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ALEKSANDRA RUDNICKA 

" 
BETLEJEM LEŻY W POLSCE„ 
Niewiele jest sztuk w naszym repertuarze teatralnym, które zawsze, 

z jednakowo silną mocą przemawiają do każdego polskiego widza. Nie 
mają tej władzy nawet najwybitniejsze dzieła narodowej literatury 
dramatycznej: „Dziady", „Kordian", „Nie-Boska komedia", „Wesele", 
które aczkolwiek będąc utworami arcypolskimi i kanonicznymi, nie do
tarły jak dotąd „pod strzechy". 

Dramat taki, przemawiający do wszystkich polskich serc i umysłów -
bez względu na poziom inteligencji - dał scenie narodowej młodopol
ski poeta Lucjan Rydel autor „Betlejem polskiego". 

Plotki, anegdotki, półprawdy i prawdy 
· o Lucjanie Rydlu 

Postać Lucjana Rydla kojarzy się nam oczywiście z Panem Młodym 
z „Wesela". Znamy Rydla przede wszystkim takim, jakim pokazał go 
Wyspiański w swoim dramacie, jako zabawnego gadułę i entuzja
stycznego chłopomana. Ten zartobliwo-ironiczny portret Rydla nakre
ślony przez Wyspiańskiego uzupełni/ i jeszcze w sobie wlaśdwy sposób 
odbrązowi/ Boy w słynnej «Plotce o Weselu», w której przedstawił 
nie tylko genezę powstania sztuki Wyspi'Ońskiego, ale i szczegóły bul
wersującego ówczesny Kraków mezaliansu, jakim był ślub Rydla z 
chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. 

W ocenie Boya twórca „Betlejem ... " to komiczny gaduła, o którym 
krążył anegdotyczny wierszyk: 
I wciqż ta sama ballada -
Deszcz pada, pada, pada -
Rydel gada, gada, gada -
I znów ta sama ballada -
Rydel gada, gada, gada -
Deszcz pada, pada, pada - itd . 

Rydel jest dla Boya wcieleniem mieszczańskiego filistra i papiero
wego literata, przybierającego coraz to nowe artystyczne pozy. Jedną 
z niich była ludomania - idea zbliżenia się do ludu, której skrajną 
manifestację stanowiło właśnie małżeństwo inteligenta z wiejską dziew
czyną. 

„Pan Miody - pisze Boy w „Plotce„." - to chwilami szczery człowiek, 
to jednak zarazem ten literat w poszukiwaniu tematu, papierowy inte
ligent w zetknięciu ze wsiq, z którq nigdy nie stworzy organicznego 
połączenia . Dodajmy, iż sam Rydel ze swojq zmiętq twarzą, cerq bi
bliotecznego mola i wiecznymi binoklami na nosie, a zarazem w kie 
rezji i czapce zamiatającej powalę olbrzymim pawim piórem, był już 
zewnętrznie jakby humorystycznym tego „zbratania" symbolem„. 

„Wesele" i „Plotka ... " na dlugi czas ugruntowały taką właśnie opi· 
nię o Rydlu - komicznym gadatliwym inteligencie strojącym się w pa
wie pióra. Dziś w świetle najnowszych badań historyków literatury, 
gdy życie i twórczość poety zostaly na zawsze zamknięte i podsumo
wane, wiemy, że był to obraz niepełny, a przez to krzywdzący, bo 
zawierający tylko połowę prawdy. Musimy bowiem pamiętać, ie por
tret Rydla pozostawiony przez Wyspiańskiego i Boya odnosi się tyl· 
ko do · określonego okresu życia i twórczośd poety. Okresu, w którym 
rzeczywiście był on śmiesznym chłopomanem, który chadzał boso, pod 
spód nic nie wdziewał, zaś prawdziwa miłość do ludu i jego tra
dycji, dopiero w nim drzemała, by obudzić się póżnrej i zaowocować 
utworami wyrastającymi autentycznie z ducha twórczości ludowej. Fak
tem przełomowym w tym procesie zbliżania się do ludu był związek 
z Jadwrgą Miko/ajczykówną, dzięki któremu Rydel poznał codzienne 
życie wsi, a nie tylko jej odświętny, sielankowy obraz i rzeczywiście 
zrozumiał psychikę polskiego chłopa, jego sposób odbierania i odczu· 
wania świata. Małżeństwo z dziewczyną z ludu było w tym procesie 
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krokiem pierwszym, lecz nie przypadkowym, było następstwem głębokich 
przemyśleń i prawdziwej chęci odmiany iyca, szukania wartości i ce
lu istnienia, w innych sferach rzeczywistości, odległych od tych, z ja
kich wyrastał. Swadectwem tego jest list Lucjana Rydla napisany do 
K. Górskiego 8 lipca 1900, a więc na trzy miesiące przed ślubem: 

„Wiedz tedy, że długo ważyłem w sobie ws zystko, że całymi nocami 
nie spałem, wnikając w siebie. Chciałem się zbadać i odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy piękne tło sielanki w czasie żniwa, urok stroju 
kolorowego, sama urod a niezwykła nie mamią mnie i nie o ś lepiają na 
stronę wewnętrzną. (. .. ) Ja sam prze tworzy/em się wewnętrznie do nie 
poznania. („.) Zrozumiałem na res zcie, że jest piękność moralna wyższa 
nad pięknością sztuki, że sam artyzm bez g łę bo k iego podkładu czło
wieczeństwa jest zimny i pus ty. Rozumiesz?". 

„Droga do Bronowic" 

Dwudziestego listopada 1900 roku odbyło się słynne bronowickie 
wesele Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, które zapoczątko
wało nowy, ważny okres w życiu poety. Do Bronowic wiodła Rydla 
długa i kręta droga życia i twórczośr• . Opisuje ją dokładnie w swo
jej książce pod znamiennym tytułem - „Droga do Bronowic" - Józef 
Du~yk. Prowadziła ona z szacownego krakowskiego domu, gdzie 17 
ma1a 1870 roku w rodzinie profesora medycyny urodził się przyszly 
poeta Lucjan Rydel. Kolejne etapy życia młodego inteligenta wyzna
czały - nauka w Gimnazjum Sw. Anny (matura w 1888 r. w Gimnazjum 
Sw. Jacka) oraz studia prawno polityczne na Uniwersytecie Jagielloń
skim (1888-92) . Już w okresie gimnazjalnym próbował Rydel swoich 
sil poetyckich. Zalożyl wraz z przyjaciółmi: S: Wyspiańskim, L. Opień
skim, S. Estreicherem, K. Muszkowskim „Kółko literackie". Swoje zain
teresowania literacke rozwijał w czasie studiów, uczęszczając dodatko
wo na wykłady z historii literatury prowadzone przez S. Tarnowskiego. 
Był także współredaktorem pisma spoleczno-kulturalnego „Przegląd 
Akademicki". Z okresu studiów datuje się p rzyjaźń Rydla z Wł. Tetma
jerem i J. Mehofferem. Do pasji literackich dołączył Rydel zamiłowa
nia historyczne - był sluchaczem wykładów z historii prowadzonych na 
UJ przez jego wuja prof. St. Smolkę. Z powiązania tych dwoch zain
teresowań powstały najprawdopodobniej pierwsze dramaty Lucjana 
Rydla: „Mściwój" (ok. 1885/6; 1889 nagrodzony przez Akademię Umie
jętności), „Kościuszko" (1889), „Samuel Zborowski" (1889), „Maciejo
wice" (1891 ). 

