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W ok ól „BETLEJEM" 
„Urok ni1ewypowiedziany ma ten u Lwór gol c;b'.ej prostoty i szcze

rego poetyckiego natchnienia, przetopiony w gorącym polskim sercu 1 
Prwnosi on czarem słów lllaiwncj koll;dy w ,i ego dzieciństwo sielskie„ 
anielskie, stawia mu przed oczy przeszłość górn4 jego nJrodu, a dale.i 
i wszystkie bóle, i wszystkie Izy, i kll~ski wszystkie, aż po dzień dzi
siejszy ... " - tak pisał recenzent „Gaz ty Lwow:;kicj" po praprem ic•
ne „Betlejem polskiego" Lucj~ma llydla, '.!8.XII.HJ04 r. we Lwowie. 
Utwór ten, który od pierwszej chwili i · na długie lata zdobył sobie 
niebywałą popularność, stanov·.:i<!C niewyczerpane żródło zachwytu 
i wzruszeń wielu pokoh-ń Pobków, był w twórczości Hydla pozycj ;1 
odrębną i specyficzną. . 

Do przyjaciela, Franciszka Vond racka, Hydt' l pisa ł: „ .. .I m głębiej 
siq wżyję i wczuję w prac.;. w bied ę, w życie chłopskie, tym lepil~ j 
i głqbiej wniknę w samą treść i w samą dusz ; moj ego narodu". 
„Betlejem polskie" stało si:; wielkim wydarzeniem artystycznym 
i moralnym, ożywiając ut·zucia pa triotycznc widzów, na pełniaj ;,ic 
otuchą i wiarą w przyszłość Polski. 

Wystawione po raz pierwszy n:i scenic Teatru Miejskiego we 
Lwowie 28 grudnia 1904 roku, a w Krakowie, n.:ijpierw na sceni l· 
Tea tru Ludowego 5 stycznia 1905 roku, na scenic zaś Tea tru Miej
skiego '!.7 grudnia 1905 roku, „BeLle,iem polskie" zeszło się z roz
\\'ijającym się wówczas cor::iz silniej rnchcm .niepodległościowym, 
któremu wyraz na polu czynu w konkrl:Lnych działaniach już 
w tym czasie dawał Józ('f Piłsudski. Jako nieodrodne dziecko 
tej epoki obudzenia si; nowych nadziei, pragnień i nowych 
poczynań polskich, jasełka Rydlowskie przez prostotę swej formy, 
a zarazem silną sugestię polskiego wyrazu sztuki, nawiązującej do 
bohaterskich zmagań narodu polskiego, stały się mocą scenicznego 
oddziaływania, jednym z wybitnych żywych czynników gorąceg0. 
czynnego patriotyzmu. 

„Betlejem polskie" rozpocz~ło karierę sceniczną od olśniewajq
cego sukcesu, ale jego historia dopiero się zaczęła. Wkrótce okazało 
się, że jest to utwór tak nierozłącznie związany z historią i aktualną 
kondycją narodu polskiego, tak głęboko wrośnięty we wszystko, 
co polskie, że żyje razem z życiem 1narodu, którego nowe doświad
czenia, nadzieje i nowe rany, dopisane przez historię do dawniej
szych, musiały też znaleźć odbicie w tym najbardziej polskim miste
rium. 



z którą kolędnicy na Boż(' 
Narodzenie obchodzili domy, 

wyszła z kościelnych jasełek - przedstawień religijnych na Boże 
Narodzenie, wyobrażających żłobek z Dzi ciątkiem Jezus w szopce, 
Najświętszą Panną, św. Józefa, Trzech Króli przybywających z hoł
dem itd. Stawiano ją niegdyś w jakimś kącie ko;jciola, czasem zajmu
j'-!C cały ołtarz; była to szopka na czterech słupkach z wierzchem 
słomianym, na łokieć wysoka i szeroka, pud nią żio bek (jas<.>łka właś
ciwe) lub kolebka, pwierćlokciowe; V/ n im Osóbka J ezusa Z wosku 
ulana albo wypchana konopiami w papierze lub plótnie, owinię t [, 
w pieluszki z płatków płóciennych; przy żłobku z jednej strony 
wół, osieł, z drugiej Maria i Józef z tej samej materii ; pod i nud 
dachem aniołkowie; ina tym rusztowaniu za szopką nadchodzi] i pa
sLcrze z darami, obok nich po obu s :rornch inni pasterze lub Żydzi 
z różnymi towarami, niewiasty dojące krowy. To wszystko było nie
mym widowiskiem, tylko garrn1cy si<: około nich pobożni śpiewali 
kolqdy i pieśni kościelne. 

