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LEON 

SCHILLER 

1887 - 1954 

Najwybitniejszy współczesny re

żyser polski, działacz społeczny, wię

zień Oświęcimia, znakomity peda

gog i teoretyk teatru, twórca nieza

pomnianych inscenizacji wielkich 

dramatów Romantyzmu („Dziady" 

Mickiewicza, „Kordian" Słowackie

go, „Nieboska komedia" Krasińskie

go), najwybitniejszych postępowych 

i n s c e n i z ac j i międzywojennych 

(„Dzieje- grzechu" Żeromskiego , 

„Cjankali" Wolfa, „Krzyczcie Chi

ny" Tretiakowa), wielki miłośnik ple

bejskich tradycji polskiego teatru 

(„Gody wesełne", „Pastorałki"). 

Po roku 1945 do szczytowych 

osiągnięć teatru polskiego należą 

Schillerowskie inscenizacje nastę

pujących utworów: „Burzy "Szekspi

ra, „Celestyny" Rojasa, „Igraszek 

z diabłem" Drdy, „Kramu z piosen

kami", „Krakowiaków Górali" 

Bogusławskiego, „Na dnie" Gorkie

go, „Sułkowskiego" Żeromskiego. 

Leon Schiller wielki twórca 

współczesnego teatru polskiego -

zmarł w Warszawie w roku 1954. 



,.J asła zaś zowią się zagrody 

pod żłobem, gdzie s lomę na 

podściel pod konie służcie_ 

k!adą; mówią się też jasia, kiedy 

\\" oborach, w których bydło staw·a, 

Pie masz żłobów, tylko w takie 

1. agrody, z deseczek zrobione, kła

dą dla bydła słom~ i sypią sieczkę . 

Ten, co pierwszy wymyślił jasełka, 

o których niżej będę pisał, rozu

miał, że Jasła i żłób są imiona jed

ne rzecz znaczące, tę samą, co sio

wo łacińskie praesaepe, przeto lai

kom swoim i fraszkom dziecin

nym, którymi wyrażał Narodzenie 

Chrystusowe nadał imię jasełka. 

Które kiedy nastały do Polski, nic 

\\·iem, jak jednak pamięcią zasię

gam, we wszystkich kościołach 

IJyły używane; obchodzono je tak 

j'1k groby wielkopiątkowe, lub 111a

ł0 co ludzie stateczni, tylko naj

\\·ięcej matki, mamki i piastunki 

!. dziećmi, studenci z dyrektorami 

i młodzież doroślejsza obojej płci, 

pospólstwo zaś drobne niemal 

wszystko. 

• 

.. ~ 

JĘDRZEJ 

KITOWICZ 

O jasełkach 

Pomienione jasełka były to ru

chomości małe, ustawione w jakim 

kącie kościoła a czasem zajmujące 

cały ołtarz. 

Dla większego powabu ludu ja

. elkom przydano ruchliwości, mię

dzy osóbki stojące mieszając chwi

lami ruszane, które przez szpary, 

\\' rusztowaniu na ten koniec zro

bione, wytykając na widok bra

ciszkowie zakonni lub inni posłu-



gacze kla sztorni, rozmaite figl e 

nimi \vy rabiali . Tam żyd wytrzą

-::; ał futrem pokazuj ąc g z obu 

stron , jakoby do sprzedani a, które 

nadc hodzący '? nienacka ż o łnier z 

żydowi porywa ł. żyd futra z ręki 

wypu śc ić ni e chciał. Zołni er z żyda 

b ił , ż yd porzuciwszy futro uc i e kał. 

