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Lucjan Rydel •ur. 17.V.1870 r. w Krakowie, zm. 8.IV. 
1918 r . Poeta okresu Młodej Polski, dramatopisarz, 
iprnzaik, tłumacz i kryty.k. teatraLny. Literat klasy 
bardzo wysokiej, w początkach swej pracy uchodzący 
z1 jednego z najświetn iejszych pl"Zedstawicieli mło

dego pokolenia, później zaś niesłusznie zdegradowany 
do rzędu dostawców banału literackiego. Źródłem 

trudności przy wyznaczaniu mu właściwego miejsca 
była okoliczność iż Ryidel -człowiek o dużej, Choć po
wierzchownej kulturze literackiej był przede wszyst
kim wirtuozem słowa, mistrzem form poetyckich, któ
rych poziomowi nie odpowiadała ich z31wartość . 

Wskutek tego powołaniem jego były raczej artystycz
ne przekłady 111iż dzieło oryginalne. 



Ceniony tłumacz pozostaw:! r.1. in. przekłady 12 pieśni 
„IE::dy", utworu Aipulejusz::i „Amor i P syche" (1911) 
poezji Pindara, Anakret:m::i, Horacego, komedii Mo
liera „Sawantki (1906). Zaslynq ł jako jeden z naj
"wictniejszych pośredników między poezją p o lską 

obq i to w okresie istnienia innych rnakomitych 
tłumaczy. 

Równocześnie w tomi'ku „Poezyj" (1899) ilus tro
wanych przez Wyspiańskiego, dał serię liryków w 
których nawiązywał d:i pi~foi ludowych (np. Od Kra
kowa czarny la~) i do motywów antycznych (sonety). 
L JJ"yki te mogiyby stać się r~welacją , gdyby p o jawiły 

s ię o dziesięć lat wcześniej, przed Tetmajerem. 

Lirykę jednak Rydel porzucił, według bowiem 
wła nego odczuc ia i opiinii oto;::zenia powołaniem jego 
była -dramaturgia. W słuszności podjętej decyzji ut
wierdzało g-0 powodzenie „Zaczarowanego koła" baś

n : fantas tycznej , napisanej pi~kną polszczyzną . W is
tocie zaś utwór zoudowany z powszechnie zna:-iych 
motywów baśniowych zaczerpniętych z folkloru pod
krakowskieg0 był raczej bardziej efektownym wido
wiskiem baletowym, niż utworem dramatycznym. 
Zaw:erał on jednak wiele zalet artystycznych, i po
do0nie j :i.k ciesząca się jeszcze większą popularnoś

ci::i picrw~za literacka P 'lSt'.:lra lka „Betleem polskie" 
(1903\ zdobył niegdyś niebywałe powodzenie na sce
n ·e i w filmie. „Betleem polskie" napisane zresztą 

nJ użytek wsi grane było po raz pierwszy w stodole 
\.V T0nach. Związek Rydla ze wsią 111ie był więc pozą 
m:od'.>polską, jak usił::>wano ówcześnie sugerować, ale 
.szczerą i rzetelną sprawą życiową, co ·potwierdza fakt 
ma~ż~!'1 <; twa z dziewczyną wiejską, córką gospodarza 
z podkrakowskich Bronowic . Małżeństwo to posłuży 

uc ze ;tnikowi wesela, jego serdecznemu przyjacielowi 
Stani ·ławowi Wyspiańskiemu do napisania dramatu 
„Wesele" (1901). W utworze tym Rydel był proto
typem postaci Pana Młodego. 

W da1Iszej swej twórozości ogłosił m. in. 'trzyczęś

ciową tragedię historyczną „Zygmunt August" (1913), 
(„Królewski jedynak", „Złote więzy", „Ostatni z Ja
g iell001ów"), zbiór drobniejszych „Utworów dramaty
cznych" (1902), poematy balladowe „Bajka o Kasi 
i Królewiczu" (1904), „Pan Twardowski" (1906), „Ma
dejowe łoże" (1909) a zarazem pełne .plastyki opo
wieści z czasów helleńskich np. „Ferenike i Pejsido
ros" (1909). 

W sezonie 1904/1905 w~półpracował dorywczo z 
krakowskim Teatrem Ludowym K. Gabryelskiego i 
niekiedy tam reżyserował. Od l.X.1915 r. do 31.VII. 
1916 r. pełnił fun'kcję dyrektora Teatru im. J. Sło

wackiego w Krakowie. Sezon otworzył wznowieniem 
komedii „Polka w Ameryce". Ze względu jednak na 
og romne trudności finansowe z jakimi borykał się 

teatr w · czasie wojny nie mógł realizować ambitnego 

planu repertuarowego. W programie teatru przewa
żały komedie i farsy. Udało się jednak Rydlow i wy
stawić i takie sztuki jak „komed ia omyłek", „Pig
malion", „Legenda o 'królu", „Troilus i Kressyda". 

