


Silemium, ~1 aszmościowie, czapki proszę z głowy, 

Prz chodzim; tu do was or zak kolendowy 
Z widowiskiem nabożnem , które nazwę ma tę: 

Hi toria de Domini Nativitate. 
zczodry wieczór, chrze 'cijanie, zawitał na z iemi! 

Jezus, Maria, Joseph z Anioły wdzięcznemi 
Zstąpią na to theatmm z niebieskich obłoków, 

Testamentu Srarego pełniając Proroków 
Obietnice, nam grzesznym zasię na pociechę . 

Doroczn m obyczajem pod serc na zych strzechę 
Wpuśćmy ich wszmośćpali two a oni prezentem 

Za gościnę zapłacą w onym kraju świętym 

Kędy, kończyw zy mętne, ziem ·kie pątowanie, 
Wiekuiste znajdziemy duchowne mieszkanie. 

Kto dla Pana w wem ercu ja lecz ko uczyni, 
Ten będzie miał urodzaj w polu, a skarb w krzyni! 

Kto litośnie Panienkę dzi ia przenocuje, 
Niechże się już w t m roku o nic nie turbuje! 

Kto Jo ephowi wtórem pomoże w ko/endzie, 
Temu się jako nigdy, wiera, sz zę cić będzie/ 

Chwała Tobie, Jezu, na wysokiej górze, 
A nam ludziom pokój na niskim pagórze/ 

Tymi słowami rozpoczyna się Pastorałka. Prawie osiem
dziesiąt lat temu Leon Schiller skomponował ją z najpiękniej
szych polskich kolęd, ludowych tekstów jasełkowych , staro
polskich pastorałek i naiwnych betlejemów. 

Zwyczaj kolędowania, bogactwo polskich obrzędów bożo
narodzeniowych, dawna tradycja teatralna w twórczy, nowo
czesny sposób zostały tu połączone w spójną dramatyczną opo
wieść pełną muzyki i poezji, najwyższej próby humoru i liry
zmu. 

To wielka radość , że możemy dziś grać dla Państwa Pasto
rałkę w tym jednym, jedynym, osobliwym miejscu - na Jasnej 
Górze . Wierzymy, że właśnie Tu teatralna opowieść o narodzi
nach Boga-człowieka lepiej przybliży nam Tajemnicę Słowa 
stającego się Ciałem. Właśnie Tu naiwny jasełkowy tekst 
pełniej przekaże nam nowinę o spotkaniu widzialnego z niewi
dzialnym, ziemskiego z nieodgadnionym , rzeczywistego z me
tafizycznym. 

Mamy też nadzieję , że właśnie Tu zwykłe przedstawienie 
może zamienić się w teatralne misterium , a Państwo, szanowna 
Publiczności, możecie stać się nie tylko widzami ale i uczestni
kami tego misterium - „( ... ) Kto Józefowi wtórem pomoże 
w kolędzie , temu się jako nigdy , wiera, szczęścić będzie . .. " 

W jednej ze scen Pastorałki pasterze szukają drogi do Bet
lejem. Szlak ich pielgrzymki wiedzie 
przez polskie wsie i miasteczka. 
Idą przez Skalmierz, Mogiłę, Ty
niec, Pińczów„. 
Którędy pójdą pastuszkowie w na
szej inscenizacji? 
Jest takie jedno, jedyne, osobliwe 
miejsce w Polsce, z którego do Bet
lejem jest naprawdę blisko. 

„Bądźcie Państwo szczęśliwemi 

i błogosławionemi 
na ten Nowy Rok" 



LEON SCHILLER: 
Pomysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed wojną. Misterium 

