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Leon Schilfer 

Pomysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed wojnq 
Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpoczqć łańcuch 
widowisk obr:z:ędowych, w skład których weszłyby misteria 
pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku, wesele 
wiejskie oraz tzw. „tańce śmierci". Inny cykl stanowić mia
ły ba lllady ludowe i piosenki staropolskie w kształt sce
niczny ujęte. Przemyśliwałem także nad reinscenizacjq daw
nych komedio-oper, wodewilów mieszczańskich itp. an
tyków scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się 
dajq moim „wychowaniem krakowskim". Kraków w latach 
mojego dzieciństwa był jeszcze scenq, na której przez cały 
rok odgrywała się większość owych widowisk ludowych, 
a te, które zaginęły, łatwo dawały się w imaginacji odbu
dować na podstawie ustnej llab pisemnej tradycji. A tak się 
jeszcze złożyło, że od dziecka mogłem grzebać w „Kolber
gach", różnych zbiorach pieśni, w starych nutach i egzem
plarzach teatralnych. Wkrótce potem rozb i'ła się „bania 
z poezjq" nad Krakowem i szary kopersztych zmienił się 
w wielobarwnq malowankę. ( ... ) 

Wojna - i to, co po nie j' nastqpiło, nauczyła pracowni
ków sztuki , że zadania ich nie mogą ograniczać się li 
tylko do wysiłków czysto artystycznych, że „sztuka jest 
broniq" i że pi.erwej należy organizować „teatr wojujący", 
zanim się plany „teatru triumfującego" kreśli. Ten nowy 
pogląd na społeczne zadania teatru nie od razu wycisnął 
piętno na mojej pracy reżyserskiej i inscenizacyjnej. Dosyć 
osamotniony na drodze do reformy teatru konwencjonal
nego, musiałem przyjąć ta lktykę posuwania się naprzód 
etapami. Wynikł stqd przymus chwilowego cofnięcia się 
i odrobienia rzeczy jeszcze nie zrealizowanych, a dla dal
szego rozwoju koniecznych (stylizacja „starego teatru", 
inscenizacja widowisk nlereal'istycznych, abstrakcjonizm 
inscenizacyjny). Z tego właśnie okresu datuje się „Pasto
rałka" oraz szereg widowisk relig ijnych, ludowych, styli
zowanych komedio-oper itp. g:rywanych w Reducie i w 
pierwszych miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. „Pas
torałka" jest tylko dokumentem pewnego okresu moje Jl 
pracy teatralnej . Niczym więcej. 

Temat zasadn,iczy „Pastorałki", ozdobiony licznymi in
termediami I bardziej szopkowo niż misteryjnie u j,ęty, 

ukazał się po raz pierwszy na scenie Teatru Polskiego 
w Warszawie w roku 19119. Konstrukcja sceny, pomysłu 
Wincentego Drabika, naśladowała szopkę krakowską, 
pozwalajqc akcji rozwijać się na dwóch piętrach i w bocz
nych wieżycach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 



1923 i 1924 w Red ucie. Tu zdecydowałem się uwypuklić 
wszyst ki e mo ment y misteryjne, a folklor przedstawić, że 
si ę ta k wyrażę, „na su rowo " , bez kunsztownych wymysłów 
i bur leskowych p rzej as krawień „ zawodowego " t eatru . 
Za mie rze niom mo im sprzyjało z na ko micie ubóstwo ś rod
ków t ech ni cznych, a jeszcze więcej m łod ość i entuzjazm re
dutowców. To n, os iqg n i ęty przez Red utę , był czymś jedy
ny m w swoim rodza ju i na innych sce nach, w innych wa
ru nka ch a rtystycznych i w innym nastroju ni e dał się po
wtórzyć. 

Go dzi s ię zaznaczyć , że akto rzy redutow i w owym 
czasie z humorem lu dz i świętych uprawiali cn ot~ niewia
rygodnej w prost n ędzy , co nie przeszkadzało im ś piewać, 
tańczyć, grać na jmniejsze rol e , statystować, sporzqdzać 

rekwizyty i kosti umy - bez imienn ie, gdyż a fisz nie po
dawał ich nazwisk. („.) 

