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Henryk Izydor Rogacki 
iPOTKANIE Z „P ASTORAŁKĄ" 

Polskie bożenarodzeniowe kolędowanie będące naj
autentyczniejszym teatrem z całą jego magią lub przy
najmniej ową teatralnością sowicie podszy\e; ów jak
że krzepki wspornik naszej tradycji kulturowej, ten 
obyczaj do dziś żywy w folklorze tak wiejskim jak 
miej skim - nobilitował, stawiając między arcydz.ieł~
mi narodowej sceny - Leon Schiller. To przez s1eb1e 
stworzone, czy tylko wydobyte albo objawione, nowe 
arcydzieło nazwał „Pastorałką". Spotykał się z nią kil
kakroć. 

Po raz pi~rwszy w roku 1919. Nawiasem mówiąc 
Pastorałka" zwała się jeszcze wówczas „Szopką sta
~opolską czyli Misterium o cudownym Narodzeniu Pań
skim". Schiller dopiero co tak naprawdę w teatr wstą
pił, jeszcze w nim raczkuje. Toteż na afiszu figuruj.e 
tylko jako ten, który zebrał i dla teatru przysposob i ł 
teksty i muzykę. Reżyserem „Szopki staropolskiej" w 
warszawskim Teatrze Polskim był Aleksander Zelwe
rowicz. Rzecz składała się z czterech części i dwunastu 
spraw. Działa się w Betlejem i na dworze Heroda ale 
i w :Krakowie, Warszawie i Poznaniu. Na scenie była 
&więta Rodzina, trzej królowie i pasterze ale i konfe-

derat barski, ułan, saper, pan Twardowski, hreczkos.ie'j 
oraz górale i kaszubi. W przedstawieniu grali : Broni
szówna, Szylinżanka, Majdrowiczówna, Maszyński, 

Chmielewski, Poremba i sam Zelwerowicz. Dekoracje 
zrobił Wincenty Drabik, występowała kapela i używa
no machin teatralnych. Rozrzewniać mogli się więc 

przy słowiow i Polak i katolik, a także lubownik świet
nego aktorstwa i entuzjasta scenicznych cudów. Mimo 
to „Szopka nie wypaliła. Poszła tylko 17 razy. Ponoć 
była przyciężka" , „zimna" i zbyt jeszcze „parafialno
-narodowa". 

Drugie spotkanie Schillera z „Pastorałką", która 
już właśnie i nieodwołalnie „Pastorałką" się stała, od
było się w Reducie. W programowo ubogim ale wysoko 
mierzącym teatrze Juliusza Osterwy i gromady jego 
nawiedzon ych entuzjastów. Schiller w Reducie, mimo 
iż c iągle młodzik teatralny, pewn'e już stoi na włas
nych nogach i przede wszystkim już doskonale wie, 
dokąd zamierza doj ść. W teatrze, z teatrem i dla te
atru. Jest rok 1922. Redutowcy mają już za sobą pre
miery Żeromskiego, Rittnera i Szaniawskiego. Już 

zbulwersowali Warszawę „Ulicą dziwną" i „Czupur
kiem". Niedawno wystawili tetmajerowskiego „Juda
sza" w którym niczego nie niwecząc z ducha zespoi.o-

waści Stefan Jaracz udowodnił iż jest kimś więcej 

nawet niż mocarz sceny. 
Leon Schiller - szperacz i erudyta, miłośnik roz

śpiewanej , obrzędowej staroświecczyzny, zaoferował 

Reducie „Pastorałkę" złożoną z trzech części : b;blijno
bożonarodzeniowej , pasterskiej i herodowej . W nich 
wszystk ich święte osoby za pan brat żyły z prostacz
kami a wieś polska była naj wspanialszym z możliwych 
miejsc dla narodzin Jezusowych. H i.storia święta oka
zywała się opowieśc ią arcyludzką , bo właśnie ludzkie 
przeżyc ie Tajemnicy Wcielenia, najprostsze lecz przez 
to i naj szczersze, było zasadniczym tematem w:dowis
ka. Srosób wystawienia „Pastorałki" w Reducie pole
gał na t ym, że oto do teat ru przybywają kolędnicy -

