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Misterium na Boże Narodzenie w dwóch aktach 
Christmas Miracle Play in two acts 

REALIZATORZY I PRODUCTION TEAM 

Reżyseria I Dlrector 
Laco Adamik 

Kierownictwo muzyczne I Music Directors 
Mikołaj Blajda, Tomasz Tokarczyk 

Scenografia i kostiumy I Set and Costume Designer 
Barbara Kędzierska 

Choreografia I Choreographer 
Jarosław Staniek 

Przygotowanie chóru I Chorus Leader 
Marek Kluza 

Prapremiera I World Premiere 24 Xll 1922, Warszawa 

Premiera / Premiere 16 Xll 2007 
Scena operowa w gmachu Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie 

The Opera Stage at the J. S łowacki Theatre in Kraków 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA I PRODUCTION SUPPORT TEAM 

Asystent reżysera I Director's Assistant 
Dagmar Bilińska 

Współpraca scenograficzna I Set Des1gner's Assistant 
Bożena Pędziwiatr 

Korepetytorzy solistów I Soloists' Coaches 
Irena Celińska 
Natalia Wasidlow 

Korepetytor chóru I Chorus Coach 
Magdalena Kot 

Konsultacja z zakresu wymowy i impostacji głosu 
Pronunciation and lmpostatlon of Voice 
Grzegorz Juras 

Konsultacje wokalne chóru I Chorus Voice Consultants 
lmeri Kawsadze 
Teresa Wessely 

Inspicjenci I Stage Managers 
Anna Jaworska 
Agnieszka Sztencel 

Sufler I Prompter 
Dorota Sawka 

Opera Krakowska 

·•~.ne gwiazda Jezusowi 
W cbfoku, w cbfoku, 

Joseph z Panną asystują 
Przy boku, przy boku. 
Hejże inc, dana, dyna, 

Ilarcdził się Bóg Dziecina 
W Betleem, w Betleem. 
Wół i csicł w parze stoją 

Przy żłobie, 
Huczą, buczą delikatnej 

Osobie, cscbie. 
Hejże inc ... 

Hnicł Pański kuranciki 
Wycina, wycina! 

Stąd pociecha dla Panięcia 
Jedyna, jedyna! 

Hejże ... 
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Lesław Czapliński 

OJ, STAŁO SIĘ NAM WESELE, 
BOŻE NARODZENIE 

Pr/. nJ jmni eJ w mu zyce spór o wyzszość k tó ryś ze ś wiąt 

rozs trzygni ę ty został na korzyś ć W1 elbnocy. j eś li zważy 

s i ę cztery pas ie Ba ch.1 wobec 1ednego Jego O raro n um 
Bożonarodzen i owgo . Zgoła inacze1 rzeczy s i ę mia ly 
w ludowy m teatrze rcligi)n ym, zrn u lalkowym, a po tem 
z ud z i a ł e m żywych wykonawców. 
N iewą tpliw i e bezpoś redn i m wzorem dla Pastora/ki Leona 

Schill era (1887- 195 4). po raz p ierwszy zapreze ntowa nej 
w W i g ili ę roku 1922 w prowadzonym prze'?, Juliu sza Osterwę 

sru dnnym tea trze "Reduta" w W arszawie. było wJdow isko 

bożona rodze ni owe Luqana Rydl a Bttle1em polskie. grane 

w mi eśc i e urodzenia 1.wzrascan1a ccgo pierwszego. W szelako 
wspólne źródło dla obyd wu S tanowiły jrisd k.1, czyli wyroslc 
z szope k przedstawienia lalkowe (w krakows kim k oś ciele 
kl asz to rnym klarysek pw. Św. And rze ja zac howril s i ę komplet 

go ryckic h figu r o rakim w łaś ni e przcznacu n1 u). wys c ęptl)ą ce 

także u sąs 1 cd n1 c h narodów s łow i a ń s ki c h ( u kr.<ińs ki wer!ep 

czy bialo ruska ba ile1 .~a) . T wó rca rego o pracowan iri św i a do mi e 

naw 1 ąza l do n a i wnośc i wspomnirinyc h widow isk. c h oć nJe brak 

1 rozwi1zań bardz iej wyra finowanych, pokrewnych zwłaszcza 

teatrowi orienra lnemu , pk pomys ł obsadzen ia Żo ny H eroda 

przez mężczyznę czy okrążani e przez Marię i Józefa sceny dla 
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wyobrazcnia ich podrózy z .1za reru do Bcrlejem. a nade 
wszystko umi eszczenie po obydwu srronJc h prosce nium 
obrzędowych św i ec na podo bi e ń s rwo lampy o fi arnej z rearru 

s;in sk ryc k1 ego. 
Ja k w ś r ed ntO\Vtccznym 1 renesa nsowy n1 maLlrsnne postac ie 

b1b li1 ne przed st awiane b ' ly na rk Ówczes nego sz ra rażu 

(skoro w Europie panuJ C o re j porze z ima . ro j Becle1em 
pokry re bylo śnieg iem - s k ą d1n <1d o rym os t.1tn1rn napornyb 
Józe f w Pastora/a ) . rak 1 w tyc h prll' dscaw1en1<ich poru sz ;1 ią 

s i ę one w pru srrzeni ;1d ;i prow;1 nci do lok:iln ych w.1runkó;v 

i pot rze b '. np. Adam 1 b1a przyodz iani 5.J. w so lidne li śc i e 

lopia nu rn ias r dys krer nyc h listków figowyc h z r:ljsk ich 
wyobrażeń z cieplejszyd1 stron ~w i ara ). Pod rym wzg l ędem 

