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Na podstawie – „Betlejem polskie” L. Rydla i scenariusza  

A. Marcinkowskiej. 

 

 

CZĘŚĆ  I 

W lesie. 

 
Pasterze zabłąkani w lesie szukają owiec. Wokół ciemność. Odpowiednio dobrana muzyka 

potęguje nastrój grozy. 

 

KUBA:  

                   Zeszliśmy z drogi, wokoło manowce, 

                   możemy zginąć, podobnie jak owce!  

 

MACIEK:  

                   Gdzie nasza ścieżka, gdzie nasze stada? 

                    Złe licho nie śpi, coś w krzakach gada. 

 

JÓZEK (oglądając się na wszystkie strony ): 

                    Coś się przyczaja, za drzewem chowa: 

                    ślepia wytrzeszcza puszczyk lub sowa!  

Zrozpaczeni wznoszą głowę do nieba, modląc się o ratunek. 

 

KUBA: 

                     Ojcze, gdzie jesteś? Las ciemny, las dziki. 

                      Od biegu zwierząt kołyszą się chaszcze, 

                      Trującym ogniem buchają storczyki, 

                      Pod nogą czają się wilcze przepaście. 

  

JÓZEK:  

                     Gdzie jesteś ojcze! Noc nie ma granicy, 

                     Odtąd już zawsze ciemność będzie trwała 

 

MACIEK: 

                      Bezdomni, z głodu umrą podróżnicy, 

                      Chleb nasz jest gorzki, wyschnięty jak skała. 

JÓZEK: 

                     Gorący oddech straszliwego zwierza 

                      Zbliża się, prosto w twarze zieje 

                      Dokąd odszedłeś, ojcze, jak ci nie żal 

                      Dzieci, w te głuche zabłąkanych knieje.   

                                                            ( Cz. Miłosz: Trwoga ) 
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GŁOS  SPOKOJNY W PRZESTWORZACH: 

                      Tu jestem. Skądże ten lęk nierozumny? 

                       Noc zaraz minie, dzień wzejdzie niedługo. 

                       Słyszycie: grają już pasterze surmy 

                       I gwiazdy bledną nad różową smugą. 

                                                         ( Cz. Miłosz: Odnalezienie ) 

 

KUBA (zdumiony ):  

                       Patrzcie jak jasno, niebiosa goreją! 

                       Czyżby świt wschodził ponad straszną knieją?  

 

JÓZEK ( radośnie ):  

                       O nasza ścieżka! Zniknęły bezdroża, 

                       Na niebie łuna, pożar albo zorza! 

 

MACIEK ( z podziwem ): 

                       To gwiazdy świecą prosto w nasze oczy, 

                        Jasność przedziwna, blask ku nam się toczy!  

Pojawiają się aniołowie śpiewając kolędę Bóg się rodzi. 

 

CHÓR ANIOŁÓW: 

                        Bóg się rodzi, moc truchleje, 

                        Pan niebiosów obnażony, 

                        Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

                        Ma granice Nieskończony... 

  

KUBA: 

                        Tęczowe skrzydła! Toż to aniołowie! 

 

ANIOŁ I : 

                        Nic się nie bójcie, dobrzy pastuszkowie, 

                        Tej nocy Dziecię, co się narodziło, 

                        przyniosło światu nadzieję i miłość. 

                        Pierwsi słyszycie radosną nowinę, 

                        pierwsi ujrzycie niebiańską Dziecinę. 

 

ANIOŁ  II : 

                        Wielka to łaska mili pastuszkowie, 

                         Ujrzeć Nadzieję zanim świat się dowie. 

                         A oto gwiazda, która zaprowadzi, 

                         odrzućcie bojaźń, ruszajcie, odwagi!  

 

MACIEK ( z zachwytem ): 

                        Gwiazda cudowna, ze złotym warkoczem, 

                        Nad ziemia mruga, jak klejnot migoce. 

  

CHÓR ANIOŁÓW ( śpiewa kolędę Gdy się Chrystus rodzi... ): 

                         Idźcie do Betlejem, gdzie dziecię zrodzone 

                         W pieluszki spowite, w żłóbku położone; 

                         Oddajcie mu pokłon boski 
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                         On osłodzi wasze troski. 

                         Gloria, gloria... 

 

KUBA: 

                         Weźmiemy dary, kto z nas ile może, 

                         Damy Dziecięciu w najwyższej pokorze. 

 

CHÓR  ANIOŁÓW: 

                        A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, 

                        Zaraz do Betlejem spieszno pobieżeli 

                        I zupełnie tak zastali, 

                        Jak anieli im zeznali. Gloria... 

