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LEON SCHILLER 

- jeden z najwybitniejszych twórców w historii 
t eatru polskiego, reżyser i inscenizator, krytyk i hi
storyk teatru - urodził się 14 marca 1887 roku 
w Krak owie. Studiował fi lozofi ę i polonistykę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (1906- 1907), ukończył 
kurs abitur ientów Akademii Handlowej w roku 
1912. Występował jako piosenkarz w kabaretach 
„Zielony Bałonik" (1 906) i „Momus" (1909-1910). 
Odbył wiele podróży po Europie - w roku 1907 
uczęszczał do Sorbony, w r oku 191 6 studiował kom 
pozycję w Wiedniu. Jako krytyk debiutował w 1908 
roku 'W piśmie „The Mask " redagowanym przez wy
bitnego teoretyka teatru Edwarda G. Craiga. W ro
ku 1912 był recenzentem teatra1nym „Gońca Ponie
dzia·łkowego ", współpracował z „Krytykq" (1912-
191 3) i „Czasem" (1915-1 917). W roku 1917 debiu
tował jako reżyser w Teatr:ze P olskim w Warszawie, 
gdzie pełnił funkcję sekretarza literackiego. W latach 
1922-1924 należał do kierownict wa Teatru „Reduta" 
(tu inscenizował teksty staropolskie: „Pastorałka" 

i „Wielkanoc"). Był dyrektorem Teatru im. Bogusła
wskiego w Warszawie (1924-1926), w którym wy
stawił m. in. „Kniazia Patiomkina" Micińskiego 

(6 III 1925), „Różę" Żeromskiego (5 III 1926), „Nie
boską komedię" Krasińskiego (11VI 1926). W sezo
nie 1930/31 był dyrektorem Teatrów Miejskich we 
Lwowie, a w latach 1932-1934 - dyrektorem Tea
tru Ateneum w Warszawie (wspóln ie ze Stefanem 
J araczem, potem z Karolem Ad wentowiczem). Reży
serował w Łodzi , P oznaniu, Wilnie, Lwowie (słynna 

inscenizacja „Dziadów" 18 I II 1932), Paryżu („Har
nasie" 27 IV 1936) i Sofii. W latach 1933-1939 kie
rował Wydziałem Sztuki Reżyserskiej PIST w War 
szawie. W c_zasie okupacji należał do konspiracyjnej 
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Rady Teatralnej, po powstaniu wywieziony zosta ł 

do obozu w Murnau, gdzie uczestniczył w jenieckim 
życiu teatralnym. Po wyzwoleniu obozu zorganizo
wał pod patronatem YMCA Teatr Ludowy im. Bo
gusławskiego, który grał w północnych Niemczech. 
Do Polski powrócił SchiUer w grudniu 1945 roku. 
W roku 1946 przyjechał do Łodzi, gdzie został dyre
ktorem Teatru Wojska Polskiego i r ektorem Pań
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej_ (do roku 1950). 
W sezonie 1949/50 był dyrektorem Teatru Polskiego 
w Warszawie, od roku 1950 - kierownikiem Sekcji 
Teatru Państwowego Instytutu Sztuki. W roku 1952 
założył kwarta lnik naukowy „Pamiętnik Teatralny" 
i został jego r edaktorem. By-l posłem na sej m, lau
reatem Państwowej Nagrody Artystycznej. Zmarł 

w Warszawie 25 marca 1954 r. 

L c o n S c h it 11 c •r 

PROLOG DO „KRAMU Z PIOSE!"'.KAMl " 

Od wielu, wiciu lat boleje serce moje nad tym, że prze
bogate n.a wskroś oryginalne, prastare .polskie pieśniarstwo 
ludowe - znane jest jedynie elicie zbieraczy i miłośników. 
To, co u nas dotychczas w dziedzinie upowszechnienia mu
zyki i poezji ludowej zrobiono, niczym jest ze Skarbami, 
utajonymi w 21biorach Kolberga, w czasopismach ludozna
wczych, ·rozprawach i rękopisach. Grzebiąc się w tych rzad-· 
kiich i dla przcciętmcgo śmiertelnika z trudem dostępnych 

dzielach, dojdziemy do .przekonania, że [utnia wiejskiego 
i miejskiego ludu naszego wielostronna jest, że wszystkimi 
tonami duszy rozbrzmiewa il ·dolę i niedolę tego ludu wiernie 
odtwar.za. Znajdziemy w tej spuściznic wieków minionych 
prastare słowiańską mocą tchnące - śpiewy obrzędowe, 

z porami roku i ziwyczajami domowymi, ·durmy hi'storyczne, 
romanty.czme ballady i liryki miłosne. Śpiewki niesłychanie 
swawolne •lub satyryczne, obok pasteriskich, roliniczych albo 
fli'saokich - śpiewy rzemieślni'ków w czasie iwędrówki, przy 
warsztacie, lu'b w karczm ie układane. Tęskne romanse pa
nien garderobianych i podmiejskich uwodzicieli. Ze skarb
nicy ludowej z.acierpniętc zostaly lub do ludu .przesz ły, li
cme śpiewy szJachty uboższej. Śpi'ewy wiejskie i p rzedmiej
skie przedostawszy się na des•ki, na przerobione kuplety 
i aryjki teatralne - szły między lud, tak, iż czasem niełatwo 
rozpoznać, ·czy dana pieśń jest ludowego czy teatralnego 
autoramentu. Takie to skarby bezcenne., takie dzi1wa mało 
komu dz i0ś znane zawiera pieśniarstwo polskiego ludu. Aby 
treść i melodie owych śpiewek lepiej utkwily w pamięci 

waszej, postaram się sposobem mnie tylko wiadomym oży
wić epokę i ludzi, o których mówią p'.osenki moje.go 7.lbioru, 
w postaci obrazków śpiewających i tańczących. 



LBOiN SCHILLER I P~OSENKA 
Wybór i oprac.owanie J erzy Timoszcwicz 

Urok staroświecczyzny 

Kolekcjoner , który ze swego zbioru zapylone, pleśnią 

zalatujące tomi111ko to wyciągnął, chciał tylko udowodnić 

niektórym niedowia rkom wesołośc i 1naszej, co to jej wdzięku , 

kUinsztu i jakicgo'kolwiek na dziś sensu odma•wiają, a tylko 
tanie i ordynarne błazeństwa współczesnych „teatrzyków" 
widbią i1 onych „szrnonccs~mi ' ', „skeczami", ,,irowictikami" 
się delektują - chciał udowodnić, powiadam, że w '5tar-0-
polszczy:ź.111ie, nic szukając długo i nic s ięgaj ąc aż do skarbca 
poezj i .micszczański'ej XVI i XVII w ieku, dałoby się znaleźć 
wiele materiału do barwnych, treścią i formą żywych je
szcze, a pod w0zględcm m uzycznym i teatralnym r ównowar
tościowy.eh , wesołych iwidowisk, którymi mogłyby swój r e
pertuar zasilić il „scen.ki" polskie i - to i owo odrzu ciwszy 
lub przetworzywszy - tzw. „sceny •ludowe". 

J eszcze jeden cel 2lbieraczowi przyświeca!. 

Gadalo •się nieraz, podczas „długich 1nocnych rozmów" 
z rodakam i, dla uprzyjemnienia nieodoli w i<;z' cnncj prowa
dzonych ja'k to milo i pożytecznie dawność wspominać, jak 
ją - zqą czy dobrą - dz iś d opiero serca cenić s i<; nauczyły , 

dlatego po prostu, że naszą była własno,kią. Wspomiina!o 
sic; za kratami, w obozie i w tułaczce od wic;zienia do wi<;
zienia „ten k raj .szczęśliwy, ubogi, ciasny", k•t'Óry tak n asz 
by·ł, „jak świat jest Boży" ... 

Jakże tam w szystiko do nas należa~o ... 
Od lipy, która 'koroną wspanialą 

Całej wsi dzieciom użyczała cienia, 
Aż do każdego strumienia, kami'enia, 
Jak ·kaŻidy kątek zi~mi był znajomy ... 

I śpiewało si<; jakieś stare piosenki, rccyt01walo zapo
mniane iwicrsze, nic zawsze patriotyczne, czasem z przcży
ciami1 osobistymi i narodu nic związane, owszem pogodne, 
nawet swawolne, a audytorium' sLwierdzało , że kry je s i ę w 
tej starzyźn ie urok niezwykJy, że jest nam ona dziwn :c bliska 
i że n:e podobna się 1d') n[cj boz sentymen tu odnosić. Mów:'lo 
sic; także, że s•koro Francuzi i Niem cy pamiątki takie w esty
mie mają i umi'eją je •na modlę dzisiejszą artys tycznie .prze
rab:ać, czemuż i 1111y ni<! moglibyśmy o to samo s i<; pokusić. 
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Fragm ent wstępu Leona Schillera do' zbioru piosenek 
zaty'tulowan ego „ Bandu rka a lbo Pochwała dawnej weso
łości". Obra2lki śpiewające z różnych czasów. Obszerny 
tom te kstów (z uwagami inscenizacyjnymi) opracował 

Schiller podczas okupacji z myślą o druku po wojnic. 
Maszynopis - d-0tąd n ie publikowa n y - znajduje się 

w a rc hiwum domo·wym S ch ille ra. Fragment 1>rzedmowy 
ukazał się' w drulou 110 raz 1•ierwszy w prog ram ie „Ku
ligu" (Tea tr l'olski, Wrocław 1~66), 

·" "81 itfrr ·il"l'>'iid"""" 
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Dom rodzinny 

Wychowałem się wśród starych książek, starych .nut, 
starych piosenek i gawęd o przeszłości - •n:ecz jasna, że 
mogło to być <tylko w Krakowie. P ierwszy świat marzeń zbu
dowałem sobie z brockhausowskiejj .biblioteki pisarzy pol
skich, ale i z pamiętników J ana Dukllana Ochockiego, z „Ra
mot •starego Detiuka" i ,z nieustanni1e wertowanych „Kło

sów", pełnych ·rY'sunków Andriollego i Kostrzew1skiego, któ
·re .opiewały świat już zamierający. 

