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OSOBY 

CZĘśC I 

PROLOG - ZDZISŁAW KOZIEN 
ERWIN NOWIASZAK 

Obraz 1: K U L I G 

GOSPODYNI 
GOSPODARZ 
WALEK 
GRZELA 

- JANINA ZAKRZEWSKA 
- ANDRZEJ POLKOWSKI 
---l ANDRZEJ SZOP A 
- BOGUSŁAW LINDA 

MACIEJ STASZEWSKI 

Korowód kuligowy: 
STAROSTA 
SZLACHCIANKI 

SZLACHCICE 

PIOSENKI: 

- TADEUSZ SKORULSKI 
- BOŻENA BARANOWSKA 

ŁUCJA BURZYŃSKA 
LUDMIŁA DĄBROWSKA 
-KUZIEMSKA 
ZDZISŁAWA MŁODNICKA 
IRENA REMISZEWSKA 
JADWIGA SKUPNIK 

- JERZY FORNAL 
ANDRZEJ KOWALIK 
PIOTR KUROWSKI 
FERDYNAND MATYSIK 
ALBERT NARKIEWICZ 
MARIUSZ PUCHALSKI 
ANDRZEJ WOJACZEK 

1. KRAKOWIAK KULIGOWY 
2. A KIEDYŚMY TU PRZYBYLI 
3. CEREMONIAŁ PIJACKI 
4. OŚWIADCZYNY STAROPOLSKIE 
5. MAZUR KULIGOWY 
6. PODŁUG DAWNEGO ZWYCZAJU 

Obraz 2: SKOTOPASKI NADWISLANSKIE 

KROL 
MALARZ NADWORNY 
DWORZANIE 

ZOSIA 
PANI Z BANDURKĄ 

- BOGUSLAW DANIELEWSKI 
- JANUSZ ŁOZA 
- STANISŁAW BANASIUK 

ZYGMUNT BIELA WSKI 
ANDRZEJ KOWALIK 
HENRYK MATWISZYN 

- HALINA SMIELA 
--' ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 
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PIOSENK!: i. ttłCtAł..O st~ zost... 
2. TYCIUTEŃKI 
3. BANDURKA 
4. POD BOREM NA MURAWCE 

Obraz 3: KŁOPOT Z ŻOŁNIERZAMI 

PANNA 
UŁANI 

MAŁGORZATKA 
MATKA 
OJCIEC 
PANI 

PAN 
SUBRETKI 

PIOSENKI: 

- BOZENA BARANOWSKA 
- BOGUSŁAW LINDA 

MARIUSZ P UCHALSKI 
MACIEJ STASZEWSKI 
ANDRZEJ SZOPA 
ANDRZEJ WOJACZEK 

- HALINA SMIELA 
- JANINA ZAKRZEWSKA 
- TADEUSZ SKORULSKI 
- LUDMIŁA DĄBROWSKA 

-KUZIEMSKA 
- ANDRZEJ POLKOWSKI 
- BOŻ~NA BARANOWSKA 

HALIN A SMIELA 

1. JEDZIE ŻOŁNIERZ OD TORUNIA 
2. MAŁGORZATKA 
3. CO SIĘ STAŁO WE DWORZE 

Obraz 4: PARAFIAŃSZCZYZNA 

MARIANNA 
WINCENTY 
PANI BARBARA 
PANNA KLARA 
ZOSIA 
WIKTOR 
MOCIADZIKA 
MOCIUDZIEJ 
PAN ARTIUR 
PANIE 

WODZIREJ 
MĘŻATKI 

- JADWIGA SKUPNIK 
- FERDYNAND MATYSIK 
- IRENA REMISZEWSKA 
--' ŁUCJA BURZYŃSKA 
- ELŻBIETA CZAPLINSKA 
- STANISŁAW BANASIUK 
- JANINA ZAKRZEWSKA 
-- PIOTR KUROWSKI 
- BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
- BOŻENA BARANOWSKA 

ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 
LUDMIŁA DĄBROWSKA 
-KUZIEMSKA 
HALINA SMIELA 

- BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
- LUC.JA BURZYŃSKA 
ZDZISŁAW A MŁODNICKA 
IREN A REMISZEWSKA 
JADWIGA SKUPNIK 
JANINA ZAKRZEWSKA 
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MĘŻOWIE - .lEkZY FORNAL 
PIOTR KUROWSKI 
FERDYNAND MATYSIK 
ALBERT NARKIEWICZ 
ANDRZEJ POLKOWSKI 
TADEUSZ SKORULSKI 

CÓRKI - BOŻENA BARANOWSKA 
ELŻBIETA CZAPLINSKA 
HALINA SMIELA 

KAWALEROWIE - STANISŁAW BANASIUK 

PIOSENKI: 1. EMULACJA 

ZYGMUNT BIELA WSKI 
ANDRZEJ KOWALIK 
BOGUSŁAW LINDA 
HENRYK MATWISZYN 
MARIUSZ PUCHALSKI 
MACIEJ STASZEWSKI 
ANDRZEJ SZOPA 
ANDRZEJ WOJACZEK 

2. DWIE CIOTUNIE 
3. KŁÓTNIA 
4. ODA DO DZIEWECZEK 
5. OBRONA WALCA 
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CZĘŚĆ II 

Obraz 5: PODDASZE 
DZIEWCZYNA 
ARTYSTA MALARZ 
STROż 
KATARYNIARZ 
P ELERYNIARZE 

- HALINA SMIELA 
__,BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
- JERZY FORNAL 
- ALBERT NARKIEWICZ 
- STANISŁAW BANASIUK 

DEWOTKI 

MODELKI 

PIOSENKI: 

ZYGMUNT BIELA WSKI 
ANDRZEJ KOWALIK 
PIOTR KUROWSKI 
BOGUSŁAW LINDA 
HENRYK MATWISZYN 
ERWIN NOWIASZAK 
ANDR ZEJ POLKOWSKI 
MARIUSZ PUCHALSKI 
MACIEJ STASZEWSKI 
ANDRZEJ SZOPA 
ANDRZEJ WOJACZEK 

