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WSTĘP.
W celu rozszerzenia i urozmaicenia repertuaru teatral
nego wskazane je st wprowadzenie poza odgrywaniem
sztuk teatralnych także i utworów inscenizowanych na
wzór kilkunastu podanych w tym zbiorku piosenek.
Inscenizacja nie daje się ująć w ramy teorji, polega ona
przedewszystkiem na pomysłowości reżysera i w yrazisto
ści gry wykonawców. Daje ona szerokie pole do działania
fantazji reżysera, gdyż nie potrzebuje on ograniczać się
tak, jak przy zwykłem przedstawieniu, do sceny, jako je
dynego miejsca, na którem widowisko może się odbywać,
ale może wyzyskać dla inscenizacji każdą wolną przestrzeń,
czyto polanę leśną, łąkę, plac wolny, czy też świetlicę, dużą
izbę, nie krępując się doborem miejsca, gdyż nawet na środ
ku sali, wśród publiczności, można doskonale urządzać po
kazy inscenizowane.
Dekoracyj całkowitych, t. zw. pełnych, również nie po
trzeba. W kotarach, dając tylko jakiś fragment dekoracyj
ny, lub nawet zupełnie bez żadnej oprawy dekoracyjnej —
można przy dobrem wykonaniu urządzać piękne widowiska
inscenizowane. Jest to więc bardzo wygodne dla zespo
łów, nie posiadających odpowiednich warunków pracy,
jak: dużej sceny, potrzebnych dekoracyj i t. p.
1

Praca reżysera polega na umiej ętnem przygotowaniu
i wyuczeniu wykonawców, na dobrem ugrupowaniu osób,
a także, o ile chce on dać pewną oprawę dekoracyjną, na
wyzyskaniu sw ej fantazji przez danie jakiegoś szczegółu
dekoracyjnego, charakteryzującego miejsce, gdzie się ak
cja ma rozgrywać. W przykładach, podanych w tym zbior
ku, opisujemy w celach orjentacyjnych częściową, lub
nawet pełną oprawę dekoracyjną.
Byłoby rzeczą bardzo pożądaną, aby w miarę możności
stosować pewne zmiany świateł, czyli tak zwane efekty
świetlne, które ubarwiają inscenizacje i podnoszą wra
żenie — naturalnie tam, gdzie inscenizacja wymagałaby
tych zmian świetlnych. Można się jednak i bez nich obejść,
kładąc nacisk przedewszystkiem na dobre wykonanie.
Tych kilka uwag umieszczam, aby wykazać, że insce
nizacja nie je st rzeczą trudną, zato bardzo rozw ija i kształ
ci umysły — z tych więc względów polecam ją gorąco
w szystkim zespołom.
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OSOBY:
OJCIEC,
STARSZA CÓRKA,
ŚREDNIA CÓRKA,
NAJMŁODSZA CÓRKA,
STARZEC,
5-RO DZIECI.
C h a r a k t e r y s t y k a o s ó b.
OJCIEC — starszy już człowiek. Na początku piosenki jeszcze
dość dobrze się trzyma, w miarę jednak, jak doznaje złego obejścia
się z nim starszych córek, coraz bardziej zbolały, 'jakby starzejący
się, coraz bardziej skulony, zgarbiony, wskutek czego powinien robić
wrażenie jakby mniejszego, starszego, biedniejszego.
CÓRKA STARSZA — młoda, ładna, o złej twarzy, na początku
piosenki stara się być miłą i serdeczną, później wyraźnie ze złością
odnosi się do ojca.
CÓRKA ŚREDNIA — również ładna. Tak samo zachowuje się
względem ojca.

3

CÓRKA NAJMŁODSZA — miła, o łagodnej twarzy, skromna,
nieśmiała, z początku piosenki nie zaznacza wielkiej miłości do ojca,
później bardzo szczerze i serdecznie okazuje mu współczucie i miłość.
STARZEC — siwy, miły staruszek, opowiadający z serdecznem
współczuciem dolę ojca.
Melodja tej piosenki wymaga powtórzenia każdego wiersza dwa
razy, czego dla skrótu w tekście nie podajemy.
STARZEC.

Raz jeden ojciec w Polsce był,
Trzema córkami się rządził,
Jak tę najstarszą wydawał,
Trzysta talarów wiana dał.
OJCIEC.

A naści, córko, daję ci,
Ty mos mnie tsymać do śmierci.
STARZEC.

Jak tę średniejszą wydawał,
Trzysta talarów wiana dał.
OJCIEC.

A naści, córko, daję ci,
Ty mos mnie tsymać do śmierci.
STARZEC.

Jak tę najmłodszą wydawał
Tylko talara wiana dał.
OJCIEC.

A naści, córko, daję ci,
Ty mos mnie tsymać do śmierci.
STARZEC.

I wziął laseczkę, szedł po wsi,
I zaszedł do tej najstarszej.
Gdy w jej progi wstępował
Ładnie jej, pięknie winszował.
Córka do młynicy poszła,
Ojcu kamienia wyniosła.
4

STARSZA CÓRKA.

A naści, ojce, utop się,
Po moich progach nie włóc się.
STARZEC.

A ojciec sobie zapłakał.
OJCIEC.

Cegóz jo teraz docekał.
STARZEC.

I wziął laseczkę, szedł po wsi,
I zaszedł do tej średniejszej,
Gdy w jej progi wstępował,
Pięknie jej, ładnie winszował.
A ona do obory poszła,
Ojcu powroza przyniosła.
ŚREDNIA CÓRKA.

A naści, ojce, powieś się,
Po moich progach nie włóc sie.
STARZEC.

A ojciec sobie zapłakał.
OJCIEC.

Cegóz jo teraz docekał.
STARZEC.

I wziął laseczkę, szedł po wsi
I zaszedł do tej najmłodszej,
Gdy w jej progi wstępował,
Ładnie jej pięknie winszował.
A córka do komory poszła
I ojcu chleba wyniosła.
NAJMŁODSZA CÓRKA.

A naści, ojce, podjedz se
Z mojemi dziećmi pobaw się.

Przy inscenizacji tej piosenki pożądane byłoby podzielić sce
nę na dwie części. Na drugiej, tylnej, ustawić wzniesienie i z tyłu
zawiesić na niej dekorację, wyobrażającą wolną okolicę, lub perspek
tywę wioski, na wzniesieniu ustawić z boku chatę, przed nią ławę, po
drugiej stronie młyn. Następnie przed wzniesieniem zawiesić zasłonę,
na dole, z boku sceny ustawić drzewo tak, aby nie zasłaniało chaty,
czy młyna, pod drzewem kamień. Rozpocząć inscenizację w ten spo
sób, że na scenę wchodzi starzec z trojgiem dzieci, które go sadzają
na kamieniu, same siadają wokoło niego na ziemi i proszą, aby im
coś opowiedział. Gdy starzec zaczyna śpiewać, zasłona przed wznie
sieniem rozsuwa się i widać ojca siedzącego na ławie. Obok niego
z jednej strony siedzi starsza córka, z drugiej zaś stoi średnia,
a o kilka kroków od nich najmłodsza. Ojciec, śpiewając słowa, odno
szące się do niego, oddaje worek z pieniędzmi stars-zym córkom, które
mu gorąco dziękują, ale można zauważyć, że podziękowanie to jest
fałszywe. Gdy daje pieniądz najmłodszej, ta dziękuje szczerze, choć
nie tak silnie to zaznacza. Po wzięciu pieniędzy i podziękowaniu
starsza córka idzie do młyna, średnia do chaty, a najmłodsza znika
za młynem. Ojciec podnosi się z ławki, bierze do ręki kij i wychodzi.
Zasłona na chwilę opada i następnie się podnosi. Ojciec z córką
starszą stoi przed młynem. Na słowa: „Córka do młynicy poszła"
starsza córka wchodzi na chwilę do młyna i zaraz wraca z kamie
niem w ręce, który rzuca ze złością ojcu pod nogi ze słowami:
„A naści, ojce, utop się“ i odchodzi do młyna. Ojciec, zostawszy sam,
zaczyna cicho płakać, potem ze smutnie zwieszoną głową kieruje się
w stronę chaty. Na progu staje średnia córka. Ojciec zbliża się do
niej, pochyla się, jakby w ukłonie, córka wchodzi na chwilę do chaty,
powraca, trzymając powróz w rękach i ze słowami: „A naści, ojce,
powieś się“ — rzuca go ze złością ojcu pod nogi, sama wraca do
chaty. Ojciec pochyla się, jakby kurcząc się pod wpływem bólu,
płacze, poczem podpierając się na kiju, odchodzi zwolna w stronę
młyna. Z za młyna wybiega szybko najmłodsza córka z ehlebem
w ręku. Za nią biegnie jej dwoje dzieci, trzymając się jej spódnicy.
Córka szybko podbiega do ojca, prowadzi go do ławki, sadza na
niej, podaje mu chleb, śpiewając: „A naści, ojce, podjedz se“ i ser
decznie ojca głaszcząc i tuląc, aby się uspokoił.
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Trzeba bardzo prosto wykonać te piosenki, ale starać się dobrze
uzewnętrznić ból ojca, fałsz i niegodziwość starszych córek, skrom
ność zaś, dobroć i serdeczność najmłodszej, a wtedy piosenka zrobi
silne na słuchaczach wrażenie.
Mogą być dwie zmiany światła: na początku piosenki — zachód
słońca, światło czerwonawo-złote, po podniesieniu zasłony po raz
drugi — wschód słońca, światło różowe.
Kostjurny zwykłe, ludowe.
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OSOBY:
PANI,
BEAT PIERWSZY,
BRAT DRUGI,
DZIEWKA,
5 DZIEWCZĄT I 5-CIU PAROBKÓW.
Charakterystyka

o s ó b.

.fANI — młoda, rosła kobieta, ładna, lecz ponura, niechętnie
przyjmująca braci mężowskich, wykłamująca się przed nimi, co trze
ba w grze zaznaczyć, potem mocno przestraszona i broniąca się sil
nie przed uprowadzeniem jej na śmierć.
BRACIA — też rośli, młodzi ludzie, bardzo groźnie odnoszący
się do bratowej.
DZIEWKA — młoda dziewczyna, z początku wesoło oznajmia
jąca przyjazd braci, później mocno zalękniona, jak zresztą i cały
chór.
Stroje proste, płótnianki, pani tylko ma- na głowie wianek i jest
przepasana pasem złocistym, bracia mężowscy mają miecze.
Melodja wymaga powtórzenia każdego wiersza tej piosenki.
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CHÓR.

Stała nam się nowina:
Pani pana zabiła,
W ogródku go schowała,
Rutkę na nim posiała,
Rutkę na nim posiała
I tak sobie śpiewała:
PANI.

