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JUTRO W TEATRZE IM. WANDY SIEMASZKOWEJ 
odbędzie się premie.:a „Pal!ltorałki" Leona Schill_era. Za
powiada ją czarujący plakat Jerzego Gra.nowskiego, ~11 
którym :wełniane bydlątko stanęło na dwoch parach nog 
obutych w krakowskie trzewiki i . pasiaste ~rtki, ~er
dające przy tym ogonem - nogą piąta. w buc1~ z ogi;iistą 
ostrogą. Zza bydlątka wełnianego. w przytulne) symb1oz,e 
wyłania się pucołowate oblicze Krakusa w czapce z pa
wim piórem. I tak oto mamy najkrótsza sy~tezę ,.Pa~t<>-: 
rałki": jej krakowskie rodowody, szopkarsk1e tradycJe 1 
rubaszny humor prostego ludu: 
Myślał o Bożonarodzeniowym widowisku Schiller jeszcze 
wtedy, gdy wszechobecność W~we_lu napierała ~a kra
kowską scenę sztukami Wyspiansk1ego, gdy w Zielony~ 
Baloniku pojawiła się pijana "Wieża Mariacka, a szopk i 
na Rynku, konstruowane przez zuchów z Krowodrzy, by
ły "najbardziej udanymi Wawelami z cynfolii i papier
mache. 
Wystawił „Pastorałkę" po raz p:erv.:szy w 1919 roku 

w 'featrze Polskim w \\."arszaw:e, potem w latach 
1923-24 woziła się z nią po kraju R ·1ta. 
Wystawił ją jako hołd oddany tr11dY;cji, ~jst.eriom 

iredniowiecznym, w XVII wieku s_zczegolnie m1łuJącym 
ich miniaturową odmianę - ~łaśme pastora~ę - ma
leńkie widowisko, składające się zwykle z kilku scen. 
Były wówczas tak popularne te wid?wiska dla ludu, ze 
nawet świetny poeta Wacław Potocki w 1673 r. stworzył 
poetycką wersję misterium Wielkanocnego. W ~amtocze
.snych intermediach pastorałka był;i nawet pierwszym 
mini-reportażem; przeszło . do historii. teatru jej. wysta
wienie w Krakowie na Boze Narodzenie 1657, gdzie naród 
zebrany w nieogrzanej szopie ujrzał publicznie ośmieszo
nego Szweda, który zgubił swój oddział. ro~bity prze~ 
marszałka Lubomirskiego, a znowu w Chełmie studenci 
wymyślili właściciela go~pody, do. której wstępują Józef 
1t Maryją, weteran€m WOJei;t koT.ack1ch„. 

Humor ludowy i poezJa czysta - oto co urzekało 
Schillera kiedy zamyślił gromadzić te stare zapisy ze
człowiec;nych widowisk. staropolskie kolędy, staropolskie 
'piewki ludowe. Była „Pastorałka" grywana przed wojną 
ciągle, tak w teatrach zawodo~vch j_ak i ~śr~ amato:ó~. 
Potem przyszły na nią lata ruełask1, bo J?kze tu mow1ć 
o ludowej naiwności prostaczków w Betleiem. gdy obo
wiązuje ' naukowy iwiatopogl!łd? ... Ale mimo to, ~irl\o tę 
11\ełaskę oficjalną, co I raz gdzieś wvtrvska.ła zródłem 
poezji. ba?'wnością scenografii. czarem muzyki. 

I oto jutro w Rzeszowie, po dwóch miesiącach prób, 

zobaczymy ją po raz pierw~y n• naszej scenie. 11.eiyae
rem „Pastorałki" jest LESZEK CZARNOTA - twórca 
wywodzący swoje rodowody z kręgu „Pantomimy" Hen
ryka Tomaszewskiego. 

- Aniołkowie, podejrzewam, będll ro11tą6czenl, esy 
ta\!:? - pytam pana Czarnotę. 

- Naturalnie. Robię tę „Pastorałkę" bardziej na mo
dłę tanecmą aniżeli pokutną. Kiedy śpiewają tę naj- , 
piękniejszą kolędę „Gdy się Chrystus rodzi" - aniołki 
tańczą ku rozweseleniu Dzieci11tka, Nie jest to · łatwo, tak 
przełamać stereotyp adoracji hieratycznej i ni~ było łat
wo z tym zespołem - a biel"Ze udział rzeczywiście cały 
zespół Teatru im. W. Siemaszkowej - postawić na rU<:h, 
taniec, ćwiczenia ci ała. Ale rezultaty tego wysiłku - zer
wanie z aktorstwem „kanapowym" - widzę oeromnie ko
rzystne dla mojej koncepcji spektaklu. 

