wym.: ło (uo)

ę – czyt./wym.: yn

|a| - czyt./wym.: łe (ue)

~ę - czyt./wym.: ym

ą - czyt./wym.: um

ę - czyt./wym.: y

(na końcu wyrazu)

`ę - czyt./wym.: iń

ą - czyt./wym.: un

|ę| -czyt. wym.: um

(wewnątrz wyrazu)

|ę| -czyt./wym.: un

ą -czyt./wym.: um (wewn.wyr.)

i - czyt./wym.: ijy

`ą - czyt./wym.: ół (uł)

i - czyt./wym.: y

ch - czyt./wym. k

j - czyt./wym.: y

`cz - czyt./wym.: ś

| j| - czyt./wym.: i

`j - czyt./wym.: ń

`sz – czyt./wym.: ś

~j - czyt./wym.: ź

st - czyt./wym.: zd

|k| -czyt./wym.: g

`t – czyt./wym: ć

|m| -czyt./wym.: n

`trz – czyt./wym.: ćś

o - czyt./wym.: ó

u –czyt./wym.: ły (uy)

o - czyt./wym.: ło (uo)

u –czyt./ wym: łu

o - czyt./wym.: łe (ue)

|y| -czyt./wym.: a

|o| -czyt./wym.: e

y – czyt./wym.: yj

`o, ó - czyt./wym.: łó (łu)

z-czyt./wym.: ź

~o , ó - czyt./wym.: ły (uy)

cz,sz,rz,Ŝ-czyt./wym.:c,s,s,z

s - czyt./wym.: ś

- mazurzenie DZIADUSIA
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niemal takim jak współczesna polszczyzna literacka, a znamię
gwarowości nadawać będą dialogom bohaterów tylko: -ujęte
„wprost” formy gramatyczne, jak np. - końcówka -ta w 2. os. l.mn.
czasowników, np. idźta, idzieta; - gwarowe wyrazy archaiczne,
których znaczenie podawane jest w „słowniku”.
Wiele zaleŜy tu od intencji czytelników/inscenizatorów.
Bo przecieŜ ktoś, kto chce odczytać/przedstawiać „Wilję”
„źródłowo”, a poczuwa się do innych związków niŜ te z regionem
wielkopolskim, moŜe wprowadzić do dialogów formy gwarowe
swojego regionu.
JednakŜe wystawienie niniejszej sztuki na scenie z nadmiernym
pomijaniem gwarowych zjawisk fonetycznych z pewnością byłoby
zabiegiem mocno redukującym obraz tradycyjnej wiejskiej
społeczności.
OBJAŚNIENIE ZNAKÓW GRAFII W ZAPISIE DIALOGÓW
Uwaga:
 Wzięcie w nawias, pomniejszenie i zwęŜenie liter w
wielu wyrazach oznacza głoski, które pomija się w
wymowie gwarowej. Np. s ( o b i) e - czytamy: „se”; lepi ( ej )
– czytamy: „lepi”.
 Natomiast wymawia się głoski J, j w wyrazach:
JEgipt, JAdam, janioł.
 NaleŜy pamiętać o tym, by „ę” na końcu wyrazów
wymawiać jako „e”.

a - czytaj/wymamiaj: o

e - czyt./wym.: y

|a| - czyt./ wym.: e

`e, é – czyt./wym.: i

`a - czyt./ wym.: u, ó

|e| - czyt./wym.: a
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dzisi|a|j w Betl`ejem
wesoła nowina... itd.
(Gdy juŜ przestali)
OJCIEC: Wieczerzę m y odprawili, kolęd y pośpiewali, to
teraz będziem ( y) wróŜyć. Just yś, Kachna, wyjmijta,
córuchn y, siano spod obrusa, a kaŜda po jedn ym
źdźble, jak popadnie. (Wyjmują)
JUSTYNKA: Cha, cha zielone! Kasiula, ( z) obaczŜe
zieloniuchne!
MATKA: Jak tak, córuś, to n`am swatów rychło
wyglądać. MoŜe i po Wielkanocy zrękowin y* tobi e
wyprawim. A twoje, Kachna, źdźbło bledsze, uwiędłe,
znacz y to dłuŜsze czekanie. Ale t y się nie martw, boś
od Just ynki dwie wiosn y mł |o|dsza, to i poczekać
moŜesz trochę.
BABCIA: A trawki poŜółkły, wy nie wyciągł y; znać to,
Ŝe staropanieństwo w`am nie grozi.
(Dziewczęta odpowiadają śmiechem)
OJCIEC: No, Bartek, Maciek, wstawać od stołu, trza
n`am spełnić gospodarską powinność. Kładźta tu po
łyŜce kaŜdy potrawy i opłatki, i siano. Te strawę b ydłu
zaniesiem y. Niech i `ono dzisi|a|j się uciesz y, bo
pierwsze u~jrzało powitego* i w jasłach połoŜonego
Odkupiciela.
MATKA: Tylko długo w obórce nie marudźta. Raz dwa
jadło dejta i wychódźta, Ŝeb y który z was b ydlęcego
gadania nie posł yszał.
DZIADEK: Tak mówią, Ŝe w Wilją zwierzęta ludzkim
głosem gadają. Lepi ( ej ) nie próbować, jak z t ym jest.
Był y takie chojraki*, co podsłuchiwali, to albo
niedługo się Ŝ yciem ciesz yli, albo od `onego słuchania
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im się we łbach pomieszało. I tak juŜ się ostali bez
piąnte (j ) klepki... A wsz y(s)`tko bez* tę ciekawość.
BARTEK: Ja tam nie chcę słuchać tego gadania.
MACIEK: Ja teŜ nie, ino ciekawe, o cz ym to zwierzęta
po ludzku gadają?
OJCIEC: Niech to cię nie zajmuje wcale. Bierz no,
Maciek z Bartkiem, te snopy, co po kątach stoją.
Pójdziem y z nimi do ogrodu. Tam powrózełka
porobim y i drzewka obwiąŜem y. A co powiem y
kaŜdemu drzewku?
BARTEK: A powiemy, jak nas dziadek ucz ył:
BARTEK i MACIEK (razem): śebyście tak plonował y,
owoców więnce ( j ) jak liściów miał y.
DZIADEK: Tylko ostawta jeden snopek. Ten się na
mniejsze wiązki podzieli, za dnia pó`jdzie w pole i
`one kł~oski wetknie w ziemię międz y zasiane
ozimin y, b y zboŜe wyrosło wysokie, kłosiate, dorodne.
A pamiętejta teŜ pszczółki obudzić.
MACIEK: Wiem y, dziadku, wiem y. Trza do nich
pohukać, postukać i zagadać.
BARTEK I MACIEK (razem od drzwi): Budźcie się,
pszczółki, róbcie miód i wosk, czas juŜ na was.
BABCIA: A jak się spełni wszy ( s) ` tko dokładnie, to i
dobrze kaŜdemu będzie, bo z `onych Godów i człek, i
zwierz, i to co w polu, i w ogrodzie siłę bierze. No,
idźta juŜ, idźta.
(Wychodzą)
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przeszło stuletniej nieustającej pogoni za nowością i zmianą
pozostaje on samoistną wartością, o której winniśmy pamiętać i którą
winniśmy cenić.

OBJAŚNIENIA
UWAGI O WYMOWIE
W tekście występuje wiele form językowych charakterystycznych
dla dawnej gwary ludowej: dialekt ludności wiejskiej Wielkopolski,
zwłaszcza wschodniej. Specjalny, zaproponowany przeze mnie,
zestaw znaków grafii ma za zadanie (na ile to moŜliwe) przybliŜyć
czytelnikom oraz twórcom i odbiorcom inscenizacji „Wilji”
brzmienie gwary dawnego ludu wielkopolskiego (wciąŜ niezupełnie
wymarłej i znanej autorowi z autopsji). Tak więc pełne
respektowanie zaproponowanych tu elementów grafii pozwala
otrzymać bardziej rzetelny, „źródłowy” obraz chłopskiego
środowiska sprzed lat.
Natomiast moŜliwe jest wstępne czytanie sztuki z pominięciem
proponowanej tu grafii. Wówczas uzyskuje się tekst o brzmieniu

76

nawiązuje zarazem do współczesności - jawnością gry, tworzenia
sytuacji, swoistym (uŜyjmy tego terminu, pamiętając wszakŜe o jego
odmiennych kontekstach i ściśle teatralno-historycznym znaczeniu)
efektem obcości, świadomością teatralną, sposobem wykorzystania
i rozumienia waloru źródeł kulturowych. Niczego nie udaje, nie
próbuje budować Ŝadnej wielkiej metafory - jest skromny,
funkcjonalny i w pomyśle bardzo ciekawy. To świadoma realizacja
naturalnych potrzeb środowiskowych, jednak niepozbawiona ambicji,
o czym świadczy sposób napisania utworu.
W sytuacji jałowości tego typu repertuaru, uwaŜam Wilję za
dokonanie i obiecujące, i szczęśliwe. Teatr przecieŜ jest
wielokształtny i „Ŝywi się” (znów na szczęście) rozmaitością swych
źródeł, dąŜeń i celów, odmiennością rzeczywistości, róŜnorodnością
czasu, do którego się zwraca. To właśnie potwierdza jego trwanie
i jego nieustającą niezbędność. Wszak kaŜda epoka, wręcz kaŜdy
moment
historyczny
składa
się
z
nierównoczesności
współtworzących daną równoczesność, jakŜe pod tym względem
niejednorodną.
Sceny BoŜonarodzeniowe Wojciecha Grzeszczaka pozostają
doskonałym przykładem naturalnej Ŝywotności idei spektaklu,
dawnego, tradycyjnego spektaklu, traktowanego nie tylko jako
spotkanie ludzi na scenie z tymi na widowni, środowiskowa
wspólnota gry i zabawy (równieŜ nie pozbawiona historycznych
odniesień do świątecznego czasu archaiku czy średniowiecza), ale
takŜe jako konfrontacja momentu trwania i zmiany. Zmiana spełnia
wywodzący się jeszcze z epok archaicznych wzór grecki, nie od dziś
traktowany jako inicjalny moment kultury Zachodu. To wzór
tradycyjnej kultury, jednocześnie uniwersalnej i narodowej, zwykłej
zaszczepiać zaląŜki nowego na pniu starego drzewa. W czasie juŜ