Widowiska te przeszczepili franciszkanie z Włoch i wysadzali sit; 
na wystawienie ich z największym sumptem i pomysłowością; zmie
niali je tylko wedle świąt. Okazałoś cią tych zmieniających si ę scen 
wyróżniali sit~ kapucyni. Dla uroznniconia niemego i nieruchomego 
widowiska wpro'vvadzali reformaci, bernardyni i franciszkanie sceny 
z marionetkami; braciszkowie zakonni przez szp;i ry w rusztowaniu 
'.vysuwali figurb ruchome, płatające wszelakie figle, gapiła się na to 
publiczność, służące, żacy, chłopcy z warszt::itu i gdy n::idto si~ 
pchali, kropił ich zakrystiain prętem. Same kolędy, humorystyczne 
nieraz, naprow::idzały w końcu na to, aby te dotąd nieme figurki 
ożywić wierszami, tym bardziej, że i tradycja misteriów wielkopiąt-
1· owych podawała gotowe wzory. 

Lecz te głośne te raz jasełka, z z1wsze komicznymi Żydami, z Wę
grami sprzedającymi swoje driakwie i inne leki, z tańcującą karcz
marką, z pysznym Herodem, śmiercią i diabłami, przyprawiły szopkq 
o wyrzucenie z kościoła; te świeckie żarty profanowały kościoł y 
i w pierwszej połowie XVIII w. pozabraniali biskupi ich wystawiania 
w kościele, zezwalając tylko na dawne nieme i nieruchome figurki. 
Publiczność jednak tak w nich za~m::ikowała, że kolędnicy sami, 
którzy już dawniej na Trzech Króli obchodzili domy z gwiazdą pło
nącą, chwycili się szopek, czy prowadząc je z sobą i podstawiając 
im teksty, czy nawet w byle j::ikirn przebraniu sami jako aktorzy 



występując. Młoda stosunkowo szopka, świetna nieraz w zabytko
wym wykonaniu, z dawnymi kolędami pierwotnie nic miała łącznoś
ci, a jeśli się czasem do niej i koza przyplątała, to wyszła ona z ogól
nego przebierania się w kształty zwierzęce, z praktyk starych pogań
skich i dlatego przez Kościół bezwzględnie tępionych. 

.- -,· ... - . 

„ENCYKLOPED IA ST ARO POLSKA" 
TRZASKI, EVERTA I MICHALSKIEGO 

Warszawa 1939 

-·-
Istniejące opracowania jasełek są nader liczne, przewazme jed

nak mają one tę wadę, że Narodzenie Chrystusa bywa w nich przed
stawione historycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa wszystkim 
zdarzeniom towarzyszącym Narodzeniu Pańskiemu nadała od da
wien dawna rodzimy, pol ski, miejscowy nastrój i koloryt. 

Niechaj nam w jasełkach nikt nie przedstawia, że Jezus urodził 
się w Palestynie, w jakimś ciepłym kraju palm i figowców, i że przy
chodzą do betlejemskiej stajni jacyś hebrajscy, pół nadzy pasterze. 
Zapewne, tak było historycznie, ale w jaselknch to nieprawda. Bib
lijna Palestyna nie istnieje. Rodził się tu, między nami, wśród pol
skiej mrożn ;:- j zimy, a Batlcjem l eży w Polsce, gdzieś w Krakow
skiem, Proszowskiem, czy w Sandomierszczyźnie . Przez szpary nędz
nej szopy dmą północne wichry, u zaśnieżonc·i strzechy wisz<.1 sople 
lodu, górą niebo wyiskrzone gwiazdami, a między nimi ta najjaśniej
sza - ta betl ejemska gwivzda, zwiastunka Odkupiciela. Do szopy 
cisną siq tłumnie nic żydowsc:y pasterze, nie Azraele i Izamile w wiel
błądzich skórach, ale Kuby, Maćki, Bartki . Przynieśli z sobą, co mogli: 
ten kurt: , ów kozę, szewc buciki dla Dzieciątka, cieśla dla Niego na za
bawkę krzyżyk, a kowal gwoździki. Mróz skrzypi pod nogami wspa
niałego orszaku Trzech Króli , którzy brną z darami przez zaspy , 
wlokąc zn sobą po śniegu złociste płaszcze ( ... ). 

Jasełka powinny mieć czysto miejscowy, swoisty, czysto polski 
charakter. J est to przedmiot wspaniały, dotąd należycie nie wy
zyskany po literacku. Jnse łka takie, które tu trzeba napisać , mu
siałyby być wysnute z kolęd, z kantyczek („.), z tych kolęd naiwnych 
i w lichy rym po prostu ubranych można by stworzyć dzieło wiel
kie, samodzielne, obraz . Bożego Narodzenia polskiego„. 

