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~ajwybitniejszy współczesny re

żyser polski, działacz społeczny, 

więz;ień Oświęcimia, znakomity pe

dagog teoretyk teatru, twórca 

niezapomnianych inscenizacji wiel

kich dramatów Romantyzmu („Dzia

dy" Mickiewicza, „Kordian" Sło

wackiego, „Nieboska komedia" Kra

sińskiego), najwybitniejszych postę

powych i n s c e n i z a c j i między

wojennych {„Dzieje grzechu" Zerom

skiego, „Cjankali" Wolfa, „Krzycz

cie Chiny" Tretiakowa), wielki mi

łośnik plebejskich tradycji polskie

go teatru („Gody weselne", „Pasto

rałka"). 

Po roku 1945 

osiągnięć teatru 

do szczytowych 

polskiego należą 

Schillerowskie inscenizacje następu -

jących utworów: ,„Burzy" Szekspi

ra, „Celestyny" Rojasa, „Igraszek 

z diabłem" Drdy, „Kramu z piosen

kami", „Krakowiaków Górali" 

Bogusławskiego, „Na dnie" Gorkie

go, „Sułkowskiego" Żeromskiego. 

Leon Schiller wielki twórca 

współczesnego teatru polskiego 

zmarł w Warszawie w roku 195·1. 



LEON SCHILLER 

POMYSŁ „PASTORAŁKI" 

Pomysł „Pastorałki" powstał na wiele lat przed wojną. 

Misierium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć lańcuch 

widowisk obrzędowych, w skład których weszłyby misteria 
pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku, wesele 
wiejskie ora z tzw. „tańce śmierci". Inny cykl stanowić mia
ły ball.ady ludowe i piosenki staropolskie w kształt scenicz
ny ujęte. Przemyśliwałem także nad re inscenizacją dawnych 
komedi o-oper, wodewilów mieszczańskich itp. antyków sce
nopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przesz!.ość wytłumaczyć się da
ją moim „wychowaniem k rakowskim". Kraków w latach 
mojego dzieciństwa był jeszcze sceną, na której przez cały 
ro k odgrywała się większość owych widowisk ludowych, 
a t e, które zaginęły łatwo dawały się w imaginacji odbu
dować na podstawie ustnej lub pisemnej tradycji. A tak 
się jeszcze złożyło, że od dziecka moglem grzebać w „Kol
bergach'', różnych zbiorach pieśni, w starych nutach i egzem
plarzach teatralnych. Wkrótce potem rozbiła się „bania 
z poezją" nad Krakowem i szary kopersztych zmienił si.ę 

w wielobarwną malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu, wzniesionego na pla
cu Swiętego Ducha(!), tuż obok starożytnego kościóJka Swię
i ego Krzyża(!). I natychmiast teatr krakowski stal się Wa
w elem, a Wawel w teatr się przemienił. Za poetą-guślarzem 
wcisnąi się przez zapadnie, spłynął z paldamentów na sta
low ych „ flugach" i kręgiem sce nę opasał korowód dobrze 
nam znanych, a jakby zapomnianych postaci. Spotkaliśmy 
j e w szopce, na Rynku, w kościołach i wioskach okolicz
nych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne i na coś w sztu 
ce przydać się mogą. Zaraz też w ,,żywym teat rze" wszy
stko się przeobra ziło i głębszego sensu nabrało : procesja 
i Lajkonik, wesela chłopskie, cwałujące z Bronow ic do Ma-

,, 

riackiego kościoła środkiem Rynku, w ianki i odpusty -
a przede w szystkim Wawel i szopka. Wawel Wp'Towadzony 
na scenę w obydwu Legendach, Wyzwolen iu, Bolesławie 

