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Weselej żyć przecież temu, kto wie, iż 
wszystko, co ukochał, co kształt jego duszy 
wypracowalo, pozornie tylko odeń odeszło 
i że każdej chwili dawność, której dzie
dzictwa zapierać się nie warto, może stanąć 
przed nami jak żywa - ku przestrodze 
lub ku pociesze. 
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„KRAM Z PIOSENKAMI" 

obrazki śpiewające z teki L.S. 

OD ZBIERACZA I INSCENIZATORA 

Uroki staroświecczyzny. 

Tak się złożyło, że już w dziecięcych latach 
miałem możność poznania olbrzymiej ilości sta
ry.eh rpieśni. Spi,ewała je rndzina, śpiewało 
m1a:sto 1rodzinne - Kraików, śpiewały okoHce 
podkra!lrowsikie. W bibliotece domowej było 
kil.!ka tomów K,ołberga, bwdzo zniszczony, na 
bibulais'tym papierze drulkowany egzemplarz 
Pieśni ludu galicyjskiego W adarwa z Oleska 
jakieś pożółkłe piosenniki datujące się z pierw~ 
szego ć:V-ierćwiiecza ubiegłego wieku, albumy 
z ni.:rta;n1 ~odnych padwóczas aryjek, kupletów 
i tancow ibp. szipwgały. Na poczesnym miejscu 
znajdowało się pierwsze wydanie Krakowiaków 
i G?rali Jana N eporriucena Kamińskiego, rpię'kną 
rycmą Stachowicza ozdobione. Miało jeden de
fekit :. nie posiadało do'daitJku muzycznego, ale 
~·o?zllil.a zn~ła na. pamięć melodie wszystkich 
sp1ewow. B1osenk1 Arthura (sic) Barthelsa śpie
wano u nas co wieczór. W rpoddbny sposób za
znajomiłem się z wyją1Jkami różnych komedio
-oper i wodewilów polskich. 

W siódmej i ósmej gimnazjalnej udało mi się 
skompletować ,wszys1tJlcie dzieła Kolberga, nabyć 
lepszy egzemplarz Waclawa z OleSka z muzyką 
K~rola Lipińskiego, dotrzeć do K. Wł. Wójcic
ck1ego, żegoty Paulego, roczników W isly, Ludu 
i materiałów etnograficznych, wydawanych 
przez. Akademię Umiejętności. Nieco wcześniej , 
ulegaJąc pewnego rodzaju obsesji teatralnej, po
cząłem zbierać wszelkiego rodzaju staroświec
czyznę scenopisarską, przede wszystkim po1-
sk~.( .. . ) W ten sp<2sób uwidoczniły mi się 
związki zachodzące między pieśniarstwem lu
dowym a teatralnym. Poza tym te kuplety 
i „quodld.bety" (pot-pourris, składanki 'różnych 
aiktualnych lub ulubionych śpiewek) odZiWier
ciedlały znakomi.de epoikę teatru, co warżni.ejsze, 
obyczaje społeczeństwa. 

„Zielony Balonik". 

Jako ósmoklasista, przebrany za .,cywila", 
cudem dostałem się do pierwszego i ostatniego 
polskiego kabaretu artystycznego, sporadycznie 
urządzającego swoje seanse tylko dla zaproszo
nych (elita krakowskich artystów przesiana 
przez gęste si to młodopolskich malarzy , poetów 
i dziennikarzy oraz legitymujących się ciekaw
szą legendą satelitów Życia, liczyła niespełna 
sto osób) - do Zielonego Baloniika. Tam. 
o dziwo, w przepełnionej, zadymionej malu1J1\:iej 
salce, w której widziałeś samego Jana Stani 
slawskiego, dziennikarza z Wesela Rudolfa Sta
l"Zewskiego, Sichulsikiego, Frycza, Wojtkiewicza. 
Edward.a Leszczyńskiego, oprócz aktualnosaty
i-ycznych piosenek ilustrowanych wybornymi ka
rykaturami, śpiewano mantma1rtyjskie chansons 
tristes (smutne piosenki) poza programem, a kie
dy już blady świt wkradał się przez okna cukie
renki i niepoprawnych cyganów tradycyjny 
„smęt" ogarniał, odzywały się ciche, ni to SZ!pi
netowe, ni to kurantowe tony piosenek staropol
skich. Teofil Trzciński, jeśli można ta!k powie
dzieć, „divetta" i „diseusa" Jamy Michalikowej, 
nucił sam sobie akompaniując, sialaJ11ki Fr. Kar
pińskiego - Dorydę, Justynę (Mickiewiczowi mi
lą) Pieśń pasterską do Zosi (do muzyki Elsnera). 
nieodżałowany, w 39 rdku zamordowany przez 
Niemców, wyborny krytyk teatralny i muzycz
ny, Witold Nosko1wski, taper oficjalny Zielone
go Baloni1ka, intonowal Pieśń kurcleszową, 
poloneza A kiedyśmy tu przybyli, Pieśfi o mio
dzie, toastowy śpiew Stawaj waszmość za kole-

„ 



ją, dawne piosenki żołnierskie i mało znane 
ludowe. Chorus ekspeleryniarzy i nadludzi pod 
wtór tych pień, najczęściej rzewnych. wypijal 
strzemiennego. 

