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Il.eon Schiller 

Pomysł Pastorałki i różne sposoby jej wykonania 

Pomysł Pastorałki powstał na wiele lat przed woj
ną. Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć 
łańcuch widowisk obrzędowych, w skład których we
szłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy czte
rech pór roku, wesele wiejskie oraz tzw. „tańce śmier
ci". Inny cykl stanowić miały ballady ludowe i piosenki 
staropolskie, w kształt sceniczny ujęte. Przemyśliwałem 
także nad reinscenizacją dawnych komedio-oper, wo
dewilów mieszczańskich itp. antyków scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się 
dają moim wychowaniem „krakowskim" . Kraków w la
tach mojego dzieciństwa był jeszcze sceną, na której 
przez cały rok odgrywała się większość owych wido
wisk ludowych, a te które zaginęły, łatwo dawały się 
w imaginacji odbudować na podstawie ustnej lub pi
semnej tra dycji. A tak się jeszcze ułożyło, że od dziec
ka mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych zbio
ra ch pieśni, w starych nutach i egzemplarzach teatral
nych . Wkrótce potem rozbiła się „bania z poezją" nad 
Krakowem i szary kopersztych zmienił się w wielobar
wną malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu, wzniesionego 
na placu Świętego Ducha (!), tuż obok starożytnego 
kościółka Świętego Krzyża (!'). ( ... ) Zaraz też w „ży
wym teatrze" wszystko się przeobraziło i głębszego sen
su nabrało: procesja i Lajkonik, wesela chłopskie, 
cwałujące z Bronowic do Mariackiego kościoła środ
kiem rynku, wianki i odpusty - przede wszystkim Wa
wel i szopka („ .). 

Temat zasadniczy Pastorałki ozdobiony licznymi in
termediami i bardziej szopkowe niż misteryjnie u j ęty, 
ukazał się po raz pierwszy na scenie Teatru Polskie
go w Warszawie w r. 1919. Konstrukcja sceny, pomys
łu W. Drabika , naśladowała szopkę krakowską, poz
walają c akcji rozwijać się na dwóch piętrach i w bo
cznych wieŻ)'Cach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 
1923 i 1924 w Reduci e. Tu zdecydowalem się uwypuk
lić wszystkie momenty misteryjne, a folklor przedsta
w ić, że się tak wyrażę, „na surowo", bez kunsztownych 
wymysłów i burleskowych przejaskrawień „zawodowe
go" teatru. Zamierzeniom moim sprzyjało znakomicie 
ubóstwo ś rodków technicznych, a jeszcze więcej mło
dość i entuzjazm Redutowców. Ton, osiągnięty przez 
Redutę, był czymś jedynym w swoim rod zaju i na in-



nych scenach, w innych warunkach artystycznych i w 
innym nastroju nie dał si ę powtórzyć („.). 
Muzykę do Szopki Staropolskiej (granej w r. 1919 

w Teatrze Polskim), w liczbie 80 numerów skompono
wałem sam. Częścią tego materiału, odpowiednio zmo
dyfikowanego, posłużyłem się w roku 1923 w Reducie. 
Nie mając pieniędzy na orkiestrę, kierownictwo Redu
ty orzekło, abym ja do śpiewaków na fortepianie, usta
w io nym no w idowni, o kom po n i owo ł - i, ja k twie rd zi
li Osterwa i Limanowski, tak było najlepiej . W ro ku 
1924 skorzystaliśmy ze współpracy naszego „brata mu
zycznego", świetnego organisty i choralisty, Bronisła
wa Rutkowskiego . Wówczas to część muzyczna Pasto
rałki wzbogaciła się o szereg chorałów z roku 1635, a 
muzykę ludową zinstrumentował Rutkowski na zespół 
smyczkowy i klarnet. WT eatrze im. Bogusławskiego wy
konano Pmtorałkę z muzyką w układzie moim i jed
nego z najwybitniejszych dziś przedstawicieli młodszej 
muzyki polskiej, Jana Makla kiewicza. 

Warszawa, listopad 1929 
Posłowie Leona Schillera do Pastornrki w 1931 i. 

nakładem Instytutu Teatrów Ludowych w Warsza
wie. Skróty pochodzą od red. programu. 

