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Leon Schiller 

POMYSŁ „PASTORAŁKI" I RÓŻNE PRÓBY 
JEJ WYKONANIA 

Pomysł Pastorałki powstał na wiele lat przed wojną. Miste
rium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch widowisk 
obrzędowych, w skład których weszłyby misteria pasyjne i wiel
kanocne, obrzędy czterech pór roku, wesele wiejskie oraz tzw. 
„tańce śmierci" . Inny cykl stanowić miały ballady ludowe i pio
senki iiltaropolskie w kształt sceniczny ujęte. Przemyśliwałem 
także nad reinscenizacją dawnych komedio-oper, wodewilów 
mieszczańskich itp. antyków scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się dają 

moim „wychowaniem krakowskim" . Kraków w latach mojego 
dzieciństwa był jeszcze sceną, na której przez cały rok odgry
wała się większość owych widowisk ludowych, a te, które za
ginęły, łatwo dawały się w imaginacji odbudować na podstawie 
ustnej lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcze złożyło, że od 
dziecka mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych zbiorach 
pieśni, w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce 
potem rozbiła się „bania z poezją" nad Krakowem i szary ko
persztych zmienił się w wielobarwną malowankę . 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesionego na placu 
Swiętego Ducha (!), tuż obok starożytnego kościołka Świętego 
Krzyża (!). I natychmiast teatr krakowski stał się Wawelem, 
a Wawel w teatr się przemienił . Za poetą-guślarzem wcisnął 
się przez zapadnie, spłynął z paludamentów na stalowych „flu
gach" i kręgiem scenę opasał korowód dobrze nam znanych, a 
jakby zapomnianych postaci. Spotykaliśmy je w szopce, na Ryn
ku, w kościołach i wioskach okolicznych, a nie wiedzieliśmy, 
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że są tak piękne i na coś w sztuce przydać się mogą. Zaraz też 
w „żywym teatrze" wszystko się przeobraziło i głębszego sen
su nabrał~; procesja i Lajkonik, wesela chłopskie, cwałujące 
~ Bronowic do Mariackiego kościoła środkiem rynku, wianki 
I odpusty - a przede wszystkim Wawel i szopka. Wawel wpro-

wadzony na scenę w obydwu Legendach, Wyzwol.eniu, Bole
sławie Smialym, Akropolis; Wawel mający zastąpić Elsynm 
w inscenizacji Hamleta, Wawel pomyślany jako Akropolis Kra-
kowski, z teatrem monumentalnym (niby Dionizosa) na połucl-
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niowym stoku wzgórza zbudowanym! A szopka krakowska, 
która zapożyczyła część swej architektury od katedry wawel
skiej; szopka, której wpływ na fakturę sceniczną Wesela, Bo
lesława i większość dramatów Wyspiańskiego ślepy by zoba
czył! 

Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między innymi 
i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna filiacja, zachodząca 
mi qdzy rudymentami polskiej sztuki scenicznej a mickiewi
czowską koncepcją teatru słowiańskiego przyszłości. Trójpi(~

trmvość szopki, jej dramat, obejmujący w zarysie całoksztalt 
poezji ludowej, a kończącej się „wielkim proroctwem" - czyż 

nie o takim teatrze marzył Mickiewicz w Kolegium Francus
k im? Czyż nie pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł 
Wyspiański? I wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polskiego 
teatru monumentalnego, w rychłą możliwość jego realizacji. 
Wtedy to nosiłem się z myślą opracowania scenicznego szere
gu widowisk ludowych 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 uka
zanie nowych możliwości scenicznych i przygotowanie materie.
lu formalnego do inscenizacji wielkiego repertuaru polskie
go. ( ... ) 

