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Lata 1917-1924 

KALENDARIUM TWÓRCZOŚCI 
LEONA SCHILLERA*) 

Schiller, znany dotychczas jako krytyk, teatrolog i zwolennik „reformy 
teatru", rozpoczął działalność reżyserską współpracując z zawodowcami 
w Teatrze Polskim (w Warszawie - przyp. red.), później zaś osiągając 
samodzielne sukcesy oryginalnymi inscenizacjami widowisk muzycznych 
w „Reducie". 

Lata 1924-1926 

Zdobywa samodzielną placówkę w Teatrze im. Bogusławskiego w War
szawie, prezentuje tam swoje inscenizacje muzyczne i pierwsze, bardzo 
głośne przedstawienia „monumentalne" . Pod koniec tego okresu coraz 
żywiej zaczynają się w nim odzywać zainteresowania społeczno-poli
tyczne. 

Lata 1926-1934 

1926-1929. Kontynuuje w Teatrze Polskim pracę nad widowiskami 
„monumentalnymi", jednocześnie coraz bardziej interesuje się repertua
rem współczesnym, w którym poszukuje nuty społecznego protestu. 

1929-1930. W łódzkim teatrze pod dyr. Adwentowicza dokonywa śmia
łych prób realizacji tea tru „politycznego". 

1930-1932. W teatrze lwows}dm, najpierw jako kierownik dramatu, 
potem współkierujący reżyser pod dyr. Horzycy, nadal upra.wia teatr 
„polityczny", wystawiając również. i pozycje z polskiego repertuaru „mo
numentalnego" oraz widowi!<ka muzyczne. Zaczyna myśleć o syntezie 
swoich doświadczei:, którą dostrzega w społecznie zaangażowanym, poe
tycko ukształtowanym „neorealiżmie'" (Sen srC'brny Sal.omei, Krzyczcie 
Chiny). 

1932-1934. „Nowe Ateneum" (Warszawa). Ostatnia walka o samodziel
ny warsztat pracy, którą Schiller najpierw toczy pod hasłem teatru 
„politycznego", potem stopniowo zmniejszając swoje zainteresowanie tym 
kierunkiem. 

Lata 1934-1939 

Najpierw w Teatrze Polskim w Warszawie, potem w różnych teatrach 
kilku mias t reżyseruj e ~ porą ilość sztuk klasycznych i współczesnych, 
w eklektycznym raczej wyborze. Żywe zainteresowanie przejawia dla 
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pracy pedagogicznej w PIST, zajmuje się pracami redaktorskimi, pisar
skimi i organizacyjnymi. Nadal rozmyśla nad teorią i praktyką „neo
realizmu". 

Lata 1939-1945 

Lata okupacji; Schiller bierze udział w po?ziemnych pracach teatral
nych. Reżyseruje tajnie jedyne pełne widowisko - P~storc;ii~_ę w Hen
rykowie, co jest wyrazem gwałtownego wzrostu uczuc rehg1J.nych. P~
tem działalność teatralna w Oflagu w Murnau, po wyzwoleniu organi
zacja „Teatru Ludowego im. Bogusławskiego" w Lingen. 

Lata 1946--1954 

1946-1950. Kieruje Teatrem Wojska Polskiego w Łodzi, a następnie 
Teatrem Polskim w Warszawie. Mając duży wpływ na życie teatral!'le, 
oróbuje przeprowadzić swoją koncepcję teatru socjalistycznego, naw1ą
iując do przedwojennego stylu „neorealistycznego". 

1950-1954. Lata ostatnie; kierownictwo Sekcji Teat:u PIS_, prac_e o~
ganizacyjne w SPATiFie, zajęcia pisarskie i_ pedagogiczne, inscemzaCJe 
„gościnne" w teatrach dramatycznych, a takze operowych ~Hal'<:a, Hra
bina). Próby obrony swojej koncepcji teatru przed atakami polityczny
mi. Choroba. Smierć 25.JII.1954 r. 

Przedruk za: E. Csató, LEON SCHILLER. Warszawa 1968, s. GS-6fl. 

:r·ragment kantyczki Chybinskiego 
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LEON SCHILLER 

POMYSŁ „PASTORAŁKI" 

I RÓŻNE PRÓBY JEJ WYKONANIA 

~ , omysł Pastorałki. powstał na wiele lat przed wojną. Mis te-
' , rium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch wi

dowisk obrzędowych, w skład których weszłyby misteria 
pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku wesele 
wiejski oraz tzw. „ta11ce śmierci". Inny cykl stano\~rić mia
ły ballaóy ludowe i piosenki staropolskie w kształt scenicz-

ny ujc:;te. Przemyśliwałem także nad reinscenizacją dawnych komedio
-oper, wodewilów mieszczańskich itp. an tyków scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się dają moim wy .. 
chowaniem „krakowskim". Kraków w latach mojego dzieciństwa był 
jeszcze sceną, na której przez cały rok odgrywała się większo~ć owych 
widdwisk ludowych, a te, które zaginęły, łatwo dawały się w imagi
nacji odbudować na podstawie ustnej lub pisemnej tradycji. A tak się 
jeszcze zło:~yło, że od dziecka mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych 
zbiorach pieśni, w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. Wkrót
ce potem rozbiła się „bania z poezją" nad Krakowem i szary koper
sztych zmienił się w wielobarwną malowankę. 

