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CZVWARTO ... ? 

„ . TOteżd!a nich było by rzeczą 11ies(J 1C!JCmie 
zajmującą zobaczyć na scenie l<rólów pol
sl<ich, cboe,<hJ ' nie WSZJ'Stkich, ale wla§nie 
tych, którz..J; najglęlJiej u· pamięć ludu 
u•rofli. 
(1.. Rydel „Teatr ll'iejsld przyszlofri'; Prze
gląd Pml'szeclmy 190.1 r.) 

Gdy poclejmuj;ic \vspótpracr; z Operetk;) 
Wrocła,vsk;) , zostałem poinformowany 
o planach repertuarowych na bicż;icy sezon . 
jedna z propozycji wywołała we mnie oclru
cl10")' sprzeciw„. „RETLEElf POlSKJE' Lll
CJAl\TA RYDLA. 

· - Czy warto„.' - Z\Vr6ciłem sir; do Jana 
Szurmieja - Przecież to ramota„. Patrio
tyczna cepelia„. 1 Zacząłem jednak - chqc 
nie chqc - snuć reminiscencje wokół wy
wołującego we mnie tak jawną nicchr;ć 
ut\voru i osoby jego autora. 

Kim był Lucjan Rydel...~ \X/ \Vi~kszości 
oglądanych przeze mnie inscenizacji „ \\/1:·
SELA" Stanisława \Vyspia11skiego, Ry
del-PAN MŁODY pełni funkcjcr- postaci ko
micznej. Przedstav.•iany jest jako bełkoczący 
trzy po trzy, rozochocony erotoman. przy
pominający jako żywo typ C:apitano z Com
medii dell'Artc. 

Inne źródło - „SU)WKA" Boya, wskazują 
na Rydla, jako na pupila „Starej Ciotki Litera
tury", co miałoby Ś\viadczyć o jego zacho
wawczych gustach artystycznych. 

Dodając do tego sławetn;1 „ PLOTKJ:; O \.Vi;·
~ELU tegoż Boya, otrzymujemy obraz Ryd
la. jako pretensjonalnego wierszoklety, na
ciętego pozera. nachalnie obnoszącego sir; 
ze swoją chłopomanią. 
Choć taki właśnie konterfekt autora „RET

LEEiW„." noszą w głowach przeciętni absol
wenci szkół średnich, wiele jest danych po 
temu, by traktować go jako po,vicrzchowny 
i k.rzywclz;1cy dla poety, który życiem swoim 
zaśvviaclczył, że jesteśmy mu winni więcej , 
niż tvlko „ zaśmianie". 

B;;ł Lucjan Rydel uosobieniem etosu pol
skiego inteligenta. Bcr-d;1c człowiekiem 
gruntmvnie ")'kształconym , ,,1yrafinowa
nym poetą i krytyk.iem literackim obdarzo
nym nieprzecir;tnym smakiem artystycz
nym, \V wieku lat trzydziestu popełnia 
„straszliwy" mezalians. Zeni sic;: z chłopką , 
na dobre i złe wi<1że swe życie z mieszkai'lca
mi poclkrakmvskich Bronmvic - z ludźmi. 
którym trudność mogłoby sprawić przeczy
tanie, a co dopiero zrozumienie, któregoś 
z jego wcześniejszych utworów. 

\XI rym m1qscu niejeden z szanownych 
czytelnik(J\Y niniejszego szkicu ze zniecier
pliwieniem wzruszy ramionami, uznając , że 
Rydel to typowy przypadek jajogłowe
go-kabotyna, który po prostu zagalopował 
sic;: zbyt \:V swej afektacji. Zakładając jednak. 
że ludzie nic zawsze s;1 tak głupi , jak to z po
zoru wygląda, \:varto zastanmvić się czy 
przypadkiem życimve \vybory poety nie 
miały wymiaru o " 1iele głc;bszcgo , wrr;cz 
dramaryczncgo' 

