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D u s z E 
, , 

wyg n a n c o w 

Najpierw widzimy Raj. iblijna opowieść o 

Adamie i Ewie 

odsłania przed nami tajemnicę 

naszej własnej natury. 

Opowieść powstała. gdy 

człowiek zrozumiał. że ma 

duszę wygnańca. Grecy mówili: 

człowiek jest istotą rozumną. 

Biblia mówi: człowiek jest 

istotą wygnaną. Biblia nie kwes

tionuje odkrycia Greków. ale je 

uzupełnia: także rozum 

człowieka jest rozumem istoty 

wygnanej. Wygnaniec szuka 

sobie miejsca na świecie. Czy 

kiedykolwiek je znajdzie? 

Wygnaniec ma duszę rozdartą 

między Jakimś wspomnieniem a 

Jakąś tęsknotą. Czy wygnaniec 

SPRAWA PIERWSZA 
Adam i Ewa. Adam - znaczy: 

"praojciec", ale nie tyle w sen

sie czasowym. co w sensie 

Hwzorcowym ". Adam to pro

t o typ człowieka": dramat 

Adama jest dramatem 

każdego z nas. Albo Inaczej: 

każdy z nas. na ile jest 

człowiekiem. wchodzi w dra

mat Adama. Podobnie Ewa -

pramatka. Oto dramat kobi

e ty. danej mężczytnle na 

dobre i złe. Będą rosnąć I 

napełniać ziemię istotami. 

które podobnie jak oni 

odkryją. że są tu tylko wyg
nańcami. 

P1 
R 

UPADEK 
ERWSZYCH 
ODZICÓW 

pojedna się kiedyś sam z sobą? Wygnaniec jest 

narażony na dwa niebezpieczeństwa: na przywiązanie 

i na porzucanie; on wciąż przywiązuje się do tego. 

do czego przywiązywać się nie powinien i porzuca 

coś. co powinien zachować. Czy nauczy się kiedyś 

odróżniać rzeczy wieczne od przemijających? 
Wszys.tko zaczęło się od grzechu. Grzech 

pozostawił ślad w duszy człowieka. Siadem tym jest 

poczucie winy. Wygnaniec ucieka od siebie - od 

własnego poczucia winy. Ale ono idzie za nim. 
gdziekolwiek się ruszy. 

Na czym polega wina 
Adama i Ewy? 

Cokolwiek by się rzekło. ich wina łączy się 

ściśle ze słowem. z mową. Gdyby nie wynalazek 

słowa. nie byłoby winy. Można sobie wyobrazić. te 

człowiek żyje obok człowieka zupełnie zamknięty. 

nieprzenikliwy dla niego. Wtedy nie byłoby ani 

mowy. ani słów. ani pokusy i nie byłoby też grzechu. 

Słowo. to jest Hcoś", co pojawia się między 

człowiekiem a człowiekiem. między człowiekiem a 

Bogiem. Podobnie ze złem. Ono także jest najpierw 

jakąś Hmiędzyrzeczywistością": najpierw jest Hmiędzy 



nami" a dopiero potem przenika w nas. 

Wąż pyta: HCzy naprawdę nie wolno?" Wąż 

Hdemaskuje H Boga: HO n wam zakazał. bo nie chce. 

abyście - jak On - znali dobro i zło". Pokusa? Tak. 

pokusa. Pokusa ich własnej wolności. Bo. jeśli ist

nieje zakaz. istnieje też możliwość przekroczenia 

zakazu. HBędziecie jak bogowie. 

Tak więc. człowiek ma duszę wygnańca. 

Wciąż gdzieś wędruje. Jego wędrówka ma wiele 

kierunków. Wędruje po świecie. gdzie szuka miejsca. 

aby na nim zbudować dom. Wędruje ku innym 

ludziom. aby żyć z nimi bez niebezpieczeństwa 

pokus. Wędruje ku Bogu. aby znaleźć zrozumienie 

świata i siebie. I wędruje w 

znając dobro i zło". Co jest siłą 

pokusy? Czy: być kimś więcej 

niż człowiekiem. być Bogiem? 

SPRAWA DRYGA 
głąb siebie. aby spotkać się 

tam z.„ Adamem sprzed upad

ku. 

Czy: znać - znać to. co niez

nane. jakiś ból. jakąś śmierć. 

Jakieś piekło? 

Ewa spogląda na owoc 

i widzi: 7est piękny i dobry do 

jedzenia': Wieczna iluzja kobi

ety: to. co piękne. musi również 

być dobre. 

No i Adam - nie 

powiem. żeby nie było w nim 

typowo męskiej śmieszności. 

Jeszcze nie tak dawno. gdy Bóg 

pokazał mu Ewę. wołał z entuz

jazmem: HTo jest to. o co mi 

chodziło!". Teraz - po spożyciu 

ZWIASTOWANIE 

Bo człowiek jest jed

nocześnie Adamem sprzed 

upadku i Adamem po upadku. 

Jest podzielony. rozszczepi

ony. jest karykaturą samego 

siebie. Widać to na każdym 

poziomie. Człowiek ma duszę 

i ciało - dusza tęskni za rajem 

a ciało przywiązuje człowieka 

do chleba. wody. do łoża. 

Człowiek ma pamięć i ma 

nadzieję: pamięć odbiera mu 

ochotę do wszystkiego. 

nadzieja pociąga go w niez-

owocu - mówi: HEwa mi dała a 

Ewę to mi dałeś Ty". 

Ewa wyjaśnia: HWąż mnie zwiódł". 

