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LEON . SCHILLER 

Był największym polskim inscenizator em i reżyserem, 
t~órcą wspaniałych realizacji dramatu romantycznego, 
wielkim miłośnikiem i znawcą polskiego pieśniarstwa . 

Urodzony w 1887 roku w Krakowie, już od najmłod
szych lat pasjonował się tea trem i muzyką. W ciągu czte
roletnich wojaży zagranicznych zaznajomił się z najnowszy
mi prądami kultury zachodniej, wtedy właśnie poznał 
sławnego reformatora teatru, Edwar aa Gor dona Craiga, 
z którym współpraca zaważ~·ła na jego późniejszych prak
tykach scenicznych . 

W roku 1917 Sch iller rozpoczął pracę w Teatrze Pol
skim pod dyrekcją Ludwika Solskiego, potem Arnolda 
Szyfmana; początkowo jako tzw. dramaturg (kierow nik li
teracki i muzyczny), potem jako samodzielny reżyser. 

Jako oryginalny i śmiały inscenizator dał się poznać 
dzięki dokonaniom na awangardowej scenie Reduty, pro
wadzonej przez Juliusza Osterwę. 

Wreszcie w latach 1924-26 objął kierownictwo wskr ze
szonego przez siebie Teatru im. W. Bogusławskiego . I tam 
stworzył scenę swych marze{1: scenę prezentującą jak naj
wartościowszy repertuar na jak najwyższym poziomie, po
zostającą przez taniość biletów i stałą współpracę z (w prze
ważającej części robotniczą i inteligencką) widownią - w 
ścisłym z nią kontakcie. Wtedy to powstały imponujące 
1 ealizacje „Kniazia Patiomkina" Micińskiego, „Nieboskiej 
komedii" Krasińskiego, i - po raz pierwszy na naszych 
scen;:ich - „Achilleis"Wyspiańskiego i , Róży" Żeromskie
go. Niestety, teatr z takim repertuarem nie mógł ist nieć 
długo. Mimo jego wysokiej rangi i ogromnej popularno
ści - został przez władze zamknięty. 

Schiller przeszedł do Teatru Polskiego. Wystawił tam 
„Juliusza Cezara" Szekspira, prapremierę „Samuela Zbo
rowskiego" Słowackiego, ale po „wywrotowym" przedsta
wieniu „Opery za trzy grosze" Brechta zmuszony został 
do opuszczenia teatru. 
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Wtedy zaprosił go do współpracy Karol Adwentowicz, 
dyrektor Teatru Łt',dzkiego. W J .... oclzi stworzył Schiller 
pierwszy w Polsce teatr politycz11y, teatr manifes tujący, 
a o randze jego i powodzeniu głośno było w całej Polsce. 
Znów jednak szykany i prześladowania nie pozwoliły 
Schillerowi pracować· dłużej. 

Przyjął więc ofertę władz Lwowa i objął kie
rownictwo tamtejszych scen, tworząc rewelacyjne, mo
numentalne spektakle „Kordiana" Słowackiego i „Dzia
dów" Mickiewicza, prezentując najciekawsze dokonania 
nowoczesnej dramaturgii światowej . Jednakoż dwie insce
nizacje zadecydowały o rozstaniu się artysty ze Lwowem: 
polityczne i społeczne treści „Królowej przedmieśda" 
Krumłowskiego i jawne powiązania Schillera z polską 
i ukrait'1ską lewicą literacką spowodowaly odebranie mu 
kierownictwa teatrów, a kiedy po półtora roku powrócił na 
zaproszenie swego następcy, Wilama Horzycy, inst•eniza
da montażu Tretiakowa „Krzyczcie Chiny" i polityczne 
wystąpienia stały się przyczy ną rnłej akcji mającej na 
celu skompromitowanie go jako niebezpiecznego w y wro
towca. 
Powrócił więc Schil ler do Warszawy, gdzie prezentując 

„Dziady", „Kordiana", „ Wyzwolenie" Wyspiańskiego, 
„Sen nocy letniej" i „Króla Leara" Szekspira, własne 
opracowanie „Zbrodni i kary" Dostojewskiego, poświęcił 
się jednocześnie organizacji Wydziału Reżyserskiego przy 
Państwowym Insty tu cie S ttuk i (PIST). Ożywił ruch tea
trologiczny, spowodował powstanie zaspowskiego (ZASP 
- Związek Artystów S<·en Polskich) organu prasowego 
„Scena Pol ska". I znowu szykany za zbyt radykalną dzia
łalność Wydzialu stały się powodem złożenia (na szczęście 
potem cofniętej) przez Schillera dymisji. Sezon 1937 / 38 
przyniósł ogromny sukces „Dziadów" w Sofii i zaprosze
nia reżyserskie do Paryża, Pragi , Włoch„. 

Wybud1la wojna. C:rns okupacji dla 8 chi11era to <'Zas 
wy t ężonej praC'y pedagogicznej na 1akonspirowany m stu
clium reżyserskim. W roku 1941 został uwięziony. Zanim 
udało się go zwolnii-, przeszedl przez Al eję Szucha, Pa
wiak, Oświęcim„. 
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I CZĘŚĆ 

KULIG 

JADWIGA BOGUSZ, WELA JAM, DIANA 
ŁOZIŃSKA, EWA NAWROCKA. MAGDALENA 
RADŁOWSKA, ADELA ZGRZYBŁOWSKA, 
STEFAN BUCZEK, MARIAN DROZDOWSKI, 
. JERZY FI'I.'10, .T:\N MJLCJWSKI, EDl\H'NO 
OGRODZIŃSKT, LUDWIK PACZYŃSKI. .IE
HZY SMYK. 

Po powrocie do Warszaw~', aż do powstania, pracował 
w konspirac,\ .inl'.i Hadzfr 'J'patralncj, planuj<.}Cej życic tea
tralne w nowej Polsce. Zmuszony schronić się - zamiesz
kał w podwarszawskim klasztorze, gdzie urządzał przed
stawienie swych ni:;tcri6w lurłow,) eh: „Pastorałek" . 
„Wiełkanol',) ", „Godów weselnyl'h", które potajemnie 
oghldali warszcnv~:ry przyjaride i entuzjaści. Jednorzcśnie 
zbierał Sl'hillcr swoje eseje teatralne, opracowywał insce
nizacje. Niestety, wszystkie rc;kopisy zginęły w powstaniu . 

Po klęsce powstania Schiller wywieziony zostaje cło 
oflagu w "" nnr 11. T;,1•1 or--:•· n' 111jc przedstawienia tea
tralne, \Y,ddmly o fratrze, hit•rze udział w redagowaniu 
teatralnego pisma ohozowl•go. 