Rydlowa „etroga do Bronowic" była prze
jawem niezgody autora „BETLEE1\!!" na ana
chroniczność społecznego układu w Galicji 
z przełomu wieków XIX i XX-go . Pamiętamy 
przecież, że stosunki na wsi polskiej były, 
jeszcze cło niecla~:vna, na wskroś feudalne , 
podparte władzą trzech cesarzy, usankcjo
nowan;) , jakby nie_ patrzeć, autorytetem sa
mego Pana Uoga. Owczesny Kraków był nie
dużym , prowincjonalnym miastem , w któ
rym, jak \:V każdym małym miasteczku, spot
kac.< można było znacznie czc;:ściej „strasz
nych mieszczan" i „filistrów" niż - jak to sir; 
dzisiaj potocznie s;)dzi - okutanych V>' czar
ne peleryny. demonicznych artystó\v-mo
dernistów. (Ci ostatni byli zreszq poza nie
licznymi '°')1j;1tkami jedynie smutnymi me
galomanami i pozerami). Na domiar złego 
pomiędzy środmviskami wiejskim a miej
skim istniała głęboka przepaść \vypcłniona 
nieufności</ i lękiem , które to namiętności 
są jednym z głównych wątków „ \Yi'selct "Sta
nisława \Vyspiai'lsk.iego. 

„Pon sie bojq ll'e wsi ruc/Ju„. " powiada 
Czepiec już w pierwszej scenie „ Wesela". 
I rzeczywiście „Pon sie boją„ . ". Nieza
bliźnione rany przebijają przez większość 
scen dramatu, choć jak povviada PAN 
i\'IŁODY (Rydel właśnie„. ): „„./vfep,o dziad
ka pilą rżnęli„. JV~J 1§111y iuszystko zapomnie
li„. ".W słowach tych pobrzmie\va echo rze
zi polskiej szlachty dokonanej podczas 
chłopskiego pmvstania pod wodzą Jakuba 
Szeli, skierowanego przeciw „Panom", 
w dniach „pa!l.skiej" Rewolucji Krakowskiej. 
wymierzonej przeci"' zaborcy i zclomino
,~vanej przez zwoknnik(nv reform. Był to pa
mir;tny w Galicji rok 1846 - tragiczny sym
bol wzajemnego niezrozumienia potrzeb 
i intencji. 

Z kolei parr; linijek niżej na karcie „ \vE~E
IA", GOSPODARZ-Włodzimierz Tetmajer 
(v,rybitny malarz osiaclły w Bronowicach 
i również ożeniony z chłopką) powiada: 
„„. At odmienia nas natura, 



\Viara, co jestjeszcze li' ludzie, 
że co§ z tego przecie będz:ie, 
rok iu ml~ id.ziem po kolędzie 
I szukam)' i patrz_J '111_1' 
czy co kiec(J' z tego będzie ... " 

W tych właśnie słowach tkvvi intencja 
owej utopijnej próby pojednania intdigcn
cji z chłopstwem, któremu Rydel poświęcał 
lata swojego życia. Lata "'ypcłnione spo
łecznikowską, oświatow:1 działalnością na 
wsi, a także rozwijaniem i urzeczywistnia
niem idei UJDO\VEGO. amacorskiego 
TEAfR U. Właśnie mve „chodzenie po ko
lędzie ", ze słów GOSPODARZA z ,.1Fl:ShIA'', 
Rydel realizuje w sposób w pełni dojrzały 
artystycznie t\vorząc .J3ETLEEllf POLSKIE' 
- ut\vór dla ludu i jakby z ludu \Vzięl)'. Dzieł
ko skromne, acz będące swoisq pigułką in
telektualną . Z<l\vierając \V sobie mic,:dzy inny
mi analizc,: ówczesnej sytuacji politycznej, 
opis i ocenę stosunków narodowych, aktual
ne treści martyrologiczne. wreszcie krótki 
rys historii Polski. a wszystko to podane 
w polewie kolędowania ... i to jakiego' 

\X/ ten sposób Lucjan Rydel - człO'A'iek 
·wykształcony, erudyta i poliglota, ~nog<)cy 
aspirować do miana „Ob)\Vatela Swiata", 
zniża się ku „czerni '' . by krok po kroku wy
pełniać misję polskiego inteligenta, przyj
muj;1c rolę nauczyciela i przewodnika. 