Wieczorami rodzke śpiewali piosenki pana Artura Bar
thelsa, 'Dros·ZJla, Komorowskiego i Dunieckiego, o którego 
tak się upomina kochany Staś Waylcwski. Babka była pia
nistką, wc i ąż grała jakieś „fantaisies brillantes" ina itemat 
„ulU!bionych aryj" z modnych w czasach jej panieńskich 

oper. Śpiewała także piosenki z melodram c:i:ar odziej.3kich 
Raiimunda, Nestr.oya i dyrektora ( !) Jana Nepomucena Ka
miń'skiego. Gdy nauczyłem się ·czytać - wychynęły z boga
tego księgozbioru rmatczynego przysmalki, znane mi do
tychczas ,z o.powiaidań: zalbaw'ka dram atyczna pt. „Zabobon 
czyH >K·raikowiacy ·i górale", zdefektowany, na stras'znej bi
bule !drukowany egzemplarz „Pieśni .Judu galicy jskiego" Wa
cława z Oleska, kitka tomów Kolbenga (na s2częście te, w 
których najwięcej pieśni z 1nu.tami1), kajety oprawne, zło

żone z różnokolorowych koartek z przepisanymi ozdobnym pi
smem kupJetami i ariami, partyc je fortepianowe daw.no za
pomnianych oper i tomiki1 nut p isanych, zawieraj ące tańce 

i pieśn i, uprzyjemniające żyde towa rzySkie P odola galicyj
skiego w pierw.szeij i w ipoczątkach dr ugiej połowy XIX 
stule'cia. Było co czytać i wystukiwać na :Jlortepianie. 

Leon Sch;,Jer „Pochwała staroświecczyzny" 
(w: „Teatr ogromny", Warszawa 1961, s. 425). 

Kraków 

Kraków był jednym wielkim teatrem obrzędów wiejskich 
i m~eszczańskich. Tuż pod Krrakowem pieśni i zwyczaje 
ludowe czarowały dusze poetów i malarzy. Od tych skar
l>ów dzieliła mnie zaledwie godzina tdrogi. Obcowałem z nimi 
często. •Potem powiernikiem moich wrażeń był rozklekotany 
fortepian. Manlia kolekcjonow.ania w pamięci starych ;piose
nek przerodziła siię później w p iosenkal's·two, towarzyszące 

mi dosyć długo na drodze do teatru. Sentyment do staro
świecczyvny, nim się zakończył zbieractwem, przydał mi się 
w teatrze w w.a!lce z natu•ralizmem. 

Leon Schiller „Pochwala staroświecczyzny" 

(w: „Teatr ogromny", Warszawa 1961, 1, 425), 
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Zielony Balonik 

Jako ósmoklasista, prze.brany za „cywHa", ·cudem dosta
łem si'ę do pierwszego i ostabniego polskiego kabaretu a.r
tystycznego, sporadycznie urządzającego swoje seanse tylko 
dla zaprdszonych (elita !kr.akowskich artystów, przesiana 
przez gęste sito mlodopolskich malarzy, poetów i dziennika
rzy oraz ~egitymujących się dekawszą legen1dą satelitów 
„Życia", li'czyla niespełna sto osób) - do Zielonego Balonika. 
Tam, o dziwo, w przepebnionej, zadymionej malutkiej salce, 
w 'której widziałeś samego Jana Stanisławskiego, -dziennika
rza z „Wesela" Rudolfa Starzewskiego, Sichulskiego, Frycza, 
Wojtki~wicza, Edwarda LeszczyńskJiego, ·oprócz aktualno-sa
tyrycz.nych piosenek ilustrowanych wyboDnymi karykatu
rami, śpiewano montDmarfryjskie „chain'Sons tristes" (smut
ne piosenki) poza prog.ramem, a kiedy już ib~ady świt wkra
dał się przez okna cUJkiieren!ki il niepoprawnych cyganów 
tradycyjny „smęt" ogarniał, odzywały ·się 6che, 1ni to szpi
netowe, ni to !kurantowe 'tony piosenek staropolskich. Teofil 
Trzcifa;ki, jeśli1 można tak ,powied:lli.eć, „divetta" i „diseusa" 
Jamy Michalikowej, mucił sam sobie akompaniując sielanki 
Franciszka Karpińskiego - Dory1nę, Justynę (Mdckiewi'czowi 
milą), „Pieśń pasters1ką do Zosi1" (do muzyki Elsnera) nieodża
lowany, w 1939 roku zamoDdowany przez Niemców wyborny 
krytyk tcatrailmy i muzyczny, Witold Noskowski, taper ofi
cja<lny Zielonego Balonilka, intonował „Pieśń :kurdeszową", 
poloneza „A 'kiedyśmy tu przyibyli", „Pieśń o miodzie", to
astowy śpiew „Stawaj waszmość za koleją", dawne piosenki 
żołnierskie i mało znane ludowe. Cborus e'kspeleryniarzy 
i nadlcudzi pod wtór ty.eh pieśni, najczęści'ej rzewnych, wy
piijal strzemiennego. 

Zaszczyt ito dla mnie był niemaly jako dla uczmiaka je
sz.cze, że mi po?JWdlono :na cenaclach arystokracji cygań

skiej popisywać ·się chansons trisctes czy macabres własnej 
kompozycjli. Acle najwięł!cis,zą przyjemność sprawiało mi prze
grywani'e i prześpiewywanie starych, mało komu znanych 
piosenek wraz z Noskowskim w przer.wach programu „urz·ę
dowego". Od tej chwili ~bieractwo moje :nabrało większego 
sensu - przekonałem się, że stare piosen!ki n,aidają się do 
interpretacji estradowej, że warto je opracowywać nauko
wo, parafrazować poetyicko i muzyc.znie. 
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Leon Schiller „Od zbieracza i inscenizatora" 

(w: „Teatr ogromny", Warszawa 1961, s. 443). 

W kabarecie Szyfmana „Figliki" 

(Grudzień 1906 - styczeń 1907) Leon Schiller z niezwy
kłą muzykalnością i swoi1stym wdziękiem, towarzysząc sam 
sobie na fortepianie, wylkonywał pieśni wlasne i cudze. 
Największy sukces osiągnęly: „Jutro inaczej zacznę żyć" 

(Schillera) - rzecz dzieje się w kawiarni „Pod pijaną 1no
cą", ballada Franka We'de1dnda pt. „Siedem groszy" w prze
kładzie SchiiHera d ,1Danse du ventre" Bogusława Adamo
wicza. Toteż krytyka uznała, że pieśni te stanowiły „jeden 
z najbardziej zajmujących 1rmmerów estradowych programu". 

Arnold Szyfman „Figliki krakowskie", 
w książce „Dymek z i>apierosa", Warszawa 1959, s. 100. 

W Paryżu 

. .. wspomnienie 'Pani o wielkiej Yvetcie (Gu.ilbert) ,tak 
ładnie skreślone, obudziło we mnie moc wspomnień. Czy 
Pani wie, że po mężu •swoim (bodaj ostatnlim) nazywala się 
Mme Schiller. •Doktor Schiller, jak mi opowiadano, by! che
mikiem, ale zainteresowania jego szly w kicrunlku „innego 
teatru" i starej muzyki. On to podobno pchnąl Yvette ku 
poszukiwaniom w dziedzinie pieśniarstwa starofrancuskiego. 
Poznalcm ją przez Mistrza mojego i przyjaciela E. G. Crai
ga. Byla dla nas jednym z rzadkich fenomenów sz.tuld aktor
skiej, zbliżO'l'lej do idealu „Art of the theatre". U2:nawaliśmy 
obok niej tyilko Duse, Saddę Yakko i niektóryth clownów 
cyrkowych lub imusic-hallowych mimów. Bylo to daw·no, 
w czasach kiedy jeszcze słuchało się śpiewających Marcela 
Legay, Montoya, X. P.rilvas, Aristide Bruant, Botrc1a, ma
kabrycznie wocyferującego Johana Rilctusa. Zajmowalem s:ę 
pieśnią ludową i starą piosenką nieomal od dziecka. Ale do
piero Yvetta obworzyla mi oczy na najciekawsze sekrety tej 
twórczości. 

* * * (W palacyiku przy rue Denfert Rocheveau 32, siedzibie 
Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu) Leon Schiller, 
pófoiejszy znany reżyser Teatru .Polskiego w Warszawi'c, 
niemal codzieninie, sam ·sobie akomipaniując śpiewa! miłym 
glosem •stare pjeśni polskie i 'breżeretki iirancuskie z XVIII 
wieku. 

