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Leon Schiller (1887-1954) - wybitny polski 
reżyser, krytyk i teoretyk teatru, którego roz
gałęziona w wielu kierunkach i często podle
gająca przeobrażeniom działalność nigdy nie 
była jednolita i nie da się ująć w jedną formułę. 
Były w niej jednak pierwiastki trwałe, wyni
kające z odrazy do pospolitości i banału z po
większania każdego zjawiska ponad jego zwy
kłe wymiary, z wyrazistości obrazu, oddzia
łującego z taką siłą i tak oryginalnego, że na
suwał myśl o jakiejś nowej sztuce, poprzednio . . 
rueznaneJ. 

Leon Schiller od 1917 r. współpracował z tea
trami warszawskimi, głównie z Teatrem Pol
skilll, oraz z Ateneum, Redutą, a także z tea
trami Lwowa i Łodzi. W okresie II wojny 
uczestniczył w pracach Konspiracyjnej Rady 
Teatralnej. Po wyzwoleniu był dyrektorem Tea
tru Wojska Polskiego w Łodzi i Teatru Polskie
go w Warszawie. 

Był twórcą teatru monumentalnego nawią
zującego do wizji teatralnej Mickiewicza i Wy
spiańskiego - jego podstawę tworzył narodowy 
repertuar klasyczny... „Kordian", „Dziady" ... 
Nurt polityczno-lewicowy wyznaczała „Opera 
za trzy grosze"... „Krzyczcie Chiny" Tretja
kowa ... 

Tworzył znakomite widowiska muzyczne -
staropolskie i ludowe... „Pastorałki", „Gody 
weselne", „Kram z piosenkami", „Igraszki z 
diabłem". 

Do znaczących przedstawień powojennych na
leżały „Burza" Szekspira, „Krakowiacy i górale" 
W. Bogusławskiego, „Kram z piosenkami", „I
graszki z diabłem" Drdy, i „Halka". 

Od roku 1933 zajmuje się jednocześnie pracą 
pedagogiczną. Jest kierownikiem Wydziału Re
żyserii PIST-u, a po wojnie w latach 1946-49 
rektorem PWST w Łodzi, od 1950 - w War
szawie. Następnie zostaje kierownikiem Sekcji 
Teatru w Państwowym Instytucie Sztuki i za
łożycielem „Pamiętnika Teatralnego". 
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„Nie jest naiwnością wiara, że kiedy człowiek 
pomaga człowiekowi, świat staje się lepszy. Nie 
jest naiwnością przekonanie, że prawdziwym prze
kleństwem ludzkości są zatrute scholastyczne u
mysły, w swej wyschłej pysze dostrzegające. je
dynie formuły praw, a nie żywe potrzeby ludzkiego 
serca. Nie jest wreszcie naiwnością, uznać, że 
świat jest dobry, a zło można pokonać uporc~
wym wysiłkiem człowieka. Choćby nawet ta wia
ra miała w sobie coś naiwnego, lepiej jest jednak 
ją przyjąć i nią się kierować, gdyż rodzi dobro 
i postęp". 

Leon Schiller - Wstęp do programu 
„Igraszki z diabłem" 
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Na marginesie tej pracy ••• 

Poprzedzony legendą wielkich inscenizacji, plotką i szeptami aktorów 
zbieglych tu z calej zburzonej Polski - Leon Schiller wrócil do Łodzi. 
Via oflag, Oświęcim, Zachód ... 
Objął rząd dusz w sposób niepodzielny i zachłanny. Był wszędzie, robił 
wszystko. Reżyserował, inscenizował, galwanizował wszystko czego 
się tknął, fascynując publiczność i aktorów. I nas słuchaczy Wyższej 
Szkoły Teatralnej ... 

Podobno widywano go jak o 6 rano leżal krzyżem w Kościele Garnizo
nowym, potem prowadzi! próby frywolnej „Celest)'ny", gromił wrogów 
ideologicznych i klasowych na licznych zebraniach jako przewodniczący 
ogólnokrajowej Rady Teatralnej, popołudniu codziennie płakał nad 
własną adaptacją „Dziejów Grzechu" Żeromskiego na wykładach na 
Gdańskiej a wieczorem do późna w noc w gronie apologetów i uczniów 
w „Cyganerii" na Piotrkowskiej grał i śpie,1al kuplety z „Kramu z pio
senkami" ..• I nazajutrz da capo ... Brat Albert, reżyser, działacz poli
tyczny i społeczny, pedagog, muzykolog i facecjonista, filozof i literat. 
Byliśmy oczarowani i urzeczeni swoim Rektorem ... 