Następuje ogłoszenie wyroku: wygnanie z 

raju. trud pracy. boleści. śmierć. Na ten piękny świat 

wchodzą Hwynalazki" demona. Bóg nie uczynił śmier

ci. nie wymyślił choroby. nie wynalazł niezgody i 

nienawiści - uczynił to demon. by zepsuć dzieło 

stworzenia. Ale wyrok nie jest zemstą - Hzemstą 

Boga':, Jest k a r ą zesłaną na człowieka. Zachodzi 

głęboka różnica między karą a zemstą. Zemsta 

niszczy. kara poucza i wyzwala. Już samo wygnanie 

z raju nosi w sobie zarodek powrotu. 

nane.. Człowiek niesie w sobie 

Jakąś miłość: jedno ramię tej 

miłości wiąże go z ziemią - z kobietą. mężczyzną. 

drugie ramię sięga ku Nieskończoności. Człowiekowi 

wydaje się. że tak niewiele potrzeba. by stał się jed

nością. Ale to Hniewiele" nigdy się nie ztl.arza. 

Rozejrzyjmy się dziś dokoła siebie: widzimy 

ludzi. wszędzie ludzie. gdzieś idą. gdzieś biegną. Czy 

w ich ruchach poznajemy kroki Adama i Ewy. 

opuszczających raj? Oto wygnańcy - ciała i dusze 

wygnańców. Czym naprawdę jest ich bieg: czy 

jeszcze ucieczką czy już powrotem? 

Ks. Józef Tischner 

PIOTR WILCZEK 

óŁ I 
Kiedyż sie miał Krystus narodzić podług świę
tych prorokow, tedy dziewica Meryje będęcy 
brzemienne siedzieła ne osiełku, e wołu 
myśliłi przedeć na strewę i ne jine rzeczy i 
potrzeby. Pośrod nocy przyszli do Betlejem z 
wielike. tłuszcze. luda, bo tedy było przyke7.Bnie 
od ceser7.B Augusta, iże keżdy człowiek w tej 
włości mieli przyć do 

A gdyż sie przybliżyli ku wrotom, blisko betle
jemskich, Jozef pojął osiełka, na ktorem 
siedziałe dziewica Maryja tegodla [dbtcgo]. iże 
już był czas porodzenia Maryje i narodzenia 
Jezu Krysta, i wiodł ji w jeden dom pospołny, 
jenże tedy był prozny. Jozef wiodąc swe 
dobytczęta i uczynił im jaś li [iłobck]. jako mogł, 

a ubaczywszy, iże sie już 
Betlejem, aby był napisany. 
A przeto potrzebizna była, 
aby Jozef z Maryje. szli do 
Betlejem, iż byli z pokole-

SPRAWA TRZECIA 

przybliża czas dziewice 
Ma ryje, wyszedł barzo 
re.cze, chce.c wezwać k 

nia i z włości krola Dawida, 
tegodla Maryja i Jozef szli 
po drodze, które.ż chodze. 
do Betlejem. Rzek.,_ Maryja 
do Jozefa.: "Dwoj lud widzę 
przede mne., jeden 
płacze.cy, a drugi wiesiele.cy 
sie". odpowiedział Jozef i 
rzekł jej: "Siedzi, dzierży 
klusię [1rcb1~]. a nie mowi 
proznych slow. 

• l..U. 11.łTOtlSO,,_ · 

temu baby albo panie, iżby 
podług obyczaja oprawili 
[obrz~dzili] to miłe dziecie.tko i 
przyźreli [doprnzyl1] 

porodzenia. 

Uważny czytelnik Biblii po 

przeczytaniu tych słów, 

zapisanych w XV wicku. może 

siir słusznie zdziwić. Opowieść o 

narodzeniu Jezusa znajduje sic; 

tylko w Ewangeliach według 

MARIA I JOSEPH 
w BETLEEM 

I znów szczegóły. których nic 

ma w Ewrngclii. zwłuzcn owe 

"baby albo panie", które miały 

"oprawić to miłe dzicci~tko". 

Czujemy blisko~ć polskich, 

bożonarodzeniowych szopek, 

pastorałek. kolird. Wszystkie 

one, również Plstoulla ułożona 
przez Leona Schillera, s~ 

dziełami apokryficznymi, 

apokryfami. To słowo pojawia 

sic; już drugi raz i jest bardzo 
·N O C L E G V S Z V K A J Ą 

Mateusza i Łukasza i daremnie 

by szukać tam tych wszystkich szczegółów, o których 

pisze średniowieczny autor. W Ewangeliach nic ma ani 

osła, na którym siedziała Maryja. ani wołu. którego 

"myślili sprzedać na stuwir". ani wizji Maryi. ani też 

zaskakuj~cych słów Józef a. który strofuje Maryjc;. W 

ewangeliach Józef nic odzywa sic; ani razu! 

Cytowany tu fragment pochodzi z apokryfu 

zatytułowanego Rozmyśhoie przemyskie lub 

Rozmyśhoic o żywocie Pwl Jaus1. Jak powiedzhł 
kiedyś Aleksander Bruckner. najwir;kszy znawn pol

skiej kultury średniowiecznej. jest to jedyny polski 

utwór średniowieczny. który nadaje sic; do czytania. 

Czytajmy wic;c dalej: 

ważne. Pozwala nam zrozumieć 

ow~ niezgodność Ewangelii z 

tym. co znamy już od dzieciństwa . Gdy czytamy 

Ewangcliir udcrn nas ubóstwo opisu tego kluczowego 

wydarzenia, jakim jest narodzenie Jezusa. To ubóstwo 

doskwierało ludziom już kilkadzicsi~t lat później. 