MATKA (patrząc za okno): Nocka dzisiej śliczna, jasna,
gwiazd y jak ( i) skry. Dobry to znak: kury w Nowym
Roku będą się wspaniale ni|o |sł y, jaj nie zabraknie,
d|a|j BoŜe.
KACHNA: W zeszłą Wiliją inacze ( j ) - niebo b yło
pochmurne, bez gwiazd. Powiadała mama, Ŝe bez cały
rok krowy będą miały duŜo mléka.
MARYCHNA: I miał y, miał y. Babcia mówiła, Ŝe
łaciata daje jak nigdy.
BABCIA: Prawda, mleczn y to b ył roczek, mleczny;
ręce bolał y od tego do|j |`enia. Ino bacznie obserwujta,
wnuchn y, pogodę w dwunastnicę* – od jutra aŜ do
Trzech Króli, a dowieta się, co kaŜdy z dwunastu
miesiączków prz yniesie: suszę, słotę cz y akuratną
pogodę. Bo: Od Godów do Trzech Króli dni patrzają,
jak te dnie, takie miesiące b ywają.
DZIADEK: Powiadają: Jeśli dzień Wilijn y pogodn y,
będzie roczek urodn y. Albo: Jak Gody widne – to
stodoł y ciemne*.
BABCIA: Mówią teŜ: W czas BoŜego Narodzenia, gd y
Mleczna Droga jasna b ywa, zapowiada rok Ŝ yzn y i
obfite Ŝniwa.
MATKA: Albo teŜ i to: Gd y w JAdama i JEwy mrozi
pięknie, zima wcześnie pęknie. (Przez chwilę nie
mówią nic)
DZIADEK: No to pośpiwejma.
(Śpiewają; najpierw „ Hej hej, lelija! ”- melodia nr 6.
W pewnym momencie, ukradkiem, na dany sobie znak,
JUSTYNKA i KACHNA wstają od stołu)
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SCENA V

KACHNA (do JUSTYNKI na stronie): JuŜ ja się ni ( e)
mogę doczekać.
JUSTYNKA: Juści - i ja. Chodźm|y|!
(Dziewczęta
opuszczają
izbę
i
śpiewających
DOMOWNIKÓW.
Odtąd
scena
rozgrywa
się
„dwuplanowo”. Nagle słychać dobiegające „spoza
chaty” nawoływania dziewcząt. Wtedy DOMOWNICY
przerywają kolędowanie i nadsłuchują głosów panien,
którym „odpowiadają” odległe poszczekiwania psów.
MARYCHNA słucha u okna)
JUSTYNKA (woła): Hop hooop,
gdzie mój chłoooop!? …
(Gdy nawoływanie i odgłos szczekania milkną, obecni
w izbie wznawiają kolędowanie.Śpiewają teraz na
Ŝywszą nutę „ Hej nam hej! Wszystek świat dzisiaj
wesoły ”- melodia nr 7 - do momentu, aŜ:)
KACHNA (woła): Szczek|a|j pieees,
gdzie mój mił y jeeest!? …
(Ponawiają śpiew)
Cała sekwencja, dla nadania scenie specyficznej
rytmiki i nastroju, moŜe się dowolną ilość razy
powtórzyć, po czym JUSTYNKA i KACHNA wracają z
dworu, zajmują miejsca i dołączają się do śpiewających.
Wszyscy zachowują się tak, jak gdyby nic się nie
wydarzyło, tzn. dyskretnie.
Drugi
wariant,
inscenizacyjnie
trudniejszy.
Nawoływania dziewcząt „z zewnątrz” „przenikają się”
symultanicznie* ze śpiewem kolędy na scenie. Istotne jest
właściwe „dozowanie” obydwu „planów głosowych” tak,
aby całości nadać odpowiednią przejrzystość i rytm.

czasu rustykalnej zbiorowości. Ujawniają to ich zachowania,
działania, słowa. Autor bowiem pragnął je naznaczyć tym
szczególnym piętnem religijno-magicznym, jakie widzimy u naszych
odległych przodków, chciał wywieść je z emocji i wizji świata nam
juŜ obcych. I dzięki temu nadać swym scenom znamię własnej
rekonstrukcji zagubionej rzeczywistości. Zagubionej na zawsze, lecz
moŜliwej do „odzyskania” w geście kreacji.
Przedstawienia wewnętrzne, które wchodzą w ten czas i tę
przestrzeń i wypełniają je, mają charakter jawny. Gra jest tu nazbyt
oczywista - i taka właśnie ma być. W planie fabuły (ale i w planie
odbioru) pozostaje wspólną zabawą - wszak role widzów grają takŜe
postacie, włączające się z komentarzem lub działaniem w tok
przedstawienia; w planie motywacji natomiast ta gra stanowi
usprawiedliwienie wszelkich niedostatków spektaklu. To przecieŜ
tylko chwila wspólnego wytchnienia - wspólnego, to słowo jest tutaj
istotne. Świąteczny czas łączy bowiem wszystkich, a wyjście na
pasterkę pozostaje realnym i symbolicznym zamknięciem serii scen.
Ale jednocześnie widzę tu nawiązanie do jeszcze średniowiecznorenesansowej tradycji gry teatralnej - polskiej gry o Herodzie,
francuskiej tradycji jeu, niemieckiej tradycji spiel. To tradycja
uniwersalna, świadcząca o funkcjonowaniu naszej kultury w kręgu
wielkiej chrześcijańskiej sztuki Zachodu. I potwierdzająca jej ciągłą
Ŝywotność. Rzecz jasna w juŜ zmienionej postaci. Zwraca na to
uwagę zamykająca spektakl śpiewogra (określenie autora) Kolędnicy.
W przeciwieństwie do postaci z poprzednich scen kolędnicy naleŜą
do naszego czasu i wychodzą do nas, na widownię, oferując nam
udział w odwiecznym obrzędzie.
Prezentowany zbiór scen ma zatem znamię syntezy
najdawniejszego, dawnego i nowego. Jest osadzony w tradycji, lecz
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Wskazane, by wołania panien oraz odgłosy szczekania
przypadły na powtarzany notorycznie i z wyciszeniem
zaśpiew „ Hej nam, hej! ” Gdy odgłosy „z zewnątrz”
milkną, DOMOWNICY śpiewają dalsze słowa kolędy, ale
juŜ znacznie głośniej. Sekwencja powtarza się dowolną,
załoŜoną przez inscenizatora, ilość razy.

swego utworu, ale teŜ sposób i stopień ugwarowienia. Stworzył
osobistą, subiektywną wizję dawnej tradycji tak powszechnie obecnej
w naszej świadomości, Ŝe stanowiącej swoisty gen narodowej
kultury. Dlatego zaproponowana tu regionalizacja nie jest
dominująca. Powszechność zasięgu obdarza bowiem tekst o wiele
rozleglejszym znaczeniem - podkreśla wszak jego najgłębszą
polskość. Język scen odsyła wykonawcę przede wszystkim do
Wielkopolski i zyskuje wymiar pogłębionej stylizacji gwarowej;
podobny walor mają śpiewki, kolędy czy arietki, szeroko znane
pieśni religijne, modlitwy, sceniczno-literackie transpozycje
dialogów czy sytuacji. Taka teŜ jest doskonale wszystkim znana
schematyczność samego zdarzenia. Autor zapewne pragnął stworzyć
swoistą syntezę BoŜonarodzeniowego wieczoru, sprowadzić go do
jednego, uniwersalnego wzoru - stąd wpisane w utwór strojenie
świątecznej izby, opowieść o świętej Łucji, prezentacja sposobu
organizacji wieczerzy, wróŜb etc.
Wszystko to jednak zostało przez niego dookreślone przez
sytuację świątecznego wydarzenia o rodzinnym wymiarze. Mamy tu
przygotowania do wieczoru, oczekiwanie na niego i później na
wizytę kolędników, ich nadejście, spektakl, potem dwie
„scenizowane” opowieści, zamknięte wyjściem na pasterkę. Dodam,
Ŝe „scenizacja” (termin dziewiętnastowieczny) jest czymś innym niŜ
późniejsza inscenizacja i nader trafnie została tu wykorzystana. Czas
trwania zarysowanej sytuacji obejmuje mniej więcej cały dzień, od
świtu do późnej nocy. Utwór zlokalizowano w jednej przestrzeni,
proponując swoisty teatr izbowy.
Znamienne, Ŝe taki typ teatru Julian Lewański wiąŜe z daleką
tradycją występów polskich sowizdrzałów. Z przeszłości pochodzą
takŜe postacie Domowników, naleŜących wyłącznie do minionego

Justynka i Kachna są juŜ w izbie.
MARYCHNA (wyglądając i nadsłuchując): O, tatuś z
Bartkiem i Maćkiem z sadu wracają!
(Słychać tupanie, otrzepywanie śniegu w sieni)
MACIEK (po wejściu): Byli ( ś) my u b ydełka i w ogrodzie,
i u pszczół.
BARTEK: Aleśm|y| z obory zaraz ućkli*, b y nie
posł yszeć ludzki ( ej ) mowy.
OJCIEC: A jaki szum we wsi! Zewsząd ps y ujadają.
Dziewczęta nawołują, b y im psi oszczekli, z które ( j ) ta
strony męŜa mieć będą. W ludziach radość wezbrała na
to BoŜe Narodzenie. Chłopaki juŜ grupami chodzą,
psot y wyprawiają.
BARTEK: Szymek i Władek lecieli drogą, a powiadali,
Ŝe dziesi|ę|ciu chłopa się zebrało; wciągli u sołt ysa
wóz na dach stodoł y.
MACIEK: To m y polecieli. A tam wóz na stodole jak
wielgaśne gniazdo bocianie albo jako ten wóz, co n a
niebie nocą pobł yskuje, kiej gwiaździsta!
OJCIEC: Sołt ys nie pocz ytał tego za obrazę, bo to
świąteczne psikus y; patrz y i śmieje się głośno,
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SCENA VI