Pas1oralka stanowi swo isq podróż e rnog ra fi cz n ą poprLu 

polskie regiony (H erod 1 jego oroczc me wyod rę bni on e za 
sp rawą :; rro1ów ł owickich. Paste rze· s1ylizow,111i na gó rali 
1 krakow iaków). a ;,wł.iszcza uapie wzory z obycza1 ów 
zw i ązanych z podwawels ki m grodem (Zydz1 ubzr.1łtow'1ni 

n;i podob1ef1 stwo figurek emausowych . T rze1 Królowie 
n a wi~z uiąc y do zw1crzymccki ego L.1 jk on1b .. 1 11,1 dodatek 
niczy m >;Hmacb szl;1chra g,·s ro przerybiąc y swe przemowy 

liczny mi lacynizrnami ). 
Pastora /ka sk lada sii; z dz i ew ięc iu spraw. ),1k ze sca ropolsk:i 

nazwano og n11vJ odpow irida j.[(C .1krorn . uj ~ rych 
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w ramy prologu 1 epil ogu. Je1 fabula obep11u1e swym z<1si ~g iem 

zarów no wydarzen ia src1ro resramenrowr (ra1ska h1sror1a f\da ma 
1 Ewy). 1ak 1 ewangel iczne \ zw iasrowanie i sa me narodz iny 

Jezma) . Od srrony muz;•.:znq wypdni a j ą ją numery solowe 
zwane ' piewkarni. dwu - 1 rró1śpiewami (s kąd inąd pod korncc 
XIX wi eku - wzorem Czechów - starano s ię w ren sposób 

spo l sLuyć przpwo1onc z włoszczyzny duecy 1 rncctv) . 
a rakże melodrarnary, czyli rccy r;1 cje na rle o r kiesrrow~go 

Jkompan iame11tu (np. wizp KJcpra o narodz inac h cudownego 
Dz i ec i ęcia ) . To osrarn ie - niczym Bóg w Mefistojrlesir Boica -

przcm.1w ia usc;11ni chóru ani elskiego. Po13w 1 a 1 ą się również 

rytmy crn eczne (kra kowiaka, poloneza i drabanta. 
a Pas terze aJorują Jezusa r;i kżc rańcern. pk co rn cgclyś 

bywa Io w mszach obrządku mozarabskiego. odprawi .mych 

na pólwyspie Iberyjsk im. Pastora /ka napisana była g łów nie 

z myś l ą o teatrach dn rnarycznych (jak dorąd muzyczne 

s i i;ga ł y po n i ą z rz<id k.1 - OpercrkJ Ś l ąskJ 1 chorzowski Tea rr 
Rozrywki ) . Opr<iwę muzyczn ą u łoży ł sam Schill er i osob i ś cie 

akorn pan1owal śpiewającym akrororn pod cZJs prapremiery. 
Dopiero na użyrek przedsrawie n1 a w kierowanym przez siebi e 
w.1rszawsk im T ea rrze im. Bogu s ław s k i ego zwróci ! s i ę o pomoc 

clo pro fes1onaln~go kornpozyrora Jana Maklakiewicza ( [ 899 -
l 95 4) . króry g łów ni e zork1esrrow:i l isrn iqące nu mery. 

Z uwagi na fo lklorys ryczne derornm orn lewi cowe pog l ąd y 

aurora. Pastora/ka cieszyla się popularnośc i ą równicz w Polsce 

I\ ~ 
· I I, 
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Ludowe] (w groni e An i o łów oraz w rol i Ewy deb 1ucowały 

ówcze sne uosobieni a eroryzrnu - Kali na Jędrus ik. późni e1 szy 

„na1p i ęk111qszy biusr" PRL-u, o raz fga Cemb rzyńsb) . 

Jes r praw idłuwuśc i.). ze n.11lcpszc urwory o treśc i rel1 gl)n CJ 

wychodzą na ogó ł spod r~k 1 ł udz i wątp 1 :1c ych. U:}' zgoh 
niewi e rzących. ze wspomnę tl ln1 v o Jezus ie or:iz święrym 
Franc iszk u. odpowi edn io P.1so lirncgo 1 Ro„d liniego. czy 
widowiska sraropol sk1e K.w miazJ De1mka. Is cn1 ej c nawer 

ancgdora o Janie Sryce, wyko n ującym po li chromt ·pod 
k ośc i e ln ym skle pien iem i z tego powodu kl ęczFym . Razu 
pewnego m iał s i ę ozwać głos. pew nikiem nale .l.1cy do samego 
Boga: „Sryka, ry n ic m;1luj mn ie n.1 kolanach. ry m;i lu1 mnie 
dobrze" . Sa m Schiller, kró ry zapocz:jl kowa l przrdscaw1en1 a. 

wyko rZ)'s ruiące sroropo lsk ie rc ksry o rcmatyc,· sa kr:ilnq. 
przeży l kró tki ep izod konwersyp1y. kiedy po zwo lnieni u 
z obozu w Ośw i ęci mi u przys t J ł w chJra krcrzc obl.1 c;1 do 
zgromadzenia zakonnego, a w H enrykowie w z<ikLidz 1c 

popr.1wnym prow.1,1zonym przez s:ik ramentki ro k wcześ niej 

wys raw i ł by ł Pastora/kr (Mar i ę zagr .i ła wtedy mlodoc1ona 

prosryrurka). A li ści we wspomntonq "Reducie" Ju li usza 

Osrerwy. d la krórq opracowa ł H po rn p ierwsz~ rJkzc 
panow;il;1 1 ~ cie khsz rorn a dyscyplma w oJn ies ien iu do 
obyczajów. 
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Lesław Czapliński 

OH, WHAT A JOY, CHRISTMAS HAS COME 

Ar leas e in mus ic, the d1spute of rhe su premacy of 
Chr isr mas or Easter has been resol"ed ro che benefll of Easrer 
if we consider che four Bach's Passions in comparison ro only 
one Chrisrm as Orarorio. Hown ·cr, rhings werc dJfferenr in rhe 

reli giou s folk thearre, which was iniri all y a pupper rh i:a rre, and 
larer developed inro plays wirh acrors. 

Undoub red ly, a direct model for the Pas/orali by Leon 

Sc hiller (1887-1954) . first presenred at Juliu sz O sterwa'> 
„Re.dura" Thearre in Warsaw on che Chrisrmas Eve of l 922, 

was che Chri srmas performance by Lu cjan Rydel, The Pofish 
Be1hfehem, played ar the bmhpLice of che farmer arri sr. 