Pastuszkowie krzątają się biorąc dary. 

 

CHÓR  ANIOŁÓW  ( śpiewa kolędę Pójdźmy wszyscy do stajenki... ): 

                        Pójdźmy wszyscy do stajenki, 

                        Do Jezusa i Panienki... 

 

Część II 

W pałacu Heroda. 
 

HEROD:  

                              Oto jest! Pan nad światem 

                              I mocarz nad mocarze! 

                              Przed moim majestatem 

                              Wszystko pada na twarze. 

 

KANCLERZ ( nisko się kłania ):  

                              Samodzierżawny panie! 

                             Nakłoń ucho łaskawie 

                             Ku pokornemu słudze 

                             Przebacz, jeśli gniew budzę, 

                             Ale nie z mojej winy, 

                             zwiastuję złe nowiny. 

                             Oto nad światem wielka nowina, 

                             Panna przeczysta zrodziła syna, 

                             Powiła go w Betleemie, 

                             Króla Królów, Pana Ziemi, 

                             Boga na niebie.   

 

HEROD (wzburzony ):  

                              Czy ja dzisiaj szaleję? 

                              Czy ten starzec oszalał?  

                                 W serce mi lęku nalał... 

 

KANCLERZ ( grożąc dłonią Herodowi ): 

                                  On tron dawidów, Syon posiędzie, 

                                  Królestwu Jego końca nie będzie, 

                                  Uciśnionych on ochłodzi 

                                  Niewolników oswobodzi. 
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                                  Czasy twych rządów są policzone... 

                                  Za twe gwałty i uciski 

                                  Sądu Boga jesteś bliski 

                                  Srogi mocarzu! 

Pastuszkowie zbliżają się śpiewając Dzisiaj w Betlejem... 

 

HEROD ( zrywa się z tronu i zwraca do pasterzy ): 

                                 Wy niewolników syny! 

                                 Ja król, ja bóg jedyny, 

                                 Przede mną na kolana... 

Wydaje rozkaz Kanclerzowi:  

                                 Hej, wielki Hetmanie,  

                                 Wojsko na nich prowadź!  

                                 Każ ich siec, bić, mordować! 

                                 Niech nikt nie zostanie.  

Pastuszkowie śpiewają: Chociaż w stajence... 

 

Zjawia się diabeł i szepce Herodowi do ucha: 

DIABEŁ: 

                               Nie lękaj się mnie panie, 

                               Znam wszystkie myśli twoje, 

                               Znam wszystkie twe zamiary. 

 

HEROD ( prosząco ): 

                               Ratuj moją koronę! 

                               Ratuj! Ja ci ołtarze 

                               W całym państwie postawię 

                               Czcić mym ludom każę. 

 

DIABEŁ: 

                              Dziecię, co jest twym wrogiem, 

                             Wrogiem jest także moim, 

                            My dwaj się nań uzbroim, 

                             I złączym siły nasze. 

                             Ja strutymi opary 

                              Promienną gwiazdę zgaszę, 

                              Ty czyń krwawe ofiary, 

                              Wymorduj wszystkie dzieci... 

Diabeł znika. Herod wydaje rozkaz Kanclerzowi: 

 

HEROD: 

                              Wyrwijcie z pochew miecze 

                               I w pałacu czy chacie 

                              Niech krew dziatek pocieknie. 

                              Co nowo narodzone 

                              Do nogi dziś wyginie, 

                              Śmierć, śmierć każdej dziecinie! 

Zjawia się śmierć z kosą i zamierza się na Heroda. 

 

HEROD ( pada przed śmiercią na kolana i błaga ją ):   
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                              Pani, żebrzę twej litości, 

                              Dam ci me szkarłaty, 

                              Okryj nimi nagie kości. 

                              Wstąp na majestaty, 

                              Pani, z rąk mych weź koronę! 

Podaje jej koronę. Śmierć tańczy wokół Heroda. 

 

ŚMIERĆ: 

                              Ja się nigdy nie wstydzę, 

                              Z tronów, bereł też szydzę, 

                              Ja w śmiertelną koszulę stroję chłopy i króle. 

                              Czy z króla, czy z nędzarza 

                              Wywlekam drżącą duszę 

                              I przed sąd Boga stawię! 

Pojawia się diabeł. 

 

DIABEŁ: 

                             I cóż tyle wrzasku? 

                              Mnieś służył za żywota, 

                              Sam łaziłeś w moją sieć... 

