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LEGENDA A PRAWDA O RYDLU 

Urodził się Lucjan Rydel 17 V 1870 w Krakowie, w rodzinie profeso
rskiej, kultywującej patriotyczne tradycje walk niepodległościowych. Oj
ciec byt okulistą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, matka -
córką Józefa Kremera , filozofa, uczestnika powstania listopadowego , 
który w roku 1863 wspierał konspiratorów, oddając swój dom na siedzi
bę kancelarii Rządu Narodowego. Intelektualno-patriotyczna atmosfera 
domu rodzinnego zaważyła na świadomości i postawie przyszłego poety 
i społecznika. Tutaj bowiem bierze początek jego wrażliwość na sprawy 
narodowe i zainteresowanie historyczną przeszłością narodu w później
szej twórczości teatralnej . 

W roku 1881 ukończy! Rydel szkołę ćwiczeń przy Seminarium Nau
czycielskim, by następnie podjąć naukę w Gimnazjum Św. Anny, które 
po zatargu z profesorem łaciny, Feichtingerem, opuścił i maturę zdał w 
roku 1888 w Gimnazjum Św. Jacka. Z okresu tego odnotować wypadnie 
pierwsze przyjaźnie i kontakty środowiskowe Rydla: ze Stanisławem 
Estreicherem, Stanisławem Wyspiańskim, Józefem Mehofferem czy Ar
turem Górskim. 

W latach szkolnych ujawniły się już wyraźnie literackie talenty mło
dego gimnazjalisty, zainteresowanego wówczas bardziej Szekspirem, By
ronem i Słowackim niż matematyką czy fizyką. Pierwsze próby literackie 
- powstały około piętnastego roku życia: „.Śmierć Cezara", dramat o 
Twardowskim. Właściwym jednak i dostrzeżonym w środowisku literac
kim Krakowa debiutem dramaturgicznym Rydla był „Mściwój" , osnuty 
na motywach walk Słowian z najazdem germańskim. Wysłany na kon
kurs Akademii Umiejętności , uzyskał w roku 1889, dzięki przychylnej 
opinii Stanisława Tarnowskiego, drugą nagrodę . 

I drugi epizod z literackich juweniliów, odkrywający nieprzeciętne 
zdolności translatorskie Rydla ; tłumaczenie fragmentów „Eneidy", opu
blikowane w roku 1888 w warszawskim ,,Ateneum". Ten kierunek pracy 
literackiej autora „Zaczarowanego kola" przyniesie potem tłumaczen ia 
,,Amora i Psyche" Apulejusza, części „Iliady", wierszy Horacego , Pinda
ra, Anakreonta czy „Sawantek" Moliera . 

Świetne początki twórczości literackiej zdawały si ę jasno okreś l ać 
przyszłą drogę życiową RYDLA. Tymczasem pod wpływem ojca, zatro
skanego o niepewny los syna-literata, zapisał się w roku 1888 na wydział 
prawno-polityczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w roku 1894 uzy
skał stopień doktora. Traktując studia jako wyraz uległości wobec woli 
ojca, nadal wiele czasu poświęcał działalności literackiej , współpracował 
z „Przeglądem Akademickim", uczestniczył w pracach kółka literackiego 
w Collegium Novum. W latach tych powstało misterium „Dies irae" i 
„Matka". 

. Okres międ~y majem_ 18?4 i lipcem 1_897 należy do najbardziej oży
wiony~h ~ ru~hliwych lat zycra Rydla. Najpierw podróżuje po Włoszech. 
W _p~z<;lzierniku 1894 otrzyn:uje stypendium Akademii Umiejętności i 
wyje~d.za na studia do Berlina , gdzie uczęszcza na wykłady z historii 
sztuki i literatury. Przygotowuje również pracę o przekładach Piotra Ko
chanowskiego, której rezultatem będzie wydanie w latach 1902-1903 
„Goffreda abo Jeruzalem wyzwolonej " Torquata Tassa. 
. Od listopada 1895. do sierpnia 1896 przebywa w Warszawie; zajmuje 

się k~ytyką_ literacką 1 teatralną , współpracując z „Gazetą Polską". Na
stępnie ':".YJeż~ża do Paryża.' <;lzięki uzyskanemu ponownie stypendium 
Akadem11 Um1ejętnośc1. „Biblwteka Warszawska" drukuje jego kwartal
ne _spr~:-voz_dame_ pt. _„Ruch literacki za granicą" . Tłumaczy jednocześnie 
„Iliadę , pisze liryki , dramat „Z dobrego serca" i pierwsze fragmenty 
„Zaczarowanego kola". 