Muzy kę d o „ Pastorałk i" w li czbie 80 umerów skom po
nowałem sam. Częściq tego mate r iału odpowi d nio zmo
dyfi kowa nego, p osłu żyłe m s i ę w roku 1923 w R d uci e. l'Jie 
ma jqc pieniędzy na orkiest rę kie rownictwo Redut y orzekło. 
abym ja do śpi ewów na fo rt e piani e ustawionym na wi
downi, akompaniowa ł - i, ja k t w ie rdzi li Ost rwa i Lima
nowski, t a k było najl piej . W rok u 1924 s korzystaliśmy ze 
współpracy naszego „ brata muzycznego ' ', św i etnego orga
nist y i chora listy, Bronisława Rut kowskiego. Wówczas to 
część muzyczna „ Pa sto rałki" wzboga c i ła s ię o sze reg cho
rałów z roku 1635, a muzykę ludowq zinstrum e ntował 
Ru t kowski na zes pół smyczkowy i klarn et. W teatrze im. 
Bogu sławskiego wyko nano „ Pa sto ra łkę " z muzykq w u kła
dzie moim I jednego z najwybitn iejszych dziś przedstawicieli 
młodszej muzyki polsk ie j, Ja na Makla kiewicza. 

LEON SCHILLER 

z wielu setek z~branych przl'!Z Schillera ko lęd, pieśni 
i kantyczek do „Pastorałki" nie weszły ko lędy o znanym 
charakterze koście l n y m, a przeciw nie: marsze, polonezy, 
mazury, krakow ia ki, do któ rych twó rczość ludowa doro
biła pełne w erwy, okolicznośc i owe, bożonaro~zen io~e 
teksty. Równi eż di alog i pełne rubasznego dowcipu maiq 
niej ed nokrotn ie wyraźn q wymowę s połecznq . Dlate_go 
„Pastorałka " nie ma cha rakteru religian ckiego, cechu1q
cego przeróżne szo pki z lukrowanym se ntymenta lnym 
tekste m. Postaci „ Pasto rałk i" z oso bam i świętym i i anio
łami włqcznie sq w pełn i zi e ms kie, polski e. Pe rsony święte 
nie zdradzajq wła ś ciwi e nad przyrodzon ych cech. Gdy anio
łowie raz jede n śpi ewajq po ła ci ni e , nie mogq się z paste
rzami dogadać, a!e zaraz pote m na zywajq ich po imi e niu 
i następuje porozumienie. Gdy Archa n ioł obwieszcza Aada
mowi, że kiedyś może zostać z ba wiony - Diabeł buntuje 
się ja k skarcony ża k : „To im Pa n Bóg da rował, a mn ie to 
nie podaruje!" . A gdy ku si Ada ma , że by ze mścił si ę za na
mówienie go do grzech u i zabi ł Ewę - pch a Adam owi do 
garści butelkę z wód kq. („.) 
Większość bib lijn ych i ewa nge li cz ych spra w została 

sprowadzona na twa rdq zi emię, gdzie jest ciężka p ra~~ · 
dokucza głód i chłód, da ch na d głowq ni ełatwo znalezc, 
a serca najczystsze i da ry najszczersze przyn oszq pa st e rze. 

(„.) Szukal iś m y d rog i do tych prostych , naiw nych te ~
stów. Punktem wyj ścia stało s i ę za łożen i e , że te ksty te nre 
powstały z myślq o aktorze zawodowym, ja k powstaje 
większość utworów dra matycznych. Teksty te ukła da ł 
twórca lu dowy d la sieb ie i swojej druży ny, a kto rów okol icz
nościowych , kol ęd ni ków . A więc od kol ędników I my mu
simy zaczqć; musi my przeistoczyć się w kolędników , którzy 
żarliwie i jak na j p i ękn i ej chcq h istorię o Bożym Na rodze
niu odeg rać . („ .) 

Zamknięta pre mi e ra „Pasto rałk i" odbyła się w dzień 
wigilii Bożego Na rodzenia 1922 r. o godzinie 21. N ie po
zostały po tym przedstawien iu żad ne ślady w arch iwach, 
gdyż nie było o no nigdzie og łaszane. Miało cha ra kter uro
czystości wewnętrznej, nie mal rodzinnej, na którq zapro
szeni zostal i przyjaciele Reduty i rodziny członków zespołu. 

Schiller sam a kompaniował na fortepianie umieszczo
nym w prawym rogu widowni, przed sce nq. Mi ał bezpo
śedni kontakt z wykonawcami, p rowa dzi ł nas osobiście 
przez czas wszystkich przedstawi e ń. 

