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ręką rozsypuje w „Pastorałce" . Gdyby 
nie Schiller, te całkiem nieznane, a pełne 
niewysłowionego wdzięku teksty i kolę

dy, arcydziełka poezji ludowej, - nadal 
pokryte pyłem wieków, trwałyby w za
pomnieniu. 

Schillerowska „Pastorałka" ułożona jest 
dla teatru żywego aktora. Czy słusznym 
jest przeniesienie jej na scenę lalkową? 

Pamiętamy, że zasadniczy wą '.ek „Pa
storałki" stanowią „J as eł ka". A jaseł
ka od wieków nie były niczym innym, 
j ak nieruchomym teatrzy kiem kukiełko
wym, gdzie figurki Sw i ętej Rodziny, 
pasterzy i k rólów, choć są nieme i zasty 
głe - rok rocznie stanowią atrakcję dla 
dzieci i dorosłych. 

Pozwólmy tym figurkom oży ć! Nie 
będzie to bynajmniej sprzeczne z duchem 
dzieła Schillera, nawiązuje ono bowiem 
wyraźnie do odwiecznej tradycji sz:>pki 
krakowskiej. Te strzeliste ozdobne gma
chy, których kształt plastyczny przekazy
wany i doskonalony jest przez pokolenia 
ludowych artystów, to nieożywlony teatr, 
gdzie lalkowe postacie sceniczne grają 

rolę bierną i statyczną. Pozwólmy im 
działać . Zaufajmy lalce. Lalka to też 

człowiek. Lalce też nie jest obce na
tchnienie. Sam czar muzyki „Pastorałki" 
sprawia cuda. Dar mowy także. Zwłaszcza, 
że ta mowa ujęta jest w słowa. płvnące 

z najczystszych iródeł poezji ludowej. 



O „PASTORAŁCE" 
Silentium, waszmościowie ~ 

czapki proszę z głowy! 
Przychodzimy tu do was, 
orszak kol~dowyl 

•' • -·~ J Niezwykły to orszak l z dalekiej przy-
\..!.-/ chodzi wędrówki. Po trzystu i więcej la

tach, w całej świeżości i ,Pięknie, zmar
twychwstaną przed Wami słowa sceny, 

~ pieśni Bożonarodzeniowe, ułożone w 
Y- kształt uroczego widowiska, którego treść 

ciągle jeszcze jest nam droga i bliska. 
„Pastorałka' nawiązuje do najdawniej

szych tradycji staropolskiego teatru 1 łą
czy je z wiecznie żywą treścią wierzeń 

I obrzędów ludowych. Nie jest ona dzie
łem jednego autora. Poszczególne jej frag
menty pochodzą z różnych epok. Jest to 
zbiór najpiękniejszych dawnych tek3tów, 
wiążących się z tematem Bożego Naro
dzenia, harmonijnie i celowo powiąza

nych ze sobą przez Leona Schillera. 
Kolejność scen Pastorałki nie jest rze

czą przypadkową. W układzie swym 
Schiller foiał na celu zobrazowanie dzie
jów, rozwoju I stopniowego wzbogacania 
się w wątki dawnego teatru ludowego. 
Po poważną scenę Zwiastowania sięgnął 

Schiller do jednego z najdawniejszych 
misteriów z końca XVI wieku. Widowi
ska o takim charakterze grywane bywa
ły w kościołach. z czasem religijne spek-

takle zaczęły się rozrastać: obok główne
go wątku pojawiły się tam sceny zwią
zane ze śpiewem i tańcem - wówczas 
widowiska musiały ustąpić :z terenu ko
ścielnego I przeniosły się na place, na 
ulice I do domów prywatnych. 

Z tego to okresu (w. XVII) pochodzi 
bogato rozbudowana i pełna życia akcja 
scen pasterskich. Rubaszny dowcip i 
charakterystyczne akcenty intermediów 
(Jak np. w scenie Ryczywoła z Obijbo
kiem) nawiązują już do komedii żakow
skiej. 
Jacyż to aktorzy występowali w tych 

widowiskach? - Spójrzcie na nasz mło
dy orszak kolędowy! I w dawnych wie
kach te'atr rodził się wśród młodzieży. 

