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Przed oczy Twoje- Panie! 

Przed oczy Twoje - Panie! 
Krzywdy nasze składamy. 
To żywcem pogrzebanie 
W czyśćcowych mąk otchłanie -
Ran coraz nowych szramy. 

Te gwałty i uciski 
Nad miarę i nad siły, 
Ten ból rozpaczy bliski, 
Z którym się od kołyski 
Zmagamy do mogiły. 

Od dziada i pradziada -
Z pokoleń w pokolenia 
Klęska dziedzictwem spada, 
Zniszczenie i zagłada 
W cmentarz nam Polskę zmienia. 

A my w sercu i czynie 
Tej Matce wierni zawsze -
I ufni, że nie zginie, 
- Jak ojce - tak my ninie 
W boje lecim najkrwawsze. 

Płomie11 i miecz dokoła 
Cjniazda nasze wyniszcza -
Cjoreją miasta, sioła, 
Zostaje ziemia goła 
I poczerniałe zgliszcza. 

Drzew martwe sterczą mary, 
Wznosząc wśród pogorzeli 
Zwęglone swe konary 
Nad gruz i popiół szary„. 
- Cjdzież ci, co dom ten mieli!! 

Tam, w dali strzechy płoną, 
Pożar słońce przesłania 

Burych dymów oponą, 
A w noc łuną czerwoną 
Krwawi się do świtania. 

Ziemia kulami zryta 
I rowy ją podarły
Podeptały kopyta 
I krwią przesiąkł do syta 
l<raj - głodem obumarły. 

Ludzie chodzą jak cienie 
Z przygasłymi oczyma -
I są jak te kamienie, 
Których skargą - milczenie: 
Płacz już się ich nie ima I 

Przed oczy Twoje - Panie I 
Przed miłosierne oczy 
Ten niemy ból niech stanie! 
I narodu błaganie -
Co krew za wolność toczy„. 

Bo my - Boże ! wierzymy, 
Że z tej krwawej topieli, 
Którą z siebie toczymy, 
Poprzez łuny i dymy 
Jutrzenka złota wystrzeli! 

I 

Boże Narodzenie, Petrus Christus, 1445-1446, 
The National Gallery of Art., Washington 



Wokół "Betlej em" 
„Vrok niewypowiedziany ma ten utwór gołębiej prostoty i szczerego 
poetyckiego natchnienia, przetopiony w gorącym polskim sercu! Przynosi on 
czarem słów naiwnej kolędy w jego dzieciństwo sielskie, anielskie, stawia 
mu przed oczy przeszłość górną jego narodu, a dalej i wszystkie bóle, 
i wszystkie łzy, i klęski wszystkie, aż po dzień dzisiejszy„." - tak pisał 
recenzent „Cjazety Lwowskiej" po prapremierze „Betlejem polskiego" 
Lucjana Rydla, 28.Xll .1904 r. we Lwowie. Vtwór ten, który od pierwszej 
chwili i na długie lata zdobył sobie niebywałą popularność, stanowiąc 
niewyczerpane źródło zachwytu i wzruszeń wielu pokoleń Polaków, był 
w twórczości Rydla pozycją odrębną i specyficzną. 
Do przyjaciela, Franciszka Vondracka, Rydel pisał „„. Im głębiej się 
wżyję i wczuję w pracę, w biedę, w życie chłopskie, tym lepiej i głębiej 
wniknę w samą treść i w samą duszę mojego narodu". „Betlejem polskie" 
stało się wielkim wydarzeniem artystycznymi moralnym, ożywiając uczucia 
patriotyczne widzów, napełniając otuchą i wiarą w przyszłość Polski" 
Wystawione po raz pierwszy na scenie Teatru Miejskiego we Lwowie 
28 grudnia 1904 roku, a w Krakowie, najpierw na scenie Teatru Ludowego 
5 stycznia 1905 roku, na scenie zaś Teatru Miejskiego 27 grudnia 1905 roku, 
„Betlejem polskie" zeszło się z rozwijającym się wówczas coraz silniej 
ruchem niepodległościowym, któremu wraz na polu czynu w konkretnych 
działaniach już w tym czasie dawał Józef Piłsudski. Jako nieodrodne 
dziecko tej epoki obudzenia się nowych nadziei, pragnień i nowych 
poczynań polskich, jasełka Rydlowskie przez prostotę swej formy, 
a zarazem silną sugestię polskiego wyrazu sztuki, nawiązującej do 
bohaterskich zmagań narodu polskiego, stały się mocą scenicznego 
oddziaływania, jednym z wybitnych żywych czynników gorącego, 
czynnego patriotyzmu. 
„Betlejem polskie" rozpoczęło karierę sceniczną od olśniewającego 
sukcesu, ale jego historia dopiero się zaczęła. Wkrótce okazało się że jest to 
utwór tak nierozłącznie związany z historią i aktualną kondycją narodu 
polskiego, tak głęboko wrośnięty w wszystko, co polskie, że żyje razem 
z życiem narodu, którego nowe doświadczenia, nadziej i nowe rany, 
dopisane przez historię do dawniejszych, musiały też znaleźć odbicie w tym 
najbardziej polskim misterium. 