Po ukończeniu studiów i otrzymaniu stopnia doktora nauk prawno
·politycznych (1894) odbył Rydel krótką podróż po Włoszech i Niem
czech. W 1895 roku przebywał w Warszawie, gdzie pisywał felietony 
na lamach „Gazety polskiej". W 1896 roku wyjechał jako stypendysta 
Akademii Umiejętności na studio do Paryża, skąd przesyłał do „Bi
blioteki Warszawskiej" kwartalne sprawozdania krytyczno-literackie pt. 
,.Ruch literacki zagranicą". Po powrocie do kroju zajął się działal
nością oświatową i popularyzatorską. 

Był już w tym czasie znanym i uznanym poetą, autorem cykli poetyc
kich: „Mojej matce", „Mitologie", „Chopin", „Hania", „Mojej żonie" 
wydanych w tomie „Poezje I" (1899) z rysunkami St. Wyspiańskiego. 
Poezję Rydla zarówno współcześni, jak i potomni ocenili zgodnie. Pod
kreślano dużą kulturę humanistyczną, wirtuozerię formy, bogactwo wier
szo, piękno stylu, ole jednocześnie zaznaczano brak własnego tonu, 
indywidualnego wyrazu, będącego odbiciem autentycznego przeżycia. 

„ Twórczo ść Ryd la to w pełn ym znaczeniu poesia docta - pis ał K. Cza
chowski - Jest w niej najlepsza erudyc ja akademicka, wyrobiona techni
ka pisarska, wie rsz doskon a ły i ogromnie giętki, polszczyzna wzorowa, 
ale brak żywego ne rwu bezpoś redności, zdecydowanego poglądu na 
świa t i indywidualnego stylu". · 

Podobnie ocenił dokonania poetyckie Rydla J. Krzyżanowski w swojej 
pracy „Neoromantyzm", mówiąc ponadto o przyczynach wielkiej po
czątkowo popularności i szybkiego zapmnienio, jakie spotkało poezję 
Rydla: 
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„Dorobkiem bogatym ilościowo i nawet ja kościowo wyróżni/ s ię Lu
cja n Rydel (1870-1918), w początkach stulecia poczytywany za jedn ego 
z najwybitniejszych przeds tawicieli młodego pokolen ia, z biegiem la t za ś 
zdegradowany nies łusznie do roli dos tawcy bana łów literackich. W oby
dwu tych poglądach doszło do głosu nieporozu mienie, polegające na 
tym, że wa runków na wielkiego poe~ę autor „Zaczarowanego kola" nie 
mia ł, że b y/ tylko świetnym wirtuozem motywów, które rychło ulegly 
spo;policeniu i zba na li zowaniu , czego na karb jeg0 tylko twórczoś ci 
k l aść niepodobna". 

Rydel był mistrzem mlodopolskich konwencji poetyckich kształtowa
nych w duchu rodzinnych hasel „sztuka dla sztuki' ' i europejskiego pa
rnasizmu. Jego chlonny, o szerokich horyzontach umysł i sprawny lite
racki warsztat szybko przyswoi! sobie nową modę literacką, zaś pu
bliczność kreowala go no kolejnego wielkiego poetę. Wśród wielu 
konwencjonalnych strof napisał też utwory, zachwycające do dziś dnia 
odmiennością stylu, jak piękna „Bajko o Kasi i Królewiczu", która do· 
wodzi, że Rydel był nie tylko utalentowanym rymotwórcą, ale i potra
fi! wznieść się na wyżyny prawdziwej poezji. 

l'odobne zarzuty - wtórności i broku oryg i nalności - stawiano drama
topisarstwu Rydla. Dotyczy to zwłaszcza sztuk napisanych w pierw
szym okresie twórczości, „Matko" (1891), „Dies irae" (1892), „z dobrego 
serca" (1897), „Jeńcy" (1902), „Na marne" (1895} . Jedynym utworem 
dramatycznym pochodzącym z tego okresu twórczości , w którym Rydel 
wypowiedział się własnym głosem był realistyczny obrazek „Z dobrego 
serca", opowiadający o poświęceniu młodej dziewczyny, która po śmier
ci siostry wyszła za mąż za swojego szwagra, by wychować osierocone 
dzieci. Ta prosta dydaktyczna historyjka zobrzmiala wzruszająco i praw
dziwie dzięki znakomicie sportretowanej postaci głównej bohaterki oraz 
pełnym realzmu postacom ze środowiska rzemieślników i miejskich nizin 
społecznych. Po raz pierwszy sięgną! też Rydel do środ'<ów h ~1 morystycz 
no-satyrycznych, które nadały jego utworowi żywszych barw. 

W historii dramatu pozostał Lucjan Rydel przede wszystkim jako 
autor „ Zaczarwanego kola'! (1899). Sztuka ta byla pisana na Konkurs 
im. I. Paderewskiego ogłoszony w 1899 ro ku 1•1 Warszaw:e i ot rzymała 
na nim Pierwszą Nagrodę przed innym znanym utworem „Karykatura
mi" A. Kisielewskiego. „Zaczarowane koło" cieszyło się · olbrzymią po
pularnością. Było przetłumaczone na kilka języków i doczekało się w 
1914 roku ekronizocji. Rydel za chwyci! barwnośc ią i ró ino rodn ością j ę · 
zyka. pięknem wierng, subtP. lnośc i q od ciuć , wyra ?istym rysunkiem p<:">
stoci, zręczną koni poz y c ją utworu i zmvslem t o\ru; n więc tym wszyst· 
kim, co stanowiło silę jego dramaturgii. 

Po „Zaczarowanym kole" uznano Rydla za jednego z ostatnich w 
naszej l iteraturze spadkobierców dramaturg.ii w stvlu szeksp1rowskim. 
Warto tu jednak przypomnieć opinię S. Wyspiańskiego, który po za
poznaniu się z tym dramatem, w liście dó Górskiego napisał, ie Rydla 
trudno „uznać w ogóle za dramatycznego autora". Stosunek Wyspiań
skiego do dramaturgii Rydla potwierdza Boy w u Plotce o „Weselu" "• 
pisząc o paryskiej korespondencji Wyspiańskiego do Rydla: 

„W li stach tych Wyspiański rozwija ciągły wysiłek, aby zmusić Rydln 
do lotu, do wielkich dziel ; sa m poch lonięty wówczas malarstwem, ocze 
kiwał po Rydlu, że wcie li w poezję to, co t łuk ło się w nim samym ; stra
ciwszy t ę n adzeję wziął się d o pisa nia sam, a na Rydla jak by machną ł 
rę k ą ". 

