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T eatra1ną tradycją jest wy
stawiać w okolicach bożo
narodzeniowego święta ja

kieś lekkie widowisko. A to ko
medię - najlepiej Fredry, a to 
staroświecki wodewil, a to współ
czesną śpiewogrę . Tradycja to 
przemożna, nie do ominięcia. Ani
mują ją bowiem siły potężne, 
jeśli nawet dziś nie decydujące 
o teatra•lnym ,,być", to mające 
na nie istotny wpływ. 

Po pierwsze - plan finanso
wy. Jego wykonanie w teatrach 
terenowych pozostaje zawsze w 
stosunku odwrotnie proporcjo
nalnym do ambicji repertuaro
wych. Jeśli oczywiście przez am
bkje repertuarowe rozumieć situ
kę ciężkostrawną - co niestety 
na teatralnej prowincji jest • 
znów regułą. W każdym razie 
i;iawet dyrektor-pięknoduch wie, 
ze raz do roku musi zrobić coś 
dla księgowego. 

Po drugie - uciecha publicz
ności. Widza mamy od dziecka 
vyychowywanego w przekonaniu, 
że teatr to narodowe • sakrum, 
strawa duchowa najwyższego rzę
du. Bywać trzeba, żeby sąsiedzi 
palcami nie wytykali, koledzy z 
pracy o brak kultury nie posą
dzali, lecz przyjemności z te~o 
nijakiej nie ma. I ten tak kształ
towny latami widz ośmiela się 
jeszcze mieć jakieś wewnętrzne 
przekonanie, oczekiwanie atawi
styczne chyba, że teatr to jed
nak mimo wszystko rozrywka. 
Ze owszem, powinien uczyć, lecz 
i bawić. 

Po trzesie - klimat świątecz-

ny. Wyjątkowa pora roku, kiedy 
ludzie odkładają swoje troski 
smutki , broń nr.wet, żeby zaznać 
kilku dni niezmąconej pogody. 
Także w naszym kraju, gdzie 
urywanie głów współrodakom 
jest głównym narodowym spor
tem, w okolicy Bożego Narodze
nia wszyscy chcą dawać i brać 
szczęście. 

Wszystkie te motywacje tea
tralne i pozateatralne mogą, po
łąciJone, obrodzić widowiskiem 
kasowym, pogodnym, lekkostra
wnym, a przy tym ambitnym. 
Rzadko się jednak zdarza w pra
ktyce współgranie tych elemen
tów. Na scenie rzeszowskiej, któ
rej piętą achillesową jest od da
wna repertuar, ~biera:no na 
gwiazdkowy prezent dla publi
czności albo błahe komedyjki w 
latach chudych, albo w latach 
rozpasania budżetowego . ckliwe 
wodewile. 

Tym większe więc i milsze za
skoczenie, że za sprawą dyrek
tora Wojciecha Zeidlera tegoro
czny prezent gwiazdkowy ziścił 
się w nieprzeciętnym kształcie 
Pastorałki Leona Schillera. Tru
dno o lepszy wybór. Nie ma w 
polskim repertuarze teatralnym. 
drugiego utworu łączącego tak, 
udanie popularny charakter .::..... 
stylizację 'folklorystyczną z wa
lorami literackimi, muzycznymi 
i choreograficznymi, tak mocno 
osadzonego w ludowej i narodo
wej tradycji kulturalnej, no i 
co tu dużo mówić, tematycznie 
tak a propos. 

„Pastor11łkę" wystawiono w Te-

Leon Schiller Pastorałka - scena zbiorowa. 

atrze im. Wandy Siemaszkowej 
po raz pierwszy. Aż trudno uwie
rzyć, że żaden z poprzednich dy
rektorów nie pokusił się o in
scenizację. Odstręczały ' spodzie
wane trudności realizacyjne -
koszt widowiska, wymag;mia• ta
neczne i wokalne, jakie sztuka 
stawia wykonawcom. Ale, jeśli 
mam być szczery, nie teatralne 
trudności spowodowały, że :to •pię
kne, rozrywkowe widowisko tra
fiło na scenę rzeszowską dopiero 
w trzydziestym piątym roku jej 
istnienia. Obawy ibyły raczej ipoza
teatralnej natury. Cói, ta•ka 
lokalna specyfika ... Dyrektor Zei
dler śmiało, bez kompleksów pod
szedł do sprawy. I Pastorałka 
jest! To jego pierwsza zasługa. 
Druga, że temu przedstawieniu 
zapewnił wybitnych realizato
rów - reżysera Leszka Czar
notę i seenografa Marcina Wen-
7Jla. Kształt Pastorałki to już 
kh zasługa. 

Scenograf zbudował klasyczną 
dekorację Pastorałki. Jest to try
ptykowy zarys szopki z dwoma 
planami rozegrania akcji - pod
wyższeniem i obs:i:ernym prosce
nium, przedłużonym aż na wido
wnię, 1g<lzie odbywa s~ wię
kszość ruchu scenicznego, roz
grywane są układy taneczne. 
Dekoracja jest w gruncie rzeczy 
prosta, rezygnuje z barokowego 
r-ozbuchania architektonicznego 
szopek krakowskich, lecz nie z 
ich bogactwa kolorystycznego. 
Mnogość użytych barwnych ref
lektorów i podświetlaczy czyni 
wnętrze sceny bajkowym. Ład
nie zaprojektowane i uszyte ką
stiumy, nad których kształtem 
nie :taciążył upiór naszych czą
sów - oszczędność, wzmocniły 

dodatkowo walor plastyczny przed-
stawienia. Szczególnie efekto-

1 
IWne stały się przez to chóry 
anielskie. Każde ich pojawienie 

I się to majste.rsztyk kompozycji 
- wynik połączenia wizji reży
sera i scenografa. 