Fragment listu (z 9 VIII 1945) d.o Tymona Terleckiego, 
w którym Schiller zwraca się do jego żony, znakomitej 
pieśniarki i aktorki, Toli Korian („Listy Leona Schillera", 
„Współczesność", 1966, nr 7) oraz fragment wspomnień 

Xawerego Glinki „Paryż mojej młodości", Bejrut 1950, 
s. 38. Schiller wziął udział w jednym z wieczorów 
(31I1909) tzw. Oberży pieśniarskiej działającego wówczas 
w Paryżu Kabaretu 'Pols'kiego. Spiewał piosenki i akom
paniował (Tadeusz Sivert „Kabaret P olski, Towarzystwo 
Artystów Polskich w Pa·ryżu i Leon Schiller", „Pa~ięt

nik Teatraln y", 1974, z. 2). 
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Warszawski Momus 

„.wrócił nareszcie z Paryża Leon Schiller i rozpoczą ł 

wys.tępy. Posłuchajmy, jak pra1s.a przyjęła nowego, niezna
nego piosenkar za: „Momus zyskał pierwszorzędną silę i naj
świetniejs'Zy moment swego bogactwa programu w osobie 
p. Leona Schi!denfelda-Schi'hlera, prawldziwego poety; wyk
w~ntnego śpiewaka-artyistę o prz·emiłym głosie, subtelnego 
zarazem kompozytora i akompaniatora. P i.osenki jego, pełne 

głębokiego •sentyimentu i mi•sternego tdowdpu, w akcentach, 
pomyśle .i idei nad wyraz .orygi1nalne i zuchwałe, czynią w ra
żenie nadzwy.cza jne i wywołały wczoraj prawdziwy entu
zjazm w szezelnie zapełni.onej saH „Oazy" (Kazimierz Ehren
berg, „Kurier Poranny" 10 X 1909). SchiHer występował 

przez kilka miesięcy w „Momusie" z wie~kim powodzeniem 
i wciąż nowym reper·tuarem. Utwory jego, obok pieśni 

Boya i ·Poznańskiego, dominowały w każdym •nowym pro
gramie. 

Arnold Szyrman „Momus warsza wsl'i (Kar tki z pamięt

nika)", „Dialog" 1959, nr 1. 

Występy w Krakowie 

(Grudzień 1915 - poranek .muzyczny w .kin ie „Wanda"). 
No·wością •wśród popisów sił dobrze znanych z estrady 
był występ p. Leona Sc:h:llera, •młodego ha•s'i•sty, z piosen
k~mi żolniel"'skimi 1dawnymi1 i nowszy.mi we wlas.nym, peł

nym smaku ukladzie. Repertuar taki jest •ciekawą aktual
nością .p. Schiller .uprawia go, ·jalk się zdaje, jedyny wśró.d 
rzeszy' ·śpiewackiej, a iniezwykle sz:lachetne brzmienie ·głosu 
i ekspresja uwypukliły wdzięk ty.eh prostych lecz serc'ccz
nych piosenek. 

* * * 
(Na w.iosnę 1916 r.) Schi:hler zaproponował mi byśmy 

razem z udziałem jego żony, Zofii Modrzewskiej, dali! ro
dzaj koncertu pn. „Wieczór starej muzy'ki i poezji polskiej". 
Zgodziłem się z .radośC'ią i po k,iJku tygodniach koncert od
był •się w Sali Sa!skiej, Schiller śpiewał, przy moim akom
pan:amen'Cie, stare piosenlki1, żona jego recy.towala dawne 
poez'je a ja .grn!em polonezy O~ińskiego i odnalezione przez 
Schiillera stare tańce polskie. Wieczór ten miał · tak duże 
powodzenie żeśmy go powtórzy.U, a po jakimś ·czas:1e poje
.chaliśmy z tym programem do Bielska, Zakopanego i Kry
nicy. 

12 

Recenzja „Głosu Narodu" z 15 XII 1915 r. oraz fragment 
„Wspomnień wiedeńskich" Zygmunta Dygata („Wiadomo
śc i", 1955, nr 44). Bardziej szczegółowe informac je o wy
stępach piosenkarskich Schillera znaleźć można w przy
p isach d o „Teatru ogromnego" s. 515-516. 

Studia muzyczne w Wiedniu 

Z początku stud ia u Forstera szły Schillerowi dosyć 

ciężko. Musi'ał poddać si ę dyscyplinie suche j teorii. Kosz
towało go to dużo, gdyż wiedział on, a raozej czul, ja'ka 
będ zie „jego muzyka", ale do jej wyrażenia brakło mu wie
dzy teoretyczmej, toteż całe dni spęldz·ał ina rozwiązywaniu 

zadań harlffion icznych, które mu dawał Forster. Muzyka 
w pojęciu Schi!Qera była ·częścią składową tea•t>ru . Żywe 
słowo, dekoracja i kostium, podkreślone muzyką, stworzyć 

.mogą w rezultac'ie dzieło doskonałe. Polską muzyk<; ludową 
uważał za jedną z najbog<:tszy.ch na świecie. P ewnego dnia 
zharmonizował po swojemu „I rozbujały się siwe łabędzie" 
i pokazał Forsterowi. Forster bardzo wysoko ocenił n:e tyl
ko melotdi'ę, ale ta'kże harmonizację Schillera, która z tej 
pięknej i prostej melodii zrobiła prawie arię operową. Qd 
tej chw.ili stosunek Forstera do Schillera uległ zmianie, za
czął go traktować nie jako jednego ze swoich wielu uc.z
niów ale jako młodszego, mniej doświadczonego kolegę. 

Zygmunt Dygat „Wspomnienia wiedei1sk ie" 
(zo b. , , Pami~tnik Teatralny", 1957, z, 1, s. 151). 

Niczrcalizowa.nc plany wydawnicze 

Z 'Monachium już zawarłem umowę na „Antologię pie
śni ludowej polskiej" - w przeikładzie Hansa. 

Roboty muzyczne mam już ukończone. Pięć zeszytów 
pieśni staropolskich już sprzedanych. Pierwszy wyjdzie nie
bawem nakładem Krzyżanowskiogo, reszta Piwarskiego. 
Obecnie skończyłem 01lbrzymią o .charakterze monograficz
n)"m antolog:ę kolęd dawnych od XVI w. do piel'wszej po
lowy XIX, według rękopi'sów Biblioteki Jagiellońskiej i kla
s:utorów tutejszy,ch i najstarszych druków. I ta już sprze
dana, ale wyjdzie dopiero na przyszły rok. 

* * * 
Maja Berezowska rdbiła plansze do zbioru zawierającego 

stare piosenki polskie w opracowaniu Leona Schillera. Schil
ler posegiregował te piosenki na trzy ~eri'e: „Bandurka", 
„Pieśni przy .kielichu" 'i „P,ieśni myśl~wskic". Każda ilu
stracja malowana przez iBerezows·ką była skończonym arcy
dziełem. Niestety 1ksi'ą<żka ta nigdy nie ukazała się. Robota 
,przeciągała się z roku na rok. Nie było wówczas w P.olsce 
drukarni, która by mogła talk subtelnie ikolorowe druki 
wy.konać, tym rba!"'dziej, że w grę wchodziły jeszcze nuty. 

z listów Leona Schillera do siostry, Anny Leszczyń skiej , 

p isanych z Krakowa na jesieni 1917 •r. („Listy Leona Sc h il
lera", „Miesięcznik Literacki", 1967, nr 4) oraz fragn1ent 
„ws1>omnicń starego 'księgarza" L udwika F iszera, War
szawa 1959, s. 208. 
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10 listopada 1918 roku 

Jest oto inna ·noc Ustopadowa, 10 l istopada W l8 - il Te
atr P olski gra „Cyiruli.ka Sewilskiego'', ukazującego na m 
jeszcze calkiom niefrasobliwe przygody tego samego Figara, 
który dojrzawszy po tem do grubszych figlów >mia l tyradami 
innej sztuki wzniec.ić ogień na caly świat poszlej rewolucj i. 
Na scenic są: Zelwerowic·z, jeszcze wtedy mogący dobrze 
markować zwinność F igara, i J urek Lcszczyi'Jski w cz·a rn cj 
almavivie, bi jący swą dorodnością, postawą i h umorem 
wszystkkh Almavivuw wszysUkich najwi~kszych scen świa
ta. Bywałem na tym spoktak1l u .prawie codzień, więc wiem, 
że za •chwile; za Urnlisami Sch iller grać będzie j edną z wy
branych przez iebie melodii L ully'ego, ale kiedy nadstawiam 
ucho na tylokrotnie slyszane dźwięki, slyszę n agle dźwięki 

inne, drogie wszy•s lkum wo1'nym l ud.ziom świata, gloszące 

try umf wolności i dlatego wlaśn iic w owy·ch la tach niewoli 
rnkazne , i ja·k pieśń tlumionego buntu rozlegające sic; tylk o 
w ukryciu. I oto slyszę je teraz w pełnej sali, •w k tóre j pier
wszych rzc;dach siedzą oiicerow:e, Polacy wprawdzie, a le 
w.icrn:c służący w k upacy jncj armii. Nic, to nic zludzenic 
sluchu - to SchiJ.lcr, coraz glośniej, s ilniej , coraz ba~·dzicj 

zapam:c;tując sic; w uniesieniu, g.ra naprawdę „M.arsyliankę'', 

witając nią wiość dopiero co inadeszlą a jc&zczc nic znaną 
naim •w idzom na sali, że pobite Niemcy pr.oszą o pokój. I t a 
właśnie „Marsylia nka" grana na szpinecie przez S chillera 
obw:eszcza Warszawie spclnicni'e wszys~kich p r oroctw naszej 
poezj i i 'koniec stuletniej niewoli. 

Jan Lcchuft „ L ulc l(u, „WiacJ.un1uści", 1955, nr 44 . 

.Bankiet na cześć Żeromskiego 

Na~lc;pnic zetknąłem sic; z Schillerem na w :elokro tnie 
przeze mnie wspo.m:nancij kolacji skladkowcj dla Żerom
skiego uu.ądzoncj (na jesien i .l!)l !J r.) po jego definitywnym 
przenies ieniu s 'c; do Warszawy. S tan moich finansów nie 
pozwala l m i na op lacen:c dość wysokiej skl a dki - .a n ic 
chciałem opuśt:ić tatk ważnego zehrania, zjawi! 111 s ię wi~c 

dop:cro „na czarną kawę". Zażenowany przyw i tałem s i ę 

z Żeromskim i j go żon ą, po czy m cupnąłem na p ierwszym 
lc-psty m 1krzcślc, ale m nie szybko wyrzuci! z t ego s iedzenia 
Lechoń, pukają c pakem w p lecy - Wstań zaraz - p w i -
dział - to jest krzesło L u:lrn. On zar az będzie ' p iewal. 