Kościół chrześcijański ustalił tzw. kanon biblijny. w 
którym znalazło sic; 46 ksi~g Starego Testamentu i 27 
ksi~g Nowego Testamentu (pewne zmiany polegaj~cc 
na usunic;ciu z kanonu kilku ksi~g wprowadzili w XVI 
wicku twórcy Reformacji}. W tych ksiirgach niewiele 
mówi siir o narodzeniu i dzieciństwie Jezusa - w sumie 
kilkadzicsi~t linijek zawicnj~cych raczej suche, rzec
zowe informacje. Już pierwsi chrześcijanie potrze
bowali widocznie czegoś wic;cej. skoro od Il wicku 



powstawały duic utwory pscudobiblijnc, apokryfy 
nowotestamentowe, w których nieznani pisarze starali 
sic; te luki uzupełnić. Pisano wic;c o dzieciństwie Matki 
Boskiej. o szczegółach dzieciństwa Jezusa, o cudach, 
;akie czynił mały Jezus. W tych ksic;gach znajdziemy 
tez szczegółowe informacje o mc;cc Chrystusa, o 
śmierci Judasza. Mówi w nich wiele Jezus i s~ to 
wypowiedzi nieznane z Biblii, ale niektórzy bibliści 
twierdz~. że w tych tajemniczych ksic;gach (zwłaszcza 
najstarszych) mogły zachować sic; autentyczne słowa 
Jezusa (tzw. lpsissiml verh1 Christi). Mówi tu też 
Józef i Maryja. rozmawiaj~ ze sob~. ale rozmawia też 
nawet ... Judasz ze swoj~ żon~. Tc właśnie ksic;gi -
podobne do biblijnych, ale nic wchodz~cc w skład 
Biblii - nazywamy apokryfami. Same apokryfy 
mówi~cc jedynie o narodzeniu i 
dzieciństwie Jezusa zajmuj~ we 
współczesnym przekładzie 
kilkaset stron druku. s~ to na 
przykład apokryfy 
zatytułowane nastc;pujFo: 
Protoew1nge/J1 J1kuh1, 
Ew1age/i1 Pseudo-MlfeusZl, 
Nuodzenic Muyi, Pokloa 
Migów (fragment apokryfu 
ujgurskiego). Ew1age/i1 
Dziecióstw1 Tom1sz1, 
Ew1ngc/i1 Dziecióstwl 
Anhsk1, Ew1age/i1 
Dziecióstw1 Ormi1ósk1, 
Legendil o Józefie Cieśli. 

Tej nocy, kiedy sie Syn Boży narodził, po 
wszemu ś wiato miod szedł, bo tedy niebiosa 
miodem ciekły, dajf\C świadectwo wiernemu 
porodzeniu. Tej nocy po wszemu ś wiato rzeki 
stały trzy godziny nie ciekE\c na doł ( ... ). Tej 
nocy w bawarskiej ziemi w mieście Tuszem 
spadł grad silny, miedzy tym spadł obrazek z 
obłoku, jakoby dziewica jedna noszęcy 
dzieciE\tko na ręku. 

Wydarzenie nadzwyczajne domilgało sic; cudów, 
których dla autora Rozmyśhaiil przemyskiego było za 
mało w Ewangelii. wic;c spisał te osobliwości ze 
starożytnych apokryfów. 

CZWARTA 

Apokryfy nspobjały cicb

wość człowicb, który chciilł 

wiedzieć, jak żyh Śwlc;til 
Rodzinil, a o tym milcz~ ksic;gi 

biblijne zniljduj~cc sic; w koś

cielnym kanonie. Zniljdujcmy w 

i1pokryfach osobliwe opisy 

urody Muyi. urody Jczusil, 

rozpoznaj~c w tym przy okazji 

średniowieczny ideał urody 

kobiecej mc;skicj. 

Niljpic;knicjszc s~ jednak 

Średniowieczny autor 

Rozmyśhaiil przemyskiego 
wykorzystywilł różne apokryfy 

- nic tylko stuożytnc, ale 

równlct średniowieczne, pow

stałe w Europie Zachodniej. 

Fugmcnt, w którym Józef stro-

ADORACJA 

apokryfy o Bożym Narodzeniu, 

które stały sic; inspincj~ dla nie

zliczonych kolc;d, szopek, pasto

ułck i jilsdck. dzid litcuckich 

i millarskich. To właśnie w 

i1pokryficzncj Ewlagc/JJ 
dziecióstwil (tzw. ormi1óskiej) 
Józef, zostawiwszy Muyjc; w 

zimnej grocie, udaje sic; na 
ANIELSKA 

fuje Muyjc;. by trzymała sic; 
osła l nic mówiła zbc;dnych słów został przepisany z 

tzw. Ewlnge/ii Pseudo-MlfeUSZl, która w śred

niowieczu nil Zilchodzic byh rozpowszcchnionil pod 

tytułem Ksifgil nuodziD Mltki Boiej i dziecióstwil 
Zhilwicieh i Zil jej ilUton uznilwano św. Hieronima, 

Zilpcwnc niesłusznie, illc św. Hieronim - jilk pisze ks. 