- ŁUCJA BURZYNSKA 
ZDZISŁAWA MŁODNICKA 
IRENA REMISZEWSKA 
JANINA ZAKRZEWSKA 

- BOŻENA BARANOWSKA 
ELŻBIETA CZAPLINSK A 
LUDMIŁA DĄBROWSKA 
-KUZIEMSKA 
EWA KAMAS 

1. KOŁYSANKA 
2. E VIVA L'ARTE! 
3. BALLADA O BALONIKU 
4. KUPLETY MODELEK 
5. WALC KATARYNKOWY 
6. WIATR ZA SZYBAMI 
7. PELERYNA 
B. BALLADA O NOŻU 
9. E VIVA L'ARTE! (ikiainikain) 

[0. WALC NOCY 

Obraz 6: PRZEDMIEŚCIE 
KUCHTY 

ŻOŁNIERZE 

- ŁUCJA BURZYNSKA 
LUDMIŁA DĄBROWSKA 
-KUZIEMSKA 
ZDZISŁAWA MŁODNICKA 
IRENA REMISZEWSKA 
JADWIGA SKUPNIK 
HALINA SMIELA 
JANINA ZAKRZEWSKA 

- ZYGMUNT BIELA WSKI 
JERZY FORNAL 
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ANDRUSY 

JADWIGA 

HAMLET 
RYŻY AMANT 
ANDRUSKI 

MODELKA 
PELERYNIARZE 

FINAŁ 

PIOSENKI: 

HENRYK MATWISZYN 
F ERDYNAND MATYSI K 
TADEUSZ SKORULSKI 

-·STANISŁAW BANASIUK 
ANDRZEJ KOWALIK 
B O GUSŁA W LIND A 
ERWIN NOWIASZAK 
MARIUSZ PUCHALSKI 
MACIEJ STASZEWSKI 
ANDRZEJ SZOPA 
ANDRZEJ WOJACZEK 

- LUDMIŁA DĄBROWSKA 
-KUZIEMSKA 

- ZYGMUNT BIELAWSKI 
- JERZY FORNAL 
- BOŻENA BARANOWSKA 

ELŻBIETA CZAPLIŃSKA 
- EWA KAMAS 
- BOGUSŁAW DANIELEWSKI 

PIOTR K UROWSKI 
ANDRZEJ POLKOWSKI 

Tańczy i śpiewa cały zespół 

1. BIELANY 
2. MRÓWKI 
3. P OLKA RACH CIACH CIACH 
4. J ADWIGA 
5. WALCZYK BIELAŃSKI 

W przedstawieniu ponadto udział biorą słuchacze Studium Aktorskiego: 
DANUTA KOŁACZEK, IWONA KOWALSKA„ ELŻBIETA STAWOW
CZYK, B-AiIBARA WŁODARCZYK, TOMASZ KWIETKO-BĘBNOW
SKI, HENRYK NIEBUDEK. ANDRZEJ STENDAL, PIOTR SZALIN
SKI I ZBIGNIEW WALERYS. 
~;..;;.. 

ASYSTENCI REŻYSERA: 
HENRYK MATWISZYN, ANDRZEJ SZOPA 

ASYSTENT CHOREOGRAFA: 
Ai,ICJA SZESKA 

KOREPETYTOR WOKALNY: 
DANUTA BOWTRUKIEWICZ 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: JANUSZ ŁOZA 
SUFLER: KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

r~ SWIATŁO: KAZIMIERZ PIĄTEK 

NAGRANIE I REALIZACJA DŻWIĘKU: HUBERT BREGULLA 
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OD REZYSERA 

„A:lrmanach sceny ;pdl.Skde j" z lk-Hkluinastu ostatnk1h serzonów regu
liariruie ndtu,je Kram z piosenkami Lelona Schmera w hież~y.m repen-
t111ame ndejedlneigo tealtlru w na;szytrn kiriaij u. 

Mierzyły się z tynn niezwykle trud nym, ale jalkże pooią~rjąrcym 

za.da niem zesipOły dośw'iadcoone i mrooe, bar<liw lfozne i nie71Wylkle 
sklromne, :zmallmmiite i potząitikru!jące. SdhilleirolWsklie muzylk,Oiwanlie we
szło na stałe do program u szlkół teatralnych . 

Zdiaiwiać by się mogro, że staire p ol$:re tańce i J;)ieśnJ pamięta i :nna 
na pamięć ·nde t yil,ko s/taI'ISize pO!rolenrie. Słyniemy w świtecie z „Marz.ow
sm", „$!~", „H aJl1nralma", SJZJOZydmy się ogrornną dildśc'ią zespołów 
forlki!QrySty02:nyroh , teaiłlró'w amaltot1Ski'Cih, mruzylkująrcyich rodi'iLn ... Od świę

ta, na ndejedmynn balu srzllrol nym, crzy „slbu1dln.iówce" ro~y!ruł się za
blaJwę pol!orueoom. A jeidniak ... 

Gidy w zeSIZłyun ridkiu sziull,,ałem p oza teaibrlelm młiodych tainCC['IZy 
i śpiewalków do „Ka-alk:Qwialków d Górali" Wojc'ieQha Bogwsł~ego, 
QPadły mi ręce. Na Slbo ki1Jkaidizielsli!ą1 Jro1niclydia.ltelk i kain.dytlalt&w z ogło
szenu1a, zonj.enltOWlamY'Clh pnzedrei o oo chod z'i, jedyn[e pięć, sześć olsób 
prawiildłowo „rwyoięło" kirakOWslkiego hołubca, polika przyipomi\nała dys
lrotekowe łamańce, a o ma.zrurze nic waroo wspominać. Na CIQ dzień 

krr&Lt11je niepodzlielln.ie beat, h'iit i... wsityd. 
L eon S-0hHler rw prollogu do Kramu z piosenkami p.i!;;ize: „potStaraim 

się spos(Jbem mnie tyl.lkJo wiadrOlffiytrn ożY1w'ić epokę ri łudzi , o kttóryich 
m&wią pi01Senik1i mojego 1ZJbL01riu 'W pdsbardi obN117lków '{ij>.row.a1jących„." Ozy 
:zmraany ten sposób? Byłoby isaimoch:wa1Lo;twcm odpdwlieidizieć ltwier:d'ząrcKl. 

