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Maciek - KAROL GRUZA 
Stach - WŁODZIMIERZ MATUSZAK 
Jasiek - ANDRZEJ S ZCZYTKO 
Kuba - ALEKSANDER GIERCZAK 
Walek - SYLWESTER WORONIECKI 
Wojtek - GRZEGORZ MARCHWICKI 
Bartos - ANTONI SZUBARCZYK 
Franek - ALEKSANDER PODOLAK 
Anioł I - JOANNA TOMASIK 
Anioły - IRENA OLECKA, LIDIA JEZIORSKA 

• • • 
Żyd - MIECZYSŁAW FRANASZEK 

• • • 
Herod - ANDRZEJ ORYL 
Kanclerz - KAROL STĘPKOWSKI 
Podskarbi - BOHDAN ALBERT JANIS ZEWSKI 
Marszałek - ROLAND GŁOWACKI 
Hetman - ZBIGNIEW MAMONT 
Arcykapłan - TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI 
Królowa - DANUTA CHU DZIANKA 
Smierć - LIDIA B ARTNIK 
Diabeł - JACEK GIERCZAK 
Straż Herodowa - WŁODZIMIERZ KUBAT, JACEK POLACZEK, 
JERZY WĄSOWICZ 

• • • 

Dziadek - MARIAN NOSEK 

• • • 
Twardowski - MIECZYSŁAW BANASIK 

• * * 

Matka Boska - JOANNA TOMASIK 
Swięty Jó7.ef - TADEUSZ ZUCHNIEWSKI 

• • • 

• • • 

Mieszczka - WANDA PADEREWSKA 
Chłopka - MARIA BAKKA 
Wieśniaczka - JANINA BOCHEŃSKA 
Krawiec - WŁODZIMIERZ K UBAT 
Piekarz - • * • 
Kuśnierz - ROLAND GŁOWACKI 
Szewc - GRZEGORZ MARCHWICKI 
Stolarz - ZBIGNIEW MAMONT 
Kowal - ANDRZEJ ORYL 

* * * 

Kazimierz Wielki - JERZY WĄSOWICZ 
Jagiełło - ANDRZEJ SZCZYTKO 
Jadwiga - LIDIA BARTNIK 
Sobieski - KAROL STĘPKOWSKI 
H usarz - • • • 
K onfederat Barski - JACEK POLACZEK 
Kosynier - MIECZYSŁAW BANASIK 
Legionista - BOHDAN ALBERT JANISZEWSKI 
Ułan z 1831 r. - SYLWESTER WORONIECKI 
Powsta n iec z 1863 r. - MIECZYSŁAW FRANASZEK 
Mieszczka z Poznańskiego - KRYSTYNA NIEMCZYK 
Powstaniec z 1944 r. - * * * 
Stoczniow iec - ALEKSANDER PODOLAK 

Sceny taneczne: 

Mazur -
LIDIA BART NIK i ANDRZEJ SZCZYTKO 

Kra kowiak -
DANUTA CHUDZIANKA, IRENA OLECKA, ANDRZEJ ORYL 

Taniec góralski -
L IDIA J EZIORSKA, JACEK GIERC ZAK, ALEKSANDER PODOL AK 

W p rzedstawien iu udział biorą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Pras
k iego Pułku Piechoty pod kierownictwem m uzyczno-wokalnym ELŻBIETY 

G UTOWSKIEJ i Chór Politechniki Szczecińskiej 

Muzykę do piosenki i tańca śmierci skomponowała 
JOLANT A S ZC ZERBA-KANIK 

Korepetytor muzyczny 
MIROSŁAWA OLESZCZAK 

Asystent choreografa 
BARBARA ZAREMBSKA 

Inspic jenci: HELENA PONCZEK i KRZYSZTOF STANKIEWICZ 
S ufler: MAŁGORZATA MIZIARSKA 