Rośnij, rutko, wysoko,
Jak pan leży głęboko.
CHÓR.

Oj, już rutka wyrosła,
Pani zamąż nie poszła.
PANI.

Wyjrzyj, dziewko, w ciemny las
Czy nie jedzie kto do nas.
DZIEWKA.

Jadą, jadą panowie,
Nieboszczyka bratowie.
PANI.

Po czem- żeś ich poznała,
Żeś ich braćmi nazwała?
DZIEWKA.

Po koniach po wronych,
Po czapeczkach czerwonych.
PANI.

A wszakżeż to i nasz pan
Taki piękny ubiór miał.
DZIEWKA.

Po konikach wronistych,
Po szabelkach złocistych.
BRACIA (wchodzą).

v

Witaj, witaj bratowa,
Nieboszczyka katowa.

BRAT PIERWSZY.

Gdzieś nam brata podziała
PANI.

Na wojnę-m go posłała.
BRACIA.

A my z wojny jedziemy,
Brata-śmy nie widzieli.
BRAT DRUGI.

Coto za krew po drodze
Na trzewiczku i nodze?
PANI.

DziewKa kurę zarżnęła,
Krew na nogę bryznęła.
BRACIA.

Choćby sto kur zabiła
Takaby krew nie była.
BRAT PIERWSZY.

Cóż to za włos na ganku
Ma ziemi i na wianku?
PANI.

Dziewka sługę czesała,
Włos po ziemi rzucała.
BRACIA.

Choćby wszystkie czesała
Takiegoby nie miała.
BRAT PIERWSZY.

Siadaj z nami bratowa,
Nieboszczyka katowa.
BRAT DRUGI.

Siadaj-że z nami w pojazd,
Po jedziemy W gęsty las.

PAKI.

Jakże z wami mam jechać,
Swoje dzieci zaniechać,
Swoje dzieci zaniechać,
Gospodarstwo porzucać?
BRACIA.

My dzieci zabierzemy,
Lecz i ciebie weźmiemy.
CHÓR.

Wyjechali w ciemny las,
Wypuściła złoty pas.
PANI.

Stójcie, stójcie choć chwilę
Niech się po ten pas schylę.
BRAT PIERWSZY.

Nie tyś jego sprawiała,
Nie będziesz się schylała.
BRAT DRUGI.

Sprawił ci go Franciszek,
Masz nieboszczyk braciszek.
CHÓR.

Wyjechali za Miechów,
Kupili jej orzechów.
BRACIA.

Gryź, bratowa, orzechy,
Tyle twojej pociechy.
CHÓR.

Wyjechali za lasy
I tam darli z niej pasy.
Akcja tej piosenki odbywa się przed gankiem dworu, należące
go do Pani. Dekoracyjnie zatem może to tak wyglądać: z lewej stro
ny w głębi sceny stawiamy ganek, jaki zwykle przed domkiem wiejI n s c e n i z o w a n e p i e ś n i lu d o w e 2.
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skini widzieć można, przez całą szerokość sceny od ganku postawimy
ogrodzenie z otwartemi wrotami w środku. Za ogrodzeniem możemy
postawić dwa drzewa po bokach sceny. Tylną ścianę zawiesimy ko
tarami i mamy fragmentaryczną, czyli częściową dekorację, obja
śniającą widzom, że rzecz odbywa się przed domkiem i ogrodem
Pani. (Lewą i prawą stronę liczymy od strony widzów).
Teraz zajmiemy się rozmieszczeniem chóru i wykonawców ról
głównych.
Ustawiwszy w półkole po obu stronach sceny chór, postawimy
Panią w otworze ogrodzenia, obróconą do widowni prawie tyłem
i dopiero po odśpiewaniu „Rośnij, rutko, wysoko, jak pan leży głę
boko" odwraca się ona całkowicie do widzów i postępuje trochę na
przód sceny. Dziewka, stojąca najbliżej Pani po prawej jej stronie,
po słowach: „Czy nie jedzie kto do nas?“ przechodzi na przód sceny
z lewej strony, patrzy chwilę w stronę lewej kotary, potem obraca
się do Pani, podchodzi do niej tak, że obie stoją na środku. Po sło
wach: „Po szabelkach złocistych" Dziewka wraca na swoje miejsce.
Z lewej strony z przodu, z za kotar, wychodzą dwaj bracia i za
trzymują się przed Panią. Drugi brat po słowach: „Co to za krew
po drodze?" idzie w głąb sceny, przypatrując się śladom krwi na zie
mi, potem podchodzi do Pani z prawej strony, to znaczy obcho
dząc ją, i śpiewa: „Na trzewiczku i nodze". Pierwszy brat rozgląda
się też po ziemi, podchodzi do ganku, potem wraca do Pani i za
trzymuje się z lewej jej strony, śpiewając: „Cóż to za włos na gan
ku, na ziemi i ną wianku?".
Obaj bracia przy słowach „Siadaj z nami bratowa" biorą moc
no Panią pod rękę i prowadzą w lewą stronę sceny. Pani po słowach:
„Wyjechali w ciemny las" zatrzymuje się, upuszcza pas, którym jest
przepasana. Przy słowach: „Nasz nieboszczyk braciszek" bracia
ciągną Panią przodem sceny ku jej prawej stronie. Pierwszy brat
podaje jej garść orzechów, których Pani nie bierze i po słowach:
„Tyle twojej pociechy" wyprowadzają ją ze sceny. Pani przez cały
czas szarpie się, nie dając się wyprowadzić, jest jednak mocno przez
braci trzymana tak, że nakoniec słabnie i jest prawie przez nich
wyciągnięta ze sceny.
Chór na samym początku piosenki robi ruch załamania rąk, do
wodzący przejęcia się tern, o czem śpiewają, t. j. zabójstwem pana
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przez Panią. Przy słowach Dziewki: „Jadą, jadą panowie" chór z le
wej strony zwraca głowy, robiąc pół obrotu figurą w stronę, z któ
rej mają przyjść bracia. Chór z prawej patrzy w tę samą stronę.
Wszyscy mają oczy opuszczone.
Gdy bracia prowadzą Panią ku lewej stronie, chór z lewej prze
suwa się bliżej ku chórowi z prawej strony, tworząc półkole; pod
wpływem strachu skupia się w gromadkę. Strach ten ciągle się po
tęguje, gdy zaś bracia prowadzą Panią ku prawej stronie, chór cały
przesuwa się ku lewej, a po wyprowadzeniu Pani, podchodząc ku
przodowi sceny — obrócony w stronę, którą wyszła Pani i bracia —
tworzy grupę ułożoną w ten sposób, że na przodzie stoją dwie oso
by z wyciągniętemi przed siebie rękami, za niemi cztery rękami obej
mując głowę, za niemi znowu cztery z podniesionemi w górę ręka
mi, stając tak, aby każda postać była widoczna, śpiewając ostatnie
dwa wiersze, chór odchyla się trochę wtył, jakby w wielkiem prze
rażeniu.
Aby piosenka ta wywarła silne wrażenie na widzach trzeba, aby
tak wykonawcy, jak i chór szczerze byli przejęci rozgrywającą się
akcją.
W zespołach, posiadających dobre urządzenie świetlne, można je
szcze starać się o podniesienie wrażenia przy pomocy zmian światła,
mianowicie: zacząć od pełnego światła, a w miarę potęgowania się
grozy akcji światło ściemniać tak, żeby robiło wrażenie zbliżającej
się burzy i przy ostatnich słowach chóru może być słychać uderze
nie pioruna.
Przy większej scenie i zespole chór może się składać z większej
ilości osób, liczba ich jednak musi być parzysta.
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OSOBY:
JASIO,
KASIA,
BRAT,
2 RYBAKÓW,
4 DZIEWCZĘTA,
4 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

osób.

JASIO — młody, przystojny chłopak. Udaje na początku miłość
do Kasi, następnie okazuje się bardzo złym chłopcem, odnoszącym
się do Kasi brutalnie.
KASIA — młoda dziewczyna, zakochana w Jasiu, nieśmiała,
przekonywująca się później o swej pomyłce. Zdradza wskutek tego
U

lęk, rozpacz i smutne poddanie się losowi — jako karę za swój
grzech.
BRAT— rola niema, musi być oddana z wielkim bólem z powodu
śmierci siostry i oburzeniem na Jasia.
RYBACY — też role nieme. Muszą wyrażać współczucie dla Kasi
i jej brata.
CHÓR — dziewczęta i chłopcy, biorą bardzo żywy udział w akcji.
Na początku zaznajamiają widzów z tem co się dzieje w tonie obo
jętnym, następnie mimicznie wyrażają bądźto gniew na Jasia, bądź
też przerażenie, gdy ją ograbia i topi. Współczucie dla Kasi i smu
tek z powodu jej śmierci okazują kobiety, a zaciętą złość na Jasia
mężczyźni.
O ile warunki zespołu i sceny pozwolą, ilość chóru można zwięk
szyć.
CHÓR.

Jasio konie poił,
Kasia wodę brała,
On sobie zaśpiewał,
Ona zapłakała.
JASIO.

Nie płacz, Kasiu, nie płacz,
Nabierz złota dosyć,
żeby miał co wrony
Koń pod nami nosić.
KASIA.

Jabym pojechała,
Czas mi nie pozwoli.
Nie pozwoli matka
Do nowej komory.
JASIO.

Powiedz-że, Kasieńko,
że cię głowa boli,
To cię matka
;ka wpuści 1\
Do nowej komory. /I
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CHÓR.

Matula myślała,
że Kasinka spała,
Kasinka z Jasinkiem 1 .
Nocką wędrowała. J
I przywędrowali
Do ciemnego lasu.
JASIO.

Rozbierz-że się, Kasiu
Z sukienek z atłasu.

|
f

CHÓR.

I przywędrowali
Do zimnego zdroju.
JASIO.

Rozbieraj się, Kasiu,) , .
Z bogatego stroju. J
CHÓR.

I przywędrowali
Do wysokiej hali.
JASIO.

Rozbieraj się, Kasiu, \ , .
Z tych pięknych korali.}
CHÓR.

I przywędrowali
Do ciemnego boru.
JASIO.

Wracaj się, Kasiuniu, i
Do matki do dworu.
/
KASIA.

Nie na tom tu przyszła,
żebym się wracała,
Nie na tom ja z tobąl .
Nocką wędrowała, j

A oddaj mi, Jasiu,
Tę złotą spódniczkę,
Kupię sobie za nią
1 ,.
W mieście kamieniczkę.)
A oddaj mi, Jasiu,
Te piękne korale,
Kupię sobie w mieście 1 , .
Srebrzyste pokoje.
/
JASIO.

Nie na tom ci pobrał,
żebym ci oddawał,
Nie na tom ja tutaj \
Z tobą przywędrował.)
CHOR.