Wyspiańskiemu, genialnemu twórcy teatru już „Zaczarowane koło" 
odkryło pewne nie do pokonania granice talentu dramatopisarskiego 
Rydla. Opinia ogółu była jednak odmienna. Jak napisał F. Feldman: 
„Wierzono przez pewien czas, iż reprezentantem poezji na scenie 
zostanie Lucjan Rydel". 

Dalszą twórczością dramatyczną Rydel niejako zarówno potwierdził 
wątpienie Wyspiańskiego w wysoką rangę swojego talentu, jak i na
dzieje publiczności na to, że za jego sprawą przemówi ze sceny praw
dziwa poezja. Rzeczywiście nie wniosła nic nowego sztuka Rydla „Na 
zawsze" (1902) - dramat rodzinny z okresu Powstania Styczniowego, 
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jak i utwór o budującej patriotycznej wymowie „Bodenhaim" (1906), 
poruszający problematykę eksterminacji Polaków w ząborze pruskim. 
Nie osiągnął też wysokich dramatycznych tonów w trylogii „Zygmunt 
August" (1913), w której nakroślil wspaniały, barwny fresk życia wawel
skiego dworu, lecz nie potrafił dać odbicia tragicznej historii życia 
ostatniego z Jagiellonów. Mf.mo to stal się Rydel reprezentantem 
poezji na scenie; został nim jako autor „Betlejem polskiego" (1904). 

W ludowym kręgu 

Od pamiętnej bronowickiej weselnej nocy życie Rydla potoczyło się 
nowym torem. Aura skandalu jaka towarzyszyła temu wydarzeniu na 
długo stała się źródłem najprzeróżniejszych towarzystkich i prasowych 
sensacji. Dwór w Bronowicach, a potem w Toniach, dokąd wkrótce 
przeniósł się poeta wraz z rodziną, był stale odwiedzany przez żąd
nych frapującego tematu dziennikarzy. Z relacji, które przychodziły z 
Toni wyzierał nowy wizerunek Lucjana Rydla. Oczywiście uwagę żur
nalistów w pierwszym rzędzie przykuwały sprawy czysto zewnętrzne. 
Takie oto jak chłopskie urządzenie dworku w Toniach, czy ludowy 
strój poety; 
„Zajeżdżamy przed ganek. Wita nas go spodarz. Ubra ny je st w czer

wony kabat, perkalowe spodnie, w długich butach, w koszuli haftowa
nej, jak p rzystoi, kołnierz wiotki, sp ięty ko ra le m dosto jnvm. Wygląda 
ogromnie dziarsko . Ze strojem nie licu ją może nie co bino kle na oczach, 
ale trudno; pan Rydel jest krótkowidzem - i wie sam dobrze o tym nie
for tunnym szczególe". 

Ant. „Kurier W a rszawski" nr 295 z d n. 25.X. 1903 r. 
Obok opisów tego rodzaju pojawiały się jednak bardziej istotne 

informacje. Wynikało z nich, ie Rydel, który w dramacie Wyspiań
skiego uwieczni:ony został jako komiczny poeta, symbol młodopolskiego 
ludomana zakochanego w sielskim i bajecznie kolorowym obra?ie wsi 
i chłopa polskiego, stal się teraz na swój - zasługujący na głęboki 
szacunek i aprobatę - sposób, realizatorem odwiecznego dążenia pol
skiej szlachty postępowej i jej inteligenckich spadkobierców, do zbli· -
żenia z ludem. Rydlowskie urzeczywistnienie !iterac!<iego mitu „z pols
ką szlachtą, polski lud" łączyło w sobie romantyczną fascynację lu
dową kulturą, filozofią z pozytywi.styczną pracą u podstaw, polegającą 
na szerzeniu oświaty wśród chłopstwa. Entuzjasta wsi i chłopa, z naiw· 
nq euforią przejmujący niektóre zewnętrzne, dekoracyjne zwyczaje lu
du - jakam był Rydel w pierwszym okresie - za:nienil się w bystrego 
obserwatora życia i psychiki chłopa. Zrozumiał opiewaną przez ro· 
mantyków wielką potęgę duchową ludu, która wyrastała z poszanowa
nia i przechowywania narodowej kultury i tradycji. Wiedział, że si ła 
ta odpowiednio pokierowana mogłaby stać się za lą i:kiem odrodzen!a 
narodowego. 
"Powiadam panu - mówi/ w 1907 r. d ziennikarzowi „Tyg od nika ilus tro
wanego" K. Srokowskiemu - lud nasz je st znakomitym materia /em kul
turalnym i narodowym. Poznając go, uczy s ię d opie ro mierzyć tę l<rzyw
dę, którą mu wyrządzili jeqo gnębiciele i ... aochlebcv !». 

Z tą romantyczną świadomością wysokich wartości moralnych i na 
rodowych ludu polskiego szla ·w parze pozytywistyczna działalność 
wiejskiego bibliotekarza i nauczyciela. Rydel - niegdyś wzięty wykła
dowca kursów im. Baranieckego dla panienek i akademickich wykładów 
z historii sztuki, staje się ludowym nauczycielem historii. 
„(„.) regularnie o piątej w niedzielę mam tu w wiejs kiej szko le w yk /ad 
historii polskiej dla chłopców, 
(.„) Prawdziwa rozkosz mieć przed sobą dwustu akich zaciekawion ych, 
rozpalonych słuchaczy. Mała salka szkolna nabita, stoią w sieni, wie
szają się na oknach, siadają na gradusach około sto/u, pchają się w 
ławkach. 

Nie można sobie wyobrazić jak słuchają inteligęntnie i skwa pliwie („.) 
Warto by życie temu poświęcić, od wsi do wsi jeździć i uczyć , uczyć 
historii polskiej. („.) Zdaje mi się, kiedy do n ich mówię, że ja Pols kę z 
siebie wyjmuję, stokrotnie ją rozmnażam i każdemu z nich żywą, ogrom
ną, całą w piersi wkładam („.)". 

Obok propagowania czytelnictwa i nauczania historii Polski, poeta 
zaczął walkę o ludowy teatr. 
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„ Teatr wiejski przyszłości" 

Początek Rydlowskiej batalii o teatr dla ludu datuje się od 1899 
roku, gdy sejm galicyjski na wniosek chłopskiego posła uchwalił powo
łanie ludowego teatru wędrownego; wówczas to poeta zwrócił się do 
władz o powierzenie mu kierownictwa tej placówki. 