ktorowie - cali prawdziwi i z całym namaszczeniem 
i całą przesadą, hero icznie i komicznie, przeżywając 
swego rodzaju najważniej szy dzień w życiu, prezentują 
swoje umiłowane widowisko. A tymi kolędnikami by
li t acy artyśc i jak Stefan Jaracz, Maria Żabczyńska, 
Zygmunt Chmielewski, Stanisawa Perzanowska, Józef 
Porem.ba i Zofia Mysłakowska. Redutową „Pastorałkę", 

jak to w teat r ze ubogim, wystawiono w dekoracji po
zos tałej z „Judasza", imitującej średniowieczną scenę 

misteryjną. Z myzykantów za sceną zrezygnowano, za-



stąpił ich sam Leon Schiller zasi adając przy fortepia
nie ustawionym przed kurtyną. Wyczarowywał swoje 
melodie na oczach widzów i przedstawienie dosłownie · 
z ducha muzyki powstawało i w muzyce się działo. 
Nota bene tę „małą zmianę" czyniącą z Schillera naj
główniejszego „aktora" „Pastorałki" zasugerował, dy
skretnie czuwający nad przedsięwzięc'em przyjaciela, 
Osterwa. Premiera odbyła się w samą wigilię Bożego 

Narodzenia 1922 roku. Bożonarodzeniowe m :sterium 
strojne ozdobami zaprojektowanymi przez Wincentego 
Drabika, odegrano w Warszawie i podczas objazdów 
99 razy. I od tej strony wielki sukces. Teatru i Schil
lera. Z okazji „Pastorałki' 'narodził się w Reducie 
Schiller inscenizator i Schiller artysta teatru. Leona 
Schillera czarująca lekcja teatru śpiewającego poka
zała naocznie źródła i rodowód polskiego teatru monu
mentalnego i była istotnym przeżyciem teatralnym i 
dla koneserów i dla profanów. W ciągu dwuletniej ek
sploatacji spektakl zmieniał się i dojrzewał. I tak np. 
troszkę spoważn'ał dzięki rozbudowaniu scen sakral
nych i trochę jeszcze bardziej się upolszczył, gdy św. 
Józef został przebrany, miast w szaty biblijne, w pol
ski żupan. „Pastorałka" z Reduty została też w pamię
ci teatru jako legenda pracy z Schillerem. Legenda o 

roziskrzaniu się geniuszu i o spełnianiu, jak na zawo
łanie, marze11 zgoła ogromnych, w dodatku w sposób 
najprostszy. 

Potem spotkał się Schiller z „Pastorałką" w Te
atrze ·m. Wojciecha Bogusławskiego, już po najwięk
szych swych na tej scenie dokonaniach, w styczniu 
1926 roku. Dekoracje były Drabika, a grali Kuncewi
czówna, Romanówna, Zelwerowicz. Krasowiecki i Kur
nakowicz. Rzecz poszła 15 razy. W porównaniu z Redu
tą, tylko 15 razy. Ale potrafiła zjednać dla rzeczy naj
ważniejszej, dla Leona Schillera pomysłu na teatr w 
Polsce. Pisał, rzeczowy zwykle i racjonalny, Władys
ław Zawistowski: „Teatr średniowieczny, któryśmy 

m ieli u siebie, któryśmy przeżyli sami i na którym 
ycisnęli śmy własne narodowe piętno - jest tym fun

damentem, na którym trwale i z mocą budować mo
żemy kościół sztuki aż po wieżyce Fredry i po wieżyce 
Wyspiańskiego". Ludowi kolędnicy zawędrowali, jak 
w· dać, wysoko, bardzo wysoko. 

W roku 1931 wydaje Schiller swoją „Pastorałkę" 
nakładem Instytutu Teatrów Ludowych w Warszawie. 
Wydaje swoje arcydzieło, w dwóch tomach zawierają
cych tekst i nuty, dla powszechnego użytku tak przy
sposobione izby zaistnieć mogły w tym, co dzić nazy
wamy kulturą masową. 

Dogląda jeszcze ponoć „Pastorałki" w lwowskim 
teatrze Horzycy i wraca lio niej, jako reżyser, po la
tach w podwarszawskim Henrykowie w czasie okupa
cji. I to już ostatnie spotkanie. 