LUCJAN RYDEL 
„Teatr wiejski przyszłości" 

[w:I Przegląd Powszechny 1903 z. 3 



LUCJAN RYDEL 
1870-1918 

Poeta, dramaturg, prozaik, krytyk i tłumacz dziś kojarzy nam się 
przede wszystkim ze śmiesznym gadułą, Panem Młodym z „Wesela" 
St. Wyspiańskiego oraz z anegdoty T. Boya-Żeleńskiego dotyczącej 
ślubu intelektualisty Rydlu z wiejską dziewczyną z Bronowic. 

W świadomości pokoleń zachował się jego konterfekt odbity 
w krzywym zwierciadle: wyblakły i•nteligent w binoklach, nerwowy 
gaduła i pr~eśmicszny chłopoman. A przecież był człowiekiem o wiel
kiej kulturze humanistycznej, erudycji oraz prawdziwej pasji twór
czej. 

Jako poeta hołduje kierunkowi impresjonistycznemu, wypowia
dając si~ przede wszystkim w lirykach, odznaczających się mistrzow
ską formą („Poezje" 1899). Nowoczesna poezja symboliczno-nastro
jowa z Maeterlinckiem na czele, a w Polsce upatrująca swego patrona 
w Słowackim, głęboki kult i znawstwo poezji kbsycznej, a nade 
wszystko szczera miłość dla przyrody i wsi polskiej - były źródłem 
natchnień poety i wątkiem lirycznym twórczości Lucjana Rydla. 

Poza lirykami, opart.ymi przeważnie na motywal·h ludowych jak 
np. cykl („Mojej żonie"), malującymi barwnie i plastycznie świat wsi 
podkrakowskiej i żywo chwytającymi ton i rytm krakowiaka, poza 
pełną uroku „Bajką o Kasi i Królewnie", w swoim rodzaiu, jak 
wyraził się Kazimierz Czachowski, arcydziełem z wątku ludowego 
wysnutym, poza utworami dla dzieci, jak „Pan Twardowski", „Made
jowe łoże", 111apisal „Zaczarowane koło" (1900), baśii drumatyczną, 
z dużą siłą teatralną splecioną z wątku fantazyjnego, ludowego i szla
checkiego, 3-częściową tragedią historyczną „Zygmunt August" oraz 
jasełka „Betlejem polskie" (1904). 

Wsławił się także znakomitymi przekładami liryków Horacego, 
„Amora i Psyche" Apulejusza, „Iljady" Homera (przekład nie został 
ukończony), „Sawantek" Moliera, i „Świecznika" de Musseta. 
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Wiclkq pasją L. Rydla był teatr. Z t0a lrem kr-drnwskim współ
pt•ll ·owa l nil! tylko j <~ ko aulor sztuk dr;,in :i lyi..:znych i członek Ko
misji Tc:.itralu1cj magis lr•1tu . W okresie dyrekcji L. Solskiego spra
\\ Ował w Teatrze l'vlie jskim funkcj ę kierownika literackiego (pier
'.\'.;zc:go w teatrz krakowskim), a w 1915 roku, po niespodziewanej 
·;mien:i T . Pawlikowskiego, objął na sezon dyrekcję tej sceny, pre
ferując nu niej rc?pertuar polski. 

W artykule - manifeście „Teatr wiejsl:i przyszłości ' ' opubliko
w:rny m w 1903 roku w „Przeglądzie Powsz(:d:nym" propagując ideę 
slworzcnb polskiej sceny ludowei z odn;bnym repertuarem, pisał: 
„ f'cwi·~dzmy ws:>.clako s::imi, my, którzy \·/ teatrze bywamy, czy nie 
oc.ldzdy\\'a on o wi ele silniej, bczpos re<lni c: j niż ksią żka, bo myśli 
•>Y.ywi i gn1, głosem, strojem, przcmnwi a równocze~nie clo duszy 
tJrzpz :rn1ysły. Książka mówi do jednego czytelnika, teatr zaś do 
~ · ,dt' j dużej grupy, która wzajemnie sw~ obecno;;ciq podnieca siq 
i rozgrzewa się aż do entuzjazmu". 

Rydel właśnie w j asełkach upatrywał mądrą i atrakcyjną formę 
dl:i tea tru ludowego (tzn. prezentowanego przez lud i dla ludu) 
! dl ntcgo przyjął od Towarzystwa Kółek Rolniczych propozycję na
pisania nowego, opart go na tradyc,ii, choć róż:1 ego od szkolnej i pa
rafial:ic.i stylistyki, widowiska. I tak w roku 1904 powstało oparte 
n<: S 7 .opcc krakowskiej „Betlejem polski e". 

