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O WIERZBO POLSKA 

O wierzbo polska, uboga i siwa, 
Jaką ty siłę masz w sobie żywotną! 
Choć pień twój zrąbią i gałęzie potną 
Choć rdzeń twój 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 niespożyta 
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. 

Bronowice Male w sierjJniu 1915 



LUCJAN RYDEL (1870-1918) pisarz, poeta, dramaturg. Urodził się w Krakowie w rodzinie 
znanej i zasłużonej dla ojczyzny. Już od najmłodszych lat wsłuchany w patriotyczne 
wspomnienia przodków · zwrócił swe zainteresowania ku historii, ku dawnym dziejom. 
W styczniu 1885 r. w piśmie „Gimnazjalista" ogłosił początek powieści historycznej pt. „Śmierć 
Cezara". W wieku lat osiemnastu tłumaczył z literatury klasycznej m.in. fragmenty z „Eneidy'', 
napisał dramat „Mściwój", w którym nakreślił obraz tragicznych walk Słowian z germańskimi 
najeźdźcami . Otrzymał za niego nagrodę literacką przyznaną przez najpoważniejszą polską 
instytucję naukową -Akademię Umiejętności. Niejeden z motywów tego dramatu wykorzystał 
później w „Jeńcaeh", osnutych również na tle zmagań polsko-niemieckich. 

Lata uniwersyteckie (1888-1894) były dla Lucjana Rydla okresem wytężonej pracy literackiej 
i działalności społecznej. Publikował wówczas artykuły, pisał wiersze i dramaty: „Matka" 
i „Dies Irae". Chociaż studiował prawo, a nawet zyskał tytuł doktora praw, interesowała go 
przede wszystkim literatura i sztuka. Był miłośnikiem teatru. W 1893 roku ogłosił w „Czasie" 
prolog wierszem „Na otwarcie teatru" dedykowany Tadeuszowi Pawlikowskiemu i artystom 
sceny krakowskiej . Dużo podróżował. Wyjeżdżał do Wiednia, aby na scenie Karł-Theatru 
oglądać słynną tragiczkę Eleonorę Duse. Był we Włoszech. Otrzymał stypendium Akademii 
Umiejętności i udał się do Berlina, gdzie studiował historię sztuki. Kolejny etap jego podróży to 
Paryż. Efektem tych wojaży były m.in. felietony drukowane na łamach „Gazety Polskiej" , 
a poświęcone sprawom literatury, malarstwa, teatru, poezji, muzeów i fotografii. Prowadził 
wykłady, wygłaszał szereg odczytów. W Krakowie wystawiano w tym czasie jego sztuki: „Na 
zawsze'', „Z dobrego serca", „Zaczarowane koło" z udziałem m.in. Modrzejewskiej, Siemaszko
wej , Solskiego, Węgrzyna. 

28 grudnia 1904 roku w Teatrze Miejskim we Lwowie odbyła się prapremiera patriotycznych 
jasełek L. Rydla pt. „Betlejem polskie". W Krakowie po raz pierwszy widowisko to wystawiono 
6 stycznia 1905 roku w Teatrze Ludowym, w reżyserii autora. Recenzent „Czasu" Konrad 
Rakowski pisał: 

„( ... ) »Betlejem polskie« okazało się w rzeczy samej ozdobą repertuaru teatru ludowego, 
jednocząc w sobie rzadko kiedy spotykane przymioty wdzięku, artystycznej prostoty, naiwności 
czucia i wyobraźni, misternej formy, przy szczęśliwej i trafnej pomysłowości opracowania". Już 
pierwszy obraz „przemawia czarem niekłamanej swojskości. ( ... ) Rzecz to prawdziwie wielkiego 
talentu z motywów powszechnie znanych stworzyć całość obrazową, jednolitą i organiczną, 
zamkniętą w nienagannej ramie artystycznej". 