Muck Starowieyski - "mógł stanowić dla czytelnika 

i1pokryfów doskoDilł~ gwarancje; wainości E wilDgclii 
Pseudo-Mlfeuszil jilko dokumentu historycznego i 

dzlch lltcnckicgo". Ludzie śrcdniowiccZil chcieli 

bowiem wierzyć, że wszystkie niljmnlcj prawdopodob

ne i najbudzlcj hnustycznc szczegóły zilwutc w 

i1pokryhch s~ puwdziwc i że wszystko to napuwdc; sic; 

zdarzyło. Na przykład to: 

poszukiwanie położnej i spoty

b ... Ewe;. "picrwsz~ miltkc; 

wszystkich ludzi". Ewil udiljc sic; do groty i tuli z 

czułości~ nicmowlc;. Spotybmy Ewe; w licznych 

utwouch poświc;conych Bożemu Narodzeniu, również 

w PilStoulce Schillera. 

Apokryfy przctwarZilłil tudycja ludowa przez wicki w 

różnych krajach, tworz~c utystycznc syntezy 

wyobrażeń, w których motywy biblijne miesZilły sic; z 

apokryfami l miejscowymi lcgcndilmi. Tilk~ apokry

ficzno-lcgcndarno-ludow~ syntez~ boionuodzcniow~ 

;est PilStonłkil Schillera, hcz~ca apokryf iczoe 

opowieści z polskim - ludowym i szlacheckim -

obyczajem. 

' \ 

r 

' 

Aleksandra Bocianowska 

Moczka i Kostucha, 
, 

czyli o wigilijnych przesądach Slązaków 
Na Górnym Śl~sku do świ~t Bożego 

Narodzcoiil przygotowywano 

sic; 1uz w czasie 

SPRAWA 

nicli życzliwości~ i scrdcczn~ wyrozumiałości~ , aby 

nic stracić szczc;ścla l przychy 1-
ności losu. Wsuwano budzo 

PIĄTA 
i1dwcntu.Zi1bijilDo ostatniego w 

roku wieprzka, aby na 

świ~tccznym stole niczego nic 

Zilbnkło, il zilnz potem wszys

t kic gospodynie ochoczo 

Zilbicrały sic; do wielkich 

porz~dków domowych.Oprócz 

tego miilły w obowi~zku 

wysprz~tilĆ komórkc; nil wic;giel, 

umyć okna w domu stuszych 

rodziców, przyozdobić jedlin~ 

przydrożne bpliczki i krzyże 

onz groby niljbliiszych 

krewnych. Dzieciom przykazy

wilły surowo uczyć sic; kolc;d nil 

pamic;ć , co w wigilie; dokfadnic 

sprawdZilły i wieczorami 

majstrować zabaw ki na choinkc;. 

ponieważ te ze sklepów były 

drogie i nicczc;sto je kupowano. 

Szybko i energicznie wykony-

C T U S 
ASTORALIS 

wcześnie uno, nikt nic mógł 

nikogo budzić, a w ci~gu dnia 

pedantycznie wrc;cz 

przestrzegano punktualności. 

Przcs~dni oddawali stuc długi i 

nic pożycZilli niczego, bo ta 

głupia czynność wynosiła szczc;ś· 

cie z domu. W żadnym wypadku 

nic wolno było r~bać drzewa na 

podpałkc;. gdyż bolałaby głowa 

ani !bijać gwożdzl do ściany , 

aby zc;by nic dokuczały. Do 

dzisiaj kobiety śl~skic przestrze

gaj~ ZilSildy. żeby w sam~ wigilie; 

nic prać i nic rozwieszać mokrej 

bielizny . grozi to bowiem 

nicchybn~ śmierci~ kogoś z 

rodziny. We wszystkich domach 

panował zakaz hałasowania i 

głośniejszych rozmów, ponieważ 

wano kaid~ cic;żk~ prace;, aby w 

wigilie; - świc;ty wieczór - spokojnie oczekiwać naro

dzenia Pańskiego. 

Wigilia była tym wyj~tkowym dniem, w 

którym tradycja chrześcijańska silnie splatała sic; z 

pogańskimi wierzeniami i zabiegami magicznymi. 

Szczególnie powszechna była ciekawość odkrywania 

tajemnicy dalszych losów całej rodziny. Wieczór wig

ilijny miał charakter symboliczny. za symboliczne 

bowiem uznawano zachowanie, drobne zdarzenia 

i pojedyncze gesty domowników. "'Jakiś w Wigilie;, 

takiś przez cały rok" - mawiano z powag~. 

Dlatego też szczególnie dzieci stanły sic; być 

wyj~tkowo posłuszne , żeby nic dostawać przez cały 

rok "szmarów". Dorośli jak nigdy przedtem promie-

był to dzień śwlc;ty l nillcżało go 

odpowiednio uczcić. 

Do wieczerzy wigilijnej domownicy zasiadali 

umyci, uczesani i odświc;tnic ubuni. Wierzono mocno 

w to, że kto brudny usi~dzic przy stole. ten przez cilły 

rok ukimżc obrzydliwym flejtuchem zostanie I 

szczc;ścic bc;dzic go omijilło z di1lcka. PilDlczny stuch 

przed nicszczc;ścicm wi~Zilł sic; przede wszystkim ze 

stołem wigilijnym. Musiilł być przygotowany na 

długo przed rozpoczc;cicm kohcji i ole wolno było 

opuszczać go pod żildnym pozorem do końcil posiłku. 

Biadil, gdy ktoś Zilpomniał o tym zilhzic. mógł być 
wtedy pewien szybkiej swojej śmierci, a w najlepszym 

wypi1dku tylko wielkiej kiltilstrofy życiowej. 