Obviously, a common ground for borh works were rhe natil'ity 

plays, or puppct performances developed from nariviry scenes 
(Sr. Andrew's Clar issa'Sisrer Monastery st ili kec ps a ser of 

Gothic figurin es designed for such performances) , also 

appea nn g among neighbourtng Slavonic narion s ( rhe 
Ukrainian vcnep or che Belorussian bai/cyka). The au rhor 

o f the Pas/oralc co nsciousl y referred ro che naivery of such 

performances. alrh ough he al so inr roduced a number o f 

sophist ica red solurions. especially chose relared ro rhe 
Orienra l rheacre, e.g. che idea of casring a m;rn in rhe ro le 

/4„l 
-j, ;/f&<~~ 
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of Hcrod's wife, or Mary and Joseph wa lking aro und the Slage 
ro illu s rrare rheir tri p frorn t"•nrerh to Bcrhlehem, and, firsc 
ot all , che p lacemenr of ricual candles, signifying rh e sac rtficial 

lamp fr om the Sanskrir rhearre, on borh sides of che 

proscen ium. 
Similarly ro Medi eval and Renaissancc painrings, rhe 

B1bli ca l flgures used ro be pr c· scnred on che background of the 

conremporary access ories (since Chrisrmas comes in winrer in 
Eu ro pe . che rheamcal Bethlehem uscd ro be co\'crcd by snow, 

and. 1n face, Jose ph rnenri ons snow in che Pas/ora lr) . 
Co nsequen rl y, che procagoni srs of suc h Chrisrmas plays move 
in che space adapred co che loca! condirions and needs (c.g. 
Adam and Eve are drcsscd in so lid burdoc k leaves inscead 

of disc rete rig lea ves from rhe Paradi se imag<S of che wa rm 

regions of rhc world). In rhar re pee r, rhe Paslorale const Hures 

a spec i flc erhnograph1c voyage a cross che Polish regions 
( Herod and his entourage, clad in Łow i cz cosrumes , or che 
Sheph erds drcssed as Hi ghlanders and Krakov ians), and che 

play es pecially draws irs model s from ch e cus roms relaced 
ro Kraków (Jews shaped l1ke Easrcr Emaus flgurtnes, Thrcc 

Wise Men remtnding of ch e La) konik from che Zwierzyniec 
Borough. who adorns hi s speechts wi rh Lati n words, like rhe 

Sa rma t ian noblemcn u sed ro do). 
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The Pastorale is composed of nine rnatters, as che links 

bccwcen the Acts used to be called 111 old Polish, conta1ned JO 

the frames of the Prologue and the Epilog ue. The play's plot 

covers both the Old Tcst:lrnenr cvents (th e Paradi sc s tory of 

Adam and Eve) and the cvangclical oncs (Annunc1at1on and 

Buth ofJesu;) . On the musical side, the play 1s fillcd with 

so ng> s ung wJth one, two or rhrce voices (in fact, by rhe end 

of the l 9th ccntury, authors tried ro polonise rhe ftal1an duets 

and tcrccrs in that way, aftcr the C zcch s;, as wel I as 

mclodramas, or recitations on the back ground of an orchestra 

accompanHnenr (e.g. m Kacper's vision of the birtl1 of the 

wonder chdd). Such rec1tanons, sirnilarly ro the speech of 

God m Boit's Meph1stopheles, arc chanted by the Angds' Choir. 

Also, dancing rhythrns appear (krakowiak, polona1se and 

drabana), whilc che S hepherds worship Jesus with dance, ;is 1t 

used to be dming t he se rvices held in the Mosarab1an nte on 

the Ibcr1an Peninsula .. Thc Pastorale was composed mainly with 

the dcs ig nation for dramat1c theatres (by now, the Polish 

musical rheatres rarely chose rt, cxcept for the OpererkJ Śląska 
and the Teatr Rozrywki m Chorzów), The musical 

arrangement was made by Schiller himself who also 

accompamed the sJ11grng accors dunng the world prerniere. 

Only for the performance presenred m his own Teatr 1m. 

Bogusławskiego in \Varsaw, did he request the assist;incc of 

the professional composer, Jan Maklakiewicz ( [ 899-19 5 4), 

who rnamly orchestrJted the exisring numbers. 

I 
l 
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Due to rhe folk art dcrornm and the leftist views of 1ts 

author, the Pastorale was quire popul;ir m the People's 

Republ1c of Poland (the sex1c st accrcs, and the owner of the 

most beautiful brc.1srs of the Peoplc's R epublic, Kalina 

J~drusik, and Iga Ccmbrzy11sb de bu red 111 the g roup of the 

Angels or as Evc). 

Ir is qui te regular dur the best rel1g1ous works arc mosrly 

composed by doubrmg people or non -bdic vcrs m facr, ro 

meorion herc rhe ft!rns abour Jesus and Sr. r rancis by Paso lim 

and Rosscl lirn, res~1ectively. or the old Polish p lays p rescnred 

by Kaz1m1erz D ejmek. Thcrc is an anecdotc about Jan S t)'ka 

who p.1inted rhe polychromy on the ch urch vault, which 

requircd kneelin g down. One day. allcgedly a voice was heard, 

obviously God 's vo ice, sa y1ng : „Styka. do nor pamr rnc on 

your knees, you painr rnc wd l." Sch iller h1mself who miti,ned 

the perforrnances usmg the old Pol1sh sacra! rexts. expenenced 

a short convcrs1on cpisodc 11 hen, afrer be1n g rele,1 scd from rhe 

Auschwi tz Cr mp. he became an oblate. A ycH before, he had 

stagcd rhe Pastorale ar t he corrcct1onal 1nst1tut1on m 

Henryków, conducred by the BJ,· sst' d Soc r.1 menr Sisters (Nlary 

wrlS played by a 1uvcnile prostitu t c) However , a truly rnonastic 

drscipline prevailed in manncrs at Juliu s'l Osrct1q's „Reduta" 

Thcatre, for wluch Schiller prep.1red the Pastorale for rhc first 

time. 
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(~~-o_a_s_A_D_A_J_C_A_S_T~~~~-
Prolo9us, Kacper 
Jerzy Swięch (gościnnie I guest) 

Ryczywół 
Adam Sobierajski 

Korydon 
Fanciszek Makuch 
Jan Nosal (gościnnie I guest) 