żołni er z wydarte futro żydow i 

pr zed awał n a dchod z ącemu 1111 e

szczaninowi, a wtem żyd skrzyw 

dzon y pokaza ł s i ę - niespodzianie 

i, żołni erzam i i instygatorem, bio

rą cym pod wartę żołni e r za prze

daj ącego futro i mieszczanina ku 

pującego. Gdy taka scena z nikn~> 

la, pokazała s ię -druga , na przy

kład : chłopów pij anych b ijących 

s ię p ałkami, albo szynkarka tań 

rnj ąca z gachem i potem od diabl a 

razem oboj e porwani , albo śmi e rć 

z diabłem najprzód tańcująca, 

potem s i ę bijące z sobą i w bi

twie z nikaj ące . To znowu mu sztru 

jący s i ę ż o ł n i e rz e , tracze drzewo 

trący i inne tym podobne akcyj e 

iudzkie do wyrażenia łatwi ejsze , 

które to fraszki dziecinne tak się 

ludowi prostemu i młodzieży po

dobały, że kościoły napełnione 

bywały spektatorem, podnoszącym 

się na ławki i na ołtarze włażą

cym; a gdy ta zgraja, tłocząc się 

i przemykając jedna przed drugą, 

zbliżyła się nad metę założoną do 

jasełek, wypadał wtenczas spod 

rusztowania, na którym stały ja

sełka, jaki sługa kościelny z bato

giem i kropiąc nim żywo bliżej 

nawinionych, nową czynił repre

zentacyją , dalszemu spektatorowi 

daleko śmieszniejszą od akcyj ja

sełkowych, kiedy uciekający w tył 

przed batogiem, jedni przez dru

gich na kupy się wywracali, dru

dzy rzeźwo z ławek i ołtarzów 

zeskakując jedni na drugich pada

li; tłukąc sobie łby, boki, ręce i no

gi, albo guzy i sińce bolesne o 

twarde uderzenie odbierając. 



Słowiczek muzyczek, Kaczka pstra dziatkl ma. 
siedzi sobie 1UI kamieniu, 
trzyma dudki llćl Tamieniu, 
kwa kwa kwa pięknie yra. 

gdy się głosem popisuje, 
wesele światu zwiastuje, 
ciech ciech ciech zwiastuje. 

Skowronek jak dzwonek, 
gdy się do nieba podno:.i, 
o kolędę pięknie prosi, 
fir fir fir prosi. 

MARIA DRZEWIECKA 

JADWIGA ULATOWSKA 

Panią Marię Drzewiecką prag
niemy przypomnieć częstochow

skiej publiczności z llit 1918/ jO, w 
których grała w naszym teatrze. 
Z tego okresu pamiętamy aktorki: 
m.in. jako Lolę w sztuce Swirsz
czy1iskie j „Strzały na ulicy Dłu

giej". Helenę w ,,Mościc"' Sza
ni a \vs!<iego i roli tytułowej w sztu 
ce Wolfa „Ta Yang budzi się". 

A rtys tka zade biutowała w 1947 r . 
w Teatrze im. Żeromskiego w 
Kielcach rolą Sylwii w sztuce 
Re naventa „Krąg intei-esó'\v". Na
stępnie grała w teatrach Często

chowy, Kalisza, Lublina, Białego
stoku, ponownie Kielc i ostatnio 
Teatru Polskiego w Bielsku. 

Pani Jaclwii:a Ulatowska przed

stawiła się już w obecny1n sezo

n if" teatralny1n częstocho\vskicj 

publiczn.ości rolą Mirskiej w „ Klu

bie kawalerów". Pierwsze kroki 

sceniczqe st.awiała w 1954 r. w 

Teatrze i1n. Sien1aszkowej '"' Rze

szowie , debiutując rolą Ludmiły 

w sztuce Katajewa „Kwadratura 

kola". Grała następnie w Teatrze 

Sląskim im. Wyspiańskiego w Ka

towicach . w Teatrze im. Bogu

sławskiego w Kaliszu i ponownie 

w Rzeszowie, skąd zaangażowała 

' 

na Scenic t:zę•to· 

w Brechta .,O perze za 
tr:ly grosze„ \\' ciekawie pokaza · 
ncj roli Pani Peachum osiatnio 
zaś widzieliśmy ją jako Barono
wą w sztuce Sztcjna ,,Bunt w 
Kronszt.adzie". 