W roku 1909 ukazafa się drukiem opowieść Lucjana Rydla pt. „Ferenike i Pejsidoros'~ 
w której dał plastyczny obraz życia w starożytnej Grecji. W tym samym roku wydano 
największy, liczący blisko trzysta stronic, wybór jego poezji, najpełniejszy zbiór liryk 
i przekładów: Homera, Pindara, Anakreonta, Horacego, Moliera, Musseta i Heinego. Rok 
później ogłosił „Królową Jadwigę" - największe swe dzieło prozą. W „Zygmuncie Auguście" 
wskrzeszał obrazy Złotego Wieku. Był nie tylko doskonałym znawcą historii Polski, ale 
i wielkim patriotą. Patriotyzm swój łączył z prawdziwym umiłowaniem wsi polskiej. W roku 
1900 poślubił Jadwigę Mikołajczykównę, chłopkę z podkrakowskiej wsi. Wiążąc się z ludem stał 
się jednym z pionierów pracy oświatowej na wsi. Ogłosił obszerną pracę „Teatr wiejski 
przyszłości" w której przedstawił potrzebę istnienia teatru dla ludu. Propagował czytelnictwo na 
wsi. Przyjaźnił się z czołowymi postaciami Młodej Polski: Wyspiańskim i Tetmajerem, znał Jana 
Kasprowicza, Józefa Mehoffera, Stanisława Estreichera, Artura Górskiego. 

W okresie dyrekcji Ludwika Solskiego piastował stanowisko kierownika literackiego Teatru 
im. Juliusza Słowackiego , a potem w sezonie 1915/1916 dyrektora tej sceny. 

Był popularyzatorem piękna i literatury europejskiej, człowiekiem o rozległej kulturze 
humanistycznej i niepoś l edniej erudycji, mistrzem polskiego słowa. Marzył o niepodległości. 
Z całą mocą powtarzał , że wolna Polska odżyje nic tylko w myślach , ale i w rzeczywistości. 

(Opracowała G. N.) 
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Waldemar Sulisz 
DRAMAT WIARY WBREW NADZIEI 
„Betlejem polskie" Lucjana Rydla w Teatrze im. J. Osterwy 

Kiedy zapadł wieczór, a nad kościołem św. Jana w Wilnie zapaliły się gwiazdy, na 
dziedzińcu uniwersytetu rozpoczął się bożonarodzeniowy spektakl, grany przez zespół 

„Reduty". Podczas objazdu zaginęła gdzieś błękitna zasłona i żłóbek Jezusa widoczny był przez 
cały czas trwania „Pastorałki" Leona Schillera. W czasie nieobecności Marii, kiedy na 
proscenium odbywały się wesołe intermedia, miejsce Jezusa strzegły dwa Anioły, kołysząc 
Dzieciątko do snu. Ten prosty, ale jakże zdumiewająco piękny pomysł reżyserski był jakby 
znakiem całego widowiska, przedstawionego w. myśl założeń aktorskich Juliusza Osterwy. 
Oznaczał ludzką troskliwość, która zastąpiła czułość bezradnej matki. 

Gdy po przeszło 65 latach1 nieobecności pojawia się na scenie lubelskiego teatru religijny 
dramat Lucjana Rydla w inscenizacji i reżyserii Andrzeja Rozhina, autora niezwykle 
szlachetnego „Dialogu na Boże Narodzenie", wystawionego przed laty w Lublinie, to musimy 
pamiętać o uważnym spojrzeniu w kierunku sceny, szukającym znaku i tonu przedstawienia. 
Musimy także pamiętać, że interpretacja dramatu, dokonana na scenie jest zawsze działaniem 
„kogoś" i jeżeli podejmujemy próbę jej odczytania, to w ostatecznym rachunku po to, by móc 
tego kogoś zrozumieć. 

Dramat Lucjana Rydla przedstawia treści proste i jasne. Oto na świat przychodzi ubogie 
Dzieciątko. Rodzi się w stajence, gdzie tkliwość Marii rozjaśnia zimno i głód. Stajenka to 
polska nędzna szopa z bydlątkami, a betlejemscy pasterze to Jasiek czy Bartek niosący Jezusowi 
kiełbasę i gomółkę owczego sera. Dzieciątko jest zagrożone przez okrutnego władcę, zdolnego 
nawet do zabicia swojego syna. 