Wojna - i to, co po niej nastąpiło, nauczyła pracowników 
sztuki, że wdania ich nie mogą ograniczać się li tylko do 'vvy
siłków czysto artystycznych , że „sztuka jest bronią" i że pier
wej należy organizować „teatr wojujący", zanim się plany „te
atru triumfującego" kreśl i. Ten nowy pogląd na społeczne za
dania teatru nie od razu wycisnął piętno na mojej pracy reży
serskie j i inscenizacyjnej . Dosyć osamotniony na drodze do 
r eformy teatru konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę 
posuwania się naprzód etapami . Wynikł stąd przymus chwilo
wego cofnięcia się i odrobienie rzeczy jeszcze nie zrealizowa
nych, a dla dalszego rozwoju koniecznych (stylizacja „starego 
teatru", inscenizacja widowisk nierealistycznych, abstrakcjo
nizm inscenizacyjny). Z tego właśnie okresu datuje siq Pasto-

• 

ralka oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, stylizowa
nych komedio-oper itp. grywanych w Reducie i w pierwszych 
miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. Pastoralka jest tylko 
dokumentem pewnego okresu mej pracy teatralnej. Niczym 
więcej. 

Temat zasadniczy Pastorałki, ozdobiony licznymi intermedia
mi i bardziej szopkowa niż misteryjnie ujęty, ukazał się po raz 
;pierwszy na scenie Teatru Polskiego w Warszawie w roku 
1919. Konstrukcja sceny, pomysłu Wincentego Dra bika, naśla
dowała szopkę krakowską, pozwalając akcji rozwijać się na 
dwóch piętrach i w bocznych wi.eżycach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 1923 
i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem się uwypuklić wszystkie 
momenty misteryjne, a folklor przedstawić, że się tak wyrażę 
„na surowo", bez kunsztownych wymysłów i burleskowych 
przejaskrawień „zawodowego" teatru. Zamierzeniom moim 
sprzyjało znakomicie ubóstwo środków technicznych, a jeszcze 
więcej młodość i entuzjazm redutowców. Ton, osiągnięty przez 
Redutę, był czymś jedynym w swoim rodzaju, i na innych sce
nach, w innych warunkach artystycznych i w innym nastroju 
nie dał się powtórzyć. („ .). 

Muzykę do Szopki staropolskiej (granej w r. 1919 w Teatrze 
Polskim) w liczbie 80 numerów skomponowałem sam. Częścią 
tego materiału, odpowiednio zmodyfikowanego, posłużyłem się 
w roku 1923 w Reducie. („.) W roku 1924 skorzystaliśmy ze 
współpracy naszego „brata muzycznego", świetnego organisty 
i choralisty, Bronisława Rutkowskiego. Wówczas to część mu
zyczna Pastorałki wzbogaciła się o szereg chorałów z roku 1635, 
a muzykę ludową zinstrumentował Rutkowski na zespół smycz
kowy i klarnet. W teatrze im. Bogusławskiego wykonano Pa
storalkę z muzyką w układzie moim i jednego z najwybitniej
szych dziś przedstawicieli młodszej muzyki polskiej, Jana Ma
klakiewicza. 

(L. Schille r, „Teatr ogr.omny", Warszawa 1961) 
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Wilam Horzyca 

"PASTOHAŁKA" 1 polski teatr 
nowoczesny 

(. .. ) Dawa no tam kiedyś u nas mis teria i wszelakie widowiska reli
gijne, ale słuch o nich wnet zagin:1l i nic z nich nic pozostało . Tylko 
lud zachował je w swej pamięci i je:; li dziś zdolne S;'! one zachwycać 
nasze serca, lo tyl.ko jemu to zawdz ięc zamy. Nasze żywe średndowiecze, 

jeś li o słowo chodzi, istnieje dziś dla nas tylko dzięki temu, że przecho
wała je „pieś ń gminna" jacyś jej ubożuchni i malutcy minstrele, co wę
drowali od wsi do ws i, z mias teczka do mias teczka, ukazując na scenie 
pozbawionej wszelakiego komfortu, w szelakich dekoracji czy kosti umów 
nawet, owe rzewne widowi~: k a de nativitate Jesu Chris ti, albo te ż o 
zmartwychwstaniu Paitskim . 