Po wyzwołPniu zhicra aktorów i w Lingen na pograni
l'Zll Holandii zakł:icła wc;drowny teatr poci nazwą Teatru 
Ludoweg<' im. W. Ilogusl:nnkiego. Dwa jego widowiska : 
„Gody wt•sdne" i „Kram z piosenkami", pokazują żywot
noś<'.· i pii;kno polskid ku lim~·. 

W. Lingcn \\'la~nic wsplilpracowala z Schillerem jako 
choreograf je;--.> n·spo l11 Garhara Fijewska, realizatorka 
ogromnej większofri powojennych przedstawicli „J{ramu" 
w teatrach polskich. także przedstawienia w Teatrze Bal
t~·ckim . 

Powrót Schillera cło kraju to jednocześnie moment. roz
poczc;ria intc>ns.vwn.vch prac organiz:1C'yjnyeh: powoduje on 
powstanie Rady Teatralnej, opracowuje plan reformy 
szkolnictwa t.eutralnego i teatraln,vrh wydawnictw, co 
wkrótce owornje po" olanie m do ż;vria Pami<;tnika Tea
tralnego. W sezonie t !Mli/47 zostaje rl'ldorcm PWST i dy
rcldorem Te:tl ru Wo.hka Polskil go w Lodzi. Tu z nową 
sił<J wyhueha ,il'~';o t;•lent: i11<.;1c11izaeje „11\.rakowiaków i gó
n1li" Bogu'ihwskil'go, „Celestyny" Fernanda cle Rojas, 
„Igraszek z diabłem" Drd~, „Burzy'' Szekspira, „Kramu 
z piosenkami" - to n< stępnc wielkie dokonania, zapisane 
w historii tuitru polskiego. 

Leon Schil'cr zmarł w I !);J4 mim. Wspomnienia tyth, 
Ul"1rzy go zn:1li i pracowali z nim pozostaną najpiękniej 
szym dowodem jego wielkiego talentu i wielkiej miłości 
do teatru. oprac. e. k. 
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ZOśKA WOGRóDKU 

BARBARA DEJMEK, A LIC.J A JAC HIE
WICZ. TERESA MAKARS l{A, HOŻEN A 
MROWJ I'ISK A, STANISŁAW FRĄCKO
WIAK , ANDRZEJ KRUK, JACEK 
ST RAMA. 

BANDURKA 

URSZULA .JlTRSA .. 1/\Nt TSZ KAPl l ŚCIŃSKl, ZBI
GNIEW SZCZAl'INSKI, JERZY ROGALSKI. 

MICHAŁ SOKORSKI 

Odwiedzał mnie w domu na Prądniku Czerwonym 
w c:lilopskiej chacie, przyglądał się uważnie życiu chłop
skiemu, biedzie chłopskiej . Pamiętam pierwsze popołudnie, 
które spędziliśmy na zboczu Nosala. Usiedliśmy na łące 
zapatrzeni w przedwieczorny krajobraz - a on tak natu
ralnie 1 tak uczuciowo nawiązał do tego krajobrazu wier
s:::em Orkana: 

Wyszedl z kosą chlop na pole, istna śmierć, 
Istny szkielet chylący się pośród zbóż„. 

A potem zaczęly się wycieczki . W czasie wycieczek mo_-
1ia b ylo poznać: jego stosunek do przyrody i do zwiqzaneg" 
z niq :':ycia górali, jego twórcze aspiracje, jego bujną wy
obraźlli<:. ivielkq spostrzegawczość i wielki dar widzenia 
ŚLciuta w poetyckim, artystycznym kształcie. Można bylo 
pr::.e:::yicać z nim walkę wewnętrzną, toczoną o rozwiązy
wanie problemów społecznych i religijno-filozoficznych. 
W lataC'h tych Schiller szukal zaspokojenia swoich zainle
resou'a1i kulturą ludową w rozmowach z góralami, w by
wani11 przy trafiafqcych się okazjach na weselach i zaba-
1.1·af'h góralskich. Nauczył się wielu pieśni i piosenek 
i llapatrzyl się :':yc·ża górali i chlopów. Gral potem często 
me/()clie iHdowe i spiewał z przeję"ciem pieśni góralskie 
i clilopskie. Nie byla to prost a ciekawość, ale głęboka. we
ll'nętr_1w potrzeba budowania z treści życia ludu wlasnr j 
/.;,11/t ur!J art !/St !/!'~Hej 1 własnej postawy społecznej . 

. JOZ r·:F BHODZl<I 

Byl za kulisami „Balonika" mile widziany i wyśpiewy
ical „Wiatr za szybami .~mieje się - psiakrew to :2ycie ta
be :c.le" pierwszą tclas11q piosenkę skomponowaną ot 
tak. prawie od nicC'hcenia. A przecież pr:ewr;druicala ona 
pr-e::: C'ale cl:::iesic;c·iolef'ia. 

\\'!flel'ialby 11ied1ylmie z gimna.:jum tu:: przed maturą 
·a tt'rl 11a1cet a11011i11ww11 wlzial w „Balonikn'', ale nif!k.tc)
r !I lJe/Jr:::y .ocl .~u'. An11.11 siecl::ieli na .>ali, :::ar.111ciwali się 
1 snl1<lcu·11_ujuc si<: _ „l>rac·H! artyst!J!'::::H<.{' 1iie robili matu-
1'-!JŚLle i rncl n ości. 
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TYCIUTEŃKI 

ALICJA JACHIEWICZ, JAN MILO WSKI, 

JERZY SMYK. 

POD BOREM 

BARBARA DEJMEK, URSZULA .TURSĄ, TE
RESA MAKARSKA, BOŻENA MR,?/~~v~~~~v 
MIECZYSLA w BŁOCHOWIAK, s 'AC:EK 
FRĄCKOWIAK, ANDRZEJ KRUK, . . 
STR A MA. 

KAROL ADWENTOWICZ 

Jak imię Wojciecha Bogusławskiego, wieki przeka~q 
wiekom Jego Imię związane z wielkim umiłowaniem na
szej postępowej, rewolucyjnej przeszłości i naszej twór
czej teraźniejszości. 

Bylo coś prowokującego w zapale, z jakim przystępował 
do pracy, coś z bojowej pozycji, z której padł pierwszu 
strzał w zatęchłe nawyki małomieszczańskie i upodobania 
widowiskowe do trójkątów małżeńskich i sensacyjnych ta
jemnic buduarowych. Teatr nasz stał się głośny, żywy, 
dyskusyjny. Im bardziej najemnik fabrykancki, redaktor 
największego kapitalistycznego organu Rzec z po sp o
l i t a, ujadał, grozil, wskazywał palcem na bolszewickie 
kierownictwo, tym silniej wzrastało zainteresowanie, nu
wet w sferach burżuazyjnych. Praca Schillera wydala 
owoce, teatr nasz był teatrem walczącym, teatrem robot
niczym. 