Adoracja Pasterzy, Anton Rafael Mengs, 1770, 
Museo del Prado, Madrid 



O Betlejem„. 
Rydlowskie .Betlejem„." dzieje się jednocześnie w trzech planach czasowych: 

w polskiej współczesności, w naszej rodzimej histońi i w czasach biblijnych. 
Jest wpisane w polski krajobraz i rzeczywistość historyczną ożywia przeszłość. 
W jasełkach Rydla, Jezus rodzi się w sceneńi polskiej zimy, a Betlejem leży w Polsce 
może gdzieś w Małopolsce, a może na Kaszubach. Biblijny Herod nie jest tylko 
władcą starożytnej Palestyny, lecz ciemiężycielem Polski, germanizatorem 
i rusyfikatorem zarazem, betlejemscy Trzej Królowie to nasi władcy : 

Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan 111 Sobieski. Różne postaci uczynił 
Rydel symbolami polskich walk i cierpień i nawiązując do najwspanialszych kart 
naszej histońi stworzył barwny patńotyczny fresk narodowych losów a jednocześnie 
widowisko urokliwe, z chórami aniołów, Święta Rodziną, pełne najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek„. 

Twórcy tarnowskiego spektaklu zachowując równowagę między akcentami 
sakralnymi i uniwersalnymi, prowadząc swą inscenizację nieco poza rydlowski 
scenańusz rozbudowując warstwę patńotycmo narodową o akcenty bardziej 
współczesne, nawiązujące do odzyskania Niepodległości w 1918 roku i do 
dramatycznych wydarzeń Qrudnia roku 1970, zwiastując powtórny niepodległościowy 
zryw Polaków lat 80-tych. Spektakl jest pełen czaru i świątecznego nastroju, rozśpiewany 
i roztańczony. Wzbogacono go rozbudowaną aranżacją kolęd i pastorałek. Vsłyszymy ich 
ponad 20! Jest w nim pełna wdzięku scenografia, przepych kostiumów i niemała obsada. 
Dość powiedzieć, że na scenie jawi się kilkudziesięciu wykonawców, że obok artystów 
zawodowych występują dzieci i młodzież, a najmłodsi z nich liczą sobie ledwie„. kilka latek! 

Zbigniew Kułagowski 

Fot. Agnieszka Pietraszewska 

Maryja z Dzieciątkiem i Aniołami, Gerard David, ok. 1505, 
Metropolitan Museum of Art, New York 



Lucjan Rydel 
1870 - 1918 
Poeta, dramaturg, prozaik, krytyk i tłumacz dziś kojarzy nam się przede wszystkim ze 
śmiesznym gadu łą, Panem Młodym z „Wesela" St. Wyspiańskiego . 

W świadomości pokoleń zachował s i ę jego konterfekt odbity w krzywym zwierciadle: 
wyblakły inteligent w binoklach, nerwowy gaduła i prześmieszny chłopoman. A przecież 

był człowiekiem o wielkiej kulturze humanistycznej, erudycji oraz prawdziwej pasji twórczej. 
Jako poeta hołduje kierunkowi impresjonistycznemu, wypowiadając się przede wszystkim 
w lirykach, odznaczających s ię mistrzowską formą, a nade wszystko szczera miłość dla 
przyrody i wsi polskiej - były źródłem natchnień poety i wątkiem lirycznym twórczości 