Pod kon iec sezonu dla ratowan ia frekwencji zor
ganizował gościnne występy L . Sol:kiego i W. Sie
miaszkowej. 
Mimo różnej oceny zmarłego prze'dwcześ11ie Lucjana 
Rydla, dyrektora teatru i reżysera a przede wszyst
kim poety i dramaturga twórczość jego nie była poz
bawiona wła..mej fiz jonomii. 
Niektóre sztuki choć wys tawione i filmowane w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego n ie zapewniły 

mu trwałej pozycj i w teatrze. 
Dz ~ś odkrywamy Rydla na nowo, wracamy .do jego 
dramatów. Mistrzowskie :władanie wienzem, umie
jętność zgrabnego budowania utworu, niezaprzeczalne 
wartośc i artystyczne wyrażane piękną polszczyzną 

tworzą cenną pozycję repertuarową. 



Szkoła krakowska. 
Rzeź niewiniątek. 

Kwatera poliptyku. 
1480 r. 

BETLEEM POLSKIE ' - ' · L. RYDEL ' 

Herod 

(stojąc) 
Otom jest pan nad światem 
I mocarz nad mocarze! 
Przed moim majestatem 
Wszystko pada na twarze. 
l\lliecza mego brzeszczotem 
Podbiłem cudze ziemie; 
Krwią, żelazem i złotem 
Uciskam ludzkie plemię; 
Królów brałem w niewolę, 
Obalałem ich trony, 
Kładłem sobie na czole 
Zdarte z ich głów korony; 
Tysiąc wsi, tysiąc grodów 
Obróciłem w pierzynę, 
Sto podbitych narodów Blednie, kiedy ja skin~. 
Mój ukaz światem włada 
I rządzę berłem krwawem -
Zwyciężonemu biada, -
Bo siła jest przed prawem! 
- Przed blaskiem mej korony, 
Miast czołem bić w pokorze, 
Zgnębion i uciśniony, 
Targa ten lud obrożę, 
Bunt w dumnym sercu niesie 
I powoływać śmie się 
N a jakieś prawa Boże, 
Na ludzkie jakieś prawa: 
Ja Boga się nie boję, 
Z Nim najłatwiejsza sprawa, 
I ludzi się nie wstydzę, 
Bo znam potęgę moję, 
A z klątw i krzyków szydzę, 
Ciała wziąłem w niewolę, 
Ręce skułem w łańcuchy, 
N a płacz i jęki głuchy. 
Spętałem serca i duchy, 
Spokój i ład wprowadzę 
W całym państwa obszarze.„ 
Ja król - tak chcę. tak każę! 



TEATR WIEJSKI PRZYSZŁOŚCI 
LUCJAN RYDEL 

Myśl , aby do ludu mówić przez scenę, jest nie 1110-

wa. Pojawiła się ona naprzód za granicą, potem u 
nas, a owocem jej pierwszym jest ten teatr ludowy, 
który mamy po m ias tach. Stworzony dla uboższej lud
ności miejsk iej, jedynie na n i ą oddziaływa, wszelako 
nie może z niego korzystać ludność wiejska. A jed
nak n ikt chyba nie zap rzeczy, że gdyby się dało urzą
dzić teatr tak i, k tóry by do chłopa przemawiał, to 
mógłby te idee, te : deały, o które nam najbardz iej 
chodzi, w chłopskiej duszy bardzo skutecznie krze 
wić, skutecznie j, dob itniej niż ks i ąż'ka. Czuli to nie
którzy posłowie w sejm ie galicyjskim, którzy przed 
kilku laty wystąpili z wnioskiem o utworzen ie lu
dowego wędrownego teatru, złożonego z zawodowych 
sił aktorskich, teatru, który by objeżdżał główniejsze 
wsie i dawał przedstawienia. Wniosek odesłano do 
komisji, ipoczem ro3pi.sano ankietę, w której zaipyty
wano o zdanie przeważnie dyrektorów scen krajo
wych i zmawców sztuki dramatycznej. Przyszły odpo
wiedzi znowu jednostronne, bo wydawane przez lu
dzi, którzy doskonale znają teatr, ale nie znają chło
pa. Toteż wniosek na razie poszedł w odwlokę. 

Aż oto przed kilku miesiącami pojawiła się ta 
sama myśl, tylko w inny sposób ujęta. Główny Za
rząd Kółek Rolniczych we Lwowie wystąpił z całym 
szeregiem pytań w spraw:ie towarzystw amatorskich 
wiejskich, 'które by się składały z aktorów chłopów 
grały dla chłopów. 
w;pólną cechą tych obu pomysłów i wspólnym 

ich celem jest obywatelska działalmość na polu oświa
ty wie,iskiej . Czy one są wykonalne? Zdaje się, że tak 
skoro na Sląsku bez ankiet, bez wniosków zaw:iązały 
się w 1I1iektórych wsiach tego rodzaju towarzystwa 
teatralne amators.kie i jedno z nich .niedawno mieliś
my siposobność oglądać w Krakowie. Można by za
pytać, czy wśród naszej ludności wiejskiej objawia 
się również potrzeba teatru? Oczywiście, że to py
tal!lie najważniejs ze". 