Czas przedstawiony na scenie to czas polskiej nocy wigilijnej, tak bliskiej wszystkim 
Polakom od wieków. Aniołowie obwieszczają przerażonym pasterzom wieść o przyjściu na świat 
Zbawiciela. Pastuszkowie radują się szczerze i prawdziwie.jak szczere są ubogie dary, które 
ofiarują Jezusowi. Misja Aniołów jest doniosła: ubogim i biednym zwiastują wesołą nowinę. Za 
pejzażem wigilijnej nocy kryje się filozofia najprostsza. Chrystus przyniósł na świat miłość, 
gotowość do wyrzeczeń i piękną nadzieję, a stało się to z miłości do człowieka szarego, 
zwyczajnego i nieświętego. I to jest powód do radości. Wyrażonej wesołym dialogiem Jędrka z 
Żydem, zabawną pastorałką „Kaczka pstra", poufałością pasterzy wobec świętych postaci. 

Akt drugi to portret niesprawiedliwego władcy, rządzącego państwem za pomocą strachu, 
przemocy, gwałtu. W dawnych widowiskach misteryjnych wywiedzionych z ludowych herodów, 

1 „Betlejem polskie" było grane w 1921 r. w Teatrze Zimowym (obecnie Teatr im. Juliusza Osterwy) w Lublinie. 
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grywanych w przydrożnej szopie, gdzie ludzie zbierali się JUZ . w soboty na niedzielne 
nabożeństwa, szopkowa Śmierć z „malowanymi źiobrami" skakała wesoło wokół niepokornego 
Heroda, który obok lęku wzbudzał śmiech, kiedy mylił krok w tańcu z „przeraźliwą marą". 
Z ludowej wizji tyrana wziął Rydel przekonanie o możliwości zniesienia przemocy i zła przez 
Chrystusową dobroć i pokorę . Następnie korzystając z motywów herodowych w „Dziadach cz. 
III'', „Śnie srebrnym Salomei", „Księdzu Marku" oraz „Szopce" T. Lenartowicza uwspółcześnił 
r,ostać Heroda. Włodzimierz Tetmajer, który ilustrował pierwsze wydanie „Betlejem polskiego" 
umieścił nad tronem królewskim czarnego, pruskiego orła. Ale Rydlowski Herod posiada drugie 
oblicze. Świadczą o tym elementy stylizacji zawarte w drugim i trzecim akcie. W jednym 
z dialogów politycznych władca tak zwraca się do urzędników, odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo państwa: 

„Jeśli kapłan się wzbrania, 
To go zbiry zabiorą. 
I gnać go na powrozie 
W one straszliwe kraje, 
Kędy woda nie taje 
Gdzie trza rąbać siekierą 
Chleb zmarznięty na mrozie" 

(Akt IJ .86-92) 

Herod jest więc postacią o pruskim i carskim obliczu. Jego pierwszy monolog sławi potęgę 
władzy w państwie opartym na tyranii, donosicielstwie i przemocy. Na tak skonstruowany 
portret króla nałożył Rydel jasełkowe sceny ze Śmiercią i Diabłem, secesyjny ornament 
widoczny w przepychu sali tronowej i kolorystyce kostiumu oraz katastroficzny motyw 
brzmiący w chóralnym „Dies Irae". Wystarczyło to do uśpienia zaborczej cenzury. 

Spektakl Rydla wystawiony po raz pierwszy we Lwowie, na scenie Teatru Miejskiego w dniu 
28 grudnia 1904 roku zyskał ogromną popularność. Nawiązując do historii polskich walk 
o wolność narodu apelował do wyobraźni publiczności, wskazywał nową nadzieję. Przedwczes
na śmierć nie pozwoliła Rydlowi dożyć wspaniałego momentu odzyskania niepodległości. 

Jednego tylko doczekał, o czym pisze w pamiętnikach. Z ganku swojego dworku, otoczony 
rodziną, oglądał maszerujące od Krakowa strzeleckie oddziały Józefa Piłsudskiego . 