Lucjan Rydel - „BETLEEM POLSKIE". 
.. . Kanwą tego utworu stała się bożenarodzeniowa opowieść betleemska, wkom
ponowana w polski, krakowski pejzaż i polskie polityczne warunki. Dalekie 
Betleem w judejskiej krainie było w tym wypadku niejako pretekstem do 
napisania uroczego ludowego, kolorowego widowiska, mającego w Polsce swe 
tradycje w średniowiecznych misteriach żakowskich . Ustawione w konkretnym 
czasie. pokazuje wątpiącym , że Polska żyje i zamrtwychwstanie, że prze
moc, która ją gnębi , przeniknie, że blask polskie j gwiazdy nad wieżami Wa
welu oślepi tych, !którzy naród chcieli usunąć z powierzchni ziemi. Pretekst 
Betleem do stworzenia patriotycznej szopki był więc aż nazbyt widoczny. 
Zaborca, jeżeli pozwolił wys ta wiać „Betleem polskie'', to albo z nieświado
mości , że widowisko jest manifestacją narodowych uczuć , albo z uwagi, że 
jest to utwór religijny, a więc jak najbardziej nadający się do wystawiania 
w teatrach, teatrzykach i ludowych scenkach. Wśród pieśni anielskich i wznio
słych modlitw płynęły słowa o Polsce, o jej historii, wnosiły się żale i pom
stowania na warunki . w jakich żyje naród pozbawiony wolności. Czasem je
dnak w tekst „Betleem" drastycznie ingerowała cenzura, tak, jak to było w 
latach pierwszej wo3ny. 
Historia „Betleem polskiego" to całkiem osobny, wyodrębniony rozdział w 
żywocie pisarskim Lucjana Rydla . Już nie z t worzeniem „Betleem", ale z je
go prezentowaniem na scenie związany jest szereg opowieści, wspomnień, 
anegdot. Od pierwszych niemal chwil zdobyło uznanie publiczności, było wy
s tawiane dziesiątki razy, a Solski, wspominając po latach swe sceniczne prze
życia, powie z radośc ią niejaką i wzruszeniem: 

„Ileż serdecznych, miłych wspommen w1ąze się z tym przepięknym widowi
skiem! Aktorzy czuli się zawsze świełmie w rolach z „Betleem'', publiczność 
przyjmowała je z radością, teatr miał niezawodne powodzenie. Grałem wte
dy - i przez następne dziesięć lat - Dziadka z torbą. Pamiętacie tę po
stać? ( ... ) Bardzo lubiłem tę rolę. Cieszyłem się nią rok w rok. Mając takich 
partnerów, jak Roman - Jędrek-Mędrek, Feldman - Arendarz, śpiewak ope
rowy, Władysław Paszikowski - Mistrz Twardowski i wszystkie asy lwow
skiej sceny, wstawałem chętnie od najlepszego obiadu czy partii wista, by 
grać popołudniówkę „Betleem polskiego". To nie był czas pracy, to były trzy 
godziny przemiłej rozrywki. Ogromna była popularność „Betleem". Teatry -
zwłaszcza krakowskie - grały go co roku, a w poszczególnych rolach wystę
pował~, oprócz Solskiego, Juliusz Osterwa, Józef Węgrzyn, Stefan Jaracz, Leon 
Wyrw1cz, Maria Dulębianka . Szło i za ocean, by iprzypomnieć o Polsce ,o pol
skiej historii, by uczyć polskie dzieci miłości do dalekiej ojczyz.ny. Doszło na
wet do egzotycznej Parany w Brazylii. A wielu ludzi umiało już na pamięć 
całe strofy, całą sztukę" (. .. ) 
Grzymała-Siedlecki w 1961 r. pisał , że dzisiejsze pokolenie nic nie wie o Rydlo
wym „Betleem", „które stało się przecież wzorem dla wszystkich literackich 
szopek - satyrycznych czy obrzędowych , jak i widowisk w rodzaju „Pasto
rałek" Leona Schillera". To właśnie pierwszy Ry.del w latach niewoli wpadł 
na genialny pomysł, by szopkę betleemską ożywić polską historią i przeży
ciami Polaków, co m u się udało w całej pełni . Stworzył i barwne, soczyste 
\udowe widowisko, i patriotyczny fresk polskich losów. A dalekie, w istocie 
abce nam, postacie wschodnich królów ubrał w polskie st ro je i polskie godła 
kazał im nosić przed sobą (. .. ). 

