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cJ-A S E-b K.ff ~isk~i~~: 
dowe związane z Bożym Na
rodzeniem. Wyraz ten (zdro
bniały od jasia ·= żłób) ozna
czał początkowo żłobek, po
tem figurki kościelne, wy
obrażające scenę narodzin 
Chrystusa, wreszcie przedsta
wienie teatralne, powstałe na 
gruncie dramatu liturgiczne
go a przesiąknięte elementami 
świeckin1i. 

Wzmianki o wystawieniach 
widowisk religijnych na Boże 
Narodzenie, mniej popular
nych niż wielkanocne, spoty
kamy w Polsce dopiero w w. 
XVI, przy czym za ich zalążek 
można uważać franciszkań ki 
zwyczaj adoracji żłobka, za· 
świadczony w polskich kolt;· 
dach tego okresu, pierwsze 
natomiast poi k ie teksty dra
matyczne pochodzą ze i;tulecla 
następnego. Badacz dziejów 
dawnego naszego teatru, St. 
Windakiewicz, omówił 17 ta
kich utworów, zaczerpniętych 
z rękopisów "VII i XVlll· 
wiecznych. \Vszystkie one nie· 
mal są anonimowe, wyjątek 
stanowi zaginiony „Dialog 
o cudownym narodzeniu syna 
Bożego" (1611) pióra J. K. Da
chnowskiego, a utorami jednak 
z pewnością bywali pisarze 
mniejszej mia ry, bakałarze 
i klechowie. Na treść owych 
dialogów składały się zwykle 
parafrazy Pisma św., a więc 
przepowiednie proroków o 
przyjściu M esjasza, opowieść 
o zwiastowaniu, szukaniu przez 
św. Rodzinę noclegu, hołd pa
sterzy, odwiedziny magów. 
Wątek biblijny w tych wido
wiskach przeplata ł się z ele
mentami świeckimi, weszły tu 
więc zarówno realia codzien
nego życia, jak wtręty nat u
ry politycznej czy obyczajo
wej. Do scen najulubieńszych 
należała pastoralna, ona to 
rozrastała się do rozmiarów 
samodzielnego utworu, w niej 
też występowały postaci lu
dowe, pasterze, żołnierze, dziad 
wędrowny, przemawiające nie
kiedy gwarą, tutaj również 
dochodzilo do glosu realistycz
nie potraktowane tło ówczes
nej chłopskiej rzeczywistości. 
Wpływ mody literackiej na tę 
właśnie scenę zaznaczył się 
we wstawkach sielankowych, 
nielicznych zresztą (m.in. 
imiona pasterzy Dameta, Ko· 

rydon obok ludowych Maści
brzuch, Kuba itd.), lub wpro
wadzeniu tzw. rozmów z 
echem. Najpopularniejsze tego 
rodzaju \Vidowisko, z akcc n
tan1i sowiź.rzalskin1i, upo"r„ 
szechnił na początku s woich 
„Pastorałek" - M. M. Mio
duszewski. 

Prócz partii pasterskich 
wziętością cieszyła się też ado
racja Trzech Króli, istniały 
nawet osobne o nich misteria, 
ważne dla genezy ludowych 
„Herod6\v", pojawiał się \V nich 
bowiem jako jeden z boha
terów Herod właśnie. 

Widowisko bożenarodzenio
we pokazywano albo w koś
ciołach na użytek szerokich 
rzesz publiczności (np. ja selka 
,,krośnieńskie' ', wystawione \V 
Krośnic w roku 1661), albo też 
na scenach szkolnych, zwłasz
c zakonnych, jezuickich. 
Tek ty tych ostatnich z re
guły bywały przeładowane ty
radami wygłaszanymi przez 
postaci alegoryczne. 

1J schyłku w. XVIII, któ
rego poC„l4Wk zastał jeszcze 
dramat jasełkowy w pełni 
świetności, dokonuje się szyb
ki z-mierzch teatru średnio
wiecznego. Mniej więcej w tym 
czasie powstaje w nie wyja
śnionych okolicznościach te
atrzyk marionetkowy, spadko
bierca tematyki jasełkowej . 
By~ może na jego genezę od
działały wpływy francuskie, 
być może zaważył fakt zna 
ny z pamiętników A. Kito
wicza, mianowicie w·prowa dze 
nie w kościołach franciszka 
nów i kapucynów w W a rsza
wie \V okresie Bożego Naro
dzenia obok figurek nierucho
mych, stawianych zgodnie z 
starą tradycją minorycką, tak
że ruchomych, jak ta1icują
ca szynkareczka, bójka chłop
có\\·, musztra żołnierska, zapa
sy śmierci z diabłem, itd. 

(„Slowntk Folkloru Polsldego" 
pod r ed. Juliana Krzyżanow
skiego. W i edza Powszeclma 
1965. Str. 149/150). 