W akcie trzecim mamy na początku sytuację znaną w polskim teatrze od wieków, kiedy 
„pasterze wszystkich ziem polskich", następnie rzemieślnicy składają przed Żłobkiem owoce 
swej pracy. Jest w tej wspólnej drodze do Dzieciątka idea jedności narodu polskiego. 
Adorację Trzech Króli zmienił Rydel w hołd królów polskich, którzy przychodzą nie do 
betlejemskiej Panienki, ale do Królowej Korony Polskiej. Pierwszy składa pokłon Kazimierz 
Wielki, „król chłopów" witający Jezusa wraz z ubogimi pasterzami. Drugi król to Jagiełło, 
symbol unii Polski i Litwy. Jest w jego pokłonie mądra idea solidarności , jest sprawa granic 
Rzeczypospolitej, o które będą walczyć legioniści . Pokłon zamyka Jan III Sobieski, 
przypominając o świetnych zwycięstwach spod Wiednia. 

Cała scena hołdu jest przywołaniem i symbolicznym powtórzeniem ślubów Jana Kazimierza, 
oddającego Polskę „Bogurodzicy Częstochowskiej". Bo „ona jedna, nie zdetronizowana 

, 

Królowa Państwa, które znikało i zniknęło z map, trwała i przetrwała, świadcząc o tym niejako, 
że państwo polskie wbrew przemocy, nieprzerwanie istnieje."2 

Nic dziwnego, że narodowa wymowa dramatu Rydla trafiła do wszystkich. Oto relacja z 
przedstawienia warszawskiego w 1914 r. „dookoła płonęły wioski i miasteczka. Krwawe łuny 
rozpościerały się nad Warszawą. Instynkty ludzkie wyczuwały, że każda godzina zbliża dzień 
wyzwolenia. W tej atmosferze najwyższej egzaltacji nie grały żadnej roli koncepcje reżyserskie. 
Szło tylko o tchnienie wolności, które niosły proste słowa Rydla."3 

W dzisiejszych czasach mamy prawo upomruec się o względy artystyczne, dla których 
wystawia się „Betlejem polskie". Lubelska inscenizacja nie jest na pewno muzealną rekonstruk
cją widowiska, które odbyło się we Lwowie, później w Krakowie. Podczas prób wielokrotnie 
mówiło się o konieczności skupienia, szlachetnej surowości i prostoty wyrazu w przedstawianiu 
historii narodzin Jezusa, który oprócz tego, że był Bogiem, był jeszcze człowiekiem. Lubelskie 
„Betlejem" jest spektaklem o radości z faktu przyjścia na świat Jezusa. Wyrazem tej radości 
zgodnej z prawidłami starego teatru są wesołe pastorałki, sceny intermediowe, wreszcie rubaszny 
śmiech pasterzy. Jak mówi legenda, śmiech został podarowany przez Boga człowiekowi i Bóg 
podarował go tylko człowiekowi, stąd zwierzęta nie potrafią się śmiać. Wyrazem tej radości jest 
muzyczność przedstawienia, ozdobionego przez reżysera dodatkowymi kolędami oraz tańcami, 
naznaczonego promienną „śpiewnością". 

Intencją reżysera spektaklu było pokazanie współczesnemu widzowi oraz aktorowi źródeł 
polskiego teatru. Wszak dramat Lucjana Rydla przechował bardzo dawną, średniowieczną 
tradycję, sięgającą początków kultury polskiej. 

W tej intencji mieści się potrzeba poddania doświadczeniu sceny dawnego sposobu myślenia, 
odczuwania, dawnych emocji, wreszcie patriotyzmu, mesjanizmu, a więc symboli i wartości, 
które wywołują u współczesnego widza uśmieszek pobłażliwości dla niemodnych i „naiwnych" 
tekstów. 