Od roku 1897 Ryd_el na stałe ~w.iązał swe losy z życiem kulturalnym 
K~akowa oraz p~bhsk1ch B_ronow1c_ 1 Toń_. \Yspółpracuje z teat'.em pod
czas uroczystosc1 ods!o.nięcra pomnika M1ck1ew1cza , wykłada h1stonę li
terat_ury . powszec_hnej 1 kult~1ry _na Wyższych Kursach Naukowych dla 
Kobiet 1m. Adnana Baranieckiego oraz historię sztuki w Akademii 
Sztuk Pięknych . 

20 listopad_a 1909 odbył się ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikolajczy
kówną. Przeniesienie do Bronowic Wielkich , Toń i ostateczne zakupie
nie domu w Bronowicach Małych - oto kolejne etapy wrastania autora 
„B_etlejem polskiego" w ż~cie społeczne w_si podkrakowskiej. Rozpoczął 
wowczas Rydel pracę oświatową, prowadził odczyty, popularyzował wie
dzę historyczną . '?_myślą o budowaniu zbiorowej świadomości historycz
neA, zwłaszcz~ wsrod ludu w1ejsk1ego, wydał w roku 1917 „Dzieje Pols
ki , podręcznik przeznaczony dla szkól ludowych. 

Zainteresowały go również kulturalne i pedagogiczne możliwości tea
tru ll:ld?wego. Uczestniczył w dyskusji, jaką toczono wówczas wokół za
gadmen dram.atu 1 teatru„chlopskieĘO , przygotowy.wał dla potrzeb tego 
teatru „Betle1em polsk~e , ogromnie popularne jasełka patriotyczne, 
oparte. na wzorach rehg11no-folklorystycznych, grywane na scenach całe
go kraju. 

Lata woj~y przeżywał wraz z rodziną najpierw w Pardubicach i Pra
dze, następnie od c~erwca 1915 w Krakowie, gdzie przyjął trudne w 
o:-vych. burzliwych m1es1ącach obowiązki dyrektora Teatru im. Słowac
kiego 1 redaktora „ Tygodnika Polskiego'·. 
. Zmarł 18 kwietnia 1918. Pogrzeb zgromadził i połączył ponownie -
pk na pam1ęt~ym „ Wes~lu" - chłopów i inteligentów, przyjaciół pisa
rza, pedagoga 1 społecznika, który swym życiem i pracą realizował zasa
dę aute,~tycznośc1 <?raz demokratyzacji kultury. Na stronie tytułowej 
,,J'~1asek pojawiła się taka oto dedykacja: „Lucjanowi Rydlowi. Poecie 
wierzącemu na przekór rzeczywistości i ufającemu wbrew nadziei. Pol
s~iego sł<?wa. miło~nikowi. Poszukiwaczowi piękna po rozłogach wszyst
kich krajOW 1 czasow. Duszy do dna sz lachetnej („.)". 

LESŁAW T AT AROWSKI 



Figurki szopkowe w Teatrze Regionalnym , wykonane przez Jana 
Malika z Rybnej 



LUCJAN RYDEL WE WSPOMNIENIACH 

BOY-ŻELEŃSKI 

Swojego czasu w „Zielonym Baloniku" bawiliśmy się często ko
sztem przezacnego, kochanego Lucka Rydla. Żarciki te nie przesz
kadzały nam bynajmniej uważać Rydla za szczerego poetę, a Bet
leem jego za prawdziwy klejnocik naszego teatralnego piśmienni
ctwa. Rydel znalazł w nim sekret trafienia do wszystkich serc, de 
każdego poziomu inteligencji, nie dopuszczając ani na chwilę od
stępstwa od dobrego smaku artysty. W misternej parafrazie ludo
wych jasełek mięsza bardzo szczęśliwie element humoru z głębszy
mi akcentami, w trzecim zaś akcie, uderzając coraz mocniej w tę 
nutę, wydobywa tony podniosłe i nieomylnie wzruszające. A przy 
tym jasełka te są tak zrośnięte z krakowskimi, każdemu od dzie
ciństwa tak bliskimi tradycjami! 