To Wyspiai1ski wkroczył dn gmachu , wzniesionego na placu świętego 
D~cha (~), tuż obok sta.~·ożytner.o ko~ciółka świętego Krzyża (!). (. .. ) Zaraz, 
tez w „zywym teatrze wszystko się przeobraziło i głębszego sensu na·· 
brało: proces ja i Lajkonik, w e ela chłopski e, cwałujące z Bronowic do 
Mari a ckiego kościoła środkiem rynku, wianki i odpusty - a przede 
wszystkim Wav.1cl i szopka. (.„) 

Cóż dziwnego, że nit>k\(Jrym teatrologom, między innymi i mnie rzu
cić się musiała w oczy pewna filiacja, zachodząca między rudyme'ntami 
polskiej sztuki scenicznej a mickiewiczowską koncepcją teatru słowiań
skiego przyszłości? Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obejmujący w za
rys~e całokształ~ poezji ludowej, a ko11czący się „wielkiem proroctwem" -
ezyz me o takim teatrze marzy! Mickiewicz w Kolegium Francuskim? 
Czy~ nie . pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł Wyspiański? 
I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polskiego teatru monumental
nego, w ry_chłą m.ożliwość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z myślą 
opracowa111a sce111cznego szeregu widowisk ludowych na cały rok kra
kowski_' ', a w i:;lany moje wtajemniczałem kolegę z ławy szk~lnej, po
czątkuiącego wowczas aktora , Juliusza Osterwę. 

Nie potrzebuję chyba dodawać: , że chodziło mi jedynie o ukazanie 
no\~ych r:iożl~:"oś.ci ~cenicznych i przygotowanie materiału formalnego 
do .1_nsce111za~J1 w1elk1ego repertuaru polskiego. Stan bowiem tej insceni
zaCJI w oweJ epoce wołał o pomstę do nieba. Nie miałem żadnych aspi
racji dramatopisarskich i nic ambicjonowałem na punkcie naukowego 
„pobielania grobów" czyli rekonstrukcji starożytności teatralnych. z ko
ni eczności jednak i:n1;1?iałem teoretyzować. Ale w moich podróżach po 
całym obszarze dz1eJOW teatru , odbywanych pod kierunkiem mistrza 
mojego i .przyjaciela, Edwa rda Gordona Craiga , nie straciłem łączności 
z marzemem dawnym. Owszem, myśl przeciwstawienia teatru monu-
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mentalnego rozpanoszonej na ziemiach polskich tandecie pseudo-lite·
rackiej, pseudo-polskiej i pseudo-realistycznej, dziś jeszcze, najspokoj
niej w świecie, zatruwającej widownie naszych teatrów „eklektycz
nych" - myśl ta pogłębiła się we mnie i wzmocniła moją pos tawę 
estetyczną wobec przestarzałego , bezmyślnego i szablonowego niby-rea
lizmu techniki dramatopisarskiej, gry aktorskiej i formy inscenizacyjnej. 

Wojna - i to, co po niej nastąpiło, nauczyła pracowników sztuki, 
że zadania ich nie mogą ograniczać się li tylko do wysiłków czysto 
artystycznych, że „sztuka jest bronią" i że pierwej należy organizować 
„teatr wojujący'', zanim się plany „teatru triumfującego" kreśli. Ten 
nowy pogląd na społeczne zadania teatru nie od razu wycisnął piętno 
na mojej pracy reżyserskiej i inscenizacyjnej. Dosyć osamotniony na 
drodze do reformy teatru konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę 
posuwania się naprzód etapami. \Vynikł stąd przymus chwilowego cofnię
cia się i odrobienia rzeczy jeszcze nie zrealizowanych, a dla dalszego 
rozwoju koniecznych (s tylizacja „starego teatru„ , inscenizacja widowisk 
nierealistycznych, abstrakcjonizm inscenizacyjny). Z tego właśnie okre
su datuje się Pastorałka, oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, 
stylizowanych komedio-oper itp„ grywanych w Reducie i w pierwszych 
miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. Pa storałka jest tylko dokumen
tem pewnego okresu mej pra cy teatralnej. Niczym więcej. 

Temat zasadniczy Pastorałki, ozdobiony licznymi intermediami i bar
dziej szopkowo niż mistery.inie ujęty, ukazał się po raz pierwszy na 
scenie Teatru Polskiego w \Va rszawie vV r. 1919. Konstrukcja sceny, po 
mysłu W. Drabika, naśladowała szopkę krakowską, pozwalając akcji 
rozwijać si ę na dwóch piętrach i w bocznych wieży cach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały s ię w latach 192~l i 1924 
w Reducie. Tu zdecydowałem się uwypuklić wszystkie momenty mi
steryjne, a folklor przedstawić, że się tak wyrażę, „na surowo", bez 
kunsztownych wymysłów i burleskowych przejaskrawień „zawodowego" 

· teatru. Zamierzeniom moim sprzyjało znakomicie ubóstwo środków tech
nicznych, a jeszcze więcej młodośt: i entuzjazm Redutowców. Ton, osiąg
nięty przez Redutę, był czymś jedynym w swoim rodzaju i na innych 
scenach; w innych warunkach artystycznych i w innym nastroju nie 
dał się powtórzyć . 

Godzi się zaznaC'zyć, że aktorzy redutowi w owym czasie z humorem 
ludzi świętych uprawiali cnotę niewiarygodnej wprost nędzy, co nie 
przeszkadzało im śpiewać, tańczyć, grać najmniejsze role, statystować, 
sporządzać rekwizyty i kostiumy - bezimiennie, gdyż afisz ni e podawał 
ich nazwisk. 

