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HANNA MAŁKOWSKA 

Pastorałka w "R-educie'łi 

Pastoralka miała już swoją historię. Zasadniczy trzon 
tego widowiska, uzupełniony licznymi intermediami o cha
r.akterze szopkowym, wystawił Schiller w roku 1919 pt. 
SzoP_ka staropolska w Teatrze Polskim w Warszawie przy 
wsp0łpracy scenograficznej Wincentego Drabika. Ale ... bez 
pJwodz~nia. I nie. ~yło w tym nic dziwnego. Do zespołu 
o technice aktorsk1eJ przystosowanej do zupełnie innego re
pertuaru. i o zupełnie innych zainteresowaniach artystycz
nych naiwny wdzii;k Pastoralki nie mógł przemówić. Ot 
„sztuczka ludcwa", bez ról, bez popisu dla aktora. Czy t~ 
sztuka grał! Heroda? Zygmunt Chmielewski p::kazał później 
że sztuka, i to nie byle jaka. ' 

Dość, że Szopka staropolska w Teatrze Polskim, w ra
~a~h wiell~iej sceny, była widowiskiem zimnym, a przez to 
n1emteresuJącym. W „Reducie" Pastoralka po pierwszym 
odc7.ytaniu obudziła entuzjazm. Młodzież Instytutu która 
miała dla siebie tyle materiału w postaciach p asterzy. ardo
łów, diabł ów. kolędników - paliła się do pracy. A i aktor'ży, 
tacy jak Stefan .Jaracz - Adam, Stanisława Perzanowska -· 
Fwa, Feliks Zbyszewski - Maści brzuch, Zygmunt Chmie
lewski - Herod, Zofia Mysłakowska - Matka B eska Mi
koła.i Turczyński - Swięty Józef - z twórczą pasją ~zięll 
się do pracy. 

W 0kresie krótkich zresztą prób analitycznych ukazał 
nam Schiller zawartą w konstrukcji Pastora/ki historię pol
skiego teatru mistery.inego, te o istotnego teatru ludowego, 
który już sie wyzwolił z ciasnej skorupy liturgicznego mi
sterium kościelnego. („ .) 

T en materiał twórczości ludowej, skomponowany przez 
Schillera w jeden kształt artystyczny, związał nas ze źró
dłami polskiej sztuki scenicznej i wszystkim, którzy przez 
tę pracę przeszli, dał drogowskaz na całe życie. 

Należy zauważyć, że z wielu setek zebranych przez Schil
lera kolęd, pieśni i kantyczek do Pastoralki w jej Reduto
wej wersji nie wes?ły (z wyjątkiem A ngeLus pastoribus) ko
lędy o znacznym charakterze krści elnym, a przeciwnie, mar
S7'.e , polonezy, mazury, krakowiaki, do których twórczość 
ludowa dorobiła pełne w erwy, oko.icznościowe, bożenaro-

zeniow e teksty. Dlatego Pastora1ka nie ma charakteru re
ligianckie~o, cechującego przeróżne ,.szopki" z lukrowa
nym, sentymentalnym t ekstem. Postacie Pastorałki , z oso
bami świetych i aniołami włącznie, są w pełni ziemskie, 
polskie. Persony św i ęte n· zdradz a j ą właściwie nadprzy
rodzonych cech. Gdy aniołowie raz jeden śpiewają po łaci
nie, nie mogą się z pasterzami dogadać, ale zaraz p otem 
nazywają ich po imieniu i następuje p orozumienie. Gdy 
Archani0 ł obwieszcza Adamowi, że kiedyś może zostać zba
wiony, Diabeł buntuj e sie jak skarcony żak: To im Pan 
Bód dar C\Wflł, a mnie to ni e podaruj e! A gdy kusi Adama, 
żeby zemścił się za namówieni e go do grzechu i zabił Ewę, 
pcha Adam owi do garśc i butelkę z wódką . („ .) 