Edward Csató 
Jasełka Leona Schilera 

Jednym z pierv-.1szych scenicznych dzieł Sch i I I era by
ła - jak pamiętamy - Szopka Staropolska wystawio
na w Teatrze Polski m w Warszawie w styczniu 1919 r. w 
reżyserii Aleksandra Zelwerowicza. Na afiszu czytamy, 
że ją „polskim rymem spisał i własnego utworu sinfo
niami okrasił Leon Schiller", czytam również, że on 
sam „kompanię komediantów („.), śpiewaków i sal
tów nauczył''. Pamiętamy, że w idowisko to nie zdoby
ło większego rozgłosu, ale ukazawszy się po kilku la
tach (24 grudnia 1922) vv nowym opracowaniu, jako 
Pastorałka na scenie „Reduty", uzyskało ogromny 
sukces artystyczny i stało się progiem w karierze sce
n icznej Schil l'era. 

Pastorałka - widmvisko pierwsze z owego reduto
wego cyklu, więc najbardziej zaskakujące nie przygo
towaną jeszcze publiczność swoją nowością, świeżoś
cią, oryginalnością, a jednocześnie prostotą. Właśnie 
atmosfera aż pokornej niema li zespołowości, cechu
jąca ówczesną „Redutę", a także skromność jej środ
ków materialnych, przyczyniły si ę do tego sukcesu. 
Pr~~d czterema laty, zmontowawszy podobną „szop
kę' dla bogato wyposażonego Teatru Polskiego, nie 

uzyskał Schiller nawet ci enia podobnej uwagi. Moż
na się domyślać, że mimo usilowa1 ń autorsko-kompo
zytorskich Schillera i mimo reżyserii Zelwerowicza, za
liczanego przecież do wybitnych reżyserów nowej szko
l y, przedstawi.enie w Teatrze Polskim wyszło przycięż
ko, a przed e wszystkim w oczadi w idowni sprowadzi
ło się do nieco odmienionej wersji tradycyjnej szopki. 
Zauważono o d miany, nie s postrzeżono zamysłów no
wa to rs ki ch . W „ Red uc ie " zas wla5n1e one wy s tąpiły 
na pierwszy plan. Nie paraf ialno-narodowe odwzoro
wanie legendy o Narodzeniu Pańskim zachwyciło zgro
madzoną w małej salce widownię, bo z takimi odwzo
rowaniami, lepszymi czy gorszymi, stykała się ona od 
dzieciństwa, a le persyfla żowego odwzorowania; lą 
czący delikatny sentyment z jeszcze delikatniejszą iro
nią; przepuszczenie fabuły ewangelicznej przez pryz
mat ludowej świadomości, z jednoczesnym uczynie
n iem z tej świadomośc i1 właściwego artystycznego te
matu widowiska. 
Łatwo związać Pastora/kę z ideami teatralnymi Mło

dej Polski i z najwcześniejszymi doświadczeniami ar
tystycznymi Schillera, gromadzonymi w tym właśnie ok
resie. Znane jest zainteresowanie ludowością, szcze
gó.ln~e silnie rozbudzone pod koniec XIX wieku, a wy
razaJące się m.in. w programie Polskiej Sztuki Stoso
wanej, w dziełach literackich i plastycznych, niezmier
nie orygina llny wyraz znajdujące w twórczości Wyspiań
s~iego: "".'ia d omo o żywych dyskusjach, jakie toczyły 
się '!".związku z .koncepcją „teatru ludowego", który 
pow1n1.~n wyra~tac z ro

1
dzinnego podłożai, z po lskiej 

trady.CJI. „R~dz1ma trad~cja polska to przede wszyst
kim Jasełka - zauwaza słusznie (w odniesieniu do 
rnłodopolsk.i.ch p_oglądów) Irena Sławińska we wstępie 
do anto llog11 Mysi teatralna Młodej Polski. - „Tu con
sens.us om~ium zupełn y , z zastrzeżeniem, też ogólnie 
prz.yJętym, ze dotychuasowa praktyka szkolna i pa
rafialna wymaga wuntown~j rewizji. z tego też wzglę
du To~arz.ystwo Kołek Rol~_iczych zwraca się do Rydla 
o nap1san1e nowego tekstu . Wybó r na pewno był traf
ny, ~szok. Rydel na1 leżal do tych, którzy sądzili, że wi
?ow1sko Jasełkowe „jest to jedyny zarodek naturalny 
wdy~~. organ.icme ziarno teatru ludowego, tkwiące ~ 
lu.dz1e . Napisał bardzo udatne jasełka, które przez 
wiele lat były włączane do repertuaru nie tylko ludo
wych teatrów. 