Nie mogąc inaczej tym arcydoskonałym kolędnikom wyrazić mej 
nieskończonej wdzięczności, dekonspiruję po raz pierwszy nazwiska głów
nych wykonawców Pastoralld: MARIA - Myslakowska, JOSEPH -
ś.p. Turczyński i Zbyszewski, ARCHANIOŁ MICHAŁ - Żabczyńska 
i Knobelsdorf, ARCHANIOŁ GABRYEL - Żabczyński, ADAM - Ja
racz i Brodzikowski, EWA - Perzanowska, Kunce\.viczówna, Wiercii1-
~ka, KRÓL KACPER - Kochanowicz, KRÓL MELCHER - Wierciński, 
KRÓL BALTAZAR - Miciński, KORYDON - ś.p . Poręba i Al. Wasie!, 
MAŚCIBRZUCH - Zbyszewski i Arnoldt, DAMETA - Zawistowski, 
CHLEBURAD - Żabczyński , RYCZYWÓŁ - Bog. Wasiel , BARTOS -
Kiernicki, ŻYDEK -- Jamiński, RABIN - Janicki, HEROD - Chmie
lewski , HERODOWA - Hohendlinger i Kunina, KARCZMARKA - .Ja
kubowska, śMIERC - Hollakowa, Hohendlinger i Życzkowska, DIA
BEŁ - Zawistowski . (.„) 
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Muzykę do Szopki Staropolskiej (granej w r. 1919 w Teatrze Pol
ski~), w licz~ie ~O numer?w skomponowałem sam. Częścią tego ma
teriału, odpow1edmo zmodyfikowanego, posłużyłem się w roku 1923 w Re
ducie. ~ie mając pieniędzy na orkiestrę, kierownictwo Reduty orzekło 
a?ym Ja d~ ś~iewóv.'. na .f?rtepianie, i_ista.wionym na widowni, akompa-' 
mował - 1, Jak tw1erdz1h Osterwa 1 Limanowski, tak było najlepiej. 
~V .roku 1924 sko_rzyst~liśmy ze współpracy naszego „brata muzycznego", 
sw1etn.e.go organisty 1 choralisty, Bronisława Rutkowskiego. Wówczas 
to częsc muzyczna Pa~toralki wzbogaciła się o szereg chorałów z r. 1635, 
~ muzykę ludową zinstrumentował Rutkowski na zespół smyczkowy 
1 klarnet. W 1:eatrz~ im_. .Bogusławskiego wykonano Pastorałkę z mu
z~k~ w układzie m01m 1 Jednego z najwybitniejszych dziś przedstawi
cieli młodszej muzyki polskiej, Jana Maklakiewicza. 

Warszawa, listopad 1929 

Posłowie Leona Schillera do „PASTORAŁKI" wydanej w 1931 r. nakładem 
INSTYTUTU TEATRÓW LUDOWYCH W WARSZAWIE. Skróty pochodzą od red . 
programu. 

e 

' EDWARD CSATO 

JASEŁKA LEONA SCHILLERA*) 

~dnym z pierwszych scenicznych dziel Schillera była -
jak pamiętamy - Szopka staropolska wystawiona w Teatrze 
Polskim w Warszawie w styczniu 1919 r. w reżyserii Alek
sandra Zelwerowicza. Na afiszu czytamy, że ją „polskim 
rymem spisał i własnego utworu sinf'oniami okrasił Leon 

Schiller';, czytamy również, że on sam „kompanię ko',mediantów (.„) śpie
wów i saltów nauczył". Pamiętamy, że widowisko to nie zdobyło więk
szego rozgłosu, ale ukazawszy się po kilku latach (24 grudnia 1922\ 
w nowym opracowaniu , jako Pastorałka, na scenie „Reduty", uzyskało 
ogromny sukces artystyczny i s tało się progiem w karierze scenicznej 
Schillera. 

Pastorałka - widowisko pierwsze z owego redutowego cyklu, więc 
najbardziej zaskakujące nie przygotowaną jeszcze publiczność swoją no
wością, świeżością, oryginalnością, a j ed nocześnie prostotą. Właśnie atmo
sfera aż pokornej niemal zespołowości, cechująca ówczesną „Redutę", 
a także o;kromność jej środków materialnych , przyczyniły się do tego 
sukcesu. Przed czterema laty , zmontowawszy podobną „szopkę" dla bo
gato wyposażonego Teatru Polskiego, nie uzyskał Schiller nawet cienia 
podobnej uwagi. Można się domyślać, że mimo usiłowań autorsko-kom
pozytorskich Schillera i mimo reżys ·=rii Zelwerowicza, zaliczanego prze
cież do w ybitnych reżyserów nowej szkoły, przed~tawienie w Teatrze 
Polskim wyszło przyci P,żko, a przede wszystkim w oczach widowni spro
wadziło się do nieco odmienionej wersji tradycyjnej szopki . Zauważono 
odmiany, nie spostrze:':ono zamysłów nowatorskich. W „Reducie" zaś 
właśnie one wystąpiły na pierwszy plan. Nie parafialno-narodowe od
wzorowanie legendy o Narodzeniu Pańskim zachwyciło zgromadzoną 
w małej salce widownię, bo z takimi odwzorowaniami, lepszymi czy gor
:ozymi, stykała się ona od dzieci1'lstwa, ale persyflaż owego odwzorowania, 
łączący delikatny sentyment z jeszcze delikatniejszą ironią: przepuszcze·
nie fabuły ewangelicznej przez pryzmat ludowej świadomości, z jedno
czesnym uczynieniem z tej świadomo~ci właściwego artys tycznego te
matu widowiska . 
Łatwo związać Pastorałkę z ideami teatralnymi Młodej Polski i z naj

wczei;niejszymi doświadczeniami artystycznymi Schillera, gromadzonymi 
w tym właśnie okresie. Znane jest zainteresowanie ludowością, szcze
gólnie silnie rozbudzcine pod koniec XIX wie>ku, a wyrażające się m. in. 
w prcgramie Polskiej Sztuki Stosowanej, w dziełach literackich i pla
stycznych, niezmiernie oryginalny wyraz znajdujące w twórczości Wy
spiańskiego: wiadomo o żywych dyskusjach. jakie toczyły się w związku 
z koncepcją „teatru ludowego", który powinien wyrastać z rodzimego 
podłoża, z polskiej tradycji. „Rodzima tradycja polska to przede wszyst
kim jasełka" - zauważa słusznie (w odniesieniu do młodopolskich 
poglądów) Irena Sławińska we wstępie do antologii Myśl t eatralna Mło
dej Polski. - „Tu consensus omnium zupełny, z zastrzeżeniem, też ogól
nie przyjętym, że dotychczasowa praktyka szkolna i parafialna wymaga 
gruntownej rewizji. Z tego też względu Towarzystwo Kółek Rolniczych 
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POZNAŃ - SEZON 1972/73 PREMIERA: 22 GRUDNIA 1972 
LEON SCHILLER 