Taniec, muzyka, śpiew - to 
właśnie walory rzeszowskiego 
przedstawienia. Widać po nim, że 
Leszek Czarnota ma za sobą lata 
pracy w zespole „Pantomimy" 
wrocławskiej. Reżyser zachował 
budowę, układ (z niewielką tyl
ko korektą kolejności scen) i za
sady inscenizacyjne Pastorałki 
wystawianej przez samego Schi
llera. Jej schemat ewoluował w 
trakcie autorskich realizacji -
od boi(>narodzeniowego miste
rium do literackiej stylizacji w 
słowie, pieśni i muzyce. Insceni
zacja Czarnety jest bliższa · tym 
późniejszym wersjom. W wypo
wiedziach przedpremierowych 
reżyser podkreślał, że chodzi mu 
raczej o widowiskową, roztań
czoną i rozśpiewaną, pogodną -
'aniżeli o pokutną Pastorałkę . 
Skazał tym samym siebie i' ze

spół na większy wysiłek. W Rze
szowie nie ma dobrych tradycji 
przedstawień, w których aktorzy 
prezentowaliby swój warsztat 
wszechstronnie, z pozytywnym 
skutkiem. W podobnych sytua
cjach ratowano się play-backiem. 
Nie.po radnych ruchów tanecznych 
nie mógł jednak zatuszować ża
den techniczny zabieg. Cóż oka~ 
zało się na przykładzie Pastorał
ki? Słuszność starej zasady: nie 
ma złych zespołów, są nieudolni 
kierownicy. Ten sam zespół ak
torski wcale dobrze tańczy, śpie
wa chórem i solo - bez żad
nych wzmacniaczy, pod akompa-

niament żywej orkiestry. Patrzy 
się na popisy taneczne, słucha 
wokalnych z prawdziwą przyje
mnością. A przy tym jest to sa
tysfakcja zarówno widza z pier
wszych rz~dów, jak i ostatnich. 
Najmocniejszą stroną wido

wiska są, jako się rzekło, wej
ścia chóru anielskiego. Także 
tańce pasterskie i brawurowy 
finał. Cały zespół teatru zasłu
żył na uznanie. Tym razem nie 
za mobilizację, lecz za jej osta
teczne efekty. Pośród kilkudzie
sięciu ról głównych i epizodycz~ 
nych były jednak szczególnie wy
różniające się i te chciałbym 
w:ymienić. 
Hieratyczną konwencję roli 

Marii trafnie oddała Maria Gó
ral. Trudno zresztą wyobrazić 
sobie inną możliwość zagrania 
Matki Bożej. Elementy parody
.styczno-groteskowe trafiły na
tomiast do kreacji innych postaci. 
Bardzo zręczny w tym stylu jest 
Piotr Grabowski, co bez trudu 
można było dostrzec w dwu je
go rolach - Archanioła Gabrie
la i Bartosa. Tymże tropem po
szli Zbigniew Zaremba (Herod), 
Ewa Józefczyk i Michał Kula 
(Ewjł i Adam), Józef Chrobak 
(Żyd), Jerzy Rudolf (Diabeł). Re
żyserowi przedstawienia wyraź
nie chodziło o taką konwencję 
gry aktorskiej - jako możliwej 
do przyjęcia we współczesnej, 
stylizowanej Pastorałce; tym sa
mym opozycyjnej wobec dawne
go, ludowego schematu odgry
wania szopki. Toteż nieliczne 
zresztą, ale obecne w przedsta
Wieni u próby odtworzenia tam
tej konwencji w postaci wy
krzykiwania kwestii i charakte
ryzującej bohatera, zastygłej po
zy, są dysonansem. Szkoda, że 
reżyser nie dokonał konse
kwentnego retuszu tych odmien
ności . interpretacyjnych. Ale to i 

są, oczywiście, dFobiazgi. 
Tak więc dużym nakładem 

wysiłku realizatorów, a i kosz
tów, dokonało się w Rzeszowie 
nieprzeciętne wydarzenie arty
styczne. Opłaciło się. W foyer 
teatru otworzono ponadto wy
stawę eksponatów etnograficz
nych związanych z obyczajem 
szopkarskim, które wypożyczyło 
Muzeum Okręgowe. Dzięki temu 
widzowie mają z sobą co począć 
podczas antraktu, a przy okazji 
jeszcze czegoś się nauczyć. To 
dobry pomysł, warto go częściej 
powielać. Chwyt reklamowy, ja
kim jest obudowanie wejścia do 
teatru atrapą szopki, wydaje mi 
~ę natomiast marnowaniem pie
niędzy. Mówi się o tym w mie
ście i zwraca uwagę dni kilka, 
potem działa przyzwyczajenie. 
Fama o dobrym przedstawieniu 
pójdzie natomiast zwykłymi 
międzyludzkimi kanałami i zro
bi swoje skuteczniej. 

Teatr im. W. Siemaszko
wej w Rzeszowie: Leon 
Schiller - Pastorałka. Mu
zyka: Leon Schiller i Jan 
Maklakiewicz. Reżyseria : Le
szek Czarnota. Scenografia: 
Marcin Wenzel. Opracowa
nie muzyczne: Zbigniew 
Piotrowski. Kierownictwo 
muzyczne: Marek Kuliko
wiec. Premiera - 13 gru -
nia 1980 T. 


