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Lucjan Rydel 

Niewielu jest twórców, do których tak przylgnęła plotka literacka, 
jak do Lucjana Rydla. Do dziś większość Polaków kojarzy go z postacią 
Pana Młodego z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, a raczej 
z atmosferą tego dramatu i splotem wydarzeń, plotek i anegdot, które 
wykorzystał Tadeusz Boy - Żeleński w swej książce "Plotka o Weselu" 
Wyspiańskiego". Ta szeroko znana i często cytowana książka, o którą 
przynajmniej ociera się każdy maturzysta, utrwaliła obraz Rydla - poety 
upojonego kolorowymi, błyszczącymi strojami chłopskimi, tęczą 

pawich piór na czapkach i skocznymi, ludowymi melodiami, 
chłopomana, egzaltowanego gaduły rozpowiadającego w salonach i w 
kawiarniach Krakowa o swym wielkim uczuciu do Jadwisi 
Mikołajczykówny - chłopskiej panny Bronowic. Dopiero po latach 
współcześni krytycy i historycy literatury spróbowali bez uprzedzeń 
podejść do spuścizny literackiej Rydla, a także rzetelnie ocenić jego 
działalność społeczną, publicystyczną i translatorską. W obliczu tych 
badań Lucjan Rydel jawi się jako starannie wykształcony literat, 
historyk i historyk sztuki, wnikliwy recenzent teatralny i krytyk literacki. 

Urodził się w rodzinie inteligenckiej i choć praprzodkowie wywodzili się z Anglii i Czech, 
wychowany został w bardzo patriotycznej atmosferze domu, który w 1863 r. był ważnym punktem 
konspiracyjnym. Dziadek, uczestnik Powstania Listopadowego przyjaźnił się z Liebeltem, 
Estriecherem, Kraszewskim i Polem. Lucjan Rydel był rodowitym Krakowianinem. Kraków 
ukochał ponad wszystkie miejsca na świecie i choć tuzy krakowskich salonów kazały mu w życiu 
przełknąć nie jedną gorzką uwagę czy plotkę, nigdy nie sądził tego miasta surowo. 
Ten sentyment do Wieży Mariackiej i Sukiennic, patriotyczne wychowanie oraz wykształcenie 
historyczne zaowocowały już w pierwszych utworach Rydla. Już jako gimnazjalista pisze i drukuje 
wiersze w prasie. Z czasów uniwersyteckich (1888 - 1894) pochodzą dwa pierwsze dramaty: 
",\Jatka" i"Dies irae" uznawane za bardzo słabe. W okresie pobytu w Berlinie powstają "Na 
marne" i "Z dobrego serca", ale i te dramaty nie zyskują uznania. 
Sławę i sukcesy Rydla jako dramaturga zapoczątkowało dopiero wydanie baśni dramatycznej 
"Zaczarowane koło" (l 899r.) i trylogii "Zygmunt August" (1907r.). Ugruntowało tę pozycję 

"Betlejem Polskie" (1906 r.). 

Betlejem Polskie 
· Lucjan Rydel 
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"Kanwą tego utworu stała się bożonarodzeniowa opowieść betleemska, 
wkomponowana w polski , krakowski pejzaż i polskie polityczne warunki. Dalekie 
Betleem w judejskiej krainie było w tym wypadku niejako pretekstem do napisania 
ludowego, kolorowego widowiska, mającego w Polsce swe tradycje w średniowiecznych 
misteriach żakowskich. Ustawione w konkretnym czasie, pokazuje wątpiącym, że Polska 
żyje i zmartwychwstanie, Ze przemoc, która ją gnębi, przeminie, że blask polskiej 
gwiazdy nad wieżami Wawelu oślepi tych, którzy naród chcieli usunąć z powierzchni 
ziemi.[ . .} Wśród pień anielskic_h i wzniosłych modlitw płynęły słowa o Polsce, o jej 
historii, wznosiły się żale i pomstowania na warunki w jakich żyje naród pozbawiony 
wolności" - pisał Józef Dużyk w swej książce "Droga do Bronowic". 

Taki sobie śmieszny poeta? 
Właściwie już tylko "Zaczarowane koło" i "Betlejem Polskie" mają dziś jakąś wartość 

historyczno - literacką, choć poza tym ostatnim grywane są bardzo rzadko. W dużej części dlatego, że 
konserwatywny w swych ocenach i moralizatorski Rydel bardzo się zestarzał i trąci ramotą. 