a sołt ysowa częstuje gapiów jab ( ł) kami.
BARTEK: M y teŜ napsocili.
(Teraz chłopcy opychają się ciastkami, orzechami z
miodem i struclami z makiem)
OJCIEC: Ano, prz y`szli ( ś) m y ze wsi; cosik mnie tkło
zajrzeć do gumna. Patrzę, a tam na koł ys zku* ( za) miast
cepów* stare łachy wiszą, dziurawe. Poznali ( ś) m y, Ŝe
to koszule Michałowe, ze sąsiedztwa.
MACIEK: To zara ( z) m y do Michałów polecieli i
ukradkiém widł y zabrali.
BARTEK: Widł y za cepy! (Śmiech)
DZIADEK: Skoro wy tak spryt nie podebrali cudze, to
roczek zapowiada się pom yślnie. A to nie kradziéŜ, ino
wilijne psot y.
MATKA: No to idziém y do Michałów w koladkę*, bo
widać, Ŝe nas chcą w gościnę.
MACIEK: I odbierzem y cepy za widł y! (Ogólny śmiech)
BARTEK (nagle spowaŜniał): Jeszcze coś w`am powiem.
Dzisi|a|j gwiazdory do nas prz y`jdą, bo `one chodzą
wpierw tam, gdzie młode pann y na wydaniu.
MACIEK: Do innych tak się nie kwapią*, do Trzech
Króli czas mają. Ale tu zaraz będą.
MARYCHNA: Ojej, boję się!
MACIEK i BARTEK: M y teŜ, w Wiliją chłopców biją!
JUSTYNKA: Burek szczeka jak wściekł y, pewnie idą.
KACHNA: O, juŜ miga za płotem gwiazda oświetlona.
Idą!
OJCIEC: Idą. Dzwoniénie sł ychać od podwórka.
Szykujm|y|, Hanuś, grosz jaki i pojedzenie dl`a nich.
(Zza okna dochodzi śpiew kolędy „ Wśród nocnej
ciszy ”)

przynajmniej wymienić, postępując od najgłębszego (więc
najstarszego) dźwięku, do najwyŜszego (zatem najmłodszego).
Słyszę bowiem w tym tekście odwieczną tęsknotę do źródeł,
wspieraną (jak na dwudziesty pierwszy wiek przystało) znajomością
badań naukowych dawnych wiar i obrzędów, słyszę ton tradycji
staropolskiej szopki BoŜonarodzeniowej, traktowanej przecieŜ jako
jedna z odmian tematyczno-formalnych spektakli misteryjnych, mam
świadomość trwania ludowych kolęd, śpiewek, opowieści.
Wychwytuję nawiązania do dziewiętnastowiecznych propozycji
i dokonań polskich romantyków, w róŜny sposób oŜywiających
tradycję ludową, ale takŜe rezultaty działań ich następców pozytywistów, budujących tzw. kulturę patronacką, modernistów
powołujących do Ŝycia ruch wiejskich zespołów teatralnych
i piszących dla nich sztuki, twórców międzywojennych, którzy
zachwycali się powstającymi w tym czasie spektaklami-obrzędami,
inscenizacjami wesel i świąt, ale równieŜ sami tworzyli tego typu
scenariusze i dramaty. Znajduję tu nawet echo płynącej
w dwudziestoleciu szeroką falą tradycji szopek regionalnych,
środowiskowych, zawodowych, stowarzyszeniowych (szopki
krakowskie, górnicze, wojskowe, harcerskie etc.). Wielki dramat
i wielki teatr niejednokrotnie wykorzystywały tę tak rozległą
tradycję, wspieraną w międzywojniu przez rozwinięte badania
regionalistyczne, a jej rozmaite pozostałości w wysokoartystycznej
kulturze świadczą przecieŜ o jej znaczeniu.
Wilja ma walor paraobrzędowy - tak została ukształtowana przez
autora. Nadał on jej walor magiczno-obrzędowy, częściowo o
znamionach uniwersalnych i ponadregionalnych (co podkreśla
kompilacyjnym charakterem jej elementów, zwłaszcza Herodów), ale
zarazem związał z Wielkopolską nie tylko przez folklorowe cząstki
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i ujawniła potrzebę twórczą. Potrzeba ta jednak nie ujawniłaby się
zapewne, gdyby sytuacja, w której się znalazł, nie uruchomiła jeszcze
jednego czynnika: wyobraźni antropologicznej.
MoŜna ją uchwycić w całym geście twórczym Wojciecha
Grzeszczaka. Ta wyobraźnia kazała mu nie tylko przyjąć, takŜe
rozwinąć i zobrazować przesłanie z przeszłości, a w tym
obrazowaniu wspomóc się tak sztuką, jak nauką. Nawiązać do
znanych sobie przysłów i pieśni, a jednocześnie stworzyć nowe,
przywołać własne wspomnienia z dzieciństwa i wprowadzić je
w utwór w postaci opowieści lub sytuacji dramatycznej, wziąć do
ręki zarówno starego Kolberga, jak antologię kolęd i pastorałek, tekst
Stanisława Iłowskiego czy Pastorałkę Leona Schillera. Refleksy
antropologiczne i etnograficzne (takie teŜ tu znajdziemy, choćby
w notach wchodzących w skład finałowej śpiewogry) prowadzą nas
w stronę drugiego, ze wspomnianych na początku mego posłowia
czynników obramowania, w stronę czasu.
Ta druga rama jest jeszcze bardziej skomplikowana. Widać tu
złoŜone doświadczenie współczesności, z jej wewnętrznym
konfliktem między dąŜeniem do zachowania pamięci o ludowych
podstawach naszej kultury (zatem o tym, co w latach powojennych
zostało zepchnięte w „cepeliadę”) a tendencją do przeciwstawienia
się coraz silniejszej unifikacji i globalizacji kulturowej, do złamania
dyktatu mediów i elektronicznych środków przekazu, zapośredniczających naszą rzeczywistość, tendencją do powrotu do jednej
z elementarnych form kontaktu międzyludzkiego, jaką jest
przedstawienie. Specyficzne przedstawienie.
Pamięć własnych, narodowych doświadczeń kulturowych nie jest
jednorodna. Nasz „głos” jest przecieŜ zawsze, w kaŜdym momencie
wielotonowy. Te tony, tworzące swoisty „akord”, chciałabym

BABCIA: Idą. Z kol`ędą i Dobrą Nowiną o BoŜym
Narodzeniu. (Z sieni słychać śpiew, tupot nóg i
dzwonienie.) Są juŜ!
(MACIEK i BARTEK wskakują pod stół. MARYCHNA
szlocha, tuli się do BABCI)
DZIADEK: Maryś, nie płacz. Bartek, Maciek, nie kryjta
się po kątach. Jeśli wy grzeczne, ojca, matki słuchota,
to się nie bójta. Dobrego diabeł nie ubodnie, śmierć
kosą nie ukłuje. Nie bójta się!
(Głośne pukanie we drzwi)
A wejdźta, wejdźta!
OJCIEC i MATKA: Prosim y!
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SCENA VII
KOLĘDNICY wchodzą do izby ze śpiewem. Wszyscy w
przebraniach. Ustawiają się. Mówią z pośpiechem.
ANIOŁ (z gwiazdą): Siostro, bracie, słuch|a|j nas,
Upragnion y nadszedł czas.
Chrystus się narodził n`am,
Z grzechu świat ocz yści s`am
Piekłu smutek, czartom Ŝal,
U nas radość, u nas raj.
śOŁNIERZ: Cz y są tu niegrzeczne dzieci?!
OJCIEC z MATKĄ: Ni ( e ) ma tu takich!
śOŁNIERZ (wypartując MAĆKA i BARTKA pod
stołem): Ale juŜ, pachołki małe, kl`ękać i paciérz
odmawiać. A jak mi się pom yli który, to go diabli
obedrą ze skóry! (Wygania szablą chłopców spod

stołu; ukradkiem podszczypuje JUSTYNKĘ i KACHNĘ,
które kwiczą wniebogłosy, bardziej z uciechy niŜ z e
strachu. Tylko MARYCHNA popłakuje. Chłopcy klękają
i bardzo wystraszeni równo odmawiają pacierz)
BARTEK i MACIEK: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna,
Pan z Tobą... (DIABEŁ stoi obok z batem, czeka na
pomyłkę,
Ŝeby
uderzyć.
Chłopcy
kończą,
ni e
pomyliwszy się ani razu. DIABEŁ odskakuje zły bardzo
głośno pohukując. Chłopcy widać niezmiernie dumni z
siebie oznajmują)
BARTEK: Na wsz y ( s) `tkie rorat y m y chodzili!
MACIEK: I do msz y słuŜyli! (Na te słowa DIABEŁ, który
juŜ się od nich oddalił, tupie i wyje jeszcze głośniej. Zaś
ANIOŁ się uśmiecha, głaszcze chłopców po czuprynach i
oznajmia)
ANIOŁ: Grzecznym dzieciom ( za) miast rózeczki słodkie
daj`em ( y) gruszeczki. (BARTEK i MACIEK dostają
suszone gruszki)
śOŁNIERZ: Krzesło ( d ) la jaśnie wielmoŜnego króla
Heroda! (BARTEK i MACIEK stawiają centralnie
taboret. Pozostali DOMOWNICY przesuwają stół i
ławy pod ściany, robią w izbie wolne miejsce, „scenę”,
na której przebierańcy będą mogli odegrać sw e
przedstawienie)
KRÓL HEROD (zasiada jak na tronie):
Ja jestem król Herod Drugi,
A wy wsz yscy moje sługi.
Miecza mego brzeszczotem
Podbiłem cudze ziémie,
Krwią, Ŝelazem i złotem
Ucisk`am ludzkie plémię.

37

3s5d

e
Dobrochna Ratajczakowa

Posłowie
Chciałabym zacząć swe uwagi o utworze Wojciecha Grzeszczaka
Wilja. Sceny z Ŝycia rodzinnego i ludowych zwyczajów
BoŜonarodzeniowych na dawnej wsi od wpisania tego tekstu
w podwójną ramę: biograficzną i czasową. Obie wydają mi się
istotne.
Na czynnik biograficzny składają się zarówno jego miejsce Ŝycia,
miejsce pracy (środowisko), jak miejsce nauki. To współczesna
teatrologia dała mu pogłębioną przez niego potem wiedzę, w jaki
sposób skomponować taki tekst, to praktyczna strona Ŝycia i pracy
dała mu narzędzia do jej wykonania, oferowała uzasadnienie
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3) Wszystko o czym mowa w pkt. 1. i 2. ma oznaczać, iŜ:
KOLĘDNICY „rzeczywiście” opuścili teatr – poszli w świat po
kolędzie. DOMOWNICY zaś... powrócili do swego domostwa, bo
zmierzch nadchodzi (upływ czasu sugerowany jest przez słabnięcie
i zmiany barwy oświetlenia na scenie i widowni).
4) Po cóŜ takie rozwiązanie? OtóŜ po to, by uzmysłowić, Ŝe
KOLĘDNICY przechodzą ze świata „Wilji” do naszej rzeczywistości,
natomiast DOMOWNICY nie mogą zaistnieć inaczej jak tylko w
fenomenie spektaklu (kolejnego spektaklu).
5) Tak konsekwentnie utrzymana iluzja moŜe spowodować u
odbiorców przedstawienia utrzymanie nastroju: stanu wewnętrznego
„kolędowania” jeszcze jakiś czas po opuszczeniu teatru. Po spektaklu
oklaski publiczności nie wywołają, więc postaci na scenę.
6) Przed oczyma widzów ma tylko „przemawiać” swą nastrojową
ciszą otwarta przestrzeń: krajobraz wiejski w porze zimowego
zmierzchu. Coś z „magii” kina na zakończenie seansu. Wyciszenie
zamiast oklaskiwanej demaskacji, Ŝe osoby z „Wilji”, to aktorzy w
kostiumach. W tej ciszy rodząca się tęsknota, by „Wilję” jeszcze raz
przeŜyć z NIMI, tymi których juŜ tu nie ma...
...