ł ZE O T I 
JÓZEF DIETL rozpoczął swoją 
pracę aktorską przeszło dwadzieś
cia lat temu w warszawskim Te
atrze Współczesnym za dyrekcji 
Michała Meliny. Następnie grał na 
scenach teatrów w Olsztynie, Kato
wicach, Lublinie, Poznaniu. Od 
1965 r. był a ktorem krakowskiego 
Teatru im. J. Słowackiego. \V tym 
sezonie podjął pracę w teatrze 
tarnowskim. 

Stworzył w swoJeJ karierze 
artystycznej wiele ról. Do waż
niejszych należy zaliczyć: Pap
kina („Zemsta" Fredry), Szam
belana („Rozbitki" Blizińskiego), 
Prof. Sonnenbrucha („Niem
cy" Kruczkowskiego), Wojewodę 
(„Droga do Czarnolasu" Mali
szewskiego), Chudogębę („Wieczór 
Trzech Króli" Szekspira). 

Józef Dietl grał również 
w wielu sztukach telewizyjnych 
i ok. dziesięciu filmach (m.in. 
„Przygoda na Mariensztacie", 
„Kanał", „Lalka"). 

HELENA WIZŁŁO ukończyła kra
kowską Pai1stwową Wyższą Szko
łę Teatralną. Pracę aktorską pod
j<:ła w teatrze kaliskim za dy
r ekcji Tadeusza Kubalskiego. Jej 
pierwszą postacią sceniczną była 
rola Anny Frank („Pamiętnik 
Anny Frank"). Grała również 
w teatrze lubelskim i Teatrze 
Ziemi Gdańskiej, skąd przybyła 
do Tarnowa. 

Wśród wielu ról, jakie stwo
rzyła na wyróżnienie zasługują: 
Klara („Sluby panieńskie" Fred
ry), Beatrycze („Wygnańcy" 
Yoyce'a), Anna („Grzech" Zeron1-
skiego) , Frida („żywa maska " 
Pirandella). Za rolę Dziewczyny 
„Opowieść o pewnej dziewczynie" 
Twierskoja) w plebiscycie wi
dzów otrzymała miano „ulubio
nej aktorki" województwa gdań
skiego w sezonie 1968/69. 

EDMUND WISNIEWSKI studia 
aktorskie \lkOńczył w Instytucie 
Reduty (założonej i prowadzonej 
przez wielkiego aktora, Juliusza 
Osterwę). Odbył też studia woka
listyczne w klasie śpiewu solo
wego u prof. Orłowa. Dotychczas 
Edmund Wiś niewski występował 
w warszawskich teatrach drama
tycznych i Operze (ostatnio grai 
w Teatrze Narodowym). 

Z ważniejszych ról, które 
stworzył w teatrach warszaw
sk.ich wym1enmy: Smugonia 
(„Uciekła mi przepióreczka" Że
romskiego), Doktora Hugo („Do
żywocie" Fredry), Przewoźnika 
(„Most" Szaniawskiego). 



LEON SCHILLER (ur. 1887, w Kra
kowie - zm. 1954, w Warszawie), 
\vybitny i twórczy inscenizato r, 
reżyser, history k i krytyk t e 
atralny, p edagog, działacz te
a tralny, kiero wnik literacki i d y 
r ek tor teatrów·, kompozytor , tłu
macz i piosenkarz. Historycy 
t C'a lru jego bogatą i różnorodną 
twórczość dzie lą na trzy zasad
nicze etapy: 1) poety cki te<llr 
monume ntalny (inscenizacje wiel
kic h romantykó\v - Mickiewicza, 
Słowack iego i sztuk Wyspia t1-
s kiego). 2) teatr polityczny, lewi
cowy (w okresie międzywojen
nym). 3) teatr muzyczny (opery, 
śpiewogry, widowiska oparte na 
t r:ic!yc jach staropolskich) „Pasto
rnlka'\ „Gody \Veselne", "Kran1 
z piosen kami") . 

P omysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed wojną. 
Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć 
łai1cuch widowisk obrzędowych, w skład których 
weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy 

czterech pór roku .. wesele wiejskie oraz tzw. „ta6oo śmierci'. 
Inny cykl stanowić miały ballady ludowe i piosenki 
staropolskie na kształt sceniczny ujęte. Przemyśllwalem 
także nad reinsccnizacją dawnych komedio-oper, wodewilów 
mieszczańskich itp. antyków scenopisarskich. 1 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytlumaozy!'! się dają 
moim „wych owaniem krakowskim". Kraków w ~ataeh mojego 
dzieciństwa był jeszcze sceną, na której przez cały roll; odgrywała 
sio: większość widowisk ludowych, a te, które zaginęły 
łatwo dawały się w imaginacji odbudować na podstawie !Jltnej 
łub pisemnej tradycji . A tak się jeszcze złożyło, te od dlllecka 
moglem grzebać w „Kolbergach", różnych zbiorach pieśni, 
w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. iWkr6tce potem 
rozbiła się „bania z poezją" nad Krakowem i szary k perlztycb 
zmienił się w wielobarwną malowankę. 