(Rydel «Betteem polskie» 
w: Boy, Flirt z Melpomeną) 

Zabawny był stosunek Rydla do chłopów. Ten poeta był to kla
syczny mieszczuch, niewiele mający poczucia wsi i chłopa; popeł
niał tedy co chwilę wykroczenie przeciw etykiecie wiejskiej, które 
raziły bronowickich gospodarzy. „ Ten pan Rydel to dobry czło
wiek, uczony człowiek, ale strasznie źle wychowany" - mówili, a 
mianowicie dlatego, że Rydel chcąc się „zbliżyć do ludu", chodził 
w konkury boso, poza tym w marynarce i z zawiniętymi spodnia
mi ( ... ) Pokazywał wszystkim, kto chciał i kto nie chciał, że nie 
nosi gatek etc. I gadał, gadał, gadał. .. Starsi warszawianie pamię
tają zapewne ową „piłę", która urodziła się na bruku Warszawy 
pewnej bardzo słotnej jesieni, w czasie której Rydel bawił w tym 
mieście: 

I wciąż ta sama ballada -
Deszcz pada, pada, pada -
Rydel gada, gada, gada -

(Boy, Plotka o „Weselu" Wyspiańskiego) 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI: 

PAN MŁODY 

( ... )Granie miłe, spanie miłe, 
życie było zbyt zawiłe, 
miło snami uciec z życia, 
sen, muzyka, granie, bajka -
zakupiłbym sobie grajka -
spać, bo życie zbyt zawiłe, 
trza by mieć ogromną siłę, 
siłę jakąś tytaniczną, 

żeby być czymś na tej wadze, 
gdzie się wszystko niańczy w bladze -
to już tak po uszy sięga, 
Los: fatyga, czas: mitręga, 
Spaś, muzyka, granie, bajka, 
zakupiłbym sobie grajka, 
to mi się do duszy nada ... 
RADCZYNI 
Ach, pan gada, gada, gada. 

(St. Wyspiański , Wesele) 



AKTi 

CHÓR AN IOŁÓW: 

KRAKOWIACY: 

INTERMEDfUM I 

KAPELA: 

AKT II 

WOJSKO: 

INTERMEDIUM Il 

„BETLEJEM POLSKIE" 

Obsada: 

Jolanta Borowska, Dorota Gugala-Prokop, Lucyna Idź
kowska, Ewa Palińska oraz Dorota Radomska • • • 

Bartos 
Maciek 

'Stach 
Bartek 
Szymek 
Wa lek 

Wojtek 
Jasiek 
Kuba 

- Andrzej Karolak 
- Krzysztof Ławniczak 
- Roman Nieciecki 
- Sławomir Popławski 

- Krzysztof Szymkowiak 
- Krzysztof Dąbrowski 

(gościnnie) 

- Franciszek Ulko 
- Jan Chraboł 
- Andrzej Kozłowski 

Paweł Korombel, Wiesław Sokołowski, Krystyna Kac
prowicz- Sokołowska oraz Katarzyna Wyspiańska • • • 

Jędrek-Mędrek 
Żyd 

Skrzypce 
Klarnet 
Kontrabas 

Herod 
Kanclerl 
W. Podskarbi 
Marszalek 
Hetman 

Arcykapłan 

Szatan 
Królowa 
Matki 

Śmierć 

Pan Twardowski 
Żyd 
Dziadek 
Diabeł 

- Jerzy Łuszcz 
- Mirosław Gawlicki 

- Anna Maciorowska 
- Czesław Jaźwiński 

- Zbigniew Mróz 

- Jerzy Si ech 
- Zbign iew Mak 
- Tadeusz Grochowski 
- Wiesław Ostrowski 
- Juliusz PrLybylski (gościnnie) 

- Andrzej Redwans 
- Paweł Korombel 
- Alicja Telatycka 
- Danuta Kierklo, Barbara 

Łukaszewska, Danuta Bach 
Krystyna Kacprowicz-So
kołowska Grażyna Juch
niewicz 

- Jerzy Łuszcz 

- Wiesław Sokolowski 
- Mirosław Gawhcki 
- Tadeusz Grochowski 
- Zbigniew Mak 

AKT lI1 

ANIOŁY 

PASTERZE 

Matka Boska 
Św. Józef 

- Dorota Gugała-Prokop 
- Franciszek Utko 

Jolanta Borowska, Lucyna Idźkowska , Ewa Palińska •" 

I PASTERKJ: 
Danuta Bach, Grażyna Juchniewicz, Danuta Kierk!o, 
Barbara Łukaszewska , Alicja Telatycka , oraz Katarzyna 
Wyspiańska • • • 