Leon Schiller w operowaniu tłumem przyjąl zasadę in
dywidualności tłumu, nie jednostek, z których slclada się 
ilum,, dlatego też sceny zbiorowe przemawiają jednolit.q 
ekspresją ciał, gestów i akcentów. Tłum złożony z kilku
dziesięciu osób jednym, umownym ruchem podnosi zaciś
nięte pięśr-i grożąc- lub jednocześnie podiyla glowy i ra
miona w bezwładzie i pokorze. 
Marzyło się zawsze kochanemu naszemu Panu Leonowi 

o teatrze monumentalnym, nie w znaczeniu fizycznej jeg0 
wielkości czy wspaniałości, choć i te akcenty podkreśla/ 
.1ako konieczne warunki dla kultury ludu, ale Jego teatr 
monumentalny miał być przede wszystkim teatrem wiel
kie.? lwórczośc-i dramatycznej na niiarę A}schylosa czy So
.f oklesa, poczętej z ducha Mi«kiewż('za. Słowackiego, Wys
pia1iskiego. 
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CO SIĘ STAŁO WE DWORZE 

.JADWIGA BOGUSZ, A LICJA .JACHIEWIC~. 
EWA N AWROCK A, .JERZY FITIO, .li Nl!S Z 
KAPUŚCIŃSKI. .JERZY ROG ALS KI . zm
CIN IEW S ZCZAPINSKI. 

MAŁGORZATKA 

1'RS1TL\ H RSA, WELA L1\'\l , !\11.l".
C'ZYSl,A \\ BLOC'IIOWl1\K, .JA~ \ULO
\\SKI, .IEHZ Y S'IYK. 

KAROL FRYCZ 

Wspólpraca z Schillerem była trudniejsza i mo::e żniud
niejsza, ale za_wyc"'aj w skutkach owocna i pozostawiala 
mile wspomnienie czego.§ doprowadzonego szczę.~liwie do 
kofra. Praca dzieliła się tutaj na trzy etapy, z których 
pierwszy byl w peu;nym sensie najważniejszy. Omawialo 
się i roztrzqsalo w dość: długich wstępnych naradach ogól-
11.IJ charakter i styl dekoracji. („.) Następou.:alo opracowa-
1,ie tego, co Sd:iUcr nazywal ,.możliwościami" niera::: 
w kilku różnych wersjach. Jeżeli mu te wersje dogadzały, 
ro:ważal je długo. ::a 11im się na wybór decydowal. Czasem 
u.: ciągu roboty trzeba bylo wprowadzać zmiany w planach 
lub detalach, w 1Piar; jak dojrzewaly sytuacje na scenie. 
Schi 11' r 111 iP1 1·CTI O('-! wiście pewnq wyraźną ogólną kon
cepcję u:idowiska, ;;,.wlaszcza co się tyczy jego stylu, ale nie 
byla to jaka.~ sztyinw, murou:ana fonmda. Przeciwnie, 
pomysły mieu.:al elastyc:::11e, w których :::arv s daly sir; 
1cplatać· cara: to nowe s:::c.:ególy. 

WILAl\I HORZYC J\ 

Oqanu;lrz go is /U, h1clra wl-ielilu sir; U's:::ystkim 1cspcJl-
prn('otn1ikom. '-HJU cli yba najlepi<'.i dnu 1ioclla liisto
rycz11a ju::: dzz.~ pi'O/Ja generalna „Paliomki.na", trwająca 
oil 10 rano ieclnr>yo 1/nia bez przerwy dn pol11dnia dnia ria
st ępner1o. Oczy1ci.~cie nie b!llo 10 łatwe do 1l'!/irz.11mania. 
l'rzypominam ~·obie , c 11p. akt II I ro::::pcw-ql sir.; dopiero 
clol>r::c po pc'ilrwc·u. a 1u osol>i.~cie m11sialem 11arl ranem ocl
w >-I< do donz11 •erinq _ tcyl>it 11!/" ;i akt o re/;, l:tr;ru po prostu 
„nie w11trz!Jmala". Wszusr·11 :resztą b.11li barcLo podnieceni, 
c !i te. - pr:emęC":r>n ia. c·:::r; to :;; innych, artyst !fe.Zn ych po
wo<lc;111, lylko „pall L1i/cfr" stal z górq trzydzie.~r'i godzin 
p; y pcd'Uj)<'<';!' c,rkw.-,tr./, ]1 1 ~ 11 11ini nieocllqC':::na ":::,d'na ka
tl'a, i c/0110.<:n!J'll, 11i1:.mal tubalnym głosem kier01nzl prri/Ją. 
Nikt jednak uie po<lniósl najmnie)s:::ego protestu ani pr::.c
ciw 11iesa11>ov·itemu pr:<>cll11foni11 próby, ani przeciw cze
niukolwiel· i1111emu. 
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DAMES DE VARSOVIE 

WELA LAM, EWA NAWROCKA, MAGDALE
N A RADŁOWSKA, ADELA ZGRZYBŁOWSKA. 

OŚWIADCZYNY STAROPOLSKIE 

WELA LAM. EWA NAWROCKA. M.\ 
GDALENA RADt, OWSKA, ADELA 
ZGRZYBt,OWS KA, MARIAN DROZDO
WS KI .. JERZY FITJO, LllDWIK PACZYŃ
SKI, JERZY S MYK. 

ANDRZEJ PRONASZKO 

K01kzył się akt drugi. Sialem w korylarzil przykuliso
wym, czekając cierpliwie, aż ze sceny dobiegną dźwięki 
fletu, które oznac;:ały dla mnie nie tylko zak01'zczenie aklu, 
ale i zmianę dekora< )i. Schiller przedstawienie konlrolo
wal ::: lo:y dyrekcyjnej. Flet odezwał się, poplynęla czyslo 
i równo piękna melodia, skupilem się w sobie, sluch za
ostrzony, zegarek w ręku, gdy nagle, tuż przy sobie zoba
c?yłem pana Leona trochę zasapanego i jakby mocno pod
denerwowanego. (. .. ) Wtem, z drzwi, przy których stalem, 
H'!/lllir?yla się postac flecisty. Schiller jak się wnet oka
-a/o na niego u:la.~nie polował. Flecista, po paru slowach 
pana Leona wypowiedzianych owym znanym powszechnie 
ciepłym barytonem, najwyraźniej zwątpił w swoją dobrą 
gu:iazdę. Flet jak zac:::arowan.z; przeskakiwać mu zacząl 
::: ręki do ręki, flecista raz jedną, ra::: clrugą dłonią pot 
ocierał sobie z czoła, przebierał nogmni i :: czegoś się gęsto 
!'T:ed Schillerem llumaczył. 

