
YSTAWIENIE w 
XVII wieku. naj
prawdopodobniej 
w Krak.owie - bo 
i gdzieżby mogła 
brzmieć piękniej. 

Jdll nie u stóp Waweiu -
szopki Bożonarodzeniowej, w 
której pojawia · się Szwed o
śmieszony _ ·pobity przet woj
ska pana LubOmi-rslrlego, ciy
~iło w6wcz:as misterium l ;e
to cząstkQ najmniejsz-. pa
storałkę, zapowiedzią, ie i 
reportaż z dnia współczesne
go pomidclć idola w inter
mediach, rozc:b.ieła)ąc,ch so
czyst~ współczesnością 'li11to
rię o narodzeniu pańsk~m. 
Weszła ta inscenizacja do oli• 
cjałnej hhtorii teat.ru pol
skiego, choć działa się za
pewne w nie<>grzanej szopie i 
z.gromadziła widza plebe)s"kie· 
10; tamie znajdzie się ta.itie 
notatkę o misterium Boio
narodzenłowym z Chełma. 
1dzie studenci wymyślili kar· 
czmana, który jest wetera
nem wojen kozail:kich i po
dejmuje Maryję i. Józefem w 
tej kh w~r6wce do Betle· 
jem. . 

Kryd1na 

Swłerczewaka 

PO PREMIERZE F<>!· Z. POSTĘPSKl 

Z RZESZOWA OO BETLEJEM 
I to Betlejem jest tei jakby 

w Polsce, gdzieś koło Nowe
l<> Tar.gu. Kierdele owiec po
myka·ją, gromady paste.rz~ 
ta1\<:ują, w kotuchach na o• 
pak wywróconych, IÓfalskich 
kierpcach i pasiastych pc>r
tkach. A ta szopa .& sianem 
- to trochę mini - Wawel 
s papier machł i młodopol• 
akie siopld krCtWoders.kich 
zuchów, które tak pięknie aię 
wypiętrzały między Sukienni
cami a wieżą Maria.ck- i ta• 
kie rzewne pendant stanowi
ły ® pewnego wesela w &o· 
nowicach, które z panny M4-
kDłajczyk6wny i pana Rydla 
c:tyniło głównych bohaterów. 
A ie te chłopomanie młodo
polskie i folkl()fy bronowic
kie nie były takle zupełnie 
ła~we do wzełknłęcla w ary-' 
stokratyc~nyrn K.rako'Wie · ~ 
to wystarciy sobie pri~pom
nieć owo t-rzaśnlęcle dnwła
ml od loiy hrabiego Tarn0>w
sldego, gdy tea, fak oparzo
ny, wyskoczył z premiery Wy
aplańs.kiego „Wesela"". 

W teJ atm0$ferze r6.sl mło
dy. Leon Sch!ller oru jego 
marzenia o teattze ocromnym 
l najpierw arcy-polskim. Z je
go szperactwa po staropol
skfch tekstach powstała „Pa• 
storałka", co zaczllć miała ca
ły ciąg widowisk, prz.ei,nacio
nych na cały rok krakowski: 
miało tam być ł misterium 
pasyjne, WielkMtocne, i wese
la krakowskie, i tańce łmier
d - czyli wszystko co lud od 
wieków śpiewa.I, czym się ba
wdł. w co wienyl. Materiał 
był więc nieprzebrany • 

Realizacji "Pastorałka" do
czekała się jedna'k dopiero w 
1919 roku. w Warszawie, w 
całej materii ba.rdzo schille
rowska, jeśli dodać, te na
wet muzykę do niej sam 
ikomponował. Potem grywa
ła jłi Reduta Osterwy, w.zy
stkle teatry amatorskie, no i 
miała konkurenta w postad 
,.Betlejem pol&kiego" Lucja
na Rydla. 

W Rzeszowie zagra.no ją po 
ru pierwszy bez iadnych do
datłc6w czy odnie11ień. do tzw. 
sytuacji. Zagraoo ją ja.ko 
czysty powr6t widowiska 
schillero\vskiego, plebetskiego 
w zamyśle, newnego w tu
dO'ł,'.oścl kolęd, jut'-nego w 
tatkach l śpiewkach folklo
rystycinych. 