Powroźnik 

Kowal 
Cieś la 

Stolarz 
Kuśnierz 

Krawiec 
Piekarz 
Szewc 
Mieszko I 
Bolesław Chrobry 

Łokietek 

Kazimierz Wielki 
Jagiełło 
Królowa Jadwiga 
Sobieski 
Husarz 
Konfederat barski 
Legionista 1815 
Ula!) 18:31 
Powstaniec I 863 
Matka Polka 

Unita podlaski 

Mieszczka poznańska 
Papież 

oraz 
Dzieci z Wrześni 

Legionista 1918 

- Sławomir Popławski 

- Andrzej Kozłowski 
- Krzysztof Dąbrowski 

(~?~cinnie) 

- Roman Nieciecki 
- Krzysztof Ławniczak 
- Krzysztof Szymkowiak 
- Jan Chrabol 

- Juliusz Przybylski 
(gościnnie) 

- Zbigniew Mak 
- Andrzej Karolak 
- Wiesław Ostrowski 
- Dorota Radomska 
- Jerzy Siech 
- Andrzej Redwan.:; 
- Wiesław Sokołowski 
- Jerzy Łuszcz 
- Mirosław GawHcki 
- Paweł Korombel 
- Krystyna Kacprowicz-
-Sokołowska 

- Tadeusz Kozłowski 
(gościnnie) 

- Róża Czaplewska 
- Stanisław Dawczyk 

(gościnni e) 

Żołnierz września 1939 
Żołnierze I Armi i i I Korpusu 
Partyzant 
Powstaniec warszawski 
Robotnicy 

Scenografia - Barbara Stopka 
Instrumentacja - Tadeusz Chachaj 
Kierownictwo muzyczne - Romana Krebsówna 

Grażyna Kuklińska 
Ruch sceniczny - Jacek Tomasik 
Nagrania muzyczne pod kierownictwem - Mieczysława Szymańskiego 

asystent reżysera - Barbara Łukaszewska 
reżyseria - Andrzej Jakimiec 
inspicjenci - Jerzy Taborski Katanyna Wyspiańska 
sufler - Cecylia Mancewicz 



ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

Nieukrócony gaduła. Zgodnie z wrzątkiem swojej nerwowości 
mówił szybko, a bez przerwy; na próżno by się ktoś silił wstawić 
jakieś swoje słówko w lawinę jego retorycznego impetu. ( „.) Ale 
Rydlowskiego gadulstwa słuchało się zazwyczaj z zainteresowa
niem bo wiele miał do powiedzenia: czasem porywał tym, o czym 
gadał . Kto się na tym znał, ten rozkoszował się wdziękiem jego 
polszczyzny, a poza tym nie można było nie podziwiać łatwości , 

z jaką formułowały mu się myśli . 

Rydel w myślach i uczuciach był prosty i prostolinijny. 
Nie wstydził się swych łez rozrzewnienia nad każdą choćby stere
otypową manifestacją narodową. 

Literatura Rydla była literaturą. Ale skoro obracamy się w ra
mach „Wesela" , tego wielkiego apelu o CZYN, to, tak jak zna
łem autora „Betleem polskiego", a znałem go dobrze - wydaje 
mi się, że gdyby na przykład wybuchło było powstanie za jego 
młodych lat , to choć chudeusz o dość wątłym ciele, byłby jednym 
z pierwszych , którzy by się do szeregów zgłosili. 

Jego zawsze gotową do działania sprawność umysłową poru
szyć można było każdym , ważnym czy byle jakim , tematem, ale 
żadnej innej dziedzinie myślenia nie był tak namiętnie zaprzysię
żony - jak literaturze , książce. I trudno było, nawet wśród pisa
rzy, znaleźć kogoś , kto by w takim stopniu całą rzeczywistość 
przepuszczał przez filtr intelektualny. Nielitościwy w swoich cha
rakterystykach, Stanisławski mówił o nim: „Jeżeli Lucka spotka 
w drodze ulewa, to, że z tego powodu zmókł, wie tylko dlatego, 
że z książek wiadmo, że na deszczu się moknie". Literatura była 
prawdziwym jego życiem - i1 na odwrót: życie swoje automatycz
nie układał w kształt literatury. „Boję się - powiedział ktoś cza
su jego narzeczeństwa - że Rydel dlatego się kocha w Jagusi Mi
kołajczykównie, by to móc wierszem opisać". - Było to powie
dzenie złośliwe, ale z włókienkiem prawdy. Potrzeba poetyzowa
nia sprawiała też, że takie , nie inne formy przybierało np. jego 
chłopomaństwo itd . 