Pasterz Maścibrzuch I Shepherd 
Michał Kutnik 

Pasterz Chleburad I Shepherd 
Andrzej Biegun 

Pasterz Dameta I Shepherd 
Stanisław Knapik 

Bartos 
Kazimierz Różewicz 

Adam 
Maciej Maciejewski (gościnnie I guest) 

Ewa I Eve 
Wanda Skorny (gościnnie I guest) 

Maria 
Ewa Biegas 

Józef /Joseph 
Przemysław Firek 

Archanioł Michał, Feldmarszal 
Archangel Michae 
Rafał Jędrzejczyk (gościnnie I guest) 

Archanioł Gabriel, Melchior 
Archangel Gabriel 
Andrzej Hudziak (gościnnie I guest) 

Baltazar 
Władysław Guzik 

Żyd I Jew 
Ryszard Cieśla (gościnnie I guest) 
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~~~~-o_a_s_A_D_A~J _C_A_S_T~~) 
Diabeł I Devil 

Kajetan Wolniewicz (gościnnie I gues ) 

Śmierć I Death 
Bożena Zawiślak-Dolny 

Kaczmarka / lnkeeper 
Dagmar B i lińska 

Chłopka I Peasant-woman 
Małgorzata Bielska (gościnnie I guest) 

Herod 
Krzysztof Jędrysek (gościnnie I guest) 

Herodowa I Herod's Wife 
Bożena Adamek (gościnnie I guest) 

Pachoł Heroda, Szlachcic 
Herod's Servant, Nobleman 

Wiesław Nowak 

Pachoły Heroda I Herod's Servants 
Roman Klimowicz 

Konrad Szota 

Pachoł Heroda, Chłop 
Herod's Servant, Pea54ilnt 

Adam Sadzik 

Anioły I Angels 
Joanna Grandys 

Kamila Mędrek-Żurek 
Aleksandra Sotnicka 

Uczniowie Ili klasy Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie 

Third Graders of the l.J. Paderewski Primary 
School of Music in Kraków 

Jakub Kluza, Judyta Kluza, Jakub Korpusiński, 
Juliusz Kruk, Bartłomiej Leśniak , Dawid Lipert, 

Michał Laskowski . Mateusz Wilk 

Orkiestra i Chór Opery Krakowskiej 
The Kraków Opera Orchestra and Choir 

Dyrygent I Conductor 
Tomasz Tokarczyk 
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Tradycję kolędowania 

mamy w genach 

- mówi Laco Adamik 
reżyser Pastora/ki 

- Nie pierwszy raz reżyseruje Pan Pastornlkf Leona Schillera. 

- W osrarnim roku ;darzylo mi się spotykać z twórczośc ią 
Leona Sc hill era dość czpro. Z robdem ju ż Kram z p1osenkam1 
1 ponownie niebawem zrcalizu1ę ren spek rakl w \Varszawie, 

w T eatrze Syrena. Po r.n drugi naromiasr reżyseru1ę Pastora/kr 
Pierll'szy raz przygorowalem J'l rok remu dla Teatru Telewizji. 

- Leon Schiller napisał Pastornlkt w dwudziescoleciu 
międzywojennym. Czyżby renesans tego utworu' 

- Renesans ro może za dużo powiedziane . Spek rak l 

początkowo bardzo popularny. grany przez rearry 
dramaryczne, muzyczne, Lilkowe porem popadl IV zapom nienie. 

Teraz wydaje mi się. Że choć po1awia s i ę n<1 scenach. ro racze1 
sporadycznie. Może spektakl wraca do bsk dzi~ki remu, ze rnc 
rak dawno ukazał s ię przepiękny reprint p ierwszego wydcnr;i 
Pastora/ki . 

- Pastomłka Schillera jest co tekst, o którym Czesław Milosz 

powiedział, Że „równ ie sięga w rdzeń polszczyzny jak Pan 
Tadeusz". 

- Miłosz mial racj i'.· bo Sch iller zebral lud owe, tradycyjne 
sraropol ski e teksty, 111 ektóre bardzo sra re, pk np. m3j')Cy 
kdbse r lar wierszyk „Lipka zielona" 1 ulozyl z nich kłasyczn,1 

opowieść o n<łrodzernu Jezusa. Te teksry s ą IV naszych gen;ich. 
Ndwet w moich, choć jesrcm Slowakiern. ale nJsze narody maią 
prawie rd e myczną tradycję. Do reksrów Leon Sc hiller wraz 

z Janem Maklakiewiczem dobrał muzyk ę w raki sposób, że 
obok ba rdzo znanych kolęd możemy u s ly szeć rakże utwory 
ni ez nan e 1~ręcz z;ipomn1;ine. Dziś powracamy do kolędowani.i 

po ro by się do rei rrad yc)' przyzna ć, spędzić w rearrze mily 
wieczór, zabawić s i ę 1 mieć rakże chwi l ę rc Fleks j1 . 
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- Nic boi się Pan, Że kolędowanie jest już nam obce, 
nienaturalne? 

- Nic. Jasełka nadal przcrnaw1al'l do wspól.:zc~ncgo ll'idza, 

C7.ego na1lepszym dowodem byb ogromna ogL!d;ilno;ć mo1ego 
spektak lu telewizyjnego. Obzalo s i ę, ze ra rr;idyc1a. ren 
se nryrnenr w n.łs s1L·d1:l. 

- Co może być interesującego w Pastorałce dla współczesnego 
widza? 

- T o nie jCSt sztuka, króre1 tr eść n11alaby na ' 1ntr)'gować, 

a .1kcja zaskakiwać. To tradycyjne m1srcrium. które wszyscy 

zna j ą. Czasy s ię jednak zmieniły i posranowdem pok.1ZJĆ ten 
uClvÓ r inaczq n1z wysraw1al go Leon Sc hiller. 

- A jak wystawiał Schiller? 

