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Prolo9us 
Sifentium, ulaszmościoulie, czapki proszę z 9łoul1J,1 

Prz1J,chodzim1J, tu do u/as orszak kolendou!IJ, 
Z widowiskiem nabożnem, które nazwę ma tę: 

Historia de Domini Natiflitate. 
SzczodrlJ, wieczór, chrześcijanie, zawitał na ziemi! 

Jezus, Maria, Joseph z AniołlJ, wdzięcznemi 
Zstąpią na to theatrum z niebieskich obłoków, 

Testamentu Stare90 spełniając Proroków 
Obietnice, nam 9rzeszn1J,m zasię na pociechę. 

DorocznlJ,m ob1J,czajem pod serc nasz1J,ch strzechę 
WpuśćmlJ, ich, ulaszmośćpaństulo, a oni prezentem 

Za 9ościnę zapłacą ul onlJ,m kraju święt1J,m1 
KędlJ,, skońCZIJ,WSZIJ, smętne, ziemskie pątowanie, 

Wiekuiste znajdziemlJ, duchowne mieszkanie. 
Kto dla Pana ul su/em sercu jasłeczko ucz1J,ni1 

Ten będzie miał urodzaj w polu, a skarb ul skrzlJ,ni ! 
Kto litośnie Panienkę dzisia przenocuje, 
Niechże się już ul t1J,m roku o nic nie turbuje! 

Kto Josephowi wtórem pomoże u1 ko/endzie, 
Temu się jako ni9d1J,, wiera, szczęścić będzie! 

Chwała Tobie, Jezu, na ul1J,sokiej 9órze1 

A nam ludziom pokój na niskim pa9órze! 
Amen. 

Leon chil ler Pastora/ka 

Tymi słowami rozpoczyna ię Pastoralka. Prawie osiemdziesiąt lat temu 
Leon chili r skomponowal ją z najpiękniejszych polskich kolęd , ludowych 
tekstów ja elkowych. staropolski h pastorałek i naiwnych betlejemów. 

Zwyczaj kolędowania, bogactwo polskich obrzędów bożonarodzeniowych , 
dawna tradycja teatralna w twórczy. n wocze ny pos · b zostały tu 
połączone w spójną. dramaty zną opowieść pe ł ną muzyki i poezji , 
najwyższej próby humoru i liryzmu. 

To wielka radość, że możemy dziś grać dla Pa11stwa Pastora/kę. Wierzymy, 
że teatralna opowieść o narodzinach Boga-człowieka lepi j przybliży nam 
Tajemnicę Słowa stającego ię Ciałem. że naiwny jasełkowy tek t pełrriej prze
każe nam nowinę o ·potkaniu widzialnego z niewidzialnym, ziemskiego z 
nieodgadnionym, rzeczywistego z metafizycznym. 

Mamy też nadzieję, że może się zdarzyć tak, iż zwyk łe przedstawienie 
zamieni się w teatralne misterium, a Pań two. szanowna Publiczności, 

możec ie stać s i ę nie tylko widzami al i uczestnikami tego misterium - Kto 
Józefowi wtórem porno::e w kolęd;;ie, temu się Jako nigdy, wiera. szczęścić 
będzie . . . 

Bqd:icie Państwo szczę.~liwem1 

na ren Nowy Rok 

Jarosław Kilian 



Jędrzej Kitowicz 

O jasełkach 
Mamy wiadomość z Ewangelii, że Chrystus narodzony w stajni, złożony byl in prae

·epio. l'raesepe znaczy w polskiej mowie żlób . Jasła zaś zowią się zagrody pod 
żłob m, gdzie łomę na podściel pod konie służącą kładą; mówi się też ja s I a . kiedy 
w oborach , w których bydło stawa, nie ma ilobów, tylko w takie zagrody, i d szczek 
zrobione, k ładą dla bydla slomę I sypią sieczkę. Ten, co pierwszy wymyślił jaselka. o 
których niżej będę plsal, rozumial , ż jasia I żłób ·ą Imiona jednę rzecz maczące. tę 
samą, co slowo lachiskie pracsepe, przeto lalkom swoim i !raszkom' dziecinnym. 
którymi wyrażał Narodzenie Cl1rystusowe, nadal imię ja se I ka Które kiedy na ·taly 
do Polski , nie wiem. Jak jednak pamięcią zasięgam, we wszystkich kościołach były 
używane; obchodzono je jak groby wielkopiątkowe, lubo malo co ' ludzit> stateczni ,' 
tylko najwięcej matki. mamki i piastu11ki z dziećmi , studenci z dyrektorami i młodzież 
doroślejsza obojej pici , pospólstwo Laś drobne niemal w ·zy tko. 