Oklaski – i Ŝadnego tłumu na scenie.
MoŜe jedynie i tylko
dziecko – ubrany ciepło „pastuszek”,
który wchodzi, gdy brawa juŜ cichną .
Przystaje i gra na drewnianym flecie
kolędę
– aŜ do wyjścia ostatniego widza.
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HETMAN:
Staw`am przed tobą, miłościwy panie.
Skład`am ci hołd mój i uszanowanie.
Ni|o|sę tobie takie wieści,
Od których będziesz mi`ał boleści:
Dzisi|a|j w Betléjem Dzieciątko się narodziło,
Okazują się w nim cud y,
I ma b yć Panem nad wsz y ( s) `tkie lud y.
Wszy ( s) `tkie stan y Nim się cieszą,
Ze wszech stron do Niego śpieszą.
KRÓL HEROD:
Ach, co ja sł yszę! śeb y mój poddan y
Miał Panem b yć ponad pan y?
PoniŜ ył moją koronę?
Niech w te ( j ) chwili ogniem spłonę!
Moi mili Ŝołnierze,
Bierzcie broń i pancerze!
Do Betléjem bieg|a|jcie,
Wszy ( s) `tkie dziatki wycin|a|jcie!
śOŁNIERZ: Rozkaz twój, królu, będzie wyk`onan y!
(Wymaszerowuje z izby z podniesionym mieczem.
DIABEŁ biega wokół HERODA strasznie wyjąc i
pobrzękując łańcuchem; potem obiega siedzących
DOMOWNIKÓW, próbuje pobrudzić ich sadzami.
Piski, krzyki, płacz, śmiech)
HETMAN:
Najjaśniejsz y panie, oto zła nowina:
Ni|o|są na mieczu głowę twego s yna.
KRÓL HEROD:
Dobrzeć, Ŝe zgin`ął, jeśli jego postać
Mogła za rychle* na mój tron się dostać.
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ŚMIERĆ:
Królu Herodzie, za te niegodziwe słowa
Będzie ścięta twoja gł |o|wa.
Po tom do cię prz ybyła,
Ab ym cię na dno piekieł pogrąŜ yła.
Nagrzesz yłeś t y okrutnie,
Teraz śmierć ci głowę utnie !!!
(„Ścina” HERODOWI głowę)
DIABEŁ:
Królu Herodzie, za twe niegodziwe zbytki
Pó ( j ) dź do piekła, boś t y brz ydki.
(„Porywa” idącego na czworakach HERODA na widły i
wiedzie do sieni. DOMOWNICY biją głośne brawa)

Kurtyna. W tym miejscu moŜe nastąpić
krótka „antraktowa” przerwa w spektaklu.

„przenoszą” niejako ów TEATR ŚWIĘTA w naszą
zwyczajną rzeczywistość, aby ją - choćby i na krótko –
u n i e z w y k l i ć .


JuŜ nie słychać KOLĘDNIKÓW. Wyszli. Na widowni
zapalają się światła. Opuszczamy widownię, teatr podąŜamy Z A N I M I... Kolędujemy? To dobrze.
Hej, kolęda...
(KONIEC „WILJI” W WERSJI NAJSZERSZEJ)

Uwagi końcowe dla inscenizatorów „Wilji”

SCENA VIII
Kurtyna.
Wznowienie spektaklu po ewentualnej przerwie

Dotyczą one sposobu zakończenia spektaklu, wówczas gdy
wystawiana jest jego ostatnia część „Na Gody. Kolędnicy”.

Wznowienie zdarzeń scenicznych naleŜy zrealizować
tak, jakby w świecie DOMOWNIKÓW nie upłynął czas
(realnie mijający przecieŜ podczas „antraku”). Ruch:
opadnięcie i podniesienie kurtyny jest czymś na podobieństwo sygnału wstrzymującego i uruchamiającego
kadry w filmie. ToteŜ obecnym na widowni ukazują się na
powrót HEROD wyprowadzany przez ŚMIERĆ z izby i
bijący brawa DOMOWNICY. Gdy juŜ KRÓL i ŚMIERĆ
zniknęli za progiem, cichną brawa DOMOWNIKÓW.

1) Jest taki moment, gdy DOMOWNICY pojawiają się, by zaśpiewać
„Coraz to dalej...”. Nadchodzą z głębi sceny, która stopniowo coraz
bardziej się rozjaśnia. Nastaje dzień – BoŜe Narodzenie roziskrzone
bielą, skąpane w zimowym słońcu, w... „odradzającym się” od tego
dnia słońcu. Obecność DOMOWNIKÓW na przedzie sceny, i to w
strumieniach światła, to zarazem moment paralelny do sytuacji
wyjścia na brawa po spektaklu. Musi okazać się wystarczającym
poŜegnaniem pierwszoplanowych postaci (a przy tym i głównych
aktorów) z publicznością. NaleŜy jednak jeszcze do spektaklu.
2) KOLĘDNICY podobnie: swe finałowe „Wiwant...” zaśpiewają na
poŜegnanie - przed „wyruszeniem w drogę”, by juŜ na brawa po
spektaklu nie powrócić.
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okazja
do
nawiązania
kontaktu
z
widzamiwspółuczestnikami tegoŜ (odbywającego się w odsłonie
III) kolędowania. W czasie przejścia KOLĘDNICY
zachowują się więc w typowy dla siebie sposób: figlują,
zaczepiają (z naleŜytym umiarem) siedzących, zbierają
datki.
Pierwszy raz finałowy „Wiwant...” śpiewają, stojąc na
proscenium.
Wiwant, wiwant, juŜ idziem y,
za kolędę dziękujemy,
przez narodzenie Jezusa
będzie w niebie wasza dusza królo-wa-ła.
(melodia nr 17)
(Ruszają ku wyjściu; przechodząc pośród widzów
śpiewają:)
Wiwant, wiwant, juŜ idziem y... itd.
Śpiewka jest krótka, a więc przy jej powtarzaniu
pomiędzy kolejnymi „ Wiwant... ” rozbrzmiewa muzyka, w
której słychać wariacje na temat śpiewanych i granych
wcześniej „ Kolędników ”. Przebierańcy opuszczają salę,
wychodzą drzwiami przynaleŜnymi do widowni. Ich śpiew
i granie (juŜ tylko ludowej kapeli) dolatuje z echem
jeszcze czas jakiś od pomieszczeń, które wiodą na
zewnątrz budynku – ku ulicy, ku otwartości świata
zewnętrznego. Ma to oczywiście symboliczne znaczenie:
KOLĘDNICY z „Wilji” poza murami theatrum „stają się”
kolędnikami realnymi – „tymi”, których w czas BoŜego
Narodzenia moŜemy spotkać kroczących po kolędzie
ulicami, drogami... A zatem i „tymi”, którzy mogą
zawitać równieŜ w naszych domach. Tak więc, gdy
KOLĘDNICY „wychodzą” ze świata „Wilji” na zewnątrz,

Przez otwarte drzwi widać czekających w sieni innych
KOLĘDNIKÓW, a na przedzie niewidocznych wcześniej
CHŁOPCA Z SZOPKĄ, DZIADA i TURONIA.
MARYCHNA: Ooo, ( z) obaczcie, ( z) obaczcie, turoń!
BARTEK: Turoń, turoń! Retuchn y!*
DZIAD (zza proga): Panie gospodarz, prosiłb ym was
bardzo pięknie, Ŝeb yście mi moje b ydle pozwolili
wewieś ( ć) * do izby, to jak wlézie, będzie raźno
t`ańcz yć, podskakiwać.
OJCIEC: No, niechŜe wlézie.
(Wchodzą. Najpierw CHŁOPIEC Z SZOPKĄ, za nim
DZIAD prowadzący na postronku TURONIA, który
opiera się, potrząsa głową i dzwonkiem u brody)
CHŁOPIEC Z SZOPKĄ:
Prz ychodzim y z dalekiegu kraju,
Gdzie turonie po lasach latają.
Jednego m y ch ( w) ycili
I tu prz yprowadzili,
Umie wiel |k|ie figle płatać,
po powale skakać.
DZIAD:
Prz yśli ( ś) m y tu z kraju dalekiego,
zza morza szerokiego
z lasu wielgachnego,
gdzie ludzie do góry nogami chodzą,
gdzie płot y kiełbasami grodzą,
a ogniém się chłodzą,
gdzie gar ( n) ki do słońca prz ystawiają,
świnie po wodzie pł ywają,
deszcze gorzałką* padają.
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KOLĘDNICY (śpiewają
wszyscy
razem,
częściowo
zgromadzeni w izbie a częściowo - z „braku” miejsca w sieni):
Gdzie turoń chodzi,
tam się Ŝ ytko rodzi.
Gdzie jego stopy,
powstają kopy.
Gdzie jego rogi,
powstają stogi.* La, la, la...
(melodia nr 8)
DZIAD (podbija postronkiem i poklepuje TURONIA, by
zachęcić go do tańca):
Hyc, Ŝ ytko jak koryt ko,
h yc, owiesek jako mieszek,
h yc, pszeniczka jak rękawiczka,
h yc, jęczmi`eń, jako pień.
MACIEK: Ooo, turoń zacz yna tańcować!
KACHNA: Ha ha ha! Ale teŜ to cudaczny t`aniec!
(TUROŃ popisuje się tańcem i dzwonieniem, a wszyscy
mu w takt poklaskują; raz po raz płata figle, bodzi e
rogami, zwłaszcza dziewczęta, które niby się boją
i uciekają, a jednak pozwalają się TURONIOWI
stuknąć rogami „na szczęście”; śmiechy, piski,
popłoch.
Tym
harcom
towarzyszy
śpiew
KOLĘDNIKÓW)
KOLĘDNICY: Mości gospodarzu,
domowy szafarzu,
nie bądź tak ospał y,
kaŜ n`am dać gorzały
dobre ( j ) z alembika*
I do ni(ej) piernika.