Ale nie tylko pi sane ciało tych utworów zachował lub polski; zacho
\Val on również i ich ducha sccniczncr,o. Od czasu bowiem ś redniowie

cza zmieniały się wielokrotnie prawa teatru, który w ciągu nowoczes
nych· wieków powolnymi eta pami cora z bardziej zdążał ku temu, co w 
calej pełni zatriumfowało dopiero w drugiej połowie XIX s•tułcda i 
objawiło się na sct:: nie realis ty czną dekoracją, z niby prawdziwymi ścia
nami, drzwiami, ];Jamkami z iluzjoni s tycznymi drzewami i łąkami, wy
zwalając i na scenie i na widowni to , co można by nazwać instynktem ... 
fotograficznym. Lud nasz, choć n::l pewno wielki realista, podszeptom 
tego instynktu nie uległ i zachował, chol:by w przedstawieniach kolęd
niczych czy szopce krakowskiej, dawnego ducha prostoty tych widowisk, 
pros toty, której nie trzeba było ani wspaniałych dekoracji , ani prawdzi
wych klamek u mimo w szystko nieprawdziwych drzwi, a wystarczyło 

tylko trzy metry wszerz i wzdłuż, by na nich odbyć się mogło niepoję~'! 
misterium o Narodzeniu Par1s kim. ( .. . ) 

Tej wyobraźni ludowej, prostej , ale gorącej, wspaniale kuli sy , wy
myślne efekty sceniczne by ł y niepotrzebne, gdy tylko święta sprawa 
odbywała się prz~d oczyma widza, który miejsca akcji umiał sobie sam 
dośpiewać. 
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Patrząc więc na Pastorałkę, ułożoną przez Leona Schillera po większej 
części ze starych tekstów ludowych misteriów, obcujemy nie tylko z tre
ścią literacką dawnych widowisk religijnych, ale i z dawną ich form1 
sceniczną, patrzymy na dawny, nie dzisiejszy teatr, rządzony innymi 
prawami niż teatr wczorajszy czy nawet dzisiejszy. I na odrębności i 
prostocie tej formy scenicznej polega cały a niewysłowiony czar tego 
widowiska, które ubóstwem swych środków ekspresji doprowadza serca 
nasze do zachwycenia i pozwala nam wżyć się w zupełnie odmienny od 
dzisiejszego kształt sceniczny, odmienną treść duchową przemawiająq 

swym własnym, jedynym językiem. Dla kogo teatrem jest tylko, po·· 
wiedzmy, komedia współczesna i poza nią wyjrzeć nie pobrafi, ten też 
nic z tej świętej naiwności i prostoty zrozumieć ni odczuć nie zdoła. 

Kto jednak ma serce wrażliwe i duszę otwartą, ten w tych naiwnych 
kształtach odkryje nieprzebrane skarby i niezliczone przyczyny najgłęb
szych wzruszeii. (. .. ) 

Przedstawienie Pastoralki Leona Schillera stało się zdarzeniem epo
kowym, zarówno dla teatru polskiego jak i dla samego twórcy tego 
widowiska. Doświadczenia Pa s torałki pozwoliły bm.viem Schillerowi snuć 
myśl o nowym, nierealistycznym, a raczej nienaturalistycznym, teatrze 
polskim, opartym repertuarowo o dzieła wielkich poetów polskich od 
Mickiewicza po Wyspiańskiego , z czego w koi1cu wykluł się na scenie 
imienia W. Bogusławskiego w Warszawie, jeś li nie kształt, to zapowiedź 
kształtu polskiego teatru monumentalnego, co w lwiej części stanowi 
dzieło Schillera. Tak więc u kolebki nowoczesnego teatru polskiego stoi 
dawny, ludowy kształt teatralny, który dał impuls do stworzenia odręb
nej polskiej formy scenicznej . Wywodzi się ona w ostatniej instancji 
z ducha twórczości ludowe j, która niemało zaważyła też na widzeniu 
scenicznym Stanisława Wyspiai1skiego, będącego magnus parens monu
mentalnego teatru polskiego. D orobek ściśle teatralny , jaki wypracowu(: 
zdołano w latach międzywojennego dwudziestolecia, z lwowskim przed
stawieniem Dziadów jako pozycją szczytową, nie był więc, jak sądzili 

zoile, dziełem jakiegoś formalistycznego estetyzowania, pozbawionego 
dna i podstaw, ale był tworem świadomej budowy nowego polskiego 
kształtu scenicznego, nawiązującego do form dawnego naszego teutru 
ludowego. Przedstawienie Past.oralki stanowiło w pracy tej moment roz
strzygający. Bez niej nie byłoby zarówno schillerowskiej inscenizacji 
Dziadów jak i wielu innych przcdstawiei1, które ukształtowały oblicze 
nowoczesnego teatru polskiego. I na tym polega znaczenie Pastora/ki 
w dziejach naszego teatru, nic mówiąc o tym , że jako dzieło dla siebie 
pozostanie ona jednym z najczarowniejszych utworów literackich i sce
nicznych, jakie kultura nasza posiada. 