Śmiałym, Akropoli s. Wawel, mający zastąpić Elsinor w in
scenizacji Hamleta. Wawel, pomyślany jako Akropolis Kra
k owski, z teatrem monumentalnym (niby Dionizosa) na po
łudniowym stoku w zgórza zbudowanym! A szopka krakow
ska, która zapożyczyła część swej architektury od katedry 
wawel.skiej; szopka, której wpływ na fakturę sceniczną We
sela, Bolesława i większości dramatów Wyspiańskiego ślepy 
by zobaczyt! 
Dosyć osamotniony na drodze do reformy teat ru konwen

cjonalneoo, musiałem przyjąć taktykę posuwania się na
przód etapami. Wynikł stąd przymus chwiiowego cofnięcia 
się i odrobi enia rzeczy jeszcze niezrealizowanych, a dla dal
szego rozwoju koniecznych (stylizacja „starego teatru", i n
scenizacja. widowisk nierealistycznych, abstrakcjonizm insce
nizacyjny). Z tego wl.aśnie okresu datuje się Pastora!ka 
oraz szereg widowisk religi jnych, ludow ych, stylizowanych 
komedio-oper itp. grywanych w Reducie i w pierwszych 
miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. Pastorałka jest tyl
ko dokumentem pewnego okresu mej pracy teatralnej. Ni
czym więcej. 

Temat zasadniczy Pastorałki, ozdobiony licznymi inter
mediami i bardziej szopkowa, niż misteryjnie ujęty, ukazał 
się po raz pierwszy na scenie Teatru Polskiego w Warsza
w ie w 1919 r . Konstrukcja sceny pomyslu W. Drabika na
śladowała szopkę krakowską, pozwalając akcji rozwijać się 

na dwóch pię trach i w bocznych wieżycach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 
1923 i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem się uwypuklić 

wszystkie momenty misteryjne, a folklor przedstawić, że 

tak się wyrażę „na surowo", bez kunsztownych wymysłów 
i burleskowych przejaskrawień ,,zawodowego" teatru. L:a
mierzeniom moim sprzyjało znakomicie ubóstwo środków 

technicznych, a jeszcze więcej młodość i entuzjazm Redu
towców. Ton, osiągnięty przez Redutę był czymś jedynym 
w swoim rodzaju i na i nnych scenach, w innych warunkach 
artystycznych i w innym nastroju nie dal się powtórzyć. 

Godzi się zaznaczyć, że aktorzy redutowi w owym czasie 
z humorem ludzi świętych uprawiali cnotę niewiarygodnej 
wprost nędzy, co nie przeszkodzilo im śpiewać, tańczyć, 

grać najmniejsze role, statystować, sporządzać rekwizyty 
i kostiumy - bezimiennie, gdyż afisz nie podawał ich na
zwisk. 

War:;;zaw<1 1931. Instytut Teatrów Ludowych 



I uli an Lewański „Pamiętnik Teatralny", 1955 r. (fragment) 

Leona Schillera prace nad teatrem staropolskim 
Tedy w swojej pracowitej drodze ku polskiemu teatrowi 

monumentalnemu Leon Schiller zwrócił' się ku dwóm źród
łom - ku staremu dramatowi i ku sztuce ludowej. Te dwa 
pojęcia splatały mu się w sposób naturalny. Sztuka ludowa 
była dla historyka tekstu dramatycznego i dla historyka 
sztuki inscenizacyjnej rodzajem skarbczyka, w którym z da
la .od szybko zmieniającej się mody literackiej warstw 
ukształconych zapadały trwale i głęboko stare sposoby sztu
ki scenicznej. Ponieważ zaś masowy odbiorca sam reprezen
tował jednocześnie środowisko w pewien sposób twórcze -
przyjmował z dramaturgii ,,modnej" lub „literackiej" pewne 
tylko elementy, takie, które nie były sprzeczne z jego pod
stawowymi pojęciami o sposobach wyobrażania świata, 
z jego pojęciami o sposobie prowadzenia dialogu, z jego 
poczuciem językowym. Schematycznie rzecz ujmując, jak 
było w wieku XIX - tak było i w XVI, gdy się formo
wało misterium. Korzysta więc Schiller z tej sytuacji, aby 
oprzeć się na ludowym zasobie dramatycznym i ludowych 
formach inscenizacyjnych - miałoby to zagwarantować 
polskość teatralnej gałęzi sztuki. Znaczna część sztuk staro
polskiego teatru to dzieła teatru masowego, to znaczy ano
nimowego redaktora dialogów misteryjnych i religijnych, 
anonimowego sowizrzała-komediopisarza, anonimowego in
termedianta. 