Nlie :zmam y. To sposób Jemu tylikro ,iwiaddmy". Nie p.róbuijmy Go na~ 

ś~aidlOlwiać. Mrożeimy jeidyln.ie ~ba!r•ać Się, tak 1}alk On, rumiłQwć da!wlne po1-
Sktie pieśn:iaimtw:o, poiliSk'ie lud~we i .narood\Owe tańce. Mmemy szulklać 

w ~eh si21la«~heltnej iprostocie tej, o lkltórej On •wsipomitn.ał, d UISIZ.Y ił!utdu 

poilslkiego. Mamy IP'faWIO ~atd101wać ISlię, że :nam ltc lkJej.ndty 1POilliltie'j ltria
dycj i p owierzono, by nie 11JgLnęły zapomniane. 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 



LEON JERZY DE SCHILDEŃFELD SCHILLER 

u110diziił się N JII 1887 T, IW KiraJkow'Je. Uczył się w gtimn1aiz.,juim św. Aln.ny 
(1897--.-11905), matu1rę :zidał 'j1alko elksterm IW 1906. sttudi1owaJł n .a. wydJZ:i·ale 
JiiJl.oizoJiioiinyim U:nilw€1l'syitetu J1aig'iellloń1slkieg10 {11906<-1907). 

W la1tac1h 1907~1917 rkilllk1alkirotnie W.Yljei..diżał rza ~ainkę, m .dn. dio 
Parryża Cstmldi1a [iterndkie) d dv Wiedtn:iia (sltudliia murzyoone). Występ.ował 
jaJko pi1osenlk!airz rw Kvalk1owlie 10m.1Ln. iw Z1e'lcmyrrn Bail<J!n!ilku, 1905, d rw 
F1~glilkaoh, 1906--11907) ii ,w Wai11S1zia'\\lie (McmlU's, 11909L1910). W 1!1908 r. 
defooultował w „'Dhe 1Masik", cziasiopiśm.ie E. G. Onaiiga, któireig;o poizrnał 

„Gońcu Poniedziałkowym", „Krytyce" i „Czasie" (1912-1916). W roku 
11913 /Wispólnie rz F. Sietd[eok'im :z,cxrga1n1izi01w>aił w W1alI'ISIZaJw>iie wy!Sltatwę no
wocrzesnego ma1larsbwa sceniCZJnego, gdiie deunoru;ihriowaJł róWlnież sWQ\je 
malkiety ·i projekty. W 1914 IWilZiął udizJ.iał w wystawLe scenoigraficrznej 
w Kra1~dWie. 

W 1917 1r.0Z1poozął 1wfaśdwą d.zi:ał!ail<ność teaitrałną. Był lklolej.no: k'ie
[IOW:n!ilkiem li~eirl(!JokJLm [ 1murzyoonym ora:z 1reżyserelm Teiartmu Pol1sikieigJo 
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w Wiarsza'Wlie (1917_,1921), <k:ieoownlikiem IJ.iiterta1dk.im :i reżyserem T owa
mySlbwa Teatró.w Stoł~ych (1920--11192il), reżyi>erem ii ozłonlkiem kde
rowtn'i1cbwa Redwty (1922-1924), gdtz!ie i!rus0€111ilZlowaił m.in. Pastorałkę 

i Histor.ię o Chwalebnym Zmartwychwstaniu, lkiierlOiwtn.ilk!iem ~ystycfl
nyim TeaJbriu ,iJm. 1Boguisł1a!W'Sikiieg.o (1924--,11926), ,gdizie 1ru;.cien.ilrował m.lin. 
Knia2Jia Patiomk.ina MidOOk!iego, Różę Żeromsk.i~o, Nie-Boską kome
dię Klrasdńslki.ego. :Ao ~mklnędu 1tealbl'u reży13er.qwał w Teaitme PoJSkilm 
(119i26'---'l929) m.in.: Dzieje grzechu żeriomslki~o, Juliusza Cezara 8zefks
ipirna, Samuela Zborowskiego Sł·olwtadkiego, Operę za trzy grosze Brecihita, 
oraiz rw Teatnze MiejSklrrn w Lodzd (1929~11930), m Jiln.: Szwejka Has:zlka 
i CjankaLi WOll:fa. W lataiah 193CJ..--1931 był ik;ierowtnilkliem air>tystycrzmym 
roalllrów mi1eijl.slk,jich we I.Jwtoiwile, gdiiiie iilnooenliizowaJł mim. Kordiana Sro
'Wlacldego i Spór o s.ierżanta Griszę 2'iwe!iiga. P10ld·C1Z1as ogólinopoJslki.eg.o 
sillrajtkiu aktorów (11931) Sch'hller opow.1eidrziiał !Się mamillf·estacyjn:ie rza S:braj
lldem, władre mli1ejslklie z€1J:'wały :z 111Lm UimQwę. Na jesieni 1931 priQ\wa
drzN ;teaibr Melodrairn w W<atrs1z1a1wie. Wtrócił do I.Jwowia j<aik'() reżyisar na 
poozątku 1932. Lnsiceniizowiał Dziady Mi1dkiew:icza., Krzyczcie Chiny Tire
tiialklowa i Sen srebrny Salomei Słotwaidk.iielgo. Dwa 1oobaibnie prrzedslta!wlie
n:ia i udział SchhlLera w ży·cilu poil'Ltyiozmyrrn (po~.ilsiał IJoomuintilsity'CIZlną 

()dez,wę IPoIDQj~ą. był aJI'leSIZltowtainy) sipowioc:lqwały 101St11e .aita.kii p;r;aisy pra
WiiOQWej !i wyjalZld Sdhdllller1a rze l.Jwiowa. 