Józef Dużyk, Droga do Bronowic, LSW !968 



LUCJAN RYDEL żyje w pamięci znacznej części polskiego społeczeństwa ja
ko śmieszny gaduła, chłopoman - krakus w cwikierze: - skutek to potężnej 
sugestU „Wesela" Wyspiańskiego i jeszcze bardziej pomniejszającej „Plotki 
o Weselu" Boya-Zeleńskiego. Humorystyczną postać Pana Młodego złośliwie 
skarykaturował i wyśmiał Boy i taki portret powielano przez lata. Krzywdzą
cy to obraz i <krzywdząca ocena człowieka, który niemałe położył zasługi w 
służbie narodowej sztuki, nauki; w popularyzacji pięlma i literatury europej
skiej. Lucjana Rydla konterfekt prawdziwy, to przede wszystkim jego życie 
w kulturze polskiej. Jego życie i dzieła, jego twórczość bogata i różnorodna. 
Był człowiekiem o rozległej kulturze humanistycznej i niepośledniej erudycji. 
Był mistrzem polskiego słowa, miłośnikiem historii i teatru. 
Rydel, poeta, dramaturg - autor „Zaczarowanego koła", „Zygmunta Augu
sta", „Jeńców", „Betleem polskiego" wspaniałe panowanie nad słowem udo
kumentował przekładami liryków Horacego, „Amora i Psyche" Apulejusza, 
największej epopeji greckiej „Iliady" Homera ~najlepszego do dziś przekła
du - niedokończonego, niestety). Był znakomitym tłumaczem literatury fran
cuskiej m. in. „Sawantek" Moliera i „świecznika" Musseta. które to przekła
dy, ze względu na walory językowe i scenic1mość stawiane były przez ludzi 
teatru (Trzciński, Solski) wyżej od tłumaczeń Boya (!). 
Rozkochany w kulturze helleńskiej wydał zbiór poezji (Mitologie) pełen mo
tywów ,greckich. Był do konałym stylistą ia wiers ze z cyiklu „Halll.ia" oraz so
nety z „Mitologii" stawiają go w rzędzie najpierwszych poetów polskich. 
Prawdziwą pasją jego życia był teatr. W okresie dyrekcji L. Solskiego pia
stował stanowisko kierownika literackiego Teatru im. J . Słowackiego, a potem 
w sezonie 1915/16 był dyrektorem tej sceny. 

Historią i teatrem interesował się Rydel od wczesnej młodości. Mając za
ledwie dziewiętnaście lat został laureatem nagrody literackiej (za dramat 
pt. „Mściwój") przyznanej mu przez najpoważniejszą polską instytucję nauko
wą - Akademię Umiejętności. Był też Lucjan Rydel doskonałym znawcą hi
storii Polski i wielkim patriotą . Patriotyzm swój łączył z prawdziwym umi
łowaniem wsi polskiej. Wiążąc się z ludem stał się jednym z pionierów pracy 
oświatowej na wsi podkrakowskiej. W roku 1903 na łamach „Przeglądu Po
wszechnego" ogłosił obszerną pracę pt. „Teatr wiejski przyszłości", w której 
przedstawił potrzebę teatru dla ludu. Chodził z chłopami do teatru, propa
gował czytelnictwo na wsi; spod jego pióra wyszła także praca o warzyw
nictwie i konieczności uprawy jarzyn.„ 
W liście do przyjaciela Frantiska Vondrai':ka, czeskiego tłumacza polskiej li
teratury tak pisał: „im głębiej się zaryję w ziemi, im głębiej się wżyję 
i wczuję w pracę, w biedę, w życie chłopskie, tym lepiej i głębiej wniknę 
w samą treść i w samą duszę mojego narodu". 
Uważany był Lucjan Rydel za mistrza we władaniu polszczyzną żywą. Mową 
więc służył i jako wykładowca kursów im. Baranieckiego i jako docent Aka
demii Sztuk Pięknych i wreszcie jako prelegent licznych odczytów objazdo
wych o literaturze i sztuce. Gadał więc, owszem dużo, ale znakomicie i o rze
czach, na których znał się i czuł sercem całym. 

Henryk Giżycki 





PAMIĘCI LUCJANA 
Była Ci złomem granitu ojczysta mowa -
było Ci dłótem pióro, rzeźbiarzu słowa -
było Ci młotem serce, niestrudzone w pracy -
natchnieniem była Ci Polska - posągiem wolni rodacy. 

I szedłeś :ze SiwlQlją S1Ztuką jalk rz giw.i!aizdą ikdlędm.iicy, 
w noc mroźną, czarną, lecz pełną radosnej obietnicy, 
że światłość w ciemnościach zaświeci, że zwalą się naraz trzy trony, 
a na ich gruzach zasiędzie naród w trzech grobach zamkniony. 

I zamiast sięgać po laury, sięgałeś po plenne kłosy -
ti. zamiia\51t ill/W.ie1nzyć rw lktcitur!n, rw lru1d 'lIIWlierzyłeś bosy -
a zamLia"St zł.o:tyre1h haśrni, słurohałeś jak w Sioopy dmwo:ni 
złote, doroczne żniwo miljonem twardych dłoni. 