Drugim źródłem, do którego zwrócił się Schiller po wzory 
dla polskiej sztuki inscenizacyjnej - jest stary dramat. 
Sięga więc do szopki jako reliktu dawnego misterium. Na
stępnie rozszerza szopkę do ram prawdziwego misterium, do 
tej postaci, jaką znamy z drukowanej „Pastorałki". Potem 
bierze na warsztat misterium pasyjne.) rezurekcyjne, budu
jąc z nich wielkie widowisko religijne o silnym ładunku 
emocjonalnym. Wybór nie był przypadkowy, nie był też 
nietrafny. Dramat staropolski w swojej części rodzimej, 

nieprzywoźnej, nie-elitarnej, słowem dramat dla widza ma
sowego, wyczerpywał się w trzech dziedzinach: w komedii 
sowizrzalskiej, intermediach i sztukach o treści religijnej. 
Docenił Schiller komedie sowizrzalskie, kilkakrotnie wpro
wadzając je na scenę ale z największym nakładem pracy 
budował nową formę dialogów religijnych . 

Jak wynika z osobistych wypowiedzi autora, korzystał 
w dużej mierze z dorobku teatralnego jednego tylko re·
gionu, mianowicie Krakowa. Nie chodzi tu o kult regio
nalnej kultury, przeciwnie - Schiller zastrzegał się przeciw 
ścisłemu „etnografizowaniu" kostiumów i dekoracji, nie 
skłaniał języka ku gwarze. Oparł się na szopce krakowskiej, 
na lajkoniku, wreszcie na misterium i komediach sowizrzal
skich w Krakowie odbijanych - ale też i Kraków dostar
czył naszej teatralnej przeszłości największego zespołu 
sztuk, postaci i sposobów teatrowych. W ten sposób korzy-
stanie z dorobku regionalnego nie jest jednoznaczne ze 
sztucznym wyodrębianiem jakiejś jednostki etnicznej, ale 
jest po prostu korzystaniem z największego zasobu trady
cyjnego. 

W poszukiwaniu starej polskiej sceny Schiller sięga z po
zorną niefrasobliwością do killrn naraz epok naszej drama
turgii. Korzysta więc z misterium wieku XVI, komedii so
wizrzalskiej XVII wieku, dialogów ze schyłku wieku XVII, 
motywów kostiumowych i dekoracyjnych wieku XVIII, kan
tyku gregoriańskiego i kompozycji wieku XVI!. Ma do te
go prawo, skoro nie przeprowadza rekonstrukcji wybranej 
epoki ani nie próbuje dawać na scenie autentyku. Prze
ciwnie, kieruje nim swoisty obiektywizm historyka i libe
ralizm humanisty, który aprobuje dorobek każdej epoki, 
byle był naprawdę dorobkiem, miał wartość szczerego arty
stycznego przeżycia, nie rozbijał tego, co poprzedni wiek 
wypracował, więc nie był artystycznie wsteczny. • 



Prologus 
Adam 
Ewa .. 
Diabeł . 
Archanioł Michał 

Maryja . . . . 
Archanioł Gabriel 
Feldmarszał 

Joseph . . . 
Karczmarka . 
Szlachcic 
Chłop 

Chłopka 

Wół . 
Osioł 

Bartos 
Korydon 

LEON SCHILLER 

MISTERIUM LUDOWE 

w 3-ch aktach a 8-miu sprawach 

OBSADA: 