Lucjana Rydla. Wielką pa sją Lucjana Rydla był teatr. Z teatrem krakowskim współpracował 
nie tylko jako autor sztuk dramatycznych i członek Komisji Teatralnej magistratu . W okresie 
dyrekcji Ludwika Solskiego sprawował w Teatrze Miejskim funkcję kierownika literackiego, 
a w 1915 roku objął dyrekcję tej sceny, preferując na niej repertuar polski. 
W artykule - manifeście „Teatr w iejski przyszłości" opublikowanym w 1903 roku 
w „ Przeg lądzie powszechnym" propagując ideę stworzenia sceny ludowej z odrębnym 
repertuarem, pisał: „Powiedzmy wszelako sami, my, którzy w teatrze bywamy, czy nie 
oddziaływa on o wiele silniej, bezpośredniej niż książka, bo myśli ożywia grą, głosem, 

strojem, przemawia równocześn ie do duszy przez zmysły. Książka mówi do jednego 
czytelni ka, tea tr zaś do ca łej dużej grupy, która wzajemnie swą obecnością podnieca się 

i rozgrzewa si ę aż do entuzjazmu". 
Rydel właśnie w jasełkach upatrywał mądrą i atrakcyjną formę dla tea tru ludowego (tzn. 
prezentowanego przez lud i dla ludu) i dlatego przyjął od Towarzystwa Kółek Rolniczych 
propozycj ę napisania nowego, opartego na tradycji, choć różnego od szkolnej i parafialnej 
stylistyki, widowiska. I tak w roku 1904 powstało oparte na szopce krakowskiej 
„Betlejem Polskie". 
Znamien ne dla Rydla umiłowanie tradycji narodowych obok kultu świata antycznego 
zawsze współbrzmiało z umiłowaniem swojskości i wsi polskiej . Ta ostatnia sfera 
za in teresowań i uczuć, właściwa dla całej ówczesnej generacji malarzy i poetów spod 
znaku „Młodej Polski", zaprowadziła Lucjana Rydla, do wiejskiej chaty w Bronowicach 
Małych pod Krakowem, gdzie poślubia Jadwigę z Mikołajczyków. Osiada odtąd na stale 
na wsi, naj pierw na Toniach, potem w Bronowicach Małych. I tutaj właśnie, wiosną 

1918 roku, podczas nieprzerwanej pracy literackiej zastaje go przedwczesna śmierć, 
nie pozwalając mu dożyć tak utęsknionej , a bliskiej już godziny zmartwychwstania Polski. 
Jednego jeszcze doznał szczęścia w kresu życia, gdy z ganku swojego domu oglądał 
maszerujące drogą od Krakowa, z pieśnią na ustach, strzeleckie oddziały Józefa Piłsudskiego, 
otwierające nowy szlak rycerski przed Polską i jej żołnierzami, o którego przyjście modlił się 
poeta słowami „Betlejem Polskiego" . 



Reżyseńa - Zbigniew Kułagowski 
Scenografia - Cjrzegorz Sujecki 

Kostiumy - Anna Bobrowska - Ekiert 
Muzyka i aranżacja - Maciej Osada - Sobczyński 

Choreografia - Zygmunt Bałut 
Przygotowanie wokalne - Elżbieta Kuzemko - Rausz 

Obsada: 
AKTi 

SCENA "PASTERSKA" 

Maciek- Robert Żurek 
Stach- Przemysław Sejmicki 

Bartek- Bartosz Tryboń (gościnnie) 
Symek- Andrzej Popiel (gościnnie) 

Bartos- Qrzegorz Janiszewski 

INTERMEDIVM 
Jędrek-Mędrek- Robert Żurek 

SCENA nHERODOWA0 

Herod- Mańusz Szaforz 
Kanclerz- Przemysław Sejmicki 

Wielki Podskarbi- Bartosz T ryboń (gościnnie) 
Marszałek- Jerzy Ogrodnicki 
Arcykapłan- Robert Żurek 

Szatan- Przemysław Sejmicki 
Śmierć- Ana Nowicka 

Królowa- Jolanta Januszówna 
Matka I- Bogusława Podstolska-Kras 
Matka li- Mirosława Żak (gościnnie) 

Matka Ili- Katarzyna Jędrzejczyk 

INTERMEDIVM 
Żyd- Andrzej Popiel (gościnnie) 

Pan Twardowski- Qrzegorz Janiszewski 
Diabeł ludowy- Ana Nowicka 

Dziad- Zbigniew Kłopocki (gościnnie) 
Baba- Bogusława Podstolska-Kras 
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AKT li 
"ŻŁÓBEK" 

Matka Boska- Mirosława Żak (gościnnie) 
Kazimierz Wielki- Mańusz Szaforz 

Jagiełło- Robert Żurek 
Królowa Jadwiga- Katarzyna Jędrzejczyk 

Sobieski- Qrzegorz Janiszewski 
Kosynier- Jerzy Ogrodnicki 

Legionista- Bartosz Tryboń (gościnnie) 
Husarz- Andrzej Popiel (gościnnie) 
Mieszczka 1- Jolanta Januszówna 

