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SCHlLLŁR ŻYWY 

Dziesięć lat temu umarl Leon Schiller. Urodzony w Krakowie w rn
ku 1887, mlody muzyk i początkujący dramaturg debiutuje w roku 1918 
na scenie wa>1:sza:wskiego Teatru Polskiego jako inscenizator i reżyser 

s.tyl.izawanej .komedii dell'a.rte „Miłość i loteria". Od tego debiutu do 
ostatniej jego inscenizacji, moni.uszkowskiej „Halki", wystawiOi!lej w ro
ku 1953 w Operze Warszawskiej, a zatem w ciągu 35 lat pracy twór
czej, Schiller wys.tawil na scenach polskich i zagrani=ych 139 sztuk 
i widowisk. Te dwie liczby składają się na całą epokę w nowożytnych 
dziejach teatru ipolskiego. W tych liczbach zawiera się rewolucyjna 
przemiana, obejmująca wszystkie dziedziny sztuki teatralnej, zarówno 
teorię jak i praktykę, zarówno ideologię jak i metodę kształtowania 

wizji sceni=ej, zarówno pojmowanie tradycji jak i tor01Wan:ie nowych 
dróg w przyszłość polskiej sceny. 

Schiller bo·wnem pierwszy w zarainiu rruruonego półwiecza sięgną! 
do źródeł staropowkich naszego teatru, od.sla:niając w „Szopce staro
polskiej", w „Historii o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim", w 
„Pastorałkach", zalążki nowej esencji widowiska. On pierwszy, poprzez. 
„Krakowiaków i Górali" i „Skalmierzanki", „Gody weselne" i „Kram 
z 1Piosenikami", „Podróż po Warszaw.ie" i „Królowę przedmieścia", na
wiązal do pol.sikiej tradycji ludowej, ukazując jej nieprzemijające wa
lory airtystycme i kulturowe. To Schiller, poprzez odkrywcze insceni
zacje arcyd:z!iel romantyzmu polskiego, takich jak „Dziady" i „Nieboska 
karnedia", „Kordian" i „Samuel Zborowski", „Wyzwolenie" i „Achil
leis", uwidocznił monumentalne zarysy teatru ogromnego, teatru db 
mas, o 'k.tórym marzyli Mickiewicz i Wyspi~ki. To Schiller, artysta 
rewolucyjny w istotnym sensie tego słowa, pokazal nieprzeczuwane 
mo:iiliwości tkwiące w teatrze zaangażowanym ideowo i połitycznie, 
lansując utwory postępowych dramaturgów i poetów, takie mięjzy 
innymi jak „Krzyczcie, Chiny". „Op Q·a za 3 grosze", „Cjamkali", „Przy
gody dzielnego wojaka Szwejka", „Kapitan z Koeipenik", .,Przestępcy". 
[ wreszcie Schiller, nie.slrudzony poszukiwacz i reformator, unowocze
śnił scenę polską, zaszczepiając jej najcenniejsze zdobycze awangardy 
teatraLY!ej, stosując konsekwentnie zasadę gry zespoł01Wej, szeroką or
kiestrację mas, nową technikę świateł, wieloplainową konstrukcję prze
str:z.en:i scenicznej, intelektualny rygor znaków i symbolów umownych. 

Ale Schiller był nie tylko odnowicielem tradycji postępow:i:ch, 
rz0C2IDikiem teatru ludowego, twórcą setek postaci scenicznych, orga
nizatorem wielkich przedstawień, wykonawcą testamentu Mickiewicz::i. 
i Wyspiańskiego. Schiller był także pierwszym w Polsce teabrologiem, 
kirzewicielem nowej myśli teatralnej , aktywistą spol:eczmym, inspirato-

rem_ ~chów amatornkich, fundatorem scen i pism teatralnych; był 
takze i nade wszystko pedagogiem, założycielem i kierownilkiem Wy
d~alów Reżyserskich w Wyższych Szkołach Teatralnych, wychO'Wawcą 
kilku pokoleń reżyserów, teoretykiem i szermierzem sztuki socjalisty
C2'll1ej. Był tym wszystkim naraz, był więc w najpełniejszym, renesan
sowym Z111.aczeniu tego słowa Artystą Teatru. 

