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Halina Miller
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Korsztyn, Henryk Majcherek, Antoni Szubanzyk
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JEDZIE ZOLNIERZ
Alek ·andrn Ford-Sampolska, Anna Korzeniecka, Barbara Mikołajczyk, Halina l\'IilJcr, UrsZ'Uh\ Towacka, Barbara Olszańska, Gabriela !iar1 ccka, Marta Szczepaniak, Józef Ch viejczak,
Aleksander Ford, Mieczysław A. Gajda, Andr.1.cj
Lajborek, Jarosław Jordan, Zbigniew Samogranicki, Tadcu z Zapaśnik, Ryszard Zieliński
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Szczepaniak

Aleksandra Ford-Sampolska,
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- Bohdan Gierszanin. Marian
Nosek, Antoni Szubarcz~·k.
Tadeusz Zapaśnik, Ryszard
Zieliński
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Józef Chwiejczak, Aleksander Ford, Mieczysław A. Gajda, Jarosław Jordan, Andrzej
I.:ajborek, Zbigniew Samogranicki

PELERYNA

KLOTNIA
Mociudzika
Mociadziej

-

Barbara Mikołajczyk
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Lajborek, Zbigniew Samogranicki
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Cały zespół
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cz
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-

Anna Korzeniecka, Halina
Miller, Barbara Olsza1'iska,
Gabriela Sarnecka
Jarosław
Jordan, Andrzej
Lajborek, Zbigniew Samogranicki, Tadeusz Zapaśnik
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Barbara Mikołajczyk, Antoni Szubarcz~ k
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-
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Urszula Nowacka
Mieczysław A. Gajda
Mieczysław Banasik
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Marta Szczepaniak
Zbigniew Witkowski
Aleksandra Ford-Sampohh1
Krystyna Feldman
Maria Nochowicz,
Józef Chwiejczak, Bohdan
Gierszanin, Henryk Majcherek, Marian Nosek

KARUZELA
Cały zespół

MALARZ
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OLEANDRY
Cały zespół

pewno nie pozbawione były pedagogicznego udziału
Osterwy. Były to widowiska urocze, w których naiwne
stare teksty łączyły się z nabożnymi lub żartobli
wymi pieśniami i barwną ludową obrzędowością.
W 1924 r. Schiller przystąpił do tworzenia własnej sceny._ Założył Teatr im. Bogusławskiego, wciągając jako
współkierownika literata Wilama Horzycę. Scena miała charakter „ludowy", jeśli chodzi o organizację widowni, a jednocześnie prezentowala wybitne dzieła
polskiego i światowego repertuaru, obok zaś nich szlachetny melodramat i widowiska muzyczne o folklorystycznym charakterze. (...) Teatr szybko uzyskał n.jezwykłe uznanie w kolach intelektualistów, ale jego
postępowe tendencje przyczyniły mu też wielu wrogów. Po dwóch latach magistrat warszawski teatr zlikwidował. Ale Schiller zdążył pokazać kilka świetnych
inscenizacji: Jak wam się podoba i Opowieść zimową
Szekspira w stylu „formistycznym"; opracowania polskich romantycznych i neoromatycznych poematów
scenicznych. Nieboską komedię Krasińskiego wystawiono już dawniej; Schiller jednak nadał swojej inscenizacji wyraz odmienny, uwspółcześniony i przeniknięty
rewolucyjnym patosem. Obok tego dal prapremiery
utworów, wciąż jeszcze uważanych za niesceniczne
(mimo że pojęcie to bardzo się odmieniło po pierwszych inscenizacjach utworów romantycznych): AchiL-