Rozmach, wspaniała poetycka wyobraźnia, głębia filozoficzna, muzy
kalność i cudowne poczucie humoru, rewolucjonizowanie myśli i form ... 
Zafascynowany rewolucją ludową, impetem odbudowy kraju St·hiłler 
wznawiał stare i nowe fermenty, wypełniał polski teatr swoim impetem, 
lloryzontami, głębią, radykalizmem, inspiracją, sobą... Nie wielu łudzi 
mo::lo ogarnąć wielostronność jego roli w życiu i sztuce ... 

Pod koniec lat 40-tych scholostyczne myślenie ciasnych ideologów 
i płaskich umysłów, które wyrzuciła rewolucja, zaczęło oplatywać lite
raturę i teatr siecią intryg i szykan. Zaczęly się ataki na Schillera za 
„Na dnie", za „Igraszki z diablem", za „Celestynę'', za szekspiro\\ską 
„Burzę· ' ... 
Przeniósł się do Warszawy. Tam było jeszcze gorzej. „Chłop, Cesarz 
i Pan Bóg" Hay'a, „Tayang budzi się" Wolfa - pod slusznymi i sfingo
wanymi zarzutami - to .iuż nie był Schiller tryumfalny to był Schiller 
chory. Oplątany ciasnotą przepisów, krytyk, insynuacji, małych szy
kan - tracił impet. Operacja, pozorna rekonwalescencja - zbliża! się 
koniec. 

To była zapewne późna jesień. Z reżyserem Andrzejem Dobr0\10lskim 
odwiedziliśmy Schillera w szpitalu Garnizonowym w Krakouie aby 
wyrazi! zgodę na wystawienie „Kramu z piosenkami" w Teatrze Polskim 
we Wroclawiu kierowanym wtedy przez Grywałda i Rotbauma. Kraków 
tonął w listopadowej mgle. Purpurowo złote planty, wieże kościołów 
wyłaniające się z mgły jak zagubione na morzu okręty - widma„. Pod 
surowymi rygorami lekarza i pielęgniarki rozmowa miała trwać 15 mi
nut. Trwała 4 godziny - dokąd nas nie wyrzucono ... 

Schiller w kitlu szpitalnym chodził z trudem, ale plonąl tym samym 
wewnętrznym ogniem, co w swych najlepszych Jatach. Wielki cztero
godzinny monolog. W pewnej chwili stanął przed oknem. Na parapecie 
za firanką rzędem stały książki w białych okładkach - "łaśnie wydany 
przez Wydawnictwo Krakowskie komplet dziel Wyspiańskiego. Schiller 
powiedział uśmiechając się bezradnie: - „wiecie chłopcy, nigdy nie re
żyserowałem „Wesela". Balem się. Ale teraz, wydaje mi się, że dopiero 
teraz rozumiem naprawdę pana Stanislawa i powinienem zrobić „We
sele". Wszedł lekarz i wyrzucił nas bez pardonu z separatki ... 
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Może dlatego później pięciokrotnie od roku 1963 po 1979 od Szczecina, 
przez Kielce, Katowice, ponownie Szczecin i Tarnów usiłowałem reży
serować „ Wesele" Wyspiańskiego, za każdym razem inaczej, za każdym 
razem tak jak mógłby tego chcieć- tak wydawało mi się- Leon Schiller. 
I może dlatego dziś reżyseruję po raz drugi w życiu (pierwszy raz w Ko
szalinie w 1964 roku), „Igraszki z diabłem" Drdy w/g inscenizacji Leona 
Schillera. Tym razem w Jego Łodzi ... 
A potem, po tej Krakowskiej wizycie szpitalnej - był już tylko zimowy 
poranek chłodny, słotny i szary. Przed Teatrem Polskim w Warszawie 
niewielka grupa ludzi. Orkiestra Filharmonii Warszawskiej zagrała 
marsza żałobnego Mozarta. Tak chciał Leon Schiller. Wynoszono 
trumnę z foyer teatru gdzie niegdyś wystawiał „Dziady" i „Kordiana"„. 
Kończył się wielki etap dziejów polskiego teatru. 