- Czy wierny jest pan Schillerowi? 
- Absolutnie. Lubił on mówić przy okazji „Pastoralki": 

,.żeby to wszystko były rzeźby z c h 1 e ba"; usiłuję 
zachować tę przaśność, surowość ..• 

- A więc zdecydowanie odchodzi pan od amator
skiego grania wzruszającej „Pastorałki"? 
- Ideałem byłoby dysponować w spektaklu uwodowo
ścią aktora i wrażliwością proatego chłopa; jest to jed
nak połączenie niemożliwe. My, za..,odowcy, jesteśmy już 
„skażeni" i boję się trochfł o tę fascynację tarliw11 zda
rzeniem . o uniesienie, naiwnołć, 7.eby ich nie brakło w 
przedstawien iu. Ale pocieszam aię jednocześnie, że atmo
sfera premiery będzie moim naturalnym sprzymierzeń
cem. 

- Czy pr6bował pan zrobiE 1 „Pa.toralld" w in
termediach mini-rt'portaże ze współczesności, Jak to 
bywało w XVII wieku? 

- Nie. Zaufałem szczerości tej -poezji. nieco tylko zmle
n iaji\c schillerowski układ. A więc nie koflczę okrutni
k iem Herodem i śmierc i11, prtenoszę rxecz nieco wćze
śnie j, a f i nał oscyluje ku 1fybuchowi rado1ki t>asterzy. 
Jest ta część druga więc bardziej rubuzna, plebejska, 
roztańczona,. 

- llobił pan „Pastorałkę" }»rzed dwoma laty w Te
atrze Polskim we Wrocławł~: ezy po Rzeszowie będ" 
następn~ jej inscenizacje? 

- Nie • .Jest to utwór tak '(lttJtlł.y, gdzie wnystko musi 
być tak czyste i naiwne, że bałbym się raz jellu:ze tej 
poezji prostaczków rzucać w,zwuie. 

y , 

- Wiem, ie wykładał pan rdyserlę ruchu w Insły
tuole Teatralnym w Barcelonie, łamże wystawił pan 
pierwszy musical w Języku katalońskim „Bunt na far
mie" według Orvella, w okresie gor~cym dla. HinpanU, 
kiedy umierał dyktator. Wiem, że studiował pan re
żyserię na Uniwersytecie Yale w Stanach Zjednoczo
nych„. 

- I jestem „zakontraktowany" ja.ko wykładowca w 
Yale'u .do roku 1981; tamże wystawiłem „Escurial" Ghel
derodele'a, który dostał nagrodę za reżyserię. 

- I jednocześnie jest pan laureatem lńiaata Byd
l'O&zczy za „Sługę dwóch pan6w" Goldoniego oraz naj
świeższym laureatem - reżyserem za „Lizystratę" i 
„Rycerzy" Arystofanesa na festiwalu toruńskim. Teraz 
„Pastorałka''. Co łączy te z pozoru odległe insceniza
cje? 

- C~ła afera choreografii ruchu - najpr<Mkiej mówi11c. 
Wspamała poezja jest u mnie inspiracją do zapisu rucho
w ego przedstawienia. Przypomnę: jestem ucz.niem Toma
azewskielfo ... 

- Wracając do nauej Hopki: 1cenorraflę sapro-· 
Jektował scenograf wrocławski Marcin Wenzel; jelł 
to czołowe nazwisko w polskiej scenografii. Jaka jest 
ta szopka? 

• - Taka bardi:o kolorowa, z mansjonami, spod Sukien
nic. Kostiumy także zresztą eksplodują kolorem. 

- A muzyka, czy też kompozycji Leona Schlllera? 
- Schillera i Maklakiewicza, w układzie Zygmunta 

P iotrowskiego. Zespół mamy własny, prowadzi go Marek 
Kulikowiec. A więc muzyka żywa. 

- Specjalnie wyciągnęłam pana 1 teatru na tę roz
mowę, by nie podglądać przedstawienia I zachować 
cały urok śliczności scenograficznych na premierę. 
Zatem - dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w so
botę wieczorem już na ostatecznym kształcie „Pasto
rałki". 

- Zapraszamy. Zapraszamy na przedstaw ienie, które 
w tej chwili, k iedy ludzie są· porażeni i por6żnie'lli róż
n;ymi emocjami, znerwicowani ponad miarę, będzie 1peł
nt.llło fun!t.<:ję W1P<Jkajaj!łc11. będzie nia&ło ulgę, będzie ta
k im swoistym plastrem dobrej myśli t1a wszelkie roz
dn:imiania. 
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