Dilwnicj w niektórych rodzinach górniczych 

kładziono słomc; pod obrusem, illc wzglc;dy estetyczne 



i higieniczne zwyciężyły ten obycnf. Młodzi Śl4ncy 
coraz głośniej oburz;ili się na kuygodoc zaśmiecanie 

jadła i micszhoh. "Izba to nic chlew" - bronili swoich 

racji. Ale zwyczaj kładzcoh pod stołem kilofa uutow

il się, bo zapcwoiilł obronę pr1cd chorobimi nóg. Ni 
Śl4sku zuhdrno do stołu i spożywrno wieczerzę 
według stuszcństwi. Gospoduz łamił się opłatkiem 

najpierw z źoo4, później z dziećmi i dalszymi krewny

mi. Lud przypisywał opłatkowi 
magiczne i lecznicze zoaczc-

oic.Kr4żyło powszechne 

przekonanie, że kto w wigilię z S P R A W A 
drugim dzieli się opłatkiem, ten 

nigdy i nigdzie Oil świecie nic 

zaginie. 

Potnw wigilijnych było 

7. 9 i 12, z obowi4zkow4 

sicmicniotk4, makówk4 

moczk~. Wszystkich potraw 

winno być pod dostatkiem, im 

więcej ich posHwiono, tym 

większy miał być dobrobyt. 

Jedzono wszystko, chociażby 

po jednej łyżce. hżdy przecież 

głęboko wierzył w magiczn4 

moc wigilijnych potuw. Dbano, 

by u stole nic nbukło chleba 

uosabiaj4ccgo zamożność. 

Sicmicniotb miała chronić 

przed świerzbem i wrzodami. a 

po wieczerzy należało 

obowiFkowo zjeść jabłko, 

żeby gardło nic bohło i orzechy. aby się miało zdrowe 

zęby. Żidoa śhska męiil th nic zapominała o zjedzeniu 

kuzy. Gdy to już zrobiła, z ufności4 oczekiwała 

przyszłości, bo wiedziała , że m4ż odda jej bez szcmn

nił c1ł4 swoj4 wypłatę. "Żona, która w wigilię nic je 

kaszy. cierpi riędzę, bo m4ż przepija zarobione 

picni4dzc" - mówiono. na Śl4sku. Wystrzegano się 
zakładania nogi nil nogę. które zapowiadało śmierć. 

, Nieszczęście sprowildzały pod dach sztućce spadaj4cc 

nil podłogę.Starano się nic nakruszyć na stół, bo 

groziło to okropnymi wrzodami, nic podpierać głowy 

ani trzymać r4k na stole, aby w przyszłości nic bolały. 

Lud śl4ski bezwzględnie przestrzegał zasady. żeby w 

czilsic wieczerzy nic było psa lub kota w pokoju. bo 

siały niezgodę w rodzinie. Ale szczególnie ufano wsze

lakim wróżbom matrymonialnym. 

W domu. w którym przebywały młódki, 

wypatrywano pierwszych ptaków na niebie. 

Wróble i małe ptaszki zapowia

dały przystojnego młodzieńca , 

gdy się zdarzył gawron - czehł 

S Z Ó S T A stuy wdowiec z dzicćmi.Kiżda 
dziewczyna chętna do zam4żpójś

cia liczyła wiFkę drew na 

podp1łkę, parzysta liczba zapcw

o ia ła szybk4 zmianę stanu 

cywilnego . Bardziej odważne 

wychodziły na drogę i purzyły 

się przez rozkraczone nogi. 

Kogo ujrzały. tego miały 

wkrótce poślubić. Na Śhsku 
znany był przcs4d głosz~cy. że w 

noc wigilijo4 otwiera się niebo, 

1 woda w studniach i strumieni

ach zamienia się w wino. Ale cud 

ten był przeznaczony tylko dla 

ludzi czystego i miłuj~cego 

serca. 

W szystkic te drobiaz

gowe, rytualne czynności były 

skrupulatnie przestrzegane. 

Pokładano w nich wiclk4 

nadzieję na odmianę ciężkiego losu, chociaż tr~ciły 

magi~ i były gromione z ambon przez "kochanych 

kapclooków". Z biegiem lat zginęły bezpowrotnie w 

zapomnieniu. zwłaszcza po ostatniej wojnic. 

Podkreślały niespotykany koloryt folkloru śl4skicgo. 
Dzisiaj tylko starzy ludzie z lękiem przypominaj~ 

sobie o tych "zabobonach" i nieśmiało próbuj~ coś 

przekazać młodym. chociażby popularne ongiś piękne 
wierzenie, że sen z nocy wigilijnej spełni się na pewno 

do następne; wigilii. 