JÓZEF MASLIŃSKI 

Se krety pastorałkowe 
Pastoralka była os '.lbliwą wizytówką zł ożoną teatrowi 

polskiemu przez c z ł owi eka, k tóry miał sta się niebawem 
!Pgo t eatru odnowicielem i r efor mat orem. 

Była d:o:iełem milc ści i zapowiedzią wielkiej myśli. 

Obie te siły twórcze splotły s ię w d ziele życia L eona . 
Schillera. Młody tea trolog i m eloma n - kompozytor starto
wał w czasach, k iedy ideę sztuki tea tralnej poczęto wywo
dzić „z ducha muzyki". Tak, między innymi, prze j awiała się 
odświeżająca reakcja na przesyt zrutynizowaną prozę tea
tru mies z.czańskiego. W różnych końcach Europy, w Rosji 
i na Zachod zie , na jbardzif' j twórcze umysły dośe j uż m iały 
owych sztuk „d: brze zrobion ych" wałku jących niestrudze
nie sekrety mies zc zańskiego salonu i sypialni. Tęskniąc do 
teatru artystycznego spoglądano w stronę przeszł oś ci, w stro
nę minionych wielkich epJk t ea tr alnych - r enesansu, śred
niowiecza, starożytne j Grecji. Każda z nich stworzyła t eat r 
własny, niepodobny do innych, ale za każdym razem był to 
t eatr nie kameralny, nie elitarny, lecz wła śnie teatr dla mas, 
tE- atr zbi" rowego przeiywania. Problemy frapujące wszy
stkich, całe społeczeństwo, przetwarzały się w ówczas w sło
wo i 0 est, w taniec i mu7ykę - w pełn ię teat ru . T ak było za 
S zekspira i Lope de Vegi, oraz teatrów improwizowanej ko
m edii jarmarcznej (z której wyrósł Molier), tak było w sta
rożytnych Atenach . gd'>'.ie uroczyste chóry Aischvlosa rów
nie dobrze jak i nieprzystojni w eso!kr wie Arystofanesa włą 
czały się do publicznej dyskusji o r eformach państwa. 

Ale i w śrcdni('wieczu było p odobnie. Zaczęło się od sce
nek religijnych odgrywanych w obrębie kościoła - ku pou
C?eniu n i epiś'lliennych parafian. Tylko że niebawem do 
tych misteriów i moralitetów wtargnęła żywa, świecka 
aktualn c ść. A to żołnierze str7egący grobu n azbyt już barw
nie p ::>k 'lzali jak się gra w kości. a to Diabeł zaczął nieprzy
stojne figle, a to Smierć przygadala nie tylko H erodowi. ale 
i miejscnwe'Tlu burmistrzowi... Od r7e'Tl vc7ka do k onic7ka, 
trdci świeckie zac~ęły przeważa ć nad religiinymi: pJmysło
wcść aktorska była nieposkromiona, a publika na to jak 
na lato. Tueba było w końcu Krścioł"wi pozbyć się tej na
zbyt już 7eświecczalej imprezy. I pocią1męły „bractwa" tc
atr::i lne taborem od jarmarku do jarmarku, ro7stawiajac na 
rynkach. czy też na p~dmiejskich błoniach , swoje budy do 
odirrvwania pos 7 C7 ególnych scenek, t.zw. mansjony. Bywało 
takich bud p'.l kilka, a u bogatych zespołów nawet po kil
kad7.iesiAt. J:>I{ to wyrrladało. pojecie o tym dają dzisiejsze 
„kalwarie". K"ściołowi bowiem żal było teatru. wiec za
miast. niesfornvch aktorów posta wił sobie pefby. Kalwa~ 
ryjskie .. stac'e". to są właśnie zaklęte w kamień „mansjo~ 
'ny", budy średnirwiecznego teatru. 