Wielkość Leona Schillera polega nic tylko na tym, że był on pierwszym 
nowoczesnym twórcą współczesnego polskiego teatru. Przerastał współ
czesnych horyzontami, talentem, wszechstronnością zainteresowań 
i dążeń, wrażliwością i rewolucyjnym zuchwalstwem. Był caly z Młodej 
Polski, wspaniały i bezradny, fascynujący i budzący sprzeciw, rozsa
dzający i kompromitujący ciasnotę poglądów i wszelkie próby zniewa
lania umyslów czy gorsetowania poglądów. Taki pozostal w naszej pa
mięci. 

Czy jego uczniom tym oficjalnym czy tylko przybranym a może nie
sluchanym udało się nawiązać do tych nurtów teatru, które uprawiał 
Leon Schiller? 
Czy mimo hałaśliwości naszej zdezorientowanej krytyki ktoś z jego 
uczniów czy tzw. „następców" podjął jego trud i przekroczył jego osią
:nięcia? Może w pewnym okresie Dejmek ... Sprawa pozostaje otwarta.„ 
Po prostu wielcy artyści - jak mówi stary banał - są niepowtarzalni... 
Jest to tragiczne i wspaniale. Jak samo życie. 

Józef GRUDA 
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INSCENIZACJA ŁÓDZKA 
„IGRASZEK Z DIABŁEM" LEONA 
SCHILLERA 

... Leon Schiller w swojej inscenizacji me 
przyjął w całości tekstu „Igraszek" wiernie 
przełożonego w miarę możliwości językowych 
przez Z. Hierowskiego. Reżyser polski opatrzył 
tekst utworu wieloma wstawkami i zmianami( ... ) 
Zmiany tekstu są zapewne w dużej mierze kon
sekwencją wynikającą z koncepcji inscenizacji 
reżysera który ujmuje utwór Drdy jako moralitet 
jarmarczny o silnym zabarwieniu parodystycz
nym. Charakterystyczną cechą przedstawienia 
łódzkiego jest silne podkreślenie zróżnicowań 
społecznych przeniesionych również w stosunki 
pozaziemskie, oraz wynikające częściowo z te
go bardziej wymowne zróżnicowanie psycholo
giczne postaci. Oprawa plastyczna, efekty sce
niczne, oraz muzyka stanowią niezwykle ważkie 
elementy kompozycyjne w inscenizacji łódzkiej, 
stanowią wykładnik idei inscenizacyjnej Leona 
Schillera. 

Prace Polonistyczne 1949 

W „Igraszkach" odskakując od naiwnego nie
co tekstu jak od trampoliny zastosował Schiller 
cały arsenał swych umiejętności z dramatu, 
komedii muzycznej i kabaretu aby pokazać 
widzowi oszałamiający jarmark żartów i zabaw 
z diabłem i Panem Bogiem - z życiem i snem, 
z ludową gadką i formami literackimi, z rzeczy
wistością i teatrem. 

E. Csato „Leon Schiller" 
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„Nie wspominaj diabła o północyf' 



Retyseria - JóZEF GRUDA 
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... Prawda o schillerowskim spektaklu zawarta 
była w owym migotliwym przenikaniu się róż
nych postaw, w tym co najdoskonalej i w je
·dynie pełny sposób wyraża tytuł „Igraszki z 
diabłem". U Drdy są to rzeczywiście igraszki 
z diabłem. Aby wyrazić prostą prawdę o zwy

.cięstwie miłości do ludzi nad nienawiścią, o wyż
szości postawy humanistycznej nad antyludzką, 
autor wprowadza nas w świat naiwnych starych 
widzeń, w których są diabły, anioły, pustelnicy, 
zbójcy i królewny. Jak się rzekło, nie chce nas 
zwodzić, wmawiać nam prawdziwości ich istnie
nia, zachowuje ton z lekka żartobliwy, ot tak, 
jak kiedy się dzieciom opowiada bajki. Schiller 
zachował to wszystko, ale jak gdyby taka po
sta wa wydawała mu się zbyt naiwna ujął ją 
jeszcze w jeden nawias. Więc już igraszki - nie 
tylko z diabłem ... 