I wziął ci ją i wziął
Za jej białe rączki,
Pozdejmał, pościągał I , .
Te złote pierścionki. }
I wziął ci ją i wziął
Za jej białe boki,
I wrzucił ją wrzucił
W ten stawek głęboki.
KASIA.

Ratuj mnie, Jasinku,
Ratuj mnie, kochanie
Niechaj mój warkoczyki ...
Do dna nie dostanie.
{
JASIO.

Nie na tom cię wrzucił
Bym cię miał ratować,
Musi twój warkoczyk \ , .
Do dna dogruntować. /

KASIA.

Gruntu,j-że mi., gruntuj
Mój warkoczku do dna
Jeszcze ja tej śmierci) , .
Od Jasia nie godna, j
CHÓR.

Bratek się dowiedział,
Rybakom powiedział,
A rybacy mili )
Sieci zarzucili. J
Rybacy, rybacy
Sieci zarzucili,
Nadobną Kasieńkę ) , .
Na ląd wyrzucili.
J
I położyli ją
W sieni pode drzwiami,
A kto na nią spojrzy)
Zaleje się łzami.
)
DZIEWCZĘTA.

A jużci to jużci
Po Kasiuni dzwonią.
A Jasia hultaja
We sto koni gonią.
DZIEWCZĘTA.

A jużci to jużci
Kasieńkę chowają.
CHŁOPCY.

A Jasinka łotra
Do turmy*) wsadzają.
) Więzienia.
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WSZYSCY.

Przypatrzcie się, panny,
I wy, młode panie
Jakie z hultajami
Dobre wędrowanie,
Gdyby inscenizować tę piosenkę na tle firanek, tó moment topie
nia Kasi może się odbywać w ten sposób, że Jasio porywa Kasię,
podnosi ją w górę, wykonywa ruchy jakby ją topił, a właściwie
wyrzuca ją za scenę, skąd potem rybacy ją wnoszą. Jeżeli zaś chce
my dać oprawę dekoracyjną, to scena wyobrażać może polanę leśną,
w głębi sceny woda z brzegiem piaszczystym. Oświetlenie powinno
być na początku niebieskie, t. j. nocne, a potem stopniowo przecho
dzące do dziennego.
Sytuacyjnie takby to mogło wyglądać: na początku piosenki Kasia
stoi z wiadrem wody w głębi sceny, koło niej Jasio. Chór stoi na
przodzie sceny. Gdy Jasio zaczyna śpiewać, chór rozstępuje się i cofa
się w głąb, Jasio i Kasia podchodzą na przód sceny i po słowach:
„To cię matka wpuści do nowej komory" wychodzą oboje. Po ich
wyjściu chór zbliża się naprzód, ustawiając się półkolem, a po prześpiewaniu: „Kasinka z Jasinkiem nocką wędrowała" rozstępu ją się
i stają po obu stronach sceny. Na słowa: „I przywędrowali do
ciemnego boru" wchodzi Jasio i Kasia z tłomoczkiem w ręce, z prze
ciwnej strony, niż ta, którą wyszli, i stają na środku. Na słowa:
„I przywędrowali do zimnego zdroju" Jasio prowadzi Kasię w głąb
sceny, chcąc zdejmować z niej ubranie. Kasia się broni i ucieka
od niego. On ją goni, chwyta i na słowa: „I przywędrowali do
wysokiej hali" Jasio ciągnie Kasię na przód sceny i zdejmuje
z niej korale. Kasia zaczyna płakać, Jasio zabiera jej jeszcze tłomoczek, poczem po słowach: „I przywędrowali do ciemnego boru"
wypycha ją w stronę chaty. Kasia się opiera, nie chce odejść, prosi
Jasia słowami i gestem, na pół z płaczem, pół żartem, śpiewając
swą zwrotkę. Jasio nie zwraca na nic uwagi, a przy słowach: „Nie
na tom ja tutaj z tobą przywędrował" chwyta jej ręce, ściąga pier
ścionki, wreszcie bierze wpół, ciągnie w głąb i wrzuca do wody.
Chwilę jeszcze zostaje na scenie, dopóki Kasia śpiewa, następnie
zajrzawszy jeszcze w wodę, jakgdyby chcąc się upewnić, że Kasia
się utopiła, szybko ucieka. W czasie tej sceny jeden z chłopców wy
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chodzi. Po ucieczce Jasia wchodzi, prowadząc brata, wszyscy gesta
mi pokazują, że Kasia się utopiła. Jeżeli topienie Kasi odbywało
się na scenie, brat wychodzi na chwilę i wraca z rybakami, którzy
zarzucają sieci i wyciągają Kasię. O ile zaś dekoracyj niema i Kasia
została wyrzucona za scenę, to wnoszą ją brat i rybacy. W 1-szym
wypadku wejście brata i rybaków musi się odbywać szybko, podczas
dwóch wierszy, śpiewanych przez chór tak, aby rybacy mieli czas
podczas śpiewu wejść i wykonywać to, o czem chór śpiewa. W 2-gim
zaś wypadku, t. j. gdy topienie odbywa się za sceną, rybacy i brat
wnoszą Kasię na słowa: „I położyli ją w sieni pode drzwiami". Gdy
Kasię położono na ziemi, chór podchodzi do niej, dziewczęta klękają,
płacząc naci nią, chłopcy stoją z pochylonemi smutnie głowami, brat
klęczy u jej głowy. Po słowach: „A kto na nią spojrzy, zaleje się
łzami“ odzywa się z za sceny głos dzwonów, brat podnosi się i z ry
bakami wolno wynoszą Kasię ze sceny. Chłopcy odprowadzają ich
kilka kroków, dziewczęta patrzą w tę stronę. Na słowa: „A Jasia
hultaja we sto koni gonią" chłopcy wracają do dziewcząt. Następną
zwrotkę śpiewają jeszcze stojąc na środku sceny, a przy słowach'
„Przypatrzcie się panny" ustawiają się w jeden rząd i podchodzą
na przód sceny śpiewają wprost do publiczności.
W piosence tej trzeba wydobyć grozę podczas scen, w których
Jasio ograbia Kasię i następnie ją topi, a potem rzewny i prosty
nastrój, gdy ją wnoszą umarłą.
Dziewczęta swe słowa po śmierci Kasi śpiewają cicho i smutno,
chłopcy o Jasiu — mocno i ze złością* ostatnią zwrotkę poważnie
i z przestrogą, aby utrzymać charakter poważny tej piosenki.
Kostjumy ludowe dowolne, tylko Kasia musi być ubrana strojnie
i bogato.
■ - .1** ■
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OS OB Y:
KRÓL,
KRAKOWIANKA,
KAT,
DWAJ ANIOŁOWIE,
4 DZIEWCZYNY,
4 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

o s ó b.

KRÓL — młody, piękny, dumny i surowy. Krakowianka bardzo
mu się podoba, lecz mocno jest na nią rozgniewany, gdy nie chce
zostać jego żoną.
KRAKOWIANKA — bardzo ładna dziewczyna, wierna swojej
miłości do Jasia. Nieśmiało, choć z godnością, odrzuca króla, z dumą
zaś nie przyjmuje oświadczyn kata. Poddaje się z rezygnacją wy
rokowi króla i ze spokojem idzie na śmierć. W ostatniej chwili
zdradza lęk, lecz słysząc głos aniołów uspokaja się.
KAT — młody, duży, silny i śmiały, chce oświadczynami swemi
ratować Krakowiankę od śmierci. Z chwilą, gdy ta go odrzuca, pewnie
już gotuje się do wykonania wyroku.
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ANIOŁOWIE — miłym głosem uspokajają Krakowiankę. Obaj
są pięknemi postaciami, pełnemi spokoju w ruchach i śpiewie.
CHÓR — młodzi chłopcy i dziewczęta, żywo reagujący na toczącą
się akcję.
CHÓR.

Za górami sadeczek,
A w sadeczku domeczek.
Śliczna krakowianka w domeczku tym stoi, \
Niczego się nie boi.
/
Król się o niej dowiedział,
We sto koni przyjechał.

.

KRÓL.

Pojmij-że mnie, pojmij, śliczna krakowianko, \
Pojmij króla samego.
/
CHÓR.

Ona króla nie chciała,
Jasia swego wolała.
KRAKOWIANKA.

Ach, ty mój Jasieńku, ach, ty mój najmilszy,
Komu-m ja się dostała.

\
/ ®IS

CHÓR.

Król się o to rozgniewał,
I po kata posłać daf.
KRÓL.

Przybądź, przybądź kacie, zetnij krakowiankę, I .
Co mną królem wzgardziła.
/ °ls
CHÓR.

Ona idzie w zieleni,
A kat za nią w czerwieni.
22

KAT.

Pojmij-że mnie, pojmij, śliczna krakowianko,
Chociaż kata samego.
KRAKOWIANKA.

Nie chciałam być królową,
Wie będę i kątową,
Zetnij, zetnij, kacie, moją białą szyję,
Lepiej niech ja nie żyję.
CHÓR.

Krakowiankę ścinają,
Aniołowie śpiewają.
ANIOŁOWIE.

Nie bój-że się, nie bój, śliczna krakowianko,
Bo wstępujesz do raju.

i

/ bis

Dekoracja do tej piosenki mogłaby wyglądać następująco: na
wzniesieniu ustawić domek, otoczony drzewami. W lazie trudności
można się obyć bez wzniesienia, choć to stanowiłoby ładniejszy obraz,
gdyby Krakowianka stała wyżej od chóru i króla ze świtą na począt
ku piosenki, a następnie aniołowie byliby bardziej odcięci od postaci
realnych, gdyby ukazali się na podwyższeniu i stamtąd śpiewali.
Zaczynamy piosenkę od tego, że na scenie stoi grupa dziewcząt
i chłopców. Przed domkiem oparta o drzwi stoi Krakowianka. Na
słowa: „Niczego się nie boi“ wchodzi król, za nim dworzanie, wszyscy
mu się nisko kłaniają. Król podchodzi ku Krakowiance, ale nie za
blisko, zatrzymuje się, dworzanie stają za nim. Krakowianka, gdy
król składa jej swe oświadczyny, schyla nisko głowę, załamuje ręce,
a gdy śpiewa: „Ach, ty mój Jasieńku" podnosi głowę, patrzy daleko
przed siebie. Król rozgniewany odmową Krakowianki, daje znak
dworzaninowi stojącemu najbliżej, aby szedł po kata. Na słowa
chóru: „I po kata posłać dał“ dworzanin wychodzi i zaraz wraca
z katem. Kat zatrzymuje się chwilę w pewnej odległości od króla,
wysłuchuje rozkazu i gdy król po raz drugi śpiewa: „Co mną królem
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wzgardziła", kat podchodzi ku Krakowiance. Na słowa: „Ona idzie
w zieleni", Krakowianka i kat idą na środek sceny i tam już zostają
do końca piosenki. Przy słowach: „Niech ja lepiej nie żyję" Krako
wianka klęka przed katem i pochyla głowę, kat podnosi miecz ku
górze. Chór cały w przerażeniu cofa się, król odwraca się ku świcie,
jakby nie chciał się patrzeć na ścięcie. Na słowa: „Krakowiankę
ścinają", zjawiają się aniołowie, stają za Krakowianką w pewnej
jednak odległości, aby nie zasłonić obrazu, wyciągają ręce przed
siebie, jakby nad głową Krakowianki i tak zostają do końca insce
nizacji. Urok tej piosenki polega na ładnem rozgrupowaniu osób
i wyrazistości wykonania.
Oświetlenie może być normalne, dzienne, choć możnaby wprowa
dzić trochę czerwonego światła, aby zaznaczyć zachód słońca.
Kostjumy dla ludu krakowskie. Krakowianka musi mieć przewa
żający kolor ubioru zielony. Król w bogatej szacie, świta również,
choć nie tak jak król. Kat ma czerwony kostjum i takąż czapkę,
aniołowie zaś białe szaty.