Zaszczyt to dla mnie był niemały, jako dla 
uczniaka jeszcze, że mi pozwolono na cenaclach 
arystokracji cygańsikiej popisywać się chansons 
tristes czy macabres własnej kompozycji. Ale 
największą przyjemność sprawiało mi przegry
wanie i przyśpiewywanie starych, mało komu 
znanych piosenek, wraz z N osikowsikim w przer
wach programu „urzędowego" . 

Od tej chwili zbieraotwo maje nabrało więk
szego sensu - przekonałem się , że stare 1pio
senki nadają się do interpretacji estradowej, że 
warto je opracowywać naukowo, parafrazować 
poetycko i 

Ka ba rety paryskie 

Jeszcze silniejszym bodźcem do pracy tego 
rodzaju były kHkuletnie studia w Paryżu, 
gdzie poznałem gruntownie stare pieśniarstwo 
francuskie, jego kult, tradycje i kontynuację 
uprawianą przez genialną Yvette Guilbert oraz 
poetes-chansonniers tej miary, co Delinei, Legay 
lub Montoya. Włóczęgi częste po kabaretach li
terackich, dogorywających już na Montmartrze 
i w Dzielnicy Łacińskiej , przewertowanie 
wszystJkich ważniejszych zbiorów piosenek sta
rnfrancuskich, wreszcie częste ich śpiewaniic 
przy akompaniamencie własnej haemonizacji ~ 
wszysitko to zrodziło pokusę wskrzeszenia dla 
teatru prawie nieznanych, a uroczych i efek
townych ludowych i pseudo-ludowych śpiewów 
naszych. Propagandę starej piosenki rozpo'Czą
lem w czasie pierwszej wojny światowej pod 
formą koncertów poświęconych muzyce i pieśni 
staropolskiej, w których brałem udział jako 
śpiewak i kompozytor układów muzycznych. ( .. . ) 

Widowiska śpiewno-taneczne 

Pomysł inscenizowania starych piosenek typu 
szlacheckiego, mieszczańskiego ~ wiejsikiego, 
zrodził się jednocześnie z próbami rekonstruo
wania staropolskich widowisk ludowych. Cykl 
l'OZ'poczęla Pastorał/ca, Historia o Męcę i chwa
lebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, Tafice 
Smierci, zaokrągliły go suity obrzędów i śpie
wów chłopskich - Rok polski, Pieśń o ziemi 
naszej, Ballady i romanse, Gody weselne. 

Do rzędu widowis!k re:tro'Slpektywnych, swo
bodnie przeze mnie przerabianych, zaliczyć na
leży inscenizacje starych wodewilów : Królowej 
Przedmieścia, Podróży po Warszawie, komedio
-opery Dmuszewskiego Szkoda wąsów, Bogu
sławskiego Krakowiaków i Górali. Piosenkom 
i zwyczajom osiemnasbo~dziewiętmasto-wiecz
nym, na języik sceniczny lub słuchowisk radio
wych przetłumaczonym, poświęciłem montaże 
śpiewna-taneczne wykonywane w Reducie, 
Teatrze im. Bogusławskiego, rw Teatrze Polskim, 
w teatrze objazdowym obsługującym ośrodki 
wojskowe i obozy D.P. na terenie okupacji bry
tyjskiej w Niemczech'", w jesieni 1945 r . który 
to teatr złożony z akrt;orów ekcs-żołnierzy, eks
-jeńców i eks-więźn'iów, krzewił propagandę 

powrotu do Ojczyzny. 

Leon Schiller 

Od zbieracza i inscenizatora 
„Lódź Teakalna" nr 13, 1948/49 

• Tu, \\" Lingen, l grudn ia 1945 r. odbyła się prapremiera 
Kramu z piosenkami w reżyserii Leona Schillera. 



