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Zwiastowanie Maryi 

W szóstym miesiącu posłał B6g anioła Gabriela do miasta w Galilei, 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem J6zef, z rodu 
Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: 
„Bądi pozdrowiona, pełna laski, Pan z Tobą, <Błogosławiona jesteś między 
niewiastami">.Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby zna
czyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do Niej: „Nie b6j się Maryjo, zna
lazłaś bowiem laskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, kt6remu nadasz 
imię Jezus. („.) Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie według twego słowa!". (Łk. 1.26-38) 

Narodzenie Jezusa 

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przepro
wadzić spis ludności w całym państwie. („.) Wybierali się więc wszyscy, 
aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także J6zef z Galilei, 
z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ 
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby si dać zapisać z poślubioną sobie 
Maryją, kt6ra była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi 
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pie
luszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

(Łk. 2.1-7) 

Pasterze u żłóbka 

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną 
nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska 
zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz Anioł rzekł do 
nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udzia
łem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, 
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Nie
mowlę , owinięte w pieluszki i leż.qce w żłobie". I nagle przyłączyło się do 
Anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pok6j ludziom Jego upodobania".(„.) 
I znaleźli Maryję, J6zefa i Niemowlę w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli 
o hpn, co im zostało objawione o ti;m Dziecięciu . A wszyscy, którzy to 
słyszeli, zdziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja w cho
wywała wszystkie te sprawi) i rozważała je w swoim sercu. A pasterze 
wrócili, wielbiqc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 
im to było powiedziane. (Łk. 2.8-20) 

Pastorałka 

(łac. pastor - pasterz) to bożonarodze
niowa pieśń pasterska, najczęściej w formie 
udramatyzowanej - jako dialog pasterzy betle
jemskich, lub kantatowej, w której obok dialogów 
występują partie anielskie oraz partie chóralne, rozpo
wszechniona głównie w XVII i XVIII wieku. 

W Polsce mamy do czynienia z pastorałkami od czasów 
Renesansu. Pierwsza ich postać to eklogi, wywodzące się z 

antycznych bukolik, czyli sielanek (opo
wieści pasterskich) przystosowanych dla 
chrześcijaństwa. 

Ekloga zostaje wzbogacona o renesanso
wy dialog, który pozwolił zróżnicować 
grono występujących postaci, wzbogacić 
sytuacje fabularnie i psychologicznie a tak
że zaznaczyć satyryczność. 

Początkowo pastorałki przedstawiane 
były w teatrach szkolnych, w tym zwłaszcza 
jezuickich oraz Akademii Krakowskiej w XVI 
i XVII wieku. Dopiero w okresie późniejszym 
pojawiły się teksty o metryce ludowej, ale 
raczej wywodzące się z folkloru miejskiego. 



Leon_ Schiller (1887-1954) 
to wyjątkowa postać w dziejach polskiego teatru. 
Inscenizator, reżyser, krytyk i historyk teatru, kom
pozytor i poliglota, słusznie nazwany „człowiekiem 
Renesansu". Był m.in. reżyserem teatru Reduta (1922-
24), kierownikiem artystycznym teatrów miejskich we 
Lwowie oraz po wojnie dyrektorem Teatru Polskiego 
w Warszawie. Twórca własnej koncepcji polskiego 
teatru monumentalnego, wsławił się inscenizacjami 
dramatów romantycznych. Jednym z nurtów jego. 
twórczości był teatr muzyczny, nawiązujący m.in. 
do tradycji staropolskich i ludowych. Pastorałkę Leon 
Schiller ułożył w większej części ze staropolskich 
tekstów bożonarodzeniowych misteriów i wzbogacił 
o elementy ludowych szopek i jasełek. Premiera 
w teatrze Reduta odbyła się 24 grudnia 1922 r. 

Nowym życiem wewnętrznym zagrał zesp6ł ( .. .)kiedy 
przygotowano ,,Pastorałkę" i misterium wielkanocne 
Schillera, zawiał wiatr ze wsi od chat i las6w i poruszyła 
się dusza polska i wsłuchała w wieczne pieśni. Reduta 
o~kryła nowe drogi i stanęła na wysokości zadania, speł
niła nowy czyn artystyczny - pisał o tamtych wydarze
niach Franciszek Siedlecki. 