Ta skromność, niemal surowość oprawy za równo de
koracyjnej, jak i muzycznej, bra k wszelkiego rodza ju efek
tów teatralnych były równi eż chara kt e rystycz nq cech q 
przedstawienia i jednym z jeg o uroków. 

HAN NA MAŁKOWSKA 



lSA lSA .b."1/. lSA lSi'l .l!.'<4.2.<A lSA lSA ,ą4..,..1u1 ~"<iLJ:I~ -"'t!., JSA .alii! l<A lSA ~ .,.lu! 
~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~w~~~ 

~~ ~~ 
~~ ~ł 
~~ REŻYSERIA I SCEN OGRAFIA ~~ 

~~ JERZY UKLEJA ~~ 
~~ * 
1~ ~ 
~~ MU ZYKA 1~ 

~~ LEON SCHILLER 1~ * JAN MAKLAKIEWICZ * 
~~ "V~ 
1!» ~~ 
~~ CHOREOGRAFIA * 
~~ WITOLD GRUCA * 
1} "V~ 

1!» * ~} KIEROWNICTWO MUZYCZ NE I INSTRUMENTACJA ~~ 

1~ RYSZARD KNIEĆ ~~ 
1} "V~ 

"V~ * 
~~ PRZYGOTOWANIE W OKA LNE ~~ 
~} ~~ GRZEGORZ KARDAŚ 
~} * RYSZARD KN I EĆ ~~ ~} 

* * ~} ASYSTENT REŻYSERA * * ~} ~} SŁAWOMIR DOMASZEWI CZ 4* 

* * * KONTROLA TEKSTU * * ~~ * MARIA WALDEN "V~ * ~} * INSPICJENCI ~} * ~ ~} TADEUSZ ŁUCEJKO * 
~} ELŻBI ETA GROSIK 4* 
~~ * 
~} ~" )!;! M ):iA '<A '<A '<A )SA )SA lSI! M_~~)Sil "'~ ~ lSA "'~ '<L.._'<ŁM_.,lft! 
~~~~~~~~~~~~WR~W~~~ 



~~~~~~D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~M~~~~M~MM 
~if~if~if~ifvif~ifvif~if~ifv~vifvifvifvif~ifvif~if~if~if~if~if~if~ifvif~if~if~if~if~~~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if~if 
<1~4 "'~"" 
~"" ''l"' 
~ ~ p • 
<1~4 <1~4 • • * ' * "'~4 LEON St:HILLER "'~"' • • ~ ~ 

• J ~ ~ ~ • • 
i PASTORAŁKA i 
~ ~ 

~"" "'"" "'~"' <ti>_,, :t MISTERIUM LUDOWE W 3 CZĘŚCIACH A 8 SPRAWACH :i: • • "'~ ~4 . ~ 
~ J ~ 
~"" Prologus - ZBIGNIEW SZPECHT Bartos - ZBIGNIEW SZPECHT "4"" 
~ ~ 
"'~ Adam - ANDRZEJ MUSIAŁ tyd --UKAZIMIERZ MOTYLEWSKI :i: 
"4 Ewa - IWONA DOMASZEWICZ Koza - *** "'4"" '* . I "i>"' "I; Diabeł - ZBIGNIEW KRĘŻAŁOWSKI Kasper _vMIECZYSŁAW TARNAWSKI :i: 
l: Archan ioł Michał --l..' sŁAWOMIR DOMASZEWICZ Melcher -V A LOJZY MAKOWIECKI :t 
:t Maryja - ALEKSANDRA LESZCZYŃSKA Balthazar - 0 • ~ :t Joseph - JAROSŁAW KUSZEWSKI f WITOLD KOPEĆ, :t, :t Archanioł Gabriel - MAŁGORZATA PIETRZAK Pachoły Heroda - (/SŁAWOMIR DOMASZEWICZ :i: 
;~ Feldmarszał - ROMAN GRAMZIŃSKI Herod - ROMAN METZLER :t 
~ Karczmarka - KRYSTYNA BARTKIEWICZ Herodowa - KRYSTYNA BARTKIEWICZ ~"" 
"'~ "'~ 
"'4"" Szlachcic - ALOJZY MAKOWIECKI Śmierć - DOROTA WÓJCIK ~"" 
~~ "'~ "'t Chłop - MIECZYSŁAW TARNAWSKI \!f ~AŁGORZATA PIETRZAK, ~ 
:t Chłopka - TERESA WĄDZIŃSKA V~WONA DOMASZEWICZ, :t 
:t Korydon - ANDRZEJ MUSIAŁ MAŁGORZATA OZIMEK, ~ 
:t: Maścibrzuch - TADEUSZ ŁUCEJKO Anioły *** :t. 
"4"" Dameta ROMAN GRAMZIŃSKI MARIA BOROWSKA-GASIK ~"" <1~4 <1~4 

