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LEON SCHILLER

PASTORAŁKA

„Pastorałki'' powstał na wiele lat przed
Misterium o Bo żym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch widowisk obrzędowych, w skład których weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy ~zterech pór roku, wesele wiejskie oraz tzw.
„tańce śmierci".
Inny cykl stanowić miały ballady
ludowe i piosenki staropolskie w kształt sceniczny
ujęte .
Przemyśliwałem
także
nad reinscenizacj4
dawnych komediooper, wodewilów mieszczańskich
itp. antyków scenopisarskich.
Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyc
się dają moim „wychowaniem krakowskim".
Kra ków w latach mojego dzieciństwa był jeszcze scen ą,
na której przez cały rok odgrywała się większo ść
owych widowisk ludowych, a te, które zaginęły, lat.wo dawały się w imaginacji odbudować na podsta wie ustnej lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcze
złożyło, że od dziecka mogłem grzebać w „Kolbe1·gach", różnych zbiorach pieśni, w starych nutach
i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce potem rozbiła
się „bania z poezją" nad Krakowem i szary kopersztych zmienił się w wielobarwną malowankę.
'PoMYSL

wojną.

To Wyspiański wkroczył do gmachu, wzniesionego
na placu Swiętego Ducha ( !), tuż obok starożytnego
kościółka Swiętego Krzyża ( !), I natychmiast teatr·
krakowski stal się Wawelem, a Wawel w teatr się
przemienił. Za poetą-guślarzem wcisnął się przez zapadnie, splynął z paldamentów na stalowych „flugach" i kręgiem scenę opasał korowód dobrze nam
znanych, a jakby zapomnianych postaci.
Spotykaliśmy

je w szopce, na Rynku, w kościo
i wioskach okolicznych, a nie wiedzieliśmy, że
są tak piękne i na coś w sztuce przydać się mogą.
Zaraz też w „żywym teatrze" wszystko się przeobraziło i głębszego sensu nabrało: procesja i Lajkonik,
wesela chłopskie, cwałujące z Bronowic do Mariackiego kościoła środkiem rynku, wianki i odpusty, a przede wszystkim Wawel i szopka. ·wawel wprowadzony na scenę w obydwu „Legendach", „Wyzwoleniu", „Bolesławie Smialym", „Akropolis" . \Vawel.
mający
zastąpić Elsinor w
inscenizacji „Hamleta'·.
Wawel, pomyślany jako Akropolis Krakowski, z teatrem monumentalnym (niby Dionizosa), na połud
niowym stoku wzgórza zbudowanym! A szopka krakowska, która zapożyczyła część swej architektury
od katedry wawelskiej; szopka, której wpływ na
fakturę sceniczną „Wesela", „Bolesława" i większości
dramatów Wyspiańskiego ślepy by zobaczy!!
łach

Cóż dziwnego.
że ni ektórym teatrologom,
między
innymi i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna
filiacja, zachodząca między rudymentami polskiej
sztuki scenicznej, a mickiewiczowskq koncepcją tea tru słowiańskiego przyszłości?
Trójpiętrowość
szopki, jej dramat, obejmujący
w zarysie całokształt poezji ludowej, a kończący się
„wielkim proroctwem" - czyż nie o takim teatrze
marzył Mickiewicz w Kolegium
Francuskim? Czyż
nie pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł
Wyspiański?
Wierzyliśmy wtedy,
nieliczni fanatycy
polskiego teatru monumentalnego, w rychłą możli
wość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z myślą
opracowania scenicznego szeregu widowisk ludowych

... to jest bardzo dziki cap,
cięgie m p11skiem: klap , kłap. kl"i/.