PASTORAŁKA 
MISTERIUM LU!10WE Z MUZYKĄ LEONA SCHILLERA I .JANA MAKLAKIEWICZA PRZEZ GRUPĘ KOLĘDNIKÓW SPOD SZAMOTUŁ ODGRYWANE 

POSTACI ODTWARZANE PRZEZ KOLĘDNIKÓW: 

PROLOGUS - ZBIGNIEW ROMAN 

SPRAWA PIERWSZA (UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW): 

ADAM 
F.WA 
DIABEŁ 
ARCHANIOŁ MICHAŁ 

- E DMUND PIETRYK 
-- SlDONIA BŁASlNS'KA 
- LESZEK DĄBROWSKI 
- EDWARD WARZECHA 

PA KOS 
KOP ET 
CHRUŚCIEL 
MIS 

- LESZEK DĄBROWSKI 
- JÓZEF ONYSZKIEWICZ 
- EDWARD WARZECHA 
- EOMUND PIETRYK 
- PIOTR STEFANIAK 
- ZBIGNIEW S'TARSKI 
- MICHAŁ GRUDZINSKC 

GRZEŚ 
GRIGER 
ŻYDEK 
TURON - STANISŁAW STANIEK, JÓZEF ONYSZKIEWICZ 

SPRAWA DRUGA (ZWIASTOWANIE): 
ARCHANIOŁ GABRYEL - KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
MARIA - DANUTA BOROWIECKA 

SPRAWA TRZECIA (MARIA I JOSEPH W BETLEEM NOCLEGU S'ZUKAJĄ): 

PACHOŁ 
.JOSEPH 
MARIA 
KARCZMARKA 
SZLACHCIC 
CHŁOPKA 
CHŁOPEK 

- ZBIGNIEW STAR,!ń:I 
- MARIAN POGASZ 
- DANUTA BOROWIECKA 
- SŁAWA KWAŚNIEWSKA 
- HENRYK ABBE 
- !'ALINA PRZYBYLSKA 
·- f ;L'G ENIUSZ KOTARSKI 

SPRAWA CZWARTA 
ANIOŁOWIE 

(ADORACJA ANIELSKA) : 

WOŁ 
OSIOŁ 

- KRYS'TYNA BARTKIP:WICZ , SIDONIA BLASlNSKA, 
SLAWA KWAŚNIEWSKA, URSZULA LORE~<Z, JANI
NA MARISÓWNA, HALINA PRZYBYLS'KA, TERESA 
WAŚKOWSKA 

- JÓZEF ONYSZKIEWICZ 
- STANISŁAW STANIEK 

SPRAWA PIĄTA (ACTUS PASTORALI5'J: 
KORYDON 
MASCIBRZUCH 
DAMETA 
CHLFBURAD 
RYCZYWÓŁ 
BARTOS 

- SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI 
- TADEUSZ WOJTYCH 
- MICHAŁ GRUDZIŃS'KI 
- STANISŁAW STANIEK 
- HENRYK ABBE 
- ZBIGNIEW ROMAN 

SPRAWA SZÓSTA (ADORACJA PASTERS'KA): l ANIOŁOWIE, MARIA, JOSEPH, PASTERZE - J.W. 

>PRAWA SIÓDMA (O HF.RODZIE OKRUTNIKU): 

J 
HEROD - TADEUSZ WO.JTYCH 
PACHOŁ I - EDMUND PIETRYK 
PACHOŁ II - PIOTR STEFANIAK 
PACHOŁ III ·- ZBIGNIEW STARSKI 
KROL KACPER - ZBIGNIEW ROMAN 
KRÓL MELCHER - EDWARD WARZECHA 
KROL BALTAZAR - HENRYK ABBE 
FŁLDMAHSZAŁ - S'ŁAWOMIR PIETRASZEWSKI 
ANIOŁ - JANINA MARISÓWNA 
SMIERC - HALINA PRZYBYLSKA 
DIABEŁ - LESZEK DĄBROWSKI 
ASTROLOG - EUGENIUSZ KOTARSK I 
HERODOWA - SŁAWA KWASNIEWS'KA 

SPRAWA ĆSMA (ADORAC.JA KROLOW): 
ANIOŁ I - .JANINA MARISÓWNA 
ANIOŁ II - - URSZULA LORENZ 
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zwraca się do Rydla o napisanie nowego tekstu". Wybór na pewno był 
trafny, wszak Rydel należał do tych, którzy sądzili, że widowisko ja
sełkowe „jest to jedyny zarodek naturalny, jedyne organiczne ziarno 
teatru ludowego, tkwiące w ludzie". Napisał bardzo udatne jasełka, któ
re przez wiele lat byly włączane do repertuaru nie tylko ludowych 
teatrów. 