~f Chleburad - WITOLD KOPEC i MIROSŁAWA JANOWICZ ""4"" 

~ Pokos - JACEK PACOCHA (studentki PWSM w Bydgoszczy) !t 
v4 P4"-

* ~ * "'~ '1 ~4 
~"" ~"" iiLf aniołki, pacholiki, wołek, riołek, włóczek, słoń, żyrafa "'~ 
~"" ~"" . ~ p • 
"'~ ~ 
~"" ~"" 

* * ~~~~~~~~~M~MM~~~M~~~~~~~~~MM~M~~~MMM~~MMM~W~NMM 
vif vif vif vif vif vif vif vif vifiif vifiif"'l1if vif vif~ifiifiif~ifiif vif~ifiif~ifiifiif~ifiifiif"'l1ifiifiif vifiif~if"'l1if~if~if~ifiif~if~if~ vif~1"'~if~if 





„Pastorałka" jest dla mnie najbardziej schillerowska ze 
wszystkiego, co widziałem Schillera. Jest jednocześnie szop
kq, misterium i kabaretem. Jest naiwna i libertyńska, au
tentyczna i wystylizowc.na, prosta i przewrotna, trady
cyjna i odkrywcza, prymitywna i wyrafinowana, bardzo 
jasełkowa i bardzo modernistyczna. Jest zaprzecze niem 
czystości stylu, a jednocześnie jest szalenie stylowa ... 

„Pastorałka" chce być naiwna, ale zarazem chce uda
wać naiwność, i to tak udawać, żeby urdawanie było właś
nie teatrem. Aktorzy majq grać nie Josepha, Maryję czy 
Heroda, ale kolędników prostych i niewyuczonych, grajq
cych te postacie. „Pastorałka" chce być pobożna i jedno
cześnie świecka; chce nie być teatrem i jednocześnie od
nowić teatr ... 

Schiller komponował misterium, którego nigdy nie 
było i nie mogło być. Łqczył ze sobq góralszczyznę i Ło
wickie, folklor podkrakowski i plebejski, kolędy szlacheckie 
i intermedia miejskie, czerpał z zapisów siedemnastowiecz
nych i żywej jeszcze tradycji widowisk jasełkowych w po
łowie dziewiętnastego wieku . Brodził w tym ogromnym 
bogactwie, które znał jak nikt inny w owym czasie, i wy
bierał z nieomylnym instynktem teatralnym . Wybierał 
i rekonstruował, otrzepywał z pyłu, przekomponowywał 
i dopisywał. I nigdy go nie zawodziło poczucie stylu ... 

Trzeba wreszcie ten styl nazwać. Jest nim barok. Sch iller 
miał ten styl we krwi - zbieracz, szperacz i cygan młodo
polski, erudyta i fantasta, uczeń diabła, Craiga, Wys
piańskiego i wszystkich świętych, mistyk i rewolucjonista 
w stanie dzikim, nikt tak jak Schiller nie rozumiał polskiego 
baroku. Niech mnie zabijq zawodowi historycy teatru, 
ale jedyną żywq tradycjq polskiego wi1dowiska misteryj
nego może być tylko barok. W baroku pomieszały się ze 
sobq włoszczyzna i sarmatyzm, padwany i ludowe obrzędy, 
moralitety i rubaszne intermedia ..• 

JAN KOTT 



Niewiele pozostałoby nam z piśmiennictwa średnio
wiecza, gdyby, mówiqc słowami poety, nie „pieśń gm i1nna", 
będqca „arkq przymierza między dawnymi a nowymi laty", 
gdyby nie lud polski, który zachował to, czego nie zacho
wali panowie szlachta i wielmoże, lekce sobie zazwyczaj 
ważqcy, co nie było do wypitki. Dawano tam kiedyś 
u nas misteria i wszelkie widowiska relig'ijne, ale słuch 
o nich wnet zaginqł i nic z nich n1ie pozostało. Tylko lud 
zachował je w swojej pamięci i jeś ll i dziś zdolne sq one zach
wycać nasze serca, to tylko jemu to zawdzięczamy. Nasze 
żywe średniowiecze, jeśli o słowo chodzi, istnieje dziś dla 
nas tylko dzięki temu, że przechowała je „pieśń gminna", 
jacyś jej ubożuchni i malutcy minstrele, co wędrowali od 
wsi do wsi, z miasteczka do miasteczka, ukazujqc na 
scenie pozbawionej wszelakiego komfortu, wszelakich 
dekoracji czy kostiumów nawet, owe rzewne widowiska 
de nativitate Jesu Christi albo też o zmartwychwstaniu 
Pańskim. 