Z bogatego ju:l dorobku aktor
' k iego p. Drzewieckiej z ciekaw
s zych \\'Cicle 1i scenicznych aktor
ki należą Gwinona z ,,Lilii \Vene
dy'' role tytułowe z „f\ta r it S tu 1rt •• 
i , ,Antyg:ony'' Sofoklesa, llcrn1 iu -
11y z „ 1\ndro1uacha" Racinca , ze 
sztuk szekspirows kich K;. t arzr n • 
\V ,,Po"kromieniu 7.łośnicy '' i Vio
li z „\Vicczoru tr i ech króli". W 

uw:igę ciekawą mter1Jrdacją r oli 
żony w „Pokusie " J. I'. Gawlika 
i Dyrektorowej w , .'rakich cza
s ; eh" Jurandota. 

Poza sceną p. Drte\ iecka znana 
jest radiosłuchaczom ze słucho

wisk radiowych. wy;tępowała rów 
nież w Teatrach Propozycji w 
Ki e lcach i Białymstoku. 

Za\\'odo·wc zainteresowani :. ak
torki koncentrują się na drama
cie i tragedi i i takie postacie naj
lepiej jeJ od powiadają. cnoć z 

ó wn:1 •wobod :\ czuje się w rolach 
l'h ara kt.cry~ t.y cz nych . cze~o 1nie
J ł ~ n1 y dowoll \\ \\' ?"-. pon1n b n e j ,,Opl' 

rzl' :1.n 1 rzy gros ze". 

- ·-------- ····------------- - ------

:\ie: w obccnyn1 hC 1. o n1e du n , Le

go teatru. 

W stosunkowo krótk ie j karicrt c 

aktor•kiej p. Jadwiga ma w cło · 

rohku artystycznym wiele już .w 
g r :onych ról, ie w y mieoim . tyl k o 

ldlka z nich, jak ~lu•zkę w „ Ski

zie" Zapolskiej_ W :uwary w „Bu

rzy" Ostrowakiego, Anny w 

„Ostrym dyżurze'' Lutowskiego, 

Maryny i następnie Goopodym w 

„Weselu" Wy fJp ia1iskiego, Izolcly 

w „Tri:..lanie i Izoldzie„, Małgo

naty w „Gburach" Goldoniego, 

L UZ.l i " ,,P ier\\·~ zyn1 duiu \\'Ol

noścP • Kru c zktH\'llll<it!gO, Salo111e1 

w ,.H or sztytlskint" SlowackieJ.:'O, 

Judyty w „ U czniu cliabl:l" Shawa 

czy •~n1 cny w „Antygonie" Ano

uilh .i i wie le , wie le inny ch. 

\ V c za s ie pobytu w Tea trze im. 

S1ema>1.ko wej w R zeszo wi(' , p. 

Jadwii.;a czę .to " stępowała przl·d 

n1ik r o fo nC'n1 t an1t uj~Lej rO:.Lt.! lośn1 

P nhkicgu Rat11 n, in.in. hrała uclz1ał 

w t .ikich auclyej eh jak „ l\.te loclic 

war :.i:n. wskic" i ~ luchowiskach o

partych na JlO\\cl a ch Czechowa. 



Kaczka pstra dziatki 11w. 
siedzi sobie Ml kamieniu , 
trzyma dudki na ramieniu, 
kwa kwa kwa pięknie qra. 

Słowiczek muzyczek, 
gdy się głosem popisuje, 
wesele światu zwiastuje, 
ciech ciech ciech zwiastuje. 

Skowronek jak dzwonek, 
gdy się do nieba podnosi, 
o kolędę pięknie prosi, 
fir fir fir prosi. 



Kaczka pstra dziatki ma. 
siedzi sobie t lil kamieniu, 
trzyma dudki 1w ramieniu, 
kwa kwa kwa pięknie gra. 

1olwent łódzkiej Pal'i.stwowej Wyż 

szeJ Szkoły Teatralnej i Filmowej, 

rozpoczął karierę aktorską w i•o 
r. w Teatrze Ziemi Opolskiej rolą 

Fadinarcta w „Słomkowym kape

luszu" Lahischea. Po dtróch • la

luszu" Lahiche'a. Po dwóch la

Siemaszkowej w Rzeszowie, po

czym grai w teatrach łódzkich, 

skąd zaaneażowal się do Często

chowy. 