W Polsce te stare teksty i zapisy pol!inęły w pnżarach 
wojennvch. Ju?: Mickiewicz próbował rekonstruować złotą 
nić tradycji: wrówno w obrzędzie Dziadów jak i swych wy
kładach paryskich. Zachwycamy się dziś. „teatrem jednego 



Większość: więc biblijnych i ewangelicznych spraw zo
stała sprowad zona n a twardą ziemię, gdzie jest ciężka pra
ca, dokucza głód i chłód, dach nad głową niełatwo znależć:, 
a serca na jczystsze i dary n a jszczersze przynoszą pasterze . 

. T "ką drogą doszedł Schille r , aby t e założenia z zespołem 
„Reduty" zrealizować? Trzeba było przecież odrzucić wiĘk
szoś ć: środków aktorskich, j ak ie obowiązywały w pierwszym 
ć: wierćwieczu naszego stulE:cia. Właśnie dysproporcja pJmię
dzy ga tunkiem środków aktorskich a istotną treścią Pasto
ralk i spaczyła widowisko w Teatrze Polskim. 

Swkaliś :ny drogi do tych prostych, naiwnych t ekstów. 
Punktem wyjścia stało się założenie, że teksty te nie pow
stawały z myślą o aktorze zawod ow ym, jak powstaje więk
szo ść: utworów dramatycznych. T eksty te układał twórca 
ludowy d la s iebie i swojej drużyny , a ktorów okolicznościo
w ych, kolędników. A więc od kolędników i my musimy za
cząć . Zanim zabierzemy się do odtwa rzania p ostaci P asto
Talki , musimy pneistcczyć się w kolędników, którzy żar
liwie i ja k n ajpiękniej chcą historię o Bożym Narod-.'eniu 
odegnić. A więc pierwsza spraw a· zasadnicza : stosunek do 
te matu . C7 y j? - n as, aktorów? Nie - nas. kolędników. 
My, kolc;dnicy, głęboko wierzymy, że tak właś ie sprzec?:ał 
się a nioł z dia błem. że tak wąż kusił Ewe: , a później Adama, 
że na pewno chciał .go upić siwuchą . Musimy mieć te pew- · 
ność i z całym przekonaniem gra ć zupełnie serio. Naiwnie 
- z naiwnn ścią kolędn i k ów i z ich żarliwością. Wszelka b o
wiem pseudoludowa niep oradność albo, co gors7a, dystans 
w stosunku do postaci, ów podskórny uśmiesze.k pJrozu„ 
miewawczy, p ow oduje S 7tUC7ną naiwność i sztuc7 ny wd7ięk 
- cechy nie do zniesienia w jakimkolwiek przedstawieniu, 
a <:óź dopiero w tak specyficznym jak Pastoralka. (. .. ) 

Praca n a próba ch była niesłychanie intensywna. Termin 
premiery nie mógł b:vć: w tym wypadku pncsunięty. wy
zn a czała go bowiem data hvi ąt Bożego Narodzenia. Stara
liśmy się tym bardziej, że Osterwa był wówczas pr7CZ kilka 
tygodn i chnr:v. n ie chcieliśmy więc zawieść jeg o zaufania . 
przysporzyć mu kłopotów. 

W scenach muzyc-:nych pro,wad7ił nas Schiller przede 
wswstkim własną interpretacj ą. $piewał z nie7wykła wv
razistością i 7dumiewaiacą prostotą. Ta prostota była dla 
nas najl eps7ym droe;owska7em. Nic wymagał od nas 7adnej 
techniki w "k"lnPj. bał się e;ł0sfiw „wvszkolonvch". tępił bez
litośnie j akiek"lwiek manierki. Mieliśmy śpiewać zwvc7aj
nie , t Bk jak się śpiewa dla siebie . Tylko tekst musiał bvć 
wvra1isty i trzeba było mieć mocny, osobisty stosunek do 
tekstu. 

Na ostatnie próby generalne jednak zjawił się Pan Ju
liusz. ( ... ) 

Tak to z połączenia twórczych inwencji Schillera i Oster
wy powstał niezapomniany, niepowtarzalny klimat Pasto
ralki. 