LEON SCHILLER
Leon Schiller (1887-1954) był inscenizatorem-...vizjonerem, największym w dziejach naszego teatru. Nie
byJ „reżyserem ukrytym", lecz autonomicznym „artystą teatru", jak tego żądal Craig. Byl nim podobnie
jak Craig, Reinhardt, Meyerhold czy Brecht. Podobnie
jak oni, ale do żadnego z nich niepodobny. Zbierając
doświadczenia różnych prądów i „izmów", kształtował
przez lata własny model teatru, posiadający. _o ryginalną artystyczną konsekwencję i wyrażający indywidualny pogląd na świat, który to pogląd ujawnia się
przecież w dziele każdego wielkiego artysty; artysty-inscenizatora tak samo jak muzyka czy poety. Schiller
w mlodości wojażowal po Europie, studiując muzykę
Poznał Craiga, pod jego kierunkiem zaczął systematyczme myśleć o teatrze przyszlości. Ale nie tylko czerpal
od mistrza, lecz wnosil również coś własnego, nawią 
zującego do teatralnych wizji i marzeń Mickiewicza
i Wyspiańskiego.
(... ) Po powrocie ·do kraju pisywał recenzje teatralne i artykuły propagujące osiągnięcia i postula ty
współczesnej „Reformy Teatru"'. Potem został kierownildem literackim Teatn1 Polskiego, otwartego jeszcze
wówczas dla nowatorskich prób i eksperymentów; tam
i ~a innych scenach wspólpracował literacko i insceniz,atorsko przy kilku widowiskach, reżyserowanych
przez innych. (... ) Uważany dość długo za „obiecuj ą 
cego mlodzieńca" czy „geniusza bez teki", wreszci e,
już po ukończeniu trzydziestego roku życia, zaczął r eżyserować sam. Pierwsze jego wybitne inscenizacj e,
opracowania staropolskich misteriów bożenarodzen i o 
wych i wielkanocnych, wystawione w Reducie, niezależmt od pełnej już oryginalności inscenizatorskiej na

leis Wyspiańskiego , Róży Żeromskiego, Kniazia Patiomkina Tadeusza Micińskiego. (...) Krzyczcie Chiny
Tretiakowa, Spór o siei·żanta Griszę wg Arnolda Zweiga, Dzielny wojak Szwejk wg Haska - to przykłady

I

Ił

nowych upodobań stylistycznych Schillera (realizowane we Lwowie, Warszawie i Łodzi. (. .. ) Byt twórcą W)dzialu reżyserskiego warszawskiej szkoły teatralnej
(Państwow~· Instytut Teatralny), stworzyl jego program, łączący zajęcia praktyczne reżyserskie i aktorskie z bogatą problematyką teoretyczną, obejmującą
wszystkie niemal przejawy działalności intelektualneJ
z wiązanej z teatrem. Pod jego opieką edukowało się
!'poro spośród wybitnych reżyserów, kształtujących teatr naszej epoki.
Nie ma zresztą dziedziny teatru, którą by się Schiller nie interesował. Napisał ponad dwieście esejów
i artykułów, poświęconych teatrowi dawnemu i nowemu. Byl redaktorem Sceny Polskiej (w okresie pomię
dzy wojnami) oraz Teatru i Pamiętnika Teatralnego · (PO

drugiej wojnie ·światowej) - najpoważniejszych w- tych
latach pism, poświęconych sprawom sztuki scenicznej.
Byl "także jednym z organizatorów i kierownikiem naukowej placówki badawczej: Sekcji Teatru Państwo
wego Instytutu Sztuki (w latach 1951-1934). W· ógiik
po drugiej wojnie światowej bral bardzo czynny udział
w· życiu teatralnym, demonstrując solidarność z ustrojem· socjalistycznym, o który dawniej przez tyle lat
walczył jako artysta. Objąl kierownictwo lódzkie~n
Teatru Wojska Polskiego, a następnie, po ArnoldzJe
Szyfmanie, kierownictwo Teatru Polskiego w Wa'rszawie. Był kierownikiem Państwowej Wyższej Szko'y
Teatralnej (najpierw w Lodzi, a od 1949 1-. w Warszawie) i kierował w niej wydziałem reżyser~kim. zo·st;1t
również
wybrany przewodniczącym Stowarzys;i:eni.i
Polskich Artystów Teatru i Filmu, na którym to· st:-,no,,,,isku aż do śmierci rozwijał żywą działalność org<1-