Pomienione jaselka byty to ruchomości małe. ustawione w jakim kącie kościoła , a 
czasem 7.ajmujące aly oltarz, niżej i wyżej po bokach, tylko jednę me11sę · ołtarzową 
nie zaprząlnionq sobq zostawując dla odprawowania mszy świelej wolną . 

Była to w pośrodku szopka mała na czterech slupkach , daszek słomiany mająca, 
wielkości na szerz. dłuż i na wysz lokciowej: pod tą s:wpką zrobiony byt ż.lóbek . a cza
sem kolebka wielkości ćwierćlokciowej , w tej lub w tym osóbka Pana Jezusa z wosku 
albo z papieru klejonego. albo z irchy lub płótna konopiami wypchanego uformowana, 
w pieluszki z jakich płatków blawatnych I płóciennych zrobione uwiniona; przy 
żłóbku z jednej strony wól i osie I z takiejże materyi jak i o. óbka Pana Jezusa ulane lub 
utworzone, k lęczą e i puchaniem swoim Dziecinę Jezusa ogrzewające. z drugiej stro
ny Maryja i Józ I stojący przy kolebce w postaci nachylonej, afekt natężonego kocha
nia I podziwienia wyraia1ący. 

W górze szopki pod dachem i nad dachem aniolkc1wie u11oszący się na skrzydłach , 
jakoby ś1>iewający Gloria in excelsis Deo. Toż dopiero w niejakiej odległości jednego 
od drugiego pasterze padający na kolana przed narodzoną Dzieciną , ofiarujący Mu 
dary swoje, ten masla garnuszek, ów syrek. inny baranka. inny koźlę; dalej za szopą po 
obu stronach paslu ' zkowie I wieśniacy: jedni pasący trzody owiec i bydla. inni " piący , 
inni do szopy śpieszący . dźwigający na ramionach barany, kozły: między którymi 
osóbki rozmaity stan ludzi I ich zabawy wyrażające: panów w karetach jadących , 
szlachtę i mieszczan pieszo idących , chłopów na targ wiozą ych drwa. zboże, siano, 
prowadzących woły. Orlących plugaml, przedających chleby, szynkarki rófoe trunki 
szynkujące. niewiasty robiące maslo. dojące krowy, Żydów różne towary do sprzeda
nia na ręku trzymających , I tym podobne akcyje ludzkie. 

Gdy zaś nastąpiło święto Trzech Królów, tedy przystawiano do tych jaselek osóbki 
pomienionych świętych , klęaących przed narodzonym Chrystusem, ofiarujących Mu 
złoto. myrrhę i kadzidło , a za nimi orszaki ich dworzan i asystencyl rozmaitego 
gatunku: Per ów, Arabów, Murzynów, laulrów,' masztalerzów' prowadzących konie 
pod bogatymi siądzeniami .'" sloniów, wielbłądów . Toż dopiero wojska rozmaitego 
gatunku: jezdne i piesze, murzyńskie i bialych ludzi, namioty porozbijane. na koniec 