(W. Horzyca. , 11Pnstor;iłk a 11 i polski tcntr 
no\voczcsny, \V: „Tcnt r" nr 2, Hl57 r.) 
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SZOPKA czyli JASEŁKA 
w Krakowie 

Kreśląc zwyczaje krakowskie, nie podobna pominąć Jasełek czyli 
Szopki (.„) piosnki i dialogi jasełek chcę przechowywać przyszłym po
koleniom, które ich może nie ujrzą, bo postęp, cywilizacja, jak strojowi, 
tak i dawnym zwyczajom narodów niesie zagładę. Znikną z czasem 
bezpowrotnie jasełka, jak znikły dialogi Szkolne, Jezuickie, Mięsopus
tne i Dominikańskie, o których dziś tyle tylko wiemy, ile wieści prze
chowały nam o nich stare księgi. 
Jakże jasełka wieku XVI i XVI! różnią się od dzisiejszych. W scenach 

szopki widzimy jeszcze niektóre dawne postacie, jak: śmierć, heroda, 
szatana, Twardowskiego, pachołka i dziadka. Ale znikły bezpowrotnie : 
konfederat, klecha, szlachcic, o których istnieniu w j asełkach słyszeliś

my od starców w młodych naszyc.h leciech. W ostatnich nawet czasach 
przybyło wiele scen; wypadki otaczające i świeżo zaszłe, pojawiły się 

w jasełkach i nowe figury zastąpiły dawne. Szkoda te zabytki puścić 

w niepamięć, zwłaszcza że wyszłe zapewne pierwiastkowa spod pióra 
jakiegoś teologa, a może nawet którego z profesorów starej szkoły Ja
giellońskiej, z upływem czasu zmieniły się w ustnej tradycji , i lud, 
dorabiając do nich sceny, dał w nich próbki swej twórczoś ci drnmu
tyc1mej. ( ... ) 

Szopki krakowskie są nader starannie wyrobione. Rysunek szopki nie 
jest niewolniczą formą dla wszystkich; wskazuje tylko zarysy ich archi
tektury. Długa i wysoka na są·żei1, ma głębokości przeszło dwie stopy. 
Wysokie dwu, lub trzy -piętrowe wieże, ozdobione złocistymi dachami 
i czerwonym lub szafirowym oklejone papierem, oświecają wewnątrz 

świeczkami. Srodek podzielony na dwa piętra. Górne ma czasem kształt 
kościoła, zakończonego gotyckim dachem. Okna i drzwi szklane rzęsisto 
oświetlone. Czasem znów dach kopulasty, złocisty , w karpiowatą d'ł

chówkę ułożony, z kulą i gwiazdą na wierzchu. Przed kościołem na 
ganeczku stoi gromada muzykantów, albo orszak trzech królów. Na dole 
szopka, w głębi i drabinka, za którą okno do patrzenia dla pokazują
cego jasełka. Niżej żłóbek, w nim dzieciątko Jezus. Maryja, w atłaso

wym błękitnym płaszczu i karmazynowej szacie, z koroną złotą na 
głowie, siedzi obok żłobu. Obok święty Józef, s taruszek z brodą siwą , 

w szarym ubraniu, z laską na której lilija ro:&kwitła . Wól i osie! stoją 

w głębi. Po obu stronach stajenki klęczą lub stoją pasterze z podarun
kami, a czasem trzej królowie. Nad dachem szopy zawieszony aniołek, 
trzymający w ręku wstęgę z napisem: Gloria in excelsis Deo. Wszystko 
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to wskazuje, że szopkę dawniej obnosili i pokazywali po domach żacy 
krakowscy. 