Mieszczka li- Bogusława Podstolska-Kras 
Sybirak- Zbigniew Kłopocki (gościnnie) 

oraz 
św. Józef- Zygmunt Bałut 
Mały Józek- Kacper Wołek 
Chłopczyk-Kacper Wołek 

Dziewczynka-Emilia Płaneta 
Mała Qóralka-Aleksandra Maciejewska 

Rzemieślnicy: 

Anioły dachowe: 
- Pabycja Bogula 

- Iga Cyz 
- Agnieszka Hajduka 
- Kamila Jajkowska 
-Agnieszka Mikosz 
- Mańka Paprocka 
- Anna Szepielak 
Anioły ludowe: 

- Aleksandra Skóra 
-Zuzanna Ogorzelec 

-Nadia Lachgar-Zygmunt 
Dziewczynki: 

Magda Kasińska 
- Kornelia Kot 
- Oliwia Kusek 
- Laura Lasota 
- Pola Lichocka 

- Aleksandra Rega 
- Aleksandra Maciejewska 

- Emilia Płaneta 

Rzemieślnik- Ana Nowicka 
Krawiec- Jan Kanty-Karpiński 
Piekarz- Dominik Sygnarowicz 
Kuśnierz- Krzysztof Cetera 

Cieśla i Stolarz- Bartosz Qalbarczyk 
Kowal- Qrzegorz Komorowski 

Inspicjent, sufler- Katarzyna Jędrzejczyk 
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Istniejące opracowania jasełek są nader liczne, 
przeważnie jednak mają one tę wadę, że 
Narodzenie Chrystusa bywa w nich przedstawione 
historycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa 
wszystkim zdarzeniom towarzyszącym 
Narodzeniu Pa1'!skiemu nadała od dawien dawna 
rodzimy, polski, miejscowy nastrój i koloryt. 
Niechaj nam w jasełkach nikt nie przedstawia, 
że Jezus urodził się w Palestynie w jakimś ciepłym 
kraju palm i figowców, i że przychodzą do 
betlejemskiej stajni jacyś hebrajscy, półnadzy 
pasterze. Zapewne, tak było historycznie, ale 
w jasełkach to nie prawda. Bibl.ijna Palestyna nie 
istnieje. Urodził się tu, między nami, wśród 
polskiej mroźnej zimy, a Betlejem leży w Polsce, St. Wyspiański - portret Lucjana Rydla 

gdzieś w Krakowskiem, Proszowskiem, czy w Sandomierszczyźnie . Przez szpary nędznej 
szopy dmą północne wichry, u zaśnieżonej strzechy wiszą sople lodu, górą niebo wyiskrzone 
gwiazdami, a między nimi ta najjaśniejsza - ta Betlejemska gwiazda, zwiastunka 
Odkupiciela. Do szopy cisną się tłumnie nie żydowscy pasterze, nie Azraele i lzamile 
w wielbłądzich skórach, ale l<uby, Maćki, Bartki. Przynieśli z sobą, co mogli: ten kurę. 
ów kozę, szewc buciki dla Dzieciątka, cieśla dla Niego na zabawkę krzyżyk, a kowal 
gwoździki. Mróz skrzypi pod nogami wspaniałego orszaku Trzech l<róli, którzy brną 
z darami przez zaspy, wlokąc za sobą po śniegu złociste płaszcze („.). Jasełka powinny mieć 
czysto miejscowy, swoisty, czysto polski charakter. Jest to przedmiot wspaniały, dotąd 

należycie nie wyzyskany po literacku. Jasełka takie, które tu trzeba napisać musiały by być 
wysnute z kolęd, z kantyczek („), z tych kolęd naiwnych i w lichy rym po prostu ubranych 
można by stworzyć dzieło wielkie samodzielne, obraz Bożego Narodzenia Polskiego„. 

Fot. Agnieszka Pietraszewska 

Lucjan Rydel 
„Teatr wiejski przyszłości" 

Przegląd Powszechny 1903 r. Z.3. 

Święta Rodzina, Sisto Badalocchio, 161 O, 
Wadsworth Atheneum, Hartford 
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Przeciwzmarszczkowe preparaty 
pielęgnacyj ne z KOLAGENEM : 

A tutem seni są naturalne 
składniki: kolagen . o liwka. a lg i . 
kozie mleko, witaminy A+E. 
wyc iąg z nag ie tka i świe tli ka . 

Dzięki formule KOLAGEN+ 
każdy z kosmetyków posiada 
podwójną siłę działania 

w walce ze zmarszczkami. 

Pokolenia 
pięknych ' 

Polek 
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