Jak Prometeusz ześlizguje sit; poeta z Par-
1usu ku maluczkim. przckreślaj<)C \vłaściwą 
część siebie, tę wyr:1finowan:1. arrYstycz11:1. 
i tak jak Prometeusz zapłaci za ten odruch 
poczucia obowi<Jzku wysoką cenę ... prze
chodz:1c do historii literatury jako sfrustro
wany, pretensjonalny wierszokleta - PAN 
J\RODY z „ l\'.'H5ELA ", który to „ ... pod spód 
nigdy nic nie wdziewał ... od raw się lepiej 
miewał ... ·· 

Wr<'>ćmy jednak do „HETILtJL . ''. Jego na
iwna. żeby nic powiedzieć toporna progra
mowość musiała budzić niesmak \vśród by-

walców art\'St\-czrn·ch kawiarni i salonów 
tak samo, jak r~zi współczesnego c~telnika. 
Mamy zreszq prawo odczmvać to głc;bicj, 
bowiem interwencyjna aluzyjność dramatu 
nie 'A')trzymała próby czasu. Odczyt)\Vanie 
postaci HERODA-CESARZA jako projekcji 
pai'1st\vowego dygnitarza wysokiego szczeb
la, choć mogło się samo narzucać paą 
lat temu. dzisiaj należałoby uznać za, jeżeli 
nic naiwność intelektualną, to przyn ajmniej 
za poważne nadużycie wymierzone przeciw 
zdrowemu rozsądkowi. Jednak mimo iż lek
tura Rydlowego dziełka może u czytelnika 
(któq· nie jest miłośnikiem patriotycznej 
tandety) wywołać gc;si;} skórkę. to oglądaj:}c 
spektakl. przygotowany przez 1\l"IDRZEJA 
ROZHL A orientujemy się. że prawdziwa 
głębia nic leży wcale " ' powierzchownej . 
deklaratywnej i stricte propagandowej war
stwic ut\voru. lecz \V cudownych kolc;dach 
polskich. 

T<> przecież właśnie pieśtl. wigilijna. z jej 
pełnymi prostoty słowami , uświadamia nam 
najpełniej poczucie vvspólnoty. Znajdujemy 
bowiem w kolędzie wspomnienie O\\·')'Cb 

\>. ' spaniałych „g,viazdek" z clzieci1'!stwa. Spo
tykamy ludzi. kt(>rzy dzisiaj s;1 daleko, bądź 
odeszli na zawsze. Kolęda porusza w nas, 
" ' k01'!cu , najczulsze struny. te, do których 
pomimo \\')'Sitków nie są w stanie dotrzeć 
żadne deklaracje ideowe najbardziej patrio
tycznych „patriotów''. 

'fotcż „ RhTLEEM POLSKIE' RYDLA. 
Z\vażywszy jego zalet)' i wady, może być zna
komitym probierzem naszej naroclmvcj od
powiedzialności. Co nas najbardziej poru
sza' Czy bezustanne rozclrapy'\vanic narodo
'A•Ych ran' Czv współuczestniczenie \V mis
tcl·iurn Tradycji, osadzonej głęboko w sło
wach i melodiach polskich kolęd' 

Na wstępie rego tekstu postawiłem p)ta
nie: „Czy warto ... '" WAHTO' Jestem o tym 
przekonany. 

Andrzej Ozga 

• 
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TEATR MIEJSKI W KRAKOWIE. 
~owo8ć! 