Wiwat Pan Jezus! Wiwat Maryja!
Wiwat święt y J ózef, cała kompanija.
trio JUSTYNKA, KACHNA i MARYCHNA:
A gd y się b yli juŜ uciesz yli,
Panu małemu dzięki składali,
duet BARTEK i MACIEK:
śe się narodził, b y os ( w) obodził
lud od niewoli, wraz zawołali:
DOMOWNICY razem:
Wiwat Pan Jezus! Wiwat Maryja!
Wiwat święt y J ózef, cała kompanija.
DOMOWNICY wraz z pozostałymi:
(KOLĘDNICY zachęcają z proscenium publiczność do
wspólnego śpiewania)
Wiwat Pan Jezus! Wiwat Maryja!
Wiwat święt y J ózef, cała kompanija.
(melodia nr 16)
Następuje
zakończenie
spektaklu.
DOMOWNICY
schodzą w bok, za kulisy – w swym bycie scenicznym nie
powinni juŜ bardziej zbliŜyć się do „bytu” ludzi
współczesnych zasiadających na widowni. Są to bowiem
postacie, które w swej całościowej „kondycji” naleŜą do
przeszłości. Inaczej rzecz ma się z KOLĘDNIKAMI.
Cechą tych postaci scenicznych jest ponadczasowość
wynikająca z nieprzerwanego istnienia aŜ do dziś - często
w prawie niezmienionej formie - grup kolędniczych w
całym kraju. ToteŜ KOLĘDNICY ze śpiewem i muzyką
wprost ze sceny kierują się ku widowni. Przewodzi im
CHŁOPIEC Z GWIAZDĄ (podświetloną). W jednej lub w
kilku grupach przemieszczają się ku wyjściu, a ich
przemarsz pomiędzy publicznością, to jeszcze jedna
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babusia rada rączkami kleszcze:
„O mój dziadulu, goń-Ŝe mnie jeszcze”.
(śpiewa, zawodząc bez udziału kapeli na melodię nr 15)
O ja biédny dziaaad,
Co ja będę jaaadł?
Pó`jdę sobie na ryneczek,
Nakupię s ( o b i) e kukiełeczek,
będę sobie jaaaadł,
bo ja biédny dziaaaad.
Kończy się zbieranie datków; KOLĘDNICY powracają
na scenę. Teraz rozchodzą się na boki, czyniąc wolne
miejsce na środku. Ku temu miejscu z głębi sceny – jakby
ze znajdującej się w oddali wioski – nadchodzą w stronę
widzów DOMOWNICY – bohaterowie scen I-X „Wilji”.
Idąc powoli zwartą grupą, śpiewają przepięknie duetami,
na głosy; refreny natomiast wszyscy razem. To juŜ nie
tradycyjny śpiew ludowy z towarzyszeniem kapeli, ale
finał raczej o brzmieniu rodem z opery, choć oczywiście
stylizowany na ludowo. W tymŜe miejscu DOMOWNICY
„poddają się” konwencji teatru muzycznego.
duet OJCIEC i MATKA:
Coraz to dalé ( j ) , szopa się wali,
Józef nieborak kijem podpiéra;
duet DZIADEK i BABCIA:
wiatr zewsząd wieje, nikt nie zagrzeje,
wicher do re`szt y strzechę obdziera.
DOMOWNICY razem:
Wiwat Pan Jezus! Wiwat Maryja!
Wiwat święt y J ózef, cała kompanija.
DOMOWNICY wraz z pozostałymi postaciami:
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Hej, kol`ęda, kol`ęda... itd.
(melodia nr 9)
(MACIEK i BARTEK swawolą z TURONIEM; pociągają
go za ogon i zwinnie odskakują na bok tak, Ŝe ów nie
moŜe im nic zrobić. KOLĘDNICY nie przestają
śpiewać)
Kaczka do rosołu,
sztuka mięsa z wołu,
z gęsi prz ysmaŜanie
zjem y to, mospanie ... itd.
(W pewnej chwili zmęczony tańcem i harcami TUROŃ
przewraca się na polepę, wierzga komicznie nogami i
„zdycha”. DZIAD wygraŜa mu batem, cmoka, zaklina,
czyni róŜne znaki, prosi o wodę, spryskuje, ale nic nie
pomaga. BARTEK i MACIEK szturchają leŜącego – na
nic. CHŁOPIEC Z SZOPKĄ lamentuje, łapie się za
głowę, rozpacza nad „nieŜywym”. Wtedy DZIAD gestami zdradza chłopcom sposób jak „wskrzesić” „martwe” „zwierzę”. BARTEK szybko pojmuje, o co chodzi.
Przyklęka, chwyta ogon TURONIA zrobiony z powrósła
i przytknąwszy do ust dmucha. Pod wpływem wdmuchawanego „ducha” TUROŃ nadyma się, daje znaki Ŝycia.
MACIEK teŜ nie chce być gorszy; bierze ogon, dmucha
co sił. Ku uciesze wszystkich TUROŃ wstaje wreszcie
na nogi. Uradowany DZIAD całuje go po pysku i poklepuje serdecznie. KOLĘDNICY kończą swój śpiew:)
Mości gospod yni,
Domowo mistrz yni,
okaŜ swoją łaskę,
kaŜ upiec kiełbaskę,
którą kied y zjem y,
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to podziękujem y.
Hej, kol`ęda, kol`ęda.
DZIAD: A teraz przepłac|a|jcie dziadkowi i turońkowi,
i kompaniji całe ( j ) , za to odegranie, śpi ( e) wanie
i tańcowanie.
CHŁOPIEC Z SZOPKĄ: Potośm y prz yszli z kraju
daleki`ego, byście nas opatrz yli, grzecznie prz yjeni
i co dali.
HETMAN: I m y teŜ prosim y:
Sięgnijcie do skrz yni,
wyjmijcie pół świni,
sięgnijcie do pieca,
wyjmijcie kołacza*.
śOŁNIERZ:
Mił y gospodarzu, tobie kol`ędeczka,
a zaś n`am Gwiazdorom, orzechów miareczka,
dwa talary płaskie i gorzałki flaszkę.
Na szczęście, na zdrowie,
na ten Nowy Rok,
Ŝeb y się darz yła
pszeniczka i groch.
DIABEŁ:
D|a|jcie n`am, co macie dać,
bo będziem y strzechę* rwać.
A jak n`am nie dacie,
kłopotu doznacie,
wsz y`tkie gar (n) ki wytłuczem y,
co je w chał ( u ) pie macie.
I będziem y rozgłaszali,
Ŝe tu skąpcy, nic nie dali.
OJCIEC (bardzo uradowany): Naści* co na ząb i na
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DZIADUŚ (mówi):
Jestem dziadek ubogi,
Poł`amał mi koń nogi.
Prosi dziadek na rany,
Bo mu się trzęsą gałgan y
(komicznie trzęsie nogami)
na ogolénie bródki,
na półkwaterek wódki.
Kto włoŜ y, to człowiek BoŜ y,
A kto nie włoŜ y,
Ten pó ( j ) dzie do kozy.
(teraz śpiewa, po dziadowsku, na melodię nr 13)
Musi dziaduś, musi,
Podchl`ebić babusi,
bo babusia ( d ) la dziadusia (bis)
pieczoneczkę dusi.
(mówi)
Prosi dziaduś, prosi,
torbę z dzwonkiem nosi.
Siedmioro dzieci ma,
co uprosi, to im da.
Pod Pann y Maryji kościołem siada,
Kluseczki z olé|j |ém jada.
Pi`ęć łutów* tabaczki w dziéń wyŜ yje,
Pi`ęć kieliszeczków gorzolin y* wypije,
a jak prz y`jdzie do domu,
to babusię kijem bije. (śmieje się)
(śpiewa na melodię nr 14)
Napił się dziaduś ciepłego winka,
Gonił babusię koło kominka,
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(razem) W: j.w.
ch.K.:
Hej, ludzie, radujcie się
i co łaska za nowiny te.
(muzyka)
W (sam):
Turoń paszczą kłapie, kłapu-kłap,
śyd z Aniołem za pan brat.
ch.K.:
Oj-dy-ri-li!
W (sam):
Gwiazda Betlejemska kręci się
na ten Nowy Rok na lepsze dnie.
(razem)W: j.w.
ch.K.:
Gwiazda Betléjemska kręci się
na ten Nowy Rok na lepsze dnie.
(ustają śpiew i muzyka)

Pokolędne - był to zwyczaj ubogich ludzi, którzy
około świąt BoŜego Narodzenia lub Nowego Roku
obchodzili sąsiednie chaty i dwory, gdzie otrzymywali
podarki złoŜone z tłustej okrasy, kiełbas, gorzałki,
płótna, lnu, konopii, itp.

rozgrzanie i groszów za to kol`ędowanie.
(Wrzuca KOLĘDNIKOM monety do puszek. MATKA
daje przyniesioną z komory* kiełbasę i kaszankę.
JUSTYNKA i KACHNA rozdają chlebki szczodroki*;
nie obywa się bez szczypania dziewcząt przez bardziej
zalotnych przebierańców. BABCIA wsypuje im do
mieszków ciastka, orzechy i suszone owoce)
ANIOŁ: Bądźcie weseli, jak w niebie janieli.
KOLĘDNICY (śpiewają, kierując się ku wyjściu):
Za kol`ędę dziękujemy,
zdrowia, szczęścia, winszujem y:
b yście sobie długo Ŝyli,
zdrowi i szczęśliwi byli
na ten Nowy Rok! (melodia nr 10)
OJCIEC z MATKĄ: Bóg zapłać za kol`ędę!
KOLĘDNICY opuszczaja chatę ze śpiewem „ Pójdźmy
wszyscy do stajenki ”. DOMOWNICY ustawiają sprzęty:
stół i ławy na ich właściwym miejscu. Stopniowo
zasiadają tam, gdzie na początku wieczerzy.

Teraz w przestrzeni między pierwszym rzędem a sceną
pojawia się osoba DZIADUSIA, który wygłasza swą
tradycyjną gadkę mającą skłonić obecnych na widowni do
hojnego
obdarowania
(w
tym
wypadku
jego
i KOLĘDNIKÓW). Zbiera datki do trzymanego w ręce
kapelusza. Za nim posuwa się DZIAD z TURONIEM, który
baraszkuje, zaczepia siedzących widzów podobnie, jak to
czynił w scenie VIII z DOMOWNIKAMI. Równocześnie w
innych miejscach pośród widowni mogą przejść wybrani
KOLĘDNICY z puszkami na datki.