Przedruk z: Edward Csató, Leon 
Schiller, Warsza wo 1968 
(tytuł pochodzi od red. program u) 



LEON SCHILLER 

PASTORAŁKA 
MISTERIUM LUDOWE Z MUZYKĄ LEONA SCHILLERA I JANA MAKLAKl1EWICZA PRZEZ GRUPĘ KOLĘDNIKÓW SPOD SZAMOTUŁ 

ODGRYWANE 

POST AC/ ODTWARZANE PRZEZ KOLĘDNll<óW: 

Prolog us - SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI 

SPRAWA PIERWSZA (UPADEK PIERWSZYCH RODZICÓW}: 

Adom 
Ewo 
Diabeł 
Archaniol, Micho! 

- MARIUSZ PUCHALSKI 
- - RENATA HUSAREK 
- ZBIGNIEW PUDZIANOWSKI 
- MARIUSZ SZAFORZ 

SPNAWA DRUGA (ZWIASTOWANIE) : 

Archan i oł Gobryel 
Mario 

- JANUSZ ŁAGODZIŃSKI 
- JOLANTA ŁAGODZIŃSKA 

SPRAWA TRZECIA (MARIA I JOSEPH W BETLEJEM NOCLEGU 
SZUKAJĄ): 

Feldmorszol 
Joseph 
Maria 
Karczmarko 
Szlachcic 
Chlopka 
Chlopek 

- · MAREK WANDER WRÓBEL 
- JAROSŁAW PILARSKI 
- JOLANTA ŁAGODZINSKA 
- KRYSTYNA FELDMAN 
- PIOTR WYPART 
- SIDONIA BŁASIŃSKA 
- WOJCIECH OLEKSIEWICZ 

SPRAWA CZWARTA (ADORACJA ANIELSKA): 

l\niolowie 

Wól 
Osioł 

REŻYSERIA CHOREOGRAFIA: 
LESZEK CZARNOTA 

- SIDONIA BŁASIŃSKA, OLGA 
DOROSZ, !RENA GRZONKA, 
RENATA HUSAREK, JANINA 
JIAN KOWSKA, ALICJA KUBA
SZEWSKA, MARIA MAJ, KA
ZIMIERA NOGAJóWNA, DO
ROTA WŁODEK 

-- JANUSZ SWIERCZYŃSKI 
--· WOJCIECH KALINOWSKI 

SCENOGRAFIA : 
WŁADYSŁAW WIGURA 

INSTRUMENTACJA: 
ZBIGNIEW PIOTROWSKI 

I 
I 

I 

' 

.'";PRAWA PIĄTA (ACTUS PASTORALISJ: 

Korydon 
ivla śc i brzuch 
Do meto 
Chl eburod 
Ryczywół 
Bartos 
Pokos 
Ko pet 
Mi ś 
G rześ 
Żydek 

- · ZBIGNIEW PUDZIANOWSKI 
- WOJCIECH SIEDLECKI 
- JANUSZ SWIERCZYŃSKI 
- JANUSZ t.AGODZINSKI 
- · SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI 
- WOJCIECH KALINOWSKI 
- MICHAŁ FRYDRYCH 
- PIOTR ZAWADZKI 
- MAREK WANDER WRóBEL 
- MARIUSZ SZAFORZ 
- STANISŁAW RACZKIEWtCZ 

SPRAWA SZóSTA (ADOl~ACJA PASTERSKA): 

Aniolowie, Maria, Joseph, Posterrn - j.w. 