Autcjr konstruujący nowe jasełka mógi nadać im własną formę i uroz
m11icić własnymi pomysłami, ale zasadniczo elementy swego dzieła mu
siał wyławiać z folkloru i ze staropolskiej szlacheckiej tradycji, z prze
kazanych przez nią obyczajów bożonarodzeniowych, pieśni, kolęd i pa
_storałek. Przekonanie o niezmiernie ścisłym związku istniejącym po
między współczesnymi zwyczajami ludowymi i dawnymi szlacheckimi, 
to również jeden z kanonów naszej neoromantycznej folklorystyki. „A bo 
chłop i ma coś z Piasta, coś z tych królów Piastów - wiele" - powia
dał Gospodarz w Weselu, a jeszcze z większym naciskiem i bardziej 
~erio wyraził tę myśl Rydel w cytowanym powyżej artykule o teatrze 
wiejskim przyszłości: „Można by przechodzić rys po rysie i odkrywać 
w naszym chłopie wszystkie znamiona dawnej szlachty". W ten spo
sób folklorystyka łączyła się z zainteresowaniem dawnością i powstała 
z tego jedna wielka dziedzina ntuki prostej a rzewnej, budzącej pa
triotyczne na5troje przez kierowanie emocjonalności ku temu co „znane 
i kochane". W środowisku ziemiańsko-mieszczańskiej inteligencji nic 
było przecież - jeśli ten zakres doświadczeń brać pod uwagę - ró7;ni
cy pomiędzy tradycjami narodowymi a domowymi. ów rzewnie ser
deczny ton, w którym wyobrażenia ojczyzny, domu rodzinnego, opiekuń
czej macierzyńskiej dłoni na główce dziecka stapiają się w jedno (jak 
gdyby idealną stanowiąc ilustrację dla wypowiedzianych później przez 
Junga myśli o „archetypie Matki") - nie był bynajmniej czymś obcym 
Młodej Polsce, przeciwnie, stanowil jakby biegun przeciwny w sto
sunku do modernistycznej europejskości, do lotów po szerokim (i obcym) 
świecie „ptaków-żurawców", do różnych baudelaire'yzmów, rimbaudyz
mów, awangardyzmów. Wyspiański z ogromną silą nadal tym nastrojom 
artystyczną formę, kiedy Konradowi w Wyzwoleniu, zmęczonemu i roz
drażnionemu dyskusją z Maskami, kazał ujrzeć przed sobą sielankową 
wizję: „Tejże samej chwili otwierają się podwoje środkowej ściany 
w głębi i widać izbę niewielką mieszkalną i drzewko oświetlone- i ustro
jone, zawieszone u stropu . Nad kolebką pochylcma matka ssać di;je piersi 
dzieciątku i kołysze sif; w takt nuconej półgłosem kolędy. Aniołowie 
to obstąpili kolebkę chórem". 

W tradycji domowej niezmiernie silnie zakorzenione były również 
zainteresowania Schillera ową dziedziną, w której folklor łączył się 
ze starodawnością , a nad wszystkim unosi! się duch muzyki. „W bi
bliotece domowej - przypomina! sobie z okazji łódzkiej premiery 
Kramu z pi.osenkami - było kilka tomów Kolberga, bardzo zniszczony, 
na bibulastym papierze drukowany egzemplarz Pieśni ludu galicyjskiego 
Wacława z Oleska, jakieś pożółkłe piosenniki datujące się z pierwszego 
ćwierćwiecza ub. wicku, albumy z nutami modnych podówczas ary
jek, kupletów i tańców itp. szpargały. Na poczesnym miejscu znajdo
wało się pierwsze wydanie Krakowiaków i górali Jana Nepomucena Ka
mińskiego, piękną ryciną Stachowicza ozdobione. Miało jeden defekt: 
nie posiadało dodatku muzycznego, ale rodzina znała na pamięć me
lodie wszystkich śpiewów. Piosenki Arthura (sic!) Barthelsa śpiewano 
u nas co wieczór. W podobny sposób zaznajomiłem się z wyjątkami róż
nych komediooper i wodewilów polskich. W siódmej i ósmej gimna
zjalnej udało mi się skompletować wszystkie dzieła Kolberga, nabyć 
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lepszy egzemplarz Vlacława z Oleska k · 
dotrzeć do K Wł Wć · · k " „ z muzy ą Karola Lipińskiego 
L d " . . . . . i;c1c iego, Zegoty Paulego, roczników w· ł „' 

" u u 1 matenałow etnograficznych ( ) Nieco . . . " is '! ' 
~:~nego n_id~aju obsesji teatralnej, poc~·ąłem zbie;';;~ze!,~1eilk_ulegaJąc 

zaJu s~ros~~e~czyznę s~enopisarską, przede wszystkim ols~ iego ~o
le kruki dz1siai tym większą przedst . } dl . P ą ( ... ). B1a
każdego tekstu dołączony był dos ć s f wia.y. a mnie wartość, że do 
tepianowy ze Śf.liewami. v.r ten s ~sób aranme opracow~ny .wyciąg for-
pios1en~k, których tekst tylko noto;,.,ali nk~zt~~~~mzb~:~~c~:„_w1elu starych 

V. t.\ m samym artykule Schiller stwierdzał że od · 
lone~o Balonika'', zu inspiracją Noskowski ' P . . wplyw~m. „Z1e
zamiłowania jego skrvstalizow~ły si . ego, T;z~11:isk1ego i innych 
~bieractwo moje nabr.ało większego ~e~~suzcze ~yr~zm.eJ: „O? t~j chwili 
Je opracowywać naukowo parafrazować p t P kze _onalem się, ze warto 
ce zaś po?yt w Paryżu p~zyniósł jeszcze ~~da~k~\~e muzyczni~" · , W~rót
takty z piosenką starofrancuską i kabaret t . z~~odmenia, .lrnn
bert i poetcs chansonnier.~· w z ową ~orczosc1ą Yvette Guil
dla estrady, a póżniej dla„t~~t.rus /;~tk? to. zrodziło pokusę wskrzeszenia 
townych ludowvch i psPudoludowy h~1~ m~znanych, a uroczych i efek-

" . · · - c sp1ewow naszych" . 
Ze Schiller c ała tę dziedzine t . kt . . 

