




WIGILIA U BORYNÓW 

W IES zginęla 

w szarych, 
śnieżnych mrokach, jakby się rozlała, że ani ujrzał domów, pło
tów i sadów, jedne tylko światełka migotały ostro a gęściej 

niż zwykle, bo wszędy się szykowano do wigilijnej wieczerzy. 
W każdej chałupie, zarówno u bogacza, jak i u komornika, 

jak i u tej biedoty ostatniej, przystrajano się i. czekano z na
maszczeniem, a wszędy stawiano w kącie od wschodu snop zbo
ża, okrywano lawy czy stoły płótnem bielonym, podścielano sia
nem i wyglądano oknami pierwszej gwiazdy. 

Jakoś niewidne były zaraz z pierwszego wieczoru, jak to 
zwykle przy mrozie, bo skoro ostatnie zorze się dopalały, niebo 
zaczęło się zasnuwać jakby dymami sinymi i całkiem zatapiało 

się w burościach. 

Józka z Witkiem dobrze byli przemarzli, bo stali na zwia-
dach przed gankiem, nim pierwszą gwiazdę uwidzieli. 

- Jest! Jest! - wrzasnął naraz Witek. 
Wyjrzał na to Boryna, wyjrzeli i drudzy, a na ostatku Rocha. 
Juści, że była, tuż nad wschodem, jakby się rozdarły bure 

opony, a z głębokich granatowych głębin rodziła się gwiazda 
i zda się rosła w oczach, leciała, pryskała światłem, jarzyła się 

coraz bystrzej, a coraz bliżej byla, aż Rocha uklęknął na śniegu, 
a za nim drugie. 

- Oto gwiazda Trzećh Króli, betlejemska gwiazda, przy któ
rej blasku Pan nasz się narodził, niech będzie święte imię Jego 
pochwalone 

Powtórzyli za nim pobożnie i wpili się oczami w tę światloś~ 

daleką, w ten światek cudu, w ten widomy znak zmiłowania 

Pańskiego nad światem. 
Serca im zabiły rzewliwą wdzięcznością, wiarą gorącą, duf

nością i brały w siebie to światlo czyste jako ten ogień święty, 
pleniący zle, jako sakrament. 



A uwiazda olbrzymiała, niosła się już niby kula ounista, błę

kitne smugi szły oa niej niby szprychy świętego kola, i sKrzyły 

się po sni11gacn, i świetListymi drzazgami rozdzierały ciemności, 

u za mą, 3aKo te stuż1d wierne, wychyialy się z nieba inne, 
u Liczne, nieprze,iczoną i nieprzejrzaną gęstwą, ze niebo pok.ry
ło się rosą swietListą i rozwijało się nad światem modrą płachtą, 
poprzeoi3uną sreornymi gwożdziami. 

- Czas wieczerzac, Kiedy słowo ciałem się stało! - rzekł 

Roch. 
Weszli do domu i zaraz też obsiedLi wysoką i długą lawę. 

.Siu.dl Boryna najpierw, siadła vomini1wwa z synami, bo ~ię 

dolozyła, aby razem wieczerzać, siadł Rocho w pośrodku, siadł 

1-'ietrek, siadł Witek kole Józki, tylko Jagusia przysiadła na 
k.rót1w, bo trzeba było o jadie i przykładaniu pamiętać. 

Uroczysta cichość zaległa izbę. 
Boryna się przeżegnał i podzielił opłatek pomiędzy wszyst

kich, pojedli go ze czcią, kieby ten chleb Pański. 
- Chrystus się w onej godzinie narodził, to niech każde 

stworzenie krzepi się tym chlebem świętym! - powiedział Ro
cho. 

A chociaż głodni byli, boć to dzień cały o suchym chlebie, 
a pojadali wolno i godnie. 

