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LEON SCI-IILLER 
Urodził się \V Krakowie w r. 1887. Od dziecka porywał 

go teatr. Dzięki atmosferze intelektualnej panujące} w do
mu rodzinnym i skoligaceniu się najbliższe j rodziny z jed
nym z najstarszych i najsławniejszych rodów teatralnych, 
dzięki wcale obfitemu, staremu księgozbiorowi domowemu, 
w którym znajdowały się różne „białe kruki" muzyczne 
i teatralne, już w latach dziecięcych uległ „opętaniu tea
tralnemu", którego nigdy się nie wstydził. W chłopięcych 

zaś począł próbować sił aktorskich (w okresie, kiedy to 
samo czynili Józef Węgrzyn i Juliusz Osterwa) w gimnaz
jalnych przedstawic>niach amatorskich, przeciwstawiających 

się śmiało dawnym szablonom, hołdujących naszej drama
tyce monumentalnej, romantycznej i młodopolskiej. 

Lata wojenne 1914-16 poświęca studiom teatrologicznym 
i muzykologicznym oraz eksperymentom inscenizacyjnym, 
dokonywanym wciąż j eszcze tylko na papierze i w makieci e.' 
ze Zbigniewem Pronaszką. Z nim także i z bratem jego, 
Andrze j0m, pozmeJszym bliskim swoim współpracowni

kiem, budzi i gorszy senny i zatabaczony Kraków pierwszy
mi u nas manifestacjami nowej sztuki: formizm em i eks
presjonizmem. 

W roku 1917 dopiero, dotychczasowy teoretyk rozpoczyna 
prnktykę teatralną w Teatrze Polskim w Warszawie pod 
okiem technika tej miary co Ludwik Solski. Wyborna in
tuicja tego rasowego człowieka teatru - który równie był 
mlody w epoce Koźmiana, jak Pawlikowskiego i Wys
piańskiego, zawsze lgnął do młodości w sztuce i nowator
stwu się nie sprzeciwiał - ułatwiła Schillerowi tak trudne 
zazwyczaj pierwsze kroki na prawdziwej scenie. Wtajemni
czał się dość szybko w arkana rzemiosła i drobnych tra
dycji teatralnych, pracując zrazu jako dramaturg (kierow
nik literacki i muzyczny), później jako dramaturg-reżyser, 
wreszeie jako reżyser samodzielny. 

Te same funkcje, z przewagą czynności drama turgicznych, 
pełnił w tymże teatrze pod dyrekcją Arnolda Szyfmana 
w latach 1918-1921. 

W latach 1924-26 znajduje Schiller najlepszy warsztat 
dla swych doświadczeń artystycznych, które jednak od 
pewnego czasu nie tracąc nic ze swego wyrazu estetyczne
go, ni~ lekcewa żąc eksperymentu czysto technicznego po
czynały brać w rachubę potrzeby społeczno-oświatowe mas 
pracowniczych. 
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Wskrzeszony przez Schillera Teatr im. Wojciecha Bogu
sławskiego był pierwszą u nas nowoczes ną, artystyczną, na 
zasadach zespołowych opartą i s tyl zes połowy uprawiająq 
„sceną ludową" (w dzisiejszym rozumieniu tego słowa). 
Nowoś.ć polegała na ścisłym kontakcie z odbiorcami, na 

wysłuchiwaniu ich dezyderatów i tłumaczeniu zadań wsoół
<ezcsnej sztuki teatralnej; na wa rtościowym repertuarze i na 
najwyższym poziomie stojącej stronie wykonawczej wido
wisk; na bezkonkurencyjnej taniości biletów i zorganizo
waniu s tałego, liczebnością imponującego kontyngentu wi
dz_ów, . któr~ wynosił około 80 tysięcy, w czym robotnicy 
J mtel!gencJa pracująca stanowili olbrzymią większość. 

Sezon 1929-30 w Teatrze Łódzkim - to rozkwit „teatru 
politycznego", którego Schiller był u nas twórcą i jedynym 
konsekwentnym przedstawicielem. 

. Wy~t,awione w tym okresie widowiska poryv.rają widow
mę łoazką swe; aktualnością, rewolucyjną ideologią, zde
cydowanie opowiadają cą się za „proletariatem walczącym". 
Amerykański m elo::l ra mat woj enny „Rywale", ciekawie 

zmontowany razem z frag-m entami filmu „Świat w płomie
niach", w przeróbce Schillera zmienił się w protes t przeciw 
militaryzmowi imperialistycznemu. 