. . . . RUDOLF LUSZCZAK 
WŁODZIMIERZ CHRENKOFF 

. . KRYSTYNA PRYSZCZYK 
STANISŁAW KOSMALEWSKI 
CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ 

BOGUMIŁA MUHZYN"SKA-GŁYBIN 

CZESŁAW A PSZCZOLINSKA 
ZDZISŁAW TYMKE 

JÓZEF CHROBAK 
. IWONA MATUSZEWSKA 
MARIAN MAKSYMOWICZ 

MIECZYSŁAW TARNAWSKI 
JANINA WIDUCHOWSK~ 

. . KAZIMIERZ CZAPLtj 
MIECZYSŁAW TARNAWSK_~ 

. . . RUDOLF LUSZCZAK 
WŁODZIMIERZ CHRENKOFF 

Maści brzuch 
Dameta 
Chleburad 
Ryczywół 

Pa kos 
Grześ 

Góralka 
Żydek 

Koza 
Pachoł Heroda 
Pachoł Heroda 
Herod 
Kasper 
Melcher 
Balthazar 
Włóczek 

~mierć 

Anioły: 

MARIAN MAKSYMOWICZ 
. . . . . JERZY GŁ YBIN 

KAZIMIERZ CZAPLA 
CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ 

IRENEUSZ OGRODZINSKI 
. . . . ZDZISŁAW TYMKE 
MAŁGORZATA KOZŁOWSKA 

STANISŁAW KIERESINSKI 
IRENEUSZ OGRODZINSKI 
..... JERZY GŁYBIN 
IRENEUSZ OGRODZINSKI 

MIECZYSŁAW ZIOBROWSKI 
MIECZYSLAW TARNAWSKI 

. ROBERT MRONGOWIUS 
MICHAŁ LESNIAK 

STANISŁAW KIERESINSKI 
LIDIA MAKSYMOWICZ 

CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA, KRYSTYNA PRYSZCZYK, IWONA MATUSZEWSKA, TERESA JABŁOŃSKA 

Oraz: Aniołki, Pacholiki, Słoń, Żyrafa, Wielbłąd i Niedźwied:t 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA 

JERZY UKLEJA 

MUZYKA 

LEON SCHILLER I JAN MAKLAKIEWICZ 

Opracowanie i kierownictwo muzyczne: 

TADEUSZ KOCYBA 

ASYSTENT REŻYSERA 

KAZIMIERZ CZAPLA 

KOREPETYCJE MUZYCZNE: 

BOLESŁAW FOLWARCZNY 

INSPICJENT 

ANTONIPONIMASZ 

KONTROLA TEKSTU 

ZOFIA HRUBY 

CHOREOGRAFIA 

ALINA BLASZKE 



Hanna Małkowska 

LEON SCHILLER 
W REDUCIE 

(fragment) 

W okresie bardzo krótkich zresztą prób analitycznych 

ukazał nam Schiller zawartą w konstrukcji „Pastorałki' ' 

historię polskiego teatru misteryjnego; tego istotnego teatru 

ludowego, który już się wyzwolił z ciasnej skorupy litur

gicznego misterium kościelnego. 

Część pierwsza, na którą składały się: sprawa pierwsza 

- Upadek Pierwszych Rodziców, sprawa druga - Zwiasto

wanie, sprawa trzecia - Maria i Joseph w Betleem Nocle

gu Szukają i sprawa czwarta - Adoracja anielska, jest naj

bliższa ogólnoeuropejskiej, najstarszej formie misterium bo

żonarodzeniowego. 

Część druga - Actus pastoralis - ma charakter 

przedstawień żakowskich: pełna jest rubasznego 

dowcipu i komicznej łaciny. 

Część trzecia - herodowa - oparta na mate

riale szopek ludowych w formie, w jakiej w wę

drownych „Herodach" dotrwała niemal do naszych 

czasów. 

Ten materiał twórczości ludowej skomponowany 

w jeden kształt artystyczny przez Schillera zwią

zał nas ze źródłami polskiej sztuki scenicznej 

i w zystkim, którzy przez tę pracę w Reducie 

przeszli, dał drogowskaz na cale życie. 