Oprawa dekoracyjna była niesłychanie skromna. Po pro
stu zużytkowany został tryptyk z Judasza. Trzy mansjony 
z zasłonami z surowego szarego płótna. Gwiazda, kołyska 
po krakowsku malowana - ot, i wszystko. Kostiumy mie-
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Sprawa ósma: 
ADORACJA KRÓLÓW 

Maria, Joseph, Królowie, 
Aniołowie, Bydlątka - jak wyżej 

Sprawa dziewiąta: 
KAŻŃ HERODA 

Herod, Herodowa, Feldmarszał, 
Smierć, Diabeł, Pachoły - jak wyżej 

EPILOG 

Kolędnicy: 

E. GORZYCKA, K. MIKOŁAJEWSKA, K . SALANGA, T. 
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Aniołowie: 

I. DOBRZYŃSKA, E. GORZYCKA, K . SALANGA, T. WI
CIŃSKA„ R. MICHALSKI I W. DOBRZAŃSKI 

Przerwy: po Czwartej i Szóste j Sprawie 
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I~ A s ~''') ~lu Il A łt. 
Misterium ludowe w układzie LE O N A SC ILLERA 

Prologus 

PROLOG 

- STEFAN MIENICKI 
i Kolędnicy 

Sprawa pierwsza: 
UPADEK PIERWSZi:'.CH RODZICÓW 

Adam 
Ewa 
Diabeł 
Archanioł Michał 
Służkowie sceny 
(po italsku: „Zanni") 

STEF AN MIENICKI 
ELŻBIETA GORZYCKA 
MAREK KOŁACZKOWSKI 
ROMAN MICHALSKI 

{ 
,_ ZBIGNIEW NAWROCKI 
- ANDRZEJ WOHL 

oraz Chór 

Sprawa druga: 
ZWIASTOWANIE 

Archanioł Gabryel 
Maria 

~ 'TERESA WICIŃSKA 
- MIROSŁAWA MALUDZI:f.l'SKA 

Sprawa trzecia I czwarta: 
MARIA I JOSEPH W BETLEEM NOCLEGU SZUKAJĄ 

tudzież ADORACJA ANIELSKA 

Prologus 
Pachoł 
Maria 
Joseph 
Karc7marka 
Szlachcic 
Chlrpek 
Chłopka 
Woł 
O ieł 

STEF AN MIENICKI 
ZBIGNIEW NAWROCKI 
MJROSŁA W A IVIALUDZIŃSKA 
WŁADYSŁAW LASOŃ 
KAROLINA SALANGA 
ANDRZEJ ADAMCZEWSKI 
WLODZIMIERZ DOBRZAŃSKI 
HALINA ZBIERZYŃSKA 
ZBIGNIEW NAWROCKI 
ANDRZEJ WOHL 

oraz. Aniołowie 

Kiero.wnictwo muzyczne: Scenografia: 

R3 szard Gardo Jerzy Ławacz 
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Muzyka: 

Leon Schille1• i Jan Maklakiewicz 

Prologus 
Kory don 
Maści brzuch 
Dam eta 
Chleburad 
Ryczywół 
Bartos 

Sprawa pląta: 
ACTUS PASTORALIS 

STEF AN MIENICKI 
MAREK KOŁACZKOWSKI 
ANDRZEJ ADAMCZEWSKI 
KRYSTYNA MIKOŁAJEWSKA 
CZESŁAW GÓRKA 
MIECZYSŁAW BANASIK 
STEF AN MIENICKI 

oraz Aniołowie i Zanni 

Sprawa szósta: 
ADORACJA PASTERSl{A 

lVIaria, Joseph, Aniołowie, 
Wół, Osioł, Pasterze jak wyżej 

Hercd 
Pachoły 
Feldmarszal 
Kacper 
Melcher 
Baltazar 
Słoń 
Wielbłąd 
Żyrafa 
Anioł 
Diabeł 
Smierć 
Herodowa 