Najpierw by! buraczany kwas, gotowany na grzybach z ziem
niakami całymi, a potem przyszły śledzie w mące obtaczane 
i smażone w oleju konopnym, później zaś pszenne kluski z ma
kiem, a potem szla kapusta z grzybami, olejem również oma
szczona, a na ostatek podała Jagusia przysmak prawdziwy, bo 
racuszki z gryczanej mąki z miodem zatarte i w makowym oleju 
upruźone, a przegryzali to wszystko prostym chlebem, bo placka 
ni strucli, że z mlekiem i masłem były, nie godziło się jeść 

dnia tego. 

Jedli długo i mało kiedy jeśli tam które rzekło jakie słowo, 

więc ino skrzybot łyżek o wręby się rozlega! i mlaskanie. 
Cicho się w izbie stało, ciepło, serdecznie, nabożnie i tak uro

czyście, jakby między nimi leżało to święte Dzieciętko Jezus. 
Ogromny a ciągle podsycany ogień wesoło trzaskał na ko

minie i rozświetlał całą izbę, aż lśniły się szkła oO,:'azów i czer
wieniały zamarznięte szyby, a oni siedzieli teraz wzdłuż lawy, 
przed ogniem, i poradzali z cicha a poważnie. 

Potem Jaguś nagotowała kawy, to słodzili ją $Uto i popijali 
z wolna„. 

Aż Rocho wyjął z zanadrza książkę okręconą w różaniec i za
czął z niej czytać cichym a głęboko wzruszonym głosem: 

- „Jako to stała się nam nowina, Panna porodziła Syna; 
aż w judejskiej ziemie, w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, 
narodził się Pan w ubóstwie; na sianie, w stajni lichej, między 
bydlątkami, co w tej radosnej nocy cichej były Mu bratami. 

- A ta sama gwiazda, co i dzisiaj świeci, spłonęła wówczas 
dla tej świętej Dzieciny - i drogę wskazywała trzem królom, 
co chociaż pogany i czarne jako te sagany, a serca mieli czujące 
i z krajów dalekich, zza mórz nieprzejrzanych, zza uór srogich 
przybieuli z darami, by prawdzie dać świadectwo." 

w noc tę f>/arodzenia i każde bydlątko rozumie człowieczą 
mowę, i przemówić jest zdolne, że to między nimi Pan się na
rodził. Kto ino bezgrzeszny zagadnie - ludzkim głosem odpo
wiedzą; równe są dzisiaj ludziom i spólecznie z niemi czujące, 
więc i opłatkiem trza się z nimi podzielić„. 

Ruszyli wszyscy do obory, a Witek ze światłem przodem. 
Krowy leżały rzędem obok siebie i przeżuwały glamiąc po

woli ale na światło i glosy jęły postękiwać, zbierać się ciężko 
do ~owstawania a odwracać, ciężkie, ogromne łby. 

- Tyś gospodynią, Jaguś, to prawo twoje rozdzielić między 
wszystkie. Darzyć ci się będą lepiej i nie chorować; jeno jutro 
rano doić nie można, aż wieczorem, straciłyby mleko. 

Jagna połamała opłatek na pięć części i przychylając się narl 
każdą, czyniła krzyż święty między rogami, a wtykała po ka

wałku w gębule, na szerokie, ostre ozory. 
- A koniom t-0 nie dacie? - zagadnęła Józka. 
- Nie było ich w onym czasie przy Narodzeniu, to nie można . 
-wracali do izby, a Roch mówił : 
- Kużde stworzenie, trawka kużda, choćby i ta najmarniej-

sza, kamuszek najmniejszy, nawet ta gwiazda ledwie dojrzana -
wszystko dzisiaj czuje, wszystko wie, że Pan się narodził. 