Przed swym ożenkiem i w jakiś czas po ślubie szalał istotnie 
na tym punkcie . Przecież doszło do tego , że dla zaznaczenia swo
jej wsioskości miał podobno na Rynku w Krakowie osobiście 
sprze?awać. zebrane w Bronowicach maliny (czy jakieś jagody). 
U kazde?o mnego byłoby to zgrywaniem się na kmiotka , u Rydla 
z ~ze~o. m.nego to się rodziło. Czego się tknął , czymkolwiek na
m1ętn1e1 się zainteresował, w to za padał całym sobą. 

Od pierwszego dnia, 
kiedy z Jagusią swoją do
szedł do porozumienia 
uczuciowego, po prostu 
żyć nam nie dawał nie koń
czącymi się opowiadaniami 
o swoim szczęściu i zale
tach swojej ukochanej. Do 
dziś dnia w oczach mi stoi 
chwila, kiedy któregoś paź
dziernikowego wieczoru 
siedzieliśmy w kilkunastu 
w kawiarni Szmida; naraz 
wpada Szczygliński i uda
jąc przerażonego , krzyczy 
nam: „Ratuj się, kto mo
że: NARZECZONY tu 

idzie!! " Stracił dla nas nazwisko , stracił imię!, jedynym jego mia-
nem było „narzeczony", bo tak się w substancję narzeczeństwa 
cały przeistoczył. Ale czyniło go to tyleż sympatycznym, ile i za
bawnym. 

Nie sposób ~ed~ak nie zwrócić uwagi na fakt zadziwiająco ry
~hłego zap.o~mema o dorobkach jego twórczości . Co dzisiejsze 
mtele~t~ahzu1ące .pokolenie wie o autorze trylogii o Zygmuncie 
Aug~sc1e, o poecie, który przecie był prawdziwym majstrem w 
rzemiośle wersyfikacji , o tłumaczu wysokiej klasy , o autorze uro
czego „Z do~rego serc~" i „Zaczarowanego koła" , które i dziś je
sz.cze wystawione , budzi oddźwięk na sali widzów? Co to pokolenie 
wie o Rydlowym „Betleem polskim" , które stało się przecie wzo
rem dla ~szy~tki.ch li~erackich „szopek" - satyrycznych czy obrzę
dowych, Jak 1 widowisk w rodzaju „Pastorałek" Leona Schillera? 



LUCJAN RYDEL 

TEATR WIEJSKI PRZYSZŁOŚCI 

Myśl, aby do ludu mówić przez scenę, jest nie nowa. Przegląd 
wszelkiego rodzaju sztuk, jakie by mogły być grywane w teatrze 
wiejskim, zacznijmy od jasełek , bo jeśli kiedykolwiek wytworzy 
się eatr na wsi polskiej to jedynie na tej drodze. Istniejące opra
cowania jasełek są nader liczne , przeważnie jednak mają one tę 
wadę, że Narodzenie Chrystusowe bywa w nich przedstawione hi
storycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa wszystkim zdarze
niom towarzyszącym Narodzeniu Pańskiemu nadała od dawien 
dawna rodzimy, polski, miejscowy nastrój i koloryt. Niechaj nam 
w jasełkach nikt nie przedstawia , że Jezus urodził się w Palesty
nie , w jakimś ciepłym kraju palm i figowców, i że przychodzą do 
betlejemskiej stajenki jacyś hebrajscy , pół nadzy pasterze. Zape
wne, tak było historycznie, ale w jasełkach to nieprawda. Biblij
na Palestyna nie istnieje. Rodził się tu , między nami, wśród pols
kiej mroźnej zimy, a Betlejem leży w Polsce , gdzieś w Krakows
kiem, Proszowskiem czy w Sandomierszczyźnie. Przez szpary nę
dznej szopy dmą północne wichry, u zaśnieżonej strzechy wiszą 
sople lodu, górą niebo wyiskrzone gwiazdami, a między nimi naj
j aśniejsza ta betlejemska gwiazda, zwiastunka Odkupiciela. Do 
szopy cisną się tłumnie nie żydowscy pasterze , nie Azraele i Iz
maele w wielbłądzich skórach, ale Kuby, Maćki, Bartki . Przynie
ś li z sobą, co mogli: ten kurę , ów kozę , szewc buciki dla Dziecią
tka, cieśla dla niego na zabawkę krzyżyk , a kowal gwoździki. 
Mróz skrzypi pod nogami wspaniałego orszaku Trzech Królów , 
którzy brną z darami przez zaspy, wlokąc za sobą po śniegu złoci
ste płaszcze. Jasełka powinny mieć czysto miejscowy , swojski, 
czysto polski charakter. Jest to przedmiot wspaniały, dotąd nale
życie nie wyzyskany po literacku. Jasełka takie, które by trzeba 
napisać, musiałyby być wysnute z kolęd , z kantyczek. A kantycz
ki to przecie jeden z najstarszych i najrzewniej szych pomników 