W WaTISIZJ8iwLe Schliiller lkii1erowtał Tealtrem AlteneiUJm wsip61niie [!. J a-
11ac~em (1932'........11933), z Aidwen't01Wi1CJZ;em ,(1933--U.934) famcenirzOl\vał wóiw
czas m ,iln. Kapitana z Koepenick Zu1k1mayerai. W 'I1dku 1933 Seih.iller 7.lOlr

ganiflował, d do wybuchu rwoj1ny lllim k'ierował, Wydział Sztuki Reżyser
slkiefj P1ań!S'tlwoweg'() lrnstyitulbu SZJtulki T€~11trarrnej (PIST). Reżyserował w 
teaitraiclh T1owamzyisrt!wa K111ze1wlen1i1a S:z:tulk1i Teartmailnej ('DKKT), w lataic!h 
1934~1939 wystawił rnjn.: Dziady, Kordiana, Sen nocy letniej. Lns•cemi
ZJOlWlał Ha masie ISzyrrn1ainlowSkiego w Piaryżu (1936) [ D2Jiady rw Sof .ii 
(W~7). Był rw1Spól001ganiiza1tcxreun 'i .a1ulborem tred'e1ra1tu ipoog!'laimoiwegio1 Nad
ZIWYIClzajniego Zja12'Jdiu ZASP pci~w.ięaonego S!PffiWoon 1ail'1ty1StyicZ:nyim (1936). 
W~cawał z iRobotnkzym S lbu1cliio Teaitralinyim oratz raidiem d fill
meun. rw [aJba1dh 1·937-11939 Te<ŻylSe<rowtał talktże w ł.JddizJ.i, W:iilinie ~ l.JwioJwie. 
Tlflllmaczył z fran<C'USk·iego (m.iin. szituki MULsselta 1 Becq.ue'a), ogłaszał 

airty~u~y i lklsią~ rz diz!iediz.Lny teaitTu, od 1937 x. 'WIS;półredagiawał „Scenę 
Pol.IS(ką". 

P.oid1Cl2lals idkUjpaicji [pTIZebyiw.ał w Walnllzawtie. Był współargain.irzJartJorem 

lk·dms1P'iil'laoeyjnej Rady Teatralinej i naleila~ do jej lkieir0wtni·ollwa. W 1940 r. 
rwtraiz z Jaraiczem był 1w1ięZii1oiny •w Oświęcim~u (.nir 13581). W !altach 
19413~19.44 Jins·cen:irz·ował kon~piiracyj1nie w Heniryk01wJe ii MiJainówkiu Pa
storałkę. Wielkanoc d Gody weselne. Po powstaniu znalazł się w oborz.ie 
jeńioów w Munna1u, 1gidzi.e !brał uldrzJał 1w życilu bealbl'aJlnym. Od ozerwca 
19415 ir. 1kienawał Teaitreun Ludowym im. BoguS\łmvlskl.ieg.o rw Llnge.n„ W 
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grudndu 1945 'WII'OOił do PoLsik:i. Był dyiirelk1tmem Teaiitru Wojska PolSkie
gci w Łodzi (1946-'1949), gjdzie :iJns1cern1J0wał m.lim. Krakowiaków i Górali 
BogiUJSiłaiwSki~o, Burzę Srz·eksipi'rai, Celestynę IR01j,rusia. W 19149 otir:zyimał 

pieiriwszą w Plolisc.e Ludowej na1gro'dę pańsltlwową w idtzied1z.imie lteatbru. 
W latach 1949-l1~50 był dyiirelktJorem T eaitrru P o1sik[1ego w 'Wrursz,aiwJe, 
następnie kiiertowrnk!iem sekcji teaiitrl,l Państtwdwego :UootytillJbu Sirt;ulc.i 
(PIS), bwóircą d 1redalk.t01rem „Paimiętn1iika Teaitrawnegio" (1951-1954). W 
tyoh latach ,ZJTeailiaio1wał ty,llko 5 tims1c1eni:zacji, m.iLn. Halkę Moiniiuszki 
(Poznań, BeirJ•Ln , Wairwaiwa) i Hrabinę (W1airsiz.atwa). Był 1poołeim 111a Sejm 
(1947-1952), współpraicą i ,przewodniczącym SPATiFu (1950-1954, r ek
torem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1946-1950). Nalezał do 
załlożyci'eli Międ1Zynair,od01Wego IllltSltytutu Teaitra1n1ego (!ITI) [ komiltetu 
Tedalkcyij1nego „La Revuie 'Dheil.trale". 

Zunairł w Waiirszatwde 25 III 1954 r . i zostta:ł poch~a'll'Y w ałei zasłu

żanyoh Ome111barea WK>jskoiweg;o Irla Powąizlkac•h. 

j.t 

Stefania Skwarczyńska 
LEON SCHILLER POETA TEATRU 

W bubliog.raLii Leona S~hiilleira z pie1'Wlszego II'1oltiu jego akitywnlOŚcd 

litera1okiej, rz 1r1olku 1908, uderza ipcW1111a IPOIZY~ja wyimylkająoa s1ię p OIZQT
niic z ogóLncgo oharalldcru jego pisarstwa, ZJwtiąiwnmgio inicrniall wyłącrzm!Le 

z.e spna1wamu teatTu. 1W „Nasizyim Kira.jiu" ogŁasza on :f1ria1gimenlt z Mairice
}egci Schwoba żywotów urojonych. Co W!ięcej, w 16 1'a1t póź111'iej, bo w 
II'Olku 1924, ukaiziu jc siic: całość Vies imaginai?'es Ma['ICela Sohwoba w 
pięlkinyim prookładtziic LC10Ha Schillera (.„) 