A tymczasem zaś Witek, głęboko tknięty stawami, że w no~ 
tę krowy mowę ludzką mają, wywołał po cichu Józkę i poszli 

oboje do obory. 
Trzymając się za ręce i dygocząc ze strachu, a żegnając się 

raz po raz, wsunęli się do obory pomiędzy krowy. 
Przyklęknęli przy największej, jakby przy matce całej obory, 

tchu im brakowało, dusze się trzęsły, łzy nabiegły do oczów, 
serca przenikał strach święty, jakoby w kościele podczas Pod
niesienia, ale dufność serdeczna i wiara w nich była, bo Witek 
nachylił się aż do samego ucha i szepnął drżąco: 

- Siwula, siwula! ... 
Nie odrzekła ni tym słowem jednym, postękiwała ino, żulu, 

ruchała gębulą pomlaskując ozorem. 
- Cosik się jej stało, że nie odpowiada, może - za karę. 
Przyklękli przy drugiej i znowu Witek zapytał, ale już z pła-

czem prawie„. 

- Łaciata! Łaciata!„. 
Przywarli oboje do jej pyska, słuchali z zamarłym tchem, ale 

nic nie usłyszeli, ani slowa, nic„. 
- Grzeszniśmy pewnie, to nie usłyszymy, ino bezgrzesznym 

odpowiadają, a my urzeszne ... 

Wladyslaw Reymont „C h l op i" 



P
OMYSŁ „Pastorałki" powstał na wiele lat przed wojną. 

Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch 

widowisk obrzędowych, w skład których weszłyby miste-
ria pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku, wesela 
wiejskie oraz tzw. „tańce śmierci". Inny cykl stanowić miały 

ballady ludowe i piosenki staropolskie w kształt sceniczny ujęte. 
Przemyśliwałem także nad reinscenizacją dawnych komedio-oper, 
wodowilów 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 pie
śni, w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce po-
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tern rozbiła się „bania z poezją" nad Krakowem 
sztych zmienił się w wielobarwną malowankę. 

szary koper-

Wojna - i to, co po niej nastąpiło - nauczyła pracowników 
sztuki, że zadania ich nie mogą ograniczać się li tylko do wy
siłków czysto artystycznych, że „sztuka jest bronią" i że pier
wej należy organizować „teattr wojujący", zanim się plany „te
atru triumfującego" kreśli. Ten nowy pogląd na społeczne za
dania teatru nie od razu wycisnął piętno na mojej pracy reży
serskiej i inscenizacyjnej. Dosyć osamotniony na drodze do re
formy teatru konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę po
suwania się naprzód etapami. Z tego właśnie okresu datuje się 

„Pastorałka" oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, styli
zowanych komedio-oper itp., grywanych w Reducie i w pierw
szych miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. „Pastorałka" jest 
tylko dokumentem pewnego okresu mej pracy teatralnej. Niczym 
więcej. 

Temat zasadniczy „Pastorałki", ozdobiony licznymi interme
diami i bardziej szopkowo niż misteryjnie ujęty, ukazał się po 
raz pierwszy na scenie Teatru Polskiego w Warszawie w roku 
1919, Konstrukcja sceny, pomysłu Wincentego Drabika, naśla

dowała szopkę krakowską, pozwalając akcji rozwijać się na dwóch 
piętrach i w bocznych wieżycach. 

Tekst i forma nowej wer
sji kształtowały się w latach 
1923 i 1924 w Recluci ~ . Tu 
zdecydowałem się uwypuklić 

wszystkie momenty misteryj
ne, a folklor przedstawić, że 

tak się wyrażę „na surowo", 
bez kunsztownych wymysłów 

burleskowych przejaskra
wień „zawodowego" teatru. 
Zamierzeniom moim sprzyja
ło znakomicie ubóstwo środ

ków technicznych, a jeszcze 
więcej młodość i entuzjazm 
redutowców. Ton, osiągnięty 

przez Redutę, był czymś je
dynym w swoim rodzaju, i na 
innych scenach, w innych wa
runkach artystycznych i w in
nym nastroju nie dał się po
wtórzyć. 

Godzi się zaznaczyć, że ak
torzy redutowi w owym cza
sie z humorem ludzi świętych 
uprawiali cnotę niewiarygod
nej wprost nędzy, co nie prze
szkadzało im śpiewać, tań

czyć, grać najmniejsze role, 
statystować, sporządzać re
kwizyty i kostiumy bez
imiennie, gdyż afisz nie po
dawał ich nazwisk. 