... Otóż na nowo pierwsze i najważniejsze pytanie 
mogę odpowiedzieć, że potrzeby gwałtownej, tego 
głodu sceny, jakiego doznaje bywalec teatralny, zda
je mi się, ee nie widzę wśród ludu. Chłopu naszemu, 
jak w ogóle żadnemu miesZ'kań·cowi wsi, teatr nie 
mógł wejść w nałóg - to się samo przez się rozu
mie - ale wyraźn:e objawiające się na każdym kro
ku zamiłowania ·sC" -:.:1y : w'dow:s k scenicznych stw!er
dzić mogę stanowczo. 

.. . Kto 1bywa w wiejskim kościele, ten wie, z jaką 

prostotą, szczerością, z jakim poważnym skupien iem, 
umieją modlić się nasi chłopi: to lud, który odbiegł 

od swej zie.mi, oderwa'ł się od zajęć i trosk powszed
nich i rozmawia cicho ze swym Bogiem, bez prze
sady, bez cienia egzaltacji. Dla tego ludu, jeżeli ma 
być teatr (a może być tylko w zimowych mie iącach), 
to w Wielkim Poście i w Adwencie musiałby m ieć 
bardzo poważny, wybitnie religijny charakter. Okres 
środkowy, od Nowego Roku aż do Środy Popielco
wej z natury rzeczy rozpada1by się znowu na dwie 
częŚci: czas od Nowego Roku do Matki Boskiej Grom
nicznej (2 lutego) wypełniłyby jasełka. Jest to jedyny 
zarodek Tiaturalny, jedyne organiczne ziarno tea~ru 
ludowego, tkwiące w ludzie. Na sztuki wesołe, Jak 
komedia obyczajowa na tle życia wiejskiego, kroto 
chw:Ia z tańcami i śpiewkami, jednym słowem n~ 
lekki repertuar jest miejsce tylko od Matki B.oskieJ 
Gromnicznej do środy Poipielcowej, zatem ledwie pa

rę tygodni. 
Przegląd wszelkiego rodzaju sztuki, jakie by mogły 

być grywane w teatrze wiejskim, zacznijmy od ja
sełe '.~, bo jeśli kiedy.kolwiek wytworzy się teatr na 
wsi polskiej, to jedYf!1ie na tej drodze. Istniejące opra
cowania ·jasełek są nader liczne, przeważnie jednak 
mają o'l1e tę wadę, że .narodzenie Chrystusowe bywa 
w nich r>rzedstawiane historycznie, podczas gdy wyo
braźnia ludowa wszystkim zdarzeniom towarzyszą

cym Narodzeniu Pańskiemu nadała od dawien dawna 
rodzimy, polski, miejscowy nastrój i 1lrnloryt. 

Niechaj nam w jasełkach nikt nie rirzedstawia, że 
Jezus urodził się w Palestynie, w jakimś ciepłym 
!kraju paJm i figowców, i !Że przychodzą do betlejem
skiej stajni jacyś hebrajscy, pół nadzy pasterze. Za
pewne, tak było historycZ'Ilie, ale w jasełkach to 
nieprawda. Biblijna Palestyna nie istnieje. Rodził się 
tu, między nami, wśród rpo'IBkiej mroźnej zimy, a 
Betlejem leży w Polsce, gdzieś w Krakowskim, Pro
szow.'>kiem czy Sandomierszczyźnie. Przez s:z;pary nę
dznej SZOIPY dmą północne wiatry, u zaśnieżonej 
strzechy wiszą sople lodu, górą niebo wyiskrzone 
gwiazdami, a między nimi najjaśniejsza - ta betle
jemska gwiazda, zwiastunka Odkupiciela. Do szopy 
cisną się tłumnie nie żydowscy pasterze, nie Azraele 
i łzmaele •w wielbłądzich skórach, ale Kuby, Maćki , 
Bartki. Przynieśli z sobą, co mogli: ten kurę, ów 
kozę, szewc buciki dla Dzieciątka, cieśla dla Niego 
na zabawkę krzy!Ży·k, a kowal gwoździki. Mróz skr~y
pi pod nogami wspaniałego orszaku Trzech Królow, 
którzy ibrną z darami przez zaspy, wlokąc za sobą 

rpo śniegu złociste płaszcze. 
Jasełka powinny mieć czysto miejscowy, swojski, 

czysto polski charakter. Jest to przedmiot wspaniały, 
dotąd należycie nie wyzyskany po literacku. Jasełka 
takie które by trzeba napisać, musiałyby być wys
nute 'z kolęd, z kantyczek. A kantyczki to przecie je
den z najstarszych i najrzewniejszych pomników du-
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Madonna z dzieciątkiem, 1540 r . 
Gostyń, kościół Filipinów. 