żywiąc chyba największy sentyment do redutowej 
wersji „Pastorałki" traktował ją jednak Leon Schil
ler jako sprawę żywą i niezakończoną. „Pastorałka" 

ciągle się zmieniała dostosowując swoje czary do po
trzeb i barw miejsca i czasu. Dlatego też prawdziwym 
wykonaniem testamentu artystycznego Leona Schille
ra, istotn'e twórczym kontynuowaniem jego teatru je
go spuścizny jest takie postępowanie z „Pastorałką", 

które gwarantuje, iż działa się będzie tu i teraz. Wszak
że bez tego niemożliwym po prost u jest osiągnięciem 

rzeczywistego wymiaru misterium trwającego wszędzie 

i zawsze. To, co wieczne ciągle musi się rodzić na no
wo. 

Takim oto spotkaniem z „Pastorałką", nie tylko z 
teki ale i z ducha Leona Schillera, jest dzisiejsze wido
wisko autorstwa Henryka Mozera. Tekst wychodzi po
za scenariusz schillerowski w stronę autentycznych 
materiałów kantyczkowych, do których Schiller być 
może dotarł i które z „bólem serca", być może, pomi
nął w stronę bożonarodzeniowego szlagieru teatralne-

go, jakim przez n:emały czasu przedział, było „Betle
jem polskie" Lucjana Rydla. Ramą przedstawienia, 
jego, by tak r zec, nawiasem nar racyjnym jest opowieść 
sceniczna o budowaniu szopki, sporządzona według do
kładnego przekazu z ubiegłego st ulecia. Taka formuła 
widowiska - opowieści o pewnym przedstawieniu by
ła wielce miłą artystycznej osobowości Leona Schillera. 

Dzisie jsze przedstawienie dzieje się w sercu Wiel
kopolski, toteż reżyser nasycił je Wielkopolską. J ej 
kulturą, tradycją, klimatem i sprawami. Ten pokłon 

teatru złożony ziemi gdz:e najstarsza nasza stolica, 
jest moim zdaniem zamysłem bardzo szlachetnym i 
bardzo pięknym. Cóż bowiem może być piękniejszego 

w cudowną noc Bożego Narodzenia nad wspomnienie 
dziejów ojców, którzy w tę noc nadziei, wśród wesela 
i radości, na jawie śnili wolność, sprawiedliwość po
jednanie i powszechny pokój wśród wszystkich stwo
rzeń. 

Obejrzyjcie, Szanowni Państwo, w skupieniu tę 

zupełnie nową „Pastorałkę" - dziedziczkę dzieła naj
większego czarodzieja i demiurga polskiej sceny naro
dowej ; bądźcie dobi'zy się zadumać i poddać czarowi 
dawności. co „pozornie tylko od nas odeszła ale wiel
kość naszej duszy ukształtowała" i nade wszystko racz
cie się uweselić. 



TEATR IM. AL. FREDRY W GNIEŻNIE: 

ODZN ACZONY 

ODZNAKĄ TYSL\CLECIA PAŃSTWA P OLS:ZIEGO 

ODZ?'~AKĄ HOl'IOROWi\ Z .\ ZASŁUGI W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTW!\ POZNAŃS'.GEGO 

ZBIOROWĄ ODZN. K 1\ HONOROW 1\ 
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 

Kt.; LTURY I SZTUKI 

MEDALEM KOMISJI EuUK!\CJI N.<\RODOWEJ 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

Dyrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJZA 

Kierownik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 

PASTORAŁKA 
MISTERIUM LUDOWE 

w układzie LEONA SCHILLERA 

OPRACOWANIE I REŻYSERIA - HENRYK MOZER 

SCENOGRAFIA - EWA NAHLIK 

MUZYKA - LEON SCHILLER I JAN MAKLAKIEWICZ 

CHOREOGRAFIA - ZBIGNIEW STRZAŁKOWSKI 

KIEROWNIK MUZYCZNY - KAZIMIERZ PLUTA 

Asystent reżysera 

Kontrola tekstu 

Inspicjent 

Edmund Derengowski 
Mac:ej Ferlik 

Andrzej Kosiedowski 
Andrzej Malicki 

Marek Czyżewski 
Zofia Woźniak 



ŻOŁNIERZE 

CHŁOPIEC 

ADAM 

EWA 

ARCHANIOŁ MICHAŁ 

CHÓR STARYCH KOBIET 

DIABŁY 

Obsada 

PASTORALKI 
LEONA SCHILLERA 

- Jan Szulc 
Marek Czyżewski 

- Andrzej Kosiedowski 

- Ewa Sobiech 

- Maciej Farlak 
Jerzy Piórkowski 

- Daniela Zybalanka-Jaśko 

- Maria Deskur 

- Alina Pewnicka 
Justyna Polkowska 
Małgorzata Andrzejak 
Anna Chludzińska 
Jadwiga Nowak 
Grażyna Pałyska 

