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LEON SCHILLER
POCHWAŁA STAROŚWIECCZYZNY
(Od zbieracza i inscenizatora)
ychowałem się wśród

starych książek,
starych nut, starych piosenek i gawęd
o przeszłości - rzecz jasna, że mogło
to być tylko w Krakowie. Pierwszy
i
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świat
marzeń
zbudowałem
sobie
z brockhausowskiej biblioteki pisarzy
polskich, ale i z pamiętników Jana
Duklana Ochockiego, z „Ramot starego Detiuka"
i z nieustannie wertowanych „Kłosów", pełnych
rysunków Andiollego i Kostrzewskiego, które opie~

~ :W'

wały świat już zamierający
Wieczorami rodzice śpiewali

piosenki pana Artura
Barthelsa, Troszla, Komorowskiego i Dunieckiego,
o którego tak upominał się kochany Staś Wasylewski. Babka była pianistką, wciąż grała jakieś „fantaisies brillantes" na temat „ulubionych aryj"z modnych w jej panieńskich czasach oper. Spiewała także
piosenki z meloclram czarodziejskich Raimunda,
Nestroya i dyrektora (!) Jana Nepomucena Kamii1skiego. Gdy nauczyłem ~ię czytać, wychynęły z bogatego księgozbioru matczyncg·o przysmaki znane mi
dotychczas z opowiadail: zabawka dramatyczna
„Zabobon czyli Krakowiacy i Górale", zdefektowany,
na strasznej hihułc drukowany egzemplarz „Pieśni
ludu galicyjskiego" Wacława z Oleska, kilka tomów
Kolberga (na szczęsc1e te, w których najwięcej
pieśni z nutami), kajety oprawne złożone z różno
kolorowych kartek z przt.·pisanymi ozdobnym pismem
kupletami i ariami, partycje fortepianowe dawno
zapomnianych oper i tomiki nut pisanych, zawierające tańce i pieśni, uprzyjemniające życie towarzyskie Podoła galicyjskiego w pierwszej i w początkach
drugiej połowy XIX stulecia. Było co czytać i wystukiwać na fortepianie.
Kraków był jednym wielkim teatrem obrzędów
wiejskich i mieszczailskich. Tuż pod J{rakowem
pieśni i zwyczaje ludowe czarowały dusze poetów
i malarzy. Od tych skarbów dzieliła mnie zaledwie
godzina drogi. Obcowałem z nimi często. Potem powiernikiem moich wrażeil był rozklekotany fortepian.
Mania kolekcjonowania w pamięci starych piosenek przerodziła się później w piosenkarstwo, towarzyszące mi dosyć długo na drodze do teatru.
Sentyment do staroświecczyzny, nim się zakończył
zbieractwem, przydał mi się w teatrze w walec
z naturalizmem.
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W Zielonym Baloniku, wśród całej plejady najwybitniejszych cygan{nv krakowskich, spotkałem dwu
mistrzów i znawców piosenki: Teofila Trzci1iskiego
i Witolda Noskowskiego. Mało komu zapewne wiadomo, że w „Jamie Michaliko"ej" obok piosenek
Boya śpiewano często i chętnie wszystkie niemal
sielanki Karpińskiego, pieśii kurdeszową, Frankowskiego „ Pieś11 o miodzie" i niezliczoną ilość piosenek
ludowych i przedmiejskich. Pr~· m wiedli Trzciilski
i Noskowski.
W Paryżu na marginesie rosmic,, ·ch wciąż zainteresowa1i teatralnych żyłem tylko piosenką; tą, którą
śpiewa ulica, dawna montmartryjska, przez poeteschansonniers tworzona i pieśnią starej Francji, którą