o tym dowodnie ~wiadczą słowa ~vy~~wf~~a~. Jako ~1eroz_dzieln.~ jedność, 
„Trwalszy ślad tych upodobriń muz z1ane w .. utobwgrafu z 194<i r.: 
nych jego harmonizacjach przeróbk ycłzn~ch Schillera pozostał w licz
teresowań zbieranych i sv~tematy7o ac l i hpo<;J ,kątem teatralnych zain
polskich. Z tych poszuki;ań mu~ ~ary~ . p1e~niach ludowych i staro
potem _b~ga te zbiory, z nich zaś u:~d~ o:.1czno- udoz~awc~~ch . po~staną 
postne-wielkanocne, wszelkie widowis~ .1ę Pastorałka, misteria_ w1elko
wych osnute oraz monhże ins, . a na motywach obrzędow ludo
checkich, mieszczańskich ci prze~':n~lZ?~~~;,ch dawnych piosenek szla
ch wały wesoło.ści i Kramy' z pios:1~~a\~i ' o~~-kBandurki, Kuligi, Po
\~ Teatrze im. Bogusławskie"o w rad" , • PU 1. ow!łne w „Reducie"', 
nw po wyjściu z niewoli n: 'terenle i~ \\ ars~~wsk1m_ l ~'"'.owskim, ostat
nym przez siebie wędro\~nym teatr lkupaCJ1 bryt?'JSkleJ w prowadzo
niPszczęsnych wysiedleńców do po zet uddowym, ktory pif'śnią i słowem 
dz"m . . wro u o OJczyzny wzywał" J k , i y, 1 w tym wyznaniu zo < tał d b"t . d ". - . a w1-
tycznej ludowości , tak wyraźn; w odocz~ ~.1e P~ ~reslo_ny motyw patrio-
przez Młodą Polske. ciu ca ei oweJ kategorii zjawisk 

Tak więc inspir;torska rola k b t 
d~inę, która ściśle - - zwyczajO\io a::e~z \~~kracza tu daleko poza dzie-
N1e. najważniejszą wagę w tym przypadku10~~c k 

1
?0 k~?a~etu należy . 

recie - przede wszys tkim w z·. 1 . o o icznosc, ze w kaba
z. sekretami techniki pozwai~j~~~;;;~ Balo~iku" - ZaI_Joznał się Schiller 
l_iryczne ująć w zobiektywizowana / e związane z p10_senką przeżycia 
ze przez kilka lat wyst~py ublic·z ormę .artystyc~ną . Nie. z?pominajmy, 
„kab_aretowy" czy „estrado~iy" a n~ ~ch1iller~ miały własnie charakter 
senk1 staropolskie ludowe żol~ier k~ z~ Y \\ swym repertuarze pio-

' • s ie 1 powstałe w kręgu cyganerii. 

•) Przedruk z: E Csató LEON 
(wybór fragme~tów i tvtul pocl~;~~ł/LLdERd. W a rszawa 1968, s . 15-16 i 122--125 

· o re . programu). 
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jĘDRZEJ KITOWICZ 

O JASEŁKACH 

amy vviadomość z ewangelii, że Chrystus narodzony w staj
ni. złożony był in praesepio. Praesepe znaczy w polskiej 
mowie żłób. Jasła zaś zowią się zagrody pod żłobem, gdzie 
słomę na podściel pod konie służące kładą; mówią się też 
j as ł a, kiedy w oborach, w których bydło stawa, nie masz 

żłobów tylko w takie zagrody, z deszczek zrobione. kładą dla bydła 
słomę \ sypią sieczkę. Tl"n, co pierwszy wymyślił jasełka, o których 
niżej będę pisał, rozumiał, że jasia i żłób są imiona jednę .rze~z. zna
czące. tę samą, co słowo łacińsk ie praesepe, przeto lalkom swoim i fr:is~
kom dziecinnym, którymi wyrażał Narodzenie Chrystusowe, nadał imię 
j as e ł ka. Które kiedy nastały do Polski, nie wiem, jak jednak pa
mięcią zasięgam, we wszystkich kościołach były uży:van e; obcl:odzono 
je tak jak groby wielkopiątkowe, lubo mało co ludzie s tateczni, tylk~ 
najwięcej matki, m a mki i piastunki z dziećmi, studenci. z dyrektorami 
i młodzież doroślejsza obojej płci, pospólstwo zaś drobne niemal wszystko. 

Pomienione jasełka były to ruchomości małe, ustawione w jakim 
kącie kościoła a czasem zajmujące cały ołtarz, niżej i wyżej po bokach, 
tylko jednę mensę ołtarzową nie zaprzątnioną sobą zostawując dla od
prawowania mszy świętej wolną. 
Bvła to w pośrodku szopka mała na czterech słupkach , daszek sło

mia;1y mająca wielkości na szerz, dłuż i na wysz łokciowej; pod tq 
szopką zrobio~y był żłóbek, a czasem kolebka wielkości ćw~erćłokci?wej, 
w tej lub w tym osóbka P ana J ezusa z wosku albo z papieru kleJoi:e
go albo z irchy lub płótna konopiami wypchanego uformowana, w pie
lu;zki z jakich płatków bławatnych i płóciennych zrobione uwiniona; 
przy żłóbku z jednej strony wół i osieł z takiejże mat~ryi jak .i osób~a 
Pana Jezusa ulane lub utworzone, klęczące i puchan1em swoim Dzie
cinę Jezusa ogrzewające, z drugiej stron~ Maryja i Jó~ef . stoją~y .Pr~y 
kolebce w postaci nachylonej, a fek t natęzonego kochania i podziwienia 
wyrażający. 

W górze szopki pod dachem i nad dachem aniolkowie unoszący się na 
skrzydłach. jakoby śpiewający GLoria in excelsis Deo. Toż dopiero w nie
jakiej od ległośc i jednego od drugiego pasterze I_Jadający na kolana przed 
narodzoną dzieciną, ofiarujący Mu dary swoJe, ten masła garnuszek, 
ów syrek, inny baranka, inny kożlę; dalej za szopą I_JO obu st.roi:a~h. pa
stuszkowie i wieśniacy: jedni pasący trzody owiec 1 bydła, mm sp1ą~y, 
inni do szopy śpieszący, dźwigający na ramionach barany, ~o~ły; mię
dzy którymi osóbki rozmaity stan l.udz! i ich za~awy . wyrazaJące: ~a
nów w karetach jadących, szlachtę i mieszczan pieszo idących, chłopow 
na ta rg wiozących drwa, zboże, siano, prowadzących woły, . orzący.eh 
pługami, przedających chleby , szynkarki. róż1~~ trunki szynkuJące, m~
wiasty robiące masło , dojące krowy, Zydow rozne towary do sprzedama 
na ręku trzymających, i tym podobne akcyje ludzkie. 