na

cały

„rok krakowski", a w plany moje wtajemniczałem kolegę z ławy szkolnej, początkującego wówczas aktora, Juliusza Osterwę.
Nie potrzebuję chyba dodawać, że chodziło mi jedynie o ukazanie nowych możliwości scenicznych
i przygotowanie materiału formalnego do inscenizacji
wielkiego repertuaru polskiego. Stan bowiem te.i inscenizacji w owej epoce wolał o pomS>tę do ni2ba .
Nie miałem żadnych aspiracji dramatopisars kich
i nie ambicjonowałem na punkcie naukowego „pobielania grobów", czyli rekonstrukcji starożytności
teatralnych. Z konieczności jednak musiałem teore tyzO\v ać. Ale w moich podróżach po całym obsza rze
dziejów teatru, odbywanych pod kierunkiem mis trz<1
moj e go i przyjaciela. Edwarda Gordona Craiga, ni e
straciłem łączności z marzeniem dawnym.
Owszem.
myśl przeciwstawie ni a teatru monumentalnego roz panoszonej na ziemiach polskich tandecie pse.udo-li terackiej, pseudo-polskiej i pseudo-realistycznej, dziś
jeszcze, najspokojniej w świecie, zatruwającej widownię naszych teatrów „eklektycznych'" myśl ta
pogłębiła się we mnie i wzmocniła moją postawę
e tetyczną wobec przestarzałego, bezmyślnego i szab onowego niby - realizmu techniki dramatopisarskiej, gry aktorskiej i formy inscenizacyjnej.
Wojna - i to co po niej nastąpiło, nauczyła pracowników sztuki , że zadania ich nie mogą ograniczać
się li
tylko do wysilków czysto artystycznych, że
.,sztuka jest bronią" i że pierwej należy organizować
.. teatr wojujący" zanim się plany „teatru triumfują
cego" kreśli. Ten nowy pogląd na społeczne zada nia
'"'Itru nie od razu wycisnął piętno na mojej p>:1cy
1·eżyserskiej i inscenizacyjnej.
Dosyć osamotniony na drodze do reformy
teatru
konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę posuwania się naprzód etapami. Wynikł stąd przymus
chwilowego cofnięcia się i odrobienia rzeczy jeszcze
niezrealizowanyc·o , a dla dalszego rozwoju koniec znych (stylizacja „starego teatru" , inscenizacja widowisk nierealistycznych, abstrakcjonizm inscenizacyjny). Z tego właśnie okresu datu.i e sie .. Pastoralk:ł „
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oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, stylizowanych komedio-oper itp., grywanych w Reducie
i w pierwszych miesiącach Teatru im. Bogusławskie
go. „Pastorałka" jest tylko dokumentem pewnego
okresu mej pracy teatralnej. Niczym . więcej.
Temat zasadniczy ,,Pastorałki", ozdobiony licznymi
intermediami i bardziej szopkowa niż misteryjnie
ujęty, ukazał się po raz pierwszy na scenie Teatru
Polskiego w Warszawie w 1919 r. Konstrukcja sce··
ny pomysłu W. Drabika naśladowała szopkę krakowską, pozwalając akcji rozwijać się na dwóch piętrach
i w bocznych wieżycach .
Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w la tach 1923 i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem si ę
uwypuklić wszystkie momenty misteryjne, a folklor
przedstawić, że tak się wyrażę „na surowo", bez kunsztownych wymysłów i burleskowych przejaskrawień
.,zawodowego" teatru. Zamierzeniom moim sprz v ja to
znakomicie ubóstwo środków technicznych, a jeszcze
więcej młodość i entuzjazm Redutowców. Ton osiąg
nięt~· przez Redutę był czymś jedynym w swoim rodzaju i na innych sce nach, i w innym nastroju nie
dal się powtórz} ć.
Godzi się za znaczyć, że aktorzy redut.owi w owym
czas·e z humorem ludzi świętych uprawiali cnotę niewiarogodnej wprost nędzy, co nie przeszkadzało im
śpi ewać, tańczyć, grać najmniejsze role, statystować,
s porządzać rekwizyty i kostiumy
bezimiennie, gd y ż
a fisz nie podawał ich nazwisk.
(„Pastorałka" ,

Warsza w a 19:31
Instytut Teatrów Ludow.vch) .

... n ie trzeba zapominać, i to jest zasadnicza kon cepcja „Pastorałki", że ·wszystkie role wykonywują
kolędnicy. To musi być zaznaczone w tonie i w formie. A więc nie chodzi wcale o udawanie Maryi,
.Józefa, lecz o to jak się te postacie w wyobraźn i ludowej załamują, juk wyglądają przepuszczone prze z
pryzmat uczuciowy ludu wiejskiego, oczywiście epoki
min ionej . Z tego wynik a, że odtwarzając role święte
należy wprawdzie z
c a łą szczerością oddawać
ich
przeżycia radosne lub smutne, al
zarazem w pewnych momentach trzeba umieć oderwać się od tych
osób i stać się niejako kaznodzieją, tłumacząc sens
głębszy ich losu, ich sm utkó w i radości, większość
powiedzeń M. Panny skierowanych do postaci działających na scenie posiada wartość symboliczną i od-

Nte wiem co słę dzte;e,
trem pode mnq chwieje-

że się

nosi się głównie do słuchaczów na widowni. Dlatego
to Maria prawie zawsze twarzą do publiczności jest
zwrócona.
W realizacji scenicznej tych zwłaszcza ról powinno być widoczne nabożeństwo z jakim aktorowie
prymitywni do ich wykonania przystąpili. Co sie
tyczy roli Heroda, to jednoczy ona w sobie trzy elementy, istotny, grubą kreską zaznaczający charakter
tyrana, religijny, uwypuklający stosunek aktora, zespołu aktorskiego i widowni do danej postaci lub
faktu, wreszcie kolędniczy wyrażający się w nieukrywaniu wszystkich defektów i niezręczności, tak typowych dla prymitywnych zespołów teatralnych. Naturalnie, jeżeli „Pastorałkę " taki właśnie zespół wy konywać
będzie,
ostatni element odpada. Mówiąc
o tych defektach, mam na myśli onieśmielenie wobec widzów, tak zwaną tremę i szereg pociesznych
kontrastów jakie to podniecenie nerwowe spowodować może. Za defekt przenigy nie mogą być uważane właściwości ludowej interpretacji scenicznej jak
to : pewna surowość wyrazu, rytmika i melodyka r ecytacji, zupełnie od miejskiego odmienna, albo też
skłonność do upraszczania wszystkich zawiłoś ci.
Reżyser

instruktor zespołów ludowych
na to, by utrzymać ró\vnowagę
między
tonem poważnym a groteskowym,
między prawdą a udaniem, między kunsztem a pry mitywem. Rzeźba z chleba - tym mianem ochrzci łem nasze kompozycje pastorałkowe w Reducie w roku 1923. Muszą więc te rzeźby posiadać zapach wiej skiego chleba. Oto cały sekret.
musi
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baczną

uwagę zwrócić
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