Słowiczek muzyczek, 
gdy się głosem popisuje, 
wesele światu zwiastuje, 
ciech ciech ciech zwiastuje. 

na „ Bunt w Kron•ztactzie" jako 

barona Rilkena. 

Najlepiej odpowiadają mu role 

charakterystyczne. Stąd w dorob

ku scenicznym p. Jiischbacha ta

~e postacie ze sztuk szekspirow

Cbudogęba w „Snie nocy letniej " 

Chudogęba w „Snie nocy letniej" 

i Kasjo w ,,Otellu" czy z komedii 

molierowskich Damis w .,Swię

toszku0, Oktan w „Chorym z uro-

Skowronek jak dzwonek, 
gdy się do nieba podnosi, 
o kolędę pięknie prosi, 
fir fir fir prosi. 

Aktora widzieliśmy w bieżącym • jenia" i rola tytułowa w „ Fircy -

Poza pracą zawodową artysta 

pasjonuje się muzyką i piosenką. 

Był jednym ze współzarożyciel i 

wraz z Piotrem Skrzyneckim ka

haretu Piwnica pod Baranami w 

Krakowie, sam pi sze i komponu

je piosenki, jest autorem jednego 

z programów warszawskiej „ Sto

doły", występował w radiowych 

„Podwieczorkach przy n1ikrofo· 

nie" i kilkakrotnie brał udział w 

programach muzycznych łódzkie.i 

Telewizji. 

sezonie w „Klubie kawalerów" w ku w zalotach" Zabłockiego, 

Stanisław Kozyrski ui'.ori cz) I 

Państwową W}•zszą Szkolę Tca· 

tralną i i'' ilmową w ł.orlzi w 1962 1·. 

Zadebiutował na scenic T ea tru 

Ziemi Opolskiej rolą Leandra " 

S:ttuce Zablockicgo „Dziennyna 

sędzią". Teatr n a sz; jelt trzec im, 

w którym miody aktor występu

je. Po Opolu grai w Teatrze im . 

Żeromskiego w Kielcach, gdzie 

m .in. zwrócił n a siebie uwagę pu 

hliczności rolami z komedii I•' rc 

clry - Papkina w ,,Zemście" i Fi

lip~ w „Dożywociu" ora1 WyJotoc„ 

kiego w „Nocy l istopadowej" Wy

spianskiego. 

Podczas poby tu w teatrze kie
leckim p. Kozyrski brał równiei 

żywy u1lział w tamtejszym Tea

trzyku Aktora i Dziennikarza, gra

jąc m.in. w widowisku Babla 

.,Pierwsza konna". 

Częstochowskiej publiczności 

przedstawił się już w dwóch sztu

kach - jako Motyliński w „Klu

bie kawalerów" i rolą d~iennika

rza Czerwony Alarm w sztuce 

„Bunt w Kronsztadzie". 

KYSZ ARO MARIA FISCHBACH 

STAHISŁHf lOZYRSll 



LEON 
SCHILLER 

PASTORAŁKA 

Pomysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed 

wojną. Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpo

cząć łailcuch widowisk obrzędowych, w skład któ

rych weszłyby misteria pasyjne i wielkanocne, ob

rzędy czterech pór roku, wesele wiejskie oraz tzw. 

„tańce śmierci". Inny cykl stanowić miały ballady 

ludowe i piosenki staropolskie w kształt sceniczny 

ujęte. Przemyśliwałem także nad reinscenizacją 

dawnych komedio-oper, wodewilów mieszczańskich 

itp. antyków scenopisarskich . 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć 

się _ dają moim „wychowaniem krakowskim". Kra

ków w latach mojego dzieciilstwa był jeszcze sceną, 

na której przez cały rok ogrywała się większość o

wych widowisk ludowych, a te, które zaginęły łatwo 

dawały się w imaginacji odbudować na podstawie 

ustnej lub pisemnej tradycji. A tak się jeszcze zło

żyło, że od dziecka mogłem grzebać w „Kolbergach", 

różnych zbiorach pieśni, w starych nutach i egzem

plarzach teatralnych. Wkrótce potem rozbiła s ię „ba

nia z poezją" nad Krakowem i szary kopersztych 

zmienił się w wielobarwną malowankę. 