Gdy zaś nastąpiło święto Trzech Królów, tedy przystawiano do tych 
jasełek osóbki pomienionych świętych, klęc~ących. przed naro?z~nym 
Chrystusem, ofiarujących Mu złoto, myrrhę 1 kadzidło, a za 111m1 or-
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szaki ich dworzan i asystencyi rozmaitego gatunku: Persów, Arabów, 
Murzynów, laufrów, masztalerzów, prowadzących konie pod bogatymi 
siądzeniami, sloniów, wielbłądów. Toż dopiero wojska rozmaitego gatun
ku: jezdne i piesze, murzyńskie i białych ludzi, namioty porozbijane, 
na koniec przez imaginacyją, za związek rzeczy występującą, regimenta 
uszykowane polskiej gwardyi, pruskie, moskiewskie, armaty, chorągwie 
jezdne, usarskie, pancerne, ułańskie, kozackie, rajtarskie, węgierskie i in
ne rozmaite. Na takie jasełka sadzili się jedni nad drugich , najbardziej 
zakonnicy. Celowali zaś innych wszystkich wielością i kształtnością ka
pucyni; a gdy te jasełka, rokrocznie w jednakowej postaci wystawiane, 
jako martwe posągi nie wzniecały w ludziach stygnącej ciekawości, 
przeto re formaci , bernardyni i fra nciszkanie dla większego powabu ludu 
do swoich kościołów, jasełkom przydali ruchawości, między osóbki sto
jące mięszając chwilami ruszane, które przez szpary, w rusztowaniu na 
ten koniec zrobione, wytykając na widok braciszkowie zakonni lub in
ni posługacze klasztorni, rozmaite figle nimi wyrabiali. Tam Żyd wy
trząsał futrem pokazując go z obu stron, jakoby do sprzedania, które 
nadchodzący znienacka żołnierz Żydowi porywał. Żyd futra z ręki wy
puścić nie chciał. Żołnierz Żyda bił, Żyd porzuciwszy futro, uciekał. 
Żołnierz wydarte futro Żydowi przedawał nadchodzącemu mieszczanino
wi, a wtem Żyd skrzywdzony pokazał się niespodzianie z żołnierzami 
i instygatorem, biorącym pod wartę żołnierza przedającego futro i miesz
czanina kupującego. Gdy taka scena zniknęła, pokazała się druga, na 
przykład: chłopów pijanych bijących się pałkami, albo szynkarka ta1'1-
cująca z gachem i potem od diabła razem oboje porwani, albo śmierć 
z diabłem najprzód tańcująca , a potem się bijące ze sobą i w bitwie 
znikające. To znowu musztrujący się żołnierze, tracze drzewo trący i inne 
tym podobne akcyje ludzkie do wyrażenia łatwiejsze, które to fraszki 
d ziecinne tak się ludowi prostemu i młodzieży podobały, że kościoły 
n apełnione bywały spektatorem, podnoszącym się na ławki i na ołtarze 
włażącym; a gdy ta zgraja, tłocząc się i przymykając jedna przed dru
gą, zbliżyła się nad metę założoną do jasełek, wypadał wtenczas spod 
rusztowania , na którym stały jasełka, jaki sługa kościelny z batogiem 
i ~ropiąc nim żywo bliżej nawinionych , nową czynił reprezentacyją, dal
sze.mu _.spektatorowi daleko śmieszniejszą od akcyj jasełkowych, kiedy 
u ciekaJący w tył przed batogiem, jed ni przez drugich na kupy s ię wy
wracali, drudzy rzeźwo z ławek i z ołtarzów zskakując jedni na drugich 
padali, tłukąc sobie łby, boki, ręce i nogi, albo guzy i sińce bolesne 
o twarde uderzen ie odbierając . 

Takowe reprezentacyje ru chomych jasełków bywały - prawda -
w godzinach od nabożeństwa wolnych, to jes t między obiadem i nieszpo
r a mi, ale śmiech, rozru ch i tumult nigdy w kości ele czasu ani miejsca 
znajdować nie powinien. Dla czego, gdy takowe reprezentacyje coraz 
ba:d~iej wzmagając się doszły do ostatniego nieprzyzwoitości stopnia, 
ksiązę T eodor Czartoryski, biskup poznański, zakazał ich, a tylko poz
wolił wystawiać nieruchawe, związek z tajemnicą Narodzenia Pail
ski~go mające .. ~o którym zakazie jasełka powszedniejąc coraz bardziej , 
w Jednych kosc1ołach zdrobniały, w drugich w cale zostały zaniechane. 

>) Jędrzej Kitowicz. Opis obyczajów za panowania Augusta III . Wrocław 1970, 
S, 57--61. 
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JAN ST. BYSTROŃ 

WIDOWllSKA LUDOWE*) 

g idowiska te mają za sobą długą i dostojną przeszłość; są 
to przeżytki średniowiecznych misteriów. Dla uplastycz
nienia treści danego święta , dla zainteresowania wiernych, 
wreszcie dla podniesienia uroczystości organizowały władze 
duchowne przedstawienia, związane ściśle z danym świę

tem; zrazu były to tylko żywe obrazy, ale potem aktorzy ci zaczęli od
grywać ułożone z góry sceny i tworzyć typowe przedstawienia teatralne. 
Były to widowiska dla wszystkich wiernych; odgrywano je najczęściej 
pod gołym niebem, na cmentarzu, czasem i w kościele. Repertuar tych 
misteriów był dość znaczny; obejmował on szereg scen związanych 
z Bożym Narodzeniem, z Wielkanocą, ponadto jeszcze poszczególne więk
sze święta także mogły mieć swe misteria. Aktorami byli tu najczęściej 
uczniowie szkół katedralnych czy parafialnych, w miastach uniwersy
teckich także i akademicy; zapewne i zakonnicy brali czynny udział 
w tych przedstawieniach. Za wpływem zagranicznym dostały się ie mi
steria także i do Polski, gdzie z czasem przekształciły się w widowiska 
ludowe, mające obszerny repertuar, zasadniczo jednak operujące sztu
kami związanymi z kalendarzem i wystawianymi w odpowiednie święta . 
W szesnastym wicku słyszymy już o dwóch trupach aktorskich, które 
uzyskały większy rozgłos: krakowskiej, z akademików złożonej, i czę
stochowskiej, przez paulinów zorganizowanej ; poza tym odgrywano roz
maite misteria doraźnie zebranymi siłami. 