Sprawa siódma: 
O HERODZIE OKRUTNIKU 

CZESŁAW GÓRKA 
ZANNI 
ANDRZEJ ADAMCZEWSKI 
STEF AN MIENICKI 
MIECZYSŁAW BANASIK 
ELŻBIET A GORZYCKA 

• 
• 

MAREK KOŁACZKOWSKI 
ROMAN MICHALSKI 
MAREK KOŁACZKOWSKI 
TVR"l<'SA WICIŃSKA 
KRYSTYNA MIKOŁAJEWSKA 

oraz Muzykanci 

Choreografia: 

Barbara Fijewska 

l 

Sprawa ósma: 
ADORACJA KRóLOW 

Maria, Joseph, Królowie, 
Aniołowie, Bydlątka - jak wyż.ej 

Sprawa dziewiąta: 
KAŻŃ HERODA 

Herod, Herodowa, Feldmarszał, 
Smierć, Diabeł, Pachoły - jak wyż.ej 

EPILOG 

Kolędnicy: 

E. GORZYCKA, K. MIKOŁAJEWSKA, K. SALANGA, T . 
WICIŃSKA, H. ZBIERZYŃSKA, A. ADAMCZEWSKI. M. 
BANASIK, WŁ. DOBRZAŃSKI, CZ. GÓRKA, M. KOŁACZ-

KOWSKI, Z. NA WROCKI, A. WOHL I INNI 

Aniołowie: 

I. DOBRZYŃSKA, E. GORZYCKA, K. SALANGA, T. WI
CIŃSKA„ R. MICHALSKI I W. DOBRZAŃSKI 

Przerwy: po Czwartej i Szóstej Sprawie 

Asystent reżysera: Reżyseria: 

Stefan Mienieki Józef Maśliński 



liśmy krakowskie, z wyjątkiem Matki Boskie j i Sw. Józefa, 
ubranych w tradycyjne szaty. W części herodowej król i jego 
pachołcy mieli kostiumy łowickie. Trzej ·Królowil'! mieli 
naiwne tra dycyjne pł\:iszcze narzucone na strój ludowy, 
papierowe korony, a Baltazar - turban, również z kra
kowskiej chusty zrobiony. 

Ta skromność, niemal surowość oprawy zarówno deko
racyjnej, jak i muzycznej, brak wszelkiego rodzaju efek
tów teatralnych były charakterystyczną cechą przedsta 
wienia i jednym z jego uroków. 

Zamknięta pr.cmiera Pastoralki odbyła się w dzie1i wi
gilii Boże.go Narodzenia 1922 roku o godz. 21, Nie pozostały 
po tym przedsb.wieniu żadne ślady w annałach i archi
wach, gdyż nie było ono nigdzie ogłaszane. Miało ono cha
rakter uroczysta · ci wewnętrznej, niemal rodzinnej, na którą 
zaproszeni zostali przyjaciele „Reduty" i rodziny członków 
zespołu. 

(fragmenty rozdziału VII książki pt . 

Wspomnienia z „Reduty" - PIW 1960) 

aktora", a to przecież Mickiewicz kazał uczyć się sposobów 
aktorskich u wiejskiego opowiadacza bajek. Sztafetę mic
k.iewiczowską .P~1.ejął ~opiera Leon Schiller. Przyjrzyjmy 
się temu uwazmc. Za Jego lat szkolnych uprawiano prze
cież ~~ Past.oralki. jako formę tea.tru ludowe~o pod egidą 
parafu. Napisał tez Betle1em polskie Lucjan Rydel: z całym 
pocztem królów i bohaterów narodowych. Ale to wszystko 
wciąż miało służyć oświecaniu maluczkich, „ubogich du
chem". Jakże inaczej, wręcz przeciwstawnie (a zgodnie 
z Mickiewiczem) pojmuje teatr ludowy Schiller. Dla niego 
jest to skarbnica form niech nawet i prymitywnych, ale au
tentycznych. To źródło natchnień, to prawdziwa barn pod 
wielki gmach Teatru Ogromnego. To wciąż żywa legityma
cja naszej kultury narodowej. 