ZwiąZki Schillera z Łodzią są zbyt dobrze i zbyt powszechnie zna
ne, aby należało je tutaj szczegół01Wo omawiać. Warto jednak przy
pomnieć, że w roku 1929, wygnany z Warszawy przez reakcję sana
cyjno-endecką. Schiller znalazł schronienie w naszym Teatrze za dyrekcji 
Karola Adwentowicza; że w owym bojowym sezonie 1929-30 teatr 
polityc=y jak nigdy przedtem i nigdzie indziej doszedł do głosu w 4 
sztukach wybranych i wystawionych przez Leona Schillera: w „Rywa
lach", amerykańskim dramacie antyimperialistycznym, w „Przygodach 
dzielnego wojaka Szwejka" Jarosława Haszka. drapieżnej satyrze na 
t~pą i bezmyślną biurolcrację wojenną, w ,.Cjankali", reportażu oby
czajowo-społecznym Fryderyka Wolffa i w „Przestępcach". sztuce anty
burżuazyjnej Ferdynanda Briiknera. Cztery te pozycje wypelnlly pra
wie caly sezon i głośnym echem odbiły się w cale.i Polsce. Mimo na
gonki i _ kampanii oszczerstw, wszczętej przez prasę sanacyjna-endec
ką, mimo cuchnących bomb rzucanych przez podejrzaną młodzież 

i wynajętych demonstrantów, udalo sie jednak, jak twierdzi sam Schil
ler. stworzyć wówczas w Lodzi teatr bedący wyrazem nastrojów re
wolucyjnych, nurtujących masy robotnicze. 

W latach 1938-39 wystawił Schiller w Lodzi .,Nieboską komedię" 

w nowej inscenizacji, którn bedąc setną z kolei w jego karierze tea
tralnej spotkała się z,,e szczególnie żvwvm oddźwiękiem w prasie i ooi
nii kulturalnej miasta. Ukazały sie naste-pnie w reżv erii Schillera: 
.. Królowa przedmieścia" Krumlow~kiefto. ..Kocdian" S!owaokiego, któ
ry w na5zvm Teatrze byl pierwsza premierą roku 1939. oraz jedna 
z najcelniejszych jego prac - „Nasze miasto" Thorntona Wildera. 

Po wojnie przyjechał do nas Schiller w roku 1946 wprost z obozu 
.ieńców polskich w Liniten i natychmiast rozwinal niezmocdowan<> 
dziall'llność: objąl dyrekcie Teatru Wojska Polskiei!o i TUR. zalo-.h'l 
.. Melodram" w gmachu Związków ZawodQ'WYch. powołał do żvC'il'I 

Wyższa Sikołę Teatralną i stanął na je.i czele, stworzvl pismo : ,.L0ctź 

teabralna". został z ramienia Lodzi posłem na Sejm. I dzisiaj stwier
dzić możemy z duma: trzechletni pobvt Schillera w Lodzi - to byl 
ostatni wspanialy rozbłysk jego geniuszu. Łódzkie realizacie SchillPrl'l 
należą po dziś dzień do rzędu najświetniejszych, jakie wydala scena 
pols'ka w ciągu mijającego 20-lecia. Były to: „Krakowiacy i Górale" 
największy powojenny triumf Schillera, sławne inscenizacje .. Celestv~ 
ny" Rojasa, „Burzy", odznaczonej pierwszą nagrodą w festiwalu szeks-
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pirowskim, „Igrasziek z diabłem" Jana Drdy, „Na d11ie" Gorkiego; dwa 
prześliczne widowiska ludowe ,.GOOy weselne" i „Kram z piosenkami" 
oo-az 3 sztuki współczesne, którym inwencja Schillera przydała blasku 
ponad miairę talentów autorskich. Po wyjeździe do Warszawy w roku 
1949 Schiller dokazał jeszcze takich irzeczy jak 111owe inscenizacje oper 
moniuszkowskich, zorganizowanie SPATIF-u i założenie „Pamiętnika 

teatral'11ego". Jedna:kże 'Lrzy powojenne sezony łódzkie pozostaną w hi-
toriii jaiko ostaitnie sezony urodzaju w twórczości bez.s!I).rzecznie naj
większego artysty teatru, jakiego wydala Polska w pierwszej połowie 
bieżącego wieku. 

Ale Schiller nie :należy jeszcze do oficjalnej i akademickiej historii 
teatiru. Leon Schiller żyje i nadal kształtuje oblicze sceny poJ.sikiiej dzię

ki swym osiągnięciom, które w swoim czasie były wprawdzie rewe
la:cyjne i nowaitorsltie, ale dzisiaj stanowią chleb powszedni teatru, na
turnlne składniki jego praktyki codziennej. I to jest właśnie znamię 
indywidualności naprawdę wielkiej - owa wolność roztapirunia się 

w powszechności. 