Leon Schiller 

Pomysł Pas torałki powstał na wiele lat przed 

wojną. Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć 

łat!cuch widowisk obrzędowych. w skład których weszłyby 

misteria pasyjne i wielkanocne. obrzędy czterech pór 

roku. wesele wiejskie oraz tzw. ·tat!ce śmierci~ Inny cykl 

stanowić miały ballady ludowe i 

PASTORAlKI 
wykonania 

starożytnego kościołka Swiętego Krzyża (!). I natychmi

ast teatr krakowski stał się Wawelem. a Wawel w teatr się 

przemienił. Za poetą-guślarzem wcisnął się przez zapad

nie. spłynął z paludamentów na stalowych ·flugach- i 

kn~giem scenę opasał korowód dobrze nam znanych. a 

jakby zapomnianych postaci. 

piosenki staropolskie w kształt 

sceniczny ujęte. Przemyśliwałem 

także nad reinscenizacją dawnych 

SPRAWA SióDMA 
Spotykaliśmy je w szopce. na 

Rynku. w kościołach i wioskach 

okolicznych. a nie wiedzieliśmy. że 

są tak piękne i na coś w sztuce 

przydać się mogą. Zaraz też w 

·żywym teatrze- wszystko się 

przeobraziło i głębszego sensu 

nabrało; procesja i Lajkonik. wese

le chłopskie. cwałujące z Bronowic 

do Mariackiego kościoła środkiem 

rynku. wianki i odpusty - a przede 

wszystkim Wawel i szopka. Wawel 

wprowadzony na scenę w obydwu 

komedio -oper. wodewilów 

mieszczat!skich itp. antyków 

scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty 

w przeszłość wytłumaczyć się 

dają moim ·wychowaniem 

krakowskim". Kraków w latach 

mojego dziecit!stwa był jeszcze 

sceną. na której przez cały rok 

odgrywała się większość owych 

widowisk ludowych. a te. które 

zaginęły. łatwo dawały się w 

imaginacji odbudować na pod

stawie ustnej lub pisemnej trady

cji. A tak się jeszcze złożyło. że 

od dziecka mogłem grzebać w 

-Kolbergach~ różnych zbiorach 

E R O D Z 

Legendach, Wyzwoleniu, 

Bolesławie Śmiałym, A krop olis1 

Wawel mający zastąpić Elsynor w 

inscenizacji Hamleta. Wawel 

pomyślany Jako Akropolis 

Krakowski. z teatrem monumen-

pieśni. w starych nutach i egzemplarzach teatralnych. 

Wkótce potem rozbiła się ·bania z poezją" nad 

Krakowem i stary kopersztych zmienił się w wielobarwną 

malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wznie 

sionego na placu Swil;tego Ducha (!}. tuż obok 

talnym {niby Di~nizosa} na 

południowym stoku wzgórza zbudowanym! A szopka 

krakowska. która zapożyczyła część swej architektury od 

katedry wawelskiej; szopka. której wpływ na faktur~ 

sceniczną Wesela, Bolesława i większości dramatów 

Wyspiat!skiego ślepy by zauważył! 

Cóż dziwnego. że niektórym teatrologom. 



między innymi i mnie. rzucić się musiała w oczy pewna 

filiacja. zachodzqca między rudymentami polskiej sztu/ci 

scenicznej a mickiewiczowskq koncepcjq teatru 

słowiańskiego przyszłości Trójpiętrowość szopki jej dra

mat. obejmujqcy w zarysie całokształt poezji ludowej. a 

kończący się "wielkim proroct1Jiem • - czyż nie o takim 

teatrze marzył Mickiewicz w Kolegium Francuskim? 

Czyż nie pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść począł 

Wyspiatlski? I wierzyliśmy wtedy. nieliczni fanatycy pol

skiego teatru monumentalnego. w 

rychłq możliwość jego rea{izacji. 

Wtedy to nosiłem się z myś/q 

opracowania scenicznego szeregu 

widowisk ludowych na cały "rok 

krakowski". a w plany moje wta

jemniczałem kolegę z ławy szkol

nej. poczqtkujqcego wówczas 

aktora. Juliusza Osterwę. 

[. . .} 
Temat zasadniczy 

Pastorałki. ozdobiony licznymi 

intermediami i bardziej szopkowa 

niż misteryjnie ujęty. ukazał się po 

raz pierwszy na scenie Teatru 

Polskiego w Warszawie w roku 

1919. Konstrukcja sceny. pomysłu 

Wincentego Drabika. naśladowała 

szopkę krakowską. pozwalajqc 

akcji rozwijać się na dwóch piętra

ch i w bocznych wieżycach. 

SPRAWA 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w 

latach 1913 i 1914 w Reducie. Tu zdecydowałem się uwy

puklić wszystkie momenty misteryjne. a folklor przed

stawić. że się tak wyrażę "na surowo·. bez kunsztownych 

wymysłów i burleskowych przejaskrawietl "zawodowego• 

teatru. Zamierzeniom moim sprzyjało znakomicie ubost

wo środków technicznych. a jeszcze więcej młodość i 

entuzjazm reduto wców. Ton. osiqgnięty przez Redutę. był 

czymś jedynym w swoim rodzaju. i na innych scenach„ w 

innych warunkach artystycznych i w innym nastroju nie 

dał się powtórzyć. 

[. . .} 
Muzykę do Szopki staropolskiej {granej w r. 

1919 w Teatrze Polskim} w liczbie 

80 numerów skomponowałem 

ÓSMA 

C J A 
ów 

sam. Częściq tego materiału. 

odpowiednio zmodyfikowanego. 

posłużyłem się w roku 1913 w 

Reducie. Nie majqc pieniędzy na 

orkiestrę kierownictwo Reduty 

orzekło. abym Ja do śpiewów na 

fortepianie. ustawionym na wid

owni. akompaniował - i. Jak 

twierdzili Osterwa i Limanowski. 

tak było najlepiej. W roku 1914 

skorzys tal iśm y ze współpracy 

naszego "brata muzycznego·. 

świetnego organisty i chora/isty. 

Bronisława Rutkowskiego. 