Nie wiedziałem jeszcze wtedy, klo to jest L ul k, ale 
szybko pod n ioslem s ię i slanąlom pod śc i aną. Na tym 
siedzeniu , k tór e przed chwilą zajmowałem, us iadł rzeczywi
ście Schille r , przysunął je do pia n ina i zaśpiewał. Bardzo 
szybko dostalcm sic; w krąg u r ku, jaki roztac.zalo to jego 
śpiewan:c. P odobno L ulek znal tysiące .pieśn i i piosenek; 
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T E A TR I M. CYPR I A N A N O R W I D A 

W JELENIEJ GÓRZE 

DYREK'l10R - ALINA OBTDNIAK 

Z-C A DYRBKTORA - HENRYK SZOKA 

KIEROWNIK LITERACKI - JANUSZ DEGLER 

LEON SCHILLER 

KRAM Z PIOSENKAMI 
widowisko muzyczne w (łwóch częściach 

Reżyseria 

Scenografia 

M uzyka 

- Alina O BIDNI A K 

- Aleksandra S ELL-W ALTER 

- Leon SCHILLER, 

Felik. RYBLCKI 

Kierown ilctwo m uzyczne - Bogdan DOMINIK 

Choreografia - Wlod zimierz TRACZEWSKI 

Ruch sceniczny - WJ.odzimierz KOWALEWSKI 

Tek st finalu - Andrzej WALIGÓRSKI 

PREM IE .RA, MARZEC 1975 ROK XXX S EZON 1974/7 5 
(czwarta premiera sezQnu l974/7l;) 



UDZIAŁ BIORĄ : 

Jadwiga DRElNKOWSKA 0 Henryka DYGDAŁOWICZ 0 
Zofia FRIEDRICH 0 Alekisandra HOFMAN 0 J a nin a 

JA NKOWSKA 0 G rażyn a .JUCHNIEWICZ 0 Irena KRA

WC ZY K 0 Krystyna KULIG 0 Asja ŁAMTIUGINA 0 
Maria MAJ 0 M agda SZKOPÓWNA-BARTOSZEK 0 Z'bi

gnie:w BARTOSZEK 0 M a,riiusz DOMASZEWICZ 0 Paweł 

GRĄDZKI 0 Krzysztof JANCZAR 0 An drzej KEMPA 0 
Wojciech KO\SIŃSKI 0 Włodzim ierz K OW ALEiWSKI 0 
Stanisław KOZYRISKI 0 Bogusław PARCHI!lVIOWICZ 0 
Wiesław SŁA WliK O Roman TALARCZYK oraz Marlena 

ANDRZEJEWSKA 0 Stanisław CICHOCKI 

Arlek(n 

Subretka 

Narra tor 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

P R OLOG 

- Wl odzi merz KOWAL EWSirI 

- Jadw iga DRENKOWSKA 

- Andrzej KEMPA 

Stanislaw KOZYRS KI, Krzyszt()f JANCZAR, .Jan ina .JAN

KOWSKA, Grażyna JUCHNIEWICZ, Bogusław P ARCIJTMO

WICZ, Magda SZKOtPÓWNA-Bf\RTOSZEK, Marlena AN

DRZEJE•WSKA, Mari a MA J . 

Gospodarz 

Gospodyni 

KU LI G 

- Stanisław K OZYRSKI 

- Henryka DXGDA!JOWICZ 

Starosta - Bogusław PARCHIMO'WTCZ 
oraz cały zespól 

O ŚWIA DCZYNY 

S TA ROPOLSKI E 

~rystyna KULIG, J adw iga DRENKOWSKA, Grażyna JU

CHNIEWICZ, K rz)"sztof iJ AN CZAR, Wojciech KOSIŃSKI, 

Ma1ri usz DOMA•SZElWICZ, Stanisław K OZYRSKI, Wlod zi

m ierz KOWALEWSKI. 

MAZUR KUL IGOWY 

Marlena ANDRZEJEWSKA, Jadwiga DRENKOWSKA, K ry

sty•na KULIG, I rena KRAWCZYK, Jan ina JANKOWSKA, 

K rzysztof JANCZAR, Włodzi mierz KOWĄLEWSKI, Roman 

TALARCZYK, Wojciech KOSIŃSKI, Andrzej KEMPA. 

·Konsultant słowa - Mieczysława WALCZAK 

SKO TOP A SKI 

NADWIŚLAŃSK I E 

.Jadwiga DRENK OWSKA, Krzysztof J ANCZAR, Wojciech 

KOSIŃSKI 

K Ł OPO T Z ŻO ŁNIERZAMI 

Krysty.na KULIG, Ir ena iKRAWCZYK, Maria MAJ, J adwiga 

DIRJ,')NKOWSKA, J a nina J ANKOWSKA , Marlena ANDRZE

J EWSKA, Andrnej KEMPA, Włodzim ierz KOWALEWSK I, 

Roman TALARCZYK, Boguslaw PARCHIMOWICZ, K rzysz

tof .JANCZAR, Wojciech KOSIŃSKI, Zbign iew BARTOSZEK, 

Mari usz DOMASZEWICZ. 

CZĘść DRUGA 

PARAF I AŃSZ CZ YZNA 

Pan Artur 

Sędzina Ba•rbara 

- 'wo jc ieeh KOSIŃSKI 

- Magda SZKOPÓWNA-

Panna Klara 

Zos.ia 

Marian na 

Win centy 

Pan Artur 

Panny 

-BARTOSZEK 

- He nryka DYGDAŁOWICZ 

- Irena K RAWCZYK 
\ 

EMULACJE 

- K rystyna KULIG 

- Bogusław PARCHIMOWICZ, 

lłeir~aR 'FALARC5.'!YH:-= 

ODA D O 'D Z IEWECZ EK 

- Wojciech KOSIŃSKI 

- J adwiga DRENKOWSKA, Ja-

nina J ANIKOWSKA, Grażyna 

JUCHNIEWICZ, Irena KRA W

CZYK, Krystyna KULIG, Ma

r ia MAJ 

POD DASZE 

Grażyna J UCHNIEWICZ, Wies ław SŁAWIIK, Bogusław 

PARCHIMOWICZ, Wlodrz.imierz KOWALEWSKI oraz zespół. 

O B R ·O N A W A L C A .....,.. FLNAŁ 

cal y zespół 

Przerw a po pierwszej części 

Asystent reżysera - Krzy.sztof .JANCZAR 



P r zedstawienie prowadzi 

Władys ław SAWKO 

~ontrola tekstu 

Grażyna KOZŁOWSKA 

Kierow nik techniczny 

MIECZYSŁAW KULCZYK 

Brygadier sceny 

KAZIMIERZ GRYGOROWICZ 

Rek w izytor 

TADEUSZ HALPERN 

świat Jo 

J ERZY OFMAŃSKI 

JERZY BURY 

Kierownicy pracowni 

• 
kraw.ieck ie j 

J ANINA SMERECZYŃSKA 

p el'ukarskie j 

JÓZEFA GRABOWS KA 

stol,a.rskie j 

J AN NARBUTOWICZ 

szew kiej 

ALEKSANDER DRAL 

malarskiej 

HELIODOR JA NKOWS KI 

taipicerskiej 

F RANCISZEK BRZEGOWY 

elektr·otechniicznej 

BENEDYKT ZIENTALAK 

ja miałem zawsze 'Wrażenie, je jego repertuar nic zmienił 
się przez całe życie. W każdym razie owego wieczoru sły

szałem po raz pierwszy i „Dobranoc J acenta", i „Bandurkę", 
i wiele innych ·rzeczy, które Schiller potem śpiewał w mo
,im domu już podcza akupacji i którym pozostał wierny do 
sa mego końca. 

Fragment „Wspo1nnienia o Leonie Schillcrzc 0 Jarosława 

Iwas>Jkicwicza („Pamiętnik Teatralny", 1955, z. 3-4). 
W „Ksh\źcc m oich wspomn ień" (Kraków 1957, s. 173) 
Iwaszkiewicz opisa ł scenę z L echo n iem nkco inaczej: 
„ ... zostałem gwałtownie s11ędzony z t ego krzesła przez 
Lechonia, k tóry powiedział: - Wynoś się z tego miejsca, 
t o j est krzes lo L ulka S chillera ! - Nie orientowałem się 

j eszcze w tym, że d la n iego P icador P icadorem, przy
jaźń 1>rzyjaźn;ą, a le Lulek Schiller jest d.opicro p r a w
d z i w i e ważną osobą". 

Piosenki w teatrze 

Stworzenie z 'tekstu piosenki !kompozycji scenicmej, wy
dobycie z niej walorów aktorskilch - było to zupełnie no
v u m w tea trze. Pomysł ten uważany był za jeszcze jedno 
z dziwactw „Reduty". Śpiewać bez wyszkolonych, „pDsta
wicmych" glosów, tańczyć bez przeszkolenia baletowego 
i grać w widowi·sku, w 'którym inie ima ról - wszys!Jko to 
sprzcc:wiało się zasa,dniczym kanonom teatralnym. A je
dnak to był teatr . 