NJe WYd1aje IS:ię nam, a b y ml.ody Looin Sdhliller 1tyllik10 mocą przy!Paldllru 
siq,ginął do JivainouSkleigjo piroooiika-poe'ty, a{!Lóry ziafialSCylllowa1ny 07.J:-OlwJe
lciem d przes!Zbnścią pnWIZ\iął poeityc:ki ipomy!Slł relronsitrulkcjd izaiwdły~h pe
ry[petLl ludzkich serc d ludi:cldioh losów rz. dkir'uchów hisltmyte:nnelj 1info1r 
macji. Saim przecież Schiller - a :TY'S beiil ziaJZJna~a się juirż w tpiiieirwStZym 
·oikrr'es,ie jego •twórczej myśli teatra1nej - był ltyim, w lktóregio ocwach 
w iellikile osiągnięcia twórcze to wynii!k od kiry w czy c h wy 'Pr a w za-
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róWlno w św1iait dz.ieł drn1matu li l:itera1bury, j1a1k li we WSrle1'ką da1W1ruość, 
lk'tórej rel1kity czekają na :poe'tę, alby 'ie - mówj.ąc języlkiem Noir·wida 
_ ,/Z dziejów WY1S1Powl1a1daił", a wyspcxwi1adaWS1Zy - ujął te dmeje w 
kswtałt p ·o e ty c lk .i e j ir e lk o 1n s t r u lk c j li!, staruowiącej s Y nit ezę te
go co w nidh 'is totine, a co j~ ttalk rżyiW101t.ne, że aż na ,jrzru[pełm:iej W1S1pół
cz~sne i prowokacyjnie atakujące PJ"Zyszłość. Bo lak rozumiana is tota 
poezj i i t ak roZJumia1ne rza.da1rue poe1ty wyidaije 1s ic: inam p0!dsita1wą Sch.iille
rowskiej koncepcji p 10 cz j i t e a t r u, tcgio tcalbru, które~o To.zlmaiite 
aspelkity ujmował ltakim:i ·olkireślenffilmi, jialk „teaitr inair.odtowy", „teattr mo
n1UJmemtŁa1lny " , „teatr żywy" , „teaitr walc;zący" , „teabr naszej epCllk i". Po
jęciem po et y t e a t 1r u posJ:ugi1wał s ię sam Leon Schille<r chodaJŻ iz.bie
garo się ono u '!1!ieg10 llli<lk>iedy, ZJwlastzcza w późn1ie js:zej itwóirc:ziości pi
sarskiej z ,po jęciem a r t y s t y t e ,a ,t ir u. („.) 

Leon Schille.r, pir:zysizły wieUk'i poeta teaibru, od WCQ:esnej ~ockiśd 
otaczia.ł !kultem WY'S[>-iafrsik ie•go 1właśnlie jiako IP o etę teatr u. I jakio 
poecie teaitru wyzn•aietzał mu pi€'I"Wszą rarugę we wS[p6łczesinej .tJw6rC1ZJOści 
ś1wda1towej, j,ak 10 tym 1świadetzy jegio artylkuł .o WyispiańSkim w „The 
Ma!s1k" :z 1909 r . ·C!ZY w ,;Krytyce" tz 1912 r . Ziadiąginął się wólwcmais w 
poc:ze t duchowych ucrzniów WylSiPi,ańslkiiego, ucwnłów w t1alkinn miacze
niu, w jakim poczytywał W yspia1'iskiegci z.a ucznia i kon tynuatora Mic
kde1wic.za }alko pOe'ty teaitru .i wizj.cmera (p'r!Zy\'ll'Zlegio tea!flliu lud01Wo-ITTa100-
dowego. że }urż wltedy Schmeir 1ZJrnailrom!icie operr-owiał pewnymi znatk1a1ITri 
r.01ZJporzm1a'WIClzyim:i dl•a poezji teaibiru, win-osiić możina z jego margiineso1w e.j 
UJWa·~ w aritylJmle Przyszłość teatru krakowskiego, iii , Jk!siążilmwe edycje 
dirarmatów WySII)iańSk:iie~o („.) L'lą .najkomplcbnicjs:zymi scen1ar·ilU\Slziaim!i ; :z;a
oipatrzon.e są w mu:zylkę, rysunki i koniieczme, acz z sizcklsipir1owsl!m zwię

złe iJn.llormaic je. Na,jpraktycz.niejmą wairtość PO\~iada jednallc dialog -
słowo rteaLraLne". 

wi e 1 k oś ć jednallc -Wysip1iańs'k iego jalko poety - jaO.;o p oety teatru 
- widział on w ipOll<;dze jeg,o odlkirywcizośdi, w ro~mad11U i dyn,amiizimie 
jegjo lkoncepcijli rckon~1b.t'uują1cej ,i syirnLe ty:zującej 01We odlkirycia, inte,giru
jąc·ej wsp~czesiność i s:ięga,jącej poSJtul atam i w pnzys:zł.ość nar.odlU. Od
ikirywioz.ość Wyispiańslk.i.ego '1Jo 1~po j1r ,zenie poety nie tyiLko w głąb ht ils1Lo
ry1ctzmych ]{!ron ilk dawinych i w snującą się poprzez :111a\Slz.e <liZie je legenidę, 
ale w głąb lud owe j tmadyc}i, w 1obycza,je, ~wycza.j e, Wlierzenia, ku1twrę 

ludu (.„) 

Ze szkoły Wysip ia!lsU<'iegio pr:zc jął Schillffi' :zrqby poetylk·i, kt61roj do 
końca po:zostairue wiemy, .natdiaijąc je j - pod dylkfatem !llJ01wy;ch ctaipów 
h~toryomych - s:e:ns nowy i in.owe horyzo.ruty. Z !tejże szlkoły przejął 
widzenie dtróg, ina •l'"tórych p OIWsitalje poetydki·e dzieło t eatru - „iteaibru 
0 giromnego" („.) U podsrtaiw twórCJZośd poetyok ie:j Leona Seihlilllera sita
info od!tąd ·i na rzaWl.Sze : ,od k r y w c !Z ·o ś ć, a więc odnajdywanie czy t·o 
w obiektyW1nej rzeczywjstości in crudo, czy .pm'JeitJWoll'IZonej w daiWlnie j-
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szych UIUWIOCrach 11'17.eCl'Zy i \S rt O 1t n, y C b, Wl3J~dh ~OOcią Ź T Ó d e ł, a 
nliedOSlbrZieŻlonych Lulb m1łedooeni01nY'c>h; r e !ko 111 st rr' u lk e j a, kltóra jest 
właści'Wlie nową !konstrukcją poetycką na materiale tego, oo zostane:; 
s y 1n"t e rz. ra, mocą kitórej rz. róŻrruo;rodnycli i votzJma'Ltydh c'harraJkłtelrelm, sip.o
sobem i\Sltnieln1i•a, c.za\Sem pawl<;ta1ni,a elemenJtów róimegio. tY1Pu, z ,dkiriU
ch<Jw, :fira1~erut~w powsbaije c ia: ł o ś ć nQWl!ll, zmraimierurua \S'Wiolją jeldnoścJą, 

piętnem :~rudywidu~nytrn, a talk1że s1wi0/ją rr'epoozen/taityiwnością - pr.zy 
s lk rr 6 e i e - !WObec obiiektyvmeij J'!ZeC!ZYJW,islbośai. 