o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch widowisk obrzędowych , 
w skład których weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy czte
rech pór roku, wesele wiejskie oraz tzw. „tańce śmierci" . Inny cykl sta
nowić miały ballady ludowe i piosenki staropolskie w kształt sceniczny 
ujęte (.„) 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się dają moim 
„wychowaniem krakowskim". Kraków w latach mojego dzieciństwa był 
jeszcze sceną, na której przez cały rok odgrywała się większość owych 
widowisk ludowych, a te, które zginęły, łatwo dawały się w imaginacji 
odbudować na podstawie ustnej lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcz 
złożyło, że od dziecka mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych zbio
rach pieśni, w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce po
tem rozbiła się „bania z poezją" nad Krakowem i szary kopersztych 
zmienił się w wielobarwną malowankę . 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesionego na placu Świętego 
Ducha (!), tuż obok starożytnego kościółka Świętego Krzyża (!). I na
tychmiast teatr krakowski stał się Wawelem, a Wawel w teatr się prze
mienił. Za poetą-guślarzem wcisnął się przez zapadnie, spłynął z palu
damentów na stalowych „flugach" i kręgiem scenę opasał korowód do
brze nam znanych, a jakby zapomnianych postaci. Spotykaliśmy je 
w szopce, na Rynku, w kościołach i wioskach okolicznych a nie wiedzie
liśmy, że są tak piękne i na coś w sztuce przydać się mogą. 

Zaraz też w „żywym teatrze" wszystko się przobraziło i głębszego 
sensu nabrało, procesja i Lajkonik , wesela chłopskie , cwałujące z Bro
nowic do Mariackiego kościoła w rynku, wianki i odpusty - a przede 
wszystkim Wawel i szopka („.) , która zapożyczyła część swej architek
tury od katedry wawelskiej, szopka, której wpływ na fakturę sceniczną 
Wesela, Bolesława Śmiałego i większości dramatów Wyspiańskiego ślepy 
by zobaczył. 

Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między innymi i mnie , 
rzucić się musiała w oczy pewna filiacja, zachodząca między rudymenta
mi polskiej sztuki scenicznej a mickiewiczowską koncepcją teatru sło
wiańskiego przyszłości. Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obejmujący 
w zarysie całokształt poezji ludowej, a kończący się „wielkim proroc
twem" - czyż nie o takim teatrze marzył Mickiewicz w Kolegium Fran
cuskim? Czyż nic pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł Wys
piański? I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polskiego teatru monu
mentalnego, w rychłą możliwość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się 
z myślą opracowania scenicznego szeregu widowisk ludowych na cały 
„krakowski rok" , w plany moje wtajemniczyłem kolegę z ławy szkolnej, 
początkującego wówczas aktora , Juliusza Osterwę. 

(fragmt:nty ti.: l~t u: l'omy.~d „Pa.~10ra/k.J' 

I rrSfo~ sposob.v f•J wykonamu. nupi"'1ncg<> 
pruz hillcra w li>tupJdne !929 roku . 

Druk : Teatr oi:romny. \ r>lllw• 1961). 



misterium ludowe w układzie Leona Schillera 
z muzyką Leona Schillera i Jana Maklakiewicza 

Reżyseria - Jarosław KILIAN 
Scenografia - Adam KILIAN 
Choreografia - Jacek TOMASIK 
Współpraca choreograficzna - Artur DOBRZAŃSKI 

Kierownictwo muzyczne - Janusz FRONCZEK 
Aranżacja muzyki - Przemysław JEZIOROWSKI 
Asystent reżysera - Bonifacy DYMARCZYK 

Scena „Stworzenie świata" zainspirowana została pomysłem Jana Wilkowskiego. 

W widowisku biorą udział częstochowskie chóry: CAMERATA 
prowadzony przez Przemysława Jeziorowskiego i dziecięcy ze Szkoły 
Muzycznej przygotowany prze~ Mariolę Jeziorowską. 

Realizatorzy i Dyrekcja Teatru gorąco dziękują Podprzeorowi Jasno
górskiego Klasztoru O. Janowi Pachowi, O. Anzelmowi Chalupce, 
O. Kustoszowi Janowi Golonce oraz Siostrze Marii za okazaną pomoc 
i życzliwość . 

PREMIERA: KLASZTOR O. PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE 

Wigilia Trzech Króli 

5 stycznia 1996 
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Postacie odtwarzane na scenie przez Kolędników: 

Maria - Beata Przewłocka 
Św. Józef - Bonifacy Dymarczyk 
Herodowa - Cecylia Putro 
Herod, Prologus, Pasterz Bartos - Tadeusz Morawski 
Chłopek, Pasterz, Melchior - Stanisław Kozyrski 
Korydon, Szlachcic, Turoń, Wół, Kacper- Antoni Rot 
Adam, Pasterz, Baltazar - Robert Rutkowski 
Ewa - Małgorzata Marciniak 
Śmierć - Elwira Hamerska 
Karczmarka - Małgorzata Chojnacka 
Archanioł Michał, Pasterz - Marek Ślosarski 
Feldmarszał, Diabeł, Pasterz - Michał Kula 
Pan Bóg, Żyd, Rabin, Osiołek, Herold - Waldemar Cudzik 
Chłopka - Czesława Monczka 

oraz Kolędnicy, Pachoły, Anioły w wykonaniu aktorów, 
a także dzieci, młodzieży licealnej i studentów uczelni 
częstochowskich . 