- Wręcz ż.1dał , aby akrorzy wciela li s ię w tych, którzy 
chodzili z kolędami od dornu do domu. jed noud n1e 

wym.1gająC. aby wr<;C /. przerysowywa li swo1e posracr, mówili 
ni epoprawnie, inaCLCj akccntuj{C . W dz isiejszych ua>.1ch 

rradycp kolędnicza nie 1esr JUŻ rak żywa 1 nic chciałbym 
abyśmy udaw.di kogoś, kim nic j es t eśmy Dlarego ciekawe 
wydało mi s i ę spotkanre wspókzcsnych ludzi ze srarymt 
rcb rarn1. I na rym zaloże111u pos ranow ilcrn zbu dować mój 

spektakl. 
- Jaka zatem będzie inscenizacja' 
- Na scenie rearralnej sporka j.j się akto rzy . krórzy n1 (· b.;dą 

o.:lg ryll'a l1 sz tuki , .J!e powspomin• j.! rcrn;iry pasror.1łkowe. 
Będzie ro pewnego rodza1u 1mprowizaq<ł. króra z czasem 
zmieni sit[ w iluz1ę rcatraln~. Pokaz<; bJlansowarnc pomiędzy 

powagą bibli1ną. a 1uszą p.1mięci>) o kolędowaniu 
- Bardzo poważnie to brzmi. 

- Będzie ro spo rbntc akrorów z publicznością. na kanwrc 

dawnych rcks rów J rnclodii. Muzyk.i na potrzeby naszego 
spekta klu zesrała spcqalnie zaaranŻOll'an.l przez Mikoldp 
Blajdę. Dzięki remu orrzyrnala niezwykle atrakcyjne brzrn1e111e. 

- W telewizyjnej inscenizacji akcję Pastorałki umiejscowił Pan 
w wiejskiej chacie , do której schodzi się niemal cala wieś w 

oczekiwan iu na jasełkowe przedstawienie. 
- \Vówcz;is chciałem stwor:w<' obraz z cz.1sów, k1 cd1· Sch iller 

napisał Pastora Ikr Po1awil a się ,góra lska char,1, przypci.rlc, 

którzy się schodzą, rrupa kol ędn ików. r.1kze g6ral1 z lCJ s.1me1 
wsi. I jCdni drugim odegrali hi s torię narodzrn Jezusa Dwa 

plany - wspókzcsny i biblii ny dz1ęk1 techn ice filmowania 
mogry s1<; przenikać. 



Pastorałka 

- Jak będzie na scenie Opery Krakowskiej? 
- Nie będzie dwóch planów, a akqa będzie wspólczesna. 

Wszystko się wydarzy dziś, w rearrze, do którego przyjdą 

ludzie by się spotkać przy kolędowaniu. Jednak na scenie 
popw1 się to, co ma być w psełkach, niemal jak z obrazka. 

- Będzie Dzieciąrko, Marka Boska, Józef, Trzej Królowie 

ird„? 
. Tak, choć nie będzie takiej dosłownośc1, jak w relewizy1ne1 

1nscenizac11. gdzie posLC-Lcgólne sceny aranŻowalem 
1,v nawiązriniu do starego malarscwa. 

- Jak poradził Pan sobie z muzyką? Śpiewanie w ludowych 

jasełkach kolęd czy pasrorałek ustawionym operowym głosem 
jesc pewnego rodzaju fałszem, zgrzycem. 

- Śpiewacy nie będą wykonywali kolęd operową manierą. 
Ale ich głosy muszą być ustawione, gdyż wers1a przedstawienia 
będzie akustyczna, bez mikroportów. Forma śpiewania 1esr 

jednak raczej aktorska. ·w osiągnięciu rego celu bardzo 
pomagaią m1 dwaj kierownicy muzyczni Tomasz Tokarczyk 
1 Mikołaj Bla1da. Myślę. Że brzmienie orkiesrry, chóru 
j pięknych głosów solowych zaskoczy publiczność. W dźwięku 

będzie to bliżej musicalu niż opery. 

- Do udziału w Pastorałce zaprosił Pan także akcorów 

z teatru dramatycznego. 
iV!.in. Bożenę Adamek, Krzysztofa Jędryska, Rafała 

Jędrzejc żyb, Jerzego Święcha. Powierzyłem im role 
nieśpiewane. Śpiewaków operowych zmuszJm naromiasr nie 
rylko do mówienia na scenie, co jesr dla nich bardzo trudne, 

ale rakże do bardzo współczesnego grania, przy jednoczesnym 
używaniu archaicznego 1ęzyka. A wszysrko po ro, by oddać 

prawdę Pas1oralk1 Schillera. 

- Denerwuje się Pan przed premierą? 
- Jak zawsze. choć w rym wypadku jestem pewien, ze 

widzowie będą wychodzili ze spektaklu usarysfakqonowani 
i uradowali rym, iż mieli okazję powspom10ać, wzruszyć się 

i pośpiewać kolęcly. Jesrern rakże przekonany, Że nie s kończy 

się na kilku przedsrawten1ach w okresie św1ąrecznym 1 ze 

Pastora/ka będzie żyć w Operze Krakowskiq swoim życiem. 

Rozm;iwiała Agnieszka l'vlalaryńskd -Sr Jnktcwicz 

Opera Krakowska 

LacoAdamik 
reżyseria 

R~zr~ .:r rc,Hc1lny. ldrno\vy i upa owy. nvórca widoni~k celew17yjnych. 
koncnrów piosl·nki ,tk.r o rski,· j. t°t' t i\\· ~ili . \V I 97 3 roku uk u11cz>•I 

\ V)'d1.1a l Filmowy - FAf\ I Ak.idc11111 S/.t uk w Pr. dzc. O d 1972 roku 
w>p61pracuje z T• k " i 1, j ą Po l ską , oddzia ły "' Lodz i. Krakowie 
i \ \',trs7 :i w1 t l . \ V L1(;tch ! 9 82 - 1990 pr.1-.: ow.d j;iku rcL.y:::.e r 1\ ' Te.1r r1.r 
\)./i c\ ki n1 w \Vac :1z~1w 1 c. 

Rcip·łT słx kuk ! i opt: ro'>vych: w Kuk.o\\ ie "Dvdo1M 1 Enrn s.:. , ł r 1 (j ll 

z L rn1111irmoor, A1aHut, P1lSJo raiL1 1 Str1u.:1~y du1or1 l osca ) , \ \' .n 57 . .lW i L~ 

(ilmad1gi di Ca:rla, IVm lr figara, Cw rod;irjskrfla, 1\.111 ,1.: Igo r Król Ro,~a. 