O d lk r y w IC z .o ś ć Leana 8'dhiillera - poety Skierowana .z.ooibała w 
tmzech llcierrurukadh: •I. w lki,eTu1r11lm C!Uldizydh ultworó;w dramaty!CZ1r1ych 
i lllilteraiclk:irdh; 2. w lk.ie.nunlku 1narl:amallinegio rdiriamatu li :l!OII'llll wiJdOIW.iJSiko
wych t~Wliącydh rw żyrci,u sannytrn TÓŻrnye1h wair&bw społeciznyiclh, w foh 
L'Jwyooajarch, dl:mzędadh, w !P'ieś.ni li rpiosence; 3. rw lk:iemil!llkiu oomycih t1wto
rrzyiw dramartiu tealtrailnegio: żywy ozrł,dwfielk-~olr, rrucli srceni~ny, mu
zylka i gloo teatrarLny, świraltłto, ibamw1ar, rz.aibUJdOWla !P1aJSrtyc:zma; odlkrytwta
rne 'W rach niedooonliony,crh mOOJ.iwiości elk\S!l)resyw;ny·ch 'I'Ó'Wlnało się za
władnięciu niJini i odtdalrlli.u [eh na lliSiłiugi reaild7iarQji w teaitr.ze po e t y c
k ie j lko1r1cepcjti. („.) 

Odlkry:wazość Letona &clhtilllera-rpoety teaitru ld!z'ie („ .) inie .tyll!ko rw 
k1€!11rnnlku diziieł drraunaJtyrcrzmy·ch wlie!Jk.idh :i mruieijszyidh, niejaiklo JUZ wy
końaronY!Ch, •gotowyoh. Ildrie Wlk~ lim dooimaitowi, kttólry d1r1:oom1ie jesz
ClZJe w łonie żyda s·aimego ozy 'bo IW !P['ardawnyich ~yicza,jacll, obycza
jach, obr1Zędraroh i wfa11aich Ludlu wtiejslk<iego, •c:Jl..Y IW gestadh li pirosienlkach 
przedmielśe'ia„ my w izanrilk!aoącycth zaicilsrzJaiah „rdrworlkiu pooroiwego" liulb 
w minode:ri1a1ch d!llWlrlego 1sai1anu ~ w sba.ncyjkaah ar,tystywnej bdheany. 
Leon Schi!l1ler pewną iręką poety W)"PI'OWlardrza •to 'W życie ina scenę w ca
łym 1bogiaotwie i różinOrI'IQdl[lCJIŚCi jego .głę'birn, kolorów i tonów, !ksrz.ttał

tuje je w rdriannait-wlidowiJSlklo, \Si'/Jtuce kla'Że je uintieiśmi,ffi'itellnić. Za•czął Oln 
'lllpNllWi•ać iten ~odiziaj poeitydkiefj trwórc:z1ościi drr'ama1tymino-teaitir a1nej od 
pie11WS1Zych swokh samodtziE!Lny·ch lkrdkó'w w tealtrize i ipOlzdstał mu wier
ny po !alta ·o.slbatnde. S11Lalk lte1j trwórozdścli wyltyozaiją ltark~e dzfoha„ j alk: 
Szopka staropolska (19lt9), Pastorałka (1,922), Dawne czasy w piosence, 
poezji i zwyczajach polskich {1924), Pochwala wesołości (1924), Bandurka 
(l.1925), Kulig (1929), Gody wesel ne (polkiw,ane w 1945 irolkiu w Unig.e.n w 
19418 w łJadl:zi), Kram z piosenkami. Dramalbu poety:clk.iego rtego typu rnie 
posLaidra boda,j żaJdein ,tealtr 1r1a świecie. To świ•altowe novum. („.) 

Mecharni= ltw6l"lCzego pl'locesu u LeOflla Sclhiiilletra - ozy irl.zde o drr'a
mait dbrrizędawy, ozy o dramait sitarn!Pol!Ski - je$t ipddOibny. W jednym 
d w dll'IUlginu wyipajdlku 2Jbiera 8'chhl1er irOZJsyiparne olkl"Uchy, :firagmenty, 
W•airJainty w dby,crziajacll rróż:ny•ch rerg~ów, w arohi:waah d .sitarr'ych !ko
delkS.aich - i wfiąże je tze SJO/bą w jediną całość, w •carość, kltoca staje się 
nosicirelklą rraiz Ull'IZ€ika1 jącego OZJarru kulltury 1Uidiowie(j, ll'alz s1woti\Stego pięlk
na statropolSkliego życia teatra11nego. ~ais:ada balkiej rekons.tvUlkej'i ~ śmia-
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lośc talk1tej syintezy budz.Hy od ,czaisu do Oll!liSU kryit~ę „a1UtentY1S1tbw". 
A~e Srch'irllerowi nie rs~o o etn'OgraJ.liC1Z1ny ekslpCJlllait mUl'Z.ea[ny w postaci 
jalkiegoś drannaltu ebnrog1rad'ic.zmego arni o olkaiz falologii·Cl'ZIIleij erudycji; S!Zlio 
mu w obu wyipardlkrach o drannat żywy, .~do1ny ,reprezenltować slklrótem 
·syrnltezy twóIWJorść ludu, 1r1ieodłącimą od jego życia, i twó.r<C!Z.Oś~i ep.ok 
d~1wnyich , obeani}'ch pnzecież w }alk1ś Sjposób w naszej nrarodoweJ śiw1ra-

1dramości llmlibulrraln~j. 
(„.) ~oety'dka lkonceipc:ja rteatirral!na Leotnra Sch!illlern była wjenna w 

uitworrach temu1, co w niclh było na,jgłęhsiz.e, 1I1a<jsilniejsrz;e ~ niajba.rdzdej 
praWldzliwe temu co w bwórooości jes1t je'j wa10/rem Flau:sbowsildm. 