ducha narodowego, to jedno z najpiękniejszych natchnień ludo
wej pieśni polskiej. Nasz lud nie stworzył Iliady, Nibelungów , ani 
bohaterskich rapsodów o Królewicu Marku , ale za to u nas od 
wieków 

Jasna kolęda w przyćmionej piekarni 
Płakała w rymy ubrana najlichsze 

i z pokolenia w pokolenie przechodziła, tworząc tę ogromną wie
kową spuściznę, o której Mickiewicz w Wykładach literatury pol
skiej powiada , że „żaden naród na świecie nie może poszczycić się 

takim zbiorem jak nasze kantyczki" . Z tych kolęd naiwnych i w 
lichy rym po prostu ubranych można by stworzyć dzieło wielkie, 
samodzielne, obraz Bożego Narodzenia polskiego , dzieło takie , 
że nie tylko chłop, ale zdaje się każdy czułby się głęboko wzru
szony. Prawdziwy poeta utworem takim mógłby przemówić do 
wszystkich warstw narodu i poruszyć najgłębsze pokłady uczuć 
polskich i ludzkich. Jasełka to dopiero jeden dział sztuk ludo
wych. Ich pora kończy się z dniem 2 lutego. Lud żyje w świecie 
zewnętrznym, rzeczywistość ogarnia go zewsząd, to też chętnie 

odwraca się od niej i chce karmić umysł strawą podnioślejszą. 

Szuka żywiołu bohaterskiego, religijnego. Nęci go wszystko , co 
niepowszednie, co odbija od szarzyzny życia . Jeszcze jedna rzecz 
ciekawa: teatr wiejski musiałby być pozbawiony podobnie jak te
atr średniowieczny, scen miłosnych. Nie mogłem zrazu wytłuma
czyć sobie dlaczego w teatrze wobec scen miłosnych nie już 

wprost jaskrawych , ale choćby tylko nieco śmielszych, widz wiej 
ski zgorszony doznaje uczucia niesmaku, a często wybucha śmie
chem szyderskim , jak gdyby widział coś nieprzyzwoitego i zdroż
nego. Obok utworów religijnej i historcznej treści mogłaby mieć 
w repertuarze wiejskiego teatru niemałe znaczenie także przedhi
storyczne mity: Lech, Krakus , Wanda, Piast , a wreszcie osobny 
dział, niezmiernie wdzięczny, stanowiłby klechdy i baśnie z opo
wiadań ludowych zaczerpane. Pierwszym warunkiem przyszłości 
teatru wiejskiego jest to, by się nie spaczył w związku, stając się 
narzędziem jakiejkolwiek politycznej roboty którego bądź z obo
zów. O ile zdołamy 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 zbliży nas do wspólnego , najwyższego, 
jedynego celu, dla którego wszyscy żyjemy. 



«BETLEJEM POLSKIE» LUCJANA RYDLA 

Warstwa ludowa „Betlejem polskiego" przywołuje, poprzez złożoną 
konstrukcję stylizacyjną, folklorystyczne wzory teatralne i religijne - od 
jasełek, kolęd po humorystyczne intermedia. 