sztuki· socjalistycznej. Nie pojmował możliwo:;ci :t worzenia tej sztuki w Polsce bez silnego związku z tradycją, bez wystawiania Dziadów, Kordiana, Niebosh.e;
koinedii, bez dziel Wyspiańskiego.
·
Przedwczesna śmierć sprawiła, że nie docz„kal iritimentu, kiedy jego rozumienie zadań teatru zatriumfow-alo w naszym kraju. Wystawili je jego uczniowie
i następcy. (. .. ) Ale nawet odchodząc od jego W.izJi
artystycznych i sprzeciwiając się jego formulom, 1>qkolenie to pozostaje wciąż w kręgu jego myśli.
'
\~.\:.

Edward Csató
Polski tealr wspólczesny
pieru:szej polowy XX w~·:ldt
Warszawa 1Hti7
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nizacyjną.

·W tym powojennym okresie opn1cowal kilkanasc."
z których kilka zapisało się w pamięci
widzów jako najwybitniejsze widowiska naszych lat.
Należy do nich przede wszystkim ,.komedioopera" Bo- gusławskiego, Krakowiacy i górale; powtórzy! też kilkakrotnie przez siebie wystawiony Kram z piosenkami, montaż dawnych pieśni szlacheckich, żołnierskich,
d~'orskich, ze środowiska bohemy i z prze<lmieść. Oba
te przedstawienia do dziś wznawiane są przez różne
teatry i cieszą się ogromnym sukcesem (Kram z piosenkami wg jego inscenizacji, w wykonaniu warszawskiego Ateneum, zagościł w 1962 r. ,,. paryskim Teatrze
Narodów) .
. W tych latach wystawił Schiller rówmeż Celestynę Rojasa, Burzę Szekspira (chyba jedm1 z ~iekaw
szych w Europie wizji tego utworu), Igraszki z diablem Jana Drdy, Na dnie Gorkiego. Wyreżyserował
także dwie opery Stanisława Moniuszki, Halkę i Hraprzedstawień,

binę.

W latach 1949-1955, w epoce polityki kulturalmJ
zasady ciasno pojętego realizmu ~ocjalistycz
nego, pozostając partyjnym działaczem i głosząc ·swoj.1
solidarność z zasadniczymi tezami polityki, jednocze~
nie nieraz się buntował i przeciwstawiał schematyzacji
twórczości. Podobnie jak (w tym samym okresie)
Brecht, walczył inscenizacjami i słowem o ~woje włas
ne, trudniejsze i bogatsze artystycznie, rozumieni<~
stosujące}

W tradycji domowej niezmiernie :::ilnie zako1·zenione były zainteresowania Schillera ową
dziedziną, w której folklor łączył się ze stai·odawnością, a nad wszystkim unosił się duch muzyki. „W bibliotece domowej - p1·zypominat
sobie z okazji łódzkiej premiery Kranm z piO'senkami - było kilka tomów Kolberga, bardżo
zniszczony, na bibulastym papierze drukowa~
nym egzemplarz Pieśni ludu galicyjskiego Wacława z Oleska, jakieś pożółkłe piosenki datują
ce się z pierwszego ćwierćwiecza ub. wieku, albumy z nutami modnych podówcz~s aryjek.