' ' [„Zycie i Myśl" nr 5/6 z 1964 r .] 

PRAiPRElMiIEJRA ,,KRAMU Z PIOSENKAMI" 

1W pobliżu granicy holenderak;iej nad Tzeką Ems :z;najdiuje Slię talk,a 
solbie mieściina :niemiedka - I.Jiingen'. („.) Tu na ri:asadatclh orga:nfirZJaicyj
nyoh Z.awodiolwego ~dą.zJkiu Airit)"Sltótw Scen PolSk,iah powstał („.) Teatr 
wdowy ,iJm. W01jctiedh1a Bogusłaiwslciego. („.) Powsitatł,a :iJnstyibucja.„ bez 
lolkal•u dro prób, ibe:z egi.ZJempfa1I1Zy tealtrailinydh, bez W\SiZe]kioh śr>Oldlków 
poimoonfozyidh. Ażeby nie trr-aicić arn,i jednego druia i[l['OCY, Sch:Ll.l er nra pod
stalWtie ruotaJtek zireikaooltruo~ z pamlięci materiał słotwny i mU1Zycrzmy 
sW'Oli1ch Godów weselnych. („.) 

Tempo prncy QgI'omne. Dwa irazy dizierurnie p1róby, ktfue odiby
~Y srię w brrndnyidh iw0!I"unlkad1. Korzystaliśmy z wdlny,ch godrz;iln tróż
•ny,cJh świetJLilc i kiain1tyrn. Każdy rz; ·nal.5 musdlał być i śpiewalk<iern, i tiain
oorrrem. K·iedyiŚlmy Qdita·ńiczy·Li z ogniem kralkowiralk!a !klu zadowolenilu re
żysera, ito !Prr'iZY śpie<wie więksizciść \Syilrab IPI'ZetPardała w rz.aldylSiz<:e, co z 
k ·olleii drQpr.QIWla:diziaiło go do :mZrpaiCl'Zy. („.) 

Wiecq.orem odlbywały się jeidyne w swoim TOd~aiju lelkoje; ~cde h is
torii ,p~ooerukatri51twa polstkdego. A przy dkaizj:i frainauiSkliego, wl!~iego, 
niemiedk.iego, ain~ielSki e;go. T•alk powsta·wał nras:z idtrrUJgi erg)Zemplara tera-
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brafoy. Schi11er siadai do fortepianru i przy.pdm1tnał sobie piosenki z r6ż
nyoh epdk. Spiewialł, dromentowiał, poc!a;wał iróż.ne wemje, swo.i51te inter
prdliacje ?Jnanych pi<cśnia;rzy, a późiną iniocą, }uiż sam, n.OitrQwał t~t i me
lodie. Pio .diwóoh tygiodin'.ia·ch wbaczylti:śmy maszynopis rz lka;r;tą tytułową: 

KRAM Z PIOSENKAMI 
WIDOWISKO SPIEWNO-T ANEOZNE 

NA MOTYWACH 
DAWNYCH PIEŚN1 POLSKICH 

OSNUTE 

Tc naisze WLi<XlWrne le!kicjc pi1o5enlml'stwia rzespoliły na~, um1urzyka1l
niły, ZJhaaimonlirllQWl'łły resipół. ( ... ) W ni•eoaJy miesriąc po xoopocrzęoiiu prób 
Godów zJarbraliśmy się w godizilniach popołiudruiowcyih do Kramu. ( ... ) 

Z ochotą m-e'slztą oprarcowy-waHśmy nasrre „obraziki śpiewające 'bań

oiiące". 

Chy1ba dzięki swoistemu, Ull"Zekającemu wdziękowi i ~adania, li jego 
twórcy osiągnęliśmy to, co w na;szych warunkach zdawało się być nie
osiągalne : pełne barwy, uroku, żywości, humol'u i sentymentu wido
wisko. ( ... ) 

1 .gnu,dinJa 1!945 r. prem1iffl'a. Koicdy lk<0ńczyłio się Siłowo wstępne: „~·ś 

wa;m prZiedsliawirmy wid01wiislko niie tialk unoczyste, nie lbalk podnliJO'Słe -
owszem wcaae srwawolne, prrrepdjOIIle jednaik 1n as.z ą w~ołości:ą, a po 
trosze i n as z y m senityflileintem" - niepokój, crz.y ta nasza wesołość 
triad'i do 2Jffięc2l0illydh sell'C, ~acislkał nam gardła. Z krażdą jednak eh WLilą 
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pnzellooin.ywa1liiŚmy slę z radością, że widow;ni·a jeist nasza. A kiedy ch6r 
kończył widowis~o fortissime: ( ... ) kiedy usłyszeliśmy oklaski ri krzyk 
tysiąca osób, kiedy zobacizyliśmy J:"02'iradowane twanze i łzy w oczach 
- wtl'edzieliiśmy, że ten nasz sentyment nie tylko ocafił do serc, ale 
zbFiżył daleką ojczyznę. wz,budził dotklirwą tęsknotę do kraju, dokąd 
ludzie wracają, 1aby na ruinach budować nowe życie. 
[J. Wyszomirski, Teatr Ludowy im. Bogusławskiego w Lingen. „Pami~tnik 

Teatralny" rok 1955, z. 3-4] 

OD ZBrIERACZA I INSCEN1ZATORA (ńragmenty) 

Do rz~du widowisk retrospektywnych, swobodnie przeze mnie przerabianych 
zaliczyć należy inscenizacje starych wodewilów Królowej przedmteścia, Podróży 
po warszawie, komedio-opery Dmuszewskiego Szkoda wąsów, Bogusławskiego 

Krakowtaków t górali. Piosenkom i zwyczajom osiemnasto-dziewiętnastowiecz

nym, na język sceniczny lub słuchowisk radiowych przetłumaczonym, poświę
ciłem montaże śpiewno-taneczne („.) Pochwala weso!ości, Bandurka, Kulig sta
ropolski, DyUżans rozśpiewany i Kram z ptosenkamt. 

Osoby występujące w prologu i w międzyaktach dzisiejszego widowiska objaś
śniają piosenki w jego skład wchodzące. 