Wówczas to część muzyczna 

Pastorałki wzbogaciła się o 

szerego chorałów z roku 1635. a 

muzykę ludowq zinstrumentował Rutkowski na zespół 

smyczkowy i klarnet. W Teatrze im. Bogusławskiego 

wykonano Pastorałkę z muzyką w układzie moim i jed

nego z najwybitniejszych dziś przedstawicieli młodszej 

muzyki polskiej. Jana Maklakiewicza. 

Warszawa. listopad 1919. 

„ 

L E o N s 
Jest iedoą z oaiważoiejszych i najciekawszych posuci w his

torii teuru polskiego. Obdarzony różnymi taleotilmi il także 

oJczwy kłą iodywidualoością i silną osobowością tworzył z 

wielkim rozmilchem. sir;gając do różoorodoych nurtów kul

tury. Schiller w swojej piisji erudycyjnej. rozległości z1Ja
reresow;uf. wuiliwości a1 aowe idee mil coś z czlowidCl 
Reaes1Dsu. Dzieli tei z aim jeszcze jedaif ach~: poliglotyzm. 
Umie przcm1wi1ć róiayml j~zylami saoiczoymi, jeśli oie 
zilwsze z jedo,Ifwwif silif. to oiljcz~ściej 01der hicgle. - pisał 

Bohdan Korzeniewski. Był twórq oa wskroś orygioaloy m. 

Schiller z1jmuje w telfrze polskim. i aJe tylko w polskim, 
stlDowisko osohae whśak dh tego. ie posi1d1 a1d środk1mi 
sceaiczoymi 1'kif silmif t1jemaiczif 

whdz~. jilk poefil oild słowem. (B. 

c H I L L E R 

zrealizowana tam P1Stor1łk1 w Wigilir; roku 1922. 

losceoizacja ta zapoczątkowała cykl realizacji dramatów 

mropolskich. Na wiosor; 1923 roku wysuwił Wielkilaoc. 
opartą oa Historyi o chw1lehaym zmutwychwst1aiu 
Puiskim Mikołaja z Wilkowiecka. W 1924 roku odszedł 

wraz z czr;ścią zespołu i objął kierownictwo Teatru im. 

Bogusławskiego (później wspólnie z Wilamem Horzycą i 

Aleksandrem Zelwerowiczem). Po dwóch latach powrócił 

do Teatru Polskiego. Stał sir; jednym z najwyżej ceoiooych 

reżyserów. Skandal powstały po wystawieniu Opery zil Trzy 
grosze Bert ol ta Brechta sprawił. że Schiller opuścił 

Warszawr; i po rocznym pobycie w Łodzi przybył do 

Lwowa. gdzie został dyrektorem 

Teatrów Miejskich i wkrótce w dra

Korzeniewski) 

Urodził sir; 14 marca 1887 roku w 

Krakowie. Właściwe iego nazwisko 

brzmiało: Leoo Jerzy Wojciech 

Schiller de Schildeofeld. Jego 

przodkowie pochodzili z Karyntii. 

W drugiej połowie XVIII wieku 

osiedlili sir; w Galicji i ciiłkowicie 

spolooizowa li. U czr;szczał do 

s łyooego gimnazjum 

N owodworskiego ale maturr; zdał 

jako ekstern. Przez krótki czils stu-

SPRAWA D ZIEW I Ą T A 
matyczny sposób utracił 

stanowisko. Realizował sztuki w 

nurcie nazwanym przez siebie 

Zeittheater. odwołujące sir; do aktu

alnych problemów politycznych i 

obyczajowych (Krzyczcie Chioy. 
CjJokilli. Dzielay wojilk Szwejk). 
W 1932 roku wraz ze Stefanem 

Jaraczem kierował Teatrem 

Ateneum w Warszawie. W latach 

trzydziestych był reżyserem warsza· 

wskiego zjedooczeoia teiltra1oego. 

Do oajwir;kszych iosceoizacji 

należały wystawiane kilkakrotnie 

DziJdy. także Nic-haski komedii i 

KordiilD. Tymon Terlecki nazwał 

go osutnlm romilntykiem sceny 
polskiej. Trochr; obok tego nurtu 

tworzył widowiska nowego typu 

teatru. muzycznego. iosceoizując 

piosenki staropolskie. żołnierskie. 

ludowe z różnych okresów (w 1945 

diował oa Uniwersytecie 

J agielloóskim filozofii; i 

polooistykr;. Jeszcze przed maturą 

wystr;pował iako pioseobrz o 

pir;koym niskim głosie w Kabilfecie 

Zielony Balonik. póioiej w 

teiltrzyku Figliki. W 1907 roku 

wyjechał do Paryża i studiował oa 

Sorbonie. Wtedy poznał. zrazu 

korespoodeocyjoie. potem osobiście 

Edwarda Georga Craiga. który w 
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piśmie The Milsk zamieszczał jego pierwsze artykuły. 

Wówczas sformułował ider;-wizjr; teatru mooumeotaloego. 

Po powrocie do kraju w 1909 roku wystr;pował w kabiiTecie 

Arnolda Szyfmana "Momus". W rok później wydarzył sir; 

dramatyczny epizod - oieudaoa próba samobójstwa po 

zawodzie miłosnym. Na skutek postrzału długo leczył sir; za 

g noicą. Na prośbr; ojca ukończył kurs w Akademii 

Haodlowej w Krakowie i podjął pncę w jego biurze. 