' ' 
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To Wyspiański wkroczył do gmachu, wzni~sione

gó na placu Swiętego Ducha(!), tuż obok starożyt

nego kościółka Swiętego Krzyża(!). I natychmiast 

teatr krakowski stał się Wawelem, a Wawel w teatr 

się pr.zemienił. Za poetą-guślarzem wcisnął się przez 

zapadnie, splynąl z paldamentow na stalowych „flu

gach" i kręgiem scenę opasał korowód dobrze nam 

znanych, a jakby zapomnianych postaci. Spotykaliś

my je w szopce, na Rynku, w kościołach i wioskach 

okolicznych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne 

i na coś w sztuce przydać się mogą. Zaraz też w „ży

wym teatrze' wszystko się przeobraziło i głębszego 

sensu nabrało: procesja i Lajkonik, wesela chłopskie, 

cwałujące z Bronowic do Mariackiego kościoła środ

kiem Rynku, wianki i odpusty, - a przede wszyst

kim Wawel i szopka. Wawel wprowadzony na sce

nę w obydwu Legendach, Wyzwoleniu, Bolesławie 

Smiałym, Akropolis. Wawel, mający zastąpić Elsi

nor w inscenizacji Hamleta. Wawel, pomyślany ja

ko Akropolis Krakowski, z teatrem monumentalnym 

(niby Dionizosa) na południowym stoku wzgórza 

zbudowanym! A szopka krakowska, która ::.apoży

czyla część swej architektury od katedry wawel

skiej; szopka, której wpływ na fakturę sceniczną 

Wesela, Bolesława i większości dramatów Wyspimi

skiego ślepy by zobaczył! 

Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między 

innymi i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna 

filiacja, zachodzące między rudymentanii polskiej 

sztuki scenicznej, a mickiewiczowską koncepcją 

teatru słowiańskiego przyszłości? 

Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obejmujący 

w zarysie całokształt poezji ludowej, a kończy się 

„wielkim proroctwem" - czyż nie o iakim teatrze 

marzył Mickiewicz w Kolegium Francu skim'! Czy ż 

nie pod taki właśnie teatr podwaliny kłaść paczą! 

Wyspiański? I wierzyli.śmy wtedy, nieliczni fanatycy 

polskiego teatru monumentalnego, w rychłą możli

wość jego realizacji. Wtedy to nosiłem się z my.§lq 

opracowania scenicznego szeregu widowisk ludo

wych na cały „rok krakowski" , a w plany moj~ wta

jemniczałem kolegę z ławy szkolnej, początkujące

go wówczas aktora, Juliusza Osterwę. 



Dosyć osamotniony na drodze do reformy teatru 

konwencjonalnego, musiałem przyjąć taktykę posu

wania się naprzód etapami. Wynikl stąd przymw; 

chwilowego cofnięcia się i odrobienia rzeczy jeszcze 

niezrealizowanych, a dla dalszego rozwoju koniecz 

nych (stylizacja „starego teatru", inscenizacja wido

wisk nierealistycznych, abstrakcjonizm inscenizacyj

ny). Z tego właśnie okresu datuje się Pastorałka 

oraz szereg widowisk religijnych, ludowych., styli

zowanych komedio-oper itp. grywanych w Reducie 

i w pierwszych miesiącach Teatru im. Bogusławskie

go. Pastoralka jest tylko dokumentem pewnego 

okresu mej pracy teatralnej. Niczym więcej . 

Temat zasadniczy Pastorałki, ozdobiony licznymi 

intermediami i bardziej szopkowa, nii misteryjnie 

ujęty, ukaza ł się po raz pierwszy na scenie Teatru 

Polskiego w Warszawie w 1919 r. Konstrukcja sce

ny pomysłu W. Drabika naśladowała szopkę kra 

kowską, pozwalając akcji rozwijać się na dwóch 

piętrach i w bocznych wieżycach. 