kupletów i tańców itp. szpargały. Na poczesnym miejscu znajdowało się pierwsze wydanie
Krakowiaków i górali Jana Nepomucena Ka:i;nińskiego, piękną ryciną Stachowicza ozdobione. Miało jeden defekt: nie posiadało dodatku
muzycznego, ale rodzina znała na pamięć melodie wszystkich śpiewów. Piosenki Arthura
{sic) Barthelsa śpiewano u nas co wieczór.
W podobny sposób zaznajomiłem się z wyjątka
mi różnych komediooper i wodewilów polskich.
W siódmej i ósmej gimnazjalnej udało mi się
skompletować wszystkie dzieła Kolberga, nabyć
lepszy egzemplarz Wacława _ z Oleska z muzyką
Karola Lipińskiego, dotrzeć do K. Wl. Wójcickiego, Żegoty Paulego, roczników Wisly, Ludu
j materiałów etnograficznych (... ) Nieco wcześ
niej, ulegając pewnego rodzaju obsesji teatralnej, począłem zbierać wszelkiego rodzaju staroświecczyznę scenopisarską, przede wszystkim polską (... ). Białe kruki dzisiaj tym większą
przedstawiały dla mnie wartość, że do każdego
tekstu dołączony był dosyć starannie opracowany wyciąg fortepianowy ze śpiewami. W ten
.sposób poznałem melodie wielu starych piosenek, których tekst tylko notowali niektórzy
zbieracze."
W tym samym artykule Schiller stwierdzał, że pod wpływem „Zielonego Balonika", za
inspiracją Noskowskiego, Trzcińskiego i innych,
zamiłowania jego skrystalizowały się jeszcze
wyraźniej: „Od <tej chwili zbieractwo moje nabrało większego sensu przekonałem się, że
sta.1·e piosenki nadają się do interpretacji estradowej, że warto je opracowywać naukowo, parafrazować poetycko i muzycznie." Wkrótce
zaś pobyt w Paryżu przyniósł jeszcze dodatkowe zapłodnienia, kontakty z piosenką starofrancuską i kabaretową twórczością Yvette

Guilbert i poetes chansonniers: „„. wszystko to
wskrzeszenia dla estrady, a póź
niej dla teatru prawie nieznanych, a uroczych
i efektownych ludowych i pseudoludowych
śpiewów naszych".
Ze Schiller całą tę dziedzinę traktował jako nierozdzielną jedność, o tym dowodnie
świadczą słowa wypowiedziane w Autobiografii
z 1946 r .: „Trwalszy ślad tych upodobań muzycznych Schillera pozostał w licznych jego
harmonizacjach, przeróbkach i pod kątem teatralnych zainteresowań zbieranych i systematyzowanych pieśniach ludowych i stropolskich.
Z tych poszukiwań muzykologiczno-ludoznawczych powstaną potem bogate zbiory, z nich
zaś urodzą się Pastoralka, misteria wielkopostno-wielkanocne, wszelkie widowiska na motywach obrzędów ludowych osnute oraz montaże
inscenizowanych dawnych piosenek szlacheckich, mieszczańskich i „przedmiejskich", owe
Bandurki, Kuligi, Pochwaly wesolości i Kramy
z piosenkami, publikowane w „Reducie", w
Teatrze im. Bogusławskiego, w radio warszawskim i lwowskim, ostatnio, po wyjściu z niewoli, na terenie okupacji brytyjskej w prowadzonym przez siebie wędrownym teatrze ludowym, który pieśnią i słowem nieszczęsnych
wysiedleńców do powrotu do Ojczyzny wzywał". Jak widzimy, i w tym wyznaniu został dobitnie podkreślony motyw patriotycznej ludowości, tak wyraźny w odczuciu całej owej kategorii zjawisk przez Młodą Polskę.
zrodziło pokusę

Edward Csató
Leon Schiller
Warszawa 1968 r.

O SCHILLERZE
KAZIMIERZA

Lekcje z Leonem Schillerem, to .inkiś niewykład wiedzy, kultury, i:,maku, to
niezapomniane chwile spędzone z kimś, którego nawet marginesowy, w żartobliv-cej formie
vypowiedziany komentarz - nabierał dla nas
wagi przykazania. Były to godziny mowwne,
opowiadane, ale również śpiewane, grane i nucone„.
Mówił Leon Schiller, grał Leon
chiller, nucił Leon Schiller. W roku
1953/54 utworzony został w Państwow<:.j Wyż
szej Szkole Teatralnej nowy wydział aktorski,
poświęcony sztuce estradowej. Obarczony sprawami organizacyjnymi tego wydziału, uprosiłem Leona Schillera, ażeby mimo wielorakich
zajęć zechciał poświęcić trochę czasu historii
piosenki. Któż bowiem obok Niego miał prawo
zabierać na ten temat głos? Niestety, zaledwie
kilka wykładów (a raczej rozkosznych gawęd
i audycji!) mogło odbyć się, zanim poważna
choroba nie oddaliła Go od nas na zawsze„.
· W tym samym czasie próbowałem w delikatny sposób napomknąć o tym, czyby nit>
zechciał pomyśleć o choćby najskromniejszym
wieczorze dawnej piosenki .... ,W czyim wykonaniu?" - zapytał. „No, je"żeli wieczor dawnej
ustający