Jedoocześoie pisywał recenzje teatraloe i uczestniczył w wys

tawach teatralnych. Dużo podróżował po Europie. W cusie 

organizacji I Wystawy Ekspresjonistów Polskich poznał 

bnci Pronaszków. W 1917 roku zaangażował sir; jako sekre

tarz do Teatru Polskiego w Warszawie. Podjął też pracr; 

reżysen . W fatach 1922 - 24 był związany z T eatrem Reduta. 

założonym przez Juliusza Osterwę. z którym przyjaźnił sir; 

w okresie szkolnym. Pierwszym. głośnym sukcesem stała sir; 
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roku zebrał je w Kumie z plosenk.1-
mi). Od 1933 roku kierował Wydziałem Reżyserii PIST. W 

czasie okupacji hi tle ro wskiej pracował jako piosenkarz i 

akompaniator w kawiarniach. należał oa władz podziemnego 

ZASP-u. Był wir;ziony na Pawiaku i w Oświr;cimiu. Na 

Boże Narodzenie w latach 1942 i 1943 wystawiał PJstoulk~ 

w Henrykowie u sióstr benedykty~ek. W czasie Powstaoiil 

Warszawskiego dawał koncerty. Jako oficer AK przebywał 

w obozie w Murnau. gdzie prowadził znany teatr jeniecki. 

Po wojnie reaktywował szkołc; teatraloą. Prowadził Teatr 

Wojska Polskiego. Wstąpił do PPR i podjął działalność 

polityczo~ oa rzecz komunistów.W 1949 roku został dyrek

torem Teatru Polskiego w Warszawie. Szybko utracił popilf· 

cie władz; odebrano mu teatr. później Szkołr; Teatraloą. W 

1952 roku założył PJmf~toik TcJtrilloy. Nawiązał bliskie 

kontakty z Bertoltem Brechtem. którego zaprosił do Polski. 

Zmarł 25 marca 1954 roku w Warszawie. 



JULIUSZ SŁOWACKI 

GóRY Stą OZtOCtlY 
•SZAFIRY Móttz CtEMNlEJĄ 

(fragment) 

Takie słyszano głosy nad mor~ami, 

Gdy anioł z trzema ria głowie gwiazdami 

Leciał nad złote ogniska pastusze 

I budził w ludziach barankowe dusze. 

Na trzech pasterzy upadły promienie. 

Obmyły ducha dusz~. - Pod imieniem 

Jeden był. który ugaszczał natchnienie; 

Drugi, który był kwiatów siemieniem, 

Trzeci za1eśne echa wywoływał: 

Te zbudził anioł duchy - ponazywał, 

Pomiedzy ludźmi pastuszymi wsławił. 

Dał ducha. wieńce i w drog~ wyprawił. 

Idźcie! - rzekł - pierwsi, wy trzej 

[pastuszkowie, 

Aż wam przejasna zastąpi dziewica, 

Ta złote słońce Pańskie ma na głowie, 

A pod nogami obrączk~ ksi~życa. 

Ru u ahfolu~h promł~nnyd\ widtłAnA 

Pru1 !!ftll' ChrystuH • pru1 świ,t!ł1(J Ju1A, 

Przyszłego świata świ~ta monarchini, 

Teraz ukryta z dzieckiem na pustyni. 

Pi~koa jak zorza ... Długie jej warkocze 

Ciemne - ku światłu w złoto si~ mieniły. 

W oczach - szafiru światła i przezrocze, 

W głosie - anielskie nieskończone siły. 

Porywać serca Judzkie umiejące. 

A moc miłosnych dreszczów miała w dłoni, 

Gdyś od niej odszedł. a pomyślał o nićj. 

Próżno smok, który owładnął narody. 

Wypuści na nią rzek~ krwawej wody! 

Próżno ostatni ślad jej ziemski zetrze! 

Ona ucieknie z dzieckiem na powietrze 

I tak karmiona. aż mróz minie ostry. 

W bł~kitnych światach przez jaskółki siostry. 

Dziecin~ swoj~ pośrzód słońc wychowa. 

Prześwi~ta ludom Matka - Pani Słowa! 

[ok. 1842] 
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Działu Dok u 11 - cna 
ZOZASP 

kierowoik wok1loy 

EWA MENTEL 
kierowoik zespołu wok1loego 

JAN WIERZBICA 
ki ero rvoik zespołu lu/eto rvego 

JANUSZ KRZYPKOWSKI 
koorclyo1tor pr1cy 1rtystycroej 

EWA NOWIASZAK 

ki ero woik clri1łu proclukcji śroclfró w 
iosceoineyjoych i ohsługi sceny 

ANDRZEJ NIKE 
kierowoicy i mistrzowie pr1cowoi: 

frr1wieckiej cl1msfriej 

HALINA MATTHEUS 

frr1wiccfricj m~sfricj 

ANDRZEJ PIPER 
peruk1rskiej 

ZOFIA JANKOWSKA 
k1pefusry 

ZOFIA DZIUGIEL 

m1l1rskicj 

HENRYK RAK 
S t O J I r S fr j e j 

KRZYSZTOF DANEWICZ 
Ś j U S I r S fr j e j 

IRENEUSZ MROŻEK 

hryg1clier sceoy 

PIOTR LEŚNIK 

st1rsr1 g1rclcrohi101 

ALDONA PORWOLIK 

rekrvirytorry 

IWONA BRUCH. JANUSZ MICHNIK 

kierorvoik Biun Ohsługi Wie/rów 

BARBARA CHODACKA 

projekt ofrł1clki , 

opr1cow1oie gr1/iezoc 

DARIUSZ NOWAK-NOVA 
r e cf I fr C j I 

PAWEŁ G A B A R A 
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