L.iol)' kag1 1(1k,\ . Łodz< (Carmm . C)iJ"'"" '' · Makba ). W rocl.1w1t \.Ha lka , 
Sprz.cdll na 11ar2:f c.:0111l ) , By·d \!_ O ':i/. C-.t~· fHn: bina Afarira, Marirn , Tosra i, 

Bycom1u (A 1da , Naburro, 1 mn1bamrr ) a c.1kLc na :>ct na l<ł~ra n icz n yrh 

w Dorrmund 71 ,· (Król Rogrr) i Lirgt: (Z/ ty .!og11cik 1. 

Jako ró •y!'n ::.pt kDkl1 d r.1 m.1ru c-clc\\·1zy1ncgo zn:<1l izo~v::ił. m.1n.: 

['tllrasa 1 1Vfe/1sandt :V1a<1rr linck.1, "''p ółnw < Agnic;tk<] Holland 
l. ortn .:tffria A. de fvl ussc ta, Bo~ys,1 Cod1 11wwa Pusz ki na, El:.birl[t królowq 
A11g/11 Bruck nera. f tdq J. RaC1 nc

0

a, Kr6/a [,~)·pa Sol okks a. Don Ca rlosa 
or;iz I'1uloralkr Schdl cr:1. Zdobywc.·1 nJ~rodr lvl1 nis t r.1 Kultury RP 
zo n .1 1 ł e p s?,) r<: ;i ł iz" j~ sz ru k1 pn lskirj za spckt.1 kl Pr.::ybyo,: Narbo1111y 

( 1998) : Z lora fask .1 regionu śł ,1 s k i ego z.i na1lcpsz:1 rczysc n': opera 
T annhii°Hsff ( .20 0 21. za nztjlcp :i.zy .... p1.:ktc1k! : rnus1c1\ Dy.;,urn ~· .!n o~ ·i. 

oper .J A 1tf41 ( .Hl04) : n.1grod .1 prezes.a T ele wizji Polski (j za 1- ~1 łoks ?r 1.d t 

r w~lrczoś ci rclcwizvj n~;j , t 9 9 ~ ; Zlo (J T dr1.. L A nJ i\1 ięd z ;n .1 rodm1 ~' m 

Konkursie D r;11natów T clcw1l yjnych prz>· Prix Iralia za ;;:pi;krnkl Król 
[;,iyp ( !99 J ) . 

Dl a te.nrów dram~u rcz.n~rth reżyserował m.i n.: Don Carlosa 5,-hdlcr.1 

(Sr :~ry Teatr, Kr;:ików) , [ '{l lowa n1 c 1111 karahtr~v <.J ł o wJi: k 1 c50 'Tt .it r 

At.enc wn . \V;) rs?.1w:1 / . ~Voy.ucka Blichncr.1 (w!)pól ni c z i\ . Ho ll .rnd. T c.Hr 

im. Sr. J:ir.:ic-o , Ol szty n \ Frd11 R;ic inc'a t r ea l [' Pow ::i L~..:h ny. \ Var-.LJ\Lt) , 

Kto srr bo1 V.»:g i1111 Woo/( Iber"> ,T e:irr Sl.p ki. K.Ho" icc). Oprr[lll Ir.!)' 

gros.:t Brcc hr.1 i \Vf' db ',T~ ;:i t r Syre na . \V ~tr sz:nL1 ·1 or.1z Kr:i 111 ~ r 1 Mmka ll11 

Sch il k r ~ (T e,1rr ini . A. f\f 1i:k icw1 -z;1. C i.prorhowa) . 

Re ?!'H Fi lmów tdcwi z:· jnych : fVsttt~n_ 1 li ug , Cha m. Af[ ;c.;y.:.na 

n1 tpct ri tb11y (film f.1bu l.1rno or.n se r irdu Crimm . 



Pastorałka 

Mikołaj Blajda 
kierownictwo muzyczne 

Abso lwent Akademii Muzy i.:znq w Kr;l kowic . \\.'::ipó l p r. 1t.. owa ł m.in. 

·1.. Zvb nHrnt1.: :11 Koni1.: cz n)·ni , J .1 11t m K.nHym T\i wluśk l nv i (' zc m, J. t .1k żc 

7 h ign it'W\ Ks1.1zk1cm i Pi~ crcm Rubi kiem. \,\' ~· s t: ~ powa ł 111. 111. 

z Orkic .„ L rą Pohk i c~o R.1di .1 , Chó rcn1 Polski 1:go R,1di .1, Ork1-..: srran1 i 
1: il h.l[monii Św1 ~ ro k rz)'~ k icj i Jrlc niogó rsk1 cj. Orki c_,t rą Ak.1dem1i 
Bcct hovc n m \•)k 1c1. 

Ar.i n t.e r i kompo7ytor, aucor pwc;. tfh:k, 0pr.1u )\o,.•,11i mL1zyk i filmowej 
i fl';::irr.1 łn c j . Jn.i:; t runwnr.1 lis:r;:i {m. in . w"pólpr:ic.1 z Jo .11111.! S low iósJ.4 , 

pny .1u tor, kiej pl)' ric .Hl p tk 1 .A1ożoz b)'ć"} 

/\ rr y:.;r.1 k.1h.irrrowy. wspóh:i lo 7.ycid ka1b.ircru rr1u7ycznego .. Kw.u rer 

Okaz jontdnr ''. z h ó rym zdobył nagrod y na w i i; k ~1.;u; i t c l\ t l\\ J li 

kob.irc1owy h w kra1u. 

Opera Krakowska 

Tomasz Tokarczyk 
kierownictwo muzyczne, 

dyrygent 

Ukorl ~· 1 y ł /\ k.1 dem1~ l'v1uzvan ą w f...r .1k ow 1 ~ n.t dwó !1 kinu nk.1:h : 

srudi<1 d n ygcnckic - w kl.l!)ic pro f. J ~ncgo J..: :l d twir7a \drplom 
z wyró z.nu: n il! m oraz sru dt,1 \1.-1 nl1111Sl )T7.. nc - \Y kl .L.;; ic J or . Ev.·:i: 
SLub ~-J,irgo 11. Do)>kon;:i ld S\VO JC' umi ejtt t no; ; d yr\'gC"n.fkic u r·rn f. 
Helmuch.1 Ri llrng> Srun g.ir c. ll.1ch O r„gn n Fc <e i\ll USA. u prur. 
J t.HlJ'>J A lek~> c\Vilno. Lir w1) or~z u pro( J t:rz.c~o SJ. h\;lfi)W!-ki t;go . 