MATKA: I juŜ po herodach*.
OJCIEC: I po turoniu.
MATKA (patrząc w okno): Idą do Łukaszów, na skrót y.
MARYCHNA (u okna): Ooo, jeszcze gwiazda mruga. O,
juŜ nie! Poszli …
DZIADEK: I co Maciek, Bartek, Ŝ yjeta?
MACIEK i BARTEK: śyjem y!
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SCENA IX

BARTEK: Bośm|y| się w pacierzach ni ździebko nie
pom ylili.
MACIEK: Diablisko złe było okrutnie, Ŝe nas batogi`em
za karę nie wyłoiło*. (Śmiech)
BARTEK: A turońka swawolnika, to m y się wcale
a wcale nie bojeli; za ogon mocno pociągali i zawdy*
w bok ućkli*. (Śmiech)
MACIEK: JakieŜ to bydlę pokraczne, kiedyć tak po
izbie brykało! Hyc, hyc, hyc... (Przedrzeźnia ruchy
TURONIA, co wszystkich bardzo rozśmiesza. BARTEK
pociąga go z tyłu za koszulinę i droczy się tak, jak
wcześniej z TURONIEM. Przez chwilę małpują teŜ
scenę nadmuchwania. Śmiech)
OJCIEC: Zdaje mi się, panny moje, Ŝe w`am turoń
strachu
galancie*
napędził,
hę?
Cudak
prz yszcz ypn y*...
(Chłopcy
przez
chwilę
nie
oszczędzają sióstr, podobnie jak to robił TUROŃ, ale
gdy obrywają od JUSTYNKI i KACHNY po czuprynach,
uspokajają się)
MATKA: CóŜe turoń...! Niestraszne to, fikuśne* jéno*.
(SpowaŜniała) Herod – ten zaś srogi był okrutnik. AŜ
trwoga brała, gdy się tak we`jrzał i grzmiał na głos...
Biédne dziatki Betlejemskie! W yrznąć dał ukaz, t yl |e|
niewinn ych dzieciaczków krew przelał, na Jezuska
Ŝycie
d ybał*.
(Mówi
ocierając
łzy.
Wszyscy
spowaŜnieli na te słowa) Jezu, Jezu, tyleś t y o d
maléńkości wycierpiał głodu, chłodu i poniŜenia, b y
nas grzesznych od sideł szat`ańskich obronić i do
nieba n`am bram y uchylić… (Zaległa cisza, która
przerwał śpiew BABCI a za nią pozostałych)

45

(razem z chórem KOLĘDNIKÓW:)
W:
Mes yjasz nam się narodził,
ab y nas oswobodził. - Hej!!!
ch. K.:
Mes yjasz n`am się narodził,
ab y nas os(w)obodził. - Hej!!!
W (sam):
Ciepł ym karpiem pachną stoł y juŜ,
dajcie jadła, bo na dworze mróz.
(razem) W: j.w.
ch. K.:
Ciepł ym karpiem pachną stoł y juŜ,
d|a|jcie jadła, bo na dworze mróz.
(muzyka)
W ( sam): Turoń paszczą kłapie kłapu-kłap,
diabeł licz y z puszki grosz.
ch. K.:
Oj-d y-ri-li!
W (sam):

Herod
b y nie
(razem) W: j.w.
ch. K.:
Herod
b y nie

grub y wziął pod rękę śmierć,
zgubić jej w śnieŜ ycy tej.

grub y wzi`ął pod rękę śmierć,
zgubić j ( ej ) w śnieŜ ycy te ( j ) .
(muzyka)
W (sam:)
Idą przez pola, miasta, wsie,
Betlejemską niosą wieść.
KaŜd y t ych cudaków gościć chce,
chociaŜ dzieci bardzo boją się.
(razem) W: Hej, wesoła nowina,
witać BoŜego S yna. - Hej!!!
ch. K.:
Hej, wesoła nowina,
witać BoŜego S yna. – Hej!!!
W (sam):
Hej, ludzie, radujcie się
i co łaska za nowin y te.
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Po Wigilii, po pasterce nastały święte Gody –
radosny, zimowy czas BoŜego Narodzenia. Jak kraj
długi i szeroki wędrują kolędnicy – ludyczni heroldzi*
Dobrej Nowiny.
ZbliŜają się ku NAM. Przy opuszczonej kurtynie
słychać daleki jeszcze odgłos kapeli: skrzypce, klarnet,
dudy, harmoszka, bębenek, dzwonki, etc. ... Improwizują
na melodię „ Kolędników ”. Od strony widowni podchodzi
ku scenie Wokalista. W tym czasie podnosi się kurtyna.
Dotychczasowa scenografia została usunięta. Oczom
widzów ukazuje się polski, wiejski pejzaŜ zimowy: szeroka
przestrzeń pokrytych śniegiem pól, w oddali domostwa,
stodoły, stogi; jeszcze dalej sięgająca horyzontu linia
lasu, wiejski kościółek... Wszystko ośnieŜone, białoniebieskie w porze zimowego zmierzchu. Wskazany efekt
prószącego śniegu.
Muzyka kapeli staje się coraz głośniejsza i podparta
coraz to większym składem instrumentalnym, aŜ w końcu
osiąga pełnię brzmienia orkiestr współczesnych teatrów
muzycznych. Z głębi sceny, zza kulis wychodzi (-dzą)
grupa (grupy) kolędnicze. Przemierzają przestrzeń scenykrajobrazu, zbliŜają się ku proscenium. Wokalista
znajdujący się w przejściu przed pierwszym rzędem
publiczności śpiewa:)
(„ Kolędnicy ” - melodia nr 12)
W:
Idą kolędnicy przez świat,
Betlejemską niosą wieść.
KaŜdy t ych cudaków prz yjąć chce,
by usł yszeć od nich o t ym, Ŝe
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Jezus malusiéńki,
LeŜ y nagusiéńki,
Płacze z zimna, nie dała Mu
Matusia sukienki … itd.
(Skończyli śpiewać. Chwilę ciszy przerywa kuma
BŁAśEJOWA)
BŁAśEJOWA: Późno juŜ, kochane moje. Czas stare ( j )
babie do swo |j |( ej ) chałup y. (Wstała) ( Z) ost`ańcie z
Bogiem. Niech w`am za dobre serce Jezusek
błogosławi na te Gody i Nowy Rok.
DOMOWNICY: I w`am.
BABCIA: A wstąpcie do nas, BłaŜejowa, jeszcze w
który ta Święt y Wieczór.
BŁAśEJOWA (opatulając się): Ano to wstąpię.
Napiekę b yśków* i prz y`jdę. Z Bogiém.
DOMOWNICY: Z Bogiém. (Wyszła)
(Po chwili wypełnionej ciszą i pojadaniem)
MATKA (trącając córkę): Ta, Justynka, a ocknijŜe się,
śpisz t y?
JUSTYNKA: Nie śpięć ja, ino* dum`am sobie, jak to teŜ
ładnie u nas gwiazdory wsz ys`tko odegrali… A
najładni ( ej ) to ten Ŝołniérz…
MACIEK (wcinając coś słodkiego): Just ynka, ten Ŝołniérz
miał wąs y i głos coś jakb y Bronka od kowalów, no
nie?
JUSTYNKA: Oh, t y, cicho bądź, źrebaku nieznośn y. Od
diabła nie dostałeś, ode mnie dostaniesz!
MACIEK: Bronek – Ŝołniérz, Bronek – Ŝołniérz!
BABCIA: Nie kłóćta się w Wilją, bo cały rok kłócić się
będzieta! A jak się uskromita, to w`am opowiém
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legendę – tę, co ją dawni ( ej ) starz y ludzie zawdy* w
Godni czas prawili*.
MACIEK: Opowiedzcie, babulu; juŜ m y są cicho sza!
Bardzo grzecznie słuchać będziém y.
KACHNA: Opowiedzcie babciu, prosim y.
DOMOWNICY (uciszają się nawzajem): Ciii..., ciiicho...
Sceny opowieści BABCI a potem DZIADKA mogą być
rozegrane teatralnie na róŜne sposoby. Po pierwsze: w
sposób dosłowny, tzn. występują tylko DOMOWNICY –
opowiadacz i słuchacze. Po drugie w sposób iluzyjny, na
zasadzie
„materializacji”.
Bohaterowie
opowieści
zyskują wówczas byt postaci scenicznych. MoŜliwe są tu
rozmaite warianty inscenizacyjne, np. teatr cieni
(plastyczny lub pantomimiczny), aktorzy grający w
przestrzeni sceny lub poza nią (pantomimicznie lub z
wypowiadanymi przez nich kwestiami granych postaci).
Udział wziąć mogą oczywiście aktorzy występujący
wcześniej w rolach KOLĘDNIKÓW, jednak ich wygląd i
sposób gry powinny sugerować, iŜ tym razem mamy do
czynienia ze „zjawami” w wyobraźni DOMOWNIKÓW.
Zaś sposób gry tych ostatnich ma przekonać widzów
spektaklu o tym, Ŝe DOMOWNICY nie obserwują czegoś
realnego, ale obcują z kreacjami swego świata
mentalnego wywołanymi przez opowieści BABCI i
DZIADKA.
BABCIA: Ady... powiadali, Ŝe to ci było tak... Kiedyć
się Pan Jezus w stajence ubogi(ej) urodził, to jako Bóg
Ŝywy hołd y odebrał; nasamprzód od zast~ępów
janielskich, potem od pastetrzów ubogich, a zaś potem
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W III odsłonie występują połączone grupy kolędnicze –
te ze scen VII i VIII - których skład powiększa się o inne
tego rodzaju postacie, np., DZIADUŚ–Ŝebrak, CHŁOPIEC
Z GWIAZDĄ, śYD, BOCIAN, itd. Wynika z tego, Ŝe
odsłona III ma raczej luźny związek ze scenami „Wilji”.
NaleŜy podkreślić, Ŝe ta część spektaklu (choć
niekonieczna - podobnie jak i odsłona I - do wystawienia
„Wilji”) posiada istotny walor: ma słuŜyć stopniowemu
„wyjściu” z miejsca i czasu „Wilji” „właściwej” ku
przestrzeni i czasowi NAS: odbiorców przedstawienia.
Stąd otwarta przestrzeń sceniczna, stąd ogrywanie
głównie proscenium i innych miejsc na samej widowni, a
takŜe działania postaci scenicznych skierowane wprost na
widza; wciąganie odbiorców we współuczestnictwo. Teraz
to juŜ MY SAMI „gościmy” U NAS – czyli na widowni tych, którzy odwiedzili wcześniej chłopską izbę. A na
sam koniec w tej otwartej przestrzeni „spotykamy się”
nie tylko z KOLĘDNIKAMI, ale i z pierwszoplanowymi
bohaterami „Wilji” – DOMOWNIKAMI i od nich
wszystkich odbieramy Ŝyczenia.
W odsłonie III pojawia się takŜe osoba przewodząca
śpiewowi: Wokalista. Podobnie jak Wokalistka w odsłonie
I nie posiada on statusu postaci scenicznej. Jest to KTOŚ
OD NAS „balansujący” pomiędzy nami a bohaterami
„Wilji”.
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JuŜ po Wilji... Czas radosnego kolędowania
rozpoczęty. Od Wigilii aŜ do Trzech Króli (a bywało,
Ŝe równieŜ w zapusty i we wtorek ostatkowy * )
wędrowali po wsiach poprzebierani kolędnicy, wodzący
ze sobą róŜne maszkary: turonia, kozę, niedźwiedzia,
bociana
(w
jednej
grupie
kolędniczej
mogło
występować nawet kilka „zwierząt”). Chodzili teŜ
(odnosi się to równieŜ do miast i miasteczek) chłopcy z
gwiazdą, szopkarze z szopką i kukiełkami oraz zespoły
odgrywające herody. Przebierańcy wędrowali całymi
grupami, składając - wierszem albo kolędą - Ŝyczenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku
tym, którzy przyjęli ich w swe gościnne progi. śyczenia
wypowiadane przez niezwykłych gości miały takŜe
zapewnić gospodarzom obfite plony, zdrowie i płodność zwierząt w zagrodzie.