i na coś w sztuce przydać się mogą. Zaraz też w „żywym teatrze" 
wszystko się przeobraziło i głębszego sensu nabrało: procesja 
i Lajkonik, wesele chłopskie, cwałujące z Bronowic do 
do Mariackiego kościoła środkiem Rynku,, wianki i odpusty, -
a przede wszystki~Wawel i szopka. Wawel wprowadzony 
na scenę \V obydw , endach", ,,Wyzwoleniu", „Bole~ławie 
Smialyn1", ,,,Akropolis", awel, po111yślany jako Akropolis 
Krakowski, z teatrem monumentalnym (niby Dnionizosa) 
na południowym stoku wzgórza zbudowanym? A szopka 
krakowska, która zapożyczyła część swej architektury 
od katedry wawelskiej; szopka, której wpływ na fakturę 
sceniczną ,,\Vesela", „Bolesława„ i większości dran1atów 
Wyspiańskiego ślepy by zobaczył? 

Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między innymi 
i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna filiacja, zachodząca 
między rudymentami polskiej sztuki scenicznej, a mickiewiczowską 
koncepcją teatru slowiariskicgo przyszłości'? 

TRÓJ 
Pll;TRO .. 

ff'OSC 

szopki, jej dramat, obejmujący w zarysie całokształt ~oe?'ji 
ludowej, a kończący się „,vielkin1 proroctwent" - czyz nie_ 
o takim teatrze marzył Mickiewicz w Kolegium Francuskim? 
Czyż nie pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł . 
Wyspiański? I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polsluego 
teatru monumentalnego, w rychłą możliwość jego realizaCJt. 
Wtedy to nosiłem się z myślą opracowania scenicznego szeregu 
\\'ido\visk ludo\vych na cały „rok krakowski", a w plany moje 
wtajemniczyłem kolegę z ławy szkolnej, początkującego wówczas 
aktora, Juliusza Osterwę. („ . ) 

Dosyć osamotniony na drodze do reformy teatru 
konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę posuwania się 
naprzód etapami. Wyniki stąd przymus chwilowego cofnięcia 
slę i odrobienia rzeczy jeszcze niezrealizowanych, a dla dalszego 
oz~o)u koniecznych (stylizacja „starego teatru'', inscenizacja 
idowisk nierealistycznych, abstrakcjonizm inscenizacyjny). 

Z tego widnie okresu datuje się „Pastorałka" oraz szereg 
widy~··isk religijnych, ludowych, stylizowanych komedio-oper itp. 

grywauych w Reducie i w pierwszych miesiącach Teatru 
im. Bor;ualawsklego. 

„PASTORAŁKA" 
Jest tylko dokumentem pewnego okresu 
mej pracy kałralnej. 

NICZYM WIĘCEJ. 
Ten1nt zasaclnic2y „Pastorałki", ozdobiony Jiczny111i 

~ 
I termediami i ba-rdziej szopkowa, niż misteryjnie ujęty, ukazał 
ię po raz pierwszy na scenie Teatru Polskiego w Warszawie 

w 1919 r. Konstrukcja sceny pomysłu w. Drabika naśladowała 
&topkę krakowski!, pozwalając akcji rozwijać się na dwóch 
piętrach i w bocznych wieżycach. 

[ 
Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 1923 

i 1824 w Reducie. Tu zdecydowałem się uwypuklić wszystkie 
n1omenty misteryjne, a folklor przedstawić, że tak się wyrażę 
„na surowo", bez kunsztownyc h wymysłów i burleskowych 
przejaskrawień „za wodowego" teatru. Zamierzeniom moim 
sprzyjał! znakomicie ubóstwo środków technicznych, a jeszcze 
więcej młodość i entuzjazm Rcdutowców. Ton, osiągnięty przez 
Redutę llył czymś jedynym w swoim rodzaju i na innych 
scenach, w innych warunkach artystycznych i w innym nastroju 
nie dał się powtórzyć. 

Godzi się zaznaczyć, że aktorzy redutowi w owym czasie 
z humorem ludzi świętych uprawiali cnotę niewiarygodnej 
wprost nędzy, co nie przeszkadzało im śpiewać, ta1iczyć, grać 
najn1niejsze role, statystować, sporzqdzać rekwizyty i kostiurny 
bezimiennie, gdyż afisz nie podawał ich nazwisk. 

LEON SCHILLER 

(„Pomysł „Pastoralki" i różne próby jej wykonania" . 
W.: L. SchH!e r, „Teat·r Ogromny" Czyte!ntk 1961. Str . 430). 
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