cha narodowego, to jedno z najpiękniejszych natch
nień ludowej pieśni polskiej. Nasz lud nie stworzył 

llliady, Nibelungów, ani bohateriskich rapsodów o 
Królewcu Marku, ale za to u nas od wieków 

Jasna kolenda w przyćmionej piekarni 
Płakała w rymy ubrana najlichsze 

i z pokolenia w pokolenie przechodziła, tworu·,r:: tę 

ogromną wiekową spuściznę, o której Mickiewicz w 
Wykładach literatury polskiej powiada, że „żaden 

naród na świecie nie może poszczycić się takim zbio
rem jak nasze kantyczki". Z tych kolęd naiwnych i 

w lichy rym po pros tu ubranych można by stwo
rzyć dzieło wielkie, samodziell1e, obraz Bożego Naro
dzenia polskiego, dz ieło takie, że nie tylko chłop ale 
zdaje się każdy czułby się głęboko wzruszony. Praw
dz iwy poeta utworem takim mógłby przemówić do 
wszystkich warstw narodu i poruszyć najgłębsze po
kłady uczuć polskich i ludzkich. Jasełka to dopiero 
jeden dział sztuk ludowych. Ich pora kończy się z 
dniem 2 lutego. 

A teraz sztuki l żejsze, które by się odgrywały w 
tym krótkim czasie od 2 lutego do Srody Popielco
wej: coś w rodzaju komedii obyczajowej, krotochwile 
ze śpiewam i i tańcami. Donioślejszego znaczenia nie 
miałby jednak cały ten lżejszy, współcze ny rodzaj 
sztuk . 

... Lud żyje w świecie zewnętrznym, rzeczywistość 

ogarnia go zewsząd .to też ·chętnie odwraca się od 
niej i chce karmić umysł strawą podniośle jszą. Sztu
ka żywiołu bohaterskiego, religijnego, nęci go wszy
stko, co niepowszednie, co odbija od szaDzyzny życia. 

„.Wiem, że u nas, gdy mowa o rzeczach ludu si~ 

tyczących, wychodzą na jaw nieocenione skarby za
pału i obywatelskiego poczucia, ale niestety najczęś
ciej w parze z bezdenną nieświadomością psycholo
gii chłopskiej. Starałem się przeto skorzystać z tej 
znajomości ludu wiejskiego, na jaką mnie stać do
tychczas. Może być, że się w niejednym jeszcze mylę, 
że dalsze lata w codziennej, a coraz serdeczniejszej 
przyjaźni sąsiedzkiej nauczą mnie czytać jeszcze wy
raźniej w duszy ludu.Narazie pragnąłem tylko wska
zać, jak ·powinien wyglądać przyszły teatr wiejski , 
skoro się jego powstanie i urządzenie rozważa. 

Pierwszym warunkiem przyszłości jego jest to, by 
się nie spaczył w zwią.zku stając się narzędziem ja
kiejkolwiek politycznej ro.boty którego bądź z obo
zó)N. Jest jedno tylko .stronnictwo, które całą tę 

sprawę w ręce ująć by powinno:. stronnictwo czy
stych serc i dobrej woli. A sprawa jes.t równie pil
na, jak ważna bo pomysł raz rzucony już nie przej
dzie bez echa i prawdopodobnie urzeczywistni się w 
niedługim czasie; a jeśli teatr w:ejski powstanie w 



tej lub innej formie ale bez opieki, bez współudziału 
ludzi ożywionych prawdziwie narodowym duchem, to 
izaopiekują się nim niezawodnie inni, gorsi, a wtedy 
mógtby s ta ć się rzeczywiśc ie szkodliwym. O ile zdo
łamy tchnąć weń całą naszą miłość ludu, a za pod
stawę dać mu szczerą myśl polską i katolicką, o tyle 
z pewnością przyniesie obfite plony i zbl iży n as do 
w spólnego, najwyższego , jedynego celu, dla którego 
wszyscy :i.y jemy, 
1903 

Myśl teatralna Młodej Polski: 
pod red. Ireny Sławińskiej, Stefana Kruka 
Wyd. Artystyczne i filmowe, Warszawa 1966 

Matka Boska 

Synu mój, Boże, oto ja na czele 
Poddanych moich padam na kolana, 
W proch się przed Twoim Majestatem ścielę, 

Łzami zalana! 
Królową swojej Korony mnie zowie 
Naród mój biedny, co mi służy wiernie, . 
Lecz ta Korona złota na mej głowie - Ram 

jak ciernie! 
Bo z łez jej perły, ze krwi jej rubiny, 
Złoto jej ciężkie, jak kajdan żelastwo ... 
Synu Niebieski, ziemskie moje syny 