-- Andrzej Malicki 
Justyna Polkowska 
Grażyna Pałyska 

PASTERZE 

I 

I 
ARCHANIOŁOWIE 

ANIOŁOWIE 

-- Zbigniew l!lojarczuk 
Maciej Ferlak: 
Leon Łabędzki 
Stefan Posselt 
Andrzej Czaplarski 
Marek Czyżewski 
Andrzej Malicki 
Andrzej Kosiedowski 
Janusz Sadowski 
Ewa Sobiech 
Arkadiusz Reizer 
Zbigniew Wróbel 
Jerzy Piórkowski 

- - Maria Deskur 
Alina Pewnicka 

Justyna Polkowska 

Daniela Zybalanka-Jaśko 
Jadwiga Nowak 

Grażyna Pałyska 

Ewa Sobiech 
Małgorzata Andrzejak 
Anna Chludzińska 



ŻYDEK 

TWARDOWSKI 

TWARDOWSKA 

TREFNISIE 

SPIEWACY 

MIESZCZANIE POZNA~SCY 

PIEKARZ 

KUSNIERZ 

cIESLA 

POWROŻNIK 

KOWAL 

DRUCIARCZYK 

KOMINIARZ 

FURMAN 

- Andrzej Malicki 
Jan Szulc 

- Leszek Sadzikowski 

- Alina Pewnicka 

- Arkadiusz Rajzer 
Zbigniew Wróbel 

- Leszek Sadzikowski 
Andrzej Kosiedowski 

- Edmund Derengowski 
Leon Łabędzki 

- Andrzej Malicki 

- Andrzej Czaplarski 

- Stefan Posselt 

- Andrzej Kesiedowsk:i 

- · Marek Czyżewski 

- Zbigniew Wróbel 

- Zbigniew Bojarczuk 

- Andrzej Kosiedowski 

CYGAN 

ULANI 

SAPER 

MAŁGORZATKA 

WIELKOPOLANIE 

NIEMIEC 

SLĄZAK 

HEROD 

HERODOWA 

PACHOŁY NA DWORZE HERODA 

KANCLERZ-FELDMARSZAL 

SZATAN 

- Maciej Ferlak 
Jerzy Piórkowski 

-- Andrzej Malicki 
Andrzej Kosiedowski 

·- Janusz Sadowski 

- Alina Pewnicka 

-- Leszek Sadzikowski 
Stefan Posselt 

- Jan Szulc 
Zbigniew Wróbel 

- Marek Czyżewski 

- Edmund Derengowski 

- Maria Deskur 

- Marek Czyżewski 
Maciej Ferlak 
Jerzy Piórkowski 

- Stefan Posselt 

- Zbigniew Bojarczuk 

Jan Szulc 



SMIERC 

MARIA 

JÓZEF 

WOŁEK 

OSIOŁEK 

KACPER 

MELCHIOR 

BAhTAZAR 

- Zbigniew Bojarczuk 

Justyna Polkowska 

Edmund Derengowski 
Jan Szulc 

Marek Czyżewski 

Leszek Sadzikowski 

Edmund Derengowski 
Andrzej Kosiedowski 

Stefan Posselt 

Zbigniew ojarczuk 

KRONIKA 
15 IX 1979 

Otwarcie sezonu teatralnego 1979/80 sztuką Gabrieli Zapol
skiej „Ich czworo'', w reżyse rii Ant oniego Baniuk iewicza I 
scenografii Wojciecha Zielezińskiego . 

211 IX 1979 

Premiera musicalu dla dzieci „Słoneczny Kraj" Stanisława 
K. Stopczyka z muzyki! Bogdana Pawłowsldego, w r eżyserii 

Wojciecha Boratyńskiego, scenografii Ryszarda Grajew•klego 
I choreografii Jana Kołodziejczaka . 