od trzech królów, co `szli za Gwiazdą ode Wschodu.
Jéno król Herod z hołdem nie pośpiesz ył – co wy tu od
gwiazdorów widzieli – okropną złością dziatki t~ępił,
aby Jezuska zgł |a|dzić. Wted y janioł Pański przemówił
do Józefa:
„Miecz wisi nad Dzieciną,
uchódźŜe Święta Rodzino
w kraj JEgipt za pust ynią.
Osiołka dosiednijcie,
Po grotach się chow|a|jcie,
Pajączków o pomoc proście.”
MARYCHNA: Pajączków?! A czemuŜ to babciu? Brr!
Ja się boję pająków. Maciek i Bartek, to zaraz
rozdeptują to brz ydkie robactwo, co Ŝ yje po kątach!
BABCIA: Nie bójŜe się t y ich, Maryś, i wzgardy nie
okazuj; a chłopcy nie rozdeptujta, bo to zwierzątka i
poŜ yteczne i Bogu miłe przez to, co ucz ynił y.
Słuch|a|jcie, jak to było…
DOMOWNICY: Słuch`am y!
BABCIA: Za radą janielską uchodzi Święta Rodzina
przed brzeszczotem* katowskim do JEgiptu. Idą przez
pust yni|ę|, pod osłoną nocy, światło miesięczne i
gwiazd mając jeno* za drogowskaz; na odpoczniénie i
sen po grotach skalistych się chowają. Ściga ich Herod
ze zbrojn ymi. Jest coraz bliŜe ( j ) . Święt y Józef i Maryja
tętęt kop yt juŜ sł yszą. Zguba, zguba niech ybna!
BARTEK (nie wytrzymuje): I co, i co? Retuchn y!
Pojmali? Zabili?!
BABCIA: Schroniła
się
Święta
Rodzinka
do
najbliŜsze ( j ) grot y i lęk straszn y odczuwa, sł ysząc
wołania Herodowych: „Tęd y, tęd y!” Wted y to
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Najświętsza
Panienka,
ujrzawsz y
pajączka,
prz ypomniała sobie radę janielską i błagać poczęła:
„Pajączku, pajączku,
osłoń BoŜe Dzieciątko
i mnie, matkę Jego,
i Józefa świętego.”
Zrozumiał te słowa - z nakazu Boskiégo - pajączek i
pracowicie zabrał się do tkania. Nadpodziw bystrze to
cz ynił, bo gdy konni stanęli u wnijścia* do grot y,
u~jrzeli, Ŝe jest ci `ono si`ecią pajęczą całkiém
osłonione.
Widząc to oficyjer po ( wi ) ada: „Ślad jaśnie królu tędy
prowadzi, ale ci trzej na ośle Ŝadną miarą do grot y
wnijść nié mogli, bo siéć pajęcza stara wnijście
osłania, ręką ludzką z dawna nie tknięta. Ni ( e) ma ich
tu.”
Słyszeli to Józef i Maryja, i to, jak Herod rozk|a|zał:
„Ted y* w drogę, za nimi”. Po cz ym odjechał.
Odpoczęła Święta Rodzinka w grocie; a kiedy w dalszą
drogę ruszali, Maryja tak rzekła do pajączka:
„Dzięka pajączku za uratowanie,
błogosławione twoje si`eci tkanie.
Wspomną o tobie w BoŜe Narodzenie
Ludy rozliczne, twa sława nie minie”.
I nie minęła. Boć* przecie ( Ŝ) pajączek ocalił Ŝ ycie
Jezuska, Maryi i Józefa, siećmi swymi wnijście do
zam ykając.
Nie
zapomniał
mu
tego
grot y
chrześcijański naród. No i ( z) obaczcie, (wskazuje) tak
u nas, jak i w kaŜde ( j ) chłopski ( ej ) chałupie słomian y
pająk pod powałą wisi zdobny niby złote si`eci. Na
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Kurtyna opada. Stopniowo cichną akordy kolędy.
Słychać znów jedynie lekki poszum wiatru w noc zimową
i – pochodzące niewiadomo skąd; moŜe niebiańskie? –
delikatne, miarowe, dźwięczne dzwonienie. Odgłosy te –
przy opuszczonej kurtynie - stanowią łącznik pomiędzy II
i III odsłoną spektaklu w wersji najszerszej.
(Zamiast Epilogu)

ODSŁONA III

Na Gody.
Kolednicy
(śpiewogra)
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dachach ćwierkał y, Ŝe w Nowym Roku będzie nasze
weselisko.
OJCIEC: Tak teŜ się stało. Po siewach, na świętego
Franciszka, stanęli ( ś) m y na śluby przede ołtarzem.
(Ogólny śmiech)
JUSTYNKA z KACHNĄ
(od
progu):
JuŜ
my
wyrychtowane*; bieŜym y!* (Wybiegają z izby)
MACIEK (do MARYSI i BARTKA ziewająco): Aaa m y
doo wyyrkaaa!* (Ziewając, wychodzą pomału, bardzo
ospale)
DZIADEK (widząc Ŝe dorośli juŜ uszykowani): Ano, to
na pasterkę... (od proga) Zaś światła nie gaśm| y|, bo:
Pan Jezus się narodził, Dzieciątko BoŜe: Jasność – i w
domu niech będzie jasność.
BABCIA: W imię Boskie, na pasterkę.
OJCIEC i MATKA: Na pasterkę!
(Wychodzą oświetlając sobie lampą oliwną drogę)

(KONIEC „WILJI” WŁAŚCIWEJ)

pamiątkę tego, co wy sł yszeli, z mamą m y go w
adwencie upletł y.
JUSTYNKA: A mnie z Kachną tak ładnie upleś ( ć) się
nie chciał.
MATKA (właśnie co wstała od stołu, chwyta cebrzyk* i
kieruje się ku drzwiom. Od progu, wskazując na
wiszącą ozdobę): Kied yś i w`am wy`jdą takie ładne.
(Opatuliwszy się chustą, wychodzi na dwór)
OJCIEC (do MAĆKA i BARTKA): Sł yszeli wy, sm yki?
Nie darmo ludzie powiadają: Błogosławion y dom, w
którym pająki są… I co powiécie?
BARTEK: Ja ta juŜ pająka nie podepcę, na kijka
wez|m |ę i do obórki zani|o |sę.
MACIEK: Ja teŜ tak samo zrobię.
MARYCHNA: A ja pająków bojeć się nie będę ani ich
brz ydzić, t ylko jak obaczę, powiem: Ŝyj s ( o b i) e dobry
roboczku…
KACHNA: Babciu, a co dalé ( j ) b yło ze Świętą Rodziną.
Doszli do onego JEgiptu? A Herod ich nie pojmał?
Opowiédźcie, babulu.
BABCIA: O t ym, co b yło dal`e ( j ) dziadek w`am
opowi ( e) , bo pamięta te sprawy lepi ( ej ) ode mnie.
MACIEK: To t y nie wiesz, Kachna, co dalé ( j ) ?! A ja
wiem, bo przecie ( Ŝ) kaŜdego roczku w Wilją dziadziuś
opowiadają o Jezusku i chłopie.
KACHNA: Prosim y dziadka, b y jeszcze raz n`am
opowiedział.
DZIADEK (po chwili zastanowienia): Ano... to opowim.
Kiedy Pan Jezus uciekał ze święt ym Józefem i Maryją
do JEgiptu, spotkał chł |o|pa pracującego w polu. „CóŜ
to robicie, mił y człowieku?”- zap ytał się Pan Jezus.
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W izbie - teraz juŜ nieco przyciemnionej, rozświetlonej
tylko małymi płomykami kaganków – światło pada
wyraźniej jedynie na stół z nieuprzątniętymi potrawami
wigilijnymi. Przez niewielkie okno widać noc zimową, na
tyle jasną, Ŝe moŜna zauwaŜyć z rzadka opadające płatki
śniegu. Z oddali dolatuje ledwo słyszalne dzwonienie
dzwonków. To u zaprzęgów jadących na pasterkę... Gdy
ów odgłos cichnie, na tle narastającego lekkiego poszumu
i poświstywania wiatru, z dala, z wiejskiego kościółka
dobiega przytłumione odległością, śpiewane przez
gromadę wiernych, uroczyste i radosne „ Bóg się rodzi ”.