                              Chy, chy! Biorę, co moje: 

                              Na łeb w zatratę leć!  

 

HEROD: 

                              Chciała Bożego Syna zabić moja ręka, 

                              A teraz ci mię czeka piekieł sroga męka! 

 

DIABEŁ; 

                              Królu Herodzie, za twe niegodziwe zbytki, 

                              Chodź do piekła, bo ty brzydki! 

Śmierć i diabeł biorą Heroda pod ręce. 

 

ŚMIERĆ: 

                              Chociażeś tak potężny, na nic ci to wyszło, 

                              Musisz dać pod mą kosę swoją głowę pyszną!  

  

CZĘŚĆ  III 

W stajence. 
 

Matka Boska i Święty Józef oparty na lasce czuwają nad Dzieciątkiem. Za żłóbkiem stoją 

aniołowie. 

 

MATKA  BOSKA ( śpiewa kolędę Lulajże Jezuniu... ): 

 Pasterze podchodzą do stajenki bojaźliwie.  

 

JÓZEK ( z przestrachem ):   

                              Ja się boję wejść do środka!  

 

KUBA ( uspokaja ):     

                              Zbawiciela w żłóbku spotkasz, 
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                              Który kocha wszystkich ludzi, 

                              Dla nas niebo swe porzucił. 

 

MACIEK: 

                              Zanim inni tu przybędą, 

                              My z piosenką i z kolędą.  

 Wchodzą śpiewając kolędę W żłobie leży... 

 

ANIOŁOWIE  ( zapraszają pasterzy śpiewając ): 

                              Pastuszkowie – przybywajcie, 

                              Jemu wdzięcznie przygrywajcie 

                              Jako Panu naszemu... 

 

Pasterze składają przy żłóbku dary. 

PASTERZE: 

                              Witaj Dzieciątko! 

                              Przyjmij te dary 

                              Garnek śmietany, 

                              Świeżutkie sery, 

                              Masełka cztery 

                              Dzban pełen mleka –  

                              Miodem ocieka – 

                              I chleba bochen, 

                              Przędzy też trochę, 

                              Ciepły kożuszek, 

                              Całą mą duszę. 

 

Wchodzą trzej Królowie.  

 

KACPER ( z przejęciem ):  

                              Badaliśmy znaki nieba, 

                              Nagle Melchior coś spostrzega...  

 

MELCHIOR: 

                              Gwiazdę jasną, co jak łuna 

                              Płonie ogniem, mruga ku nam. 

 

ANIOŁ: 

                              Wejdźcie śmiało, 

                              Tutaj ludzie są ubodzy, 

                              Tak ubodzy jak stajenka,  

                              Lecz tu Święta jest Panienka 

                              I Dzieciątko na was czeka. 

Trzej Królowie podchodzą do żłóbka, kłaniają się nisko i śpiewają kolędę Wśród nocnej 

ciszy...    
                              Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, 

                              Tyle tysięcy lat wyglądany, 

                              Na Ciebie króle, prorocy czekali, 

                              A Tyś tej nocy nam się objawił... 

Składają dary. 
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BALTAZAR: 

                              Jestem Baltazar, 

                              A oto mój dar: wonna żywica. 

 

MELCHIOR: 

                              A od Melchiora  

                              W darze pokora oraz kadzidło. 

 

KACPER: 

                              Kacper z ochotą  

                              Składa swe złoto. 

 

BALTAZAR: 

                              Nareszcie jesteś na ziemi, 

                              By ludzkie życie odmienić. 

                              Tak ciężko było bez Ciebie, 

                              Lecz Ty pomożesz w potrzebie. 

 

MELCHIOR: 

                              Ludzie jak wilków gromada –  

                              Wciąż ktoś na kogoś napada. 

                              Naucz nas wszystkich miłości, 

                              Obyśmy do niej dorośli. 

  

KUBA:  

                              Wspomagaj, przymnóż nam wiary, 

                              Byśmy w tej drodze wytrwali. 

                              Naucz nas chlebem się dzielić, 

                              By nikt nie łaknął na ziemi. 

 

MACIEK: 

                              Brak nam miłości i chleba, 

                              Naucz przebaczać i przebacz. 

                              Samotni często i w tłumie 

                              Pomóż nam bliźnich zrozumieć. 

 

WSZYSCY ( śpiewają ): 

                              Podnieś rękę Boże Dziecię, 

                              Błogosław Ojczyznę miłą, 

                              W dobrych radach, w dobrym bycie 

                              Wspieraj jej siłę swą siłą...    
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