przez imaginacyją , za związek rz czy występującą, regimenta uszykowane p<>t kie1 
gwardyi , pruskie, moskiewskie. armaty, chorągwie jezdne. usarskie. pancerne, 
ułańskie , kozackie, rajtarskie. węgierskie i inne rozmaite. a takie jaselka sadzili ię 
jedni nad drugich. najbardziej zakonnicy. Celowali zaś innych wszystkich wielością 1 
kształtnością Kapucyni a gdy te jas •łka , rokrocznie w jednakowej po ta i wystawiane. 
jako martwe posągi nie wzniecały w ludziach stygnącej ci kawości , przeto Reformaci , 
Bernardyni i Franciszkanie dla większego powabu ludu do swoich ko · ciolów, jaselkom 
przydali ruchawości , między osóbki stojące mię zajqc chwi lami ruszane, które przez 
szpary. w ru ztowaniu na len koniec ' zrobione, wytykając na widok braciszkowie 
zakonni lub inni po lugacze klasztorni , rozmaite figle nimi wyrabiall .(.„) fra zki [tel 
dziecinne Lak . ię ludowi prostemu i mlodz1eży p<>dobały. że kościoły napełnione 
bywały spektatorem, podnoszącym się na ławki i na ołtarze włażącym ; a gdy ta zgra
ja, tlocząc się i przymykając jedna przed drugą, zbliży ł a się nad metę założoną do 
ja elek, wypadał wtenczas spod rusztowania. na którym stały jasełka, jaki sluga 
kościelny z batogiem i kropiqc nim żywo bliżej nawmionych, nową czy11il reprezenta
cyją," dalszemu spektatorowi daleko śmieszniejszą ucl akcyj jaselkowych, kiedy 
uciekający w tyl przed batogiem jeclm przeł. drugich na kupv się wywracali . drudzy 
rzeźwo z ławek I z ołtamiw z kakując jedni na drugich padali. Uukqc sobie lby. boki, 
ręce i nogi. albo guzy i sitice bolesne o twarde uderzenie odbierając . 

Takowe reprezenlacyje ruchomych jasełków bywaly - prawda - w godzinach od 
nabożeństwa wolnych . to jest między obiadem a ni zporami. ale śmiech , rozruch I 
tumull nigdy w koście! cza.su ani miej ca znajdowru:: nie p winien Dla czego, gdy 
takowe reprezentacyje coraz bardziej wzmagając się doszły do ostatniego nieprzyz
woitości stopnia, książę Teodor Czartoryski. biskup p mań ki, zakawl Ich, a tylko 
pozwoli! wystawiać nieruchawe. związek 7 tajemnicą arodzenia Pańskiego mające. 
Po którym zakazie jaselka powszedniejąc coraz bardziej. w Jednych kościołach zdrob
niały, w drugich w cale zostały zaniechane. 

' fraszki tu. zabawki 

Jędrzej Kitowicz - Opis obyczajów za panowania Augusta Ili 
Zaklad arodowy im. Ossolińskich. Wroclaw 1951 

' Dziś przyjmujrmy że początki jas!!łek u nas. oczywiście" prymitywnej postaci . pojawiają 
się gdzieś u schyłku XUI w. I lączą się z Franciszkanami 
malo co - rzadko 
st111eczni - tutaj · poważni , . tarsi 

' mensa (łac . ) - stół , tu; wierzchnia płyta altana 
p/IJ/ki- skrawki: b/aiv.1tny - jedwabay 
puchame- chuchame. CJeply oddech 
laufer- goniec 
masztalerz- staj nny 

' siądzenie - siodło 

" w tym celu 
1 reprezentac.vja - widowisko, przedstawienie 



W
racając pamięcią do kraju lat dziecinnych przypominam sobie jas lka. któr 
obok rozgrywających ię na dywanie przygód papi rowego kapitana Kusztykuta 
byty chyba pierwszym spotkaniem z teatrem ... 

Jest wiecz r . Lwów w śniegu . Du kosciola w. Marn Magdaleny śpieszą cale rodziny, 
aby zobaczyć jaselka wystawiane przez .dzieci z parafii tutejsz j". 