24

M A Ł G O R Z A T Ę A.

ffifr T..
Za

ea -m i

gó -

- mi f

ra

Tań - co ~wa - ł a

z chło-pa -

Mał

-

ka - m i ,

- g o r z a t - ka

la -

Za.

M a ł-g o - r z a t

Tań- co

z clił o -pa

- ka

~wa - ł a

- k a - ml.

OSOBY:
MAŁGORZATKA,
OJCIEC,
MATKA,
4 GOSPODARZY WIEJSKICH,
3 GOSPODYNIE,
4 CHŁOPAKÓW,
3 MUZYKANTÓW.
Charakterystyka

osób.

MAŁGORZATKA — młoda ładna, strojnie ubrana, zalotna, nie
słucha ojca i matki. Potem smutna, zgnębiona, robiąca wrażenie sta
rej, głodnej i zziębniętej. Ubrana w chustkę zawiązaną pod brodą,
aby niewiele twarzy było widać i okryta starą, podartą, dużą chustką.
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;

OJCIEC — stary, ale silny, zdrowy, ostro się odnosi do Małgorzatki, ze złością. Wychodzi ze sceny, jakby się wyrzekał takiej
córki.
MATKA — stara, zbolała, serdecznie prosi córkę, aby szła do
domu, wreszcie z płaczem odchodzi.
CHÓR — złożony z gospodarzy i gospodyń odnosi się do Małgorzatki z niechęcią, a nawet zupełnie groźnie śpiewa ostatnie słowa
piosenki.
CHŁOPCY — młodzi i weseli ochoczo tańczą z Małgorzatką, nie
zwracają też uwagi na ojca i matkę.
CHÓR.

Za górami, za lasami
Tańcowała Małgorzatka z chłopakami, (bis)
~x Przyszedł ojciec, przyszła matka,
OJCIEC.

Pójdź do domu,
MATKA.

Pójdź do domu, Małgorzatka.
OJCIEC.

Pójdź do domu,
MATKA.

Pójdź do domu, Małgorzatka.
MAŁGORZATKA.

Oj, nie pójdę, daję słowo,
Mam czepeczek, mam czepeczek,
Suknię nową.
Mam sukienkę z falbankami
I czepeczek i czepeczek
Z wstążeczkami. } bis
26

CHÓR.

Małgorzatka tańcowała
Póki się nie, póki się nie podstarzała, (bis)
Niema już pięknej kochanki,
Baba nosi, baba nosi obwarzanki, (bis)
Ojciec, matka leżą w grobie,
Małgorzatka, Małgorzatka szlocha sobie, (bis)
Pocznie w zimno w palce dmuchać,
Oj, trza było, oj trza było matki słuchać, (bis)
Tłem tej inscenizacji może być izba w karczmie. Pod ścianami
stoją stoły i ławy, na których siedzą gospodarze i gospodynie wiej
skie. W środku dużo pustego miejsca, gdzie tańczy Małgorzatka, bio
rąc coraz to innego chłopca do tańca. Reszta chłopców stoi pod ścianą
i czeka na swój taniec. Pod jedną ścianą na ławie siedzą muzykanci
wiejscy.
Rozpocząć należałoby inscenizację w ten sposób, iż na początku
grają muzykanci melodję tej piosenki. Małgorzatka tańczy po kolei
z trzema chłopcami. Taniec z każdym chłopcem powinien trwać krót
ko. Gdy Małgorzatka zaczyna tańczyć z drugim chłopcem, chór za
czyna śpiewać, a podczas tańca z trzecim wchodzi ojciec i matka.
Małgorzatka wówczas przerywa na chwilę taniec. Tancerz jej od
chodzi do innych chłopców. Małgorzatka śpiewa swe zwrotki. Po
wyjściu ojca i matki bierze czwartego chłopca i tańcząc wychodzi
z nim ze sceny, a za nią reszta cnłopców. Po jej wyjściu muzykanci
grają melodję tej piosenki, ale wolniej i ciszej. Po przegraniu zwrotki,
chór też wolniej i smutniej śpiewa: „Małgorzatka tańcowała, póki
się nie, póki się nie podstarzała". Na te słowa wchodzi Małgorzatka
już zmieniona, ma na ręku kosz z obwarzankami, siada ciężko przy
stole i zaczyna szlochać. Chór gospodarzy i gospodyń, który już
wstał ze swoich miejsc po wyjściu Małgorzatki z chłopakami, teraz
staje naprzeciw Małgorzatki w ładnem rozgrupowaniu tak, aby nie
był ustawiony rzędem, lecz rozrzucony po scenie i śpiewa z polito
waniem, ale nie ze współczuciem o jej doli, a ostatnie słowa, zbliża
jąc się do niej, nawet z pewnym gniewem, bardzo poważnie.
I n s c e n i z o w a n e p i e ś n i lu d o w e 3.
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Przy inscenizowaniu tej piosenki trzeba pamiętać, aby na początku
tylko Małgorzatka i chłopcy wnosili nastrój wesoły i lekki, chór
natomiast ze zgorszeniem patrzy się na nią i jej zachowanie się.
Druga część musi mieć charakter poważny i smutny, aby wydobyć
pewną naukę moralną z piosenki.
Oświetlenie normalne, dzienne.
Kostjumy ojca, matki, chóru, chłopaków i muzykantów ludowe,
zwykłe, Małgorzatka na początku piosenki, z miejska strojnie ubrana,
następnie powinna narzucić na siebie jakąś zniszczoną spódnicę
wiejską i chustkę.
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OSOBY:
KASIA,
JAŚ,
5 DZIEWCZĄT,
5 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

osób.

KASIA — młoda, ładna dziewczyna, bardzo smutna i zapłakana
na początku piosenki, przy końcu się rozwesela, ale i zawstydza, gdy
Jaś wkłada jej czepeczek na głowę.
JAŚ — młody, przystojny chłopiec, zakochany bardzo w Kasi.
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CHÓR — chłopcy i dziewczęta, młodzi, rozbawieni, zajęci przed
rozpoczęciem piosenki puszczaniem na wodę wianków przez dziew
czyny i obserwowaniem, jak płyną. Widząc smutek Kasi, starają
się ja pocieszyć i z całą serdecznością się do niej odnoszą.
Piosenka, rozpoczęta rzewnie, musi mieć wesołe zakończenie, t. j.
powinna być śpiewana przy końcu tonem wesołym.
DZIEWCZĘTA.

W polu lipeńka, w polu zielona
Listeńki opuściła,
Pod nią dziewczyna, pod nią jedyna
Drobne listeczki wiła.
CHŁOPCY.

Oj, czego płaczesz, moja dziewczyno,
Ach, cóż ci za niedola?
Nie płaczże, Kasiu, smutnaś po Jasiu,
Ach, będziesz ci go miała.
KASIA.

O mój Jasieńku, o mój jedyny,
Da stałać mi się szkoda,
Uwiłam cię ja parę wianuszków,
Zabrała mi je woda.
JAŚ.

,
Moja dziewczyno, moja jedyno,
Nie kłopocz ty się o nie,
Oj, mam ja parę białych łabędzi,
Popłyną one po nie.

KASIA.

Łabędzie płyną, wianeczki toną,
Bystra je woda garnie.
Moje wianeczki z drobnej ruteczki
Mam-że was tracić marnie ?

1

.

.I

WSZYSCY.

Łabędzie wróćcie, serca nie smućcie,
Wianeczka nie przyniosły,
Tylko rąbeczek, to na czepeczek
Na twoje złote włosy.
Inscenizacja piosenki odbywa się w wolnej okolicy, a więc: albo
na powietrzu, na ładnej polanie z wodą i drzewem (lipą), albo na
tle odpowiedniej dekoracji na scenie, o ile naturalnie chcemy dać
oprawę dekoracyjną.
Rozpoczniemy piosenkę w ten sposób, że wszyscy stoją nad wodą.
Kasia pierwsza rzuca wianki, patrzy chwilę za niemi, poczem wi
dząc, że popłynęły daleko, smutna odchodzi, siada pod drzewem i za
czyna płakać. Reszta dziewcząt puszcza swe wianki. Chłopcy przy
patrują się chwilę, nakoniec dziewczęta widząc, że Kasia nie wraca
do nich, oglądają się na nią i rozpoczynają śpiew. Kasia płacze
coraz silniej, chłopcy podchodzą do niej ze śpiewem drugiej zwrotki,
pod koniec której wbiega Jaś wesoły i rozbawiony. Chłopcy na jego
widok odchodzą w głąb sceny do dziewczyn, a Kasia podchodzi do
Jasia tak, że znajdują się na środku sceny. Jaś obejmuje Kasię,
pociesza ją śpiewem, poczem po słowach: „Oj, mam ja parę białych
łabędzi, popłyną one po nie“, prowadzi Kasię w głąb do wody.
Chłopcy i dziewczęta rozstępują się. Jaś i Kasia stają w pośrodku
obróceni trochę do wody, Jaś robi ruch jakby przywoływał łabędzie.
Kasia przygląda się bacznie i stara się łapać wianki, lecz nie mo
gąc ich dostać, znowu wybucha płaczem przy słowach: „Moje wia
neczki z drobnej ruteczki, mamże was tracić marnie ?“.
Następnie odwraca się od wody i postępuje kilka kroków ku
przodowi sceny, wszyscy zaś, śpiewając ostatnią zwrotkę, przywo
łują gestami łabędzie. Jaś pochyla się nad wodą, bierze czepiec,
który musi tam być położony, podchodzi z nim do Kasi i wkłada
go jej na głowę. Kasia zawstydzona, lecz widocznie ucieszona tuli
się do niego, dziewczęta i chłopcy otaczają ich wokoło.
Oświetlenie może być normalne, dzienne, lub jak o zachodzie
słońca, a więc czerwonawe.
Kostjumy ludowe zwykłe, obojętne jakiej ziemi.
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OSOBY:
KASIA,
STACH,
5 DZIEWCZYN,
5 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

osób.