poznałem z różnych dawniejszych i nowszych zbiorów i z genialnej interpretacji Yvette Guilbert.
W tych czasach życie studenckie umilałem sobie
występami piosenkarskimi we własnym repertuarze
(channsons tristes- bodaj pierwsze u nas) i propaguj11c piękno pieśni ludowej i pseudoludowej francuskiej.
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Podczas wojny (tu mowa o pierwszej wojnic świa
towej - red.) za brałem sit; clo sumiennych źródło
wych studiów nad dawną pobką pieśni.i szlac hcck:i.
mieszczailską i ludową. Wielką rozkosz sprawiły mi
przede wszystkim kancjonały klasztorne , rękopisy
z XVII i XVIII wieku z najdawniejszymi kolędami.
Wted.'· naprawdę poznałem wysoki artyzm naszego
pieśniars( wa anonimowego, jego szlachetną poezję,
bogactwo motywów muzyczn~·ch - i wartości dla
sztuki dzisiejszej.
Rozgłaszałem to piękno w szeregu koncertów poświęconych piosenkom staropolskim w moim opracowaniu muzycznym i w moim wykonaniu. Zachętą
do dalszej pracy w tym kierunku był oddźwięk
w szerokich masach publiczności, która nie wiedziała, że coś podobnego u nas istnieje. Gdy na dobre
wszedłem do teatru, przydał y mi się moje teki
z pieśniami polskimi i francu skimi, cłostarczaj<!c materiału
ilustrncyjnego do reżyi;erowanych przeze
mnie i przez moich kolegów widowisk st~1 lowych.
Pomysł
inscenizowania starych piosenek typu
szlacheckiego, mieszczaiiskiego i wiejskiego zrodził
się jednocześnie z próbami rekonstruowania staropolskich widowisk ludowy ch. Cykl rozpoczęła „Pastorałlrn", „Hi s toria o Męce i chwalebnym Zmartwychwstaniu Pa1·1skin1' ', „ Ta1·1cc ś mierci" , zaokrą
gliły go s uit .' · obrzędów i śpiewów chłopskich „Rok pols ki", .. Pieś 11. o ziemi naszej ", „ Ballady i romanse" i „God,Y weselne"'.
Do rządu \Vidov•isk retrospektywnych, SV\'Obodnic
przeze mni <' prze r a bianyc h , zaliczyć należy inscenizacje stary('h "odcwił(m: „ Kr 1.>łowt'j 1nzPdmi eśc ia ",
„Podrfri...\ po \\':u .-.za ,, i1·", ko111c <lio-o pt•Q' Dnrnszcwskicgo „S7.koda '''!"Ów ··, lht~usl:nrskiego „Krakowiaków i Górnli " PioM.· nkom i zwJ·czajom osiemnastoclziewit;lnastowiecznym , na jęz~· k sceniczny lub słu
chowisk radiowych przetłumaczon y m, poświęciłem
montaże śpiewno-tanet·zn<' w~rlrnnywanc w Reducie,
Teatrze im. Bogusław s ki ego, w Teatrze Polskim
w teatrze ohjaz1lo"-_y111, ohslu~uj;ic~·m ośrodki wojskowe i ohoz~ · D.P. na te r<.'nic okup;H·ji brytyjskiej
w Nicmrzcrh w jPs icni I !) .J:J roku. ktc'1r~· to teatr
złożony z akt orcłw cks-żołnicrz,\' , eks- jc1i c1·m·, i ckswięźni(>w krzewił propag-an<l ę powrotu cło Oj czyzny,
ściągajcie na s ichic gnit•w i zemst<; rz<!du (!) loncłyil
skiego. Jedno z tyrh widowisl grane hylo w roku
1929 w Poznaniu na wy s tawie , kilka transmitowało
radio warszaw skie. Oto tytuly wit;kszych t:yklów:
„Rok polski", „Dyliżans rozśpiewany "
„ Kram
z piosenkami".
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KRAM Z PIOSENKAMI
J. SKOTOPASKI NADWISLAŃSKIE
1. Gawot (muz. Bogdan Pawłowski -