Fragment „Wspomnień z Reduty" Hanny Małkowskiej 

(Warszawa 1960, s. 153), Pierwszą inscenizacją SchillcrO'l'ł

s ką złożoną z piosenek l!yło w idowisko „ Dawne czasy 
w piosence, poezji i zwyczajach polskich" wystawione 
w Re d ucie 17 lutego 1924 r . W miesiąc potem, 23 marca, 
od l>yła się premiera nowej wersji p t. „Pochwała w"so
łości", którą grała Reduta w Warszawie i objeździe (19 

m iast, głównie ·n a kresach wsch od nich). „Bandurkę", 

ol! razki ś piewające z tek i Leona Schille r a inscenizował 

au tor w Teatrze im . Bogusławskiego (prem. 5 II 1925), 
scenografię projektowali Andrzej i Z l> igniew Pronasz-
1<.:owic. „PioscnJki i sceny żoł nierskie" weszły następnie 

d u składanego widowis'ka zatytułowanego „ Witaj jut rzen 
ko swol!ocly", które wystawił Teatr Polski z .okazji 10 

roczn icy odzyskania n iepodległości (prem. 28 XI 1928). 
I nscen izował je Schiller. dekoracje - Karola Frycza, 
kostiumy - Frycza i Stryjeńskiej. P odczas Powszech nrj 
Wystaw y Krajowej w Poznaniu grany był ponad 100 razy 
„Ku lig", widowisko star-011ols kie w 19 obrazach. Deko
racje i kostiumy projektowało 9 sce n ografó w, m. in. 
D rabi'k, P ronaszko, Daszewski, S tryjeńska (prcm. 8 V I 

1929). Następne widowisko złożone z piosenek wystawił 

S ch iller d o piero Po woj nie, na teren ie o k u p.owanych 
Niemiec, w L ingen, gdzie kierował Teatrem Ludowym 
im. Bogusławskiego. Był to „ Kram z piosenkami" (prem. 
1 Xll 1945). Wznowił go Schiller w T eatrze Wojska Pol
skieg o w Łodzi (1 V II 1949). Na początku 1950 r. „Kram 
z p iosen k ami" l!ył w pró l!ach w Teatrze P.olsk im w War
sza w ie. Wystawić go jednak Schillerowi n ie pozwolono. 
W 1954 r., w parę miesięcy po śmi erci Schillera, frag
m en t y „l{Tamu" 1>okazal Teatr Polski podczas występów 
w :ZSHR. 
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Schiller przy fortepianie 

„Tak.„ no tak„. raczej!" - Schiller przegrywa sobie 
usłyszaną melodię. P atrzy •na mnie uśmiechnięty . Ten kto 
stanie naprzeciw klawiatury fortepianu, na którym gra 
Schiller, może ułowić czasem spojrzenie uciekające zazwy
czaj gdzieś w bok, spojrzenie dużych, pięknych oczu -
„oczu umęczonego anioła", jak powiedział o nich Terlecki 
w swoim pięknym wspomn'.eniu o Schillerze. Czasem nie
które melodie sprawiają, że gdy ·ręce Schillera dotkną kla
wiatury, umęczony anioł wraca na chwilę do nieba. Roze
śmianymi oczy.ma wodzi Schiller po twarzach słuchaczy, 

jalkby szuk.ał na nich oc1b'.cia wrażeń, jakich sam doznaje. 

f' ragmen t ws1>omnienia o Leon ie Schi ll erze Wła d ysława 

l{rasnowiec ki ego („Uuntu ją si ę akl-0rzy i chcą codziennie 
jeść") , „Teatr", 1957, nr 6. 

„Ale Polskę kochacie, prawda'?" 

Widzę salon w mieszkaniu Marii Przybylko i w n'.m Lulka 
Schillera 'jak uporawszy ·się z nudną sprawą obrzędowego 
programu siada •do pianina i nic dając się prosić śpiewa 

jedną po drugiej piosenki ludowe odczarowane spod zapy
lonych opraw Ko~ber.ga, wy•dobyte z zapomnianych śpiew

ników pieśni szlacheckie i żolniersk'.e, których poza nim 
nie zna nik·t oprócz pana w wojs'Jrnwyrn mundurze o bardzo 
cywilnym wyglądzie, stającego teraz przy pianinie i słu

chającego tych p:eśni z załzaw.ionym wzrokiem. 

Poczciwy Or-Ot ·słyszał coś o politycznych perypetiach 
Sch:.llera, obily mu się o uszy słowa zgrozy, z jaką różne 

panie, zwlas:u:za Zbyszki Dulslkic, pięlnowaly jego duchem 
wywrotowym zatrute, <lwowskie i·nscenizacje, i chol:iaż sam, 
młodzieńczo czuly na piękno wszystkich rodrnjów zgroi:y 
tej nic podziela, ale n' c bairdzo może pogodzić to, co słyszał 

o rewolucyjnym polskim, jak mówią Piscatorze, Ta:rowie 
i Meyerholdzie, z tym co teraz słyszy na własne uszy, z ply
nącym olo ·szeroko nieprzerwanym slrumieniem polskich 
pieśni' , glqbokim, rozedrganym od wzruszenia g!.Jscm odda
jącym calą rzewność, śmieszność czy ibuńczuczność każde
go :eh słowa, z ty.m srr.utnym panem, który jest podobno 
nicbei:piccznym buntownikiem, a klóry zna każ•dą nutkę 

„Miotclck", 13artclsa i każdą biwakową pieśń ukochanych 
przez Or-Ota raszyńskich i grochowskich u~a·nów. Or-Ota 
tak te p'.osenki wz;ruszyły, że czuje potrzebę j eśli nie wypi
cia natychmiast bruderszaftu z Schi!llercm, to •CO najmniej 
wic!okrotnego wycałowania się z nim z dubeltówki, zarazem 
jednak sumienie nie pozwala mu na takie uczuciowe wyle
wy wobec <:złowireka, który, dak plotka głosi, ma ina sumie
niu nie przebaczalne z punktu widzenia patr.iotycznego kon
demnatki. Pieśniarz Xięcia Józefa i Starej Warszawy nie 
jest człowie1dcm, który by potrafili ukryć, co ma na sercu, 
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all.Jo plątać się w dyplomatyczne krętactwa, wyczekuje 
więc chwili, kiedy Schiller wstaje od pianina, chwyta go 
za obie ręce i potrząsając nimi1 i patrząc im.u w oczy dzie
cinnie załzawionym wzrok'.om, który zdaje się błagać o od
powi dź pozwalającą mu oddać się bez żad'nych przeszkód 
r ozkoszy nowej .przyjaźni, pyta po prostu: 

- Ale Polskę kochacie, prawda'? 

Fragn1ent ws1>onu1icn ia Jana Lechon ia „Lulek" (zob. 
„Pamiętni1k Teatra lny", 1957, z. 1, s. 11!1). 

W ok upa.cy jncj kawiarni 

Przy wejściu życzliwie go pot:drawiają poc'ający teraz 
palta w szatni jego byl: t<czniowic z Państwowego Instytutu 
Sztuki Teatmlne<j, a pełniące funkcje kelnerek dawne uczen
nice z przyjaznymi uśmiechami w.s.kazują mu najwygod
niejszy z wolnych stolików. Przysiadamy się do jego stol'.ka, 
lecz t rudno nawiązać dłuższą rozmowę, wszyscy czekają, aż 
skończy pić kawę. Wtedy c'.ągną go do fo.rtepia:iu. Wic!u 
ludzi godzinami czeka w „Sztuce", aby posłuchać Schillera. 

Schi•l'lcr gm. Także nuci! slow.a s tarych piosenek które 
teraz nabierają nowego wyrazu, nie dając zapomnieć ' o rze
czywi s tości. IMożc pod wrażeniem mojego przybyc:a do War
szawy zaczyna dziś od „Powrotu żołnierza": 

Z dalekiej wracał żol'nierz wojny. 

- Już zrnicri:cha się ... 

Szukał gospody gdz:eś spokojnej 

- Bór w białym śnic„. 

Znalazł ją na rozsta ju dróg. 

Żołnierzu, skąd prowadzi Bóg? 

w:chcr dmie ... 

Beztroska piosenka o malarzu, któremu się farba z pę
dzla lejc, staje się pieśnią buntu, gdy Schiller uderza ostat
n:·c akordy: 

Pan ie malarzu, o co cię proszę, 

Wymaluj-że mi, ·co w sercu noszę: 

Naszą Warszawę, w niej dużo słońca, 

I wie~ki jubel, jubel bez końca! 

Słuchacze dopominają się o „Oleandry". Schiller zmienia 
tekst i śpiewa w czasie przeszłym: 

Piękny był Wisły brzeg, 

Gdzie sn uły się andry, 

Ale najpiękniej sze, ale najpiękniejsze 

Były Oleandry ... 
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1 znów ostatnia strofka uderz.a jak wezwanie: 

Złoci się Wisły 'brzeg, 

Szumią Oleandry, 

Słońce ·nad K rakowem, 

Słońce ·nad Krakowem, 

Hej wstaw a jcie andry ! 

Ze wspomnień Wacława Zagó rs kiego („Wolność w n ie· 
woli", 1971, s. 92). 

W oświęcimskim baraku 

Były to mnie j wiQcoj 1dwa m:esiącc po jogo przybyciu 
do obozu , a więc koniec ma ja 1941 r oku. Przebywałem w ów
czas na bldku II -gim na sztub'.e zwanej in ży nierską, poni·c
waż większość jej „lokatorów" s ta1nowiła duża grupa inży

n'.erów z rmości ck ich zakładów chcm:cznych. Z in ic ja tywy 
jednego z n ich, Tunka K r zetu•skiego (najbardzie j artysty
czna du z.a spośród inżyni erów) , postanow iono zaprosić Schil 
lera i J•aracza na .po.gawędkę. Z racji znajomości odegra łem 

rolę pośredn i1ka. P rzyszl i o ba1j w n iedz '. clę po południu . 