W dwa lata później wystąpił Rydel, w ogłoszonym w krakowskim 
„Czasie" artykule, przeciw zamknięciu teatru ludowego w Krokowie, 
mieszczącego się w ujeżdżalni Pod Kapucynami. Poeta zamoczył w 
swojej wypowiedzi olbrzymią rolę widowisk teatralnych w oświ,acie. 
wiejskiej, czego dowodem była popularność sceny ludowej. Autor ar
tykułu uważał, że widowiskowa sztuka teatru jest dla ludowego od
biorcy bardziej atrakcyjna i przystępna od książki, a zarazem pełni 
ważne funkcje społeczne i wychowawcze. 

Jednocześnie przystąpił poeta do tworzenia wlasnymi silami ama
torskiego teatru ludowego. W dworskiej stodole w Toniach wystawił 
wraz z wiejskim zespołem dwa akty „Kościuszki pod Racławicami" 
W. L. A.llczyca. 

Z tych konkretnych działań teatralnych, a także z szerokiej obserwa· 
cji życia chłopa, jego psychiki, potrzeb oraz zainteresowań kultural
nych, społecznych i politycznych, wyrósł Rydlowski program teatru lu
dowego. Wyłożył go dokładnie i obszernie w opublikowanym w 1903 r. 
w „Prze!llądzie Powszechnym" artykule pt. „Teatr wiejski przyszłośc!" 
będącym odpowiedzią na ankietę Zarządu Kółek Rolnych we Lwowu'! 
dotycząca działalności amatorskich scen ludowych. Praca Rydla po
ruszała zarówno zagadnienia profesjonalnych zespołów teatralnych, 
dających przedstawienia dla ludu, jak i amatorskich teatrów wiejskich. 
Jej autor odwoływał się raz po raz do wlasnych doświadczeń wynie
sionych z Toni. Rydel realizmem i znajomością teatru godną praw
dziwego menadżera teatralnego omawiał cały szereg spraw z dzia
łalności scen wiejskich. Zastanawiał się nod repertuarem, czase~ pra · 
cy teatrów ludowych - związanym z kalendarzem prac rolniczych 
- nad dekoracjami i cenami biletów. Wszystkie te problemy były roz
wiązywane pod jednym kątem - konkretnego adresata i współtwórcy 
tego teatru, którym miał być chłop. Nic więc dziwnego, . że Rydel w.ie
le miejsca poświęcił psychice chłopa, jego zamiłowaniom l1terack1m, 
historycznym, podkreślając przywiązanie ludu polskiego do wielkie.n 
bohaterów narodowej historii, do postaci legend, podań, klech i ba5 · 
ni, a także wskazując no jego głęboką religijność i patriotyzm. 

„A chłop hasz właśnie lubi przede ws zystkim literat urq historycznq. a 
zwłaszcza dzieje polskie - historii polskiej nigdy mu nie jest za wiele. 

(„.) To też dla nich by/oby rzeczą niesłychanie zajmującą zobaczyć 
na scenie królów polskich, choćby nie wszystkich, ale właśnie tych, 
którzy najgłębiej w pamięci ludu wrośli. Chrobrego, Kazimierza Wielkie
go, Jadwigę, Batorego z pomiędzy bohaterów Kościuszkę. 

(„ .) Obok utworów religijnej i historycznej treści mogłyby mieć w re 
pertuarze wiejskich teatrów niemałe znaczenie, także przedhistoryczne 
mity: Lech, Krakus, Wanda, Piast, a wreszcie osobny rozdział, niezmier
nie wdzięczny stanowiłyby klechdy i baśnie z opowiadań ludowych za
czerpnięte wprost ze znanego mu i ulubionego świata podań, wierzeń 
i legend, które przeważnie nawet są własnym wytworem ludowej wyobraź
ni. We wszystkich tych tematach tkwi na dnie religijno-patriotycrna 
myśl". 

Z tych spostrzeżeń naszkicował dalej Rydel swoją teorię dramatu 
dlo ludu. Miał to być dramat wysnuty z ludowych baśni, podań, ob
rzędów, wierzeń religijnych i narodowej historii, a w swojej formie na
wiązujący do tradycji ludowego teatru, która brała swój początek z 
widowisk religijnych, t jasełek, szopki, misteriów, mirakli. W ten spo
sób z połączenia pierwiastków ludowych, narodowych i chrześcijań
skich miał powstać dramat o wysokich wartościach nie tylko narodo
wych, ale i ogólnoludzkich. Dramat o jakim mówił Mickiewicz w „Lek
cji XVI". Rydel w swoim artykule wizję takiego dramatu nakreśli! 
wywodząc go z tradycji bożenarodzeniowych jasełek: 
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„Istniejące opracowania jasełek są nader liczne, przewaznte jednak 
mają one tę wadę, że narodzenie Chrystusowe bywa w nich przdstawia 
ne historycznie, podczas gdy wyobraźnia ludowa wszystkim zdarzeniom 
towarzyszącym narodzeniu Pańskiemu nada/a od dawien dawna rodzin
ny, polski, miejscowy nastrój i koloryt. 

Niech nam w Jasełkach nikt nie przedstawia, że Jezus urodzi/ się w 
Palestynie w jakim ś ciepłym kraju palm i figowców i że przychodzą do 
betlejemskiej stajni jacyś hebrajscy półnadzy pasterze („.) Betlejem leży 
w Polsce, gdzieś w Krakowskiem, w Proszowskiem czy w Sandomierszczyź
nie („.) Do szopy cisną się tłumnie („.) Kuby, Mańki, Bartki. (. „) Mróz 
skrzypi pod nogami wspaniałego orszaku Trzech Królów, którzy brną z 
darami przez zaspy, wlokąc za sobą po śniegu złociste płaszcze („.) 
Jasełka takie, które by trzeba napisać, musiałyby być wysnute z kolęd, 
z kantyczek („.) Z tych kolęd naiwnych i w lichy rym poprostu ubra
nych, możnaby stworzyć dzieło wielkie, samodzielne, obraz Bożego Na 
rodzenia polskiego, dzieło takie, że nie tylko chłop, ale zdaje się każ
dy ew/by się głęboko wzruszony. Prowdziwy poeta utworem takim mógł
by przemówić do wszystkich warstw narodu i poruszyć najgłębsze po
kłady uczuć polskich i ludzkich". 

Sceniczne dzieje „Betlejem polskiego" 

Twórcą takiego dramatu stal się właśnie sam Lucjan Rydel. Wkrótce 
za pośrednictwem tego poety ze sceny przemówila najprawdziwsza po· 
ezja polska, poezja ludowa i narodowa zarazem. Rydel jak to od niego 
oczekiwano stal się reprezentantem poezji na scenie. 