W Środę dnia 27-go Grudnia 1905 r. 
po raz pierwszy: 

Jasełka w 3 aktach. napisał LUcY A N RYDEL mnzyka Michała Swierzytiskiego. 
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„ ... Przegląd wszelkiego rodzaju sztuk, ja
kie by mogły być grywane w teatrze \·viej
skim, zacznijmy od jasełek, bo jeśli kiedykol
wiek wytworzy sic; teatr na wsi polskiej, to 
jedynie na tej drodze. Istniej;1ce opracowa
nia jasełek są nader liczne, przeważnie jed
nak mają one te; wadę, że Narodzenie Chrys
tusm:ve bywa w nich przedstawiane histo
rycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa 
wszystkim zdarzeniom towarzyszącym Na
rodzeniu Patl.skiemu nadała od dawien daw
na rodzimy, polski, miejscO\vy nastrój i kolo
[)1. 

Niechaj nam w jasełkach nikt nie przed
stawia. że Jezus urodził się vv Palestynie, 
w jakimś ciepłym kraju palm i figowców, i że 
przychodzą do betlejemskiej stajni jacyś 
hebrajscy, pół nadzy pasterze. Zapewne tak 
było historycznie, ale w jasełkach to nie
prawda. Biblijna Palestyna nic istnieje. Ro
dził sic; tu, mic;dZ)· nami, '-''Śród polskiej 
mroźnej zimy, a Betlejem leży w Polsce, 
gdzieś \V Krakmvskim, Proszowskim czy 
w Sandomierszczyźnie. Przez szpary 
nędznej szopy dmą północne wichry, 
u zaśnieżonej strzechy wiszą sople lodu, gó
rą niebo wyiskrzone gwiazdami, a mic;dzy 
nimi najjaśniejsza - ta betlejemska g'Niazda, 
zwiastunka Odkupiciela. Do szopy cisną się 
tłumnie nie żydowscy pasterze, nie Azraele 
i Izmaele w wielbłądzich skórach, ale Kuby, 
Maćki, Bartki. Przynieśli z sobą, co mogl!: 
ten kurc;, ów kozę, szewc buciki dla Dzie
ci<Jtka, cieśla dla Niego na zabawkc; krzyżyk, 
a kowal gwoździki. Mróz skr0·pi pod noga
mi wspaniałego orszaku Trzech Królów, 
którzy brną z darami przez zaspy, wlokąc za 
sobą po śniegu złociste płaszcze. 

Jasełka pmvinny mieć czysto miejscowy, 
swojski, czysto polski charakter. Jest to 
przedmiot \vspaniały, doqd należycie nie 
·wyzyskany po literacku. Jasełka takie, które 
by trzeba napisać. musiałyby być wysnute 
z kolc;d, z kantyczek. („.) 

Z tych kolęd naiwnych i w lichy rym po 
prostu ubranych można by stworzyć dzieło 
wielkie. samodzielne, obraz Bożego Naro
dzenia polskiego. dzieło takie, że nie tylko 
chłop, ale zdaje sic; każdy czułby sic; głc;boko 
wzruszony. Pcn:vdziwy poeta ut\vorem ta
kim mógłby przemówić do wszystkich 
warstw narodu i poruszyć najgłc;bsze pokła
dy uczuć polskich i ludzkich." 

LUCJA1'\f RYDEL „ Teatr iuiejsld 
przyszłości" Kraków 1903 r. 
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ulajże Jezuniu, moja perełko, 
Lulaj ulubione me pieścidełko; 
Lulajże J ezuniu, lulajże lulaj, 
A Ty Go matulu w płaczu utulaj. 

·~ j j ) I ) ) Ntt j I ; J I i i t 

I V p·m-#liJfl:y V Vill~ I~ F 

i ) ) ) 1 ł ): j I '.lf p: P 1 v J l~ rF· l 1 ) J rli= 
Lulajże różyczko najozdobniejsza, 
Lulajże lilijko najprzyjemniejsza, 

Lulaj ie J ezuniu ... i t. d. 