Po wielu latach sta1ą mi przed O<'Zyma mne jaselka, w zupelme odmiennej scenerii . Jest 
rok 1942 - w jna. Górzysta, kamienna pustynia Iraku. Tu nigdy nie 1>ada śnieg, powietrze 
jest przejrzyste i suche zekamy pierwszei ~wia.zdy. za · hwil~ będą irh tysiące . a 
zboczu g · ry zasiada Armia Drugiego Korpu u. Przeciwlegle zaś zb cze stan()wi s<"enę 
mi ·terium. Rozpoczęla ię Pastoralka. Tym razem bylem animatorem, scenografem i 
kims w rodzaju reżysera tego plenerowego widowiska Teksty aktorzy - żolnierze znah 
na pamięć. Parni tali je pneważni z rlomu. z paralialn eh jasełek, z wiejskiego 
kolędowania. Polscy chłopi wracający z lagrów 1 stepów Kaza hstanu przechowywali w 
parnię I past ralkowr rymy i melodie. a irackiej pu tyni przypomnieli obie "jaki to 
kantus slodki śpiewali angeli". W pustynnej clolinie. która lała się teatrem, eh leliśmy 
zr bi · wszystk tak, jak to było w domlL Cala kompania woiska wcieliła się w górali, 
którzy ubrani z stali w kalesony z wymalowanymi parzenicami. Od Arabów za daktyle 
wypożyczyliśmy czterysta owiec. Z puszek od konserw zrobiliśmy 1111 dzwoneczki. żeby 
.zbyrcaly" mierć w masce miala szalę l moskitier, a doś u ztą sympatyczna morda 
diabla zrobiona została z "ucharakteryzowanej" maski pomalowanej pastą do butów. Byl 
sobie Ż d grający na skrzypcaclt Turoń, Turek i H rod - wszystko jak należy . Pasterze 
w Pa tora/ce idą przez Tyniec , Mogili; i kalmierz„ . Żolnierze z Drugiego Korpusu do 
Betlejem zdążali przez Kolymę. mipalatynsk, Kirkut , a póżnieJ T bruk i Monte Cassino. 
Ich Bellejem tu była Polska. Iowa kolędy mówiącej o tym. ż przed malym dzieciątkiem 
.moc truchleje" dodawały otuchy 1 krzepiły serca. 

Wracając pamięcią do czasów znacznie póżniej zych przypominam obie Pustoralkę 
Leona ·chillera. którą zrealizowali 'my wspólnie z moim przyjacielem Janem Wilko
w kim w Teatrze Powsze hn m w Warszawie. Były lata szesćdziesiąte„. W Warszawie 
grudniowa plucha: śnieg z deszczem„. On jako reżyser, ja jako scenograf wprowadzili
śmy na początku widowiska postać Pana Boga, ogromną nadmarionetę, która urucha
miała t atralny 'wiat. Na sceni została zbudowana trzypiętrowa kon ·trakcja i prostych 
bali i desek. Na dole pieklo. pośrodku ziemia. a na górze - niebo„. Poszczególne piętra 
struktury zopki zapełnialy się kol jao: aniołami. diabłami i mieszkańcami Ziemi. 

Po łatach realizowałem w Tealne Miejskim w Gdyni Pastorałkę hillerowską z syn m 
Jaroslawem. Zespół aktorski zgodził się jechać przez pól Polski by zagrać Pastorałkę w 
Zakladzie dla ciemnialych w Laskach pod Warszawą. Niewidome dzieci nauczyly się 
śpiewać kolędy i z anielskimi skrzydelkami u ramion. razem z aktorami, wystąpily w wi
dowisku. Powstalo przedstawienie teatru haptycznego czyli dotykoweg . Anielice -
aktorki płakaly jak bobry. dzieci zaś byly zachwycone. Dotykały twarzy aktorów, 
ściskaly rękę Józefowi, ciągnęły diabła za ogon, głaskaly kozę - turonia, brały na ręce 
małego Jezus.ka. Mimo, że nie widziały, wskazywały Pasterzom drogę do Betlejem. 
Może ci, co nie widzą a uwierzyli, lepiej znają drogę, bo zobaczyli ją oczyma duszy„. 
Ze wszystkich moich Pastorałek ta była dla mni najpiękniejsza . 