Na konkurs na napisanie wrażeń I przeżyć z przedstawie
nia M. Wrońskiego „Przy&oda zegara" zorganizowany p rze:i: 
Państwowy Teatr Im . Al. Fredry w Gnleznle wspólnie z Wy
działem Oświaty I Wychowania oraz Towarzystwo Milo~nl
ków Teatru wpłynęło ogółem 320 prac w tym 273 rysunki I 47 
recenzji z terenu niemal calc j Wielkopolski. 

Sąd konkursowy dokonał wyboru najlepszych prac. za 
które przyznane zostały atrakcyjne nagrody książkowe. 

Nagrody za rysunki otrzymall: Beata Kempa I Hanna 
Anuszkiewicz z Białośliwia , Robert Skrzypczak i Anna Binlen
da z Leszna, Maciej Grzechowiak I Katarzyna Michałowska 
z Gniezna, Tomasz Tyblewski z Ościsłowa, Robert Skarny z 
Gąsawy. Dorota Wojciechowska z Wrześni i Katarzyna Migda
łek z Dopiewa. 

Na tomiast nagrody za recenzje otrzymali: Wojciech Co
blewski, Hann a Anuszkiewicz, Ewa Bartosz, Lucyna Janiszew
ska, Sławomir Krużycki i Beata Kempa z Białośliwia, Hanna 
Wittch en, Hanna Kaszubska, Dariusz Derenowski 1 Anna Ma
ria Woźniak z Opalenicy, Małgorzata Fajko z Leszna i Renata 
Rykowska z Witkowa. 

Uroczystość wn;czenla nagród autorom nagrodzonych prac 
miał a m iejsce 20 września br. przed premierą bajki St . Stop
czyka „Słoneczny kraj" z muzyką Bogdana Pawłowskiego w 
r eżyserii Wojciecha Boratyńskiego 1 scenografii Ryszarda 
Grajewskiego. 

Po p remierze laureaci konkursu spotkali się z aktorami 
biorącymi udział w przedstawieniu „Słonecznego Kraju". 

P rzed premierą przedstawienia „Słoneczny Kraj" odbyło 
się otwarcie w ystawy nagrodzonych prac . 



Teatr jest najbardziej społeczną ze situk. Spełnia się w osobistym, intymnym ulotnym kontak

cie aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

P ragniemy poznać bliżej Uf>odobania naszej publiczności, jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. Te 

ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawimy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W księ

dze tej nasi widzowie mogą się podzielić sw0imi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją Tea

tru. 

Apeluj emy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 

Kierownik Techniczny 

LECH JARPOŁKIEWICZ 

Pracownie techniczne: 

Pracownia stolarska - Stefan Maćkowiak, pracownie 
krawieckie: męska - kierownik Stanisław Parulski .• 
Jerzy Brenk, Kazimiera Chosińska, damska - Melania 
Plucińska , Maria Szałata, Grażyna Rybarczyk, fryzjer
sko-perukarska - kierownik Maria Michalska, kierow
nik pracowni elektrycznej - Stanisław Budzyński, Da
mian Sucholas, Zdzisław Pulwer, Bogdan Stachowiak, 
pracownia ślusarska - Ryszard Stróżyk, pralnia -

Leokadia Malczewska 

Obsługa sceny 

Brygadier - Teofil Nowak 
Jerzy Birecki, Czesław Budnik, Józef Młyńczak, Stefan 

Sołtysek, Roman Manturo, Lech Kryszak 

Garderobiane 

Maria Kaźmierczak, Danuta F-ilipek, Anna Czerniak, 
Ewa Olszewska 

Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstę'pu w godzinach od 8-14 

Informacje telef. 22-91 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty od 10-13 
i od 16-19, w niedziele od 16-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

Wydawca 

Państwowy Teatr im .. ~l. Fredry 
w Gnieźnie 



W REPERTUARZE 

Gabriela Zapolska 

ICH CZWORO 

Stanisław K. Stopei;rk 

BŁONJ:CZNY KRAJ 

Leon Schiller 

PASTOllAŁKA 

W PRZYGOTOWANIU 

Jerzy Broszkiewicz 

GŁUPIEC I INNI 

Henryk Bardijewski 

ZACZNIJCIE SIĘ SMIAC 

Carlo Goldoni 

:BLIŻNIACY Z WENECJI 

GZG - 1800 z. 1822 10 79 L-11/3208 



Cena 6,- zł 

• 
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