




pewnym, że raj to nie żaden mistyczny ogr6d, ale po prostu dostat
nie Cbłop!ł]de-: ~podaratwo. To raj jedyny, który temu Adamowi 
wystarczał, i nic go nie kusiło do kosztowania jabłek z drzewa 
rosmacego w jego obejściu, nie wiadomo po co." 

Bieg wiek6w roztarł na okruchy czcigOdny kiedy6 ob~ do
roezoy. a znały go wszystkie cywilimeje. Okres Godów zimowych 
dawał miarę czasu, oznac:mł odejAcie Starego, J>OC?Zlat.ek Nowego, 
wraz z wiar11, że to przychodqce będzie lepsze. Chnełc:ija6stwo 
dodało owej tajemniczej nocy jeszcze metafizyczq rękojmię -
oto przybywa na ziemię materialna replika Dobrej Nowiny, 
Bóstwo-~tko. W liturgii, w m~, obrazach, \111 poezji spla
tano i oalda~o na siebie odczucie ruchu planet, tajetnrdce gima
cego krzewu i kiełkującego nasienia. Kiedyś w Polsce odmierzono 
ten rytm roczny świetn,.i nabożeństwmnit pie6ni&mi/ wielkimi 
mistemmt. Tysiące kolęd mdu>weło się w kancjonałach, biblioteki 
Ul"Uichomiły nam dwadzieścia kilka dialogów misteryjnych i. XVI 
i XVII wieku. A z całej dawnej drainaturgii 1- jeden gatunek, 
choć priekszi.lcony, doszedł ai do naszego stulema „pr%el'W8Dym 
clył~. Kiedyś były to wieloscenowe i wielogodzinne widowlaka, 
w xvn wieku pr1.echwycili je bakabłrze i żaey i olcrolłł na ttlłarę 
swoich możliwoAd. w xvm wieku utrwaliły sU: jako obrzęd i oby
czaj doroczny na wsiach, bardziej ludowe niż poboin~ Tam wid
nie owe chodzemia z G~, &ję; Herody iltawały slfl jakb)' 
echem dawnego p>ga6slriego świętowania, tam miały mm- pne
trwania w świecie regulowan~ niezmiennymi ocł wiekłw .... z
kami z Prąrod'l. pracą. i płodami zieJb.i. 

Scbmera urzekła widocznie i daw1'>Ać ~= i bopctwo 
motywów, i ~. l'QłaltGM tyeh- drama obrd6w -
ruszał właśnie do .itcjl~w ;pfjakiemu. łatwemu re)e11wowi, 
przewaźlile obcemu, na polskich scenach. Pochodził 1- Krakowa, 
miasta :M4tejld i :WyaptdWiego, DU1CODelO 6wiełm& hlBtorlfl daw
nej Polski. Od lat abterał łptewu.Ud. piOIMtnki, ~ 8cemJd 
obyczajowe. Clter.y lata studiował za granicą, fł6Wnie w P81')'iu. 
Z krakowskich obserwacji, z przemyśleil teoretycznych i politycz
ny~ qztałtował now4 \1rizję ~tru w Polace. 
Pi~ krok to ,,Pastorałka" odtwarzaj,ca stare misterium 

polskie, z.łożona z fra~tGw kiedyś ogłost.onych, ~ atak 
oraz z ~cji kolęd i podpatrzonych ludOW1ch dramatyzacji. 
Schillerowskie odtwopenie jest swobOdne, twórcze, a jedmc:nśnie 
wierne dawnemu gby~jowi tfftralnemu. Nie zaprzecza h!atorli, 
a jest nowoczeene - to najwyższa ranga utysty=ia. Smtało zre-. 
konstruowany został węzeł drama~ - sstukę otwiera scena 
Adama i Ew;y. Tr;zydzlejci lat pc>-wystawieniu „Pastorałki" opubli
kowano dawne misteria polskie tak zredagowane. 9chDler intuicyj-

Teraz, syneczku, będc:ć kołysała 
z wdzięcznym weselem Całą noc 
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śpiewała: 
Lili, llli, laj, mój wonny kwiateczku, 
Lili, Uli, Jaj, w ~ żłobeczku. 

Cicho wietrzyku, clcbo południowy. 
Cicho powlewaj, niech śpi Panie nowy. 

LW. lili, laj, m6j cirqSi kanaczku, 
Lill, Uli, łaj. miluchny robaczku. 