Swoją ideę dramatu ludowego poeta zreolizowal najprawdopodobniej 
tuż po jej teoretycznym sformulowaniu w artykule „Teatr wiejskiej przy
szłości". Odwiedzający Rydla w 1903 roku dziennikarz ukrywający się 
pod skrótem ANT, napisal w 295 numerze „ Kuriera Warszawskiego" z 
dni o 25.X.1903 roku: 
„po 'chwili słyszymy del icje, rzecz najlep s zą, jakq napisal autor „Z acta· 
rowanego kola". Sq to ja sełka, zwyczajne jo selka krakowskie w obro 
bieniu p;:iety. Cala 11 ci iwność pomysłu, którq już Mickiewicz chwa li/ przed 
słuchaczami Kolegium francuskiego, pozostała nie tkn ięta, jeno wzmożo
na pierwastkierń świadomości dramatycznej„. 
Oczywi ście chodziło tu o fragmenty „Betlejem polskiego", nad któ

rym w tym czasie poeta pracowol. O;iinia nieznanego żurnalisty, o tym, 
że ma-,,y do czynienia z najlepszym dramatem Rydla całkowicie się 
potwierdza. świadczą o niej niezwykle bogate dzie je sceniczne tego 
dramatu, który należal do najpopularniejszych sztuk dwudziestolecia 
międzywojennego . Byl wystawiony co roku, w okresie Bożego Narodzenia 
przez co najmniej kilka teatrów w Polsce. Grano go również z powo
dzeniem na scenach czeskich w przekladzie zaprzyjaźnionego z Rydlem 
czeskiego poety F. Vondracka. Po raz pierwszy wystmviono jednak „Be
tlejem polskie" w Toniach. O prapremierze tego dramatu tak wspomi· 
nał w napisanej wiele lat później recenzji T. Boy - Żeleński: 

„Widziałem przed laty „Betlejem polskie" w stodole w Toniach grane 
przez miejscowych chłopów pod kierunkiem Rydla, w kostiumach które 
sporządzili sami, pracując nad tym całą zimę. By/o to ś liczne i wzru
szające przedstawienie, a wszystkie jego naiwności miały swój niepo 
równany wdzięk". · ,f'l 

Rydel urzeczywistni! więc swoje marzenie o ludowym teatrze, dał jed· 
nocześnie scenie narodowej sztukę niepowtarzalną - łączącą w sobie 
wielkiej klasy poezję z prostotą ludowej twórczości, dzielo narodowej 
klasyki i dramat popularny. Z wiejski.ego teatru w Toniach trafiła ona 
prosto na deski zawodowego teatru we Lwowie, gdzie dano jej pre
mierę 28 marca 1904 r. 
Weszło „Betlejem polskie" do repertuaru profesjonalnych scen 

ludowych. Jako pierwszy zagrał sztukę Rydla Teatr Ludowy w Krakowie 
zresztą w reźyserii samego autora współpracującego w sezonie 1904/ 1905 
z tą sceną. 

„Betlejem polskim" Lucjan Rydel nie tylko udowodnił, iź jest praw· 
dziwym poetą, ale dal leź definitywną odprawę wszelkiego rodzaju źar
tobliwym przytykom, dotyczącym jego chłopomanii. W „Betlejem„." po-
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kazał, iż czuje i rozumie duszę chłopa polskiego, jako malo kto, że 
zbliżył się do ludu w sposób autentyczny i szczery, zdobywając sobie 
miano przyjaciela ludu. 

Dzieło Rydlowskiej „ludomanii" znalazło wysokie uznanie w oczach 
Boya. W napbsanej w 1919 roku recenzji z przedstawienia „Betlejem •.. " 
w Teatrze Miejskim w Krakowie, Boy jawnie przyznał się do niewinnych 
złośliwości, jakich nie szczędziła Rydlowi krakowska bohema artystycz· 
na, jednocześnie zaś niejako odwolal swoją opinię wyrażoną na temat 
Rydla w „Plotce •.• " - przyznając autorowi „Zaczarowanego koła" miano 
utalentowanego poety. Jako, że recenzji Boya z „Betlejem.„" ni~t już 
nie pamięta, zaś „Plotkę ... " znają i powtarzają wszyscy warto tu przy· 
toczyć choćby fragment boyowskiej wypowiedzi: 

„Swojego czasu, w „Zielonym baloniku", bawiliśmy się często kosztem 
przezacnego, kochanego Lucka Rydla. Te wzajemne przedrzeźniania, nie
winne parodie, są odwiecznym zwyczajem artystycznej gromady; („.) 
torciki te nie przeszkpdzaly nam bynajmniej uważać Rydla za szczerego 
poetę a „Betlejem ... " jego za prawdziwy klejnocik naszego teatralnego 
piśmiennictwa. Rydel zna/oz/ w nim sekret trafienia do wszystkich serc, 
do każdego poziomu inteligencji, nie dopuszczając się ani na chwilę 
odstępstwa od dobrego smaku artysty". 

Misterium „wysnute z kolęd, z kantyczek" 
Twórczości Rydla stawiano zawsze zarzut braku oryginalności. Uważa· 

no go za znakomitego stylizatora, ze swobodą sięgającego po 
konwencje parnasistowskiej poezji, z łatwością oddającego nastrój ma· 
eterlinckowskich dramatów, umiejętnie przetwarzającego wątki literce· 
kie zaczerpnięte ze Słowackiego czy Szekspira. Patrząc pod tym kątem 
na dorobek literacki Rydla wydaje się rzeczą zadziwającą, że „Betlejem 
polskiego" - utworu wydawałoby się najmniej samodzielnego - taki zarzut 
nie spotkał. Przyczyna tego byla prosta. W „Betlejem ..• " poeta przekroczy! 
określony próg stylizacji, poza którym dzieło przestaje być tylko utworem 
w pewnym stylu a zaczyna żyć własnym, samoistnym życiem artystycz· 
nym. Ten proces, niejako oderwania się od wzorców stylia:acji i stworze
nie samodzielnego dzieła, przypomina zjawisko zupełnie mu przeciwne 
- takie stopiienie z wzorcami stylizacji, które daje utwór bliski orygina· 
lowi danego stylu tworzenia. W przypadku dramatu Rydla mamy do czy· 
nienia jakby z obydwoma tymi procesami jednocześnie. „Betlejem pol
skie" - jak to zauważył zapewne za sugestią samego Rydla cytowany 
wyżej dziennikarz podpisujący się Ant - łączy w sobie cechy autentycz
neqo utworu ludowego ze świadomą komoozycją dzieła literackiego. 

Zagadnieniom stylizacji w dramacie Rydla została poświęcona wnik
liwa rozprawa L. Talarowskiego »Problematyka stylizacji ludowej na 
przykładzie „Betlojem polskiego" L. Rydla«. Odsiania ona colą precyzję 
zabiegów stylizacyjnych Rydla i wskazuje jednocześnie na te elementy 
jego utworu, które czynią z „Betlejem polskiego" dzieło w pewien spo· 
sób nowatorskie. 