Tekst i forma rwwej wersji kształtowały się w la

tach 1923 i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem się 

uwypuklić wszystkie momenty misteryjne, a folklor 

przedstawić, że tak się wyrażę „ na surowo'', bez 

kunsztownych wymysłów i burleskowych przejas

krawień „zawodowego" teatru. Zamierzeniom moim 

sprzyjało znakomicie ubóstwo środków technicznych, 

a jeszcze więcej młodość· i entuzjazm Redutowców. 

Ton, osiągnięty przez Redutę był czymś jedynym 

w swoim rodzaju i na innych scenach, w innych wa

runkach artystycznych i w innym nastroju nie dal 

się powtórzyć. 

Godzi. ::;ię zaznaczyć, ż e aktorzy redutowi w owym 

czasie z humorem ludzi .~więtych uprawiali cnotę 

niewiarogodnej wprost nędzy, co nie przeszkadzało 

im śpiewać, tańczyć, grać najmniejsze role, staty

stować, sporządzać rekwizyty i kostiumy - bezi

miennie, gdyz afisz nie podawał icli nazwisk. 

Warszawa 1931. Instytut Teatrów Ludowycli 
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Choreografia 
BOGDAN WOLcz;Y,NSK I 
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OS OB Y: 

Prologus 

Adam 

Ewe 

Marie 

Joseph 

Archanioł Gabriel 

Archanioł Michał 

Diabeł 

Smierć 

Anioły : 

Kacper . 

Melchior 

Herod . 

Herodowa 

Feldmarszał 

WIESL\ W TOl\L\SZEWSKI 

STAt\ISł,,\W KOZYRSKJ 

ELŻBIET.\ SZMO:\IEWSKA 

EWA ZYTRIEWICZ 

l\I A I\ I A :\ L O Z 1 ;'\ S K I 

11\Ei\A HAJDEL 

KAZIMIERZ SIEDLECKI 

R A Z 1 Ml E H Z Z I E LI '.\ S 1\1 

:\I A H I A DR ZE \\ I EC I\ .\ 

ELŻBIETA l'ASIEHlll)\\' :\ :\ 

IBE:'\A llAJDEI. 

:\IAHT ,\ l\OTOWSli .\ 

ST A :'\IS 1-. A WA G A I. I. 

BARBARA ROZIABSK .\ 

ZlllGi\IEW :\IICIL\LOWSKI 

ADA!\! :\OWAiiIEWlCZ 

• TADELSZ WIECZOllEI\ 

JAUWIGA ULATOWSI\A 

ZBIGNIEW KLOPOCRI 

Pachoł I Heroda WALDEMAR WA LISIAK 

/dZ?"/~ __ c;r/ - - - ..7?// ?/-f-7Kc::>'W"S-K; 

Pachoł II Heroda 

Kor9don 

Małclbrzuch 

Chleburad 

Ryczywół 

Dame ta 

Pakoa 

Barto• . 

Górlllka 

Rabin 

Żyd 

Karczmarka 

Szlachcic 

Chłopka 

Chłop 

Babg 

WALDEMAR ŁABĘDZKI 
STANISŁAW KOZYRSKI 

• • • 
WACŁAW ROGUCKI 

• KAZIMIERZ SIEDLECKI 

WALDEMAR ŁABĘDZKI 

WALDEMAR WALISIAK 

KAROL ROGALSKI 

MARTA KOTOWSKA 

EDMUND PŁONSKI 

• • • 
MARTA KOTOWSKA 

ZBIGNIEW Kł.OPOCKI 

MARIA DRZEWIECKA 

ADAM NOWAKIEWICZ 

ADELA CZAPLANKA 

LUDMIŁA SZRETTER 

JADWIGA ULATOWSKA 

MARIA DRZE WIECKA 

oraz: anloł1J, pasterze, muzykanci, pachoły, pacholiki, wół, Olloł, 

lłoł1, tyrale, wlelbłiad, nledtwledt. 