Adam Kilian 

P Wiele razy wracalem do Pastora/kl I innych tekslów 1as łkowych t reżyserami - Janem 
kotnickim, Maryną Broniewską. Janem Wilkowskim, Julianną Calkową. Grze!!orzern Lewando

wskim, Bohdanem Radkowskim, Wianem Póllorakiem. Spektakle le w tealrach dramatycznych I lal
kowych z.a każdym razem byly Inne, ale zawsz.e jednak oparte o tradycję szopki krakowskiej. 
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K
olędy: wyraz ten ma dla Polaka znaczenie szczególni j ze, sięgające daleko 
poza znaczenie lwyna)ne, filologiczne. Kolędy. lo dla Polaka nie tylko 
pieśni , śpiewane cza-;ie świąt Bożego Narodz nia. To coś dziwnie wo

jskiego i rodzimego, to jedna z naszych pamiątek narodowych. A chociaż krytyka 
filologiczna i historyczna tlumaczy nam, że początku naszych kolęd należy w 
każdym razie szukać poza naszemi granicami. my pomimo tego uważamy kolędy 
za jeden z najoryginalniejszych i najbardzi j charakterystycznych produktów 
naszej kultury. naszego życia, naszego ducha. To bezwiedn niejako i nieświa
dome od zuwanie polskości. ro<lzimo ·ci na zych kolęd krylyką historyczną i fi
lol giczną wstrząsnąć ię nie da, i zupełnie siu znie Przy zły do nas k lędy z 
Zachodu, to prawda: ale la ro ' lina spod innego nieba u nas przyjęła się tak 
dobrze. że wytworzyła nowy typ, nową odmianę. tąd zupełnie słusznie i z naj
spokojniejszym w świecie sumieniem możemy nasze kolędy uważać za wytwór 
specyficznie poi ki. Inn narody t ak ich ko I ęd nie mają. Mają pie ni na Boże 

arodzeni . ni mają kolęd. Odczuwamy to silnie, gdy nas Io y rzucą na 
obczyznę. Bez kolęd święta Bożego arodzenia tracą dla na większą cz ś · tego 
uroku. który mialy w domu. Podoba się nam i chętnie lu hamy mmuit d!reuen 
albo stille acht, l1eilige Nac/11, al te pi ·ni, choć. piękne, ni są kolędami. am w 

czasie świąt Bożego J arodzenia potrzeba ko11iecwi kolędy polskiej; tej pieśni 
raz wesolej , drugi raz smutnej, rzewnej. raz wznio lej , drugi raz nawet rubaszn j; 
tej pieśni , w której pa tuszkowie betlejems y mają imiona ta ha i Wacha, Kuby 
i Kazimierza. w któr j szopka betlejemska taka podobna do zwyczajn j naszej 
chlopskiej zopy; w której cala przyroda z gzotycznośc ią W chodu nie ma n.ie: 
wspólnego, bo to przyroda polska; pi śni. której melodia taro · wi eka tak żywo 
ni raz przypomina takt i naslrój uroczystego poloneza. 

tamslaw Dobn.ycki - Na1dau-me1sze kolędy polskie 
Z dziejów ltlera/UI)' polsk1e1 
wyd. pólka Wydawnicza Pol ka. Kraków 1907 



Śpieul i taniec 
Trzechkrólou1e90 orszaku 

Jam jest dudka Jezusa moje90, 
Będę mu 9rał z serca uprzejme90, 
Graj dudka, 9raj, 
Graj Panu, 9raj ! 

Na piszczałce i na muftaneczkach, 
Na bandurze oraz na skrzupeczkach. 
Graj ... 

Na fujarze, arfie i cumbaf e, 
Szałamai i wdzięcznum re9af e, 
Graj ... 

Na kf arnetkach i do f utni zmierzę, 
W trqbu, kotłu na Wiwat uderzę. 

Graj ... 
]ać będę 9rał, póki sił mi stanie, 
I sam Ci się za instrument daję. 

Graj sobie, 9raj. 
Graj, Panie, 9raj ! 

Jak tutko chcesz, dfa uciechlJ Twoje/~ 
Cią9nij stronlJ z ciała, z du szu mojej! 
Graj sobie, 9raj, 
Graj, Panie, 9raj ! 

Bij jak Ul bęben, aż tubalne 9łos1J 
Serce Ul1Jda, niech idq Ul niebioslJ! 
Bij, Panie, bij, 
Bij Ul serce, bij! 