Pragnąc przywrócić teatrowi artystyczną świetndć i spo
łeczne znaczenie, domyślamy się jak grali Grecy, podgląda
my sekrety teatru chińskiego, pracujemy nad pantominą 
i komedią dell'arte. Leon Schiller - autor Pastoralek, in
scenizator Dziadów i entuzjasta teatru Brechta, to ten sam 
artysta teatru świadom swojej drogi. Dzięki niemu, ucznio
wi i przyjacielowi E . G. Craiga, nie z3brakło nas w dziele 
Wielkiej Reformy, która otworzyła karty teatru nowcco:esne
go. Obok Stanisławskich, Meyerholdów, Wachtangowów, Pi
scatorów. Gemierów i Jouvetów (i tylu jes-c7.e innych 
w Europie) historyk teatru umies7cza i dwa polskie nazwi
ska: Wyspiańskiego i Leona Schillera. 

Tropił tedy młody Schiller po ślada!:h tradycji: w archi
waliach bibliotecznych i p'.J jarmacznych straganach. Groma
~ził rkruchy d?wnych piękności: od kalend i pieśni staro
polskiej po XIX wieczne wr.dewile, od klasztcrnych kan
cjonałów po rubaszne śoiewki żołnierskie, stare i nowe. 
Uzbierało się tego na kilka spektakli, okrasiło zaś wiele 
Innych. Pierworodnym dzieckiem b~·ła Pastora!ka. Ofiaro
wał ją - u progu międzywojennej niepodległości - teatro
wi zawodowemu jako rndatek, powtarzam. wielkiej mił·~ści 
i wielkich prac, których miała być początkiem . Ale zn· ko
mici aktorzy. prz.yrośnieci do rutyny. nic p'.l7n ali sie na tym. 
Dooiero młody zesoół Reduty, ożywiony pod ~bnymi ideami. 
zdobył dla Pastoralki serca i umysły miłcśników teatru. 

(Pisze o tym w są siednim artykule Hanna Małkowska). 

Walczac o to, żeby ludzie t eatru p olskie.go bdi nie wy
robnikami lecz twórca m i i wspó!-gospodarzami kultury na
rcdowej. Leon Schiller przyzywał staJe sw eh uczn iów do 
„pracy naukowe j" . Teatrolo!!ia między wojenna b owiem 
była nauką be7domną . W P0lscc LudowE>i zcmrnnizowany 
pr7e7eń ośrodek badawczy zdzia ł ał już wiele. Przybvło też 
clrświ. ~ dczeń. Przywracając żvcie sta rym inscenizac.iom 
Schillera mo7Pmy nie raz stawiać kr k pew nie tam. ,!!dzie 
nas~ NauC7Vciel musiał podpierać się in u i ci ą i dom ·słem. 
Ale wszystko to. r7eC7. jasna. na skromn a mia rę naszej żar
liwości serca i umysłu. I naszych umiejętności... 
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Ann e Kawczyńska Andrzej Strzyż 

PRACE STOLARSKIE: 

Stanisław Białczak 

P RACE MALARSKIE i MODELATORSKIE : 

Paweł D Ziiechcia row 

PRACE TAPICERSKIE: 

Henryk Kubias z,czyk 

PRACE FRYZJERSKIE : 

Hanna Obraniak i Wła dysław Pawlak 

SWIATŁO : 

Stanisław Sadowski Roman Staszak 

REKWIZYTOR: 

Antoni Nowakowski Jan Janczak 

BRYGADIER SCENY: 

Marcin Pietrzak 

Kasa Teatru czynna codziennie prócz poniedziałków od godz. 
11 - 13 i 16,30 - 19,30 

Telefon: 30-57 i 30-58 

CENA PROGRAMU 2,- ZŁ. 

Opracowanie p r ogramu: MARCIN TALARCZAK 

Kal. 4395, n. 700 szt., 12. 64 - O-H'll2S 