Do historii teatru przeszły konspiracyjne przed
stawienia Pastorałki zrealizowane przez Schillera 
w henrykowskim klasztorze Zgromadzenia Sióstr 
Samarytanek na które, jak czytamy we wspomnie
niach Zbigniewa Raszewskiego, zjechała cała Warsza
wa, a na widowni witali się sławni pisarze, muzycy, 
malarze, ludzie teatru. Czesław Miłosz tak wspomi-

na tamto przedstawienie: O, to był teatr, Matka Boska 
z Powiśla czy Grochowa, bardziej ludzka, bardziej spokoj
na w bólu niż Madonny włoskie. Józef z głową ostrzyżoną 
po tyfusie, ze śladami długich lat nędzy i głodowania 
na twarzy. Jako widzowie dzieci szkolne, siąkające nosami. 
Wściekły temperament tych dziewczyn w tańcu pasterzy. 
To był teatr - ale teatr jarmarczny, ludowy teatr „nienor
malny". Sposób wystawienia Pastorałki często ściśle 
związany bywał z rzeczywistością pozateatralną. 
Warto wspomnieć tutaj częste inscenizacje w kościo- . 
łach w okresie stanu wojennego, gdzie pasterze ubrani 
byli w robotnicze fufajki z emblematami Solidar
ności. 

Materiał muzyczny kalamburowskiej Pastorałki 

przygotowany przez Włodzimierza Szomańskiego 
zawiera elementy muzyki misteriów z różnych stron 
świata, gdzie dotarły chrześcijańskie obrzędy. Znaj
dujemy tutaj odgłosy folkloru polskiego, prawosław
nego, latynoamerykańskiego, pobrzmiewa w nim 
zarówno gospel jak i barok protestancki. 

Ewangeliczna fabuła okoliczności Narodzenia 
Chrystusa była zawsze inspiracją dla twórców, sta
nowi też znakomite tworzywo teatralne. Unikalność 
duchowych nastrojów towarzyszących przedstawio
nym w Pastorałce betlejemskim wydarzeniom powo
duje, że zawsze aktualne pozostają słowa Wilama 
Horzycy o niewyslowionym czarze tego widowiska, 
które doprowadza nas do zachwycenia. 



* * * 

Patrzyli z oczu ogromną dziwotą 

Pasterze - owiec porzuciwszy straże -

O, trzej królowie! gdyście Panu w darze 

Przynieśli mirrę, kadzidło i zlata, 

Lecz, o, Melchiorze, Kacprze, Baltazarze! 

Tajnej mądrości słynęliście cnotą 

I z swych uczonych ksiąg doszliście oto, 

'Że się w Betlejem cud boski ukaże. 

Cóż to wielkiego, Magowie ze Wschodu, 

'Żeście odkryli po roku podróży 

Pana na sianie, między bydłem, gnojem. 

Gdy ja, bez gwiazdy szczególnej przewodu, 

Znalazłem Boga - błądząc wiele dłużej -

W jeszcze podlejszej stajni: w sercu swojem. 

Leopold Staff 

I co znalazłeś w Betlejem? 

- Dzieciqtko na słomie, w szopie („.) i moi współtowarzy
sze oraz wszyscy świadkowie tej nocy - najdłuższej w roku -
nie przestanq świadczyć o tym, co widzieli. Lecz owa szopa 
była zarazem świqtyniq, cieśla, ojciec dziecka - patriarchq, 

jego matka dziewicq a dziecko - Bogiem wcielonym w naj
nędzniejsze człowieczeństwo. Snop światła przenikał słomiany 
dach ubogiego schronienia. („.) Zwykły gest młodej i ubogiej 
matki pochylonej nad nowo narodzonym wyniesiony nagle w 
wymiar boskiej potęgi. Najprostsze codzienne życie - byd-
lęta, narzędzia, szopa spowite w blask wieczności 
promieniem światła padajqcym z nieba. 

Michel Tournirr, "Kacprr, 
Melchior i Baltazar", (fragm.) 

fragm. sceny „Hold 
frz ech Króli " 

z Ołtarza Mariacl..>iego 

dh11a \Vita Stwosza 
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Działu Dokum~ 1 

20 ZASP 
W REPERTUARZE TEATRU 

Markus Kobei i 
„Peepshow u Holzerów" 
reż. Ewa Bułhak 

Peter Handke, Bogusław Litwiniec 
„ Wymyślanie publiczności" 
reż. Bogusław Litwiniec 

„Szkoła błaznów i ... " 
na motywach 11 Szkoły błaznów" 
Michela de Ghelderode 
reż. Leszek Czarnota 

SCENA PROMOCJI: 
Bogusław Scheffer 
„Audiencja 111, czyli Raj Eskimosów" 
reż. Wojciech Ziemiański 

Truman Capote 
„Śniadanie u Tiffany' ego" 
reż. Edward Kalisz 

kierownik techniczny - Andrzej Jezierski 
światło - Przemysław Kaczmarek 
dźwięk - Rafał Dudek 

garderobiana - Kazimiera Stefaniszyn 
brygadier sceny - Ryszard Saładajczyk 

maszynista sceny - Stanisław Bogusławski 

inspicjent - Zbigniew Maćkowiak 
koordynator 

pracy artystycznej - Krystyna Ligęza-Przychocka 

Dział Marketingu i Reklamy 
Czesława Sakowska 

zamówienia na bilety zbiorowe 
codziennie w godz. 9.00 - 16.00 
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