


"Kolęda na cztery glosy" 

według 

"Pastorałki" Leona Schillera 

premiera gru,dzień 1993 



"PASTORAŁKA" WE WSPOMNIENIACH 

"Tej zimy ( 1942 j przeżyłem rzecz niezwykłą , 

a mianowicie wyprawę do Henrykowa, 

gdzie zakładem dla upadłych dziewcząt 

kierowała siostra Benigna, w swym pierwszym 

wcieleniu aktorka Stanisława Umińska /. . ./ Otóż 

w tym zakładzie Leon Schiller wystawił jedno 

ze swych najpiękniejszych przedstawień -

"Pastorałkę". Publiczność- pamiętam Miłosza , 

Andrzejewskiego, Lutosławskiego, wielu 

aktorów, moich profesorów, Wiercińskiego 

i Korzeniewskiego - słowem , cała Warszawa 

zebrała się na stacji Warszawa-Most i ruszyła 

do Henrykowa_ W zakładzie Sióstr Samarytanek 

czekało na nas przeżycie niezwykłe " Pastorałka" 

w wykonaniu dziewcząt wypuszczonych z wię

zień: kryminalistek, prostytutek reedukowanych 

przez siostry w Henrykowie Nigdy nie zapom

nę Matki Boskiej z g!ową ogoloną więz i ennym 

zwyczajem _ Było to wzruszające , piękne , proste 

i niezwykle prawdziwe widowisko. Poetyckie 

i przejmujące dreszczem metafizyki . " 

Andrzej Łapicki, Dialog 1987/8 

.. Nie grecka tragedia, nie dzieło Szekspira. 

nie dramat romantyczny dały mi najsilniejsze 

przeżycie teatralne mego życia, ale widowisko 

ludowe. szopka, jase!ka, odegrane przez biedne 

dziewczyny z warszawskiej ulicy, które nigdy 

może nie by!y w teatrze. Z pewnością polskie 

kolędy mają w sobie coś szczególnie uroczego: 

rzewność, kordialność , humor, które w tych 

proporcjach nie pojawiają się w żadnych 

bożonarodzeniowych pieśniach i być może w 

nich trzeba szukać samej istoty polskiej poezji. " 

Czesław Milosz: W Henrykowie u przeoryszy, 

Kultura 1988/10 

"Cały zespól gra! z prostotą rzadko widywaną 

na scenie. Akompaniował mu Schiller 

Z głębi sali, niewidoczny dla publiczności, 

wtórował mu chór benedyktynek Rozgrywata 

się na bia!ym tle, urozmaiconym zielenią 

świerków i srebrem sopli." 

Zbigniew Raszewski: Trudny rebus, Wrocław 7990 
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"Okolo 18-tej (w sobotę, 23 grudnia 1922) 

w Sali Redutowej spotykają się wszyscy 

redutowcy pod przewodem Osterwy 

i Limanowskiego na wspólnej wieczerzy 

wigilijnej (obecność obowiązkowa). o 21-ej 

wobec zaproszonych gości. przyjaciół 

i rodzin rozpoczyna się pierwszy pokaz 

"Pastorałki" pod komendą Schillera, 

prowadzącego widowisko "od pianina". 

Ten pokaz przejdzie do legendy jako zgola 

wyjątkowe zestrojenie teatru, obrzędu 

i ludowego arcydzieła w ,jednym ekstatycznym 

przedstawieniu. Po finale Schiller i Osterwa 

"padają sobie w ramiona płacząc ze szczęścia". 

Wszyscy wykonawcy nagle rozumieją, że tego 

wieczoru dokonali czegoś niezwykłego, nawet 

ci, którzy za kulisami wściekali się, że nawet 

Wigilię ukradł im "przeor Juliusz" Dla Osterwy 

ten wieczór jest kamieniem węgielnym pod 

świecko-klasztorną teatralno~ć przyszłej Reduty. 

Marzy mu się zespól. który nie tylko w wyjątko

wych okazjach, ale regularnie ,i na co dzień 

potrafiłby grać polskie misteria tak ekstatycznie 

i tak sprawnie" 

Józef Szczublewski: Żywot Osterwy, Warszawa 1971 

"Na ostatnie próby generalne / ./ zjaw i ł się Pan 

Juliusz. Pełni emocji pokazujemy całą próbę 

Były pewne kłopoty z umieszczeniem orkiestry, 

gdyż Schiller planował "Pastorałkę" przy 

orkiestrze o składzie kapeli ludowej. 

Po przesłuchaniu próby Osterwa wzruszony 

urokiem przedstawienia dziękowa! Schillerowi 

i zespołowi za pracę. Po chwiti jednak zwrócil 

się do Schillera: 

- Chcia!bym ci coś zaproponować, pewną małą 

zmianę. Oczywiście. o ile się zgodzisz .. 

-Ależ naturalnie - odpowiada Schiller 

-Myślę, że dobrze byłoby - mówi Pan Juliusz 

zwracając się do wszystkich - przynieść 

pianino. postawić kolo kurtyny. Ty, Lulek. 

usiądź; będziesz grai te swoje piękne kolędy. 

/ . ./ Oczywiście orkiestra niepotrzebna. /. ./ 

Ta "mała zmiana" dala duży akcent przedsta

wieniu. /. . ./ związała nierozlącznie twórcę 

widowiska z wykonawcami " 

Hanna Matkowska: Wspomnienia z "Reduty", 

Warszawa 1960 
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