Są wrogów pastwą! 
Patrz, cała Polska pod mój płaszcz się garnie 

Matko! Maryjo! 
A ja, bolesna, jako na Golgocie, 
Słucham ich płaczu, serce krwią mi broczy 

Błagalne oczy ... 
Grzeszni są, Panie, lecz w piekielnej pysze, 
Stokroć są gorsi ciemięzce zuchwali, 
Ich serce jadem nienawiści dysze 

W piersiach ze stali. 
Grzeszni są, Panie, lecz sto lat pokuty, 
Sto lat niewoli przetrwali za karę, 
A duch wynieśli jadem niezatruty 

I żywą wiarę! 
Grzeszni są, Panie, lecz Ty, co przyrzekasz: 
„J a nadłamanej trzciny nie dołamię" 
Na próbę Matki już ich dłużej nie karz, 

.Powściągnij ramię! 
Na żywot Matki, na piersi matczyne, 
Które Cię karmią, na krzyż Twój i mękę 
Błagam: Odrodzin przybliż im godzinę! 

Podaj im rękę! 



PISARZ LUDOWY HONORIS CAUSA 

PRZYWYKLISMY UWAŻAĆ: fikcję literacką za coś 
wtórnego wobec życia. Bywa wszakże i tak, że fik
cja ta wyrasta nad rzeczywistość, wchłania ją i zaj
muje jej miejsce. Tak właśnie stało się z Lucjanem 
Rydlem. W pamięci potomnych żyje on jako Pan 
Młody z „Wesela". Wyspiański potraktował tę postać 

humorystycznie, a w jego ślad poszła cała gromada 
plotkarzy i anegdociarzy z Boyem na czele, przek
ształcając wspólnymi siłami autora „Zaczarowanego 
koła" w fi.gurę, o której się mówi zazwyczaj z pob
łażliwie lekceważącym uśmiechem . 

Ale ostatecznie wszyscy jesteśmy, albo od czasu do 
czasu bywamy, śmieszni. I dlatego właśnie demago
giczną złośliwością jest redukowanie człowieka do 
jego śmiesznostek. Zapewne Rydel to nie była indy
widualność twórcza tej miary, co Wyspiański, Kas
prowicz, Żeromski, Staff, ale zasługuje on jednak 
na pamięć nie tylko dlatego, że „podsp6d nic nie 
wdział", a w konkury chodził na bosaka. 

Pisząc o nim wskazuje się na jego związki ze Sło
wackim, Asnykiem, Hauptmannem („Dzwon zatopio
ny" a „Zaczarowane koło"), Heredią (cykl sonetów 
„Mitologie"). Pomija się natomiast rolę, jaką w uk
ształtowaniu się postawy pisarskiej Rydla odegrał 

wpływ Konopnickiej. A przecież nie ze względów 

grzecznościowych patronował on jej jubileuszowemu 
„Wyborowi pism" z 1902 r. poprzedzając go przed
mową , w której podkreśla przede wszystkim „gore
jącą, ogromną żarliwą miłość poetki dla polskiej 
ziemi i polskiego ludu. Rydel podejmuje tradycje p i
sarstwa Konopnickiej w tym sensie, że również prag
nie służyć piórem sprawie wsi polskiej. Nie czuje w 
sobie jednak pasji działacza, człowieka bezpośredniej 
walki społecznej. Toteż gdy jego szwagier Włodzi

mierz Tetmajer wyżywa się w akcjach politycznych 
galicyjskich ludowców, Rydel ogranicza się do pracy 
literackiej. Sięga po motywy i tematy ludowe, w któ
rych opracowanie wkłada maksimum pisarskiej am
b icji i sprawności. Operuje zaś nimi działając na dwa 
fronty. 

Oto np. „Betlejem polskie'', o którym Krzyżanowski 

mówi, że autor do godności tworu artystyc2'Jilego z 
powodzeniem podniósł tradycyjne jasełka wiejskie, 
i stał się w ten sposób p ionierem sztuki scenicznej 
stosowanej, twórcą widowiska popularnego dla mas. 
Wypadek to był niezwykły, jako że nawet w czasach 
mniejszego arys to.kratyzmu literackiego pisarze wy
sokiej klasy stronili od sztuki po.pularnej, pozosta
wiając ją całkowicie rzemieślnikom pióra. Wcześniej 

wszakie niż „Betlejem polskie" (1906) ukażą się trzy 
inne utwory Rydla należące do jego na jwybitniej-

szych osiągnięć, a choć oparte na motywach ludo
wych, adresowane do odbiorcy nie ty.lko ludowego. 
Są to: jednoaktówka „Z dobrego serca" (1897, prize-
1druk w „Utworach dramatycznych" 1902), baśń dra
matyczna „Zaczarowane koło" (1900), prześliczny poe
macik „Bajka o Kasi i królewiczu" (1904), który stał 
się „ludowym" również w tym sensie, że zyskał o
gromną popularność wśród czytelników nawet mało 
zazwyczaj interesujących się poezją. Są to utwory w 
najlepszym tego słowa znaczeniu PQpularne, a więc 