W tej intencji mieści się także wielokrotnie przez reżysera podkreślana potrzeba 
przypomnienia pojęcia deklamacji, a więc poprawnego, czystego, pełnego skupienia operowania 
polszczyzną, pojęcia znanego obecnie niewielu aktorom. Ot choćby deklamacji takiego 

' fragmentu, pochodzącego ze starych tekstów: 

„Dzięki już wszytcy oddajmy Panu Bogu 
Który dziś przez swe narodzenie 
Od nas oddalił wsze dyjabelskiej mocy panowanie 
Temu musimy śpiewać z anioły słodkości 
Ząwżdy chwała na wysokości". 

2 S. Skwarczyńska, „Wokół teatru i literatury", s. 94. 
3 Cyt. za: J. Dużyk, „Droga do Bronowic", s. 274. 
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Konsultant literacko-programowy Grażyna Narodowiec 
Organizator Pracy Artystycznej Aleksander Kobyliński 
Dział Organizacji Widowni Tadeusz Ciężak 
Kierownik techniczny Waldemar Tatara 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej - Zofia Ladniak 
krawieckiej męskiej - Zenon Morszczyzna 

. fryzjersko-perukarskiej - Jadwiga Pietrzak 
plastycznej - Apolonia Siroń-Błażejewska 
stolarskiej - Jerzy Ostrowski 
szewskiej - Stanisław Kuna 
ślusarskiej - Ewaryst Socha 
akustycznej - Krzysztof Duński 
Brygadier sceny - Stanisław Dejko 
Światło - Edward Ciechoński 
Dźwięk - Janusz Cieślik, Krzysztof Duński 

Redakcja programu - Grażyna Narodowiec , Jerzy Jasiński 
Opracowanie graficzne - Mikołaj Smoczyński 

W programie wykorzystano projekty kostiumów Andrzeja Markowicza 

Wydawca: 

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 

ul. Narutowicza 17, tel. 242-44 

Kasa tel. 244-36 Zam. 12/87 N. 5000 F-3 Cena zł 65. 
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Lucjan Rydel; 
)} 

Premiera; Styczeń '87 
sezon artystyczny; 1986-1987 
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Andrzej Rozhin; reżyseria 
Andrzej MarkoW'icz; scenografia 

Jacek Tomasik ; choreografia 

MieczysłaW' Mazurek; llluzyka,,, 
opraco"Wanie kolęd i kieroW"nictW"o 

1nuzyczno-W'okalne 

asystent reżysera; Henryk Gońda ____ _ 
współpraca scenograficzna; Ireneusz Salwa _ 
współpraca choreograficzna; Zenobia Stepowicz 
współpraca muzyczno-wokalna; Janusz Baca 
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Maciek 
Stach 
Bartek 
Wojtek 

Jasiek 
Jędrek-Mędrek 

Żyd 
Anioły 

Herod 

Hetman 

Kanclerz 
Podskarbi 
Marszałek 

Arcykapłan 

Królowa 
Straż Herodowa 

Ksiądz 

Matki 

Diabeł 

Śmierć 
Twardowski 
Dziadek 
Matka Boska 
Św. Józef 
Piast 
Kazimierz Wielki 
Jagiełło 

Jadwiga 
Sobieski 
Husarz 
Konfederat barski 
Kosynier 
Legionista 
Ułan z 1831 
Powstaniec z 1863 
Kobiety z Księstwa 
Poznańskiego 

Rzemieślnicy 

- Jacek Gierczak 
- Marek Grabowski 
- Włodzimierz Wiszniewski 
- Jerzy Turowicz 

Zbigniew Karapuda 
- Jerzy Rogalski 
- Marek Milczarczyk 
- Maciej Polaski 
- Teresa Filarska, Grażyna Jakubecka, Jadwiga Jarmul, 

Barbara Kania, Hanna Pater, Nina Skołuba, 
Anna Świetlicka, Marzena Tokarska, Anna Torończyk 

- Arkadiusz Brukner 
Ludwik Paczyński 

- Arkadiusz Brukner 
Ludwik Paczyński 

- Piotr Wysocki 
- Waldemar Starczyński 
- Henryk Gońda 
- Janusz Fifowski 
- Anna Świetlicka 
- Wojciech Dobrowolski*, Jerzy Mędrkiewicz, 