Leon chiłler Pastorałka 

Leon Schiller 

Pomysł Paswralki powstał na wiele lat przed wojną. Mi terium o Bożym 
Narodzeniu mialo rozpocząć łańcuch widowisk obrzędowych , w skład których 
weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku, wesele 
wiejskie oraz tzw. „tańce śmierci" . 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się dają moim 
"wyl:howaniem krakowskim". Kraków w latach mojego dzieciilstwa był je zcze 
sceną, na której przez cały rok odgrywala się większość owych widowisk 
ludowych, a le, któr zginęły , łatwo dawaly ię w Imaginacji odbudować na pod· 
stawie ustnej lub pis mn j tradycji. A tak ię jeszcze zlożylo, że od dziecka 
mogłem grzebać w „Kolbergach", różnych zbiorach pleśni , w starych nutad1 i 
egzemplarzach teatralnych. Wkrótce potem rozbiła się „bania z poezją" nad 
Krakowem i szary kopersztych zmienił się w wielobarwną malowankę. 

To Wyspiariski wkroczył do gmachu wznie ionego na placu więtego Ducha(!), 
tuż obok starożytnego kościółka więtego Krzyża(!). ł natychmiast teatr krakows
ki stal się Wawelem, a Wawel w teatr się przemienił. Za po tą-guślarzem wcisnął 
się przez zapadnie, spłynął z paldamentów na stalowych "!ługach " i kręgiem 
scenę opasał korowód dobrze nam znanych, a jakby zapomnianych postaci. 
potykaliśmy je w szopce, na Rynku, w ko · ciotach 1 wioskad1 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 glębszego sensu nabrało, procesja i 
Lajkonik, wesela chłopskie . cwałują e z Bronowic do Mariackiego kościoła w 
Rynku. wianki i odpusty - a przede wszystkim Wawel i szopka („.) . która 
zapożyczyła część swej architektury od katedry wawelskiej , szopka, ktor j 
wpływ na fakturę sceniczną Wesela , Bolesława Śmiałego i większości dramatów 
Wyspiańskiego ślepy by zobaczył. 

Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między innymi i mnie, rzucić się 
musiała w oczy pewna filiacja, zachodząca między rudymentami polskiej sztuki 
scenicznej a mickiewiczowską koncepcją teatru ·towiańskiej przyszłości . 

Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obejmujący w zary ie całokształt poezji 
ludowej, a kończący się "wielkim proro twem" - czyż ni o takim teatrze marzył 
Mickiewicz w Kolegium Fran u kim? Czyż nie pod taki właśnie teatr podwaliny 
kłaść począł Wyspiański? ł wierzyliśmy wtedy, nieliczni fanatycy polskiego teatru 
monumentalnego, w rychłą możliwość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z 
myślą opracowania sceuicznego szeregu widowisk ludowych na cały . krakowski 
rok". w plany moje wtajemniczyłem kolegę i ławy szkolnej, początkującego wów
czas aktora, Juliusza Osterwę. 

(„.) Temat za adniczy Pa tora/ki, 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, pozwalając akcji rozwijać się na dwóch 
piętrach i w bocznych wieżycach 

Tekst I forma nowej wersji kształtowały się w latach 1923 i 1924 w Reducie. Tu 
zdecydowałem się uwypuklić w zystkie momenty misleryjn • a folklor prz d
stawi', że się tak wyrażę "na surowo", bez kunsztownych wymyslów i bur
leskowych prze1askrawieti „zawodowego" t atru. Zamierzeniom moim sprzyja! 
znakomicie ubóstwo srodków technicznych. a jeszcze więcej mlodost i entuz· 
jazm redutowców. Ton. osiągnięty przez Redutę, byl czyms jedynym w swoim 
rodzaju, i na innych s ·enach. w innych warunkach artystycznych i w innym nas
troju nie dal się powtórzyć 

Godzi się zaznaczyć, że aktorzy redutowi w owym <:zasie l humor m ludzi 
świętych uprawiali cnotę niewiarygodnej wprost nędzy. co nie przeszkadzalo im 
śpiewać , tańczyć, grac na1mniejsz rol statystować, ' porządzał rekwizyty i 
kostiumy- bezimiennie, gdyż afisz nie podawal ich nazw1 k. 