Dziewięćdziesiąt lat temu jego utwory uczyły historii Polski, przypominały o dumie narodowej, 
wskazywały postawy godne naśladowania w obliczu ówczesnych zagrożeń ( np. w sytuacji 
wykupywania ziem polskich przez Niemców). Uprawiany przez niego rodzaj dramatu popularnego 
przestał być atrakcyjny, gdy zmieniły się warunki historyczne i społeczne, gdy maniera 
modernistyczna w sztuce już nie ekscytowała, a tylko drażniła. Do lekceważenia jego spuścizny 
literackiej przyczyniła się też w dużej części obiegowa opinia, iż jest takim sobie śmiesznym poetą 
z "Wesela" Wyspiańskiego. Na próbę odśmieszenia i to tylko w wąskim gronie polonistów musiał 
Rydel poczekać kilkadziesiąt lat. Natomiast dla ludzi teatru zawsze był i wciąż jest autorem 
"Betlejem Polskiego", sztuki, która wystawiana była w polskich teatrach profesjonalnych 
i amatorskich przez cały XX w. • 

"Rydlowe "Betlejem" stało się [. . .} wzorem dla wszystkich 
literackich szopek - satyrycznych czy obrzędowych, jak i widowisk 
w rodzaju "Pałtorałek" Leona Schillera". Grzymała Siedlecki 

"Jasełka powstały w X11/ w. i są (..) pomysłem Povere/la (..). Wnet zyskały 
naśladowców w ca/ej Europie. Zrazu wśród kleru po kościołach 
i klasztorach, a później także u innych mi/ośników teatru o pobożnych 
treściach, którzy czasem nader prostodusznie puszczali wodze apokryficznej 
fantazji. Podobno u nas jasełka (nazwa pochodzi od jaseł, jak dawniej 
nazywano żłób) wystawiano jeszcze na dworze błogosławionej Kingi.(..) 
Pierwsze teksty jasełek, a więc przedstawień z żywymi aktorami - pojawiły 

się dopiero w XVI w. Najprawdopodobniej jasełka zawsze obfitowały 
w kolędy(. . .), ale miały w końcu własne teksty i własny styl inscenizacyjny, 
a wreszcie niezmierne powodzenie u wszelakiej publiczności. Stały się 

teatrem najbardziej masowym i lubianym, a przy tym teatrem, w którym sprawy 
Boskie zawsze łączyły się wyraziście z ziemskimi(..). Tej ziemskości dostało 
się z czasem tak wiele za święty próg Stajenki, że zaczęto krzywić się (..). 
a potem usuwać jasełka z kościołów (..). Ale jasełka nie zginęły(..), 

przeniosły się do cha/up i dworskich sieni, zaległy place i śródkamieniczne 
podwórka. Kiedy zaś tam nie starcza/o miejsca, zmieniły się w przenośną 
szopkę z podrygajującymi żwawo kukiełkami, którą mimo jej niezliczonych 
wież, balkonów, bram i schodków można by/o ustawić na dwóch stołkach. 
Zmieniły się przede wszystkim w szopkę krakowską(. . .) "Betleem Polskie" L. 
Rydla (..) utwór opublikowany (..) w 1906 r. i tak kiedyś popularny, wiele 
zawdzięcza/ szopkowym wątkom,' a szczególnie tradycyjnej szopce krakow
skiej (. . .). Rydel napisał szopkę patriotyczną, szopkę, nad którą obok gwiazdy 
betlejemskiej zdawała się furkotać biało-czerwona chorągiewka. Sprawy 
boskie toczyły się tam razem ze sprawami polskimi. 

Józef Szczypka "Kalendarz polski". 