Roman Pietrzyk*, Zbigniew Wróbel* 
- Witold Zarychta 
- Maria Karchowska, Joanna Morawska, Zyta Połomska, 

Zofia Stefańska, Maria Szczechówna, 
Barbara Wronowska 

- 'Lfacek Gierczak 
- Urszula Szydlik 
-{'Marek Grabowski 
- LHenryk Sobiechart 
- Anna Torończyk 
_.,/ Witold Zarychta 
-~Janusz Fifowski 
- Jerzy Mędrkiewicz 
--\;Arkadiusz Brukner 
- Barbara Kania 
-VWłodzimierz Wiszniewski 
---\jLudwik Paczyński 
- vi-lenryk Sobiechart 
- ~arek Milczarczyk 
-VPiotr Wysocki 
- \IRoman Pietrzyk* 
---\i Marek Grabowski 

v 
-\)\'laria Karchowska, \Zyta Połomska, Zofia Stefańska, 

Warbara Wronowska 
- \aoanna Morawska, Anna Nowak*,VMaria Szczechówna, 

VHenryk Gońda, Maciej Polaski,VWaldemar Starczyński 



Krakowiak 

Iwona Jarzyna*, Beata Knieć*, Alina Kołodziej*, Anna Magalska*, Barbara Pic*, Mirosława 
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86g Ilf rodzi .......... . 

Bóg się rodzi. moc truchleje. 
Pan niebiosów obnażony: 

ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
ma granice-Nieskończony: 

wzgardzony-okryty chwo/q, 
śmiertelny -król nad wiekami, 
a Słowo Ciałem się stało 

I mieszka/o między nami. 

Cóż, masz niebo, nad ziemiany ? 
Bóg porzuci/ szczęście swoje, 
wszedł między lud ukochany, 
dzielqc z nim trudy I znoje: 
niemało cierp/o/, niemało. 
żeśmy byli winni sami, 
a Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

W nędznej szopie urodzony, 
żłób Mu za kolebkę dano: 
cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło. pasterze I siano. 
Ubodzy, was to spotkało 
witać Go przed bogaczami, 
a Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami. 

Podnieś rękę. Boże Dziecię, 

błogosław ojczyznę miłq, 

w dobryc h radoch, w dobrym bycie. 
wspieraj jej siłę swq siłq, 

dom nasz i majętność całq. 

i Twoje wioski z miastami 
a Słowo Ciałem się stało 
i mieszka/o między nami. 

im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
Dyrektor Naczelny I Artystyczny 

Andrzej Rozhin 
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A cóż z tą Dzieciną ... 

A cóż z tq Dzieclnq będzlem czyni/I, 
pastuszkowie mil/, że się nam kwili ? 
Zaśpiewajmy Mu wesoło 
I obróćmy się z Nim w koło, 
hoc hoc hoc hoc. 

Podobno Dzleclqtko, że głodne, płacze, 
dlatego tak z nami nlerado skacze, 
więc ja Mu dam kukiełeczkę 
I masełka osełeczkę, 
papapapa . 

Albo dziecięciu w dudki zagrajmy 
i na piszczałeczkach rozweselajmy: 
li li 1111, moje dudki, 
skacz, robaczku mój malutki, Oj Maluśki ... 
I/Iii/li. 

Oj, Maluśki, maluśki, maluśki, jako rękaw/eka 
A/boli tyz jako by, jako by kawałecek smycka 
la, la, la, la, fa„. 
Cy nie lepiej by Tobie by, Tobie by 
siedzieć było w niebie 
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany 
Nie wyganiał Ciebie 
la, la, la, la, la .„ 
Hej co się więc takiego, takiego Tobie Panie stało 
Zek się na ten kiepski świat, kiepski świat 
Psychodzić zachciało 
la, la, la, /a, la „. 
Albo się więc mój Panie, mój Panie 
Wróć do Twej dzieciny 

"'/)) Albo się zanieść pozwól, nieść pozwól 
"JQjJ.l do mej chałupiny 
~~~la, la, la, la, la „. 
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