Były to jedyne godziny wolne o:d pracy . 
Rozmowa nie od razu zaczęła s ię kle ić. Dopiero Jar<icz 

sam zaproponował: P owiem wam coś z Mick iewicza. Chwila 
namysłu - i zaczą ł ·recy tO'W'ać strofy ffip'.i!ogu „Pa na Ta
deusza". Właściwie n :e była to recytac ja. Ni·e wstał nawet. 
Siedzia ł :na zydlu , zwa'1is ty, m imo obozowego wymizcrowa
n ia, .po ·chłops!ku jakoś •wspi eraijąc się d łońmi o kolana. 
Tekst mówi'! powoli, n iegłośn o. 

Jak ·sł u chała go gromada dorosłych ludzi? Nic podejmu ję 
się tego opowiedzieć, choć wspomnien ie tej chwili d ziś na
wet ściska za gard ło. P o co zresztą mówić o Izach, skoro 
naprawdę płynęły? 

Gdy przebrzmiały slowa o wi<inku „droższym niż laur 
Kapitolu", było -bardzo dcho. Nikt .s ię z miejsca nic ~·u

szy ł , 1nikt się nic odzy·wał. I wtedy ciszę inaglc przerwał 

głęboki bas Schil'lcm który z uśmiechem zwrócił s ię wprost 
do m nie: 

- .Panie Bolesławic pan przecież podobno - polonis ta.„ 
- No tak. Polonista. 
- Przeegzamin ujemy polonistę. Parni'ęta pan to : „pieśf1 

o J ustynie, powieść o Wiesławie"? - Zakładam, że „Wies ła

wa" Pan czy tał... 

- No jakżeby inaezej. 
- Ale co to jest ta „pieśń o J ustynie" - Niepew n ie się 

uśmiechając, .przem ilczałem •to . pytanie. Istotn ie nic u mia
łem na to odpowiedzieć. 

- Widzę j uż, że pan in ie wie. No .to ja pcin u ·zaśpiewam. 

Głębokim, ciepłym basem zaśp iewał tę pieśń o Justy nie. 
Rozjaśnił y się uśmiechem wszystkfo twarze. Takie to było 

nieoczekiwa ne i cudowne .praiwic. ·w oświęci mskiej szt ubie 
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roZJbr zmiewala piękna stara piosen ka. Potem pan Leon śpie
wał inn e piosenki , ze swej przepaśc istej teki .polskich śpie
w &w w ydobyte. 

n oJeslaw L e wicki „ Wspom n ienia w u;zn1a oświęc imskiego 
n r 810'' („Pamię tni k Teatra ln y"", 1955, z . 3- 4). 

P.odczas powstania w arszawskiego 

Bufety zsunięte pod ś cian ę : na środku wedlowskiego 
sklepu - for tep ian, a .p rzy fort epian ie L eon Schiller oto
czony iaik tora mi. Odbywa się próba gr up c fra dowych „Te
a tru Żoln '.e rza". 

Codziennie po za.padnięciu zmroku , kiedy przyc:chną wal
ki, ar tyści i dą d o .pierwszych linii, n iosąc żołn'.erzom uśmiech 
p iosen ki , m onologu, skeczu. Występy odbywa j ą się w oca
lałych miesz,'kan iach, w pi:wni:cach, w ·na wpół rozwalonych 
szopach, .garażach - gd zie popadnie. Niekiedy ala r m bojowy 
podrywa ·W.idownię - trzeba prze !'wać koncert na k ilka go
dz in albo i zupelnie. Bractw o żołni ersk ie zawsze wita akto
rów z -ogromną rado.ścią . Każdy wypa d po twierdza potrze
bę i poży tek ·te j akcji. 

I szedł dworzan in drogą, 

tupn ął na owce nogą -

to dz ień , <l zień , to noc, noc, 

to bieda, to hoc, hoooc -

tupnął na owce n ogą. 

Ciężki'e pocisk i z dz ia ł k ole jowych u'Sil uj ą obniżyć do
s·kona ly punik t obserwacyjny - ·budy.nek „P rudcntialu". Po 
kwadransie caly plac Na poleona - kocio ł kotł ującej się 
szaroburej 1mgly, nic n ic w.i dać, t ra.fil i, nic? 

Uci ekł a .. . enkicm, 
i:zatknęla drzwi drew ienkiem, 

. . noc, noc, 
1:o ·b:.eda 

. d rzw i drcwienk '.em 

Na wet „J a nusz", zniecierpliwiony, ze mu przeszkad zają, 
zgarną ł papiery i zlazł do piwnicy. 
Kładę ·rękę na ram ieniu SchiHera: 

- Coraz mniej słychać, pan ie Leon ie. 
Spoj rzał irochę 1nieprzy to mn ie, ociera pot z czoła . 
- Hm, tak - palce ·na poli cZ!ku. - No, cóż. Trafić nas 

mogą w kiaroym miejscu. A m y j uż kończymy. Proszę - do 
aktorów - osta tnia s trofa. 
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Dobił się do niej, do.bił, 

zaraz jej krzywdę zirobił -

to dzień, dzień, to noc, noc, 

to bieda, to hoc, hoooc ... 

/\ lel<san rl er Maliszewski „Na przekór nocy'', Warszawa 
19f.7, fragmenty ze str. 333-336. 

Kurdesze w Nieborowie 

Bylo jeszcze dość czasu do zaczęcia pracy, gdy Schiller 
wszedł do bialej sali, na pierwszym piętrze, z wielkimi dkna
mi wpuszczonymi do ogrodu. I wtedy właśnie zapytałem 
go, czy zna melodię „Kurdesza". Już po chwili wiedziałem, 
że to wypadło niezręczinie: Zapytać autora „Kramu z pilO
senkami", czy 2'Jna melodię najsławniejszej piosenki biesia
dnej wieku XVIII ? Ale Sch iUer uśmiechnął się pogodnie 
i' usiadł do fortepianu. Podsunąłem mu tekst, bo właśnie 

miałem w ręku zdobyte z •niemałym trudem i wielką sa
tysfakcją fotokopie pierwodruku „K uTdesza nad kurdeszami" 
z rok•u 1780, z Biblioteki Gdańskiej . Ale Schiller odsunąl 
reprodukcje, których waloru bibliograficznego zdawał siQ 
nic doceniać. Tek·st i melodia żyły swobodnie, bez obciążeń 
erudycji w jego pamięci. Akompaniując do starych słów 
Dohomolca, które roztoczyly naraz zapach dawności tak 
łatwo uchwytnej w Nieborawi'e, Schiller podśpiewywał we
solo swoim głębokim :basem: 

Każ przynieść wina, mój G.rzegorzu miły, 

Bodaj się troski 1n i~dy :nam nic śnily. 

Niech i Anulka zasiądzi•e tu z •nami, 

Kurdesz, k urdesz nad kurdeszami. 

Wspomniałem coś o Grzegorzu Łyszkiewiczu, Prezydencie 
Starej Warszawy, owym Grzcgorziu m ilyim z pierws zej strofy 
„Kurdesza". To jego żona - A·nulka. chiller znal wyborni1c 
sytuację kulturalną „Kurdesza" - przynajmniej w tym 
skrócie, jaki przynosi artykuł o „Kurdeszu" Zygmunta Glo
gera w „Encyklopedii staropolskiej" (gdzie mógł znależć 

łatwo także tekst muzyczny pios,enlki). Wtedy wspomniaJem, 
że przygotowuję właśnie obszerniejsze studium monografi
czne o starym toaście. Schiller 5kinął swoją wielką głową 
z przyjemną, ożywoną a~robatą. J ego palce jeszcze grały 

,1kuirdesze", a już pamięć literacka pracowała. I Schiller za
czął mi dorzucać poprzez szeroki, gładki blat fortepiianu w 
Nieborowie coraz to nowe szczegóły historyane, świadczące 
o popularności „KurdesZ'a" w kilku epokach i kilku środo

wiskach. Łowiłem też i.nofrmacje myśląc z n itepokojem, jak 
niekompletna, .mimo wszelkich zabiegów i poszukiiwań an
tykwarycznych , jest nasza wiedza o przeszłości. 

- A to Pan zna? - huczał Schiller nad klawiaturą i cy
tował zapomniany gru·ntowni'e wodewil Ad olfa Walewskiego 
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„Górą Radziwiłł" z roku 1899. - Tam śpiewają „Kurdesza"! 
- A to .Pan pamięta? - wolał po chwili, przypominając 

z reper tuaru Zielonego BaJonika w K·rakowie cięte „kurde
sze" wymierzone przeciw Witoldowi Noskow kiemu. 

O jednym tylko nie poinformował mnie ani słowem: 
o własnych inscenizacjach „Kurdes:m nad kurdeszami", które 
wprowadzał n a scenę parokrotnie w swoich wielkich rekon
strukcjach p iosenki narodowej, od roku 1924 (jak to później 
udało mi się ustalić, z pamięci towarzyszy jego życia i pracy). 

Schiller siedział jeszcze przy for tepianie. 
- A to Pan pozn1aje? - rzu cał przez czarny blat i' nucił: 

„Ozdobo !:warzy, wąsy pokrętne". 

- To d la was, kolego Krasicki - śpiewał uroczystą kan
tatę „święta miłości kochanej ojczyzny". 

- To także historia litem tury ! - mówił przekorni i za
czynał wesoło: „Chciało się Zosi1 jagódek". 

