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CZAS ŚWIĘTA I JEGO SZTUKA 
„Czas święta" i „czas codzienności'.' są pod

stawowym kulturowym rozgraniczeniem czasu, 
w którym spełnia się nasze życie. Teoretycy 
„święta" (m. in: Mircea Eliade) powiadają, że 

dla człowieka wn;cz nie do pomyślenia jest czas 
jednorodny, że niewyobrażalna jest taka mono
tonia i jednostajność, która nie klasyfikuje cza
su nie tylko ze względu na astronomiczny ka
lendar z, a le też kalendarz powtarzalnych cykli 
1 obycza jów, w którym codzienność jest oczeki
w a niem święta . Szczególnie głęboko obchodzo
ne i przeżywane na całym naszym globie jest 
Boże Narodzenie. Każdy z nas skłonny jest dłu
go wierzyć , że Betlejemska Stajenka była, jak 
nasza polska szopka, zasypana śniegiem , że 

byli w niej nasi pasterze w kożuchach że 

przynosili świętej Rodzinie n asze wigilijne da
ry. 

Bo i dania wigilijne, na które czekamy, z 
równą radością co na podarunki, nie są przecież 
przypadkowe. Wynikają z symboliki świąteczne
go czasu i odmienonści jego funkcji wobec na
szego powszedniego życia. Obiad wigilijny mógł 

s ię zaczynać dopiero, dy zabłysła pierwsza 
gwiazda. Dopiero ten znak niebios upoważniał do 
spożywania uroczystej wieczerzy, ł amania opłat

kiem, obdarowywania prezentami i życzeniami. 

Wigilia była postna, składały się na nią potrawy 
o symbolicznym, ofiarnym znaczeniu, wywodzą
cym s ię z ludowej tradycji. Z tej tradycji czer
pie też żródło sztuka związana z czasem święto
wania. Znane są wigilijne wróżby wierzymy tak
że, że w wieczór wigil ijny zwierzęta przemawia
j ą ludzkim głosem. 

Wigilia tworzy niepowtarzalną więź wspól
noty, przyjażni , dobrych życzeń. Jest więc wspól
nym darem. 

Symbolika obyczaju i symbolika sakralna 
znajdowały od najdawniejszych czasów odbicie 
w sztuce. Ikonografia bożonarodzeniowa w naj
popularniejszej swej postaci występuje dzisiaj w 
szopkach ludowych i kościelnych żłobkach. Dzie
ciństwo Chrystusa niesie ze sobą treści szczegół-



ne. Spełnia się w ten sposób ludzka tęsknota za 
szczęściem - sztuka zaś i teatr próbują tylko 
wyrazić owo szczęście, spełniające się i spełnio
ne m. in. w obrazie betlejemskich pasterzy i wi
zji Swiętej Rodziny. Już w XIII wieku zazna
czyła się tenedencja do fabularyzacji tych ewan
gelicznych wydarzeń, żywa zwłaszcza od roku 
1223, kiedy to Franciszek z Asyżu wprowadził 
po raz pierwszy „żywy" żłobek do liturgii Boże
go Narodzenia i odtworzył niejako wydarzenia 
z Betlejem. 

Szopka i jasełka były bez wątpienia rodza
jem teatru. Ten teatr mógł odgrywać nawet ta
jemniczą i świętą opowieść o Bogu. Opowiadać 
mógł jednak w sposób symboliczny, przekazywa
ny z pokolenia na pokolenie, niezmienny. To 
właśnie te święta i te formy kulturowego prze
kazu pielęgnujemy szczególnie w rodzinnej i tea
t ralnej tradycji. 

Pastorałka to bożonarodzeniowa pieśń pas
terska , zwana inaczej kolędą , najczęściej w for
mie udramatyzowanej jako dialog pasterzy bet
lejemskich, lub w formie kantatowej, śpiewanej, 

w której obok dialogów występują partie aniel
skie oraz partie chóralne, czyli chornły utrzymy
wane w podniosłym stylu i nastroju. Od Bożego 
Narodzenia, jakby wywołani ludzkimi pragnie
niami, zjawiali się w naszych domach poprze
bierani kolędnicy z gwiazdami i szopkami. 

Swięta, kolęda, spokój tradycyjnego wieczo
ru wigilijnego, „radość wszelkiego stworzenia' ', 
wszystko to od dawna skupiało Judzi wokół sym-
bolicznego dnia narodzenia .Jezusa. Powtarzana „ 
corocznie od wieków tradycja zmieniła się nie-
wiele. Ta sama jest sztuka kolędowania, nie-
zmienne są teksty naszych kolęd, opowieści o 
Herodzie, anielskie kantyczki. Ta sama jest li-
turgia kościelnych obchodów, podobny obyczaj 
społeczny, dostosowany do zasobności kraju, je-
go historycznej, narodowej kondycji. Są okresy 
w naszej historii, kiedy Swięta w sposób szcze-
gólny zbliżają i skupiają polskie rodziny nad 
polskim stołem, przy polskiej kolędzie. 

Niezmiennym, staropolskim obyczajem ży

czymy Szcz-:ścia na ten Nowy Rok. 