Zal mi się go :::robiło. Kiecl!! Sdiiller oclszedl, :::apytalem, 
<·o mu się prz.1;clarzylo. Flecista wyznał, ::e pomylil się 
o )akie.~ (·wierć· tonu. „Ćwierć tonu?! A któ::by taką mi
kroskopijną rzec z zcwwa::yl?! krz.11knqlem zdumiony. 
„Schiller" oclpozciecl:::ial Jledsta ::: glc(bokim westchnie
Hi<- 111. 

Nzkt )ednak, kto we b!!l przy Hasze} ;: panem. Leonem 
rolwcie obecny. nie mo:::e sobie d:::i.~ dostatecznie jasno ll

plustyc::nić: le] straszliwe), pionierskiej :::aiste pracy, tegri 
Z'-'!/Silku w pr::ebijaniu si t; przez gqszcza scenicznych ta
)ernnic. tych dni be::: clz icili odpoczynku, nocy bezsennych, 
walk i ic:::a)emr1 .1J<·h z 1cąlpie1i w siebie. imiesien, no 
i I !}Clz kublou: (';:anie) kawy, aby ciało pracą zm1:2one pocl
t rz1;mut\ t ydi setek papierosóic, bu nerwy uspokoić i o
W!/cll le:: ... Aclz! ... Bo liul.11 i Izy ... 
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O D Z B I E R· A C Z A INSCENIZATORA 

Tak się złożyło, że już w dziecięcych latach miałem możność poznania olbrzymie.i ilości starych p1es111. Śpit•wała je ro
cl7ina, śpiewało miasto rodzinne - Kraków, śpiewały okolice podkrakowskie. W bibliotece domowe.i h;vło kilka tomów Kol
lwrga, bardzo zniszczony, egzemplarz „Pieśni ludu galicyjskiego" Wacława z Oleska, jakieś pożółkłe piosenniki datujace się 
z pierwszego ćwierćwiecza ubiegłego wieku, albumy z nutami modnych podówczas aryjek. kupletÓ\' i tańców itp. s1parg.1-
ły. Na poczesnym miejscu znajdowało się pierwsze wydanie „Krakowiaków i górali" Jana Nepomucena Kamińskiego. 
\V gimnazjum począłem zbierać wszelkiego rodzaju staroświecczyznę scenopisarską, pncde wszystkim polską. W ten spnsóh 
poznałem melodie wielu starych piosenek, których tekst tylko notowali niektórzy zhi( racze. W ten sposób uwidoczniły mi 
<.ię związki zachodzące między pieśniarstwem ludowym, a teatralnym. Poza tym te lmplt'iv i składanki odzwierciadlały zna
komicie epokę teatru, co ważniejsze, ohycz~je społeczeństwa. 

Jako ośmiokl asista, przebrany za „cywila'', cudem dostałem się do pierwszego i o~tatnicgo polskiego kabaretu art:vsh n
ncgo - do Zielonego Balonika. Tam. oprócz aktualno-satyrycznych piosenek iłuslrowan.vch wyhorn,\·mi karykaturami, śpie
\\ano montmartryjskie chansons tristes (smutne piosenki), a kiedy już blady świt wkradał su; przez okna eul:;ierenki i nie
poprawnych cyganów tradycyjny „smęt" ogarniał, odzywały siE; ciche ton;v piosenek staropolskich. Teofil Trzcil1ski nuci! 
sam sobie akompaniując sielanki Franciszka Karpińskiego, nie żałowany, w 19:l9 rok11 :amordowany przez Nizmcow W,\ -

· born} krytyk teatralny i muzyczny, Witold Noskowski intonował „Pieśń kurdeszow~i", polonern, dawne piosenki żołnier..;kic 
i mało znane ludowe. Od tej chwili zbieractwo moje nabrało ' ·ęks1ego sensu - przek01rnl('m <.;it:, że stare piosenki naclnj;} 
się do interpretacji estradowej, że warto je opracowywać nau wo, parafrazować poetycko i muzycznie. Jeszcze silniejszym 
bodźcem do prac tego rodzaju były kilkuletnie studia w Paryżu, gdzie poznałem gruntowniej stare pieśniarstwo francuskie, 
jego kult i tradyl"je. Włóczęgi częste po kabaretach literackich, przewertowanie wsz.'·stI-ich ważnieisZ,\'C' 1 zhiorÓ\ pioscn~k 
starofrancuskich, wreszcie częste ich śpiewanie )HZ,\' akompaniamencie własne.i harmonizacji - \\ ' l,\ st ko to zrodziło p'lkusę 
\n,krte"7enia dla estrad.', a później dla teatru prawic nieznanych, a Pr<><·zych i efektownych ludow;n·h i p.seucłoluclowy--h 
śpiewów na'>Z,\ eh. Propagand(( starej piosenki rt)lpocz<iłem w e1asie pierwszej wojny (, 'ialo\n•j pod forma konecrtłł\v pn
święcon,ych muzyce i pieśni staropolskiej, w który(·h hrałem udział ja!--o śpiewak i kompoZ\ tor ukhcl1)w m11Z\ ezn;ych. 

Z około 200 piosenek opracowanych przeze mnie muz,\·c·znie pozostało zaleci\\ ie 12, "' d:m,\ l'h u B. Hucl1l icgo pt. „B< r
clon żołnierski" (i te S<! unikatem) - reszta 1gin<;la pod gruzani drapacta podcza.., powstania. Z Jll'l.'goto\ a1 l'j clo druku 
!-Jrnr.vd1 rozmiarów antologii dawnego polskiego p"1·śniarstwa ·alal,1 jedynie l'Z\\ arta ('/(;śi·, ZH\\ il•rajqra n I 'e pio~t·1wk utea-
tralizowanych. Reszta tkwi t,\·lko" pami((ci. 

Pomysł in..,cenizowania starych piosenek typu szlacł1°ckit' o, mil•szczańskiego i \\id'>kiego zrodzi! sii; jednoczl''inil' z próli:\
mi rekonstruowania staropolskich wid o\\ isk lndow' 1'11. c, !·I roz poczęłn .,Pastorałka". „Historia o :\I<;•·(• i dn' alcłm.' m Z•nar
l \\',vch\\ st ani u Pańskim". „Tańce śmierci", zaokrąj?;lił,\' go suit,\ obrzi;cló\\ i śpicWÓ\\ l·hłop">kich. 