Zn1mienne dla Rydla umiłowanie tradycji narodowych obok 
L u1Lu dla świata antycmego 7awszc \'.'Spółbrzmiało z umiłowaniem 
swojskości i wsi polskiej. Ta ostntnia sfern zainteresowań i uczuć, 
\'; łnściwa dla całe j ówczesnej generacji mabr7 y i poetów spod znaku 
„Mlodcj Polski", zaprowadziła Lucj:ma Rydla , do chaty wiejskiej 
·:v I3i·onowicach Małych pod KrnkO\\'(•m, gdzi n poślubi:l Jadwig ~ 
:1 !Vlikola jczyków. Osiada odtąd na t<1le na \\'si, najpierw w Toniach, 
po1 1~rn w Bronowicach Malych. Tutai z~:m icszknwszy w skromnym, 
lJiałym , poezją ozłoconym ciworkt! wi,..~skim, sielankę „ba jecznie ko
lo rową " przemienia n:1 twci rdy znój ;':ycia w atmosferze szczęścia ro
<iz innego. I tutaj to właśnie wśród nieprzerwanej pracy literackiej 
:~'1s:da go śmierć przcdwczesn:i wiosną 1~18, nie pozwalając mu do
ż yć ta~·: utęsknion ej przez poetę, a bliskie .~ już godziny zmartwych
wsln ;1 ia Polski. J ednego ~cszczc d oznał szczęścia u kresu życia, 
o c7ym ze wzruszeniem opowiadq w skreślonych wspomnieniach 
z Lych czasów, gdy z ganku dworka swego w otoczeniu rodziny, 
,.„ pamiętnych dniach sierpniowych, oglądał maszerujące drogą od 
Krakowa, z pieśnią na ust~ch. strzeleckie oddziały Józefa Piłsud
sk iego, otwierające nowy szlak rycerski przed Polską i ie.i żołnie
rz::imi, o którego przyjście 1~1odlił się poda sł0\•,1;-im i ,,Be tleje1~1 pol
skiego". 



Od reż;ysera 
Lucjan Rydel zmarł w roku 1918. Nie doczekał wyzwolenia Pol

ski, nie doczekał jej niepodległego bytu. Nie mógł również przewi

dzieć dalszych, tragicznych losów naszego narodu. Drugiej wojny 

światowej, tej 111ajstraszniejszej hekatomby w dziejach Polski i całej 

Europy. Wyzwolenia naszej ojczyzny i drogi jaką przebył naród 

przez przeszło czterdzieści lat istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Lu

dowej. 

Wystawiając dziś „Betlejem polskie" nie można zapomnieć o tym 

co zdarzyło się między rokiem 1918 a 1989. Myślałem o tym co zro

bić aby wypełnić tę lukę'? Nie chciałam dopisywać własnych tekstów 

do tekstu Rydla. Wdzięk tego utworu to prostota, skromność i auten

_tyczność kolęd i kantyczek. Postanowiłam oprzeć się również 

o autentyczne teksty pieśni i piosenek żołnierskich. Wkomponowałam 
6 

je w tekst Rydla. Są również proste, piękne i tchną prawdziwą po-

ezją. Są nam wszystkim znane i mówią o tym co przeżył nasz naród 

od śmierci autora „Betlejem" do czasów współczesnych. 

BARBARA WALKÓWNA-ZBIRÓG 



O wierzbo po!sia 
O wierzbo polska, uboga i siwa, 

Jaką ty silę masz w sobie żywotną 

Choć pień twój zrąbią i gałęzie potną 

Choć rdzeń twój ogniem wypalq do żywa, 

Ty w sobie życie chowasz - uporczywa, 

W ciąż 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 świata 

Feniks twój, z krwi się i ze zgliszcz wylęga. 

LUCJAN RYDEL 
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W R E P ER T U AR Z E: 

Lucjan Rydel 
„BETLEJEM POLSKIE" 

Jean Anouilh 
„ANTYGONA" 

Gabriela Zapolska 
„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ" 

Willy Russell 

„EDUKACJA RITY" 

„MIŁOSć - czyli życie, śmierć 
i zmar twychwstanie zaśpiewane, 
wypłakane i w niebo wzięte przez 

Edwarda Stachurę" 

„ANIOŁ, DIABEŁ I CZŁOWIEK" - sceny 
z teatru staropolskiego 

Hann a J anuszewska 
„TYGRYSEK PIETREK" 

Jan Wilkowski 
„TYMOTEUSZ RYMCIMCI'~ 

Agnieszka Osiecka 

„ŁOTRZYCE" 

W P RZYGOTOW ANIU: 

„ WSZETECZNOSCI WESOŁE 
I ŚMIAŁE" 

(teatr renesansu) 

Organizacja widow ni przyjmuje zamówienia 
indywidualne i zbiorowe codziennie w godzinach 
8.00-15.00, tel. 22-14-77. • 

Kasa teatru prowadzi sprzedaż b iletów co
dziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach 
10.00--14.00 oraz na dwie godziny pr zed spek
taklem. 
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