Jen l.1 urc,tcm I nag roJy IIJ Og<,lnopol kiego f> rngl.1du :V!lo,frch 
Oyrvge nró \,. im. W 1ro hfa L11rosb\\':<:kirgo \\ Bi al~· m stoku .. _2.002 ·,, 

Na VII l\[itt dzynJrodawrm Konkurei.u· Drry'J!cntÓ\\ im. LlrLcg_or1..:t 

r1rclbe rgJ. w K.llO\\· icad1 .200 ) ; orr~r 1 .lł 1'. IL" d.il St on Jny:i.. zcrn.t 

Pol kich t\ rr ys lów :'vht7.} k0v. ura z :--.1 ..J groi..lt; ~lO\\ .HL\1 !-Lcnid AulOrćrn 

Z.\ IKS dla naj lcp,zego obkiego u.:Lo<ni •· 
'A' !tpól pr.1cow.1 i z. ork1t!-tr.11ni ~ } "'~ ni .1 n~· n11 wi~k s 1ośn polski ch 

ł~lh.1rmor 11 i , O rki ..: cr,1 r\k. .u„1l"mii Bccth o\C.· now -. ktcj. \ \':i r!!L.}WSiq 

Orki..:-.rr~ Rad iow;! · \\ ' sć"zoni c 1999/ 2. 0l)O br ł drrn~~ n ccm T Jrnows k1 CJ 

Orkio tr) K.1mcrJ l11<j . W l.tt .lfh 2002 · 2 (>0-f pdm l f1111 kcj \ kii- ; on 11ik.1 
m111 yc1 nego i drrygc nc ~1 O per:. na Z .rn1 ku \\ Sz, zcc int t' . 

VV 2004- r. obją ł MJ rn.iwislu k icrO\\ n tk.l orkieH ry i d y· ry~cnrJ 

w O perze Kr.\ kO" .>kicj. 



Pastorałka 

Barbara Kędzierska 
scenografia i kostiumy 

Jesc ,bso lll'cnck' WyJ z.iału Archrrckrur y Wn~rr"l. Ak.d crnri 

Sztuk P i~k n ych w \Varv .. 1wre. \V dorobku .1rc ys rycz.n)' lll pos i.:idJ 

SLcn og r.1f1 1:: re<lt rJ. ln e. ope rowe, cdew1zy1nc 1 Glm owe. 

\Vspó l pr;:icowała l r e.n rem \Viclkirn \V War szawie (m.in. Cza rodllt'JSk1 
fl" Mozarr.1. Fide lio Bccrhovcn,, Włoszka w Algicw Ro, <1 ni cgo. Manrri 
P:idcrcwsk icgo) . pe rą Dolnoś.L!s.k,l we WrocLnviu \ Spru dana nar~r.:ona 

Smc«rny. Ca r111rn Bi zct.1, Halka Monruszk >) . Ope rą Krrlkowsk1 (Dydona 
1 Lnea.sz Pu rccb, "fosca Pucc iniego . b1r;a l. Lunmrrmoor Don1 zcrri ego . 

Makbn Verdi <' o, St rtrsz.n y dwór Moniu szki'!, Pob.kim T ca rrcm Tańca 

w Pozn:iniu , T t.u rr m \.V1el kim w Łodl' i \ C)' ru/ik Stw1/ski Ross iniego). 

Oper.i Ś l ąs k .i "' Byro mr u, Ope rą Nov' " Bydgo'7.c7y. Ws półprarnw,1 ła 
przy in scc ni z:tc )i Strasz.nc~0 dwom Moniusz ki w C hic.1go. 

Srworz~· l a si:-c nog raf1 c 1 kosrium r do ll'ielu spck rakli T e<Hru T V m.i11.: 

Króla Edypa Sofoklesa, Ztgna1 lal<Czko CIJrl ndlero, Amadrns2a Shaffcrd. 

Matki Co11raxc Brcchr:i.. lV~ruda Buchne r;:i, Parn1rt111ka ,z Powsta nia 

Warszawsk t (~ O B1.d o!)LCw sk1cgo. Proiekr ow;iL::i. równ 1C L ~cc no~ r.1 fLe do 
konc ertów 1 du życ h m1 prLL arrysc yu.: 11 yLl1 . r.:tkich l·l k: 1-"cs ci wal Piose nki 

Po l;k rc) w Opolu , Mr ę dz y narodowy Fc·sr"val w So poC/c. 

W rr:.1t(".1ch dr;inury(1..nyr h zrc;:ilizo .... 1.1 b rn .i n.: Don Ca rlosa Sch illera 

(S rary Tea tr w Krakowie ) . Awantura w Ch1ogg1 Go ld on iego i Ftdra 
Racini„:

1
a (Tcar r Pow). zcchny \·V \VJrszJ.wic) . 

Opera Krakowska 

Jarosław Staniek 
choreografia 

Cho rcobr.if 1 r,_· ży :,c r. \Vicl o kror r'> :Vliscrz Po lski brNkd,111cc. 

Kszr.1 1, d s t ~ równic t. w z:ikrcs ic innych Cellin ik r:in 1.·..:1.: n~· ._ h ·r.rnicc 

współ c zesny . kl.1•;":zm· . pa ntum i111.1 . . 1krob,J[yk. r) . Z .1 ł o7; 1 grup> 

tJn (' t." ~ n 1 P'S9. 'v\l 1 9 9 -~ roku \l' r' ,\7 / , Z t."ipo łi.::rn zosr.d 1-vyn )Ln 1011} 

N;tgrod~ f z icn nik,uzy z.a kon ce rt „L>cb1u1{ ' w O pol u. 