Warstwa pastoralna „Betlejem polskiego" (akt I i początek lll) służy 
prezentacji ludowego sposobu nocy wigilijnej. Rozpoczyna Rydel od cy
tatu z kolędy pasterskiej Mioduszewskiego, której dialog. rysuje obraz 
cudowności i niezwykłości towarzyszących narodzinom Mespsza. Przera
żonym pastuszkom aniołowie przynoszą wiadomość o przyjściu na Świat 
Zbawiciela. Wzniosłej styli styce dobrej nowiny poetyka kolędy paster~
kiej przeciwstawia tu prozaiczną reakcję pasterzy'. zatrosk~ny~h o s_~oj~ 
życie i trzodę. Zachował autor autentyczny prym1tyw1zm 1 natwnosc tej 
sceny, by tym mocniej podkreślić doniosłość misji aniołów. Oto swym 
przybyciem dokonują oni symbolicznej nobilitacji ludu: „Ubodzy, was to 
spotkało, (Witać Go przed bogaczami"/a.I, w.2~-23) . W słowach tych 
zawiera się filozofia świata kolędowego, przejęta przez lud wiara w 
uświęcenie prostoty i ubóstwa. Dalsze fragmenty tej sceny przynoszą po
twierdzenie szczerej radości „chudaków", objawiającej się w spontanicz
nym gromadzeniu darów. 

Inna zgoła metoda obowiązuje w konstrukcji aktu II. Semanty~a 
pierwowzoru folklorystycznego tworzy groteskową makabryczną wtzJę 
okrutnego władcy, mordującego niemowlęta. Szopkowe Herody, wpro
wadzone na zasadzie kontrastu Chrystusowej idei miłości i pokory, wyra
żają ludową wolę zniesienia przemocy i zła. Naiwna estetyka grozy, da
jąc nie zamierzone efekty komiczne, wciela w kształt teatralny ową ple
bejską potrzebę drwiny i surowej kary wymierz?nej tyranowi. Ten p~y
mitywny zalążek ludowej satyry moralnej podd~je Rydel l?ewnym. za~i.e~ 
gom stylizacyjnym, których istota polega na historycznej aktualizacji 1 
aluzyjności. 

I tak na przykład jasełkowy, kon"."encjonalny. w~zerunek ~en?da , po
przez właściwe literaturze satyrycznej wzbogaceme ! nawarstw1eme sensu 
wypowiedzi tej postaci skoj~rzył Rydel . z osobą Wilhe~ma II. Rozmo"."):' 
zaś z Kanclerzem i Marszałkiem stanowią czytelną aluzię do antypolskiej 
polityki rządu pruskiego. W szopkowy zatem stereotyp kr.wawego ty~ana 
wpisana została historyczna paralela losów narodu polskiego, apelująca 
do emocji i pamięc~ znanych powszechnie wydarzeń. 

Równocześnie jednak pojawia się drugie skrzydło tej stylizacji. Two
rzą je rusycyzmy leksykalne i nawiązani~ do zesłań n.a Sybir, przez co 
Herod staje s i ę postacią o janusowym obliczu - pruskim i carskim zara-
zem. . 

Ludowy sens szopkowych scen z He~oden:i, za.ktua~izowany politycz
nie i dopełniony modernistyczną symboliką histono~oficzno-e~chatologi
czną, tworzy jedyną w „Betlejem polskim".sekwenCJę ~nacze~ aluzyino
satyrycznych. Stylizacyjny kamuflaż szopkt politycz~ej, usypia1,ąc czuj 
ność zaborczej cenzury, apelował do nar<?d.owych. i .mep.odleglos_ciowych 
nastrojów publiczności zarówno chłopskiej, jak_ i. n~teligenck1ej. Tot~z 
Konrad Rakowski, chwaląc artystyczne wartosc1 Jasełek . R}'dl~. me 
omieszkał zaznaczyć, że „motywy narodowe, bliski~ ~rozumie.ma 1 .wyo
braźni" widza, trafiają na podatny grunt domyślności 1 antypat11 politycz-
n~h. .. . . 

IlI akt „Betlejem polsk ieg()" -. r_\)ZWtja pastoralną sytuację hołdu 1 
złożenia darów. W konwenc11 relig1jn?-szop~owej utrzxman~ zostały 
pierwsze sceny , w których pasterze , m1esz~ancy „wszelk.1ch ziem _pols
kich" (a.III, po w.1 9) , i r~em i eślnicy ~ktadają prze~ złobkiem betlejems
kim plony i owoce swej pracy. Rownoczesme Jednak reprezentacia 
warstw, stanów i regionów odbiega od stere_otypO\".'eJ, szopkowej grupy 
pasterzy i wskazuj e na etn iczną 1 społeczną jednośc narodu w gramcach 
przedrozbiorowych. . . 