Światło: Włodzimierz Bednarczyk 
Dźwięk: Paweł Jędrzejczyk 

Rekwizytor: Tadeusz Przestrzelski 
Garderoby: Wanda Zyskowska, Dariusz Haładus 

Fryzjer-charakteryzator: Leokadia Chłód 
Montażyści sceny: Jacek Celiński, Andrzej Stanisz 



Ze wspomnień Adama Kiliana: 

Jest wieczór. Lwów w śniegu. Do kościoła 
św. Marii Magdaleny śpieszą całe rodziny aby 
zobaczyć jasełka wystawiane przez dzieci z „pa
rafii tutejszej". Pamiętam, że role rozdawane 
były przez reżyserującego przedstawienie księ

dza katechetę według specyficznego i dobrze 
przemyślanego klucza. Otóż grzeczne i pilne dzieci dostawały role 
Najświętszej Panny, św. Józefa, Aniołów. Mniej pilne i grzeczne 
role Trzech króli i pasterzy. Gadatliwi i nieposłuszni i krnąbrni 
młodzieńcy - role Heroda i Diabła. Mnie natomiast przypadła rola 
osła ... Byłem jednak bardzo przejęty i dumny gdy w odpowiednim 
momencie wydałem radosny ośli ryk przy żłóbku i odśpiewałem 
swą oślą kolędę. (Po latach dowiedziałem się, że w „Pastorałce" 
Schillera w „Reducie" rolę osła kreował sam Juliusz Osterwa). 

Wracając pamięcią do „mej młodości durnej i chmurnej" przy
pominam sobie jeszcze inne jasełka, które rozgrywały się w zupeł

nie innej scenerii. Jest rok 1942. Nie pada śnieg a powietrze jest 
przejrzyste i suche. Piąta Dywizja Drugiego Korpusu zasiadła na 
zboczu góry. Przeciwległe zaś zbocze stanowiło scenę misterium. 
Rozpoczęła się „Pastorałka". Tym razem byłem animatorem, sce
nografem i kimś w rodzaju reżysera tego plenerowego widowiska. 
Teksty aktorzy-żołnierze znali na pamięć. Pamiętali je przeważnie 
z domu, z parafialnych jasełek, z wiejskiego kolędowania. Polscy 
chłopi wracający z łagrów i stepów Kazachstanu przechowywali 
w pamięci pastorałkowe rymy i melodie. Na irackiej pustyni przy
pomnieli sobie „jaki to kantus słodki śpiewali angeli". 

W pustynnej dolinie, która stała się teatrem, chcieliśmy zrobić 
wszystko tak, jak to było w domu. Cała kompania wojska wcieliła 
się w górali, którzy ubrani zostali w kalesony z wymalowanymi pa
rzenicami. Od Arabów za daktyle wypożyczyliśmy czterysta owiec. 
z puszek od konserw zrobiliśmy im dzwoneczki, żeby „zbyrcały". 
Śmierć w masce miała szatę z białych moskitier a dość zresztą sym
patyczna morda diabła zrobiona została z „ucharakteryzowanej" 
maski przeciwgazowej. Był sobie Żyd grający na skrzypcach, Tu-

roń, Turek i Herod - wszystko jak należy. Pasterze w „Pastorałce" 
idą do Betlejem przez Tyniec, Mogiłę i Skalmierz ... Żołnierze 
z Drugiego Korpusu do Betlejem zdążali przez Kołymę, Semipała
tyńsk, Kirkut a później przez Tobruk i Monte Cassino. Ich Betle
jem to była Polska. Słowa kolędy mówiącej o tym, że przed małym 
dzieciątkiem „moc truchleje" dodawały otuchy i krzepiły serca. 

Z czasów znacznie późniejszych przypominam sobie „Pastorał
kę" Leona Schillera, którą zrealizowaliśmy wspólnie z moim przy
jacielem Janem Wilkowskim w Teatrze Powszechnym w Warsza
wie. Ja jako scenograf, on jako reżyser. 