Do rzędu iclowisk retrospC'h ty,,nych, s\\ohodnie przezemnic pnerahiany('h, zali('Z.' i._· należ,· in„ccl'iz.1dc ... tarych wo-
ck\\ iló": ,,Królowej przedmieścia", „Podróży po \\ arszawie", komedio-opel",\' Dm usze\\ ki< i:o . Szi, och "<!sów", Bogusław
skiego „Krakowiaków i górali". Piosenkom i zwyCLajom osiemnnsto-dzie\\ iętnastowieezn m, na jcZ,\'k sceniczny lub słucho
wisk radiowych przetłumaczonym, poświęciłem montaże śpiewno-tancczne. Oto t;vt11ł,\' wi<;ks1ych eyklów: ,.Pochwała wesołoś
ci", „Bandurka", „Kulig staropolski", „D}'liżans rozśpiewany" i „Kram z piosenkami". 
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JEDZIE ŻOŁNIERZ 

JADWIGA BOGUSZ, BARBARA DEJMEK, 
ALICJA .JACHIEWICZ, URSZULA .TURSA, 
TERESA MAKARSKA, BOŻENA MROWIŃSKA, 
STANISŁAW FRĄCKOWIAK, JANUSZ KA
PUŚCIŃSKI, ANDRZEJ KRUK, JERZY RO
GALSKI, JACEK STRAMA, ZBIGNIEW 
SZCZAPIŃSKI. 

11 CZĘść 

CIOTUNIE 

TERESA MAKARSKA, EWA NAWROCKA, 
MAGDALENA RADŁOWSKA, JACEK STRA
MA. 

KŁÓTNIA 

DIANA ł..OZIŃSKA, .JERZY ł'ITIO. 

KAZIMIERZ RUDZKI 

Było to kilka lat po pierwszej wojnie świaiowej. Ojciec 
mój prowadził wtedy firmę wydawniczą - nuty i książki, 
przy ulicy Marszałkowskiej na rogu Wspólnej . 

Pewnego popołudnia chciałem, jak zawsze, wylądować 
w ostatnim pokoiku, żeby zostawić tam palto i czapkę, ale 
- nakazano mi ciszę. Z pokoiku słychać bylo fortepian 
i przyjemnie brzmiący, niski glos. Ale zaraz drzwi otwo
rzyły się i zobaczyłem ojca, żegnającego się z jakimś nie
wysokim panem, który po chwili szedł już w kierunku 
wyjścia trzymając w ręku czarny kapelusz. „To był pan 
Schiller - powiedział ojciec . - Przyniósł korekię swoich 
piosenek ... " W niedługi czas później zobaczyłem na wysta
wfe ułożone w wachlarzyk nuty zatytułowane: „Bardon 
żołnierski - dawne pieśni żołnierskie" zebrał i na śpiev) 
z towarzyszeniem fortepianu ułożył L. S. Schiller. Poniżej 
wymienione byly tytuły dwunastu. piosenek ... 

Jako kierownik Wydziału Reżyserskiego marzył Schiller 
o wykształceniu reżyserów nieomal typu uniwersalnego, 
reżyserów czujących się pewnie zarówno w wielkim reper
tuarze romantycznym, jak i w widowisku na tle starego 
wodewilu (czy może raczej - starej śpiewogry?!) osnuiym. 
Jego wiedza i pamięć po prostu - żenowała, przytlaczała. 
Marzyliśmy wtedy, ażeby choć okruchy lego, co mówił, 
udało się nam zapamiętać. 

JANINA BRONIEWSKA 
W tym czasie robił z nas::.11111 rubot 11ic:::.11m :espolem 

„Szelę" . Przyszłam do niego po raz pierws:: y do clomu. 
Cale ściany wyłożone pólkami książek. „A co lnbicie robić 
w życiu?" - zapyial mnie wówczas. Może i niedorzecznie 
wybąkałam, onie.śmielcna icobec wielkiego artysiy: prze
mawiać!. Na chwilę struc:lilalam. Czekałam, że się roze
.~mieje. Nic podobnego. Nasiąpił prawie jakby wyklad. 
Pozostało mi w pamięci parę tylko zda{i: „Nie wiem, czy 
przed wami będzie kariera artysiyczna, nie wiem, jak się 
ulaży wasze życie. Jeśli lubicie przemawiać, to musicie 
pamiętać, żeby mówić do ludzi tak, jak najlepszy akior 
na scenie. Nie trzeba myśleć o tym, czy mówi się „ładnie", 
trzeba patrzeć na ludzi, czy wierzą tak, jak i wy wierzycie . 
Mówić ludziom wolno tylko to, w co się samemu wierzy. 

17 
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EMULACJA 

EWA NAWIWCKA, STANISŁAW FRĄCKOWIAK. 

ARTIUR 

B.\RBARA DE.JMEH:, ALICJA .JACHIEWICZ. l RSZl'
LA .HJRSA, TERESA MAKARSKA, .IERZY SMYK. 

OBRONA WALCA 

B\rtB, RA DE.11\lEK. \Ll('.L\ .IA('lllE\\I( z I RSZl'-
1 .ll'RS, . 'l'l'.RFS..\ 'I \KARSKA, BOŻE">\ IRO
Wl:\SI\:,\ .. :\IARIAN DROZDOWSKI, STA. ' ISł„ W 
~R„\CKOWIAK, .L\:'IJI SZ K \Pl ·sn -,SKI, ANDRZE.l 
KRl K, .Jt\: Mil OWSKI. Ll DWIK PACZYŃSKI 
.JERZY ROGALSKI, ZBHiNIEW SZCZAPIŃSKI. • 

ALEKSANDER MALISZEWSKI 

W rokil 1942 uciekłem z Wilna do Warszawy. W kilka 
dni po przybyciu powied:icrno mi, że „Lulek" chce się ze 
mnq zobaczyć. Wyznaczył d:iefr spotkania. Przyszedłem, 
do Prudentialu o godzinie szesnastej. Powitał mnie jak 
dawno nie widzianego pr_yjaciela. Po pierwszych, dość 
chaotycznych pytaniach i odpowiedziach musiałem 1nu 
szczegółowo opowiadać o pracy polskiego teat rn w radzie
ckim Wilnie, o repertuarze, o kolegach, o ich życiu i lo
sach„. Chodził po pokojv i milczał. A kiedy sko1lcz ylem, 

r:ekl po chwili: 
No coż, mój kochany„. tr:cba tera. pomyślec o reper-

tuarze dla teatru Polski niepocllegle).„ Tak, tak, Polski 
niepodlegleJ. Jaki: to będ_ie teatr?.„ Wielkich my.rn, wiel
kich przeży(:, wielkich doświadcze1't, wielkich nadziei„. 
Tak, wielkich nadziei. Oc:::1;wiście teatr walki„. O C":lowie
ka„. O nwralrWŚĆ'. .. O piękno śu:iata .. 