SCHILLEROWSKA ARKADIA 

Schiller, który zabłysnął w dziejach naszej 
sceny swoją wizją teatru „monumentalnego" , 
miał też własną wizję innego jeszcze gatunku; 
gatunku, dla którego określenia nie potrafimy 
się obejść bez trzech aż słów: „folklor", „sta:ro
polskość" , „wodewil". Okoliczność , że umiał te 
trzy pojęcia stopić w jedno, że z tai.1-: różnych 
dzied2rin wybierał to, co w jego odczuciu było 
wspólne - albo czemu sam tę wspólność nada
wał - najlepiej świadczy o orygi nalności . 

Można by zauważyć, że ta druga wizja znaj
dowała \Się pod wieloma względami jaik gdyby 
na przeciwległym biegunie teatru monumental
nego i jednocześnie go uzupełniała . W teatrze 
monumentalnym rządziła ·poetycka misteryj
ność, hieratyczne gesty i patos, które to slorwo 
w najbavdziej podstalwowym sensie oznacza 
cierpienie ; tu panowały śmiech, wesele, rozba
wienie i rozradowanie żyo'iem. Schillerowsika 
Arkadia, Utopia muzycznej szczęśliwości, sie
lanlkowa kraina, w której ludzie mogą być 

sm1eszni, ale przeważnie są poczciwi ~ dobrzy, 
w której złych spotyika kara a niezbyt rzeczy
wis,te konflikty kończą się w glisssanda·ch me
lodii. Utopia to przenies.ienie aiprobowanych 
momentów rzeczywistości w taką atmosferę, 

w której nic nie przeszkadzałoby w ich swo
bo:lnym, autonomicznym rozwoju, z której wy
eliminowane są przeciwieństwa i konflikty, 
twor,:ące grozę świarta. Do utopii Schillera 
nie przedostawały się cierpienia metafizyczne 
i krzywdy społeczne, które taką rolę odgrywały 
w jego teatrze poetyckim i politycznym. Jeśli 

pojawiły się niekiedy, to jedynie jako chwilorvve 
zamyślenia i zasmucenia, jako zawieszenia gło
su. który zaraz jedna1k podejmował z powrotem 
roześmiane frazy ; jak szczeliny, ukazuj:ice skra
weczki rzeczywistości za jasnym nieboskłonem, 
który jakby wirował ze wszystkimi uczestnika
mi zabawy w takt tańca i śpiewu, ogarniającego 
caly teatr, albo też nachylał się rzewnie nad 
rzewną piosenką. Nawet w rysach zewnę

trznych przeciwieństwo to łatwo było zauważyć: 
o ile ogromna większość monumentalnych in
scenizacji schillerowskich zatopiona była w mro
kach, z których tylko ruchliwe prunktowe re-

fleMory wyłaiwiały patetyczne gesty boha,te
rów - o tyle przy tej kategorii widowisk scenę 
oblewała przeważnie wesoła jasność. 

Paszportem do tej Arkadii była teatralność . 
W żadnej ze swoich inscenizacji nie uprawiał 
Schiller teatru talk autonl()lmicznego, jak wła·śnie 
tutaj. Jego wielkie wid01Wiska dramatyczne słu-. 
żyły poezji, filozofii, poliltyce - w jalkim.ś sensie 
starały się przemienić teatr rw rzeczywistość, 
Wpłynąć na rzeczywistość poprzez teatr. Tu 
przeciwnie - wszystko stawało się teatrem, ina 
wszystkim wyciśnięte być musiało teatralne 
piętno. Szla·chcic pojawiający 'się na scenie po
zostawiał za kuli·sami wszystko, co mogłoby 

być aluzją do drama;tu narodowego, historii, 
walki klas ; szedł 1k·rdkiem rpolonezowym w srwo
im barwnym stroju, śipiewał kurdesze, /kurzyło 
mu się z czupryny, porywał panny w wir tańca ; 

elegainci z dworu króla Stasia zalecaili się do 
pasterek rdkokowych, przedmiejislde łylki i an
drusy spijali piwo i jeździli na karuzeli, artys
tyczni młodzieńcy w ipelerynach iśpiewali na 
poddaszu sentymentalne piosenlk'i. Nawet cier
plienia i bunty, łagodnie , z dobriotlirwą iron'ią 
wystylizowane, nie mąciły nastroju slielan!ki, 
lecz jej służyły. 

Edward Csató 

Staroświecczyzna i kabaret artystyczny 
(fragmenty) .. ,Teatr'', 19fi8, nr 12 
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!,KRAM" PO RAZ TRZECI 

Ka?idy aktor, tktóremu kiedykolwiek przypa
dło w udziale grać w schdlemwSkim przedsita
wieniu „Kramu z piosenkami" ma swoją 
ulubioną piosenkę z tego sipektaklu, powracają
cą narorętnym refrenem w różnych sytuacjach 
życiowych. Dla mnie taką sztandarową piosen
ką „Kramu" są Bielany. 