wolne zarówno od jałowo kunsztownej zawiłości, jak 
i od robionej na siłę sztucznej pseudoprostoty. Rydel 
angażuje w ich wykonanie całą swoj ą sprawność 

warsztatową i kulturę literacką. Niczym sobie zada
nia n ie ułatwia; postępuje tak samo, jak Konopnicka 
i Gomulicki, który jako piewca życia m iejskiej bie
doty nie rezygnował w najmniejszym stopniu z mi
strzowskiego artyzmu wypowiedzi l iterackiej. 

„Zaczarowane koło" było największym sukcesem 
teatralnym Rydla. Chociaż jednak zyskało gorącą a
probatę publiczności, wywołało zastrzeżenia krytyki 
- nie we wszystkim zresztą słusznie. 

I tak np. Zygmunt Wasilewski dostrzegł w tym 
utworze wtórną literackość, pasożytującą na Słowac
kim i Hauptmanie oraz niedołęstwo kompozycji dra
maturgicznej. W obu wypadkach trafił .kulą w płot 

Tak bowiem ważny dla zadzier·gnięcia węzła drama
tycznego w „Zaczarowanym ·kole" wątek Młynarza, 

Młynarki i Jaśka wywodzi się nie z żadnych literac
kich reminiscencji, ale z baśni ludowej znanej w 
Bronowkach, co potwierdza tutaj właśnie dokona1I1y 
przez Kolberga jej zapis (J. Krzyżanowski, „Parale
le", s. 509-514), 

Na ludowe pocho.dzenie innych baśniowych moty
wów utworu Rydla (zakład Maciusia z Kusym, ku
szenie Maciusia przez Borutę, pojedynek baby z dia
błem) wskazał już wcześniej w swoim „Pierwiastku 
Judowym w poezji polskiej" S, Zdziarki. Słowem: os
nowa fabularna baśni dramatyicznej wywodzi się -
przeważającej części p rzynajmniej - nie z literatu
ry, lecz z folkloru, a „wpływologiczne" dywagacje 
Wasilewskiego wyni-kają z przecenienia analogii naj
zupełniej powierzchownych i hermetycznego zamk
nięcia s ię w świecie erudycji ki.siążkowej (krytykowi 
np. wyda:je się, że wodniki, topielice, odzywające się 
w głębi jeziora dzwony, nie mogły się pojawić u 
Rydla bez lektury Hauptmanna, choć są to przecież 
odwieczne motywy baśniowe). 

Uwagi na temat kompozycji „Zaczarowanego koła" 
świadczą, jak dużo racji miał Croce kwestionując 
obiektywną wartość takiej hipotezy, jak rodzaj li
teracki". Przymiemanie „Zaczarowanego koła" do ab
strakcyjnej koncepcji rodzaju, zwanego dramatem, 



daje wynik negatywny z tej prostej przyczyny, że 

utwór ten pod tę kategorię w ogóle nie pod<pada, że 
n le jest dramatem, ale scenariuszem baśniowego wi
dowiska. Można by w nim na upartego upatrywać 

swoistą odmianę „teatru epick iego": nn kanwie baśni 
ludowych os.nutą opowieść - tytułem sonetu Sępa 

się posłużywszy - „o wojnie naszej, którą wiedziemy 
z szatanem, światem i ciałem", unowocześniony, pół 

żartem a pół serio potraktowany odpowiednik daw
nych moralietów. 

A więc jednak stylizacja? A wiQc 1 i ter at ur a? 
A tak, tak, tylko przestańmy wre ·zcie, na miłość Bos
ką, wydziwiać na temat „poety" przeciws tawianego 
literatowi". Ze niby ten pierwszy to ktoś autentycz
ny, czenpiący z ziemi, z życia, z duszy; drugi zaś to 
homunculus wylęgły w b ibliotece i żywiacy się sta
rymi szpargałami. Jest w tym rozróżnieniu wyraźny 
pogłos pojmowanej w duchu Ru:;..;a opozycji: natura 
- kultura. Nie dajmy się jednak stumanić schema
tyzującej skłonności naszego umysłu do rozmaitych 
podziałów dychotomicznych, triadycznych i jakie tam 
jeszcze być mogą. Pascal, zastanawiając się nad po
ipularnym porzekadłem o przyzwyczajeniu jako dru
giej naturze, zapytuje, czy przypadkiem ta sławetna 
natura nie jest po prostu p ierwszym przyzwyczaje
niem? I czy - tropem jego myśli idąc - to, co 
uważamy za naturę, nie jest przyswojoną, wcielo
ną w nasze nawyki, skłonności upodobania - kul
turą? Typowymi „literatami" byli Dante i Petrar
ke. Ronsard i Racine, a u nas Kochanowski. K.ra
sicki, Słowacki, Asnyk, Staff. Towarzystwo wcale nie 
najgorsze i choć może przesadą byłoby umieszczać w 
nim Rydla, jako równego wśród równych, to przecież 
nie można go też uznać za epigona śpiewającego wy
łącznie na cudzą nutę, a dopiero to je.;t „literackoś

cią" 1komipromitującą. 