SPRAWA SlóDMA (O HERODZIE OKRUTNll<U) .· 
Herod - MARIUSZ PUCHALSKI 
Pacholy - MICHAŁ FRYDRYCH, JANUSZ 

Król Kacper 
Król Melcher 
Kró l Baltazar 
F el d ma rsza ł 
Anioł 
S mierć 
Diabeł 
Herodowa 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE : 
ANDRZEJ WICENCIAK 

Inspicjent: 
ELŻBIET A BEDNARCZYK 

ŁAGODZIŃSKI, WOJCIECH 
O LEKSIEWICZ, SlAWOM!R 
PIETRASZEWSKI, MARIUSZ 
SZAFORZ, JANUSZ śWIER-
CZYNSKI, PIOTR ZAWADZKI 

- STAN ISŁAW RACZKIEWICZ 
- PIOTR WYPART 
- WlODZIMIERZ KlOPOCKI 
- MAR EK WANDER WRÓB EL 
- !R EN A GRZONKA 
- WOJCIECH SIEDLECKI 
- ZBIGNIEW PUDZfANOWSl<I 
- KAZI MIERA NOGAJóWNA 

Asystent re żysera : 

MARIUSZ PUCHALSKI 

Sufl er : 
KAT A.'?ZYNA SOŁTYS 

Spektakl grm1y jest z jAdną przerwą. 

PREM l'ERA - 31 grudnia 1982 r. 



Kazimiera Iłłakowiczówna 

KOLĘDA POLSKIEJ BIEDY ( 1917) 

Przepraszamy, Ponie Jezu ... 
przepraszamy, 

że się tak z kolędą naszq 
opóźniamy! 

Nie mogliśmy prędko bieżać 
w drogę dużq, 

ręce, nogi nam ucięte 
już nie slużq„. 

Jeden drugiego prowadzi, 
choć kaleka, 

czasem o drzewo zawadzi, 
więc się zwleka. 

Przepraszamy Cię, Panienko, 
kwiecie lilji, 

żeśmy dotqd Ci pokłonu 
nie złożyli! 

Opowiada/ jasny anioł 
wczoraj do dnia, 

żeś piękniejsza, niż na niebie 
gwiazda wschodnia. 

Że od włosów Twoich blasku 
świat się mroczy, 

lecz nie widzą Ciebie ślepe 
nasze oczy! 

Chwała Tobie, Przenajświętsza, 
i Dzieciątku, 

teraz, zawsze i jak było 
na początku. 

Tytus Czyżewski 

PASTORAŁKA (1924) 
(fragment) 

CHóR PASTYRZY 
oto królowie oto panowie 
złote fanaberyje, złote liberyje 
złote pojazdy i sługi 
klacze ogiery i cugi 
przy karabelach drużyny 
pachołki, czarne murzyny 

BALTAZY 
ja Baltazy, król znany 
przychodzę Panu nad Pany 
niosę pokłony i dary 
prowadzę sługi, fanfary 

MELCHIOR 
Melchior ja jestem, król Wschodu 
idę z rajskiego ogrodu 
niosę grona, daktyle, pierniki 
ze złotem puzdra, kluczyki 

KASPER 
wiodła nas gwiazda przez morza 
paliły słońce i zorza 
a jako studnie w pustyni 
świecą się perły w tej skrzyni 

PASTYRZE 
kiedy się światy obrócą 
i ptaszki w gaju zanucą 
Dzieciątko uśnie na sianie 
przy starym cieśli i Pannie 
jako w dąbrowy dzięcioły 
zlecą się stadem anioły 
i my zagrajmy, zanućmy 
i na basiskach marudźmv 
jako w porębach szczygliki 
hasa-ho/asa hasa-ho/asa 
cicho zagrajcie muzyki 

EPILOG 
i jako przyś/i, jak byli 
króle, pastyrze w tej chwili 
gwiazdy, zwierzęta i skały 
przed żłobem Boga kłaniały 
słońce i księżyc na niebie 
świeciły na szopę, w kolebie. 



Krzysztof Kamil Baczyński 

KOLĘDA (194 '/) 

Aniołowie, aniołowie b iali, 
na coście to tak u żłobka czekali, 
po coście tak skrzydełkami trzepocząc 
płatki śniegu rozs;1pali przed nocą? 
Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić 
tym przeklętym, co krwiq ręce zbrudzili? 
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali 
na mogiłach tych rycerzy ze stali, 
na mogiłach tych rycerzy pochodów, 
co od b ata poginęli i głodu? 
C ie m ne noce, aniołowie, w naszej ziem i, 
cie mne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, 
i pod tymi obłokami ciemnemi 
nasze serce w ciemność się zmieniło. 
An iołowie, aniołowie biali, 
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich, 
by do Pana trafił ten zgubiony 
i te n, co się oczu podnieść boi, 
i ten, któ ry bez nadziei czeka, 
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi, 
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka, 
aniołowie, aniołowie biali. 