ZDZISŁAW HIEROWSKI 

T-WORCZOSC JA.NA·-~ DRDY 

Wyjątkowy przez swą doskonałość debiut prozatorski dwudziE:-stopię

cioletmiego Jana D r dy przychodził literaturze czeskiej w samą porę. 
Był rok 1940. Na liście strat kultury czeskiej widniało już wielkie 1naz
wisko Karola Capka; największego powieśaiopisarza i d~amaturga mię
dzywojennego dwudziestolecia, człO\'J'ieka któremu sił nie starczyło, by 
przeżyć tragiczny rok 1938. Zanim IJTZyszla wolność, miały się na tej 
Liście pojawić jeszcze nazwiska jego brata Józefa, którego zabrał obóz 
koncentracyjny, drugiego obok Karola Czapka mistrza nowoczesnej 
prozy czeskiej, Władysława Vanczury, rozstrzelanego na prawach pierw
szeństwa za śmierć Heydricha w r. 1942, Józefa Fuczika, Karola Dvo
rzaczka i wielu innych. Odejścia ich pozostawiały puste, nie do wy
pełnienia szczerby, przerywaly nić rozwOljową coraz pełniej rozkwita
jącego piśmiennictwa. 

Drda stanął mocno w literaturze już pierwszym swym krokiem. Zdo
był czytelnika li krytykę, osiągnął pozycję i sławę, o które inni <pisarze 
zmagają się latami pracy, pierwszą powieścią „Miasteczko na dłoni . 
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Dowodem, że jego za~nteresowania dramatopisarskie ro.zw1JaJą się rów
narzędnie z zai.nteresowaniami dla prozy powieściowej, jest fakt, że 
już ten sam rok przynosi jego debiut scenicwy - wystawioną przez 
E. F. Buriaina w teatrze „D. 40'" sztukę z życia górników „Jako i my 
odpuszczamy". W następnych latach, po pogodnej jednoaktówce „Mag
dalenka (1941), górę bierze w jego twórczości powieść. W r. 1941 wy
chodzi „żywa woda", powieść psychologiczna o proletariackim chłOl])CU, 

który mimo wszystkie przeszkody osiąga swój życiowy cel - sztukę. 

w ~- 1943 ukazują się „Wędrówki Piotra Siedmiołgarza", czeripiące swój 
niezwykle bogaty · materiał ze ś·wiata stworzonego .przez fantazję sza
leńca. Pozostałe lata wojny wypefiliają felietony, których niejeden 
moty.w odbija się śladem w późniejszej twórczości, i charakterystyki 
dziel ulubionych rzeźbiarzy .i malarzy. Dopiero rok 1945 stanowi dalszy 
krok 'Il.a ro.zpoczętej pięć lat przedtem drodze. Powstaje zbiór opowia
dań o bohaterskich dniach Pragi w maju 1945 r„ „Niema barykada", 
i pozornie oderwana od rzeczywistości powojennej komedia „Igraszki 

z diabłem". 
W pierwszych latach twórczości spojrzenie na świat, człowieka i ży

cie kształtuje się u Drdy niewątpliwie w kręgu głębokiego humainiz.rnu 
Karola Czapka - z zasadniczą jednak różnicą ,postawy filozo.ficuiej. Nie 
przejął Drda od Czapka nic z jego pesymizmu i relatywizmu. Jest nato
miast urodzonym i ś<wiadomym wartości, jakie kryje ta po.stawa, oipty
mistą, .najżarliwszym przyjacielem każdego człowieka i najbardziej od
danym sprzymierzeńcem życia. Dla nie znającego twórczości Drdy czy
telnika wystraczającym sprawdzianem tego będzie choćby tylko kome
dia Igraszki z diabłem". Ale w tym samym duchu utrzymana jest 

3zt~'a „Jako i my odpuszczamy', stanowjąc.a jak gdyby przetranspono
wanie wątku Czapka z po.wieści „Meteor" w środowisko górnicze. Ten 
sam nurt odnajdziemy bez trudu w „Wędrówkach Piotra Siedmiolga
rza", dla których jakby motyw wstępny tworzy traged·a w:ejsk'.ego wa
riata, Jana Pójdziesz, z „Miasteczka na dłoni· '. Ta właśnie pierwsza po
wieść Ordy jest też najzupełniejszą pochwałą życia, jego piękna i bogac
twa, najgorętszym wyrazem umiłowania prostego, zwyczajnego czło

wieka. Wiąże to Drdę nie tylko z Czapkiem, lecz i z francuskim popu
lizmem a nie brak tu chyba i śladów odosobnionej w twó11czości Ro
main ~llanda 1POwieści „Colas B!reugnon'·. Nie chodzi o wzory literac
kie lecz 0 wskazanie tego, co łączy twórczość Drdy z literaturą czeską 
i e'uropejską. w swym humaniźmie optymistycznym i populiźmie nie 
był Drda zresztą w Czechosłowacji samotny. Do tej samej rodzi~y li:e
rackiej należy Edward Bass ze swoją epopeją cyrkowych włoczęgow 
„Cyrk Humberta", zamordowany przez Niemców po'Nieściop_is_arz Karol 
Polaczek, przez niektóre swe książki tacy pisarze, jak Jarm1la Glaza-
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rowa, Beniamin Kliczka („Do ostatniego tchu '), Karol Novy („Chcemy 
żyć"), Zdenek Niemeczek i spora gnIJPa innych. 