Biała sala w Nieborowie szumiała tak godzinę od wszy
stkich głosów wieku XVIII, sarmackich i oświeconych. Leon 
Schiller wy·woly,wal je jak guślarz, uderzając palcem w kla
wi·aturę. 

Tadeusz Mik ulski „Kurclesze Leon:i Schillera" („Pamięt
n ik Teatrnlny", 1955, z. 3-4), 

W ostatnich miesiącach życia 

W roku 1953--54 utworzony zost.ał w 'Państwowej Wyż
szej Szkole Teatralnej nowy wydział akto•r,ski, poświęcony 
sztuce estradowej. Obarczony sprawami organizacji tego wy
działu, uprosiłem Leona Schillera, ażeby mimo wi'elorakich 
zajęć zechciał poświęci'ć trochę czasu h'.storii piosenki. Któż 
bowiem obdk Niego mi'ał prawo zabier,ać na ten temat głos? 
Niestety, zaledwie kilka wykładów (a rac-zej rozkosznych 
gawęd i audycji!) mogło się odbyć zani m poważna choroba 
nie oddaliła go od n1as na zawsze ... 

W tym sa:myim czasie próbowałem w delikatny sposób 
napomknąć o tym, czy •by nie zechciał pomyśleć o choćiby 
najskromniejszym wieczorze dawnej piosenki... - W 'Czyim 
wykonaniu? - zapytał. - No, jeżeli wieczór dawnej pio
senki to chyba tylko„. Dyrektora. - No, !Ilie„. raczej nic 
żartujmy - uśmi'echnął się Schiller. Wtedy zacząłem argu
mentować, że zrobimy to w jakiejś niewielkiej, kameral·nej 
salce, że tylko dla „swoich" i że„. zbliża się data history
czna nieomal - 50 rocznica powstania Zi'elonego Balonika! 
Ale „Dyrekfor " (tak nazywaliśmy Go) - nie dał się namó
wić. Czuł się już w tedy bardzo źle. 

Kazimierz Rurlzki „Bardon żołn ierski Leona Schillera" 
(„'Pamiętnik Teatraln y", 1955, z. 3- 4), 

Ar kadia Leo•na Schiller a 

W teatrze monumentalnym rządziła poetycka misteryj
ność, hieratyczne gesty ir patos, które to słowo w najbardziej 
podstawowym sensie oznacza cierpienie; tu panowały śmiech, 
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wesele, rozbawienie i rozradowanie życiem. Schillerowska 
Arkadia. Utopia rnuzyczmej szczęśliwości, sielan kowa kiraina, 
w której ludzie mogą być śmieszni, ale przeważnie są po
czciwi i dobrzy, w której złych spotyka ke>ra a nietby1t rze
czywi'Ste konfl'lkty kończą się w glissandach omelodiil. 

Paszportem do Arkadii była teatl:'alność. W żadnej ze 
swoich insceniziacji nie uprawiał Schiller tea tru tak auto
nomi1czego, jak właśnie tuta j . . Jego wielkie widowiska dra
matyczne służyły poezji, filozofii, pol ityce - w jakimś sen
sie starały się .przemienić teafr w rzeczywistość, wpłynąć 

na Tzeczywistość poprzez teatr. Tu przeciwnie - wszystko 
stawało siię teatrem, na wszystkim wyciśnięte być •musiało 

teatralne piętno. SzJ,achcic pojawiający się na scenie pozo
stawiał za kulisami wszystko, co mogł01by być ·aluzją do dra
matu narodowego, historii, walki klas; szedł krokiem polo
nezowym w sw.oim barwnym stroju, śpi•ewal km~desze, ku
rzyło mu się z czupryny, porywaił panny w wir tańca; ele
ganci z dworu król1a Stasia zalecali się do pasterek roko
kowych, przedmiejskie łyki i andrusy spijali piwo i1 j eździli 

na karuzeli, artystyczni młodzieńcy w pelerynach śpiewnli 

na poddaszu sentymentalne piosenki. Nawet cierpienia 
i bunty, łagodne, z dobrotliwą ironią wystylizowane, ni~ mq
ciły nastroju sielanki, lecz jej służyły. 

Edwar d Csató „st:uoświecczyzna kaharet artystyczny", 
„Teatr", 1968, nr 12. 

„Siła guślarna piosen ki" 

Myślimy, że pożyteczną rzecz ·czynimy budząc w sercach 
radiosłuchaczy uczucia kaidemu synowi ziemi przyrodzone, 
do których tylko przez wstyd fałszywy nie ·chcemy się przy
znać. Uczucia te jakby zaklęcie .guślarza łączą nas z 1dzi•a
dami1 naszymi. Przedłużają życie nasze o c•alą wieczność i do
lG sierocą ZJnoś'niejszą ·czynią. Weselej żyć przecież temu, kto 
wie, iż wszystko co ukochał, co kształt jego duszy wypraco
wało, pozornie tylko odeń odeszło, i1 ·że każdej chwili daw
ność, której dziedzictwa zapierać silę ·nie warto, może stanąć 
przed nami jak żywa - ku przestrodze lub ku pociesze. 
Stare druki, 'Sztychy, rękopisy, dagerotypy, piosenki, jak 
kuranty .pokutujące w zegarach, mają tę siłę guślarną. 
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z wystąpienia Schiller a pr zed mikrofonem Polsk iego 
Radia 10 grudn ia 1937 r . - wstęp d o audycji „ Kurant 
stawświecki" (w: „Teatr ogromny'', Warszawa 1961, s. 
427). 

Schiller bardzo często współpracował z P ol skim Rad io. 
Dyl autorem wielu słuchowisk poświęconych dawn e j pol 
skiej p1osence. M. in. „Dyliżans ·rozśpiewany" (11 X II 1934), 
„Pieśni poddasza - K u ran t staroświecki" (10 X II 1937), 
„Miotełki warszawskie" (10 VII 1938). Radiofon izował całe 

cykl e pieśni ludowych i obrzędowych, n p. „Wiosn a pol
ska" (3 V 1928), „Suita wigilijna" (2t X II 1929), „Role 1>01-
s lci" ((11 1938). 
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Stanisława Mro z i ńska 

SCHILLEROWSKA INSCENIZACJA 

„KRAMU Z PIOSENKAMI" 

Od wczesnej młodości Leon Schiller był po.d urok:em 
sta1rych pieśni i śpiewek, polskich i francuskich. Stare pie
śniarstwo w poetyckiej wyobraźn i Schillera pr.zybrało formę 

„obrazków śpiewających", które domagają się scenicznego 
życ ia. 

Zgromadził ich ponad dwieście z myślą o antologii pie
śniarstwa polskiego. Zestawiał owe piosenki w grupy tema
tyczne, uk~adał w porządku his tor ycznym i etnicznym, łą

czył w p oszezegó'lne zespoły według •rodzaju i charakteru. 
Były. wśród nich 'berżeretki z. epoki Stan i1sławowskicj , sta
ropolskie pieśnit przy !k ielich u, za bawne ·scenik i i śp:ewki 

sta rej Warszawy oraz obrazki z żyda zapadłej prowincj i; 
były r u·baszne, pełne wi.goru śpiewki i pieśni przedmieścia. 

Były i imało znane piosenki żołn i'crsk ie. Nic zbrakło ocz.y
wi·ście i tak bliskich sercu S ch:Uer.a sen tymentalnych i swa
wolnych „chansons" cyganerii krakow skiej. Powoływał je 
do ,życi'a n a scenic dbając o ich a t rnk cy jność plas tyczną na 
równi z · '.- .1ec7no-wokab1ą, zaprasza j , ri „ ·v~p -J! .: racy naj
wybitnie jszych scenografów. 

Tytu larni :poszczególnych w idowisk sygn a l izO"wał charak
ter każdego z nich: „Dawne czasy w piosence, poezji i zwy
cza jach pol kich"; „Pochwala wesołości"; „Ba ndu·rka", obraz
k i' śpiewające z teki L eona Schille:·a ; „Kulig". 

Próby realizacji scen icznej piosenek polsikich podejmo
wał Schiller parokrotn ie przed wojną, wiele piosenek nac1a
wało radio warszawskie. P o kilkunas toletn ie j p rzerwie przy
gotowa ł „Kr.am z piosenkam i", widowis·ko śpicwno-taneczne 

na m otywach dawnych pieśni polskich osn ute. Zespół wy
konawców grupa przypadkowo zebranych, niel icznych ak to
rów zawodowych, u:rnpełniona amatorami - w teatrze obja
zdowym im. Wojciecha Bogusławskiego w Lingen w 1945 
roku. Premier a odbył.a się 1 grudnLa - grano do 14 tegoż 

mies iąca. Zachowany program utrwalił tytuły piosenek i na
zwiska wykonawców. 

W Polsce Ludowej po raz pierw zy „Kram z piosenkami" 
ujrzała widownia łódzka. Schiller wskrzesił to widowi•sko, 

2'1 



a raczej na nowo opracował, ze słuchaczami Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w 1949 roku. Zespół wykonaw
ców stanowili dyplomanci wydziału aktorskiego (oraz part
nerujący im koledzy z młodszego rocznika - ponad dwa
dzieścia osób - m. in. Henryk Abbe, Bohdan Baer, Krysty
na Borowicz, Henryk Bąk, Anna Chmielewska, Irena Dej
mek, Stani:sław Jasiukiewicz, Antoni Jurasz, Zofia Komo
rowska, Gustaw Lutkiewicz, Marian Łącz, Bohdana Maj(1a, 
Roman Michalak, Tadeusz Minc, Bohdan Niewinowski, Woj
ciech Pilarski, Tadeusz Pluciński, Cyryl Pnybył, Wlodzi
mi'crz Skoczylas, Jadwiga Swirtun, Janina Ukleja, Edward 
Wichura i in.). Byla to przez los uprzywilejowana grupa 
słuchaczy szkoły teatralnej, którzy -rozpoczęli i uko1'lczyli 
trzyletnie studium w tej samej uczelni, pod tym samym 
kicr·ownictwem. Koledzy ich, którzy zaczynali wczcśn: ·cj lub 
póżniej, zaczynali bądż kończyli, w innych warunkach. 
Kram z piosenlkami" 1był dobrym sprawdzi·ancm muzykal
~ości młodych aktorów, ich sprawności ruchowej, wokalnej, 
aktorski'ej, inteligencji, wr.ażliwości, poczucia humoru i ar

tystycznego taktu. 