A każdy snop związany gadał o zawierusze, 
jak to przetrzymał lody i słoty, i grady, i susze -
jak walki Jakóbowe wieść musiał ze śmierci Aniołem , 

Łyle pozostać chlebem, byle się nie stać chochołem. 

RYDLA 
A twardych rąk miljony ślub zawierały z ziemią, 

że nigdy żadnej wiosny próżniaczo nie przedrzemią, 

że choćby ogień i wojna krzyknęły: „Nie pozwolę!" 
pochwycą za czepigi i wyjdą z pługiem w pole. 

Gdyby zaś obca przemoc granatem pług rozbiła, 

to nic! w rozbitym pługu tai się wielka siła! 
to nic! do różnych rzeczy zdatne są ręce człowiecze, 

więc połamany lemiesz potrafią przekuć - na miecze! 

Takiej to gwary słuchałeś, i w takie złożyłeś ręce 
duszę, od dziecka ślubioną kośby i siejby piosence, 
ażeby wiodło cię życie, prosto jak wiejska droga, 
od chaty d~ kościoła, a od kościoła do Boga. 

· W chade została miłość, w kościele kolan Twych ślady 
i nieugięta wiara gwarzącej z niebem gromady, 
a w tej gromadzie nowina, co roku głoszona każdemu, 

żeś przeniósł Boże Dziecię do Polski z Betleemu. 

Karol Hubert Rostworowski 



I ~/ ~ R7dec4.· 
O WIERZBO POtSl{A 
O wierzbo polska, uboga i siwa, 
Jaką ty siłę masz w sobie żywotną! 
Choć ipień twój zrąbią i gałęzie potną 
Choć rdzeń twój ogniem wypalą do żywa:, 

Ty w sobie życie chowasz - uporczywa, 
Wciąż zmartwychwstajesz i z wiosną powrotną 
Ssiesz korzeniami moc z ziemi wilgotną 
I młodych pędów zieleń cię okrywa. 

Narodzie polski, jakaż niepożyta 
Jaka cudowna w tobie tkwi potęga! 
Ojczyzna twoja od stu lat zabita' 

I cios po ciosie do trzew ci aż sięga, 
Ty trwasz !. .. Ptak srebrny nad pożogą świta , 
Feniks twój, z krwi się i ze zgliszcz wylęga. 



* „ 

... _Przychodzimy dziś do was z nielada kolędą 
Ciekawe tu rzeczy przedstawiać się będą 

Więc ucha łaskawie 
Nakłońcie tej sprawie 
Ku własnej zabawie. 

Będzie tam o raju, o grzechu Adama 
Jak się zawarła ludziom niebios brama 

I o tern się śpiewa 
Jak to grzeszna1 Ewa 
Rwała jabłka z drzewa. 

Srogiego Heroda widzieć też będziecie 
J ald ego gorszego nie ma na tym świecie 

Ale śmierć łaskawa 
I diabelska sprawa 
sroższe są od prawa 

p-jrzycie w jasełkach Jezuska małego 
Swiętą Panienkę i Józefa starego 

Rzemieślników z darami 
Królów z ofiarami 
Przed tej szopy drzwiami. 

Co robili pasterze zanim ich wezwano 
Jak się sposobili , gdy im iść kazano 

Zobaczycie w tej chwili 
Wszystko państwo mili 
Jak byście tam byli. .. 

W REPERT-UARZE 
Scena Duża 

Emil Zegadłowicz 
ŁYŻKI I KSIĘŻYC 

Lucjan Rydel 
BETLEEM POLSKIE 

Scena Inicjatyw Aktorskich 

Jacek Janczarski 
UMRZEĆ ZE ŚMIECHU 

Sylwester Woroniecki 
UPADKIBUNGA 

(wg 622 Upadki Bunga S. I. Witkiewicza) 

W przygotowaniu: 

Władysław Terlecki 
DWIE GŁOWY PTAKA 

Ireneusz Iredyński 
OŁTARZ WZNIESIONY SOBIE 

Witold Gombrowicz 
IWONA, KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 

Nagrania kolęd a capella dokonano w Studio Polskiego Radia w Szcze
cinie przez Chór Politechniki Szczecińskiej pod kierownictwem RY
SZARDA CYBULSKIEGO. Realizatorzy dźwięku: ANNA WARCZEW-

SKA, MJROSŁA W DOR OCH 

SZG raf. 1452/11.20/81/I. 3000 + 25 
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