KASIA — młoda, ładna, przekorna, drocząca się ze Stachem, ale
nie na serjo, tylko żartobliwie. Pod koniec piosenki, ujęta wytrwa
łością Stacha, z radością zgadza się zostać jego żoną.
STACH •— wesoły, młody chłopiec, zakochany w Kasi. Żarto
bliwie, lecz z uporem prześladuje ją swoją miłością tak, że ją wre
szcie zdobywa, a wtedy z całym temperamentem i wesołością porywa
ją do tańca.
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CHÓR — chłopcy i dziewczęta wesoło i żywo wykonywają wszyst
kie ruchy i gesty, wynikające z akcji.
Piosenka ma charakter wybitnie wesoły i w ten sposób trzeba ją
wykonać, aby tej wesołości nie zatracić.
KASIA.

A ja się stanę wodną rybeczką,
Będę pływała wielką łódeczką,
A już twoją nie będę,
Twojej woli nie czynię.
STACH.

Mają rybacy takie siateczki,
Co wyławiają wszystkie rybeczki,
A ty moją musisz być,
Moją wolę uczynić.
KASIA.

A ja się stanę wietrznym gołębiem,
Będę siedziała w boru nad dębem,
A już twoją nie będę,
Twojej woli nie czynię.
STACH.

A ja się stanę dzikim jastrzębiem,
Będę stróżował w boru pod dębem,
A ty moją musisz być,
Moją wolę uczynić.
KASIA.

A ja się stanę siwym kaczorem,
Będę pływała wielkim jeziorem,
A już twoją nie będę,
Twojej woli nie czynię.

i
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STACH.

„

Mają strzelcy takie wystrzały,
Co wystrzelają wszystkie kaczory,
A ty moją musisz być,
Moją wolę uczynić.
KASIA.

A ja się stanę gwiazdką na niebie,
Będę świeciła ludziom w potrzebie,
A już twoją nie będę,
Twojej woli nie czynię.
STACH.

~

A ja dam dziadom taką jałmużnę,
że mi uproszą u Boga żonę,
A ty moją musisz być,
Moją wolę uczynić.
KASIA.

A jużci widzę, że boskie rzędy,
Czem ja się stanę, ty za mną wszędy,
Jużci twoją muszę być,
Wolę twoją uczynić.
STACH.

Rżnijcie wy, skrzypki, na wszystkie strony,
Dziękuję Bogu, żem dostał żony.
Kasia moją musi być,
Wolę moją uczynić.
WSZYSCY.

Rżnijcie więc, skrzypki, na wszystkie strony,
Dziękuję Bogu, żem dostał żony,
Kasia moją musi być,
Wolę moją uczynić.
Jako dekorację można wybrać wolną okolicę, wodę w głębi i drze
wo z boku sceny bliżej przodu. Można też nie dawać żadnej deko
racji, bo inscenizacja tej piosenki właściwie nie wymaga dekoracji.
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Sytuację można "'przedstawić w następujący sposób: na scenie
ustawić dwie grupy: z jednej strony grupę dziewcząt, naprzeciw
niej grupę chłopców. Kasia i Stach stoją w środku w głębi, czyli
nad wodą. Kiedy Stach śpiewa: „Mają rybacy takie siateczki",
przywołuje gestem chłopców, ci się zbliżają, chcąc chwycić Kasię,
która ucieka i chowa się między dziewczęta. Przy słowach: „A ja
się stanę wietrznym gołębiem" Kasia wybiega na przód sceny pod
drzewo, za którem się chowa i wychyla tylko głowę, dziewczęta ją
otaczają, Stach z chłopcami przybliża się przy słowach: „A ja się
stanę dzikim jastrzębiem". Po słowach: „Moją wolę uczynić" chce
ją złapać. Kasia ucieka, staje znowu w głębi sceny, dziewczęta po
wstrzymują chłopców tak, że Stach tylko podbiega do niej, ale
znajdują się po przeciwnej stronie, niż przy zaczęciu piosenki.
Dziewczyny stają za Kasią, chłopcy za Stachem, czyli w ten sposób
obie grupy zmieniają miejsce. Przy słowach: „A ja się stanę siwym
kaczorem", Kasia robi ruch, jakby się chciała rzucić do wody,
dziewczęta robią ruchy podobne, chłopcy stają przed niemi, robiąc
ruch naśladujący strzelanie. Dziewczęta, udając wystraszone, sku
piają się się na środku sceny, Kasia stoi na przodzie grupy, śpie
wając: „A ja się stanę gwiazdką na niebie". Stach słysząc to roz
stawia chłopców po czterech rogach sceny, piątego chłopca zosta
wia na środku w głębi, poczem obchodzi ich, rozdając jałmużnę
i śpiewając swoją zwrotkę: „A ja dam dziadom taką jałmużnę";
przy słowach: „A ty moją musisz być" staje naprzeciw Kasi. Kasia
przestaje się bronić, zbliża się do Stacha, dziewczęta zaś każda do
swego chłopca. Podczas śpiewu Stacha: „Rżnijcie wy, skrzypki,
na wszystkie strony", za sceną skrzypki grają melodję piosenki,
Stach i Kasia wysuwają się na przód sceny. Chór staje półkolem,
a po skończonym śpiewie na scenie wszyscy tańczą i tańcząc wy
chodzą ze sceny.
Oświetlenie normalne, dzienne. Kostjumy ludowe dowolne.
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OSOBY:
MARYSIA,
JASIO,
4 DZIEWCZYNY,
4 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

osób.

MARYSIA — młoda dziewczyna, lubiąca muzykę tak, że dla niej
zapomina o swych obowiązkach. Martwi się szczerze zgubą wołków
i jest wdzięczna Jasiowi, gdy ten je odnajduje. Choć droczy sięz Jasiem, jednak wyraźnie zaznacza, że on jej się podoba.
JASIO — młody, miły chłopak, zakochany w Marysi.
CHÓR — złożony z młodych osób, biorących żywy udział w od
bywającej się akcji.
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CHÓR.

Pognała wołki na bukowinę,
Wzięła skrzypeczki, wzięła jedyne.
Tam grała, śpiewała,
\ ,.
Kędy swoje siwe wołki pasała. J
Pasła je, pasła, aż pogubiła,
MARYSIA.

Cóż ja nieszczęsna będę robiła?
CHÓR.

I płacze i płacze.
MARYSIA.

Czy ja swoje siwe wołki zobaczę?
CHÓR.

Lament Marysi Jasio usłyszał,
Biegł do dziewczyny, aż się zadyszał.
JASIO.

Marysiu, co ci to,
Pono twoje siwe wołki zajęto?
żebyś mi, Maryś, buziaka
Tobym ci wołki wynalazł

1 ,.
/
dała
zaraz.

MARYSIA.

Jak zaraz, tak zaraz,
\
Bylebyś mi siwe wołki wynalazł. /
CHÓR.

I poszedł Jasio na bukowinę,
Znalazł wołoszki, znalazł jedyne.
JASIO.

Marysiu, wołki masz,
Obiecałaś gęby dać, to daj zaraz.

(
\

MARYSIA.
żeby matula w progu nie stała,
Dałabym gęby, zarazbym dała.
JASIO.

Marysiu, szachrajko,
Obiecałaś, a nie dałaś, cyganko.
MARYSIA.

A mój Jasieńku, moje ty złoto,
Co tylko zechcesz dam ci z ochotą,
Za twój trud i pracę
,.
Pono ci się sama sobą zapłacę.
> % C j£ >

V4

Inscenizacja tej piosenki może Się odbywać na tle dekoracji,
wyobrażającej polanę leśną. Z boku, bliżej widzów, leży duży ka
mień lub pień drzewa. W głębi sceny ognisko, koło niego leżą lub
siedzą dziewczyny i chłopcy. Przy pierwszych słowach piosenki
Marysia ze skrzypcami w rękach, imitując grę na nich, przechodzi
wolno przez scenę i wychodzi za kulisy. Na słowa: „Pasła jei,
pasła, aż pogubiła" wbiega szybko z płaczem, siada na kamieniu,
czy pniu, śpiewając: „Cóż ja nieszczęsna będą robiła". Na słowa:
„Czy ja swoje siwe wołki zobaczę" wchodzi Jasio, zbliża się do
Marysi i obiecuje jej odszukać wołki. Na słowa: „Bylebyś mi siwe
wołki wynalazł" Jaś wychodzi w stronę, z której wbiegła Marysia
po zgubie wołków. Marysia wstaje i wraz z chórem patrzy za nim.
Na słowa: „Znalazł wołoszki, znalazł jedyne" Jaś wraca i upomina
się u Marysi o zapłatę. Marysia żartobliwie się wymawia, Jaś
obrażony chce odejść, lecz chłopcy zatrzymują go. Dziewczyny pod
chodzą do Marysi, tłumaczą jej gestami, że powinna Jasia przepro
sić, biorą ją za ręce i prowadzą do Jasia. Podczas tej mimicznej
sceny cały chór śpiewa melodję piosenki „mruczando". Marysia,
śpiewając ostatnią zwrotkę, rzuca się Jasiowi w objęcia.
Piosenka ma raczej charakter wesoły, choć na początku Marysia
bardzo szczerze i na serjo martwi się zgubą wołków, a chór szczerze
jej współczuje.
Oświetlenie może być księżycowe, czyli nocne, ale nie' powinno
być zbyt ciemno na scenie.
Kostjumy ludowe, dowolne.
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OSOBY:
1-SZA DZIEWCZYNA,
CHŁOPIEC,
2-GA DZIEWCZYNA,
3 DZIEWCZYNY Z CHÓRU,
3 CHŁOPCÓW Z CHÓRU.
Charakterystyka

o s ó b.

1-SZA DZIEWCZYNA — młoda, ładna, ambitna, z początku
bardzo mile przyjmuje oświadczyny chłopca, okazuje mu sympatję,
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później martwi się, gdy on nie wraca, a wreszcie z dumą i gniewem
odrzuca go, choć naprawdę zmartwiona jest zmianą jego uczuć.
CHŁOPIEC — wesoły, lekkiego usposobienia, nie traktuje na
serjo swoich oświadczyn. Udaje miłość w pierwszej części piosenki,
a następnie zupełnie wesoło oznajmia jej o swej dla niej zmianie
uczuć i śmieje się z jej smutku.
2-GA DZIEWCZYNA — z początku zachwycona chłopcem, póź
niej oburza się na niego i współczuje dziewczynie.
CHÓR — okazuje uczucia podzielone. Dziewczęta reagują tak,
jak dziewczyna mająca główną rolę, a chłopcy tak, jak bohater pio-

2-GA DZIEWCZYNA.