Nie mogąc inaczej tym arcydoskoµałym kolędnikom wyrazić 
mej nieskończonej wdzięczności, dekonspiruję po raz pierwszy 
nazwiska głównych wykonawców „Pastorałki": Maria - . Mysł~
kowska, Joseph _ śp. Turczyński i Zbyszewski, Archamoł Mi
chał - Zabczyńska i Knobelsdorf, Archanioł Gabryel - Żab
czyński, Adam - Jaracz i Brodzikowski, Ewa - Perz~nowsk~, 
Kuncewiczówna, Wiercińska, Król Kacper - Kochanowicz, Kroi 
Melcher - Wierciński, Król Baltazar - Miciński, Korydon -
śp. Poręba i AI. Wasie!, Maścibrzuch - Zbyszewski i Arnold 
Dameta-Zawistowski, Chleburad - Zabczyński, Ryczywół 
Bogdan Wasie!, Bartos - Kiernicki, Zydek - Jamiński, R~bin 
_ Janicki, Herod - Chmielewski, Herodowa - Hohendhger 
i Kunina, Karczmarka - Jakubowska, Smierć - Holłakowa, Ho
hendlinger i Zyczkowska, Diabeł - Zawistowski. 

W roku 1924 skorzystaliśmy ze współpracy naszego „brata mu
zycznego", świetnego organisty i cboralisty, Bronisława Rutkow
skiego. Wówczas to część muzyczna „Pastorałki" wzbogaciła się 

0 
szereg chorałów z roku 1635, a muzykę ludową zinstrumento

wał Rutkowski na zespół smyczkowy i klarnet. W tearze im. Bo
gusławskiego wykonano „Pastorałkę" z muzyką w układzie moim 
i jednego z najwybitniejszych dziś przedstawicieli młodszej mu
zyki polskiej, Jana Maklakiewicza. 

LEON SCHILLER 
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PROLOG: 
Prologus e ZDZISŁAW GRUDZIEŃ 

oraz zespół 

UPADEK 
PIERWSZYCH RODZICÓW: 

Adam e ADAM ZYCH 
Ewa e IWONA KOWALSKA 

Diabeł e JACEK JACKOWICZ 
Archanioł Michał e JAN KAROW 

ZWIASTOWANIE: 
Maria e JOANNA DOBRZAŃSKA 
Archanioł Gabriel e JAN KAROW 

Anioły: 

e HENRYKA BIELA WSKA 
e IWONA KOWALSKA 

e HELENA TULISZEWSKA 

MARIA I JOSEPH 
W BETLEJEM NOCLEGU 
- - --- SZUKAJĄ: 

Pachoł e KRYSTYNA ŻYLIŃSKA 
Maria e JOANNA DOBRZAŃSKA 

Józef e JACEK PIĄTKOWSKI 
Karczmarka e ALEKSANDRA 

GRZĘDZIANKA-CHAMIEC 

Chłop e WIESŁAW OSTROWSKI 
Chłopka e JANINA BUŁA WIANKA 
Archanioł Gabriel e JAN KAROW 
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ACTUS PASTORALIS: 
Korydon e LUDWIK SCHILLER 
Maścibrzuch e STEFAN KWIATKOWSKI 
Dameta e JACEK JACKOWICZ 
Ryczywół e ADAM ZYCH 
Bartos e JOZEF MICHALCEWICZ 
Grześ e WIESŁAW OSTROWSKI 
Żyd e ZDZISŁAW GRUDZIEŃ 

ADORACJA PASTERSKA: 
Maria e JOANNA DOBRZAŃSKA 
Józef e JACEK PIĄTKOWSKI 
A n i o ł y oraz P a s t e r z e 

O HERODZIE OKRUTNIKU: 
Herod e STEFAN KWIATKOWSKI 
Herodowa e HELENA TULISZEWSKA 
Feldmarszał e WIESŁAW OSTROWSKI 
Rabin e ZDZISŁAW GRUDZIEN 
Kacper e ALEKSANDRA 
GRZĘDZIANKA-CHAMIEC 