Krąg wzorców stylizacyjnych - czy też mówiąc inaczej - źródeł inspi· 
racji wskazywał sam Rydel w przytoczonym już tutaj fragmencie swojego 
artykułu „Teatr wiejskiej przyszłości". Mieści się w nim szereg zwyczajów lu
dowych, cala ludowa tradycja literacka i teatralna związana z obcho· 
dami Bożego Narodzenia w Polsce. Należą do nrch: zwyczaj kolędo
wania, zwyczaj chodzenia z szopką, z gwiazdą, z turoniem. gatunki dra
matyczne związane z tematyką Bożeqo Narodzeni·a takie jak: pastorał
ka, dialogi bożonarodzeniowe, herody, czy wreszcie bogate zbiory ko· 
lęd polskich. Początek owym zwyczajom ludowym dala oczywiście tra
dycja religijna, chrześcijańska związana z biblijnym~ przekazaniami na 
1·emat Bożego Narodzenia, które znalazły odbicie nie tylko w obrzędo· 
wości religijnej, ale i w formach teatralnych takich jak misteria bożona· 
rodzeniowe, z których wyrosła jedyna w swoim rodzaju specyfrcznie pols· 
ka forma ludowego teatru lalkowego - szopka, będąca najmniejszą od· 
mianą misterium. 

Szopka polska 
Ponieważ szopka - jej poetyka, dramaturgia i kształt teatralny -

byla bezpośrednim wzorcem Rydlowskiego „Betlejem„." poświęcimy jej 
trochę więcej uwagi. 
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Zwyczaj chodzenia z szopką spostrzeżono i odnotowano dopiero w 
XVIII wieku, ale jej historia jest dużo starsza. Szopkę często mylnie 
utożsamiano z jaselkami czyli adoracją żłobka, przy pomocy ustawianych 
wokół ołtarza nreruchomych figurek. Szopką nazywano wówczas stano, 
wiącą centralną część jasełek stajenkę. Jaselka wprowadził do kościoła 
katolickiego św. Franciszek z Asyżu na przelomie XI i Xll wieku. Mialy 
one służyć plastycznemu uzmysłowieniu historii Bożego Narodzenia i były 
ustawiane chyba glównie z myślą o dzeciach. Póżniej na wzór teatru 
lalek nieruchome figurki adorujące żlobek przekształciły się w animowane 
lalki . 

Chodzenie z szopką bylo połączone ze zwyczajem kolędowania. Byl to 
zwyczaj znany również na Zachodzie Europy, ale francuska (creche) i 
niemiecka (Krippe) różnila się zasadniczo od polskiej. Szopka francuska 
i niemiecka by la jedynie rodzajem obnośnych jasełek; nie pokazywano 
w niej przedstawień. Natomiast w szopce polskiej, jak i w wywodzącym 
się z niej ukraińskim wertepie sceny pasterskie byly odgrywane przez ży
wych aktorów, zaś sceny dziejące się w szopie przez lalki. 

Na początku XX wieku w Krakowie w środowisku artystycznej bohemy 
zgromadzonej wokół kabaretu „Zielony balonik" narodził się nowy ro
dzaj szopki - szopka literacka. Moment ten odnotował w swojej „Plotce 
o zielonym baloniku" niestrudzony kronikarz życia Krakowa z epoki fin 
de scecle'u Boy: 

„Było Io późną jesienią. Zbliżaly się święta Bożego Narodzenia, pora 
gdy szopki krakowskie, blyszczące jaskrawymi wyklejankami, kolorowymi 
szybkami, strzelające kończystemi wieżyczkami, wylegają na Rynek. Te 
szopki, ze swoim tradycyjnym tekslem, odtwarzanym przez bezrobotnych 
w zimie murarzy z Krowodrzy, a swoim Herodem, Trzema Królami, Kra
kowialwmi i góralem, lydkiem i panem Twardowskim, to przedmiot ma
rzeń i wzruszeń każdego chowanego w Krakowie dzieciaka . 

(„ .) z zapałem młodzi malarze wzięli się nocami do pracy. Kiedy szopka 
była gotowa, odbyły s ię uroczyste przeno siny jej do cul<ierni Michalika . 
Malarze nie ś li jq na wlasnych barach. Widok te j olbrzymiej budowli, 
rozmiarami i świetnością przewyiszajqcej oczywiście nies kończenie zwyk
le m ·Jrarskie szopki, wywolal poruszenie wśród „andrusów" krakowskich . 
Nie brakło pomruków niezadowolenia na tę niespodziewana konkuren
cję. („. ) Ta pierwsza szopka, wystawiona w lutym w 1906 r. obudziła e11-
t11zjazm jako objawienie nowej formy artystycznej, opartej na wspól
c/zialaniu wszystkich sz tuk: w sen nem życiu Krakowa by/ Io niebywaly 
wybuch wesolo5ci i swobody". 

Kroków w historii szopki odegra! niepoślednią rolę. To tutaj najprow· 
dopodobnej wypracowano znaną do dziś typowo krokowską (często 
nawi;qtując do architektury koścfola Mariackiego) formę architekto
niczną szopki. W jasełkach szopka-stajenka była częścią centralną, zaś 
w póżniejszej szopce stawala się tłem widowiska. Od strony techniczno· 
teatralnej konstrukcji, szopka była przenośną skrzynką, mającą kształt trzy
piętrowego budynku z wieżami. Budynek ten mieścit w sobie scenę wewnętrz· 
ną lub posiadał proscenium. Animator szopki byl umiejscowiony z tylu 
lub z boku. Szopka zachowała najistotniejszą czasowo-przestrzenną ce
chcę środniowiecznego teatru - symutaneizm, polegający na ukazywaniu 
wszystkich miejsc akcji na raz, a wydarzeń w sposób dągły. Wiązało się 
to z określonym rozplanowaniem miejsc akcji; najwyższe piętro szopki 
było przeznaczone dla ruchomego teatru mechanicznego - przesuwanych 
na taśmie figurek, zaś sceny misteryjne przedstawiane przez animowane 
lalki odgrywano we wnętrzu lub na proscenium. 

Najbardziej interesująco i niejasno przedstawia się zagadnienie tek
stu szopki. Jest to zupełnie nie przebadany grunt. Pierwsze teksty szopki 
polskiej zapi1>ane zostały dopiero w XIX wieku przez K. Estreichera. 
Wskazują one na pokrewieństwo szopki z innymi znanymi gatunkami 
dramatu staropolskiego - herodami, marszałkami a zwłaszcza z pasto
ralką, krótkim, skladającym się z kilku si:en misterium, którego bohate
rami są pasterze. Tekst szopki łączy w sobie elementy religijne i świec
kie. Część religijna oparta jest na dialogach bożonarodzeniowych i· ko
lędach. Część świecką, którą pojawiła się w szopce dopiero w XVIII 
wieku, stanowiły interludia. 
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Szopka polska Lucjana Rydla 

Teatralny pomysł „Betlejem polskiego" w1daje się być bardzo prosty, 
polega on na adaptacj~ lalkowego teatru szopkowego na teatr żywego 
planu, w którym aktorzy odgrywają zarówno sceny pasterskie, jak i wy
stępują w rolach szopkowych postaci odtwarzanych dotąd przez lalki. 