Przyjechał do ni
Pięknie ubrany
Pod zielony ganeczek.
CHÓR DZIEWCZĄT.

Pod zielony ganeczek.
CHÓR CHŁOPCÓW.

I rączki podnosi,
I pięknie ją prosi
O
ruciany wianeczek.
CAŁY CHÓR.

I rączki podnosi
I pięknie ją prosi
O
ruciany wianeczek.
CHÓR DZIEWCZĄT.

Ona mu dała,
Choć go nie znała.
CHÓR CHŁOPCÓW.

On jej pięknie dziękował,
CAŁY CHÓR.

On jej pięknie dziękował.
40

CHŁOPIEC.

Dziękuję tobie,
Moja najmilsza,
Nie zapomnę o tobie.
CHóR CHŁOPCÓW.

Dziękuję tobie,
Moja najmilsza,
Nie zapomnę o tobie.
CHÓR DZIEWCZĄT.

Nie wyszło wiele,
Cztery niedziele,
Jak za nim posyłała,
Jak za nim posyłała.
1-SZA DZIEWCZYNA.

Czyli me masz konia,
Czy cię niema doma,
Czy ci mama broniła?
CHÓR DZIEWCZĄT.

Czyli nie masz konia,
Czy cię niema doma,
Czy ci mama broniła ?
CHŁOPIEC.

I mam ja konia,
I jestem doma,
Mama mi nie broniła,
CHÓR CHŁOPCÓW.

Mama mi nie broniła,
CHŁOPIEC.

Jeno, że mi insza,
Sercu memu milsza,
Drożynę zabieżyła

CHÓR CHŁOPCÓW.

Jeno że mi insza,
Sercu memu milsza,
Drożynę zabieżyła.
1-SZA DZIEWCZYNA.

A jak ci insza,
Ode mnie milsza,
To idź do niej, idź do niej.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To idź do niej, idź do niej.
1-SZA DZIEWCZYNA.

A choć się nie wydam,
To się ludziom przydam,
O
mój Boże, mój Boże!
CHÓR DZIEWCZĄT.

A choć się nie wydam,
To się ludziom przydam,
O
mój Boże, mój Boże!
Oprawę dekoracyjną można ustawić na tle ogrodu, fragment
domku z ganeczkiem z boku sceny w głębi.
Przed rozpoczęciem piosenki słychać z przeciwnej strony domku
rozmowę i śmiechy chłopców, poczem wbiegają oni na scenę, poka
zując sobie domek. Z domku wybiega 2-ga dziewczyna. Zobaczywszy
ich staje na ganku, przywołuje gestem towarzyszki i śpiewa swe
słowa, poczem łączy się z grupą dziewcząt, na których czele staje
1-sza dziewczyna, grająca główną rolę. Naprzeciw nich ustawiają się
podobnie chłopcy. Chłopiec grający główną rolę kłania się 1-szej
dziewczynie, podnosi ręce, prosząc o wianek. Dziewczyna zdejmuje
go z głowy i podaje mu. On przyklęka i dziękuje, poczem wszyscy
znów się kłaniają i wychodzą. Dziewczęta zostają same, śpiewając
„mruczando" melodję piosenki. 1-sza dziewczyna odprowadza kilka
kroków chłopców, patrzy rozradowana chwilę, poczem wolno wraca
do dziewcząt i siada na ganku. Widać, że czeka na chłopca, wreszcie
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Woła do siebie gestem 2-gą dziewczynę i wysyła ją za chłopcem. Pod
czas tego dziewczęta śpiewają: „Nie wyszło wiele" i t. d. Dziewczyna
ze słowami: „Czyli nie masz konia" schodzi z ganku i staje na środku
sceny, patrząc się w stronę, w którą odszedł chłopiec. Na słowa chóru.
„Czyli nie masz konia" wchodzą chłopcy, prowadzeni przez 2-gą
dziewczynę, która zaraz podchodzi do grupy dziewcząt. Chłopiec gra
jący główną rolę z fantazją podchodzi do 1-szej dziewczyny i śpiewa:
„I mam ja konia" i t. d. 1-sza dziewczyna z gniewem zaczyna swą
zwrotkę, gestem każąc mu odejść, potem już coraz smutniejsza od
wraca się od niego, idzie w stronę ganku i przy słowach: „O mój
Boże, mój Boże" wybucha płaczem, siadając na schodkach ganku.
Dziewczęta otaczają ją, płacząc również, chłopcy z początku się śmie
ją, widzą jednak prawdziwy żal dziewcząt, zawstydzeni stoją ze
schylonemi głowami.
Co się tyczy oświetlenia, to na początku można dać jasne, normalne
światło słoneczne, a po odejściu chłopców stopniowo je ściemniać,
aż do oświetlenia jak po zachodzie'słońca.
Kostjumy ludowe świąteczne.

I n s c e n i z o w a n e p ie ś n i lu d o w e i .
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OS OB Y:
PASTERKA,
DZIEWCZYNA,
KRÓL,
PASTUSZEK,
DWORZANIN,
4 DZIEWCZYNY Z CHORU,
3 DWORZAN, stanowiących świtę królewską.
Charakterystyka

osób.

PASTERKA — młoda, energiczna dziewczyna, umiejąca dopomi
nać się o wynagrodzenie swojej straty.
DZIEWCZYNA — też młoda, lecz nieśmiała, bardzo zawstydzona
swoją przygodą (musi być ciemnowłosa).
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KRÓL — starszy człowiek, bardzo surowy, lecz sprawiedliwy.
DWORZANIN — młody, wesoły, lubiący żartować, lecz chcący
krzywdę zadaną wynagrodzić.
PASTUSZEK — młody chłopiec, nie biorący udziału w akcji, opo
wiada o tern, co się dzieje.
DZIEWCZĘTA Z CHÓRU — żywo reagują na toczącą się akcję.
ŚWITA KRÓLEWSKA — interesuje się przebiegiem akcji.
PASTUSZEK.

Pod borem na murawce
Pasła dziewczyna owce.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTUSZEK.

Pasła dziewczyna owce.
I
szedł dworzanin drogą,
Tupnął na owce nogą.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTUSZEK.

Tupnął na owce nogą.
PASTERKA.

Poczekaj, dworzaninie,
Jeśli mi która zginie.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTERKA.

Jeśli mi która zginie.
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DWORZANIN.

Nie zginęła ci żadna,
Tylko malutka czarna.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
DWORZANIN.

Tylko malutKa czarna.
PASTERKA.

Pójdźmy do króla mości
Szukać sprawiedliwości.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTERKA.

Szukać sprawiedliwości.
PASTUSZEK.

Król się jegomość gniewa.
KRÓL (wchodzi).

Kogóż tu winić trzeba?
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
KRÓL.

Kogóż tu winić trzeba?
PASTERKA.

Pod borem na murawce.
Leżałam se na trawce.
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CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTERKA.

Leżałam se na trawce.
KRÓL.

A którzy tu chodzili,
Cóż złego ci zrobili?
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
KRÓL.

Cóż złego ci zrobili?
PASTERKA.

To ten się dworzan dorwał,
Zaraz ją sobie porwał.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
PASTERKA.

Zaraz ją sobie porwał.
KRÓL.

A przeczżeś nie płakała,
Gdy ci się krzywda działa?
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
KRÓL.

Gdy ci się krzywda działa?

DZIEWCZYNA.

Ach, daruj, królu winy
I
zwól na zaślubiny.
CHÓR DZIEWCZĄT.

To dziń, dziń, to noc, noc,
To bida, to hoc, hoc.
WSZYSCY.

I zwól na zaślubiny.
Tłem dekoracyjnem tej piosenki może być łączka, lub polana leśna.
Na samym przodzie sceny z boku, aby nie zasłaniać toczącej się
akcji, siedzi pastuszek na kamieniu i gra na fujarce. Pasterka leży
nieco w głębi na ziemi. Po środku sceny chodzą dziewczęta, po dwie,
trzy, a jedna sama. Na słowa: „I szedł dworzanin drogą“ wchodzi
dworzanin, staje przed dziewczynami i tupie nogą. Dziewczyny roz
biegają się, jedną z nich dworzanin chwyta i przytrzymuje przy so
bie. Na to pasterka zrywa się i podchodzi do dworzanina ze słowami:
„Poczekaj, dworzaninie" i t. d., chcąc odebrać dziewczynę. Dworzanin
przytrzymuje dziewczynę silniej. Dziewczęta w głębi sceny skupiają
się w jedną grupę. Pasterka przy słowach: „Szukać sprawiedliwości"
chce odejść. W tej samej chwili wchodzi król ze świtą z tej samej
strony, z której wszedł dworzanin. Król zatrzymuje się, świta staje
za nim tak, że rozmieszczenie osób przedstawia się następująco:
z jednej strony sceny król ze świtą, z drugiej pasterka otoczona
dziewczętami, w środku dworzanin z porwaną dziewczyną. Rozgrupowanie to powinno wypełnić całą scenę. Przy słowach: „To ten się
dworzan dorwał" pasterka wskazuje na dworzanina, który pochyla
głowę, uznając swą winę. Gdy król śpiewa: „A przeczżeś nie pła
kała?", dziewczyna słucha zawstydzona, wreszcie bierze za rękę dwo
rzanina, pociąga go za sobą tak, że oboje klękają przed królem.
Po prześpiewaniu ostatniej zwrotki, w której najpierw dziewczyna,
a potem wszyscy proszą króla o pozwolenie na zaślubiny, pastuszek
gra melodję tej piosenki na fujarce. Król podnosi dziewczynę i dwo
rzanina, łączy ich ręce, potem przechodzi do pasterki, daje jej sa
kiewkę z pieniędzmi, gestem wskazując, że to na posag dla dziew-
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czyny. Pasterka, dziewczyny i dworzanin dziękują królowi, pochy
lając się w ukłonie.
Przy wykonaniu tej piosenki należy zwrócić uwagę na wyrazistość
gry wykonawców ról, jak również urozmaicić chóralny śpiew w ten
sposób, że w pierwszej zwrotce chór dziewcząt śpiewa wesoło swe
słowa, w drugiej — z przestrachem, w trzeciej, czwartej i piątej
z coraz większym gniewem, w szóstej i siódmej — nieśmiało i cicho,
w ósmej i dziewiątej — głośno, gniewnie, w dziesiątej — z płaczem,
w jedenastej — prosząco.
Oświetlenie może być normalne, lub jak o zachodzie słońca.
Kostjumy: pasterki, dziewczyny i pastuszka — ludowe zwykłe,
króla — bogaty, ciemny strój, świty i dworzanina jaśniejsze, rów
nież bogate.
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OSOBY:
JAŚ,
RÓZIA,
DZIEWCZYNA.
Charakterystyka

osób.