Należy zauważyć, że z wielu setek zebranych 

przez SchJllera kolęd, pieśni i kantyczek do „Pa

storałki" w jej redutowej wersji nie weszły (z wy

jątkiem Angelus pastoribus) kolędy o zn_anym cha

rakterze kościelnym, a przeciwnie: marsze,_ polo

nezy, mazury, krakowiaki, do których twórczość 

ludowa dorobiła pełn e werwy, okolicznościowe, bo

żenarodzeniowe teksty. Również dialogi pełne ru

basznego dowcipu mają niejednokrotnie wyraźną 

wymowEJ społeczną. Dlatego „Pastorałka" nie ma cha

rakteru religianckiego, cechującego przeróżne „szop

ki" z lukrowanym, sentymentalnym tekstem. Posta

cie „Pastorałki" z osobami świętych i aniołami włą

cznie są w pełni ziemskie, polskie. Persony święte 

nie zdradzają właściwie nadprzyrodzonych cech. 

Szukaliśmy drogi do tych prostych, naiwnych tekstów. 

Punktem wyjścia stało się załoienie, że teksty te nie po

wstawały z myślą o aktorze zawodowym, jak powstaje 

większość utworów dramatycznych. Teksty te układał twór

ca ludowy dla siebie i swojej drużyny, aktorów okoliczno

ściowych, kolędników. A więc od kolędników i my musi

my zacząć. Zanim zabierzemy się do odtwarzania postaci 

„Pastorałki", musimy przeistoczyć się w kolędników, któ

rzy żarliwie i jak najpiękniej chcą historię o Bożym Naro

dzeniu odegrać . A więc pierwsza sprawa zasadnicza: sto

sunek do tematu. Czyj? - nas, aktorów? Nie - nas, ko

lędników. My, kolędnicy, głęboko wierzymy, że tak właśnie 

sprzeczał się anioł z diabłem, że tak wąż kusił Ewę, a póź

niej Adama, że na pewno chciał 

go upić siwuchą. Musimy mieć 

tę pewność i z całym przekona

niem grać zupełnie serio. Naiwnie 

- z naiwnością kolędników i z 

ich życzliwością. Wszelka bowiem 

ps~udoludowa nieporadność aibo 



co gorsza dystans w stosunku do postaci. ów podskórny 

uśmieszek porozumiewawczy, powoduje sztuczną naiwność 

i sztuczny wdzięk - cechy me do zniesienia w jakimkol

wiek przedstawieniu, a cóż dopiero w tak specyficznym 

jak „Pastorałka". 

Sądzę, że we właściwym zrozumieniu założel'l Schillera 

pomogli ogromnie obaj Jaracze: Stefan i Józef. Obaj wsko

czyli od razu i be.z reszty w skórę kolędników i ukazali 

nam właściwy styl. 

Trzeba było widzieć Stefana Jaracza jako Adama. Okry

ty liśćmi ii kawałkiem skóry, barczysty, toporny, wyglądał 

jakby zszedł z obrazu Cranacha. A gdy poważnie mówił 

Ewie, że idzie się przejść po raju i oddalał się godnie, po 

gospodarsku śpiewając „Helo, helo, bydełko moje, jako mi 

się pasiesz"„. było się zupełnie pewnym, że raj to nie ta
den mistyczny ogród, ale po prostu dostatnie chłopskie go

spodarstwo. To raj jedyny, który temu Adamowi wystar

czał i nic go nie kusiło do kosztowania jabłek z drzewa ro

snącego w jego obejściu, nie wiadomo po co. Tak to Jaracz 

interpretacją kilku zdań pokazał nam raj widziany oczym:i 

chłopa. 

Kantyczka kończąca ten obraz też nie ukazuje 

okropności grzechu pierworodnego, ale po sąsiedz

k u narzeka: 

Ach zla Ewa narobiła, 

Kłopotu nas nabawiła, 

Z wężem sama rozmawiała 

I jabłuszka kos::towala, 

N aro bila! 