Dramatopisarstwo Drdy, jeśli chodzi o dwie najważniejsze jego pozy
cje - sztukę „Jako i my odpuszczamy" oraz komedię „Igraszkii z dia
błem" - dalekie jest od ujęć kameralnych i konstrukcji reali.stycznej. 
Jeśli w pierwszym wypadku znać może pewne ślady V111pływu dramatur
gii Czapków i dramaturgii francuskiej, gwałcącej śiwJadomie realizm 
dla osiągnięcia efektÓW' poetyckich, to „Igraszki z diabłem" zdają się 

wywodzić wprost z ducha, atmosfery i poczynań teatru E. F. Biurana, 
mistrzowskiego interpretato.ra wątków ludowych, materiału, jakie kryje 
legenda ludowa, wierzenia i pieśń . 

' Problemem szt.uki „Jako i my odpuszczamy" jest zagadnienie winy, 
jakiej dopuszcza się człowiek na towarzyszu pracy J nieszczęścia w obli
czu śmierci, i sprawa odpuszczenia tej winy w duchu chrześcijańskiego 
przebaczenia. Chodzi o typowy motyw górniczy, o katastrofę i postawę, 
jaką zajmuje w niej zagrożony człowiek. Chodzi o zbrodnię ratowania 
siebie kosztem drugich. Zbrodnia w.ięc z rzędu najdrastyczniejszych, 
z rzędu tych, które dostarczaly tak obfitych motywów naszej dramatur
gii. sięgającej po tematykę okupacji i obozów. Drda przeprowadza tezę, 

że jedytPJe godną w tym wy:padku pootawą drugiego człowieka jest prze
baczenie. Akcja sztuki toczy się w dwóch wymiarach: szpitalnej rzeczy
wistości i snów, które stają się dla rozwiązania konfliktu moralnego 
sztuki czynnikiem decydującym. 

„Igraszki zdiabłem' mogą wydać się komuś spokrewnione z „Zacza
rowainym kołem" Rydla. To przypomnienie jest bardzo pożyteczne dla 
oceny sztuki. Powierzchowna zbieżność niektórych motywów tym silniej 
podkreśla całkowitą różność „Igraszek" w zest.awjeniu z melodramatem 
Rydla. Komediowość ujęcia, świadome stosowanie prymitywnych środ

ków literatuQ'Y ludQIWej, nabierających zupełnie nowego blasku i nie-
zrównanej świeżości przez zapra\vianie ich uśmieszkiem pDbłażania 

i lekkiej ironii, \\rprowadzenie w ludowe schematy nie po ludowemu 
ukształtowanych pojęć i myśli, lekka karykaturalność w ryslllr1ku po
staci i sytuacji - wszystko to daje pełen naiwnego uroku obraz sce
niczny, wytrzymujący śmiialo próbę smaku literackiego i tego odczuwa
nia, jakie właściwe jest widzowi literacko malo przygotowanemu. Jest 
w tym wszystkim i moral ludoiWy, bardzo prosty i ocalony dla sceny 
przez dowcip, jakim go autor okrasił, jest 1 w niektórych partiach dia
logu oraz w kilku sytuacjach morał głębszy, podany tak naturalnie i bez 
ozdób styli.styczno-filozoficznych, że go niemal nie zauważamy, choć bez 

wątpienia zachowujemy w pamięci. 