Ten teatralny chwyt służył określonym założeniom artystyczno-ideolo
gicznym. Byl nie tylko swoistą formą nobilitacji miniaturowego ludowego 
teatru, który urzekał pięknem staropolskego obyczaju, ale i otwiera! ra· 
my do stworzenia dzieła większego, o większej sile oddzialywania niż 
małe misterium szopkowe. Podnioslej patriotycznej wymowie ideologicz
nej podporządkował poeta w sposób umiejętny poetykę szopki, nie tracąc 
przy tym nic z wzruszającej prostoty i piękna szopkowej poezji. 

Od strony dramaturgcznej „Betlejem„." zdaje się być powtórzeniem 
schematu kompozycyjnego szopki; akt pierwszy - Pasterze, akt drugi -
Herod, akt trzeci - Żłobek. Zaś między aktami - dwa interludia z udzia
łem tradycyjnych interludycznych postacii: Jędrka-Mędrka i żyda-Lejby 
w pierwszym oraz Diabla, Pana Twardowskiego, Żyda i Dziadka pro
szalnego w drugim. 

Na akcję sztuki składają się również znane wydarzenia szopkowego mis
terium opowiadane za pomocą kolęd, będących integralną częścią 
akcji dramatycznej. 

Pierwszy akt jest najbliższy ludowej poetyce szopkowej, ukazuje wi· 
gilijną historię przez polski obyczaj; jego bohaterami są polscy paste
rze, a Betlejem do którego się wybierają leży w Polsce. 

W drugim akcie dochodzi do glosu autorska interpretacja bożonaro· 
dzeniowej opowieści, zabarwiona już nie ludowymi wyobrażeniami lecz 
patriotycznym przesianiem. Bo nie tylko betlejemska stajenka zwiastu· 
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jąca nadzieję odrodzenia leży w Polsce, ale i pałac Heroda. Król-tyran 
- utożsamiany z Wilhelmem li jest w ujęciu Rydla symbolem ciemięż
ców narodu polskiego, a otaczający go dygnitarze są postaciami o 
wyraźnie aluzyjn-,.ch odsyłaczach w kierunku zaborców. Aluzyjna poetyka 
aktu drugiego „Betlejem polskiego" przypomina poetyką „Szopkę" (1849) 
T. Lenartowicza napisaną w okresie słynnej popowstaniowej paskiewiczow
skiej nocy, czasie największych prześladowań politycznych i zakazów cen
zury, kiedy to poezja polska skazana była na kryptograficzny charakter. 
Aluzyjne odniesi~nia aktu drugiego nabierają najsilniejszych dramatycznych 
tonów w scenie rozpędzonia przez żołnierzy Heroda, dążącego do Be
tlejem ludu, w którgo obronie stają anielskie hufce. W akcie drugim 
Rydel sięgnął po zupełnie odmienne środki artystyczne. Przede wszystkim 
odszedł od szopkowej konwencji językowej, w której wszystkie postaci 
mówią ludową gwarą. 

W Rydlowskiej szopce Herod i jego doradcy posługują się literacką 
polszczyzną, zaś Pasterze językiem stylizowanym na gwarę. W 
innym niż ludowa tradycja szopkowa ujęciu pokazał postać Szatana. Jest 
to Szatan rodem z modernistycznej poezji - wcielenie satanistycznego 
zła władającego światem. Natomiast dialog Heroda i Smierci przywodzi 
na myśl zgodne z szopką interpretacją średniowieczne wyobrażenie 
śmierci, znane choćby z „Rozmowy Mistrza ze śmiercią". Kostucha, tak 
jak i w słynnych tańcach śmierci (danse macabre) jest makabrycznym 
narzędziem boskiego wyroku, przed którym nikt się nie wymknie bez 
względu na to jak wysoko stoi w ziemskiej hierarchii. 

W a'.ccie trzecim w postaci hołdu be'llejemskiego dal Rydel barwną 
panora:n ~ polskilCh dziojów, Hołd niczym na obrazach Matejki, Jezu
sowi składa lud, przedstawiciele wszystkich regionów Polski, rzemieślni· 
Cf reprezentują:y różne zawody, a wreszcie zamast biblijnych egzotycz
nych Trzech Królów pojawia się cały poczet królów i książąt polskich 
od Piasta Kołodzieja począv1szy aż na Janie m Sobieskim skończyw
szy. Za nimi zaś kroczą bohaterowie walk o wolność Polski: Husarz, Kon
federat barski, Kosynier Kościuszki, Legionista Dąbrowskiego, Powstańcy 
z 1830 i 1863 roku, Uni~a. Mieszczka z poznańskiego, Dzieci z Wrześni 
i Legionista z 1914 r. Pojawieniu się każdej z tych postaci towarzyszy 
łącząca się z nią pieśń czy piosenka. Akt kończy scena koronacji Matki 
Boskiej na Królową Korony Polskiej i symboliczne przejęcie wszystk.ich 
Polaków, całego narodu pod obronę Najświętszej Marii Panny. W ten 
sposób zespala Rydel elementy religijne, narodowe i ludowe. Realizuje 
zamysł o dramacie dla ludu, w którym wyraziłoby się ludowe umiłowa
nie narodowych dziejów, wielkich polskich władców i bohaterów, a tak
że znalazłby odbicie polski obyczaj i kultura, w której olbrzymią rolę 
odgrywała religia chrześcijańska. 

Otwarta kompozycja trzeciego aktu umożliwi/a stale aktualizacje i uzu· 
pełnienia, będące dalszą sceniczną kontynuacją historii Polski 
szym wydaniu „Betlejem polskiego" (Kraków 1906 r.) pochód postaci 
historycznych zamyka Powstaniec z 1863 roku. W kolejnych wydaniach 
i scenicznych wystawieniach pojawili się coraz to nowi bohaterowie 
walk o Polskę: Rokitniańczyk, Powstanioc Górnośląski. Sam Rydel do· 
dal jeszcze później postać Legionisty z 1914 roku, a historia dopisuje 
te postaci, na karty Rydlowskiego dramatu po dziś dzień, czyniąc z 
„Betlejem polskiego" utwór stale aktualny, żywo obchodzący każdego 
Polaka. 