Autor „Bajki o Kasi i królewiczu" wprowadził do 
literatury widowisko sceniczne, oparte na motywach 
folklorystycznych. Fakt, że widowiska jego to raczej 
rozłożone na głosy dialogowane poematy, a nie dra
maty, w ścisłym tego słowa rozumieniu, określa je
dynie ich charakter, lecz wcale ich nie kompromitu
je (Irzykowski recenzując „Jeńców" Rydla uznał ten 
utwór za nieudany dramat, ale jednocześnie podno
sił jego walory jako lirycznego poematu o niena
wiści. Powie kto - czytamy w tej recenzji - więc 

należało naipisać od razu poemat liryczny. Ale skąd
że płynie taki przymus, w jakiej bibli estetycznej jest 
to najpisane, że aut... aut...?) Zresztą Rydel - idąc 

śladem Konopnickiej - umiał całkiem zręcznie wy
korzystywać w swej liryce wzory i motywy pieśni 

ludowych, zwłaczcza w cyklu „Mojej żonie": 

„Od Krakowa czarny las, 
Nad tym lasem tęczy pas -
Ona tam daleko. 
Gdzieś za siódmą rzeką. 
Lecz Bóg tęczą związał nas. 

Albo inny utwór z tego samego cyklu: 
Zbierają się bociany 
Do odlotu klekocą -
Ja tu jak uwiązany 
Tęsknię i dniem i nocą. 
Zbierają się bociany 
Na tym zielonym bagnie -
Ja tu jak uwiązany. 
Serce do ciebie pragnie. 

Oczywiście, można powiedzieć, :le jest to styliza
torstwo bardzo zgrabne, ale wyłącznie odtwórcze, 
naśladowcze. I można gromić Rydla wskazując choć
by na wyzyskanie motywów „zbó jnick ich" u Tetma
jera czy baśniowych u Leśmiana. Teoretycznie bo- , 
wiem wszyscy się godzą z faktem, że literatura jest 
zjawiskiem wielofazowym i wielofunkcyjnym, w pra
ktyce jednak zawsze znajdzie się jakieś „ale". No 
tak, ale wielkość, hero izm„. No tak, ale służba spo
łeczna ... No tak, ale problemy metafizyczne„. A jed
nak liryka kameralna, nawet w tak osobiście pry
watny sposób „okolicznościowa", jak właśnie liryka 
Rydla z cyklu „Mojej żonie", adresowane nie do i
dealnej Laury czy Beatrycze, ale do całkiem realnej 
pani Jadwigi z Mikołajczyków Rydlowej, ma rów
nież swoją rację bytu i swoją funkcję ponadprywat
·ną, społeczną: jako apoteoza miłości wrosłej w pow
szedniość, a przecież nie dającej się jej strawić, po
chłonąć . Są to liryczne głosy do idylli osadzonej nie 
w tle fantas tycznej Arkadii, lecz realnych Brono\'f"iC. 
I tą właśnie sytuacją wyznaozone, swoim kształtem 

artystycznym śc iśle do niej przylegające. 
Skoro tyle się ju:l powiedziało o Rydlu jako dra

maturgu i liryku, można by się godziło wspomnieć o 
nim też jako o dziejopisie. Krytycy literaccy cedują 
jego „Dzieje Polski dla wszy3tkich" na rzecz histo
r iografii, dla historyków natomiast książka ta za
nadto jest poprzerastana literaturą, żeby mieli ją 

traktować serio, choćby jako pracę popularnonaulło

wą. I mają rację o tyle, że Ry.del pisze przede wszy
stkim „ku pokrzepieniu serc", że zależy mu nie tyile 
na rzeczowym wykładzie historii Polski, ile na bu
dzeniu patriotyzmu, na maksymalnym uwydatnieniu 
w tej opowieści o dziejach narodu wątku walki o 
wolność i niezależność polityczną. Książka ta zmie
nia się zatem z pracy poipularnonaukowej w swego 
rodzaju epos prozą. W1Spółcześni Rydla dostrzegali w 
jego dziejopisarstwie przede wszystkim walory dy
daktyki obywatelskiej. Kiedy jednak spojrzymy na 
jego „Dzieje" z perspektywy choćby tylko polskie-



go humainizmu, równ:eż zafrapowanego głównie 

przeszłością narodu (Kudliński: „Rumieńce wolności", 
„Uroki'', Wołoszynowski: Rok 1863, „Było tak", to 
~fostrzeżemy w Rydlu nieświadomego prekursora tego 
nurtu. Rydel-historyk chce być tylko popularyzato
rem, beletrystą staje się mimo woli, ale jego siła 

leży właśnie w beletrystyce: w sztuce budzenia i roz
żarzania słowem uczuć patriotycznych. Toteż nie ja
ko dość antykwarskie opowiastki na tematy antycz
ne („Fereni•ke i Pejsidoros"), ale próby dziejopisarskie 
uznałbym za najgodniejsze uwagi osiągnięcie proza
torskie autora. 