W roku 1906 ukazało się "Betleem Polskie"[. . .}. Cóż to było za wspaniałe cacko edytorskie, jaką 
drukowane czcionką i na jakim papierze[. . .}. Kolorowe ilustracje malował szwagier Rydla, Włodzimierz 
Tetmajer. I jak malował! Przepysznie, bogactwem farb swej palety, hojną ręką rzucając tu i tam 
królewskie purpury i złoto, nie żałując iście szlacheckiej fantazji. Malował szopkę pod słomianą strzechą 
i kontury wawelskich wież, malował robotników i rzemieślników pod czerwonym sztandarem, obok 
Herodowego tronu ustawiał Prusaków w pikielhaubach i wieszał złowrogie, czarne pruskie orły, 
wskrzeszał mundury wojska polskiego, kościuszkowskie sukmany; gronostaje królów, orły polskie 
przedstawiał biedne dzieci i kobiety z wielkopolskiej Wrześni. 

Józef Dużyk: "Droga do Bronowic". 

Przez dziesiątki lat rydlowskie jasełka wzruszały do łez 

"To właśnie pierwszy Rydel w latach niewoli wpadł na 
genial1ty pomysł, by szopkę betleemską ożywić polską historią 

i przeżyciami Polaków, co mu się udało w całej peł1ti. Stworzył 
i barwne, soczyste, ludowe widowisko, i patriotyczny fresk 
polskich losów. A dalekie , w istocie obce nam, postacie 
wschotillich królów ubrał w polskie stroje i polskie godła kazał 
im nosić przed sobą. " 

Józef Dużyk: "Droga do Bronowic". 

Popularność jasełek Rydla była ogromna. Teatry krakowskie grywały "Betlejem Polskie" co 
roku. Wśród wykonawców byli najwięksi polscy aktorzy: Ludwik Solski, Juliusz Osterwa, Józef 
Węgrzyn, Stefan Jaracz,, Leon Wyrwicz, Maria Dulębianka. Widowisko trafiło również za ocean. 
Tam o Polsce i polskiej historii przypomniało naszym emigrantom. Wielu ludzi umiało na pamięć 
całe fragmenty "Betlejem Polskiego". 

Ludwik Solski wspominał: 

"Ileż serdecznych, miłych wspomnień wiąże się z tym przepięknym widowiskiem! Aktorzy 
czuli się zawsze świetnie w rolach z "Betlejem", publiczność przyjmowała je z radością, teatr miał 
niezawodne powodzenie. Grałem wtedy - i przez następne JO lat - Dziadka z torbą. Pamiętacie tę 
postać?[. . .} Bardzo lubiłem tę rolę. Cieszyłem się nią rok w rok. Mając takich partnerów jak Roman 
- Jędrek-Mędrek, Feldman - Arendarz, śpiewak operowy Władysław Paszkowski - Mistrz Twardowski 
i wszystkie asy lwowskiej sceny; wstawałem chętnie od najlepszego obiadu czy partii wista, by grać 
popołudniówkę "Betlejem Polskiego" To nie by/ czas pracy, to były trzy godziny przemiłej rozrywki. 
A bilety sprzedawano w ażjotażu. (spekulacja biletami) 

Józef Dużyk: "Droga do Bronowic". 

W roku 1906 ukazało się "Betlejem Polskie"[„./. cóż to było za wspaniałe cacko edytorskie, jaką drukowane czcionką i 1w 
jakim papierze[„./. Kolorowe ilustracje malował szwagier Rydla, Włodzimierz Tetmajer. I jak malował! Przepysznie, 
bogactwem farb swej palety, hoj1tą ręką rzucając tu i tam królewskie purpury i złoto, nie żałując iście szlacheckiej fa1ttazji. 
Malował szopkę pod słomianą strzechą i kontury wawelskicll wież, malował robotników i rzemieślników pod czerwonym 
sztandarem, obok Herodowego tronu ustawiał Prusaków w pikielhaubach i wieszał złowrogie pruskie czarne orły, 

wskrzeszał mundury wojska polskiego, kościuszkowskie sukmany, gronostaje królów, przedstawiał biedne dzieci i kobiety 
z wielkopolskiej Wrześni. 

W przygotowaniu 
JVastępnym przedstawieniem, na które już dziś Państwa zaprasza.my będzie 
inscenizacja "Marii Stuart" Juliusza Słowackiego. Ten dra.mat ·jeden z najrzadziej 
grywanych utworów Słowackiego • przygotowąjemy na nasz jubileusz 45 ·lecia 
istnienia BTD. 
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W programie wykorzystano reprodukcję portretu Lucjana Rydla pędzla St. Wyspiańskiego 
z albumu "Polaków portret własny" 
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