Były lata sześćdziesiąte ... W Warszawie grudniowa plucha: 
śnieg z deszczem ... Na scenie została zbudowana trzypiętrowa kon
strukcja z prostych bali i desek. Na dole piekło, pośrodku ziemia, 
na górze niebo ... Teatralny świat na początku widowiska stwarzała 
postać Pana Boga - ogromna nadmarioneta, która za pomocą ma
chiny teatralnej powoływała do życia światło (elektryk), niebo (ho
ryzont na wyciągu teatralnym!) a wreszcie człowieka - Adama 
(żywy aktor). Poszczególne piętra szopki zapełniły się kolejno: 
aniołami, diabłami i mieszkańcami Ziemi. · 

Czegóż tam nie było: przebierańcy, muzykanci, kostiumy ludo
we ze wszystkich krańców Polski, chóry anielskie ... a przede wszys
tkim Najświętsza Rodzina z nieodłącznym osiołkiem i wołkiem ... 
Anioły wyśpiewując kolędy rozwieszały pieluszki ... Trzej Królowie 
wjeżdżali na jednym wielkim trójgarbnym wielbłądzie animowa
nym przez trzech bar
czystych montażystów 

sceny. 
Później jeszcze wiele 

razy wracałem do „Pa
storałki" i innych tek
stów jasełkowych. Spek
takle te w teatrach dra
matycznych i lalkowych 
za każdym razem były 

inne, ale zawsze jednak 
oparte o trady j ę szop
kową. 



J. Słowacki - BALLADYNA 
przedstawienie autorskie Adama Hanuszkiewicza 

E. Ionesco -ŁYSA ŚPIEWACZKA 
komedia teatru absurdu w aranżacji Henryka Talara 

M M - jak Marilyn Monroe 
autorski spektakl Tadeusza Kijańskiego 

BESTIA I PIĘKNA wg S. Grochowiaka 
baśń o miłości w znakomitej realizacji Jarosława 
i Adama Kilianów 

PCHŁA SZACHRAJKA wg J. Brzechwy 
przygody nieznośnej Pchły w inscenizacji Joanny Dobrzańskiej 

Eurypides - BACHANTKI 
monumentalne widowisko z udziałem czarnoskórego 
Omara Sangare 

KARTOTEKA 
Różewicz raz jeszcze odczytany przez Wandę Laskowską 

oraz 

ALEKINO 

USTA PRZEWROTNE G. Skurskiego 

BOY A WINA wg „Słówek" T. Boya-Żeleńskiego 

HORSZTYŃSKI J. Słowackiego 

PSYCHODRAMA J. Chmielnika 

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie 

Dyr ktor naczelny i artysty zny - Henryk Talar 
Z a tępca dyrektora - Jadwiga Paciorkowska 

Kierownik lit racki - Robert Dorosław ki 
Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 
Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży - Beata Krzy ztofik 
Koo rdynator pracy arty tycznej - Małgorzata Wójcik 

Kierownicy pracowni: 
- tolar kiej : Jan Kupczyk 
- ' lu arskiej: Zdzisław Chęciński 

- modelator ki j: Genowefa Stępień 
- akustycznej: Zdzisław Kubziakowski 
- krawieckiej: Anna Tarnachowicz 
- elektrycznej: Zbigniew Chęciński 
- fryzjer ko-perukar kiej: Anna Bednarczyk 
- brygadier sceny: Jacek Celiński 

- pralnia: Krystyna Kałuża 

Kierownik działu admini tracyjno-gospodarczego i kad r -
- Alicja Serwa 
Za tępca gł ówneg księgowego - Alicja Kowa z 
Kierownik widowni - Krystyna Ficek 

Dział Promocji i Sprzedaż 
czynny od godz . 8. O do 15.00 z w jątkiem wolnych obót , 
niedziel i świ ąt. Tel. 24-84-14 

Przed przcdaż biletów w ka ie teatru , ul. Ki li ń kieg 15 
w godz . 10. 0- 18.00 
W niedziele i 'więta - na trzy godziny przed pektaklem, 
w p n iedzia ł k i ka a nieczynna . 
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Opracowanie graficzne programu - Adam Kilian 