Czesław Miłosz 
KOLĘDA (1942) 

Niedobrzy aniołowie, 
Stajenkę zaplamicie, 
Skrzydła wasze skrwawione, 
Srebrne a postrzępione. 
Matko, iecimy światem, 
Czerwona ziemi rosa 
Skrzydła nasze obmyła, 
Rdzą skrzydła poznaczyła . 
Niedobrzy aniołowie, 
Dzieciątko przestraszycie, 
Spadła dziecku na czoło 
Kropla krwi ciemną smołą. 
Matko, patrz co się dzieje, 
Kropla blaskiem jaśnieje, 
Z czoła dziecku powstaje, 
Świeci na wszystkie kraje. 
Matko, patrz co się dzieje, 
Blaskiem w niebie jaśnieje, 
Nad głuchą nocq ziemską 
Jest gwiazdą betlejemską . 
Gloria, gloria in excelsis Deo. 

Je rzy Harasymowicz 

PASTORAŁKA POLSKA (1967) 

Biedna stała po.Iska szopa 
ledwie Dzice kryje słoma 
Szron na wołach śnieg na Iowie 
Zadu/ szopę z gwiazdq prawie 
żal jest wiatrom cnej zozuli 
żal jest wiatrom i Matuli 
Jak zaczęły wiatry piskać 
I po drogach w wierzbach świstać 
W szopie rzekli to na flecie 
Wesołe się robi Dziecie 
Na ławie dziuplowie z basem 
Ze skrzipcami śniegi z lasem 
Chude szrony z klawesynem 
Rozchmurzyły nam Rodzinę 
Z borsukiem Beskid zwalisty 
Wielkq sławę miał prymisty 
Aże szopa w skrzypcach w basach 
Jakby festyn w białych losach 
W płaszczach długich płanetnicy 
Stroi Cieślo jajecznicy 
I ze szopy zakamarku 
Niesie krupnik im w pucharku 
Siedzą sobie wiatry śniegi 
Na niebie są ich noclegi 
Przy Dzieciątku siedzą zgrajq 
Tok na kobzie gór bekając 
Wnuczki Wnuczku 
Ucz się drewka w lesie zbierać 
Ani dziuka poniewierać 
I chociaż nie mają słowy 
Wichrom śniegom bądź łaskawy 
Bo nie co dzień ta niedziela 
Aby tako już kapelo 
Gabryjela przez świat jazda 
Narodził się hruby Gazda 

Gloryja 



Ernest Bryl I 

Ciemno tej nocy betleemskiej było 

kiedy się dziecię Boże narodziło 

w jakiej pościeli my tę noc przespali 

Żeśmy Bożego syna nie witali 

Spaliśmy w smutku jako i dziś śpimy 

I Betleemskiej gwiazdy nie widzimy. 

J edną noc w roku błyśnie nom na niebie 

Kiedy idziemy z opłatkiem do Ciebie 

Jedną noc w roku nie pali ogień 

I mróz ostawia ciała ubogie. 

Jedną noc w roku miecz nie zabija 

I pomór domy nasze omija . 

Ciemno tej nocy betleemskiej było 

Kiedy się dziecię Boże narodziło 

W jakiej pościeli my tę noc przespali 

Żeśmy Bożego syna nie witali 

Nie poznali ... 
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Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

W REPERTUARZE: • 

JEAN RACINE: 

„BRYTANNIK" 

(reż. Jacek Pazdro, scen. Teresa Ponińska 
gościnne występy Zofii Rysiówny) 

ARYSTOFANES: 

„RAJ LENIUCHÓW czyli Demokracja ateńska" 

(reż . Leszek Czarnota, scen. Władysław Wigura) 

PAUL CLAUDEL: 

„ZAKŁADNIK'' 

(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Zbigniew Bednarowicz 
gościnne występy Hanny Stankówny) 

Cena 30 zł 
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