Muzykę do ::oplu stal'Opolslue1 (grane1 w r. ł919 w Teatrze Polskim) w liczbie 
O numer6w skomponowalem sam. Czc;-ścią t go materiału . odpowiednio zmody

fikowanego, po łużylem się w roku 1923 w R ducie. i mając pieniędzy na 
orkiestrę kierownictwo Reduty orzekło. abym ja akompaniowal clo ' piewów na 
fortepianie ustawionym na widowni. - i jak twierdzili Osterwa i Limanow kl. tak 
było najlepiej. W roku 192'1 skorzy tallśmy lf! współpracy naszego „brata muzy
c7nego", świetnego organisty i horalisty, Bronisława Rutkowskiego. Wf>wcza. to 
część muzyczna Pastora/ki wzbogaciła sie o szereg chorałów z roku 1635. a 
muzykę ludową zinstrumentował Rutkowski na zespól smyczkowy i klarnet. W 
Teatrze im. Boguslawskiego wykonano Pas/11rulkę 1 muzyką w ukladzie moim i 
jednego z najwybi niej zy h dziś przedstawicieli młodej mwyki polskiej , .lana 
Maklakiewicza. 

1931 

L ·on chiller - DroRa pr=e;; teatr 
PIW War zawa 1983 

PASTORAł.KA 

w Teatrze Polskim w Warszawie 
grana 22 stycznia 1919 roku jako 

SZOPKA STAROPOLSKA 
misterium o cudownym Narodzeniu Pa1\skim krotofilnymi intennediami 

przeplatane. w 4 czę.kiach a t 2 sprawach, polskim rymem spisał 
i wla nego utworu sinfoniami akrasii Leon hiller. 

Reżyserowal Al ksander Zelwerowicz. 
Dekoracje Wincentego Drabika. 

Obsada: 
'ancta Maria - Maria Majdrowiczówna; Sanctus Joseph - Wlady law Neubelt; Mor - J ny 

Jablonski; Diabolus - Aleksander Bo~usiński: Ga par - Wadaw Nowakowski; Mele her - Janusz 
Nowacki; Balthazar -Jerzy Bukow ·ki; H rodes - Gustaw Bu 1yński ; Królowa - weryna 

Broniszówna: Bartos - Feliks Zby icwski, Korydon - J1i z I Porem ba; Dameta - lieczyslaw 
zpakiewicz; Ryczywół - Mariusz faszyn. ki: zlachl'i - Gustaw Buszyń ki . 

Karczmarka - Janina Muncllngrowa. Intermedia: Żydek - Tadeusz Chmielewski; 
Twll!dow ki - Jan Gut ner; Twardowska - Stelan1a Górska; Słowik- Mariusz Maszyński : 

Saper - Józef Porem ba; Malgorzatka - lanislawa lubicka; Hre zkosiej -Aleksand •r 
Zelwerow1CL; Niemiec - Manusz '.1aszyński· Niemka - Irena 'zylinżanka ; 

Dziad spod 1 więtego Krzyża - Feliks Zbyszewski. 
T ksi S::opki uparty został calkowkie na żródłach ludowych. w reżyserii zaś zachowano prymi

tyw ludowy. z ogólnego składu S:iopki /utlou.•e1 odegrano lu Mariu 1 Jo.1epi1 zulWJQ noclegu, 

. Adorocju u11ielska Actus pilltoralis, Adoracja pasterska, Hemdes. Adoracjo tr:eril Magow. 
Kain Heroda. 

Dekoracja Wincentego Drabika 
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ZAŁOZONY PRZEZ ARNOLDA SZVFMANA 
1913 

Leon Schiller 

PASTORAł.KA 
misterium ludowe 

z muzyką 
Leona Schillera i Jana Maklakiewicza 

Postacie odtwarzane na scenie przez kolędników: 
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BRZYŃSKA, EWA DOMAŃSKA, EWA GOŁĘBIOWSKA, MARTA GÓRSKA, DOROTA 
!GNAT JEW ZUZANNA LIPIEC, KATARZYNA ROMAŃCZUK, MAŁGORZATA SADO
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oraz Kapela w składzie: 
ELŻBIET A OSTROWSKA - skrzypce, KATARZYNA SOKOŁOWSKA, 
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