Leon Schiller 

POCHWAŁA 

STAROŚWIECCZYZNY 

Wychowałem się wśród starych książek, sta
rych nut, starych piosenek i gawęd o przeszłości 
- rzecz jasna, że mogło to być tylko w Krako
wie.( ... ) 

Kraków był jednym wielkim teatrem obrzę
dów wiejskich i mieszczańskich. Tuż pod Krako
wem pieśni i zwyczaje ludowe czarowały dusze 
poetów i malarzy. Od tych skarbów dzieliła mnie 
zaledwie godzina drogi. Obcowałem z nimi częs
to. Potem powiernikiem moich wrażeń był roz
klekotany fortepian. 

Mania kolekcjonowania w pamięci tarych 
piosenek przerodziła się p źniej w piosenkar
stwo, towarzyszące mi dosyć długo na drodze do 
teatru. Sentyment do staroświecczyzny, nim się 

zakończył zbieractwem, przydał mi się w teatrze 
w walce z naturalizmem. 

W Zielonym Baloniku, wśród całej plejady 
najwybitniejszych cyganów krakowskich, spot
kałem dwu mistrzów i znawców piosenki: Teofi
la Trzcińskiego i Witolda Noskowskiego. Malo 
komu zapewne wiadomo, ie w „Jamie Michali
kowej" obok piosenek Boya śpiewano często i chę

tnie wszystkie niemal sielanki Karpińskiego, 

pieśó kurdeszową, Frankowskiego Pieśń o mio
dzie i niezliczoną ilość piosenek ludowych 
i przedmiej kich . Prym wiedli Trzciński i Nos
kowski. ( ... ) 

Podczas wojny zabrałem ię do sumiennych 
źródłowych studiów nad dawną pieśnią polską 

szlachecką, mieszczaóską i ludową . Wielką roz
kosz sprawiły mi przede wszystkim kancjonały 

klasztorne, rękopisy z XVI! i XVIII wieku znaj
dawniejszymi kolędami. 

Wtedy naprawdę poznałem wysoki artyzm 
naszego pieśniarstwa anonimowego, jego szla
chetną poezję, bo actwo motywów muzycznych 
- i wartości dla sztuki dzisiejsze j. 

Rozgłaszałem to piękno w szeregu koncer
tów poświęconych piosenkom staropolskim w 
moim opracowaniu muzycznym i w moim wyko
naniu. Zachętą do dalszej pracy w tym kierun
ku był oddźwięk w szerokich masach publicz
ności, która nie wiedziała, że coś podobnego u 
nas istnieje. 

Gdy na dobre wszedłem do teatru, przydały 
mi się moje teki z pieśniami polskimi i fran
cuskimi, dostarczając materiału ilustracyjnego do 
reżyserowanych przeze mnie i przez moich kole
gów widowisk stylowych. 

Ale hołd największy Polskiej Muzie pieś

niarskiej złożyłem w Reducie moją Pastorałką, 
Pasją Wielkanocna, Pochwałą wesołości, w Tea
trze Bogusławskiego Bandurką, na scenie łazien
kowskiego teatru na wyspie Pieśnią o ziemi na
szej i widowiskiem pt. Kulig inscenizowanym 
w Poznaniu podczas Wystawy 1929 roku. 

( ... ) Myślimy , że pożyteczną rzecz czynimy 
budząc w sercach uczucia każdemu synowi ziemi 
przyrodozone, niezniszczalne, do których tylko 
przez wstyd fałszywy nie chcemy się przyznać. 

U czucia te jakby na zaklęcia guślarza łączą nas 
z dziadami naszymi, przedłużają życie nasze o 
całą wieczność i dolę sierocą znośniejszą czynią . 

Weselej żyć przecież temu, kto wie, iż wszystko, 
co ukochał, co kształt jego duszy wypracowało, 
pozornie tylko odeń odeszło i że każdej chwili 
dawność, której dziedzictwa zapierać się nie 
warto. może stanąć przed nami jak żywa - ku 
przestrodze lub ku pociesze. Stare druki, sztychy, 
rękopisy, dagerotypy, piosenki, jak kuranty po
kutuj:1ce w zegarach, mają tę silę guślarną. 
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CICHA NOC 

Cicha noc, święta noc 
pokój niesie ludziom wszem 
a u ż-lobka Matka święta 
Czuwa sama uśmiechnięta 
nad Dzieciątka snem (bis) 

II Cicha noc, święta noc 
Pastuszkowie od swych trzód 
biegną wielce zadziwieni 
za anielskich głosem pieni 
gdzie się spełnił cud (bis) 

SILENT NIGHT 

I. Silent night, holy night 
All is calm, all is bright 
Round yon virgin, mother and child 
Holy Infant so tender and mild 
Sleep in heavenly peace (bis) 

I I. Silent night, holy night 
Shepherds wait at the sight 
Glory streams from heaven afar 
Heavenly hosts sing Hallelujiah 
Christ the saviour is born (bis) 

HEILIGE NACHT 

Stille Nacht, heilige Nacht! 
Alles schlaft. einsam wacht 
Nur das tramte hochheilige Paar 
Holt den Knaben im lockigen Haar. 
Schlaf im himmlischer Ruh! (bis) 