Nie objęliśmy tymi uwagami ani dramaturgii l'a
tr io tycznej Rydla („Jeńcy'', „Bodenhai·m", „Na zaw
sze"), ani trylogii dramatycznej o Zygmuncie Auguś
cie, ani poematów o Twardow kim i o Madejowym 
łożu (choć drugi z nich osnuty jest na znanym wątku 
baśniowym), ani wreszcie nader ważnego dla pisarza 
1nurtu zainteresowań klasycznych (bardzo wysoko o
ceniano jego nie dokończony niestety, przekład „Ilia
dy") . Nie było jednak naszym celem pisanie wyczer
puj ącego studium historycznoliterackiego o autor.ze 
„Bajki i o Kasi i królewiczu". Rydel ważny był dla 
nas z tego powodu, że pisząc o wsi i dla wsi nie 
nawiązuje ani do nurtu literatury społeczno-„inter
wencyjnej", ani też rodzajowej. Od swojej mL5trzyni, 
Konopnickiej, przyjmuje nie jej patos społecznikow

ski, ale kunszt przetwarzającej stylizacji, wcielają

cej do literatury problemy, wątki, motywy, właści

wości artystyczne baśni i pieśni ludowej. To właśnie 
czyni go dzisia j aktualnym. Walka o emancypację spo
łeczną wsi już się rozstrzygnęła, egzotyka rodzajowa 
zamiera i jest co najwyżej sztucznie kultywowana na 
pokaz dla turystów. Pozostaje wszakże jako bezcem:e 
i dalekie do wyczePpania źródło inspiracji artystycz
nych dorobek sztuki ludowej. Nie chodzi, oczywiśc ie 

o bezpośrednie nawiązanie do żywiącej się tym do
robkiem twórczości Rydla. Działać on tu może raczej 
jako przykład i zachęta. Podobnie też mógłby od
działywać jako autor utworów, które pragną być 

popularne, a jednak zachować przyzwoity poziom li
teracki, nie zniżać się do prymitywnej dydaktyki 
czy propagandy ani też - na odmianę - do ko
k ietowania sensacyjnie efekciarską fabułą. 

Oczywiście, można i nawiązywać do folkloru, i two
rzyć literaturę popularną bez odwoływania się do 
Rydla. Dobrze chyba jednak pamiętać, że miało się 

w tej dziedzinie protoplast~ czy perkursora. I to ta
kiego, który, chociaż nie pod strzechą się rodził, to 
przecież ze względu na sporą i dość ważką obiek
tywnie część .swego dorobku zasłużył sobie na miano 
pisarza ludowego - choćby honoris causa. 

Stefan Lichański, „ Tygodnik Kulturalny'' 
30 kwiecień 1978 

DZIAŁ TECHNICZNY 
Hubert Dolewski - kierownik techniczny 

Wojciech Klimkiewicz - z-ca kierownika technicznego 

BRYGADZIERZY SCEN 
Stanisław Płudowski 

Andrzej Bieńkowski 
Lech Kanabaj 
Ryszard Łęcki 

ŚWIATŁO 
Bronisław Gruca 

Zygmunt Kościelny 

ELEKTROAKUSTYKA 
Edmund Orent 
Tadeusz Mrller 

GŁÓWNY REKWIZYTOR 
Albin Lamkiewicz 

PRACOWNIE 
Henryk Brojek - kierownik pracowni ślusarskiej 
Regina Darłak - kier. pracowni krawieckiej damskiej 
Jerzy Kilanowski - kierownik p racowni szewskiej 
Edward Czernik - kierownik pracowni tapicerskiej 
Marian Kujawski - kierownik pracowni modelarskiej 
Zygmunt Lubocki - kierownik pracowni stolarskiej 
Edmund Nowakowski - kier. pracowni malar.skiej 
Tomasz Szwajdowski - kier. prac. krawieckiej męskiej 
Danuta Taraszkiewicz - kier. pracowni perukarskiej 

KIEROWNIK SCEN 
Stanisława Staszak (Gdańsk) 

Izabela Penkala (Sopot) 

REDAKCJA PROGRAMU 
Grażyna Antoniewicz 

ZDJĘCIA 

Jan Ledóchowski 
Krzysztof T. Pruszkowski 

CENA 20,- ZŁ 
ZGGcly-2519 5000 all 