Stanql przede mnq. 
Trzeba pisat', pisać , pisać .. To nir, :e noc.„ W nory 

pi:ce się najlepieJ. a pod s1rzalam1 ·uiciej myśli płyną„. 
Któregoś wieczora powied :ial: 

C1u·ialbym napisac C"O!i w rocl aju monografii o Te-
atr-<> im Boyuslcncski<'go. Pul :qteh !!'li!.« iww ju.= ;:ro-

l1ion !J ... 
Zac:ęli.~my vJspomiiwc. Pr:eszrnęly sir· w pamic;ci obra-

::!!J przedstatl'ie1\ „Kniazia Patiomkina", ,,Złotego plas:::
c.:a", ,.Achielleis"„. Mó1rilem, że byl to teatr najbardziej 
I wórczy, a poza t !Jm byl to teatr„. :::abraklo mi slów na 
sJornrnloica11ic my.~li. s( lziller ll.~7Jli<>d!Hql sic: i cloko1!1·:1;1. 

Po::a l!Jm 1.Jyl to teatr, ie którym :łapano pana l>l ~ 
1,ilet ll.„ 

Pr_c: clwar/;::iesc ia l~ilka lat crni ra-ll ni<' 11·<p 1m11itd, :<' 
parn11;tu o 11us !Jlll ]Jl• rw. !flrl .~pr,1/,e111i11. 
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KOŁYSANKA 

STANISŁAW .JASKUŁKA 

PELERYNA 

.JANUSZ KAPl lŚCIŃSKI 

20 

STEF ANIA SKWARCZYŃSKA 

Leon Schiller, wielki artysta, był - świadomie czy nie
świadomie - wielkim, twórczym wychowawcą. Wycho
wawcą w stosunku do każdego, z kim się stykał. A więr_: 
także w stosunku do swoich współpracowników, wykła
dowców w szkole, którą tworzył. Oduczył ich chłodnej, 
obcej życiu erudycji; pokazał, że wiedza niezdolna do 
;:-rzekształcenia się w obraz odbijający życie, z którego 
wzięla por·zątPk - jPst martwa. Umiał ich rozkochać w 
wieloaspektowości zjawiska, któremu na imię teatr . 

LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

Miał wszechstronną znajomość literatury światowej 
i kultury europejskiej, a przy tym wielką miłość wszyst
kiego, co w polskiej kulturze wielkie i twórcze. Łączyl 
w sobie tradycjonalizm z rewizjonizmem i nawet rewolu
cjonizmem w dziedzinie sztuki. Wyborny znawca zarówno 
literatury, jak i muzyki twie,-dził, że w teatrze rytm, me
lodia, kolor. słowo i myśl muszą grać równocześnie i har
monizować. 

FRANCISZEK TARGOSZ 

Schiller, obdarzony niezwykłą pamięcią deklamował na 
prośby kolegów utwory naszych poetów. Trzeba było wi
dzieć, jak z innych sal, a nawet z innych bloków (co było 
zakazane) przekradali się więźniowie - i to kto? Nie tyl
ko znawcy i miłośnicy sceny polskiej, ale i obdartusy, bru
dasy. cuchnący flegmoną i „Durchfallem" nędzarw lag
rowi, często popychani i wypędzani przez niektórych zaro
zumiałych i pewnych siebie współtowarzyszy. Ci, którym 
uclalo się przecisnąć i zobac:yć· lub tylko usłyszeć· re('yfa
t ora, wyglądali, _jakb !J im 1zo111 .11di sil prz!Jb ylo, ja k/J !J im. 
[Jlr!cl nie clo.,'7<.ivieral. W O< za('h ich zjawial się blysk raclu
fri wyra::: pr:::Plotnego :::apon111icnia o życiu lugrowum. 
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WALC KATARYNKOWY 

URSZULA JlTRSA, MIECZYSŁAW BLOCIIOWIAK, 
STANISŁAW FRĄCKOWIAK , STANISŁAW .JASKllL
KA, JERZY ROGALSKI, ZBIGNIEW SZCZ1\PISSKI. 

KANKAN 

('\I Y ZESPÓL 

STANISLA W RYSZARD DOBR OWOLSKI 

Nie prnniętam duldoclni e, kturego to U!J ln dn iri sicrp11io
wego 19.J.4 roku. Niewi e lką salę ÓW C· 0 s11 e j /\, runiami Akto
r ek prz y ulicy Ma zowieckiej w Wars -mnie W!/lJClnila clo 
IJSlal nif'f]O mi.C'j sca niC'ZW yk/a pil /Jlicz11 !i.~Ć. /? Z<; cl!) ZC'W SZqci 
tu pościqgcmucli krzeseł zasiadali ciasno mlodzi ludzie u; 
J1 e lmacl1 i furażerkach, na)czę .~ciej w cywi/11yc11. rnar!Jnar
ka cli, 11 zbrojC'ni. w pistokty, kara/liny i cmfrmwty. Na rna l ą 
estracl c; wszedł Leon Sdiill er , a :-:a Ni m hl/rnna st 11 akt n
rów, 10.fród nic/i - I\aro/ Aclwr 11towiC':::. Zo r·zr, to rec yto
wać „Ka11tat ę" L eona Sc/1i1/Pra . 011 s r1m /1ral w tym llC' ::: 
pośredni udział jako rcr ·ytnt ur głos u provH1rl zrvcr1 0. W s'-"!.j
st ko raz f'rn zrobiło 1w rnn ie wraże> 11ic .Jaki e go.~ osobl hnf' ;/o 
p/Jrządk11, tn którym G11Mr1r;::- ,C..,'r ·liil/ f' r w .11111ol,11w al c/11<''111 
wielkich pol skie/i clcmokrat rlw: J'ollątajo . Sta s:::i ('([ , J' u:;
ciu s:::ki. Moc/111nckirgo, Worcella. ffrltm ana, .'icic9ic11neqo. 
Sluclta/i .~m!/ ~ :;:apurt!Jm tch e m, do yf r; bi w~-r 11 s.:c 111. 
W pewne) c/11Pili , gd . ics z nc/r/<1l i dn/11 s i1; s lys:;:eć 
chora/cteryst !IC:rne, kolf':j11c , s-urpiqrc nerw.11 oclylos!J 
miotacz y 111i11 i 11ie l1awcm /Jr z<;ki em. pnie <' itil!I sz y
by kawinrni ocl wyb11rlt11 t11 ' ;:u uk1uimi. Na sali 11<1 stripilo 
awaltnum (' poru szenie. ('i i f11l'i prH'-r: li s ir; 11' poplorlrn 
zrywat; z krzesf'l . Gro::ila 11.iC'lic zpiecz11a w panujq c11m IH 
fr islw panika. Wtedy kto.~ z ober·n!Jch jql sir; wyprc)bowa
nego sposobu: zasiadł do slo)ącego obok estrady .fortepia-
1rn i spod klawiszów poply1u:l.11 r1 <>ra <"e dźinię ki „W ar
sznwin.nki". Uspokoiło si<; jak :::a dotkn i<;<'i <'m rriżdżki cza
rud z ie) slcicj. Wir; lo.;;: o .~(· oher·11 .11d1 ;: fln r/1 1q p or/ i un1 bra1m1 -
rq ::asiaclaln, ;-: 710 1/lrn (r·m w pr::r•r, r cL. n 11 r•i )11 .:- ni eco sali. 
Nagl e pieki e /11y 111 1/c ,':"<L okn ami w.~ tr::q s11ril ln1dynkiem 
i z trzaski f' m rirnr:la clo vnu; t rzu. ·u·ie llw rama okienna. G ę
sieyo, l>.11 si r: nic pocl11sic" w tlok11, op11s,:f':::a li .~rn .1 1 Kawiarni e: 
AktorPk. te11 1iaj11i<' -wyldejsz y teatr, jo /c i. wi cl: ialcrn w Ż !/
ci11 . l'o kilku 111 i1111tncli /1yl i.~mif 11u .<iwiętok r z!J.•; /de,1 . 7.a 
nami roz pada/ sic w ąrll Z !/ /11ul!/l le k Kawiar11i Aktorek. 
Przed nami plo11ql warszawshi. „clrapcwz chmur", gd zie na 
szóst yni pię lrzr~ rniefrilo si ę niiegzkani r- Lulka. 