Ale nie tylko pisane ciało tych utworów zachował lud 
polski; zachował on również i ich ducha scenicznego. Od 
czasu bowiem średniowiecza zmieniały się w i,elokrotnie 
prawa teatru, który w ciqgu nowoczesnych w i1eków po
wolnymi etapami coraz bardziej zdqżał ku temu, co w pełni 
zatriumfowało dopiero w drugiej połowie XIX stulecia 
i objawiło się na scenie realistycznq dekoracjq, z niby 
prawdziwymi ścianami, drzwiami, klamkami ( ... ). Lud 
nasz zad1ował choćby w przedstawieniach kolędniczych 
czy szopce k rakowskiej dawnego ducha prostoty tych wi
dowisk, prostoty, której nie trzeba było ani wspaniałych 
dekoracji, ani prawdziwych klamek u mimo wszystko nie
prawdziwych drzwi, a wystarczyło tylko trzy metry wszerz 
i wzdłuż, by na nich odbyć się mogło niepojęte misterium 
o Narodzeniu Pańskim. ( ... ) Tej wyobraźni !ludowej, pros
tej, ale gorqcej, wspaniałe kulisy, wymyślne efekty sce
niczne były niepotrzebne, gdy tylko święta sprawa odby
wała się przed oczami widza, który miejsca akcji umiał 
sobie sam dośwpiewać. ( ... ) 

Patrzq więc na „Pastorałkę", ułożonq przez Schillera, 
po większej1 części ze starych tekstów ludowych misteriów 
obcujemy nie tylko z treściq literackq dawnych widowisk 
religijnych, ale i z dawnq ich formq scenicznq, patrzymy na 
dawny, nie dzisiejszy teatr, rzqdzony innymi prawami niż 
teatr wczorajszy czy nawet dzisiejszy. I na odrębności 
i prostocie tej formy scenicznej pol'ega cały a niewysłowio
ny czar, czar tego widowiska, które ubóstwem swych środ
ków ekspresji doprowadza serca nasze do zachwycenia 
i pozwala nam wżyć się zupełnie odmienny od dzisiejszego 

kształt sceniczny, odmiennq treść duchowq przemawiajqcq 
swym własnym, jedynym językiem. ( ... ) 

Kto ma serce wrażliwe i duszę otwartq, ten w tych 
naiwnych kształtach odkryje nieprzebrane skarby i nie
zliczone przyczyny najgłębszych wzruszeń ... 

... Leon Schiller sięgnqł nie tylko do dawnych tekstów, 
ale ujqł je we właściwy im dawny kształt sceniczny i stwo
rzył dzieło, które miało wprost przełomowe znaczenie 
w dziejach nowoczesnego teatru polskiego. Przekonano się, 
że te dawne kształty teatralne posiadajq nie mniejszq, 
jeżeli nie większq moc przekonywajqcq, niż te, które do
tychczas obowiqzywały ... 

... Doświadczenia „Pastorałki" pozwoliły Schillerowi 
snuć myśl o nowym, niereal i1stycznym, a raczej nienatura
listycznym, teatrze polskim, opartym repertuarowo odzie
ła wielkich poetów polskich od Micki1ewicza po Wyspiań
skiego, z czego w końcu wykluła się zapowiedź kształtu 

polskiego teatru monumentalnego ... 

WILAM HORZYCA 

W programie wykorzystanoJ we fragmentach: 

1. Wilam Horzyca. „Pastora/ka" i polski teatr nowoczesny (w): 
Teatr 1957 r. nr 2 

2. Hanna Małkowska. Leon Schille.r w Reducie. Pamiętnik Teatralny 

1955 r. zeszyt 3-4 

3. Jan Kott. Pastora/ka schillerowska (w): Jan Kott. Miarka za miarkę. 

Pl,W, Warszawa 1962 

4. Leon Schiller. Pomysł „Pastora/ki" i różne próby jej wykonania. (w): 
O zespole Reduty 1919-1939. Wspomnienia. Czytelnik, Warszawa 
1970 
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