Tak wzdychają kumoszki przeciągłym postamen

tcm. I zaraz w drugiej strofce diabelski wąż zosta

je określony słowami: „Robak chytry zwiódł mę

żatkę". 

Taki układ tekstów jasno okre_śla zamierzenia 

artysty. 

Nad osiągnięciem właściwego wyra

zu w scenach dialogowych czuwało nie

omylne oko Osterwy. W scenach mu

zycznych prowadził nas Schiller prze

de wszystkim własną interpretacją. 

Spiewał z niezwykłą wyrazisto:lcią 

i zdumiewającą prostotą i ta prostota 

była dla nas najlepszym drogowska

zem. Nie wymagał od nas żadnej tech

niki wokalnej, bał się głosów „wyszko

lonych", tępił bezlitośnie jakiekolwiek 

manierki. Mieliśmy śpiewać zwyczajnie, tak jak się śpiewa 

dla siebie. Tylko tekst musiał być wyrazisty i trzeba było 

mieć mocny, osobisty stosunek do tekstu. 

W części trzeciej, herodowej, pragnął Schiller pokazać typ 

teatru szopkowego, bliższego naszym czasom. A więc inter

pretacja tej części odbiegała nieco od dwu poprzednich. 

Kolędnicy grający tę część mieli nam przypomnieć „Hero

dów", których każdy z nas miał sposobność widzieć w dzie

cil'lstwie, czy to na wsi, czy w mieście. Można ich w bar

dzo już krótkich i ubogich fragmencikach zobaczyć i dziś 

jeszcze. Trzeba więc było sięgnąć do żywaj jeszcze trady

cji, do prymity.wnych rytmów i zaśpiewów znanego nam 

aktora ludowego. 

Swoisty charakter nadawała tej części rola Heroda w wy

konaniu Zygmunta Chmielewskiego, który znakomicie ucie

leśnił zamysł reżyserski Schillera. Chmielewski był parob

kiem-kolędnikiem, który bardzo chce dobrze przedstawić 

okrutnego Heroda, ale jego chęci i powaga kolidują z nie

poradnością formy, z mechanicznym, tradycyjnym akcento

waniem. Ta sprzeczność dawała w wyniku ładunek szcze

rego komizmu. 

Schiller w tym fragmencie chciał pokazać stosunek twór

cy ludowego do wszelkiej tyranii. Herod w słowniku luda-



wym jest uosobieniem zła i okrucieństwa. Herod szopkowy 

jest to okrutny, chytry i głupi bęcwał przystrojony w in

sygnia królewskie. 

Oprawa dekoracyjna w Reducie była niesłychanie skrom

na. Trzy mansjony z surowego drzewa tworzące oszczędny 

w kształcie tryp tyk, zasłony w mansjonach, gwiazda, kołyska 

po krakowsku malowana - ot i wszystko. 

Zamknięta premiera „Pastorałki" odbyła się w dzień wi

gilii Bożego Narodzenia 1922 r. o godz. 21-tej. Nie pozostały 

po tym przedstawieniu żadne ślady w annałach i archi

wa ch gdyż nie było ono nigdzie ogłaszane. Miało charakter 

uroczystoś ci wewnętrznej, niemal rodzinnej, na którą za

proszeni zostali przyjaciele Reduty i rodziny członków ze

społu. 

Schiller sam akompaniował na fortepianie umieszczonym 

w prawym rogu widowni, przed sceną. Miał bezpośredni 

kontakt z wykonawcami, prowadził nas osobiście przez czas 

wszystkich przedstawie11. 

Ta skromność , niemal surowość oprawy zarówno dekora

cyjnej, jak i muzycznej, brak wszelkiego rodzaju efektów 

teatralnych były również charakterystyczną cechą przed

stawienia i jednym z jego uroków. 

„Pamiętnik Teatralny'', 1955 r. 

Na.llt~; pna premiera: 

Andrzej Niedoba 

Skoc zek 
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