Bielany, Bielany 
Zie lonych Swiątek czas, 
Roz - dyn - da - ny 
Kręci się caly las. 

Melodia i słowa tej piosenki dopadły mnie po 
raz pierwszy jesienią 1945 r. w Niemczech 
w Augsburgu. Jak szczur za odgłosem zaczarn
wanego fletu, tak ja za odgłosem tej melodii 
pociągnąłem na północ, gdzie w pobliżu holen
derskiej granicy, nad rzeką Ems leży Lin.gen . 
Tu Leon Schiller był kierownikiem artystycz
nym „Teatru Ludowego im. Wojoiech a Bogu
sławskiego" opartego administra•cyjnie o insty
tucję społeczną „Polska YMCA." 

Tam zobaczyłem Go po raz pierwszy. Pełen 
nabożeństwa i bałwochwalczej czci patrzyłem 
na „praiwdziwego reżysera", na „artystę z praw
dziwego teatru". Pani Basia Fijewska uganiała 
się po scen!ie szlifując taneczne •pas co oprniej
szym tancetzom. Najpiel'W zza kulis, a potem 
za przyzwoleniem Schillera, jako stażysta z zes
połu pomocniczego w bielań·skim tłumie, i na 
„Poddaszu" wśród „kra!kowskiej ma[arii" przy
słuchiwałem się piosenkom, które zapadały mi 
coraz głębiej w duszę, czairując rozlewnością 
.,Nadwiślańskich Skotopasek" czy dziarsikośoią 
mazurów i obertasów z „Kłopotu z żołnierzami" . 
Na ka:żdym przedstawieniu z jednakowym wz•ru
szeniem i ściśniętym gardłem przeżywałem 
słowa piosenlki: 

Panie malarzu, o co cię proszę, 
Oj, ciuch, ciuch„. 
Namalujże mi co w sercu noszę 
Oj, ciuch, ciuch ... 
Naszą Warszawę, w niej dużo slońca 
I wielki jubel, jubel, bez koiica. 



Wraz ze mną przeżywali 
je głęboko widzowie, 
bo gdziekolwiek graliśmy 
.,Kram" widownią wstrzą
sał szloch. Płakali ci, któ
rzy opuścili Warszawę we 
wrześniu 1939 r. i ci, któ
rym pozostał w oczach ob
raz zburzonej i płonącej 

Warszawy z sierpnia 1944. 
„~ram" fascynował słuchaczy bez względu 

na na1rodowość, Anglicy byh nim oczarowani. 
Holendrzy, aby uczcić Leona Schtllera zaprosil i 
w Bredzie wszystkich wykonawców na wystaw
ny bankiet, co w owych czasach - 71ważywszy 
na trudności aprowizacyjne - było formą naij
wyższego uznania z ich istrony, a z naszej było 
rzeczą nie do pogarrdzeniia. 

Rodacy wprost nosi1i nas na rękach, byMśmy 
w Lubece, Benthe'iimie, KHon'ii ... Wszędzie skła
dano na ręce „zaipowi1aidaczy" - Ewy Kunce
wicz i Władysława Staszewskiego (aktora 
o ciepłym, ujmującym uśmiechu) podziękowa
nia p opierane owacyjnym aiplauzem widowni. 
Dzisiaj już nie potrafię powJedzieć czy wyko
nawcy byh talk doskona'li, czy widzowie tak 
bardzo byli spmgnieni polskiego słowa, polsikie
go teatru? Jednego jestem pewien : chciałem to 
przeżyć jeszcze raz. 

I ·chyba przeżyłem. W1downia robotniczej 
Łodzi z takim samym entuzjazmem przyjmow a
ła przedstawienie „Kramu z piosenk ami" w 
1949 roku. · 
Brałem udział w tym przedstawieniu. Był to 

mój dyplomowy warsztat aktorski. Barbara 
Fijewska ustawiała tańce, a melodie pio,senek 
ściągały za kulisy niedawnych wykonawców 
z Lingen - obecnie szanowanych i cenionych 
aktorów Teatru Wojska Polskiiego (bo takie 
miano nosił obecny Teatr im. St. Jaracza). Nie 
zapomnQ generalnej próby, trwającej niekoń
czące się godziny. Cały teatr był wtedy orga
nicznie związany ze szkołą ; wszyscy pracowali 
na najwyższych obrotach - od perukarni, pra
cowni stolarskiej , malarni do p racow ni krawiec
ikiej. Ze szkoły donoszono nam prowiant. 
Odżywiano nas w loci e, między jednym nume
rem a drugim, aby nie tracić ani chwili, aby 
wszystko podporządkować przedstawieniu. 
SZTUCE poświęcić cały czas. 