Przedstawienia Bożonarodzeniowe, czy 
\Vielkanocne grywane były przeważnie 

przez wędrowne zespoi~ studenckie czy 
wiejskie, tak zwane „kompanie". Ktoś 

z takiej kompanii pisał napewno teksty 
na doraźny użytek aktorów i publiczno
ści. Wiele takich skarbów dawnego te
atru, nieutrwalonych drukiem, zginęło dla 
nas bezpowrotnie. A I do tych co ocala
ły, wcale nie jest łatwo dotrzeć! 

Wielki trud poniósł Leon Schiller I nie
oceniona jest jego zasługa. Iluż to trze
ba było szperania, ilu poszukiwań w ar
chiwach rękopiśmiennych, w Kołobrzegu, 
w starych śpiewnikach , kantyczkach, aby 
wykopać te ~karby, które Schiller hojną 



DYREKTOR: K IEROWNIK ARTYSTYCZNY: 

LESZEK PROROK fdsToratKa JOANNA PIEKARSKA 

WIDOWISKO LUDOWE W UKŁADZIE LEONA SCHILLERA - MUZYKA: L. SCHILLER I J, MAKLAKIEWICZ 

P o s t a c i e p r o s c e n l ow e : 
Prologus 
Kolędnik z gwiazdą 
Kolędnik z szopką 
Turoń 
Anioł 
Di a bel 
Smierć 

Dziad 

Marla 

Joseph 

Archanioł Gabryel 

Pasterze: 
Korvrlon 
Mnścinrzuch 
Rvczvwół 
Chlenurad 
Da meta 
Bartosz . 
Grajkowie 

Marian Pogasz 
h ... nuan Fu.ary 
Stanisław Staniek 
Andrzej Dziedziul 
Krystyna Niemczykowa 
Marian Dymała 
Bożena Koniecka 
Z ofia Dymalowa 
Adam Koszewski 

La 1 ki: 
Krystyna Cysewska 
Helena Przybyszewska 
Maria Stochajowa 
Adam Koszewski głos 
Marek Okopiński głos 
Stanisław Staniek ruch 
Zbigniew Kaniewski 
Stanisław Staniek 

Zbi.'{niew Kaniewski 
,TAn11sz Orszt 
Marian Pogasz 
Aleksander Ju•zczak 
Stanisław Staniek 
'Roman Filarv 
z. i M . Dymalowle 
Bożena Koniecka 
Krystyna l'Tiemczykowa 
Jadwi&a Kobylańska 

Szlachcic 
Chłop 

Chl0oka . 
Obijbok z kozą 

An i o ł ki: 

Janusz Orszt 
Andrze.1 Dziedz!ul 
E\VA. Dar 1 •le\v$ka 
Felir.1A Koszewska 
M. i z. Dymałowie 

Ewa Darul.ewska, Zofia Dymalowa, Bożena Koniecka 
Aniołowie: 

Krystyna Cysewska, Ewa Darulewska, Felicja Koszewska, 
Jadwiga Kobylańska, Helena Przybyszewska, Krystyna 
Owczarzak, Maria Stochajowa 

Anioł ze sceny Herodowej Helena Przybyszewska 

Anioł z melodramu 
Herod 
Herodowa 
Diabeł 
Smierć 

Feldmarszał 

Pachołkowie: 

Maria Stochaj owa 
Bożena Koniecka 
J.1 nu ... z Orszt 
Krvstvna Cysewska 
Marian Dvmata 
Z ofia Dymałowa 
Krvstyna Owczarzak 
Zbigniew Kaniewski 

S tanisław Staniek. Aleksander Juszczak, Jadwiga Koby
lańska 

Pachoł z bębnem 
K~ sper 
Melchior 
Baltazar 
Wół 
Osioł 

M nrian Dvmała 
Ma rian Pogasz 
Andrzej Dziedzlul 
Sta nisław Staniek 
Stnnisław S taniek 
Aleksander Juszcz&k 