Lulajże najmilsza oczom gwiazdeczko, 
Lulajże najczystsze świata słoneczko, 

Lulajże Jezuniu ... i t. d. 



Abośmy to jacy tacy 
Chłopcy krakowiacy, 
Czerwona czapeczka, 
N a cal podkóweczka, 
Niebieska sukmana, -; 

___;_/ 

Danaż moja, dana. 
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Henryk Binkowski 
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Konrad Kożuszek - z-ca koncertmistrza 
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Dorota ~owak 

KONTRABASY 
Henryk Szvmecki 
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PUZONY 
Leonard Ciosit'lski 
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Andrzej \Vierzbit'lski 

AKORDEON 
Marian Szczebak 

PERKUSJA 
:\!arek Tomczyk 
Jan Karnisit'iski 
J crzy Smoli t'lski 

KLARNETY - SAKSOFONY 
Barbara Baran 
Maciej Chrobak 
Janusz Bu lii'iski 
Józef Kozieł 
Ryszard Stadnik 

FAGOTY 
Piotr Baran 
Andrz<:'.j Fiutek 
Edward Baran 

TRĄBKI 

Władysław Bortkiewicz 
Zdzisław Grela 
Mirosła\v Siodłowski 
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WA.L'fORNIE 
Jan Fluder 
Janusz Jacyszyn 
Henryk Lis 
Jan Misiewicz 
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Andrzej Gisicz 
Danuta Bowtrukiewicz 
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Henrvk Szvmecki 
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Joanna Wagner 
·Piotr Głosz 
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Stanisław Małek 
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OPERETKA WROCŁAWSKA 
W SEZONIE 1991/92 

PRZEDSTA\VIA 

E. Kalmfo 
.,KSIĘŻNICZKA CZARDASZA" 

F. Lehar 
„\VESOłA \X'DC)WKA" 

P. Abraham 
„BAL W SAVOYU" 

A. Gajcer 
,.HISZPA1"1SKA i\IUCI-L\" 

F Leszczyi'iska 
„PANI PREZESOWA" 

FP Schónthan 
„PORWA1'1IE SA.BINEK" 

F. Loewe 
„MY FAIR LADY" 

„Sn lSIC-H.ALL'' - rewia przeboj(l\\ 

J. Stein. J Bock. S. Harnick 
„SKRZYPEK NA DACHU" 

L Rycie! 
„RFTLEE\I POLSKIE'' 

dla dzieci: 
„i\!Ał.Y CZARODZIEJSKI FLET' 

\vg \V.A. l\lozarta 

w przygotowaniu: 
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„CABA.RET" 

J Tuwim, T. Sygietyt'iski 
„ŻOł.NIFRZ KR0LOWEJ MADAGASKARl T" 

J Herman 
„IIELLO. DOLLY'" 

Wszystkich chętnych do zamieszczenia ogłoszenia 
w programie teatralnym prosimy o kontak't: 
OPERETKA WROCŁAWSKA tel. 356-52 
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Kierownik działu rechnicznego - Włodzimierz Kliber 
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Redakcja programu 
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Adres dyrekcji: ul. Świerczewskiego 72. 50·020 Wrocław 
tel. :)80·5L -±4·-49· 16 
Zamówienia i sprzedaż biletó\v zbiorovvych: 
Biuro Obsługi \Xlidzów. tel. :)5()·52, ul. Świerczewskiego 67, 
50·019 Wrocław 
Kasa bik:tmva czynna: codziennie oprócz poniedziałków w godzinach U· 19, 
niedziela w godzinach 9· 11 
\X' dni powszednie pocz;itek przedstawie1'1 o godz. 19. w niedziele o godz. ll 
„Skrzypek na ciachu" w dni powszednie o godz. 18 10 

W poniedziałki i ~vtorki operetka nieczynna. 
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