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SEKRETY 
PASTORAŁKOWE 

Pastorałka była osobliwą wizytówką złożo
ną teatrowi polskiemu przez człowieka, który 
miał stać się niebaiwem fego teatru odnowi
cielem I reformatorem. 

Była dziełem miłości i zapowiedzią wielkiej 
myśli. 

Obie te siły twórcze splotły się w dziele ży
cia Leona Schillera. Mfody teatrolog i melo
man - kompozytor startował w czasach, kiedy 
ideę sztuki teatralnej poczęto wywodzić "z du
cha muzyki,". Tak, między innymi, przejawiała 
się odświeżająca reakcja na przesyt zrutynizo
waną prozą teatru mieszczańskiego. W róż
nych końcach Europy, w Rosji i na Zachodzie, 
najbardziej twórcze umysły dość już miały 
owych sztuk "dobrze zrobionych" wałkujących 
niestrudzenie sekrety mieszczańskiego salonu i 
sypialni. Tęskniąc do teatru artystycznego 
spoglądano w stronę przeszłości, w stronę mi
nionych wiell<ich epok teatralnych - renesan
su, średniowiecza, starożytnej Grecji. Każda z 
nich stworzyła teatr własny, niepodobny do 
innych, ale za każdym razem był to teotr nie 
kameralny, nie elitarny, lecz właśnie teatr dla 
mas, teatr zbiorowego przeżywania. Proble
my frapujące wszystkich, całe społeczeń
stwo, przetwarzały się wówczas w słowo i 
gest, w taniec i muzykę - w pełnię teatru. Tak 
było za Szekspira i Lope de Veg i1 oraz teatrów 
improwizowanej komedii jarmarcznej (z której 
wyrósł Molier), tak było w starożytnych Ate· 
nach, gdzie uroczyste chóry Aischylosa rów
nie dobrze jak i nieprzystojni wesołkowie 

Arystofanesa włączały się do publicznej dys
kusji o reformach państwa. 

Ale I w średniowieczu było podobnie. Za
częło się od scenek religijnych odgrywc:inych 
w obrębie kościoła - ku pouczeniu niepi
śmiennych parafian. Tylko że niebawem do 
tych misteriów i moralitetów wtargnęła żywo, 
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świecka aktualność. A to żołnierze strzegący 
grobu nazbyt już barwnie pokazali jak się gra 
w kości, a to Diabeł zaczął nieprzystojne figle, 
a to Śmierć przygadała nie tylko Herodowi, 
ale i miejscowemu burmistrzowi... Od rzemy
czka do koniczka, treści świeckie zaczęły 

przeważać, nad religijnymi: pomysłowość 

aktorska była nieposkromiona, a publika na 
to jak na lato. Trzeba było w końcu Kościołowi 
pozbyć się tej nazbyt już zeświecczałej impre
zy. I pociągnęły "bractwa" teatralne taborem 
od jormmku do jarmarku, rozstawiając na ryn
kach, czy też na podmiejskich błoniach, swo
je budy do odgrywania poszczególnych 
scenek, tzw. mansjony. Bywało takich bud po 
kilka, a u bogatych zespołów nawet po kilka
dziesiąt. Jak to wyglądało, pojęcie o tym dają 
dzisiejsze "kalwarie". Kościołowi bowiem żal 

było teatru, więc zamiast niesfornych aktorów 
postawił sobie rzeźby. Kalwaryjskie "stacje" to 
są właśnie zaklęte w kamień "mansjony", budy 
średniowiecznego teatru, 

W Polsce te stare teksty i zapisy poginęły w 
pożarach wojennych. Już Mickiewicz próbo
wał rekonstruować złotą nić tradycji: zarówno 
w obrzędzie Dziadów jak i swych wykładach 
paryskich. Zachwycamy się dziś "teatrem jed
nego aktora 11

, a to przecież Mickiewicz kazał 
uczyć się sposobów aktorskich u wiejskiego 
opowiadacza bajek. Sztafetę mickiewiczo
wską przejął dopiero Leon Schiller. Przyjrzyjmy 
się temu uważnie. Za jego lat szkolnych upra
wiano przecież te Pastorałki jako formę teatru 
ludowego pod egidą parafii. Napisał też Bet
lejem polskie Lucjan Rydel: z całym pocztem 
królów i bohaterów narodowych. Ale to wszy
stko wciąż miało służyć oświecaniu malucz
kich, "ubogich duchem". Jakże inaczej, wręcz 
przeciwstawnie (a zgodnie z Mickiewiczem) 
pojmuje teatr ludowy Schiller. Dla niego jest to 
skarbnica form niech nawet i prymitywnych, 
ale autentycznych. To źródło natchnień, to 
prawdziwa baza pod wielki gmach Teatru 
Ogromnego. To wciąż żywa legitymacja na
szej kultury narodowej. 