Ostatani rozdział 

„Betlejem polski.e" rozpoczyna ostatni rozdział twórczości Lucjana 
Rydla, w której, jak napisał K. Czechowski: „ujmują czytelnika lub widza 
dwa zwłaszcza czynniki „umiłowanie swojskości i h~torycznych 
narodowych". Tym swoim zainteresowaniom poeta pozostaje nadal wier· 
ny. świadczą o tym kolejne utwory wyrosłe z inspiracji ludową twórczoś
cią: „Pan Twardowski. Poemat w XVIII pieśniach" (1906) oraz stylizo
wane na opowieść niańki „Madejowe loże. Stara klechda dla młodych · 
czytelników w XVIII pieśniach z epilogiem" (1906). 
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Po odbytej w 1907 roku podróży do Grecji i na Bliski Wschód odży
wają też klasyczne upodobania Rydla. Ich plonem są dwa tomy prozy 
publicystyczno-kulturalnej: „Ferenie i Pejsidoros. Opowieść kultural
no-obyczajowa na tle igrzysk olimpijskich" (1908) oraz „z greckiego 
świata'' (1910). Nie zdołał już jednak poeta ukończyć rozpoczętego 
przed laty przekładu „Iliady", której „Pieśń I" z ilustracjami S. Wyspiań· 
skiego wydrukował w 1896 r. „Tygodnik Ilustrowany". Na podstawie 
dwunastu przetłumaczonych przez Rydla pieśni, można stwierdzić, ii jest to 
najlepszy z istniejących dotąd w języku polskim przekładów homeryckie
go eposu. Pozostawi/ natomiast poeta tlumaczenie: „Savantek" Molie
ra, „świecznika" A. de Musseta, „Amora i Psyche" Apuleiusza oraz 
wierszy: Anakreonta, Epid aura, Eurypidesa, Horacego, Pindara, G. W. 
Goethego i P. de Saint - Victora. 

Jak zawsze dużą rolę odgrywa w życiu Rydla teatr. W 1905 r. za 
dyrekcji L. Solskiego w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie pełni 
funkcję kierownika literackiego, zaś w sezonie 1915/ 16 obejmuje dyrek· 
cję tej sceny. 

Pasje historyczne Rydla znajdują odbicie w powstałych w tym 
okresie popularnych pracach z zakresu historii i historii kultury: „Królo
wa Jadwiga" (1910), „Przewodnik ludowy po Katedrze wawelskiej" (1913), 
„Warszawa i jej dzieje kulturalne i wojenne" (1915), „Wilno" (1915), 
„Mała historia Polski" (1917), „Dzieje Polski dla wszystkich" (1919). 

Rok 1914, początek I wojny światowej spędza Rydel wraz z rodziną 
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w Czechach - w Pradze i PardubicacH. Po powrocie do kraju w 1915 
roku zostaje redaktorem „Ilustrowanego Tygodnika Polskiego". 

Umiera na zapalenie płuc 8 kwietnia 1918 r. nie doczekawszy jedne
go z najradośniejszych momentów narodowej historii - odzyskania nie
podległości 11 listopada 1918 r. 

Od Jasełkowego widowiska narodowego 
do współczesnego music-hallu 

Narodowe widowisko jasełkowe „Betlejem polskie" L. Rydla otwiera 
nową kartę polskiej literatury i teatru inspirowanego przez bożonarodze
niową tradycję ludową ożywioną przez literacką aktualizację czerpaną 
z polskiej rzeczywistości. Jak zauważył Grzymała-Siedlecki, dziś mało kto 
wie o „Betlejem ... " «które stało się przecież wzorem dla wszystkich 
szopek - satyrycznych czy obrzędowych, jak i widowisk w rodzaju „Pa
storałek" Leona Schillera „. 

To właśnie wprost od tego dramatu, aluzyjności jego drugiego aktu, 
wiedzie droga do szopki „Zielonego balonika", do szopek satyryczno
politycznych dwudziestolecia międzywojennego, aż po najnowsze, od kil
ku lat niestety nie realizowane, szopki radiowe i telewizyjne. 

Inaczej zaowocowało narodowo-ludowe misterium Rydla wśród ludzi 
teatru, dla których „Betlejem polskie" było odkryciem na nowo staropol
skiej tradycji teatralnej. Nawiązywał do niej w swojej „Pastoralce"(1943) 
L. Schiller. Obecnie tę linię rekonstrukcji dramatu staropolskiego konty
nuuje K. Dejmek. 

Wzorem Rydla, sięgając do bożonarodzeniowych motywów ludowych 
i łączą je ponadto z fragmentami wielkich dziel narodowej literatury 
stworzył swoje „Jasełka na rok 1980" A. Jarecki, doprowadzając historię 
Polski do najnowszych sierpniowych wydarzeń. 

Zupełnie odmienny nurt nawiązania do Rydlowskiego „Betlejem .• " sta
nowią sztuki E. Brylla „Po górach, po chmurach" (1968) i „Kolęda Noc
ka" (1981). Są one udaną próbą adaptacji polskich widowisk teatral
nych opartych na narodowym folklorze, na współczesnych music-hall czy 
też odwrotnie, przystosowania formy nowoczesnej sztuki muzycznej do 
naszej rodzimej tradycjii. Bryll nadał temu gatunkowi nazwę zaczerpnię 
tą z historii teatru śpiewogry. Teksty bryllowskich śpiewo
gier bożonarodzeniowych są daleko idącym - w stosunku do stylizacji 
Rydla - poetyckim przetworzeniem szopkowych motywów w duch ory
ginalnej twórczości autora. Niemniej widowiska te w swojej poetyce 
podtrzymują w całości konwencję szopki. To, co w nich nowe, to opra
cowanie muzyczne. W przypadku „Po górach, po chmurach" mamy do 
czynienia z big-beatową wersją kolęd, zaś w „Kolędzie Nocce" z formą 
nowoczesnego oratorium kolędniczego, jak nazwał swą sztukę poeta 
w podtytule. 

W konfrontacji ze swoimi wspólczesnymi kontynuacjami takimi jak 
widowiska Brylla czy „Jasełka„ . " Jarockego „Betlejem polskie" nie tylko 
pokonuje próbę czasu, ale wykazuje cechy charakterystyczne dla wszyst 
kich dziel dużej miary - walor uniwersalności, powszechności i ponad 
czasowości. 

Sztuka Rydla jak to już zauważyli jemu wspólcześni jest odbierana 
przez wszystkie kręgi widzów, i podobnie jak wybitne utwory wyrastające 
przecież z określonej rzeczywistości historycznej, poddaje się ciągłej 
aktualizacji. 

Dziś, gdy po wielu latach nieobecności misterium rydlowskie wra
ca na polskie sceny warto upomnieć się o należne im miejsce w ka
nonie dramatycznym teatru polskiego, podobnie jak jego autorowi w 
panteonie narodowej literatury. 

Aleksandra Rudnicka 
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BOGDAN GADOŃ 
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EUGENIUSZ TYCHEK 
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WŁADYSŁAW MURAS 
Prace stolarskie 
STANISŁAW KROTOWSKI 
Szewc 
JóZEF JAWORSKI 
Slusarz 
KRZYSZTOF CHWIAŁKOWSKI-
Prace perukarskie 
ANNA PRZYWOJSKA 
Prace modelatorskie 
BOGUSŁAW PTYCIA 
Prace malarskie 
BERNARDYN PIKORA 
Tapicer 
RYSZARD KROLIKOWSKI 
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