Przed obiema wieżyżyczkami znajdują się wystawki spiczastym da
chem zako11czone, opatrzone oknami. W obu od strony wnętrza są bra
my, przez które wprowadza się na scenę pokazywane figurki; w przy
stawkach tych również są szklane, oświetlone okna. Szczyty wież zdobią 
często zegar i chorągiewka . Scenę od widzów oddziela galeryjka, poza 
którą wycięcie w desce, służy, jak we wszystkich szopkach, do przesu
wania figur. Za dawnych lat szopki bywały jeszcze wspanialsze; póź

niej nieco na świetności straciły, zwłaszcza odkąd dozór miejski ogra
niczył o wiele ich swobodne krążenie. Zawsze przecież są tak ciężkie, że 
je dwóch silnych chłopaków dźwigać musi; trzeci niesie kosz z lalkam1, 
czwarty latarkę , a dwóch lub trzech towarzyszy im, niekiedy ze skrzyp
cami. Są to chórzyści i sa m dyrektor. U spodu wisi biała lub kolorowa 
opona zakrywająca chłopców przed oczyma widzów. 

W Krakowie szopki obnoszą zwykle murarczyki, wyrostki od 16 do 
20 i więcej lat wieku. ( ... ) 

(O. J<olbcrg, „Dzieła wszystk ie", t. 5, cz. I. 
Kraków 1962, s. 201!--210) 
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ŚPIEW TRZECHKROLOWEGO ORSZAKU 

Jam jest dudka Jezusa mojego, 
Będę mu grał z serca uprzejmego. 
Graj, dudka, graj, 
Graj Panu, graj! 

Na piszczałce i na multaneczkach, 
Na bandurze oraz na skrzypeczkach. 
Graj ... 

Na fujarze, arfie i cymbale, 
Szałamai i wdzięcznym regale, 
Graj„. 

Na klarnetkach i do lutni zmierzę, 
W trąby, kotły na wiwat uderzę. 
Graj .„ 

Jać będę grał, póki sił mi stanie, 
I sam Ci się za instrument daję. 
Graj sobie, graj, 
Graj, Panie, graj! 

Jak tylko chcesz, dla uciechy Twojej, 
Ciągnij strony z ciała, z duszy mojej! 
Graj sobie, graj, 
Graj, Panie, graj! 

Bij jak w bęben, aż tubalne głosy 
Serce wyda, niech idą w niebiosy! 
Bij, Pagie, bij, 
Bij w serce, bij! 
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Za kolędy dziękujemy, 
Zdrowia, szczęścia winszujemy 
Na ten Nowy Rok! 

Bądźcie, państwo, szczęśliwymi, 

Oraz błogosłowionymi, 
Na ten Nowy Rok! 

fL. Schiller , „Pastorałka" , 

w-wa 1931} 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

W. GOMBROWICZ 
T. ROZEWICZ 
L. SCHILLER 
P . SIIAFFER 

Z. KRASIŃSKI 

- „IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA" 
- „ŚMIERC W STARYCH DEKORACJACH" 
- „KRAM Z PIOSENKAMI" 
- „EQUUS" 

W PRZYGOTOWANIU 

- „NIE-BOSKA KOMEDIA" 

W REPERTUARZE TEATRU KAMERALNEGO 

T. ROZEWICZ 
L. SCHILLER 
A. STRINDBERG 
K. ZANUSSI, 
E. ZEBROWSKI 
G.ZAPOLSKA 
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- „GRY KOBIECE" 
- „SKIZ" 

W PRZYGOTOWANIU 

- „WEDŁUG THOMASA MANNA" 
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T APICERSKIEJ: WŁODZIMIERZ P OMORSKI 
SLUSARSKIEJ : BRO ! SŁAW K OWICKI 
ELEKT ROAKUSTYCZNEJ: HUBERT BREGULLA 

W programi zamieszczono drzeworyty Tadeusza Makowskiego z: T. Czy
żewsk i „Pastor ałki" Paryż 1925 oraz fotografię w~pó l zesnej szopk i kra
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