Pragnąc przywrócić teatrowi artystyczną 
świetność i społeczne znaczenie, domyślamy 
się jak grali Grecy, podglądamy sekrety teatru 
chińskiego, pracujemy nad pantomimą i ko
medią dell'arte. Leon Schiller - autor Pastora
łek, inscenizator Dziadów i entuzjasta teatru 
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Brechta, to ten sam artysta teatru świadom 
swojej drogi. Dzięki niemu, uczniowi i przyjacie
lowi E. G. Craiga, nie zabrakło nas w dziele 
Wielkie] Reformy, która otworzyła karty teatru 
nowoczesnego. Obok Stanisławskich, Meyer
holdów, Wachtangowów, Piscatorów, Ge
mierów I Jouvetów (I tylu jeszcze innych w 
Europie) historyk teatru umieszcza I dwa pol
skie nazwiska: Wyspiańskiego I Leona Schillera. 

Tropił tedy młody Schiller po śladach trady
cji: w archiwaliach bibliotecznych i po jarmar
cznych straganach. Gromadził okruchy 
dawnych piękności: od kolend I pieśni staro
polskiej po XIX-wieczne wodewile, od klasztor
nych kancjonałów po rubaszne śpiewki 

żołnierskie, stare i nowe. Uzbierało się tego na 
kilka spektakli, okrasiło zaś wiele innych. Pier
worodnym dzieckiem była Pastorałka. Ofiaro
wał jq - u progu międzywojennej niepo
dległości - teaitrowi zawod:owemu jako zada
tek, powtarzam, wielkiej miłości i _wielkich 
prac, których miałd być poczqtkiem. Ale zna
_komici aktorzy, przyrośnięci do rutyny, nie po
znali się na tym. Dopiero młod.~(zespół Reduty, 
ożywiony popobnymi ideami, zdobył dla Pa
storałki serca I umysły miłośników teatru. 

Józef Myśliński 
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REALIZATORZY 

Inscenizacja i reżyseria 

ROMAN MICHALSKI 

*** 
Kierownictwo muzyczne 

ANDRZEJ ROSÓŁ 

*** 
Plastyka ruchu i choreografia 

I 

LIDIA BIEN 

*** 
Scenografia 

JERZY KŁOSOWSKI 

*** 
Chórmistrz 

ANNA ADAMCZUK 

*-** 
Asystent reżysera 

I I 

JERZY SLEDZINSKI 
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************** OBSADA ************** 
Prolog us 

Maria 

Józef 

Adam 

Ewa 

Archanioł Michał 

Archanioł Gabriel 

Pachoł I 

Pachoł li 

Diabeł 

Kaczmarka 

Szlachcic 

Chłopek 

Chłopka 

Wołek 

Osiołek 

Korydon 

Maścibrzuch 

Bartos 

Dameta 

Ryczywół 

Żydek 

Herod 

Herodowa 

Aniołowie 

JERZY GOŚCIŃSKI 
VMAŁGORZATA LACH 

V MIECZYSŁAW BŁASZCZYK 

VJERZY MUSIOŁ 

V ELŻBIETA KONIECZNA 

ARKADIUSZ DOŁĘGA 
I/MICHAŁ SIENKIEWICZ 

VGRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA 
DANUTA ORZECHOWSKA 

tjROMAN GOŁEMBSKI 
tfANDRZEJ SMOGÓR 

U.J ERZY SIWCZYK 

JERZY BYTNAR 

Y ELŻBIETA PILSZAK-LAMLA 

ANDRZEJ BOROWSKI 
V ROMAN GOŁEMBSKI 

V JAN CHMAJ 

MAŁGORZATA WITKOWSKA-CHMAJ 

V ROMAN GOŁEMBSKI 

VANDRZEJ SMOGÓR 

I/ JERZY SIWCZYK 

LEOPOLD STAWARZ 

VALEKSANDER ŻURAWIECKI 
. VJAN HERMA 

V .JERZY ŚLEDZIŃSKI 
\) JA ROSŁA W CISOWSKI 

J JERZY MUSIOŁ 
VJAN CHMAJ 

ANDRZEJ BOROWSKI 

ANDRZEJ SMOGÓR 

V EWA MIERZYŃSKA 
V-GRAŻYNA JĘDRZEJEWSKA 
U DANUTA ORZECHOWSKA 

\J MAŁGORZATA WITKOWSKA-CHMAJ 

Feldmarszałek ARKADIUSZ DOŁĘGA 
v MICHAŁ SIENKIEWICZ 

Kacper V JERZY GOŚCIŃS. KI 
Melcher V ROMAN KUCZERA 

Baltazar VMARCELI PAŁCZYŃSKI 
Śmierć KRYSTYNA KONOPACKA-PARNIEWSKA 

oraz chór Operetki Śląskiej 

Przy organach: ULJANA BIŁAN, RUSŁANA JURKO 

********* ******************************* 
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KOlĘDNICY 

Gore gwiazda Jezusowi 
w obłoku, w obłoku, 
Józef z Pannq asystujq 
Przy boku, przy boku. 