Subtelny koneser sztuki odgrywa przed wi
downią rolę prostego opowiadacza, który naiw
nie opowiada naiwną baśń. Koneser czyni to 
.z wielkim wyrafinowaniem, bawiąc się, a jedno
cześnie zachwycając prostotą wątku który dał 
mu pretekst; roztacza zaiste pawie wachlarze 
humoru, dowcipu, zręczności i fantazji. Czyni 
to nie tylko dla własnej zabawy, ale i dla . zba
wienia widowni; i tę swoją intencję podkreśla 
bardzo wyraźnie. Nie zdradza jednak, że naj
bardziej istotnym powodem dla którego się na 
owe igraszki zdecydował jest całkiem szczera 
wiara w prawdziwość myśli zawartej w naiwnym 
opowiadaniu. A przecież o to mu chodzi przede 
wszystkim. Tę wiarę pragnąłby tchnąć w wi
·dowisko. 

O ile zatem Drda starał się być trochę tylko 
wyższy i mądrzejszy od swoich bohaterów, 
Schiller się od nich oddzielał najróżniejszymi 
sposobami. Przede wszystkim tym, że pomi~dzy 
nimi, a nim stają aktorzy wyimaginowanej 
jarmarcznej komedii, którzy odgrywają przed
stawienie. Wprowadził bowiem założenie, że 
całą sztukę pokazuje widowni trupa jarmarcz
nych komediantów, która odsłoniwszy jaskrawą 
kurtynę z koślawym napisem „Igraszki z dia-
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błem" dopiero wprowadza w świat bajki. Ta 
trupa pewne sprawy przyjmuje na swój rachunek, 
to ona pokazuje diabły ze śmiesznymi ogonami 
i profesjonalnymi sztukami wędrownych ilu
zjonistów, ona kreuje chór anielski z biedniut
kiego baletu, na którym widać potrzebę osz
czędności. Taki balet oczywiście nie potrafi stwo
rzyć iluzji serafinów, a jego wysiłki w tym kie
runku rozśmieszają i wzruszają jednocześnie, 
zwłaszcza, kiedy owe wdzięczne pozy i nie
winne wyrazy twarzy (trochę z Greuze'a) po
jawiają się na tle melodii normalnie akompa
niującej spijaniu wina. Wśród tego chóru główny 
anioł Teofil, łagodnie cierpiący nad zepsuciem 
świata i zaciągający się przy tym papierosem 
nosi się jak postać z „Buntu aniołów" Anatola 
France'a. I jak u France'a, wszystkie sprawy 
nieziemskie roztopione są w ironicznie wyro
zumiałym sceptycyzmie, ale ten sceptycyzm ich 
nie przekreśla, czyni je tylko tradycjonalistyczną 
ozdobą widowiska ... 

W „Igraszkach z diabłem" Schiller wszystkie 
swe upodobania, smaki, myśli i nastroje wy
rosłe na podłożu bardzo różnych formacji arty
stycznych i filozoficznych stopił w szerokim, 
pogodnym, roztańczonym, rozmuzycznionym 
śmiechu ludowej „porządności", odwagi, opty
mizmu i miłości ludzkiej ... 

E. Csato „Pamiętnik Teatralny" 1955 



„.Jaki diabeł tt1arzony foki i pieczony" 