Melchior e JANINA BUŁA WIANKA 
Baltazar e ADRIAN KRĘCISZEWSKI (adept) 
Pachoły e LUDWIK SCHILLER, ADAM ZYCH 
Smierć e HENRYKA BIELA WSKA 
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ADORACJA KRÓLÓW: 
cały zespół 

PREMIERA DNIA 18 GJtUDNIA ROKU 1983 NA SCENIE GŁOWNE'J 



CHÓR: 
• Sławomir Domino 
9 Bożena Gwarda 
e Teresa Majewska 
• Bogdan Morkowski 
e Stanisław Sielicki 
• Wiktor Sędziński 
• Aleksandra Sztukowska 
• Grażyna Uhman 

KAPELA: 
IRENEUSZ JUNIEWICZ - skrzypce 
MAREK LUKASZEWSKI - skrzypce 
GRZEGORZ KLECHA - skrzypce 
MAREK NOW AK - organy 
GRZEGORZ BAJON - kontrabas 

REŻYSERIA 
BARBARA KATARZYNA 
RADECKA 

SCENOGRAFIA 
LILIANA JANKOWSKA 

CHOREOGRAFIA 
HENRYK KONWINSKI 

OPRACOWANIE 
I PRZYGOTOWANIE MUZYCZNE 
GERARD NOWAK 

ASYSTENT REŻYSERA 
JACEK JACKOWICZ 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
JÓZEF MICHALCEWICZ 

KONTROLA TEKSTU 
JANINA RAJEWICZ 

I o JA5€.ŁKAGI I Mamy wiadomość z 
ewangelii, że Chry-
stus narodzony w 

stajni, złożony był i n p r a e s e pi o. Pr a e s e p e 
znaczy w polskiej mowie żłób. Jasła zaś zowią się 
zagrody pod żłobem, gdzie słomę na podściel pod konie 

służące kładą: mówią się też jasła, kiedy w oborach, w 
których bydło stawia, nie masz żłobów, tylko w takie 
zagrody, z deszczek zrobione, kładą dla bydła słomę i sy
pią sieczkę. Ten, co pierwszy wymyślił jasełka, o których 
niżej będę pisał, rozumiał, że jasła i żłób są imiona jed
ną rzecz znaczące, tę samą, co słowo łacińskie p r a e-



sep e, przeto lalkom swoim i fraszkom dziecinnym, któ
rymi wyrażał Narodzenie Chrystusowe, nadał imię jaseł
ka. Które kiedy nastały do Polski, nie wiem, jak jednak 
pamięcią sięgam, we wszystkich kościołach były używa
ne; obchodzono je tak jak groby wielkopiątkowe, lub o 
mało co ludzie stateczni, tylko najwięcej matki, mamki 
i piastunki z dziećmi, studenci z dyrektorami i młodzież 
doroślejsza obojej płci, pospólstwo zaś drobne niemal 
wszystko. 

Pomienione jasełka były to ruchomości małe, usta
wione w jakimś kącie kościoła a czasem zajmujące cały 

ołtarz, niżej i wyżej po bokach, ty"iko jednę mensą ołta
rzową nie zaprzątnioną sobą zostawując dla odprawowa
nia mszy świętej wolną. 

Była to w pośrodku szopka mała na czterech słup

kach, daszek słomiany mająca, wielkości na szerz, dłuż 

i na wysz łokciowej; pod tą szopką zrobiony był żłobek, 
a czasem kolebka wielkości ćwierćłokciowej, w tej lub 
w tym osóbka Pana Jezusa z wosku albo z papieru kle
jonego, albo z irchy lub płótna konopiami wypchanego 
uformowana, w pieluszki z jakich płatków bławatnych 

i płóciennych zrobione uwiniona, przy żłóbku z jednej 
strony wół i osieł z takiejże materyi jak i osóbka Pana 
Jezusa ulane lub utworzone, klęczące i puchaniem swoim 
Dziecinę Jezusa ogrzewające, z drugiej strony Maryja 
i Józef stojący przy kolebce w postaci nachylonej, afekt 
natężonego kochania i podziwiania wyrażający. 