Aktorzy ci, żywioł ruchliwy, inteligentny i pomysłowy, są głównym 
czynnikiem rozwoju tej formy teatru. Wystawia się wciąż dawne mi
steria, ale w coraz to nowej formie; ten sam temat bywa opracowy
wany szereg razy, nieraz bardzo szczegółowo (jak np. przewlekła, sze
reg razy zresztą przedrukowywana i bardzo często grywana Historia 
o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim paulina Mikołaja z Wilko
wiecka z połowy XVI wieku). Ale prócz widowisk religijnych próbują 
także czasem aktorzy ci i świeckich, na wzór humanistyczny, a nadto 
pomiędzy poszczególne akty przedstawienia włączają drobne wstawki 
o charakterze komic:.mym, „intermedia", które potem rozwijają się 
w osobny rodzaj literacki. Ale losy tego teatru są przesądzone z chwilą 
powstania teatru szkolnego i dworskiego, które skupiają u siebie całą 
publiczność wykształconą, mającą pewien poziom ambicyj kulturalnych; 
teatr ludowy staje się coraz to bardziej widowiskiem nieudolnym, 
naiwnym, jaskrawym, wyśmiewanym przez wyższe warstwy. 

Ale to, co raz wejdzie do świadomości szerokich sfer ludowych, nie 
ginie tak łatwo . Rozwiązały się zespoły aktorów, duchowieństwo od
mówiło pomocy w organizowaniu tych przedstawie6, ale same widowiska, 
choć w stanie szczątkowym i sprymitywizc.wanym, trwają do dziś dnia . 
Wiejskie „herody", tradycyjne widowiska, w których parobcy recytują 
z pamięci sceny, przedstawiające rozmowy króla Heroda z dworzana
mi, wizytę trzech króli u Heroda, wreszcie śmierć króla i porwanie 
go przez diabła, oto żywa jeszcze pozostałość dawnego mis terium. Da
leko rzadsze są sceny z Marią i Józefem, szukającymi schronienia, sceny 
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rajskie z Adamem i Ewą i kilka innych jeszcze; ale i to szczątek daw
nej tradycji. Tu wreszcie należą nieudolne, proste w pomyśle i niewy
bredne w wykonaniu sceny komiczne, także na wsi tu i ówdzie docho
wane, radujące widzów niewyszukanymi konceptami i bójkami, które 
staczają improwizowani aktorzy; są to dawne intermedia. 

Przedruk za: J.S. Bystroń, DZIEJE OBYCZAJÓW w DAWNEJ pOLSCE. Warszawa 
1960, T. I, s. 414-415, 

p;erws~y pokaz Pastorałki - rok 1922, Warszawa Teatr Reduta 

„W sobotc: 23.XII„ w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia około 18-tej 
w Sah Redut.owej spotykają _się wsz~scy redutowe,~ -: pod prz!'w~dem Osterwy 
1 L1m::inowsk1ego - na wspolnei "'!~czerzy . vdgihinei (obecnosć obowiązkowa), 
o 21-eJ wobec ~apro.szonych przyj11:c10ł,- gcsci 1 rodzin rozpoczyna się pierwszy 
pokaz Pastorułh r>oo komendą Schillera, prowadzącego widowisko „od pianina". 
:ren pokaz przeidz~e do le.gendy jako zgoła wyjątkowe zestrojenie teatru, obrzędu 
1 ludowego arc?'~?.1ela ~ Jednym ekstatycznym przedstawieniu. Po fini;le Schiller 
1 Osterwa „paoaią sobie w ramiona i płaczą ze szczęścia". wszvscy wykonawcy 
nagle .rozu.mi~Jq, że .tei:o wieczoru dokonali c : ·egoś niezwykłego, 'nawet ci, którzy 
za lrnhsam1 wsciekah się, ze na,vct Wigilię ukradł im przeor Juliusz", 

(J, Szczublewski) 
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NOTA 
O EGZEMPLARZU 

r-=="'"ll~ astoralka Leona Schillera od chwili swej prapremiery w roku 
19HJ przeszła wieie metamorfoz i była kilkakrotnie zmie
niana i przepracowywana przez swego twórcę zarówno 
w warstwie muzycznej jak i tekstowej . Spektakl nasz 
wspiera się na ostatniej wersji autorskiej (z lat pięćdzie

siątych)_ Skreślenia dokonane przez reżysera dotyczą kilku kwestii mó
wionych i chorałów wielogłosowych, ale zasadniczo zachowane zostały 

wszystkie sc0ny oryginału w ustalonej przez Schillera kolejności. 

Sytuacja sceniczna zachowuje wierność wobec przyjętej przez Schille
ra konwencji misteryjnej; tak więc z prawej strony sceny (patrząc od 
aktora) ukazują się postaci dobre, z lewej - złe. W części środkowej 

odbywają się najważniejsze sceny religijne (scena w Raju, Zwiastowa
nie i wszystkie Adoracje). Przestrzeń pierwszoplanowa jest „terenem 
ziemskim". 

Zasadą organizującą cały spęktakl jest zastosowanie „podwójnej gry" : 
zespół aktorski gra grupę kolędników wiejskich, którzy przedstawiają 

jasełka. Kolędnicy ci w typach i zachowaniach wyprowadzeni są z fol
kloru , różnica wobec koncepcji schillerowskiej dotyczy tu regionu -
elementy krakowskie kostiumów i scenografii zostały w naszym spek
taklu wymienione na motywy oparte na folklorze wielkopolskim (ści

śle.i - szamotulskim). 
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