JAŚ — młody, przystojny chłopak, bardzo zakochany w Rózi.
Nie zwraca uwagi na inne dziewczęta, wesoły, ognisty.
RÓZIA — ładna, nieśmiała dziewczyna, zakochana w Jasiu.
DZIEWCZYNA — też ładna, zazdrosna o Rózię, chcąca odbić jej
Jasia.
DZIEWCZYNA.

Którędy Jasiu, którędy Jasiu
pojedziesz, pojedziesz, (bis)
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Czy przez olszynkę, czy przez choinkę, \ , .
czy przez wieś, czy przez wieś? /
JAŚ.

Przez wieś, dziewczyno, przez wieś jedyna,
pojadę, pojadę (bis)
Do mej dziewczyny, do mej jedynej 1 '
po radę, po radę.
J
DZIEWCZYNA.

A cóż ta tamuj, a cóż ta tamuj
za rada, za rada, (bis)
Kiedy dziewczyna, kiedy jedyna
nie rada, nie rada.

\
/

JAś.

Czarna chmureczka, czarna chmureczka
na niebie, na niebie, (bis)
Przyjm mnie, dziewczyno, przyjm mnie, jedyna )
do siebie, do siebie.
jb
KóZIA.

Da jakże ja cię, da jakże ja cię
przyjąć mam, przyjąć mam? (bis)
Ja sieroteczka, ja sieroteczka
bis
a tyś pan, a tyś pan.
Ja sieroteczka, ja sieroteczka
uboga, uboga, (bis)
Na tobie suknia, na tobie suknia
\ ..
chędoga, chędoga.
f
JAŚ.

Nie uważaj że, nie uważaj że
na suknię, na suknię, (bis)
Kiej ja cię kocham, kiej ja cię kocham \
okrutnie, okrutnie.
/
Poszła dziewczyna po gorzałeczkę
do żyda, do żyda. (bis)

Ni gorzałeczki, ni kochaneczki
oj bida, oj bida.
DZIEWCZYNA.

Poszedł Jasi unio, poszedł Jasiunio
po drobnej leszczynie, (bis)
Orzeszki szczypie,
JAŚ.

W kieszonkę sypie
nadobnej dziewczynie.
DZIEWCZYNA.

Orzeszki szczypie,
JAŚ.

W kieszonkę sypie
nadobnej dziewczynie.
Akcja tej inscenizowanej piosenki może się odbywać na tle deko
racji wyobrażającej leśną polanę, na której stoi kilka krzaków
leszczynowych po obu stronach sceny.
Na scenie Rózia i Dziewczyna rwą orzechy, Jaś wchodzi z głębi.
CKbe podejść do Rózi, lecz Dziewczyna, znajdująca się po przeciw
nej niż Rózia stronie sceny, zabiega mu drogę i odciąga go od Rózi,
śpiewając: „Którędy Jasiu, którędy Jasiu pojedziesz" i t. d. Jaś
jej odpowiada, lecz po słowach dziewczyny: „Kiedy dziewczyna, kie
dy jedyna nie rada, nie rada“, odchodzi od niej i zbliża się do Rózi.
Dziewczyna obrażona wychodzi ze sceny. Jaś i Rózia zostają sami
i śpiewają stojąc na środku sceny. Rózia z początku nie chce słu
chać Jasia, mniemając, że on nie na serjo jej się oświadcza ze swą
miłością. Tłomaczy mu nieśmiało, że jest uboga, a on pan. Przeko
nana jego szczerością, na słowa: „Kiej ja cię kocham, kiej ja cię
kocham okrutnie" rzuca mu się z radością w objęcia, a potem szybko
wybiega. Jaś zostaje sam, przechadza się po scenie, skręca sobie
papierosa, zapala. Widać, że oczekuje powrotu Rózi, wreszcie po
chwili śpiewa: „Poszła dziewczyna po gorzałeczkę do żyda, ni go-
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rzałeczki ni Kochaneczki, oj bida“. Przy ostatnich słowach podcho
dzi do krzaka i zaczyna zrywać orzechy. Na to wchodzi Rózia
i widzi Jasia obróconego do niej tyłem. Śpiewa cichutko, zbliżając
się na palcach do Jasia i zasłania mu oczy, głośno już śpiewając:
„Orzeszki szczypie", Jaś szybko się odwraca, chwyta jej ręce, potem
obejmuje ją w pół i chce pocałować. Ona wyrywa mu się i śmiejąc
się ucieka, Jaś ją łapie i w zgodzie zupełnej wychodzą ze sceny.
Oświetlenie normalne, dzienne.
Kostjumy ludowe, Jasia i Dziewczyny świąteczne, strojne, Rózi
biedny, roboczy.
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OSOBY:
CHŁOPIEC,
DZIEWCZYNA (rola niema).
Charakterystyka

osób.

CHŁOPIEC — młody, przystojny, z dużą fantazją i rozmachem,
zakochany w Dziewczynie. Stara się ją przekonać o swej miłości.
DZIEWCZYNA — mimicznie tylko zaznacza swe uczucia, z po
czątku przekornie, bo w gruncie rzeczy Chłopiec jej się podoba, póź
niej coraz milej patrzy na niego i wkońcu przyjmuje jego oświad
czyny.
CHŁOPIEC.

Ej, zobaczysz, dziewucho,
że cię Bóg skarze,
że ty ze mną, psiajucho,
Nie chcesz być w parze.
Czylim chłopak nie młody,
Czy to ni mam urody?
Czego więcej chcesz, dziewucho,
Czego więcej chcesz, psiajucho,
Czego więcej chcesz?
Mam guziczek u pasa
Bity ćwieczkami,
Buty sadłem smarowane
Z podkóweczkami,
Świeżych wiechci nasłałem,
By ci się spodobałem.
Czego więcej chcesz, dziewucho,
Czego więcej chcesz, psiajucho,
Czego więcej chcesz ?

- ■

Mam czapeczkę graniastą
I pas siatkowy.
Grosz na piwo w kieszeni
Zawsze gotowy.
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A czy to ja kalika,
Czy to ni mam konika?
Czego więcej chcesz, dziewucho,
Czego więcej chcesz, psiajucho,
Czego więcej chcesz?
Zobaczysz, kochaneczko,
ze cię Bóg skarze.
A czy nam tak nieładnie
Obojgu w parze?
A czy ja to kalika,
Czy ja nie mam wąsika,
Co mnie nie lubisz, dziewucho,
Co mnie nie lubisz, psiajucho,
Co mnie nie lubisz?
Nie stoję ja, kochaneczko
O
twe posagi,
Mam ja ręce do roboty,
Tom nie ubogi.
;ebym był zabezpieczony,
Żem doczekał z ciebie żony,
Mojej kochanej dziewuchy,
Mojej kochanej psiajuchy,
Mojej kochanej.
.K e ja tej piosenki może się odbywać na tle chaty wiejskiej, sto
jącej z boku sceny. W głębi na środku płot z furtką pośrodku, przed
chatą ława. Dziewczyna stoi przy płocie. Zobaczywszy chłopca,
który wchodzi na scenę, zatrzymuje się przy płocie, chce wejść do
chaty. Chłopiec pierwszemi słowami piosenki zatrzymuje ją w pro
gu, sam stając w furtce. Prześpiewawszy pierwszą zwrotkę, chło
piec postępuje naprzód. Dziewczyna bierze jakąś robotę i siada na
ławie. Chłopiec stoi przed nią w pewnej jednak odległości. Przy
słowach: „Grosz na piwo w kieszeni" chłopiec uderza się po kie
szeni, gdzie muszą zadźwięczeć pieniądze, potem przybliża się do
dziewczyny i przy czwartej zwrotce siada przy niej. Ona nie zwraca
pozornie na niego uwagi, tylko od czasu do czasu rzuca okiem
i uśmiecha się. Przy słowach: „A czy nam tak nie ładnie" chłopiec
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chce ją objąć, ona się odsuwa. Na słowa: „Co mnie nie lubisz, dzie
wucho", chłopiec znowu przysuwa się do niej. Przy piątej zwrotce
chłopiec wyjmuje robotę z rąk dziewczyny, sam wstaje, podnosi ją
z ławy, obejmuje i prowadzi na środek sceny. Dziewczyna coraz
milej na niego patrzy, pozwala się objąć, wreszcie chłopiec w rytm
melodji okręca dziewczynę przy słowach: „Mojej kochanej dziewu
chy" i t. d. i w tańcu wychodzą oboje ze sceny.
Oświetlenie jasne, słoneczne.
Kostjumy ludowe, jego strojniejszy, jej codzienny ubiór roboczy,
lecz ładny.
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O S OB Y :
MACIEK,
PIERWSZA KUMA,
DRUGA KUMA,
PIERWSZY KUM,
DRUGI KUM,
5 GOSPODARZY,
3 GOSPODYNIE.
C h a r a k t e r y s t y k a osób.
MACIEK — gospodarz wiejski w średnim wieku, zamaszysty,
wesoły. Kumy, kumowie, gospodarze, gospodynie, wszyscy w średnim
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wieku z charakterystycznem zacięciem, z fantazją, odnoszą się z sympatją do Maćka.
PIERWSZY KUM.

Idzie Maciek bez wieś
Z kij okiem za pasem,
Wyśpiewuje sobie
MACIEK.

Danaz moja
PIERWSZY KUM.

Casem.
A kto mu w drodze stoi,
Tego bez łeb kijem łoi
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
WSZYSCY.

A kto mu w drodze stoi,
Tego bez łeb kijem łoi,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
DRUGI KUM.

Cy nie wiecie, ludzie,
Cy nas Maciek chory,
Juz nie był w karcmisku
Ze ćtery wiecory,
Nikt się teraz nie zaśmieje,
Z całej karćmy smutek wieje,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
WSZYSCY.

Nikt się teraz nie zaśmieje,
Z całej karćmy smutek wieje,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
I n s c e n i z o w a n e p i e ś n i lu d o w e 5.
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PIERWSZA KUMA.

Umarł Maciek, umarł,
Juz lezy na desce,
PIERWSZY KUM.

Gdyby mu zagrali podskocyłby jesce.
PIERWSZY, DRUGI KUM I PIERWSZA KUMA.

Bo w Mazurze taka dusa,
Ze choć zamrze, to się rusa,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
WSZYSCY.

Bo w Mazurze taka dusa,
Ze choć zamrze, to się rusa,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
DRUGA KUMA.

Położyli Maćka tam, na środku wioski,
Ześli się do niego kumowie, kumoski.
OBIE KUMY.