„Dzielny wojak S zwejk", utwór komunisty czeskiego 
Haska (o czyi:1 dyrektorzy inn. eh teatrów woleli nie mówi ć) , 
'~ opracowanm swobodnym Schillera nabrał os trości i z pa 
SJą. demaskował politykę międzynarodowych fabrykantów 
WOJ.~Y- R~p~rtażowi niemieckiego komunisty Wolfa, „Cjan
k~l! . , posw1ęconemu regulacji urodzeń, umiał nadać wy
dzw1ęk r ewolucyjny. Wpleciona w tekst podwórkowa ba l
lada . swym refrenem na nutę Giovi nezzy śpiewanym -
„RacJa , racja, święta ra cja, niech żyją Taylor Ford i ra-
cjonalizacja, eia, alala 1" -- zmusza fabryk an;ów łódzkich 
do opuszczenia widowni na premierze - ale idzie w świat 
śpiewają ją robotnicy łódzcy i warsza wscy. ' 

"W_ latach 1933-1939 lwią częś ć poświęca Schiller zor
gamzow:nemu przez s iebie Wydzia łowi Sztuki Reżyserskie j 
P~zy Panstwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warsza
wie, w której to uczelni uda je mu się skupić n ajlepszych 
~eoretyków i t echników tea tru oraz grono inteligentnych 
1 utalentowanych uczniów, reżys erów, dramaturgów sce
nografów. 

W . czasie okupacji staje Schiller w jednym szer egu z nie
przeJ edn anymi przeciwnikami współpracy z okupantem pod 
jakąkolwiek bądź postacią. Prowadzi z kilku profesorami, 
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dla kilku zaufanych uczniów zakonspirowane seminarium 
reżyserskie. 

Po kapitulacji wywieziony zostaj e Schille r do Oflag u 
w Murnau. Tam z kilku aktorami ze swej grupy organizu
je widowiska teatralne, studio dla działaczy teatrów ochot
niczych, wykłady dla oficerów i strzelców z zakresu historii 
dramatu i sceny polskiej oraz bierze żywy udział w re
dakcji obozowego pisma teakalnego TO. 

Po wyzwoleniu zbiera nieposzlakowanych obywatelsko 
aktorów ze wszystkich obozów wojskowych, karnych i cy
wilnych, weryfikuje ich w imieniu Rady Teatralnej, i na 
zasadach przez nią przyjętych, zakłada filię ZASP działa

jącą na terenie okupacji brytyjskiej amerykańskiej 

i w Lingen na pograniczu Holandii, przy wydatnej pomocy 
YMCA zakłada na szeroką skalę zakrojony, boga ty w ko
stiumy i wszelki sprzęt t eatralny zaopatrzony tea tr wę
drowny pod nazwą Teatru Ludowego im. Wojciecha Bogu
sławskiego. Dwoma widowiskami swego układu, „Goda mi 
weselnymi", „Kramem z piosenkami", i teatrem kukiełko

wym porusza serca i sumienia biednych wygnańców oraz 
tych, którym propaganda andersowska rozum odebrała. 

Egzotyzm polski i artyzm naszych aktorów, świeżość i no
woczesność ujęcia scenicznego emocjonują także Anglików 
i Holendrów, którzy przyznają się, iż nie mieli pojęcia do
tychczas, jak wielka i żywotna j es t kultura naszego narodu. 

Po powrocie do kraju zabiera się n a tychmiast do prac 
organizacyjnych. Przyśpiesza powstanie Rady Teatralnej . 
Opracowuje plan reformy szkolnictwa t eatralnego i n a j
potrzebniejszych wydawnictw dramaturgicznych i tea tro
logicznych. 

W Łodzi wystawia „Wielkanoc" Stefana Otwinowskiego, 
„Krakowiaków i Góra li" W. Bogusławskiego, „Celestynę" 

de Rojasa, „Burzę" Szekspira, „Zagadnienie rosyjskie" Si
monowa, „Igraszki z di abłem" Drdy, „Gody weselne", „Ban
kiet" Korcellego, „Na dnie" Gorkiego i „Kram z piosen
kami". 

Po wyjeżdźie do W arsza wy inscenizuj e L . Schiller nas tę 

pujące utwory „Tai Yong budzi s ię" Fryderyka Wolfa, „Sul
kowski" Stefana Żeromskiego, „Jedyna droga" Gruszczyń
skiego i Korcellego, „Pociąg pancerny" Wsiewołoda Iwano
wa oraz opery Moniuszk i: „Hrabina" i „Halka" (ta ostatnia 
wystawiona również w Berlini e). 

Lean Schiller zmarł dn. 25 marca 1954 r. 
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Ł. Gołębiows ki (według Kitowicza) mówi: „Był zw~~zaj, 
że po kościołach ruchome pokazywano jasełka. Naip1ęk
niejszc w Warszawie bywały u ks. Kapucynó\~, Refor~a·
tów, Bern a rd ynów, Franciszkanów; okazywano Je od obia~~ 
do nieszoorów. Wyobraża ły narodzenie Pańskie, trzech kroi!, 
inne pr;.ytem sceny: to woj skowych, to pochód, . zabawy'. 
miłostki i tat'lce; to szynkarkę, dojące krowy dz1e':częta, 
to dziadów , żyda nareszcie oszus ta, którego .porywa ł 1 ~no
sił diabeł. że sceny i dekla m a cye pokazu3ących, zanadto 
silnie wzbudzały śmiechy, ni es ienia radości, hałas y, a cza
sem bywały gorszące, przychodziio do tego, że zgromadz~
nie widzów i pokazujący ch sztuk i, rozganiali słudzy kos
cie lni. Zakaza ł nareszcie j asełek ruchomych po kościołach 
Czartoryski, biskup Poznański. Wszakże gdzieniegdzie P~
zostały doborniejsze, więcej pobożne, nieruchome szopki; 
i te spowszedniały atoli ; przeniosły się jednak.' Z\vłaszcza 
pierwsze, do partykularnych domów, do szynk.ow. Ok~zy
wano .i e w stolicy, po mias tac h, m.iasteczkach i po. ws~ac~ 
od Bożego Narodzenia aż do Zapust; bawiły lud i dz1e~1 ; 
czasem i możniejsi przypatrywać im s ię lubili, a przeds1~~ 
biorcy okazując je , ś piewa li pieśni z kantyczek, p.raw.1h 
oracye, brali nagrodę, która niemały czasem przynosiła im 