W Teatrze im. W. Siema
szikowej wystawił jl\ Leszek 
Cza.rnota, uczeń Tom31Szew
wsklego; z punktu widzenia 
teatralnej -roboty - jeit to 
łw(etne ćwiczenie d.!a całe.go 
zespołu, który „Pastorałka" 
wchłonęła. Zespół tańc:ty i 
tańczy z dyscyplin!\, co i raz 
czarując wdzięcznym ukła
dem pantomimicznym.. Zespół 
6p1ewa ł śp\ewa 1 dys~ypli
ną; widać, te prz:ypom.nlano 
mu o em"isjt głosu, dy.kcjl -
tych wnystlti.ćh sPrawach, 
które zawsze niepokoiły, gdy 
tabierał 1ię do przygotowa
nia widowiska muzycz.negn. 

Patrzyłam więc na „Pasto.. 
rałkę" I słuchałam "Putorał
ld" i niekłamaną sympatią. 
Wartkie przedstawienie, cza
rujące w swojej warstwie 
humorystyemej, w p!erW51.ej 
części bardzo poetyc·kie, a-do
racyjne, kameralne, podrzuca
jące inteligentn1' zabawę 
te.ksteni staropolskim. w dru
giej - • contr~!o - baTdzo 
plebejskiej, ipełł'le humoru. 
temperamentu, ludowej tn
dycji. 

Dawno }ut w ły:m teatrze 
nie było takiego Uoku jak na 
premiene i takich owacji. 
Więc gdy zatrzęsło się w sali 
na słowa, ie wprost z Rze
szowa idziemy do Betlejem, 
to tak S-Obie pomyślałam, że 
akurat dobry to będzie ty
tuł„. 

Scenografię i kMliumy do 
rzeszowskiej „Pastorałki" 
pr1ygotował Marcin Wenzel; 
bardzo t<>1 znakomity t1cenil
graf I batdzo plęk •Il ko
sU.umy na zele anielskimi. 

Mniej piękna wydała mi się 
szopka. moc11-o wy&tyliz.owa
na. w swoistej opozycji pozo
śtająca do ludowego bogac
twa tradycji. Swietny miał 
pomysł teatr na plastyeme 
wykorzystanie foyer, wypo
tyczając kilkanaście s.wpek i 
rz~zowskiego muzeum, 
stawionych na Ue zgrzeb
nych, lnianych płócien. Rze
szowscy twórćy ludowi, po
chowani na co dzień w prze
pastnych magazynach muze
alnych. z powodu „Pastorał
ki" zostali wyeksponowani na 
widok publiczny; szopka Izy. 
dora Błaszczaka, nieżyjącego 
j.uż rzetbia-r.za s.pod Lańcu
ta. urocll\ ~-oją dech zapie
rała„. 

Zoostał więc ten ,,spekta~l 
przygotow3ny z d'Uzll, kultu
rą i obudowany. pomy~łami 
bardzo smacznymi, poczyna
jąc od świetnego afisza Je
rzego Granowskiego, poprzez 
szopę drewnianą na frontow
nię teatru - a na starannym 
programie k<Jńc-ząc. 

Wystawiona w czasie wiel
kiego wrzenia spraw narodo
wych - zawiera w sobie 
„Pastorałka" element teatru 
kojącego ws'Zellde wrzenie, 
sięgają~y w głąti tra<iycji 
staropolskiej, obrzędowości, 
obyczaju. Wr6tyć ~j stąd na
leży ogromne powodzenie. 
Tym bardziej będzie uzasad
nione, ie dot~zy widowiska 
przy~ot-owimego starannie, z 
wielkim nakładem pra<:y 
powtairzam, dużą kul-turą. 

Teatr fm. W. Slemt.QJu>wd. 
Leon Sc&~.PlwOfał
ka~. JleiysMla: Lei~„ 

-nota. Asyst. ret.: Bolesław 
Werowsltl. SceDOł'rafia: Mar
cin Weniel. 011racowanie mu-

syczne: Zhllfnlew Piotrow
ski. Kierownictwo ma11ycs
nf!: Marek Knllkowlec. Ud 
biene cały se9pół. Pre ra: 
13 rrudnia 1918 r. 