Scenę zapełni ają symbole i legendy , budtIJące aktualne w tamt):'c~ la
tach mity historyczne. Jeśli więc_adreso"".~ł autor _„Betlejem po ls~i~ do 
publiczności , to wspommana w1z1a h1storn odegrac m i ał.a wobec ~1e1 rolę 
kształcącą i zintegrować wyobraźnię polityczną wszystkich Pol.akow. . 

Posłużył się w tym zamyśle trzema konceptami scemcznym1: adoraCJę 
trzech króli zamienił w teatralny poczet krolów polskich; Matkę Bosk~ 
betlejemską na oczach wi.dzów prz_eobraził w-Królową Koron}' Polsk1e1 1 
wreszcie odosobniony epizod patriotyczny szopki. krakowskie] rozbudo
wał w pielgrzymkę do żłobka Jezusowego uczestmków walk mepodległo-
ściowych. . , . 

Orszak królewski rozpoczyna prowadzony przez Archamołow Piast. 
W zestawieniu z dokonaną wcześn iej nobilitacją ludu-narod~ jest W sce
niczna ilustracja znanej legendy o odwiedzinach aniołów u Piasta .i kmie
cej genealogii dynastii, jako sk~ad_ników. mity chł?pa-Pias~a.„ P1cr~szy 
składa hołd i ofiaruje mirrę Kaz1m1erz W1elk1, „kroi chł?pow :-v 1t ~ią.cy 
Chrystusa „wśród kmieci''. ~a~wa~my, że w d.alszcJ części pojawia_ sic; Je
szcze kosynier spod Racławic 1 umta z Podlas ia. Szerc:g tych znakow tea
tralnych układa się w ~zyteh~y system po1ęc10wy: narod to.?rzede wszys
tkim lud , który swe miejsce 1 misję dztejową po.tw1erd.za piastowskim ro
dowodem, szacun kiem mądrych władców, a najbardziej chyba udziałem 
w walkach niepodległościowych. . . . 

Tę prachł.opską ~i~torioz.ofię P?dporzą.dko"."'ał autor naczelnej idei 
solidaryzmu 1 jednosc1. Otóz dr.ug1 z kol~1 k.rol, przynoszący Je~usow.i 
złoto, to Jagiełło - symbol un11 Koron):' i L~twy. E"".o~uje _on row mez 
jagiellońską ideę gramc Rzec.zypospohteJ , ~tora przy~"".1ecac ~ędz!e r~
prezentowa~ym dalej uc.zestmko'!1 WOJen mepodległOSCl?wych. legi~m_i s
cie, ułanowi z r. 1831 i powstancowi z 1863 .. 9bok więc powstan.cow 
chłopskich stają szlache~cy spadko!nercy tradycJI rycerskich, zbratam so
lidarystycznym mitem mepodległosc1owym. 



Poczet królów zamyka Sobieski, w myśl chyba potocznej opmu, ze 
Wiedeń był ostatnim wielkim dziełem oręża polskiego i zarazem wojną 
religijną . Sobieski wprowadza zatem do„Betlejem polskiego" postaci uo
sabiające nierozerwalność walki za wiarę i ojczyznę: husarza, konfedera
tom barskiego i dzieci z Wrześni. Teatralnym wyeksponowaniem tego 
wzorca patriotyzmu jest zainscenizowanie na oczach widzów koronacji 
Matki i Dzieciątka , symboliczne powtarzanie ślubów Jana Kazimierza, 
oddalających Polskę w opiekę „Bogurodzicy Częstochowskiej". 

W finale „Betlejem polskiego" Królowa Polski , w imieniu swych pod
danych, błaga Chrystusa: „Odrodzin przybliż im godzinę!". 

Utwór, powstały z myślą o publiczności ludowej, od początku zado
mowił się w popularnopolitycznym obiegu kultury inteligenckiej. W tru
dnych latach wojennych niejednokrotnie budził patriotyczne emocje wi
downi, czego świadectwo znajdujemy np. w relacji Leopolda Brodziń
skiego, uczestnika warszawskiego przedstawienia z roku 1914: 

„Dookoła płonęły wioski i miasteczka. Krwawe łuny rozpościerały 
się nad Warszawą. Instynkty ludzkie wyczuwały , że każda godzina zbliża 
dzień wyzwolenia. W tej atmosferze najwyższej egzaltacji nie grały żad
nej roli „koncepcje artystyczne" i ujęcia reżyserskie. Szło tylko o to 
tchnienie wolności, które niosły proste słowa Rydla ." 
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