dochód z całej pielgrzymki". OSKAR KOLBERG 

Dzieła w szys tkie: MAZOWSZE 

Władys ław Anczyc (Tyg. Ilustr„ W arsz. 1862, tom V, str. 

166) ta k opisuj e krakowską szopkę: 

„Kreśląc zwyczaje Krakowskie, nie podobna pom.inąć Ja
s c.łek czyli Szopki, znanej wam wszystkim, czytelmcy. S~m 
nadpis tego artykułu rozbud zi ł w duszy waszej niewy~azne 
wspomnienie lat dziecinnych, błogie chwile, , ~ ktor.~c~ 
Jase łka silniej zajmowała młodocianą wyobrazmę, am.zeli 
dz iś największe arcydzieło dramatyczne lub najcudnie.]s~y 
poemat; kiedy pląsy drewnianych baletników prz:wodz1ły 
was do homerycznego śmiechu, a śmierć z kos ą i czarny 
kudłaty szatan z widłami niewymownym strachem napeł: 
nial duszę. Wspomnienie to pragnę odświeżyć w _wasze) 
pamięci; piosenki i dy a logi jasełek chcę przechowa c przy
szłym pokoleniom, które ich może nie uirzą , ~o post~p, 
cywilizacya, jak strojowi, tak i dawnym zwycza~o~ naro
dów niesie zagładę. Znikną z czasem bezpowrotme iasełka, 
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jak znikły dyalogi Szkolne, Jezuickie, Mięsopustne i Domi
nikańskie, o których dziś tyle tylko wiemy, ile wieści prze
chowały nam o nich stare księgi". 

„Jakże jasełka wieku XVI i XVII różnią się od dzisiej
szych. W scenach szopki widzimy jeszcze niektóre dawne 
postacie, jak: śmierć, heroda, szatana, Twardowskiego, pa
chołka i dziadka. Ale znikły już bezpowrotnie: konfederat, 
klecha, szlachcic, o których istnieniu w jasełkach słysze

liśmy od starców w młodych naszych leciech. W ostatnich 
nawet czasach przybyło wiele nowych scen; wypadki ota
czające i świeżo zaszłe, pojawiły się w jasełkach i nowe 
figury zastąpiły dawne. Szkoda te zabytki puścić w nie
pamięć, zwłaszcza że wyszłe zapewne pierwiastkowa z pod 
·pióra jakiego teologa, a może nawet którego z profesorów 
starej tradycyi, i lud, dorabiając do nich sceny, dał w nich 
próbki swej twórczości dramatyczne.i". 

OSKAR KOLBERG 
Dzieła wszystkie: KRAKOWSKIE 

Niesłychanie cenne są uwagi, jakie Schiller umieścił 

w komentarzach reżyserskich do Pastorałki: 
„W ogóle nie trzeba zapominać - i to .iest zasadnicza 

koncepcja Pastorałki - że wszystkie role wykonują kolę:l
nicy. To musi być zaznaczone w tonie i w formie. A więc 
nie chodzi wcale o „udawanie"' Maryi, Josepha lub Aniołów, 
lecz o to, jak się te postacie w wyobraźni ludowej zała

mują, jak wyglądają przepuszczone przez pryzmat uczu
ciowy ludu wiejskiego, oczywiście epoki minionej". Zgodnie 
z taką koncepcją: „Za defekt przenigdy nie mogą być 

uważane właściwości ludowej interpretacji scenicznej, jako 
to: pewna surowość wyrazu, rytmika i melodyka recytacji, 
zupełnie o::I miejskiej odmienna, albo też skłonność do 
upraszczania wszelkich zawiłości". Stąd też postacie sce
niczne Pastorałki nazwał Schiller w Reducie w r. 1923 
„rzeżbami z chleba": „Muszą więc te rzeźby - powiada 
Schiller - posiadać zapach wiejskiego chleba. Oto cały 

sekret!". 
Pastorałka. Misterium ludowe w ukladzie 
Leona Schillera. Muzyka Leona Schillera 

ZE Z BI OR Ci) W a Maklakiewicza. lnstytllt Teatrów 

--AM.i~qa. ~~~~~~~a 1931. 

Cena zł 2.-

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Łodzi, ul. żwirki 17 
Zam. 381:.l. N, 6000. XII. !M. F-4/5289 