„Pszenicę sieję”- odpowiedział wieśniak. Pan Jezus
rzekł:
„Si`ej, człowieku si`ej,
a jutro prz ynijdź i Ŝnij.”
I udał się w dalszą podróŜ.
Nazajutrz chłop idzie w pole, do zwyczajne ( j ) robot y,
ale jakŜe się zdziwił, gd y ujrzał pszenicę dojrzałą, a
kłos y grube jak ogony baranie. Ucieszony, wraca cz ym
prędze ( j ) do domu, woła czeladź i najemników i
wychodzi z nimi z wielką uciechą w pole, Ŝąć
pszenicę.
Gd y więc chłop sprząta ową pszenicę, nadjéŜdŜa król
Herod, który ścigał Jezusa, aby go zabić. Stawa i pyta
się: „A nie widziałeś tu, chłopie, takich a takich ludzi
uciek|a|jących tędy?” „Oj widziałem Panie!” –
odpowiedział wieśniak. „A kiedy? ” - pyta się dalé ( j )
Herod. „A wtedy jakem tę pszenicę siał”. Herod tą
odpowiedzią odurzony, zawołał do swych dworzan:
„Oh! To `oni!
Tego juŜ nie dogoni
Choćby siadł na sto koni”.
I powrócił do domu nie ścigając juŜ dalé ( j ) Pana
Jezusa.
(Zaczyna śpiewać z zapałem)
I zd ybali* chłopka w polu stojący,
jarą pszeniczkę z prawe ( j ) rączki koszący.
Pomaga Bóg. Chłopku mił y,
cz yś nie widział tut Maryi?
Wtenczas ja Maryj|ę| widział,
jakem tę pszeniczkę z prawe ( j ) rączki siał.
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BARTEK (ziewając): Aaaa, Maciek i Marychna juŜ śpią.
(Chłopiec śpi z głową opartą o stół, a dziewczynka
wtulona w ramiona BABCI, która teraz budzi ją
delikatnie )
OJCIEC (Budząc MAĆKA): Do łóŜka! A m y z mamą,
babcią i dziadkiem pójdziem y pod rękę. Raźno będzie
iść społem*; mróz duŜy, śnieg aŜ skrz ypi pod nogami.
(Wszyscy oprócz trójki najmłodszych szykują się do
wyjścia. JUSTYNKA z KACHNĄ pośpiesznie biorą igły
i nici; chowają za serdaki*)
BARTEK (z Ŝalem do obudzonego MAĆKA): ( Z) Obacz,
Maciek, dziewuch y letą* na pasterkę; będą sz yć. A
n`am mamuś z tatą kaŜą (iść) spać...
JUSTYNKA: Śpi ( j ) ta, szkrab y małe! Jutro w`am
powiem y kogośm y prz ysz ył y. (Śmieją się)
BABCIA: To jedno sz ycie w God y jest dozwolone. Na
pasterce, kto dla psot y prz ysz yje modlących, ten nie
grzesz y.
MATKA: A i czasem ich na wieczność t ym szyciem
połącz y... Tak z nami b yło, co męŜu?
OJCIEC: Tak b yło i tak ( z) ostało, Ŝoneczko moja.
KACHNA (przynaglając): A jak to b yło, powiedzcie.
OJCIEC: A tak: na Gody mieli ( ś) m y się juŜ z mamusią
mocno ku sobie. Było po swatach*; zrękowin y*
uplanowane na zapust y*. Na pasterce klęczeli ( ś) m y
obok siebie. I wted y – o cz ym m y nic nie wiedzieli –
Maryśka mł ynarzówna zesz yła nas ubraniami. AleŜ to
był śmiech, Hanuś - pomnisz*, kied ym cię z kościoła
prowadził z kiecką uczepioną do mojego koŜucha?
(Śmiech)
MATKA: I od t yta* chwili wsz y ( s) `tkie wróble na
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harmonijnym dwugłosie przez JUSTYNKĘ i KACHNĘ.
Pozostali DOMOWNICY słuchają jak urzeczeni)
JUSTYNKA i KACHNA:
Gdy śliczna Panna Syna koł ysała,
z wiel|k|im wesel`em tak Jemu śpiewała:
Lili lili l|a|j, moje Dzieciąteczko,
Lili lili l|a|j, śliczne Paniąteczko.
(Powtarzają) Lili lili l|a|j [...]
[...] śliczne Paniąteczko. (Przestały)
OJCIEC (zachwycony): Śliczności, jakieŜ to wdzięczne
pi`enie!* Śpiew|a|jcieŜ nam jeszcze, córy moje!
JUSTYNKA i KACHNA:
Wszy ( s) `tko stworzenie, śpiewaj Panu swemu,
pomóŜ radości wiel |k|i ( ej ) sercu memu.
Lili lili l|a|j, wiel|k|i królewicu,
Lili lili l|a|j, niebieski dziedzicu.
(Powtarzają wraz z pozostałymi DOMOWNIKAMI,
prócz tych najmłodszych, których mniej lub bardziej
owładnął sen)
Lili lili l|a|j [...]
[...] niebieski dziedzicu.
(Skończyły. Znów na moment nastaje błoga, senna
cisza, a pośród niej, zza sceny rozbrzmiewa ledwo
słyszalne, odległe bicie dzwonów.)
MATKA (nadsłuchując): Słuch|a|jcie, dzwony biją,
wz ywają naród na pasterkę.
BABCIA: Trz ( eb ) a n’am się sposobić i wy`jść
zawczasu, b y się nie spóźnić na naboŜeństwo.
MATKA: Pann y do kościoła, a chłopcy i Marychna
szybko do łóŜek, bo się w`am oczy kléją. Nie
wytrz ymacie, msza długa.

Poszła Maryja gd yb y słońce,
juŜe* Dziecięcia Herod nie zd ybie.
(melodia nr 11)
BARTEK: Ha, ha, ha, ha …! Jakem pszeniczkę siał! Ha,
ha, ha, ha...! Tego juŜ nie dogoni i w sto koni! Ha, ha,
ha, ha…!
MACIEK: Ha, ha, ha, ha…! Okpił* chłop króla! Ha, ha,
ha, ha…!
OJCIEC (powaŜnie): Nie okpił, s ynki, nie okpił, ino
wolę BoŜą spełnił; dla srebrników ni nawet złot ych
dukatów w Judasza się nie zmiénił, wrogom
Chrystusowym drogi nie pokazał. Tak to, dzieci,
trz ( eb a) a n`am kmieciom* w Ŝ yciu b yć jako ów chłop
z dziadkowe ( j ) opowieści. N`am z Panem Bogiém
ziémię orać, ziarno siać, plon w pocie czoła zbiérać, a
bogactwem łatwym i bezboŜn ym rąk nigd y nie
zbrukać*; z wielce moŜn ymi świata ni przez strach, ni
( d ) la
zysku przeciw Bogu i ludziom się ni e
sprz ymierz yć. Władze i zwierzchności – ich ucisk i
fortun y przemijają, jako Herod i cezar przeminęli. Ale
siejba* i kośba* trwać będą, więc się tego trz ym ( aj ) cie.
A prz y t ym Jezusa, co jest boskim ziarnem, w sobi e
hodujcie. Pojęli wy, co ja rzekł? (MłodzieŜ kiwa
przytakująco głowami)
Więc zapamiętać to chciéjcie. A czego dziś nie pojęli,
w sobie rozwaŜ|a|jcie, patrząc, jak nom się niwa*
wiosną rozzielénia cudnie, jak latem od kłosów się
złoci ośpiéwana wesoluchno przez rozliczne ptactwo,
om yta przez deszcze i ros y poranne… Miejta to w
sobie, dzieci, miejta to w sobie …
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(Nastała cisza zupełna, którą po jakiejś chwili
przerywa śpiew DZIADKA, a za nim pozostałych.
Śpiewają nastrojowo, z zadumą)
W Ŝłobie leŜ y! KtóŜ pobieŜ y
Kolędować małemu
Jezusowi Chrystusowi,
Dziś do nas zesłanemu?… itd.

BARTEK: Słodka!... Mnie się zdaje, Ŝe trochę słodka.
Troszuchnę coś jakby z miodem... Wino, nie Maciek?
MACIEK: Słodka!...
Słociuchna
jak
nie
wiem
co!...Winko!
(Zaciekawione dziewczęta jeszcze raz próbują wodę )
MARYCHNA: Nooo?...

KACHNA: Cosik?... Ale!... Bo ja wiem?...
JUSTYNKA (mocno degustuje; po chwili kręci głową):
...! Przecie ( Ŝ) to ( w) oda! Jakie tam winko... No, moŜe
troszeczkę lepsza niŜeli zwyczajna, ale nie winko.
MACIEK (ponownie próbując): ...?... Ty, Bartek, ja juŜ
sam nie wiem... Coś jakb y... niesłodka.
BARTEK (nerwowo poszukując smaku): ...?!... Ja juŜ
teŜ zgłupiałem... Eee, zwykła (w)oda! Ale...? wpierw
była słodkawa, co?
MACIEK (degustuje, ale juŜ z pewną rezygnacją):
... MoŜe b yła, a moŜe nie b yła... Dobra (w)oda...
??... !!... Aaaa, spać mi się chce! (Ziewa a za nim
BARTEK)
DZIADEK: Ad yć, niech ta kto mówi, co mu się zdaje; my
ta z babcią wiem y, Ŝe Wilijna woda, to najlepsze
lékarstwo na rozmaite choróbska. Latka lecą, a m y,
Bogu dzięki, jakosiś niezgorze ( j ) się trz ymiem y, co
Zochna?
BABCIA: Tak ci jest, Szczepciu, bez te kąpiele
niezgorze ( j ) się trz ymiem y.
DZIADEK: Dawni ( ej ) gadali, Ŝe o same ( j ) północy z
Wilji na BoŜe Narodzenie przemienia się ( w) oda we
wsz ystkich studniach w wino. Ale, jak z t ym jest, któŜ
ta dociecze...* Bo i kied yć ta święta godzina bije?...
Przecie ( Ŝ) prost y czł ( o wi) ek ni`e moŜe wiedzi`eć, jak
zegary w niebie chodzą! A zdarza się, Ŝe ktoś, kto
je ( st) dobry i szczęśliwy, z BoŜe ( j ) łaski utrafi w `oną
porę Narodzenia. Wted y i l`ek, i wino do dom
prz ynosi. Ale... jako z tym jest, któŜ ta dociecze...
(Po tych słowach znów nastaje uroczysta cisza, którą
po chwili napełnia śpiew kolędy zaintonowany w
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SCENA X
W chwili, gdy zaczynają śpiewać drugą zwrotkę, do
izby wchodzi MATKA, uginając się nieco pod cięŜarem
wypełnionego wodą cebrzyka. Staje za progiem, stawia
naczynie na polepie, odpatula się; ponownie chwyta
wiaderko, stawia na środku izby, po czym, jako pierwsza,
nabiera w dłonie wody, pije, nabiera ponownie i omywa
twarz, włosy, szyję. Ów gest powtarzają pozostali
DOMOWNICY: najpierw dorośli – powaŜnie i pomału,
potem panny – nieco spontaniczniej, wszystkie trzy naraz,
po trosze pryskając się nawzajem dla uciechy; na koniec
chłopcy, którzy z wielką ciekawością smakują wodę łyk po
łyku.