LUCYPER UPOMINA WSZYSTKIE CZARTY 

Wy wszyscy i drudzy, którzy tu nie są mianowani, przy
kazuję wam pod laską naszą, abyście już szli po wszystkim 
świecie, a sobie po spolu pomagali przywodzić, zwodzić 
i powodzić ludzi wszech po świecie, aby się knam obracali, 
podawając im rozkoszy wdzięcznych z pochlebstwem, ro
zumiejąc dobrze chuci ich, a najwiękcej przełożonych bądźcie
pilni, tak duchownych jak świeckich, cesarzów, królów, 
biskupów, wielkich i malych; poważniejci nam mieć jednego 
króla albo biskupa u siebie, niż tysiąc prostych kmieci albo 
smrodliwych szewców z kuśnierzami. Zwlaszcza wy bracia 
mili, którzy temi dary możnie szafujecie, pychą, lak Jms
twem, okrutnością, weźmijcie z sobą Diskordyą, która 
przeciwności będzie w nich sprawowała , jakoby się sam[ 
niwczym nie zgadzali, a walki stroili z sobą więcej niż z ob
cymi, aby też żonami gardzili a nalożnice chowali, niewie
ściuchy byli, nas pilni byli( ... ) w blaźniech się kochali 
i drugie rzeczy które są przeciwne Bogu i prawdzie jego 
czynili, ostatka abyście się sami domyślali. 

Postępek prawa czartowskieg~ 

„ ... W konwencji Schillera ani diabły me 
reprezentują zła, ani anioły dobra, posiadając 
skomplikowabą psychologię człowieka są obra
zem ludzkiego myślenia, zbliżając się do Mic
kiewiczowskiej koncepcji słowiańskiej, a więc 
innej niż łacińska, "metafizycznej koncepcji świa
ta" .. 

W. Sokorski „Leon Schiller" 
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W REPERTUARZE: 

LUDZIE ENERGICZNI - W. Szukszyna 
przekł. - G. Strumiłło Miłosz, reż. - J. Zbiróg, scen. -
T. Paul, oprac. muz. - B. Pawłowski, udział biorą: Z. Ko
pacz, H. Pawłowicz, Z. Bielski, M. A. Gajda, A. Cieślak, 
M. Kret, W. Musiał, M. Szewczyk, M. Szonert, J. Szpunar, 
B. Wrocławski. 
Teatralna opowieść znanego twórcy filmu „Kalina czer
wona" ukazująca w satyrycznym ujęciu takie zjawiska 
naszej rzeczywistości jak nadużycia, korupstwo, kradzież 
mienia społecznego. Sztuka odsłaniająca mechanizm tych 
zjawisk, podwójną moralność tzw. „ludzi energicznych". 

SŁOWO MUSZKIETERSKIE - W. Petrowa 
przekł. - A. Dewetakow i A. Żarkiewicz, reż. - V. Lohnisky 
i I. Zmatlik, scen. - V. Synek, kost. - I. Pavlouskova, 
muz. - P. Mandel, układ walk- I. Chrz. W rolach głównych -
L. Benke, Z. Bielski, M. A. Gajda, A. Łągwa. 
Pełna humoru, poezji a zarazem zabarwione nutką filozo
ficznej refleksji widowisko muzyczne opowiadające znane 
już przygody dumasowskich bohaterów i ukazujące w me
taforycznym skrócie dalsze losy trzech muszkieterów 
i D. Artagnana. 

KOPCIUCH - J. Głowackiego 

reż. - R. Kłosowski, scen. - J. Michalak, oprac. muz. -
B. Pawłowski, w roli głównej - Julitta Sękiewicz. 
Akcja najnowszej sztuki J. Głowackiego rozgrywa się w do
mu poprawczym, do którego przybywa ekipa filmowa aby 
nakręcić film dokumentalny o życiu młodocianych prze
stępczyń. Reżyser przy pomocy Zastępcy dyrektora Zakładu 
usiłuje otworzyć dziewczęta, dotrzeć do najintymniejszych 
zakamtrków ich psychiki, zmusić do zwierzeń. Dziewczynka 
grająca rolę Kopciuszka w przygotowanym przez pen.sjo
nariuszki przedstawieniu nie poddaje się jednak mampu
lacjom Reżysera i intrygom Zastępcy, ale za obronę swej 
ludzkiej niezależności płaci najwyższą cenę - cenę własnego 
życia. 
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COLAS BREUGNON - wg R. Rollanda, 
Colas Breugnon - wg. R. Rollanda, przekł. - F. Mirandola, 
adapt. - M. Waruszyński, reż. -T. Junak, scen. - J. Michalak, 
muz. - B. Pawłowski, choreogr. - W. Traczewski. W roli 
tytułowej - R. Kłosowski. 
Sceniczna wersja znanej powieści laureata nagrody Nobla, 
francuskiego pisarza R. Rollanda, której tytułowy bohater 
wesoły Burgund Colas Breugnon jest nosicielem filozofii 
afirmacji życia. 