T wó rc;i chon: ogr.1(Jl do ll"rn S1dt Si.01y ( n.1grod.1 Proydfn( .1. \ifi.1.;. c.1 

c...;d yn i , Hair, S.:arh\• , Dranda. :i. pckt.tkli 111u1}· Ln)1rh i mu.,. 1 c~ lowych . 

ko nc('nów Prz(·gl ądu Piosenk i Aktorski ej: B all111łv m1'tdtr t'W , llti/ 2.<J{ID. 
Kombina t. w„półpracowa ł przy rea l1Li1C j.1ch knnccnó" g\\ IJld ni u1yki. 

m.tn . J'\/irka Cave' a. R<?;')Crowa ł lub w~pó ł rcLrL'n.)'"'- <ł l takit: hn v 

mu s i Jlo\\ (· j.1k: /,·sus Cb rist S11 pcrsrar, Chuagt\ Hair • ~.lw jc.ar ... kJ 

prc m1r r.1 'Zurych. 200 4 

k sr f \\ órci p ierws4ego po lski ego show t;:inl.'CZ.ncgu Op1111a11u r 

(Pomorska Nag rod.1 t\rn·s r:1 Ln a <pckr.1kl rohr 20<1-f ' 

'l.lprczcnL ow;uicgo pode;.), koriccr ru \.V t: komc Europe. Srn·orz ;· ł 

chon;ugr.i fi tt do fi lmu fabularn ego ( 'hu Król \\' fL Ly:>t 1' 1i P. ~ ~ ulkin,1. 

A11[0r i rriy··w r h1p- hopowt:go proj ck cu r c,1 cr :il n c~o ł l. hlwtk , bJ lc ru 
Romeo ijidia Pro ko r1ew,1 7 .::: h o rt"""ll g rJ fią J. Srańk ~1. C{.{m1t11 T l: n:i 

pod st.iw il' oper;: Bizcu . tvfa ,,. o\ o 11n doro bku k1lk.1d:z1c, i.1c rc;d 1L.lCJ1 

t (-;:Hr.1l n rd·1 . p rogr.lmÓw TV L u:ledpków. \V1d o krornic o pr.t..:o \\')w.d 

ru ch sccn ic%ny do spe:kukl 1dr.1rn.11p: 1n r·""h w~potpr~1cuj <1c rn.in. 

z J. Jarock im i (j _ j Jr7.)'n ~ . 



~oraz to dalej, 
'Siopa się wali. 
Józei nieborak 
Kijem podpiera. 

Wiatr zewszqd wieje, 
me nie zagrzeje, 
Wicher do resztl} 

Strzechę obdziera ... 
Wiwat Pan Jezus! 

Wiwat IIlarl}ja! 
Wiwat Świętl} Józei. 

eata kompanija! 
Hmen. amen, 

Hmen, c1men, amen, 
Hmen. amen, Hmen! 

Pastorałka 

Za kolendę dziękujeml}, 
Zdrowia, szczęścia winszujemv 

Ila ten Ilowv Rok! 
Bqdźcie, państwo. szczęśliwl}mi. 

Oraz błogosławionvmi 
Ila ten Ilowv Rok! 

Opera Krakowska 

Partner 

StOW3rzyszen.ie 
Mtfośttlk.&.·~ 

Opera Krai«Jwsl<J 
1nsfylocjJ ktJllll1'f 
Wo 1ewćd z 1 wa 
Małopolskiego 

Opory , 
Kr;ikowslUl!J 

ARIA 

Palronat medialny I Media Patrons 
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KRAKOWSKA 

OPER A 
KRAKOWSKA 
ul Lubicz 48 
31-512 Kraków 
tel: 012 628 91 01 
fax: 012 628 91 03 
www.opera.krakow.pl 

Pastorałka 

REZERWACJA I RESERVATIONS 
ul. Lubicz 27, tel„ 012 628 91 13, 15, 17 

lax 012 628 9111, 
e-ma1I: b1lety@opera.krakow.pl 

pon1edztałek-p1ąlek 8:00 - 18:00 
Biuro Rezerwacji udziela wszelkich informacji na 

lemat repertuaru. spektakli, cen i dostępnoś c i biletów. 
Reservalion Othce gives any inlormal1on aooul 

repeno1re, perlormances, pnces and llc~elS a.ailab1l1ty. 

KASA BILETOWA SCENY OPEROWEJ 
OPERA'S BOX OFFICE 

w gmachu Teatru 1m. J. Słowackiego 
pl. Św. Ducha 1, tel„ 012 421 16 30 

e-mail: kasa.opera@neostrada.pl 
kasa czynna: poniedziałek, piątek. sobota 

1000 - 13 OO, 16.00 -19.00 
w1orek, środa, czwartek· 13.00 - 18.00 

niedztela 12.00 - 19.00 
Kasa bi letowa przy1mu1e karty kredy1owe 

Bo.< Off ce accepts mam cred•! cards 

Kierownik Działu Koordynacji Artystycznej 
Ar11sl!c Coordmalfon Manag~r Krzysztof Szafran 
Kierownik Działu Marketingu I Marketing Depanment Manager Katarzyna Wożniak 
Kierownik Sekcji Sprzedaży I Sale Sethon Manager Izabela Kosowska-Osman 

Scenografia została wykonana przez Zespół Techniczny Opery Krakowskiej 
Scenography developed by lhe Kraków Opera Techn ical Stall: 
Główny Spec1alista ds. Technicznych I Chief Tethnical Specoa!!st Andrzej Gurda 
Kierownik Produkcji I Product1on Manager Weronika Kowalczyk 
Kierownik Sceny I Slage Manager Grzegorz Wożniak 
Pracownia Scenotechniczna / lnstalmenl Sect1on Tadeusz Sajak 
Pracownia Akustyczna I Acusłlc Se1;11on Zbigniew Zawiślak 
Pracownia Elektryczna I Electncal Section Ryszard Starobrańskl 
Kierownik Pracowni Stolarskiej I Carpentry Seci1on Manaqer Henryk Czarnecki 
Pracownia Modelarska I Modellnu Sect ion Wacław Didur 
Pracownia Ślusarska I lronwark See11on Franciszek Szumny 
Pracownia Malarska I Pa1nlmg Sect•on Marek Jarosz 
Pracownia Krawiecka Damska I Ladies' Dressmak1ng Atelier Katarzyna Kłębczyk 
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