II Stille Nacht, heilige Nacht! 
Gottes Sohn, o wie lacht 
lieb aus deinen gottlichen Mund, 
da uns, schlag die rettende Stunde 
Christ in deiner Geburt {bis) 
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NOWY KIERUNEK BADAŃ 
TEATROLOGICZNYCH 

Teatr współczesny przeżywa epokę, którą 

sprawiedliwie nazwać można przy gotowa
n i em d o O d rod ze n i a. Odrodzić się zna
czyło zawsze: oczyścić się, odnaleźć samego sie
bie, dotrzeć do źróde ł swego istnienia - stać się 

wolnym. Każdy atoli akt wyzwolenia jest r ów
nocześnie aktem dobrowolnej kapitulacji. Na
tychmiast po w yswobodzeniu się spod jarzma 
zagrażających naszemu bytowi żywiołów uczu
wamy potrzebę podlegania nowym prawom, go
dzimy się na nową przemoc. Wolność jest tylko 
odmianą niewoli; jest korzystną i pożądaną nie
wolą, we własnym państwie, na własnej ziemi, 
pod własnym zarZ<l dem. - Re t e at r a 1 i z o
w a ć teatr. Oto hasło reformatorów sceny no
woczesnej . Zrodziło się ono w dobie przekwita
ją cego r ealizmu jako reakcja przeciw literaturze 
dramatyczne j bezka rnie na terenie sztuki tea
tra lnej kłusujące j . Oczywiście protestującymi nie 
byli aktorzy, lecz reżyserowie i teoretycy sceny. 
Naturalizm bowiem, o ile pierwszym znaczne 
prerogat yw y przyzna ł , o t yle drugich w skrupu
latnych reproduktorów życia codziennego zamie
nił , za ś naukowe badania trzecich zastąpił im
presjonizmem krytyki literackiej. Reteatraliza
cja t eatru ma się dokonać przez zerwanie z anar
chist ycznym progra mem tzw. „scen wolnych", 
przez odrzucenie t ych swobód, jakie literatura 
ze sobą na deski teatralne wnosi, przez powrót 
do dawnych konwencji i oparcie się na funda 
mencie własnych tradycji , własnej estetyki. 

T e a t r o d n o w a m u s i b y ć te a
t rem: sztucznym - w sensie maksymal
nej dekoracyjności , monument a 1 ny m, jak 
archit ektura, czysta muzyka lub malarstwo i 
rzeźbiarstwo świątynne; hi er at y cz ny m, ja
ko sanktuarium życia publicznego i manifestacja 
najszlachetniejszych namiętności narodu, rasy, 
człowieka. Teatr odrodzony pragnie rozwijać się 



o własnych silach. W symbiozie z literaturą dra
matyczną (a raczej z dramatem literackim) wi
dzi objawy zwyrodnienia. Dramat bowiem współ
czesny przekształcił całkowicie architekturę tea
tralną i tak ją aagiął do swych celów, że dziś 

on jej,a nie ona - jak było pierwotnie - dyk
tuje prawa; upada teatralność, zwycięża litera
tura. Teatr odrodzony dąży do owej teatralności 
z powrotem. Nie chce już służyć za trybunę 

przemijającym sektom literackim, nie chce rów
nież być areną dla popisów aktora~wirtuoza; na
wet w koncepcji zbiorowego dzieła sztuk wszyst
kich nie znajduje punktu wyjścia dla swych ten
tencji. Teatr żąda a u t o n o m i i. D zie ł o t e a
t r a I n e (twór a r t y s t y c z ny teatru), zdolne 
wywołać w duszy widza specyficznie teatr a I
n e s e n s a c j e - oto niedościgły ideał refor
matorów teatru dzisiejszego; to pojęcie pomoc

nicze, które musimy przyjąć za aksjonat w wę
drówce do źródeł czystego teatru. 

(w:) Wprowadzenie do nauki o teatrze 

t. l. opr. Janusz Degler 
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Dział Organizacji Widowni przyjmuje 
zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

codziennie w godzinach od 10 do 13, tel. 16-15 

Kasa Teatru czynna w dniach przedstawień 
na trzy godziny przed spektaklem. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Redakcja programu - Ewa PIOTROWSKA 

Projekt okładki i afisza - Piotr ZERDZICKI 

Druk - Gnieżnieńskie Zakłady Graficzne 

GZG Gniezno - 1000 z. 1576 90 

Z TEATRALNEJ KR01'"1KI 

1. V. 19-tG - uroczyste otwarcie Teatru Miejakie"o 
premierą szt.uki Józefa Korzeniow-
1klego .,Stary kawaler" 

1. XIL 1941 - upaństwowienie Teatru MieJlklego 

l. IIL 1955 - nadanie Teatrowi nazwy ,,Państwo
wy Teatr im. Al. Fredry w Gnle-4..nie" 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 

KRYSTYNA ROLOFF 

Realizator imprez 

BOŻENA WOJCIESZAK 

• 
W •d· wnictwa. reklamH 

MAŁGORZATA W LCZAK 
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