W górze szopki pod dachem i nad dachem aniolkowie 
unoszący się ria skrzydłach, jakoby śpiewający G lor i a 
i n ex c e l si s D eo. Toż dopiero w niejakiej odległo
ści jednego od drugiego pasterze padający na kolana 
przed narodzoną Dzieciną, ofiarujący mu dary swoje, ten 



masła garnuszek, ów syrek, inny baranka, inny koźlę; 

dalej za szopą po obu stronach pastuszkowie i wieśnia

cy: jedni pasący trzody owiec i bydła, inni śpiący, inni 
do szopy śpieszący, dźwigający na ramionach barany, ko
zły; między którymi osóbki rozmaity stan ludzi i ich za
bawy wyrażające: panów w karetach jadących, szlachtę 
i mieszczan pieszo idących, chłopów na targ wiozących 
drwa, zboże, siano, prowadzących woły, orzących płuJa
mi, przedających chleby, szynkarki różne trunki szynku
jące, niewiasty robiące masło, dojące krowy, Zydów roz
ne towary do sprzedania na ręku trzymających, i tym 
podobne akcje ludzkie. 

Gdy zaś nastąpiło święto Trzech Królów, tedy przy
stawiano do tych jasełek osóbki pomienionych świętych, 
klęczące przed narodzonym Chrystusem, ofiarujących 

Mu złoto, myrrhę i kadzidło, a za nimi orszaki ich dwo-

rzan i asystencyi rozmaitego gatunku: Persów, Arabów, 
Murzynów, laufrów, masztalerzów prowadzących konie 
pod bogatymi siądzeniami, słoniów, wielbłądów. 

Toż dopiero wojska rozmaitego gatunku: jezdne i pie
sze, murzyńskie i białych ludzi, namioty porozbijane, na 
koniec przez imaginacyją, za związek rzeczy występują
cą, regimenta uszykowane polskiej gwardyi, pruskie, 
moskiewskie, armaty, chorągwie jezdne, usarskie, pan
cerne, ułańskie, kozackie, rajtarskie, węgierskie i inne 
rozmaite. Na takie jasełka sadzili się jedni nad drugich, 
najbardziej zakonnicy. Celowali zaś innych wszystkich 
wielkością i kształtnością kapucyni; a gdy te jasełka, rok
rocznie w jednakowej postaci wystawiane, jako martwe 
posągi nie wznieciły w ludziach stygnącej ciekawości, 

przeto reformaci, bernardyni i franciszkanie dla większe
go powabu ludu do swoich kościołów, jasełkom przydali 
ruchliwości, między osóbki stojące mięszając chwilami 
ruszane, które przez szpary, w rusztowaniu na ten ko
niec zrobione, wytykają na widok braciszkowie zakonni 
lub inni posługacze klasztorni, rozmaite figle nimi wy
rabiali. 

Takowe reprezentacje ruchowych jasełków bywały -
prawda - w godzinach od nabożeństwo wolnych, to jest 
między obiadem i nieszporami, ale śmiech, rozruch i tu
mult nigdy w kościele czasu ani miejsca znajdować nie 
powinien. Dla czego, gdy takowe reprezentacyje coraz 
bardziej wzmagające się doszły do ostatniego nieprzyzwo
itości stopnia, książę Teodor Czartoryski, biskup poznań
ski, zakazał ich, a tylko pozwolił wystawiać nieruchowe, 
związek z tajemnicą Narodzenia Pańskiego mające. Po 
którym zakazie jasełka powszedniejąc coraz bardziej, w 
jednych kościołach zdrobniały, w drugich w cale zostały 
zaniechane. 

Jędrzej Kitowicz 
(Opis obyczajów za panowania Augusta III) 
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