No, cóż!„. Zostanie tylko to , co tu! - dotknąl ko11carni 
palców czola i pokiwal glową z gor:::kim 11.~miechern. 
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Ili CZĘść 

BIELANY 
C \I, ' ZESPOL 

RYDZ 

TERES/\ MAK \RSHA, 1\1/\l{I AN DROZDOWSKI, 
STANISI ;\W FRĄCKOWIAK 

(' \LY ZESP(>L 

ROMANS Z PRZESZrODA ~I 

n/\nB '\ft\ HE.J H:K, URSZ(IL .JllRSi\, WF.Li\ 
!„\ !H M.,i>_fff H; Bł C'Zf'I{, 1\1,\RIJ\N DROZDOWSKI, 

.L\N Mit OWSIU, EDMUNU OGRODZIŃSKI 

POLKA I 

,~LIC.JA .JA('lflE\~ l('Z, Tfo'I:l.SA l\L KARSK \ BO
ZE:\!A MRO~VIŃ"iK/\, STANISL.t\W FRĄCKOWIAK, 
ANDRZEJ b.RUf{, LUDWIK PACZYŃSKI, JACEK 

STR/\MA 

JOZEF WYSZOMIRSKI 

TEATR LUDOWY IM. WOJCIECHA 
BOGUSLAWSKIEGO W LINGEN 

Wieczorem odbywały sic; jedyJLe w su'oim rodzaju lek
c;je; lekcje historii piosenkarslwa polskiego. A przy okazji 
francuskiego, włoskiego, niemiedcieqo, angielskiego . Tak 
powslawal nasz drugi eg_emplarz teatralny. Sdiiller siaclul 
rlo Joriepiann i przypomina/ sobie piosenki z różnych epok. 
Spiewal, komenlowal, ]J<Jdawul ro.~11c zcer.\ jc', .'.woi:>I<' i11-
terpretacje znunyc/1 pic .~11iar_y, u pri ~ 11ą uoc·ą, j11 ~ .w1111, /i(J

towal tekst i melodie. Pu cltc(icl1 l!JfJOCliliuch ;:obac.::!J lisni!J 
ma:;z y1wp1s z karlą Lytvlowq: 

KRAM Z PIOSENKAMI 
WIDOWISKO SPIEWNO-TANECZNE 

NA MOTYWACJI 
DAWNYCH PIESNI POLSI\.ICII 

OSNUTE 

1 grudnia HJ.1.5 r. premiera. Kiedy lco11czylo się slou:o 
wsi<:pne: „d:::i.~ wam. przeclslllwimy widowisko nie iak 
vroczyste, nie tak poclniosle owszem. wcale swawolne, 
pr.::epojone jednak nas.:.ą wesołością, a po iros;:;c i naszym 
sent .1;11w11Lem" niepokój, c !J la 11as...:a wesolo.§ć trafi do 
.;m1; l':::011 !/"li se rr·, :::tl< isku I 1w 1n yanl lu. Z ku:..clq jednak 
chwilą pr :cl<olly1rnli.~m!/ ":i<,' ;:: ruduściq, 'e widownia jesl 
11asza. A kiedy "liór ko1lf'Z!Jl widowisko fortissime przy 
b/11:, ku :::lotyd1 i czerwo11yC"11 reflektorów: 

Slo1icc nad Warszawą, 
Slo1ice nad Wars .:-uwq ... 

kiedy uslys:::el i.~m!J oklaski i krzyk 1 ysiąca os<!b, kiedy :::o
liar·z yl i.~1111; ro_rmlowa11<' t war:::e i l:.: 11 w w -:ud1 wiecl-ic
li .\m!/, :c ten nu ;;_ sr'llf!/71H'llf niC' t11l7:0 trnfil <Io serc, ale 
;:. /Jli ::: yl <lalckq ojc !/2 ll<;, w:::lm<l il clutl..:l1uic1 tc;slrnol.:; clo 
krajH, clukącl lmLie wracają, aby 11a ruiwu:h budować no
we życie. 
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BALLADA PODWÓRKOWA 

AI .TC.JA .TAC'IIIEWIC Z, T F ilESA MAKARSKA BO
ŻEN A MROWIŃSKA, EWA NAWROC KA, MIF;CZY
SLAW Hl.OCHOWIAK, STANISŁAW FRĄCKOWIAK, 
AN DR ZEJ KRUK, LUDWIK PACZYŃSKI, .JERZY 

ROGALSKI, JERZY S MYK, JACEK STRAMA. 