Ze swej strony uważam za stosowne dołączyć nast~pujący komentarz: 

KULIG 
Krakowiak kt1!tgowy - kompilacja dwóch śpiewów tego rodzaju, zanotowanych 

przez Kolberga, słowa przerobione. 
A ktedyśmy tu przybyLt („.) zanotowana w Zielonym Baloniku. 
Oświadczyny staropolskte - piosenka parodystyczna, jakoby z epoki sasldej, 

melodia pieśni religijnej, znajdującej się w kancjonale ksi~dza M. Mlodu
szewskiego. 

Btaly mazur - słowa Wincentego Pola, melodia zapożyczona z komedio-opery 
J . N. Kamh'lskiego pt. Starośwtecczyzna t postęp czasu. 

Podług dawnego zwyczaju. - polonez prawdopodnie Kurpińsldego, pojawiający 
si~ w kilku wariantach w różnych komedio-operach. Ta odmiana, ozdobio
na moją przygrywką, znajduje się w Szkoda wąsów L. A. Dmuszewsklego, 

SKOTOPASKI NADWIŚLAŃSKIE 
zośka w ogródku - słowa Jakuba Jasil1skicgo, melodia nieco sparafrazowana, 

opracowanie w stylu „berżeretek''. 
Tyciuteńki - stara polska piosenka micszcza11ska parafraza muzyczna w stylu j.w. 
Dandurka - tonalnie oryginalna, dosyć wulgarna (w oryginale) piosenka przed

miejska, tekst i opracowanie muzyczne j.w. 
Pod borem n et murawce - piosenka czysto ludowa, swobodnie przerobiona w tym 

samym duchu co poprzednie. 

KLOPOT Z ŻOLNIERZAMI 
Jedzie tolnicrz - piosenka swawolna śpiewana w całej P olsce. Innym kujawskim 

wariantem, J edzie Justa od Torunia, posłużył się Chopin w Fantazji op. 13. 
Ma!gorzatku - pow~zcchnie znana picś11 werbunkowa i szopkowa. 
Co stą staio we dworze - po dziś dzień śpiewana w różnych odmianach swawol

na piosenka żołnierska. Swobodna parafraza muzyczna - moja. 

PARAFIAŃSZCZYZNA 

Tekst i melodie wszystkich piosenek, w bardziej prymitywnej postaci, znaj-
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dują slę w dwóch zeszytach Śpiewów Artura Barthelsa wydanych u Gebethnera 
IW~~. ' 
Oda do dzieweczek w swobodnej parafrazie muzycznej. 
W obronie walca tylko pierwszy temat wzięto z oryginału. 
PODDASZE 

Kołysanka - słowa i muzyka l.s. 
Peleryna - słowa M. Srokowskiego, muzyka I.s. z repertuaru Momusa. 
Walczyk katarynkowy - słowa i muzyka I.s. 
Kankan - słowa I.s. muzyka J, Offenbacha. 
PRZEDMIEŚCIE 

Bielany - melodia walca angielskiego z końca ubiegłego stulecia D ai sy słowa 
l.s. z przeróbki Krumłowskiego Królowej przedmieścia. ' 

Jadwiga - (z obrazu STARA WARSZAWA) kompilacja kilku sztajerków staro
warszawskich i mazurka. Tekst gwoli „uczczenia uszu" zmieniony, 

Malarz maluje - rozwinięcie piosenki andrusów krakow skich z przeróbki Kró
lowej przedmieścia w układzie I.s. 

[L. Schiller, Teatr ogromny. W-w a 1961, s. 442-447] 
LEON SCHILLER 

W przedstawieni~ naszym poza tr~dycyjnym prapremierowym zestawem piose
nek wykorzys.tahsmy d.o~a~~o~o mektóre piosenki z Schillerowskiej inscenizacji 

„KróloweJ pxzedm1esc1a' 1 T. Zeleńskiego-Boya „Balladę o Balonil<u", 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

W. GOMBROWICZ 

E. IONESCO 
W. MAJAKOWSKI 
L. SCHILLER 
W. SHAKESPEARE 

M. SLOMCZYNSKI 

- „SLUB" 
- „IWONA, KSIĘZNICZKA BURGUNDA" 
- „GRA W ZABIJANEGO" 
- „LAZNIA" 
- „KRAM Z PIOSENKAMI" 
- „TRAGICZNA HISTORIA HAMLETA, KSIĘCIA 

DANII" 

- „ALICJA W KRAINIE CZARÓW" 

W PRZYGOTOWANIU 

T. ROZEWICZ - „SMIERC W STARYCH DEKORACJACH" 

W REJPEJRTUARZE TEATRU KAMERALNEGO 

T. RÓŻEWICZ 
A. STRINDBERG 
A. SUASSUNA 
A. WAMPILOW 

G. ZAPOLSKA 

- „KARTOTEKA" 
- „PANNA JULIA" 
- „HISTORIA O MIŁOSIERNEJ" 
- „ROZSTANIE W CZERWCU" 

W P:RZYGOTOW ANIU 

- „SKIZ" 

- 16-

KIEROWNIK TECHNICZNY: JERZY T ACZALSKI 
ZASTĘPCA : ANDRZEJ BARWIŃSKI 
BRYGADIER SCENY: ANTONI KOŁACZEK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ: JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
SZEWSKIEJ: MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
STOLARSKIEJ: JAN SZOTA 
MALARSKIEJ: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
TAPICERSKfEJ: RYSZARD TK ACZYK 
ŚLUSARSKIEJ: BRONISŁAW KROWICKI 
ELEKTROAKUSTYCZNEJ: HUBERT BREGULLA 

W programie zamieszczone zostały rysunki J.P. Norblina, str. 4, A. 
Orłowskiego s tr . 13, A. T eslaira (str. 8). 

Zdjęcia wykonał JACEK LALAK 

Zamówienia zbiorowe na bilety dla zakładów pracy i szkół 
przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, 

ul. G. Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste i telefoniczne. 

REDAKTOR PROGRAMU: ALEKSANDER RUDKOWSKI 
PROJEKT OKŁADKI: NICOLE NASKOW 
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