PIOTRUŚ PAN - J. M. Barrie 

oprac. - M. Byron, przekł . - A. Strasmanowa, opieka 
artystyczna nad spektaklem - R. Kłosowski, adapt. reż. 
i teksty piosenek - R. Kamińska i B. Wrocławski. W ro
lach · głównych - B. Szcześniak i L. Benke. 
Barwne widowisko muzyczne dla dzieci. 

SŁUGA DWÓCH PANÓW - C. Goldoniego 

oprac. dram. tekstów wg przekł. E. Boye i Z. Jachimeckiej -
M. Korwin teksty piosenek - P. Słowikowski, reż. (pod 
kierunkiem artyst. R. Kłosowskiego) - M. Korwin, scen. -
T. Paul, muz. B. Pawłowski, ruch scen. - Z. Nawrocki. 
Klasyczna komedia włoska w stylu dell arte, której pod
stawowym celem jest pyszna teatralna zabawa. Jej osnową 
są intrygi i perypetie sprytnego sfużącego Truffaldina -
którego gra B. Wrocławski, i pary kochanków. 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 350-36, - przyjmuje zamówienia na bilety (na miesiąc wcześniej) 
codziennie w godzinach od 8,00 do 16,00. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO Łodź, ul. Obr. Stalingradu 21, 
tel. 350-36 - czynna cały tydzień (z wyjątkiem poniedziałków) od godz. 
11,30 do 19,15. We wtorki od 13,30 do 19,15. 
Cena zł 18.-
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Z KRONIKI TEATRU POWSZECHNEGO 

W dniach 25 i 26 czerwca odbyły się na scenie 
Teatru Powszechnego gościnne występy zaprzy
jaźnionego Teatru S. K. Neumanna z Pragi. 
Czescy goście przedstawili „Dobrego człowieka 
z Seczuanu" Brechta w reżyserii A. Hajdy 
i scen. J. Duska, z interesującą rolą Slavki 
Spankovej-Hozovej, którą oglądaliśmy jako Szen
TeiSzui-Ta. 

Jednocześnie odbyło się nietypowe przedsta
wienie „Słowa muszkieterskiego" w mieszanej 
czesko-polskiej obsadzie· Pomysł „mieszanego" 
przedstawienia narodził się dzięki współpracy 
naszych teatrów. Dzięki temu, że łódzkie przed
stawienie zrealizowali czescy goście, w których 
repertuarze znajduje się również „Słowo Mu
szkieterskie". I dzięki temu w roli Madeleine 
zobaczyliśmy Millenę Steinmasslovą, w roli D' Ar
tagnana - wystąpił Viktor Vrabec, jako Atos -
Mirosław Moravec, w roli Portosa - Antonin 
Molcik, a Aramisa - Jifi Havel. Dzięki gościn
aym występom przedstawienie nabrało nietypo
wego charakteru, nawiązując do dawnych tea
tralnych tradycji i klimatu przedstawień w stylu 
komedii dell'arte. 

Z okazji m Dni Bałut została otwarta w Galerii 
„Proces" Teatru Powszechnego pokonkursowa 
wystawa fotograficzna „Bałuty współczesne". Z 
tej samej okazji odbyła się wystawa kronik 
i tekstów hymnów bałuckich szkół. 

Interesująco układa się współpraca między 
Teatrem Powszechnym, a Zespołem Szkól Ele
ktronicznych Nr 1 w Lodzi ul. Strykowska 18. 
Młodzież Zespołu Szkół pod kierunkiem Pro
fesorek: Z. Dąbrowskiej, B. Szklarek i W. Grzę
dzickiej przygotowała wystawę wydawnictw tea
tralnych i fotosów pt. „w repertuarze Teatru 
Powszechnego" oraz wystawę fotograficzną 
„Kulisy Teatru". Aktorzy Teatru Powszechnego 
Józef Zbiróg i Michał Kret oraz scenograf 
Tadeusz Paul uczestniczyli w spotkaniu z ucznia
mi Zespołu Szkół Elektronicznych poświęcone
mu przedstawieniu „Ludzi Energicznych". 
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