Pod?Jiwialiśmy naszego rektora - unierucho
miony infekcją palca u nogi, tkwił w krześle 
pierwszego rzędu i nieomylnie llcierował batalią 
rozgrywającą się na scenie. Niekiedy nie WJ.
trzymuojąc gamoniowatej 'indolencji studentów, 
zrywał S'ię z miejsca i brodząc w stosach niedo
pałków po „Grunwaldach" i „Mocnych" , w jed
nym bucie i w jednym bamboszu, wdrapywał 
się na scenę by imaleń!kim gestem, znaczącym 
mruknięciem rozjaśnić mroki zalegające sikoła
taną łepetynę dehkwenta - kandydata na ar
tysitę „od 1siedmiu boleści". 

Generalna próba - jak zwy1kle - sitiwarzała 
podbramkowe sytuacje. A to nie takie kolnie
rzyiki u kosziul mielti. ma1arze w „Poddaszu"; 
a to ,;s:zJwaczusie i modeliki" miały majtki nie 
w tym kolorze -Mogłyiby w takich maj tkach 
iść do freblówiki a nie tańczyć ikanlkana ! -
mruczał Schiller. (Ciekawe, że nikt wtedy nie 
zapisywał godzin nadliczbowych a wszystko 
było gotowe na czas). 

Zgodnie z założeniami reżyserskimi w „Balla
dzie staromiejskiej", krtórą wyikonywałem wraz 
z Bohdaną Majdą, oświetleniowcy mieli rzucać 
na scenę spod reflekrtorów ballkonowych monety 
zawinięte w papierki - it:aik, jak rzucało się 
z okien datki podwór{l{lowym śpiewa<ko:m (któ
rych dziś skutecznie wyiparły zespoły big-beat'
owe rycz(fce w ka1żdym tranzystorze). Ale 
i w tym drobnym pomyśle fantazja reżyserska 
Leona SchiUera poszła dalej - wyobraził sobie 
zlośliwych dowcipnisiów, którzy zamiast pienię
dzy rzucają zawinięte w papier !kamyki. Pod
wórkowy śpiewak podnosił je z bruku, z gracją 
w podzięce uchylaijąc kaipelusza. Rozwijał pa
pierek i ciel'pkim przekleństwem kwiit:ował 
wątpliwy dowcip wyrzucając ika1Il1ień . Talk było 
przez szereg prób, ale asystent reżysera - J e
rzy Ukleja - na generalnej •próbie „przefajno
wał sprawę" , i żeby było bogaiciej dal tylko 
pieniążki. Schylam s.:i ę raz - .pieniądze, schylam 

się drug·i raz - pienią
dze, znowu i znowu -
nic tylko pieniądze .. . To 
mnie trochę ·Speszyło, bo 
gidy wyrzucałem ka
mień, dowcip trafiał do 
widz;a - ale dlaczego 
miałbym wyrzucać pie
niądze? 



- Czemu pan przeI'wał? - zapytał poiryto
wany Sch1ller. - Bo... bo... panie rektorze, 
rzucają mi ty11ko pieniądze! - SchiHer odwró
cił gllQwę do 1siedzącego za nim Otto Axera 
i ·znacząco ipaitrzą,c na dyr. Nowidką zamruczał: 
- W tym teatrze zawszejestodwrntnie: wtedy, 
kiedy potrzeba 1pieniędzy t·o i1ch :nie ma, a gdy 
ci na nich inie zależy, sypią się deszczem jak 
manna z nieba. 

Na przedstawieniach sala momentalnie podej
mowała zabawę w „rzucanego". Za1sypy·wano 
nas giraidem cuk'iertków - na bHon nasza Ludo
wa Ojczyzna była jeszcze wtedy za biedna; 
z aluminium przede wszystkim muisiehśmy wy
produkować garnki. 

Dzisiaj po raz trzeci staję przed widownią 
w tym samym przedstawieniu. Ba·rdzo mi brak 
mojego MISTRZA. Piosenki się nie zestarzały 
ale„. wiele ról przejęli teraz moi 'Sl1Judenci ze 
s:zJkoly, która nosi imię Leona Schilllera. A ja? 
Cóż, gdybym doPwal się do tańczenia krakowia
ka lub polk1i z Bielan - ulicami Łodzi pomknę
łaby karetka pogotowia z literą „R" na burcie. 

Włodzimierz Skoczylas 
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