Oj, był to, oj, chłop grzecny,
Oj, był to, oj, chłop grzecny,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
WSZYSCY.

Oj, był to, oj, chłop grzecny,
Oj, skoda, że nie wiecny,
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
PIERWSZA KUMA.

Położyli Maćka na piekielne łozę,
DRUGA KUMA.

W tej gorącej smole rusyć się nie moze.
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OBAJ KUMOWIE.

Gdy zagrali mu mazura,
Maciek z piekła daje nura.
MACIEK (wpada).

Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
WSZYSCY.

Gdy zagrali mu mazura,
Maciek z piekła daje nura.
Oj, dana, dana, dana, dana,
dana.
Inscenizacja tej piosenki może się odbywać na tle wolnej okolicy,
wyobrażającej drogę wiejską. Na całej scenie stoją grupami po
dwie, trzy osoby—gospodarze i gospodynie. Na środku sceny w głębi
stoją obaj kumowie. W pierwszej zwrotce po słowach: „Wyśpiewuje
sobie" Maciek za sceną śpiewa: „Danaz moja“, dalej śpiewa kum.
Przy słowach: „Cy nie wiecie ludzie, cy nas Maciek chory", kum
drugi podchodzi na środek sceny, zwracając się do grup, stojących
po obu stronach sceny. Na słowa: „Z całej karćmy smutek wieje",
które chór śpiewa, wchodzą obie kumy bardzo smutne, żałośnie też
śpiewa pierwsza kuma. Czterej gospodarze usłyszawszy, że Maciek
umarł, wychodzą ze sceny w stronę, z której słychać było głos Maćka
i po śpiewie chóru: „Bo w Mazurze taka dusa" i t. d. wnoszą Maćka
i kładą w głębi na środku sceny. Wszyscy podchodzą do niego, ota
czają go, ale tak, aby był dla widzów widoczny, kiwają smutnie gło
wami, kobiety pochlipują. Po słowach: „Oj, był to, oj, chłop grzecny"
i t. d. gospodarze wynoszą go ze sceny, lecz za chwilę wracają. Chór
cały po wyniesieniu Maćka znowu rozchodzi się na dwie strony sceny,
w ośrodku zostają tylko kumowie i kumy, patrzący za Maćkiem. Na
słowa: „Maciek z piekła daje nura" wpada ze śpiewem: „Oj, dana,
dana" Maciek, porywa jedną z kum i tańczy po całej scenie. Taniec
jego trwa przez całą zwrotkę, śpiewaną przez chór, po śpiewie zaś
następuje taniec ogólny.
Oświetlenie normalne, dzienne.
Kosfjumy ludowe dowolne.
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OSOBY:
MAGDALINKA,
BARTOSZ,
4 DZIEWCZYNY,
4 CHŁOPCÓW.
Charakterystyka

osób.

MAGDALINKA — młoda, wesoła, energiczna dziewczyna z dużem
zacięciem charakterystycznem, przytem zalotna.
BARTOSZ — młody chłopak z dużym rozmachem, zakochany
w Magdalince.
CHÓR — wesoło reaguje na toczącą się akcję, w której bierze
żywy udział.
BARTOSZ.

Oj, Magdalinko, moja dziewczynko,
Ze wszystkich dziewczyn najmilsza!
Czy ty mnie kochasz, czy mnie miłujesz,
Mnie i mojego wieprza?
MAGDALINKA.

Ja cię kocham, mój Bartosie,
A na wiano dam ci prosię.
Będziesz miał i gospodynię
I
do tego w domu świnię.
CHÓR DZIEWCZĄT.

świnię mu dała,
CHÓR CHŁOPCÓW.

Dała mu świnię,
CAŁY CHÓR.

Jeszcze do tego prosiaka.
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CHÓR DZIEWCZĄT.

świnię mu dała.
CHÓR CHŁOPCÓW.

Dała mu świnię,
CHÓR DZIEWCZĄT.

Jeszcze do tego prosiaka.

jednocześnie

CHÓR CHŁOPCÓW.

Jeszcze do tego, ha, ha, ha.
CHÓR CHŁOPCÓW.

Jak się kochali,
Tak się kochali zawzięcie.
On ją całował trzy razy co dnia,
CHÓR DZIEWCZĄT.

A ona jego przy święcie.
CHÓR CHŁOPCÓW.

Jak się pobrali, to się bijali,
Tak się bijali zawzięcie,
Bo on ją bijał trzy razy co dnia,
CHÓR DZIEWCZĄT.

A ona jego przy święcie.
Ta prosta, wesoła piosenka nie potrzebuje właściwie żadnej opra
wy dekoracyjnej. Może być odegrana w izbie, wolnej okolicy i t. p.,
w wykonaniu jej natomiast musi być humor i zacięcie.
Sytuacyjnie zaś przedstawia się ona następująco: w oberku na
scenę wpada pięć par; cztery stają po rogach sceny, Bartosz i Magdalinka na środku. Po prześpiewaniu przez chór: „Jeszcze do tego
prosiaka" zakończonem śmiechem, wszyscy tańczą wkoło. Po prze
tańczeniu całej zwrotki piosenki dziewczęta zostają po jednej stronie
sceny, chłopcy po drugiej, Magdalinka i Bartosz w środku. Gdy chór
śpiewa: „Gdy się pobrali, to się kochali" Bartosz i Magdalinka za
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czynają się całować, a to trwa tak długo, że chór po prześpiewaniu
całej zwrotki odciąga ich od siebie, Magdalinkę dziewczyny, Barto
sza chłopcy, wszyscy w ruchu tanecznym. Magdalinka i Bartosz wy
dzierają im się, zbliżają do siebie i najpierw znowu się całują, a po
tem na słowa chóru: „Jak się pobrali, to się bijali" zaczynają mi
micznie kłótnię, potem zaczynają się bić. Chór znów ich rozdziela.
Magdalinka wyrywa się dziewczynom i ucieka, Bartosz ją goni, a gdy
schwycił, godzą się ze sobą, całują i pierwsi zaczynają tańczyć ober
ka. Tworzą się pary tak, jak na początku i wszyscy schodzą w tańcu
ze sceny. Podczas ostatniej mimicznej sceny i tańca muzyka gra
oberka na nutę tej piosenki.
Oświetlenie normalne.
Kostjumy ludowe, mogą być łowickie.
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KUMA — starsza kobieta wiejska gra swoją rolę tylko mimicznie,
ale z zacięciem komiczno-charakterystycznem.
KUM — w średnim wieku gospodarz wiejski, również rola mi
miczna, także z zacięciem charakterystyczno-komicznem.
CHÓR — złożony z dwóch grup po trzy kobiety i dwóch mężczyzn
w każdej, musi nadać piosence charakter wesoły, a nawet komiczny,
opowiadając o tem, co robi kuma i kum w formie plotek, podawanych
sobie wzajemnie.

WSZYSCY.

Kuma sobie siedziała,
Motek nici zwijała.
PIERWSZA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
DRUGA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
OBIE GRUPY.

Kum dziwował się kumie,
że tak pięknie prząść umie.
OBIE GRUPY.

Kufel piwa zgotował,
Kumę piwem częstował.
PIERWSZA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
DRUGA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
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OBIE GRUPY.

Kum dziwował się kumie,
że tak dobrze pić umie.
A po sutej biesiedzie,
Kiedy do dom ją wiedzie,
PIERWSZA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
DRUGA GRUPA.

Kum dziwował się kumie,
OBIE GRUPY.

Kum dziwował się kumie,
że iść do dom nie umie.
Jeżeli chcielibyśmy tej prostej i łatwej piosence dawać oprawę de
koracyjną, to możemy postawić po dwóch stronach sceny na przodzie
dwa fragmenty chat wiejskich z drzwiami; przed chatą kumy posta
wić ławę, w głębi sceny płot, idący przez całą szerokość sceny.
Przy rozpoczęciu inscenizacji kuma siedzi na ławie, stojącej
w pewnej odległości od chaty, przędąc na kołowrotku. Kum stoi na
progu swej chaty, przyglądając się kumie. Chór, podzielony na dwie
grupy, stoi za płotem po dwóch stronach sceny. Kobiety ciekawie
przyglądają się kumie. Po krótkiej chwili zaczynają śpiewać pio
senkę. Przy śpiewaniu pierwszej, zwrotki grupy zupełnie cicho po
dają sobie słowa: „Kum dziwował się kumie“, głośno zaś dopiero
wtedy, gdy razem śpiewają. Przy końcu pierwszej zwrotki kum wy
chodzi na chwilę do swej chaty, skąd wynosi kufel piwa. Na słowa
chóru kuma, która do tej pory nie zwracała żadnej uwagi na kuma,
zajęta przędzeniem, teraz gdy kum wchodzi z piwem, szybko odsuwa
kołowrotek i podchodzi do kuma tak, że spotykają się ze sobą na
środku sceny. Ruchy i wyraz twarzy kumy muszą wyraźnie zdradzać,
że ogromnie lubi piwo. Kum podaje kufel, który powinien być bardzo
duży, z przesadnym ukłonem. Kuma pije wolno podczas śpiewania
całej zwrotki. Chór, śpiewając, gestem pokazuje sobie nawzajem
kumę. Druga zwrotka musi być śpiewana wesoło, z ożywieniem,

w tempie szybkiem. Po wypiciu kuma oddaje kufel kumowi i zlekka
zatacza się. Kum obejmuje ją wpół i prowadzi do jej chaty. Prowa
dzenie to odbywa się wolno, gdyż kuma zatacza się coraz silniej
w ciągu śpiewania całej zwrotki, którą chór śpiewa bardzo głośno
i wesoło, a kończy ze śmiechem.
Przy wykonaniu tej inscenizacji trzeba zwrócić uwagę na to, aby
to dziwowanie się kuma miało różne odcienia, a więc: w pierwszej
zwrotce kum dziwi się, zachwycając się zręcznością przędzenia, w dru
giej wyraźnie tylko się dziwi, w trzeciej zdziwienie jego jest połą
czone z komiczną rozpaczą.
Oświetlenie sceny dzienne, normalne.
Kostjumy ludowe, dowolne.
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Cena

Nr. 1. Roman Sum ień — Bolszewicy pod War
szawą .................................................................. 1.80
Nr. 2. Roman Sum ień — Obchód imienin Mar
szałka Józefa Piłsudskiego. Wskazówki dla
teatrów żołnierskich . ....................................
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Nr. 3. Jadw iga Turowiczówna — Inscenizowa
ne pieśni lu d o w e ..............................................2.50
Nr. 4. Adam K ow alski — Żywe pieśni. 12 insce
nizowanych pieśni żołn iersk ich .....................2.50
Nr. 5. Andrzej Oracz — Bronie przy Broni .

. 2.00
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