Premiera o'dbyła siG 1 lipca 1949 w Teatrze Wojska Pol
skiego. Ostatni spektakl 24 tegoż miesiąca. (. „) 

Poziom przyg.otowania zawodowego członków ze, polu , 
albsolwentów kierowanej przez Schillera szkoły teatralnej, 
był wyrówn1any. Atutem każdego z nich - wdzięk auten
tyczny młodości! i świeżość doznań artystycznych tak głębo
kich, że i po dwudziestu latach udział w Schillerowskim 
„Kramie" uważają za niezwykłą i pi'ękną przy·godę w swo
jej drodze przez teatr. Tryb prac przygotowawczych różnił 
się od powszechnie w tcatriach stosowanych: próby odby
wały się o ·różnych porach i w ·róż·nych ri.1icjscach, ze w z.glG
du na szkolne jeszcze obowiązki członków zespołu i na ich 
równoczesne: zaangażowanie w dwu ilnnych przedstawieniach 
dyplomowych (•nie mówiąc o statystowaniu w spektaklach 
teatrów objętych dyrekcją Schillera). Warunki te stworzyły 
sban wyjątkowego .napiGcia emocjonalnego i wymagały du
żego wkładu sił i ofiarności. 

W ,raportach z prób i z przedstawień odnotowano pierw
s zą próbG w dniu 18 stycznia 1949, w godzinach 10-12. 15 
wieczorem, w Teatrze Wojska Polskiego. Pamięć członków 
zespołu i asystentów Schillera, słuchaczy wydziału reżyser
skiego (I. Czaykowska, J. Ukleja) odnotowała inne miejsce 
i :•nną porG. Oto w skrócie relacja wielu osób, które póżnym 
wieczorem zeszły się w szkole teatralnej, usytuowanej w pa
łacu przy ulicy Gdań.skiej w Łodzi. Skupili slię w dużej, lu
strzanej sali z estradą, na której stal fortepian. Schiller "lla
siadl przed klawiaturą. Młodzież ,dokoła ni'cgo - na krze
słach sto~kach, na podłodze. Według jednych - było to 
zakoÓczenie wieczoriu wigilijnego, który Schiller spędził 
w lokalu szkoły wraz z tymi, dla !których szkołra była miej
scom nie tylko nauki i pracy, lecz także życia osobistego 
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i niemal rodzinnego. Zaczął od kolęd, przeszedł do p1esm 
biesiadnych, żołnierskich, lirycznych. Swym miękkim, ciep
łym basem snuł ogniwa niekończącego się łańcucha piose
nek, tu i ówdzie wzruszony, tu i ówdz.ie ubawiony, poddany 
wspomnieniom. 

Być może - jak chcą inni - odbyło się to w jaJdś dzień 
pawszedni a riaczej wieczorem, gdy po wszy·stkich zajęcilach 

szkolnych i teatralnych uczestnicy „Kramu z piosenkami" 
skupili się w owej salli szkolnej. Każdą jednak relację 

o Schillerze, który jakiejś pami'ęt·nej nocy po raz pie·rwszy 
przegirał i prześpiewał piosenki „Kraimu", urzeczony i urze
kający, zamyka konkluzja: to było piękne - takli sposób 
czyta1nia sztUJki przysz:łym jej wykonawcom. 

Próby w Teatrze Woj.sika Polskiego, ·w Szkole Teatralnej 
podczas przerw między wykladamit, a także podczas wy
kladów, poszczególne dialogi i sceniki, przerobiane w pry
·watnych mieszkaniach - trwały pół roku. Nlieregularnie, 
z przerwami. Ostatni raport z próby ma numer 68. Była 

to generailna próba calośoi. wildowiska w pelnej oprawie 
p1astyc2mej i muzycznej, rozpoczęta 30 czerwca wieczorem 
o godzi1nie dziewiątej, ukończyła o czwartej rano dnia na
stępnego. 

Podczas owych prób przygotowano ponaid czterdzieści 

,;obrazkó_w śpiewających'', zg,rupowanych w ośmiu odslo
nach: 

I. Skotopaski nadwiślańskiie: 
Zośka w ogródku, Tyciut'eńki, BandUJrika, Pod borem 
na murawce. 

II. Kulig: 
Krakowiak kuligowy, Oracja kuligowa, A kiedyśmy 

tu przybyli„., Stawaj waszmość za koleją!, Gospodarz 
inie studnia ... , Kurdesz, Piosenka myśliwska o zającz
ku, Po szklaneczce do p!osneczlki, Oświadczyny st.ia
ropols.kie, Bialy mazur, Podług dawnego zwyczaju, 
Waleta. 

III. Kłopot z żołnierzami: 
Dames de Varsovie, Oj lkot, Czy to kara Pana Boga'1, 
Małgorzatka, Co sic: stało we dworz~, Jedzie żolnie.rz, 

Mazur. 

IV. Stara Wa1rszawa: 
Na wodach w ogrodzie· Sasikim, Romans z przeszko
dami, Ballada Staromiejska, Jradwi·ga, A w Warsza
·wiie 111a ulicy ... 

V. Parafiańszczyzna: 

Dwie ciotunie, Kłótnia Mociumdzieja 7. Mociądziiką, 

Emulacje · pisarza 'prewentowego z · panną Marianną, 

Oda do dzieweczek, Obrona walca. 

VI. Poddasze: 
Hejnał, Kołysanka, . ,Peleryna, Walczak katarynkowy, 
Eviva l'arte!, iKanlkąą. , 
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VII. Przedmicści'e : 
nielany, Bielany!, Dw.ie poleczki, Karuzel, Malarz 
maluje„. Oleandry. 

VIII. Dzień dzi1siej szy: 
Krakowiaczek 1robociarski. 

Przygotowa no ponadto „Rozmowy przed kurtyną", k tóre 
napisał Schiller, 1Przyda1jąc owy.m staroświiectkim śpiewom, 

zebranym z najróżniejszych źródeł, 1I1ie t ylko ,;Krak,owiaczka 
rdbociaDs.kiego", pióra współczesnego poety (Leona Paster
naka), lecz także komenta1rz w stylu intermediów. Wprowa
dził więc postacie: Haindla rza piosenek, Pannę i' Dz.iewczy
nę. Ich rozmowy przed kurtyną , IPOdczas których Handlar z 
prezentował .Pannie i Dziewczyn.ie swój taneczno-śpiewny 

towar, zawierały komentarz do świeżo ukazanej scenk i 
przygotowywały do właściwego przyjęcita 1następnej. 

Panna poszukiwała najmodniejszych przed wojną „szla
gierów", Dziewczyna zaś -:- piosenek odpowiednich dla ze
społów świ!e tlicowych . T·a druga jest wdzięczną odbiorczy
nią zaso'bów kramu ; Panna z,aś ·rozczarowana, usuwa się n a 
bak, by po obejrzeni u całego wi<low;iska zmienić gruntownie 
swój stosunek do t ego typu twórczośc i, a nawet i do no
WY'Ch w arunków ·życia, k tóre taką twórczość aprobują i upo
wszechniaj ą. Aprobata i rozpowszechnienie pioseneik „Kramu 
z piosenkami" było przecież gorącym (lecz wówcza.s, niestety, 
nie spełnionym) życzeniem jego a utoria. Uprzedzając ewen
tualne zarzuty, że jego „K ram z p j.osenkami" nie będzie 

dostatecznie zrozumi~ly ·dla .masowej wLdow ni lat czter.dz,ie
stych, Schiller spróbował w ten sposób przybliżyć widowi
sko publiczności. Komentarz ten jednak okazał się zbyt 
rozlbudow:any i naiwny; rozpraszał uwiagę widzów, zamiast 
j ą skupić. Skr acany parok rotnie został wreszcie usunięty. · 

Zarzutom zresztą zapobiec nie mógł. Poezja ,/Kram u z p io
senkami" wy0roażona muzyką , tańcem, śpiewem i grą aktor
ską, daleka od przepisów owych I.at na sztukę teatralną , 

okazała ię jednaJk tak bliska wid owni, że przełamała z cza
sem wszelkie opo·ry .(„.) 

Po .roku S chi!Jler i n'Scenizował „K ram z pioi;enkami" w 
Teatrze Polskim w Warszaw ie (na scenie K1aimeralonej), 
z udziałem wy.bitnych aktorów . Oo premiery nie doszło. 

Dopatrzono się na dmiar u istaropolszczyzny i schlebiania gu
s tom mieszczańskim w .owym przedstaw ieniu. Dopiero je 
sienią 1954 - Schiller zmarł w marcu tegoż roku - aktorzy 
Teatru Polskiego pokazali f ragmenty tego spektaklu 
w ZSRR w czasie gościnnych występów. Odg)rywali posz
cz·ególne scenki ona „koncertach" w zaJkla.dach pracy, na 
un iwersytecie w Moskwie, w WTO - wszędzie gorąco okla 
skiwani. 
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(f r agmenty artykułu drukowanego w „Pamiętniku Tea · 

t ralnym" n r ł/1970, s, 493-588). 
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