ZDZISLA W HIEROWSKI 
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A. M. PISZA 

O „IGRAS ZKACH Z D IABŁEM" 

Nie tylko czescy lirycy <i epicy, ale również autorzy dramatyczni mi
nionej doby uciekali się do alegorii, żeby wypow iedzieć rto. co im leżało 
na sercu, żeby przemówić za swój lud i do ludu o nieugiętej wierze 
w ostateczne zwycięstwo prawdy, sprawiedliwości i człowieczeństwa nad 
kłamstwem, podstępem i krwiożerczą przemocą. Do podobnej baśniowej 
pn:ienośni sięgnął Jan Drda w swym trzecim utworze <kamatycznym, 
w komedii „Igraszki z diabłem", w której ukryty, istotny sens był jed
nak tak wyrazisty, że trudno było się spodziewać, aby mogła ujrzeć 

światło dzienne za czasów niewoli. Choć pojawia się na scenie po wy
zwoleniu, n ie osłabiła to jej a•ktualności, wartości moralnej ani piękna 
artystycznego, nie mówiąc o tym, że działa sugestywnie dzięki do
świadczeniom, które były bezpośredruą podnietą do napisania sztuki. 
Wertując rękopisy dramatycznych nowości możemy przekonać się, 

jak często autorzy przenoszą konflikt między dobrem i złem, który 
w tak zwyrodniałej formie 1POkazała nam niedawna przeszłość, na sym
bolicznie pojętą walkę między Bogiem i diabłem o ludzką duszę i los. 
O ile większość tych prób .cechuje brak kompozycji i schematyczność, 

o 1yle komedia Drdy ma 1ę zaletę, że jej autor za tło konfliktu obrał 
sobie rodzimą atmosferę bajek, w których od wieków czlowjek był 

przedmiotem d .bohaterem sporu między istotami niebiańskimi a silami 
piekieł. Najistotniejszym powodem, dla którego Drda przeniósł całą 

3.kcję w krainę bajeczną, jest jego rozmiłowanie w legendach i baśniach 
ludowych. Niewątpliwie, pisząc „Igraszki z diabłem" autor usiłował 

stworzyć nowoczesną sztukę ludową o specyficznym stylu i duchu 
i tym samym nawiązać do tradycji czeskiego dramatu J . Tyla, do jego 
rozmiłowania w baśniowej symbolice, znajdującej nowy oddźiwięk w na
szej poezji drama.tycznej. 

Komedia Drdy zawdzięcza swój urok choćby tej rrnilości, z jaką za
nurza się w bajkowy świat ludowej fantazji. Jego diabły, dobroduszny 
anioł, dziki ro.zbójnik - to figurki jakby wyjęte z ludowych obrazków 
czy odpustowych kramików z piernikami; również pozostałe postacie 
tchną swojskim czarem, znanym nam nie tylko z bajek, ale także z ry
sunków Alesza, Lady czy Trnki . Ileż ulubionych motywów Drda z wro
dzoną sobie oryginalinością prezobrazil w nową historię; czy to motyw 
„diabla i Kaśki", czy „Loża Madejowego", czy „Strasznego młyna" . 

Parodiując te tradycyjne motywy i typy opromienia je pr'Zlecież miłym, 
ciepłym hu~orem, któremu obok ludzkiej serdeczności, nieobcy jest 
nastrój tragizmu i bohaterstwa. Jest zupełnie oczywiste, do kogo autor 
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czyni aluzje i przeciw komu kieruje ostrze swej komedii, wywodząc 
swe potwory z diabelskiej hierarchii i ukazując sceny piekielnej kaźni. ' 

Nie chodziło mu jedy.nie o żart i dowcip; raczej chciał baśniowym 

nastrojem ,pobudzić ludzką wyobraźmie by ipoprzez il1ią trafić do uczuć 
patriotycznych ludu czeskiego. Z jego ducha czerpie ten kipiący humor, 
którym w swej komedii rozbraja i pokonywa ludzkie zło i słabostki. 

Postać >bohatera, dzielnego weterana Marcina Ka.bata, ży;wcem wycię
tego z rysurików Alesza, postać, któ. ej rndowód sięga niepamiętnych 

czasów w naszej literaturze i sztuce ludowej - to po prostu tYIPO'We 
ucieleśnienie ludowej natury czeskiej. Tylko z pomocą nieba rzuca 
się w bój z Belzebubem ten zuch, który nie wie co to strach; sprytem 
i dowcipem ZJWYcięża tępotę i podstęp mieszkańców piekła, by w osta
tecznej rozgrywce urosnąć do mirury bohatera niemal patetycznego, 
a przy tym prostego i naturalnego, nie dającego się skusić ani złamać. 

Kabat reprezentuje wrodzone poczucie sprawiedldwości ludu; z bez
kompromisawym CJil)orem w stosunku do zła łączy wstręt do obcego 
ludowi świętoszkositiwa i pychy samolubnych fa!'yzeuszy. Jns•tynktownie 
odróilnia łotrostwa, dla których nie ma zmiłowania, od win, które 
moźma odku<pić czynem. 

Komedia Drdy ukazala się na scenie w tym roklu, w którym lud 
Marcina Kabata, lud dobrej woli, zakończył i wygrał straszliwą i k·mva
wą walkę z piekłem na ziemi. 
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