KARUZELA 

C ALY ZESPOL 

MALARZ 

MARIAN DROZDOWSKI 
CAL\ Z ESPOL 

OLEANDRY 

CALY ZESPOL 

ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Na wykładach Schillera bardzo dużo mówiło się o pla
styce. Schiller wychowywał reżyserów nie tylko w kierun
ku praC'y z aktorem, ale i z plastykiem - to było nowe, nie 
tylko u nag w PolsC'e, ale C'h yba i n a całym świecie. Szcze
gólny wysiłek wkładał Schiller, ażeby n as oderwać od sce
ny pudełkowej, od starych konwencji, od tak zwanej fa
chowości teatralnej, bezmyślnej a sprytnie naśladowczt?j. 
Stale pobudzał do buntu przeciwko tej kameralna-miesz
czańskiej formie iluzji, a nakłaniał do m.arzeń o spektak
lach na wolnej przestrzeni, placu, w fa bryce, parku czy 
cyrku„. 

Schiller powtarzał nam wiele razy - że nie ma progra
mu artystycznego bez spolecznego. Zwracał na to szcze
gólną uwagę przy omawianiu proponowanego przez nas 
repertuaru teatralnego: d la kogo to 'Przedstawienie, dla 
jakiego celu artystyczno-społecznego? Bardzo często napo
tykał na różne trudności w realizowaniu swoich planóu·, 
wpadał w konflikty z pracownikami z powodu obojętności 
urzędników teatralnych . W takich w y padkach bywał bez
radny i poza gorącymi prośbami adresowanymi do apara
tu administracyjnego, a formułowanymi - zależnie od 
sztuki, jaką reżyserował - w stylu staropolskim, młodo
polskim czy poetyckim (z użyciem słów obcych) nic więcej 
nie był w stanie zrobić. A dm inistracja z nielicznymi wy
jątkami nie rozumiała Schillera i nie rozumiała tealrn. 
Schiller byl maksymalistą i chciał mieć wszystko najlep
sze; znał się i wymagał. Wymagał od wszystkich. Znajdo
wał bardzo często wspólny język ::: artystami, z urzędnikc.;,
mi rzadko kiedy. 

Szczegóły projek tu mało Schillera interesowały, raczej 
sprawa ogólna, nastrój, styl dekoracji, jej łączność z utwo
rem i inscenizacją. Natomiast przy przeglądzie kostiumów 
i dekoracji nie bagatelizował żadnego szczegółu, nic nie 
uchodziło jego uwagi - czy to była klamra do butów, pier
ścionek na palcu, czy sposób :::awiązania krawata„. 

„Kram z piosenkami"! Rev.;ia polskiej piosenki! W szy
stkie te piosenki od XVIII w. po dzień dzisiejszy Schiller 
zebral i opracował scenicznie jeszcze przed wojną, a zarn.: 
po wojnie dal przedstawienia w obozach żołnierskich . Ile 
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serc pozyskał do powrotu, nikt nigdy nie będzie wiedział! 
I to widowisko - w Łodzi wykonane przez uczniów PWST 
- jest bez precedensu. Mieliśmy zbieraczy pieśni (cho
ciażby Kolberg!), ale żeby stworzyć z nich ciekawe, piękne 
widowisko - tego nigdy w naszym teatrze nie było. 
„Kram z piosenkami" powinien się znaleźć w stałym re
pertuarze każdego teatru jako praktyczne ćwiczenie śpie
wu i tańr:a dla aktorów i jako mila zabawa dla widzów. 

Wydaje mi się, że każdy wielki człowiek jest od kry w
e z y, wprowadza w świat coś nowego. Co nowego w sztu
ce teatralnej dal Schiller? Stworzył polski teatr roman
tyczny wystawiając „Dziady'', „Kordiana" i „Nieboską ko
medię". Wykazał możliwość grania i zrozumienia tych 
sztuk, ich teatralność i istnienie artystycznych środków 
teatralnych do pokazania dramatów romantycznych. Od 
Schillera zaczęła się interpretacja dramatów romantycz
nych, powstał styl romantyczny przedstawienia, mówienia 
wiersza, scenografii. Wprowadził zwyczaj prób analitycz
nych. Jako pierwszy w Polsce doprowadził do jednolitości 
przedstawienia teatralnego przez zgranie, zespolenie 
wszystkich sztuk. Koncepcji inscenizacyjnej poddany jest 
aktor, plastyk, muzyk, a czasem i dramaturg; inscenizator 
staje się głównym twórcą przedstawienia teatralnego. 
W konsekwencji poprzednich założeń Schiller zobowiązy
wał scenografa do głębokiej znajomości tekstu dramatycz
nego, scenografia powstaje na planie treści . Jako dyrektor 
teatru _ dążył do jednolitości repertuarowej i do artyzmu 
wszystkich elementów teatralnych włączając w to nawet 
afisz i program. Nic w teatrze nie jest Schillerowi obojętne 
i wszystko musi być estetyczne i na najwyższym poziomie 
doskonałości . Takiego teatru nie udało mu się, niestety, 
zrealizować, ale te ideały powinny przyświecać każdemu 
zespołowi, każdemu dyrektorowi teatru. Schiller dążył w 
każdym teatrze do stworzenia biblioteki, archiwów, w któ
rych przechowywano by egzemplarze reżyserskie (rodzaj 
partytur z dokładnie zanotowaną inscenizacją i akcją) 
i projekty scenograficzne. Proponował dokształcanie per
sonelu technicznego. Wprowadził pierwsze w Polsce (1948 
rok) Rady Artystyczne. Pozostawił duży dorobek pisarski 
i muzyczny. Stwor.zył jedyną w swoim rodzaju szkolę te
atralną dla aktorów i reżyserów. Prze.z pewien okres cza
su również i dla kierowników literackich i krytyków 
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Kierownik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Brygadier sceny 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Modelator 
Tapicer 
Farbiarka 

Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Kawalec 
Jan Marciniak 
Jan Swiderski 
Franciszek Piątek 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA 
KOSZALIN 

PIĄTEK - GODZ. 18 
SOBOTA I NIEDZIELA - GODZ. 19 

SŁUPSK 

PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA- GODZ. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

~OSZALIN: Dział OI"ganizacji Widowni codziennie (z wy
JątkJem niedziel i poniedmałków) w godz. 13-14, kasa te
atru w dniach przedstawień na g·odzinę przed spektaklem 

·oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SLUPSK: Kasa teatru codziennie z wyjątkiem niedziel i po
niedziałków, godz. 11-13 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAIMÓWIENIA NA BILEITY 

KOSZALIN: 

DZJiiał Organiza.cji Widowni, tel. 20-58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK: 

Kasa teatru, teJ. 52-85 
Kierownik sceny i organizator widowni 

Jadwiga Subocz 

Druk programu: Prasowe Zakłady Graficzne 
Zam. D-365. Nakł:i1d: 3.500 egz. C-3/545 