piosenki, to chyba tylko„. Dyrektora". - ,,N ,
nie.„ raczej nie żartujmy„ - uśmiechnąl, się
Schiller. Wtedy . zacząłem argumentować, że
zrobimy to w jakiejś niewielkiej, kameralnej
salce, że tylko dla „swoich" i że„. zbliża się data historyczna nieomal ___:. 50 rocznica powstania Zielonego Balonika!
Ale „Dyrektor" (tak nazywaliśmy Go) nie dał się namówić. Czul się już wtedy bardzo
zie. Obi ·c'11 za to pomyśleć dla teatru, w któl'ym pracowałem. o nowej inscenizacji Podróży
po Wars::awie Szobera z muzyką Sonnenfelda
I to pozostało niestety w sferze pięknych
zamierzeń, chociaż Schiller miał na nowe opracowanie Podróży po Warszawie ochotę i zechcihł nawet na ten temat p1·zeslać bliższe
uwagi n,i piśmie ...
:Kiedy dzisiaj ze wzrnszeniem przewracam
pożółkłe kartki starych nut z piosenkami Leona
Schillera, z Jego piosenkami, z uwagami Jego
ręką pis·mymi wierzę. że nowy widz zapelniają'cy ~Patry naszej Ludowej Ojczyzny. lt n
widz. o którego Leon Schiller walczył z taką nieustępliwością przez cale swoje w:;pani:.i10 życie - zobaczy wkrótce na scenic skarby
polskiej pieśni i piosenki, te wszystkie skarby,
l·tó1·e zc1wdzięczarny t0j piosenki najprzeclniej~Lemu znawcy i żarliwemu miłośnikowi Leonowi Sc! ·nerowi.
Kazimierz Rudzki
„Barclort żoln ierslci'' Leona Schillera
Pamiętnik Teatralny 1955 nr. 34

JÓZEFA
WYSZOMIRSKIEGO

\
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Wieczorem odbywały się jedyne w swoim
rodzaju lekcje; lekcje historii piosenkarst~a
polskiego. A przy okazji francuskiego, włoskie
go, niemieckiego, angielskiego. Tak ~owsta.wał
nasz drugi egzemplarz tea~ralny. S7h11Ie.r siad~
do fortepianu i przypommiłł sobie p10senk1
z różnych epok. Spiewał, komentov.:ał, podawał
różne wersje, swoiste interpretacJe znanych
pieśniarzy, a późną nocą, już sam, notował ~~kst
i melodie. Po dwóch tygodniach zobaczyhsmy
maszynopis z kartą tytułową;
KRAM Z PIOSENKAMI
WIDOWISKO ŚPIEWNO-TANECZNE
NA MOTYWACH
DAWNYCH PIEŚNI POLSKICH
OSNUTE

Te nasze wieczorne lekcje piosenkarstwa
nas, umuzykalniły, z~armoniz~w~ly
zespół. I tak już zostało do ko n ca nasze] lmgeńskiej pracy. W niecały miesiąc po rozp.oczę
ciu prób Godów zabraliśmy się w godzm~?
popołudniowych do Kramu. Wieczorem ~ a pozniej - kiedy wracaliśmy ~ o~j~zdu -:- i o 2 w
nocy, spędzaliśmy przynaJmm~J godzmk.ę przy
kawie czasem przy butelce whisky. Te b1esia~y
to byiy najpogodniejsze i najpiękiejsze seminaria reżysersko-aktorskie. Piosenka, .an~%do
ta wspomnienie czy dowcip nasuwały Jakis tem~t, który stawał się zasadniczym r_notywer_n
spotkania. Wyspiański, Jaracz, Solski, Pa'Yhkowski, szesnasta lekcja Mickiewicza, Kordian,
zespoliły