Hejże Ino, dana, dana, 
Narodził się Bóg Dziecina 
w Betlejem, w Betlejem. 

Wół i osioł w parze stojq 
Przy żłobie, przy żłobie 
Huczq, buczq delikatnej 
osobie, osobie 

Hejże ino, dana, dana, 
Narodził się Bóg Dziecina 
Anioł Pański kurancik! 
Wycina. wycina. 

Stqd, pociecha dla Panięcia 
Jedyna, jedyna. 

> 

KOLĘDA 

RYCZY WOŁA 
weselcie się ludzie, 
Już nam dobrze będzie, 
Bóg zwalczył szatana, 
co zdradził Jadama. 
Wszystko się zmieniło, 
Jak nigdy nie było, 
Wino rzekq ciecze, 
Cfe~ło jakby w lecie, 
Lwami drzewo wożq, 
Niedźwiedziami orzq, 
Liszka pasie kury, 
Kot myszy i szczury: 

Ej leluja, leluja. 
Ej leluja, leluja. 

Ptacy też wspomnieli, 
co przedtem umieli, 
Gdy f raktem śpiewają, 
Na muzyce grają. 
Drzewa się zmienlajq, 
Opal owoc dajq, 
Bez zakwitł figami, 
Jesion rozenkami. 
Gruda też grudniowa, 
Jak marcepan zdrowa, 
Śnieg 1 lód styczniowy, 
Słodki jak cukrowy: 

EJ leluja, leluja. 
Ej leluja„. lelu„. 

9 



ŚPIEW KOLĘDNIKÓW 
Coraz to dalej, 
Szopa się wali, 
Józef nieborak 
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Kijem podpiero, 
Wiatr zewsząd wieje, 
Nic nie zagrzeje, 
Wicher do reszty 
Strzechę obdziera.„ 

Wiwat Pan Jezus! 
Wiwat Maryja! 
Wiwat Święty Józef! 
Cała kompanijal 
Amen, amen„. 

Za kolędę dziękujemy, 
Zdrowia, szczęścia winszujemy 
Na ten Nowy Rok. 

Bądźcie, państwo szczęśliwymi 

Oraz błogosławionymi 
Na ten Nowy Roki 

„ 

'N REPERTUARZE 
Johann Strauss 

NOC W WENECJI 

*** 
Johann Strauss , 

WIEDENSKA KREW 

*** 
Emmerich Kalman 

HRABINA MARICA 

*** 
Franc1iszek Lehar 

HRABIA LUXEMBURG 

*** 
Paul Abraham 

WIKTORIA I JEJ HUZAR 

*** 
Franciszek Lehar 

WESOŁA WDÓWKA 

*** 
Józef Talarczyk 

SKARBY ZŁOTEJ KACZKI 
(baśń muzyczna) 

*** 
Michał Wroński 

muz. Włodzimierz Romanowski 

NAJDZIWNIEJSZA PRZYGODA 
KRASNALA 

(bajka muzyczna) 

*** 
Michał Wroński 

muz. Zenon Kowalewski 

PRZYGODA ZEGARA 

*** 
W PRZYGOTOWANl'U 

Frederic Loewe 

MY FAIR LADY 

Redakcja programu - MICHAŁ WROŃSKI 
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Dyrygenci 

TADEUSZ MAZUREK 

CZESŁAW PŁACZEK 

WŁODZIMIERZ ROMANOWSKI 

ANDRZEJ ZUBEK 

Chórmistrzowie 

Al\JNA ADAMCZUK 

ANDRZEJ ROSÓŁ 

Kierownik baletu 

JACEK NOWOSIELSKI 

Korepetytorzy 

KRYSTYNA ADAMSKA 

GRAŻYNA GRINER 

BARBARA OWSIAK 

Inspicjent 

JACEK TOMASZEWSKI 

Kontrola tekstu 

DANUTA TOMANEK 

Koordynacja pracy artystycznej 

MAŁGORZATA GRONIEWSKA 

Kierownik org.anizacji widowni 

WANDA NOWOSIELSKA 

Dekoracje i kostiumy wykonały pracownie 

Państwowej Operetki Śląskiej. Kierownik tech

niczny JERZY MARYNOWSKI. Brygadier sceny 
WŁADYSŁAW KMITA. Kier. elektr. JERZY JURA

SZEK. Kier. prac. kraw. damska IRENA SŁAWIŃ
SKA. kraw. męska PIOTR BLUKACZ, zdobnicza 

BARBARA STANIA fryzjerska JULIA KOTOWICZ, 

fart5iarska ZOFIA MAŁUJŁO, pracownia piast. 

JOANNA PUK, pracow. szewska MARIAN 

SZCZUDLUK, pracow. stolarska KRYSTIAN KA-
LUS. 

CENA 1 O.OOO,- zł ~-<: ~. 
~;/„ 

Zakład. 
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