Nieboska, Wyzwolenie, Akropolis, teatr wielkiego formatu, Craig, Stanisławski, nowy teatr
ludowy, Szymanowski, nowa opera, odrodzone
życie teatralne w nowej Polsce Ludowej - to
zagadnienia, do których Schiller ciągle wracał,
o których mówił godzinami, porywająco, plastycznie, którymi inspirował pobudzał do działania. („.) 1 grudnia 1945 r premiera. Kiedy
kończyło się słowo wstępne: „dziś wam przedsfawimy widowisko nie tak uroczyste, nie tak
podniosłe - owszem wcale swawolne, przepojone jednak n a s z ą wesołością, a po trosze
i n as z y m sentymentem" - niepokój, czy ta
nasza wesołość trafi do zmęczonych serc, zaciskał nam gardła.
Z każdą jednak chwilą przekonywaliśmy
się z radością, że widownia jest nasza. A kiedy
chór kończył widowisko fortissime przy blasku
żółtych i czerwonych reflektorów:
Słońce nad Warszawą,
Słońce nad Warszawą.„
Kiedy usłyszeliśmy oklaski i krzyk tysiąca
osób, kiedy zobaczyliśmy rozradowane twarze
i łzy w oczach - wiedzieliśmy, że ten nasz sentyment nie tylko trafił do serc, ale zbliżył daleką
ojczyznę, wzbudził dotkliwą tęsknotę do kraju,
dokąd ludzie wracają, aby na ruinach budować
nowe życie.
Józef Wyszomirski
Teatr Ludowy
im. Bogusławskiego w Lingen.
P. T. 1955 nr. 34

- No tak. Polonista.
- Prz~e~~aminujemy polonistę. Pamię.t,
p~n..• to: „p1esn o J~stynie, powieść o Wiesi· wte - Za~a~am, ~e Wieslawa pan czyt.al...
- No Jakzeby maczej.
. - Ale co to jest ta „pieśń o Justynie"? 1epe:vnie uśmiechając się, p1·zemilczałem to
pytanie. Istotnie nie umiałem na nie odpowiedzieć.

- 'Yi?zę już, że pan nie \\ie. No to ja pa:1~ to zaspiewam. Głębokim, ciepłym basem za~~1e~ał tę pieśń o Justynie. Rozjaśniły
·ę
usm1~chem :_vszystk.ie twarze. Takie to było ni.e-

Był'.> to mniej więcej dwa miesiące po jego
przybyciu do obozu, a więc koniec maja 1941 r.
Przebywałem wówczas na bloku II-gim, na
sztubie zv.ranej inżynierską, ponieważ większość
.iSj. „lokat?1:ów." stanowiła duża grupa inżynie
row z mosc1ckich zakładów chemicznych. Z inicjatywy jednego z nich, Tunka Krzetuskiego
<r:ajl;Jardziej artystyczna dusza spośród inżynie
-rnw), postanowiono zaprosić Schillera i Jaracza
na· pogawędkę. Z racji znajomości odegrałem
rolQ pośrednika. Przyszli obaj w niedzielę po
południu. Były to jedyne godziny wolne od
prący.

'Rozmowa nie od razu zaczęła się kleić. Dopiero Jaracz sam zaproponował: ..Powiem wam
coś z Mickiewicza". Chwila namysłu i zaczął recytować strofy Epilogu Pana Tadeusza
Wlaściwie nie była to recytacja.· Nie wstał nawl't. Siedział na zydlu, zwalisty, mimo obozowego wymizerowania, po chłopsku jakoś wspierając się dłońmi o kolana. Tekst mówił powoli.
nitglośno. („.) Gdy przebrzmiały słowa o wianku „droższym niż laur Kapitolu", było bardzo
cicho. Nikt się z miejsca nie ruszył. nikt się
nie odzywał. I wtedy ciszę nagle przerwał głę
boki bas Schillera, który z uśmiechem zwrócił
się wpro"t do mnie: Panie Bolesławie, pan
przecież podobno polonista ...

oc-zek~wane i cu~owne prawie. W oświęcimskiej
sztubie rozbrzmiewała piękna, stara piosenka .
Potem pan Leon śpiewał inne piosenki ze swci
pr~epaścis~ej teki polskich śpiewów ~ydobyte".
\ !ele z mch słyszałem od niego już w latac
przedw?jennych. ~ie oponowałem jednak, gdypo skonczemu kazdej z nich mrugał do mnie
Schiller filuternie i h'iumfowal żartobliwie:
- A widzi pan. Tego pan też nie znał...
. Ro.zmowa j_akoś sama rozkręciła się. Inży
n1c1·0 'te poczęli zagadywać obu artystów. Trod1ę wsi:?mni_eń tea_tralnych, trochę refleksji
o sytuacJ1 pohtyczneJ. Ale mówić o polityce n \·et nie chciało się wówczas. Działo się to n
J-ilka tygodni przed uderzeniem hitlerowców na
Związek Radziecki. Żadne znaki na niebie nic
. 1ówily . j.eszcze o perspektywach zwycięstwa
i W?lnosc.L Jak to się więc stało. że po wyjściu
S ... h1llera i Jaracza (musieli wrócić na swój blok;·
zu1i8my ~ię wszyscy i mniej smutni, i jakos
b rdziej pe\ ni 'utra?„.
Bolesław Lewicki
Wspomnienie wieźnia
oświecimsTciego nr 810
P. T. 1955 nr 34

wynikało tylko z oszczędności, planowania
długofalowego, stosowania w teatrze metod

nie

ZENOBIUSZA STRZELECKIEGO

wziętych z przemysłu, ale z niechęci do wszelkiego wysiłku dla zabezpieczenia zdrowia i w ygody pracy aktora, dla umożliwienia dobrej realizacji projektu scenograficznego. Schiller był
maksymalistą i chciał mieć wszystko najlepsze;
znał się i wymagał. Wymagał od wszystkich.
Znajdował bardzo często wspólny język z artystami , z urzędnikami r zadko kiedy.

Zenobiusz Strzelecki.
Oczyma scenografa
P. T. 1955 nr 34

Każdego roku pisaliśmy dla Schillera prac pt. „Moje credo artystyczno-społeczne". Jeśli
nawet w tym czasie nie mieliśmy ugruntowanych zapatrywań na sztukę, to wiedzieliśmy
dobrze, że trzeba je mieć, że trzeba do jakiegoś celu artystycznego dążyć. I wiedzieliśmy Schiller powtarzał to nam wiele razy - że nie
ma progrnmu artystycznego bez społecznego.
Zwracał na to szczególną uwagę przy omawianiu proponowanego przez nas repertuaru teatralnego: dla kogo to przedstawienie, dla jak iego celu artystyczno-społecznego?
I nie tylko my - przyszli artyści teatru
ogl'omnego - mieliśmy te sprawy rozumieć.
ale miał je również znać zespól techniczny, dok ztakony na specjalnych kursach celem podniesienia kwalifikacji technicznych i artystycznych. („ .) Schiller bardzo często napotykał, na
l'óżne trudności w realizowaniu swoich planów,
wpadał w konflikty z pracownikami z powodu
obojętności urzędników teatralnych. W takich
wypadkach bywał bezradny i poza gorącymi
prośbami adresowanymi do aparatu administracyjnego, a formułowanymi - zależnie od
sztuki, jaką reżyserował - w stylu staropolskim, młodopolskim czy poetyckim (z użyciem
słów obcych) nic więcej nie był w stanie zrobić. Administracja z nielicznymi wyjątkami nie
rozumiała Schillera i nie rozumiała teatru. To
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