red.)
2. Pod borem na murawce - piosenka cz~rsto ludowa, swobodnie przerobiona w stylu „berżeretek",
3. Roz:vna - pieś1'1 Franciszka Karpińskiego,
4. Bandurka - tonal11ie oryginalna, dość wulgarna
(w orygi1wle) piosenka przedmiejska, tekst i opracowanie muzyczne wystylizowane jak wyżej ,
5. Tyciuteńk i - stara polska piosenka mieszczat\ska,
parafraza muzycz1w w st~·lu jak wyżej.
Jl. KŁOPOT Z ŻOLNIERZAMI
1. Co się stało we dworze - po dziś dzieó śpiewana
w różnych odmianac h swawolna piosenka żołnier
ska. Swobodna parafraza muzyczna - moja,
2. Dobranoc .Jacenta mazurek Franciszka Karpińskiego,

3. Oj, kot! - powszechnie znana, w licznvch wariantach tekstowych istniejąca piosenka 'swawnlna. Fredro cytuje ją za Wacław em z Oleska
w „Zemście" . Opracowanie muzyczne znajrluje
się w „Bardonie żołni e rskim", w~'d . R. Rudzkiego,
4. Małgorzatka - powszechnie znana pieśń werbunkowa i szopkowa . Opracowanie muz)'Czne
p . „Bardon żołnierski".
JJI. KULIG
1. Interm edi um
2. W s tęp - Oracja Starost.v - Fragment dłuższego
przemówienia podług Kolberga „Lud", seria V,
3. Krakowiak kuligowy - kompilacja dwóch :jpiewów tego rodza ju , zanotowana przez Kolberga,
słowa przerobione,
4. A kied yśmy tu prz.vb:v·li - zanoto\vane w Zielom·m Baloniku,
;). G d~- wiosną puchar olbrz:'>' m i zanotowane
w Ziel on:--·n1 Baloniku .
6. Gdy wina zabrakło -· zanotowane w Zielon:;m
Baion iku,
7. Kurdesz - pono powstała w piwnic,· wini<1rz:;1
warszawski ego Lyszki ewicza. J\utorstwn prz,vp isywano ks . Bohomolcowi,
8. Zaloty,
9. Oświadczyn,v staropolskie - piosenka parodystyczna, jakoby z epoki saskie j, melodia pi eśni
religijnej , znajdującej s i ę w kancjonale ks. M.
Mioduszewskiego,
10. Mazur.
PRZERWA
lV. PARAFIAŃSZCZYZNA
1. Emu lacja pisarza prow e ntowego do pann:•: l\ la r ianny z zesz.Ylu śpiewów Artura Barte lsa
wydanego u Gebethnera i Wolffa ,
5

2. Dwie ciotunie - tekst i mcloriia j.w.,
3. Pod pantoflem (brak informacji Sclullera
o rodowodzie te j piosenki - red.),
4. Wszak prawda - stary walczyk notowany w róż
nych śpiewnikach popularnych. Tekst przerobiony. Opracowa nie moje,
5. Tekst i m elodia z zeszy tu śpiewów Artura Bartelsa wydanego u G ebethnera i Wolffa. Tylko
pierwszy temat W7it:;to z oryginału,
6. Obrona walca - Tekst i m elodia z zeszytu sp1ewów Artura Bartclsa wydanego u G e be thnera
i W olffa. Tylko pierwszy temat wzięto z oryginału,
7. Oda do dzieweczek - t ekst i mel od ia znaj duje
się w zeszycie śpiewów Artura Bartelsa, tu
w swobodnej parafrazie muzycznej.
V PODDASZE
1. Walczyk katarynkowv - słowa i muzyka l.s„
2. Wiatr za szybami - z przeróbki Krumlowskiego
„K r ólowe j przed mieści a",
3. Kołysanka - słowa i muzyka 1.s„
4. Peleryna - słowa M . Srokowskiego, mu zyka l.s„
pios<:nka z rPpcrtuaru Momusa,
5. Kuple ty modelki - z przeróbki „Królowej przedmi eśc ia",

6 Tani l'c brzucha -- J.W„
7. Kankan - sl 1i\va l. s „ muzyka J. Offenbacha.

VI. PRZEDMlESClE
1. Na zielonej trawce,
2. Romans ilustracja muzyczna znanej r:-.'ciny
Fr. Kostrzewskiego. Melodia w zorowana na
Tostim i inn ych romansach s<llonowych z epoki,
tekst dorobi on\,
~ . Pamiętasz, dziewczyno.„
4. Przy harmonii,
5. Bielam· - melodia walca angielskiego z końca
ubiegł ego st ul Pcia „Daisy", słowa l.s „ z przeróbki KrumlowskiC'go „Królowej Przedmieścia",
6. Ballada,
7. Polka nwlodi a popularna, słowa sparodiowane na porlstawie a utentycznych,
8. Polka - j.w„
9. Jadwiga - lrn1npila cja kilku sztajerków warszawskich i mazurka. Tekst gwoli „uczcze nia
u szu" zmieniony,
10. Malarz maluj e _:__ rozwinięc i e piose nki andrusów
krakowskich z prze róbki „Królowej Pr zed m ieś
cia" w ukłacł i' i e 1.s„
11. Olcandn' nw]')(!ia czeska, s popularvzowana
przez żolniN7Y na przedmieściach Krakowa,
slowa l. s„ („Krć1lu'vva Pr zed mieścia").
FINAŁ
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RIORĄ:

Ilona Bariosi11ska, Magdalena Cwenówna,
Renata Frieman-Kryńska, Wiesława Grochowska,
Ewa Harasimowicz, Roma Kamiilska, Alicja J(nasl,
Maria Niedźwiecka, Emanuela Nikonorow-Szla.ibert,
Danuta Okopska, Halina Pawłowicz,
Barbara Połomska, J ulitta S~kiewicz,
Jadwiga Siennicka, Ewa Sonnen burg,
Barbara Szcześniak , Maria Wawszczyk,
Włodzimierz Adamski, Piotr Binder,
Brunon Bukowski, J erzy Czapliński, Andrzej Fogiel,
Jerzy Korsztyn, Stanislaw Kwaśniak,
Andrzej Lągwa, Jacek Łuczak, Artur Majewski,
Grzegorz Marchwicki, Zbigniew Niewt'zas,
Euzebiusz Olszewski, Łukasz Pijewski ,
Tadeusz Sahara, Bohdan Sobiesiak,
Zbigniew Szczapióski, Michał Szewczyk,
Jerzy Szpunar, Włodzimierz Tympalski,
Lucjan Wiernek.
reżyseria

MIROSŁAW

SZONERT
opracowanie, instrumentacja
kierownictwo muzyczne
BOGDAN PAWŁOWSKI

scenografia
BARBARA JANKOWSKA
choreografia
HALINA PAWŁOWICZ
pianista - korepetytor
'I'FRESA STOl{OWSKA-GAJDA
asystenci reżysera
a sys tent scenogTa fa
Mt\GDALENA CWENOWN/\ ANDRZEJ CIEŚLIK
ARTUR MAJEWSKI
inspicjent
KRYSTYNA SABARA

sufle r
MARIA RĄBIŃSKA

Premiera na scenie Teatru Po,yszechnego w
dnia 2 grudnia 1985 r.

Łodzi
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Część

I
Obraz I: SKOTOPASKI NADWIŚLAŃSKIE

GAWOT
Emanuela Nikonorow-Sztajbert, Danuta Okopska,
J ulitta Sękiewicz, Barbara Szcześniak,
. .
Jacek Łuczak, Andrzej Łągwa, Grzegorz Marchw1ck1,
Łukasz Pijewski.
POD BOREM NA MURAWCE, ROZYNA,
BANDURKA, TYCIUTEŃKI
Rozy na
Zalotnica
P ani
P a ni Mal ńka
Dziewczyna
Pasterki

-

Julitia Sękiewicz
Ewa Sonnenburg
Ewa Ilarasimo·wicz
Danuta Okopska
Magd alena C\\ enówna
Barbara Szcześ niak
Eumanucla Nikonorow

K ról
Dworzanie

_
-

Stanisław Kwaśniak

D worzanin

Wi ększy

Tyciut e ńki

-

Jacek Łutzak
Andrzej ł... ~gwa
Grzegorz Marchwicki
Lukasz Pijewski
Włodzimierz Adamski
Jacek ł.ucza k

Obraz II: KŁOPOT Z ŻOŁNIERZAMI
CO SIĘ STAŁO WE DWORZE, DOBRANOC
.JACENTA, OJ 1\:0'1', MAł. GORZATK!\
Subr et ki

Emanuela Nikonorow
j ulitta Sękicwicz
Barbara Szcześ niak
Ilona Bartosińska
Renata Frieman-Kryńska
Tadeusz Sahara

Pa ni

-

Pan
Po ru cznik

-

U ła ni

Piotr Binder
Andrzej Fogiel
Andrzej Łągwa
Arlu r Maj ewski
Grzegorz Marchwicki
Łuka sz Pijewski
- · Barbara Połomska
- Danuta Ok opska
- Romana Kaminska
- Bohdan Sobiesiak

Klucznica
1Iałgorzat ka

Matka
Ojciec
8

Stanisław Kwaśniak

Obraz III: K LIG
KU L IG, WSTĘP, KR!\KOW IAK KUL IGOWY,
A. KIED YSMY TU PRZYBYLI, GDY WNIOSĄ
P UCHAR OLBRZYMI; GD Y WINA ZABRAKLO,
KURDEUSZ, ZALOTY, OŚWIA DCZYNY
STAROP OLS KIE, MAZ R
Pan Marcin,
gospodarz
Pani Kundzia,
gospody ni
Panna Młoda
Pan Mł o dy
Starosta

-

Euzebiusz Olszewski

Walek
Grzela
Szlachta: Panie

_
-

P a nowie

-

Maria Wawszczyk
Magdalena Cwenówna
Włodzimierz Adamski
Zbigniew Szczapiński
Barbara Połomska
Jacek Łuczak
Zbigniew Niewczas
Ilona Bartosińska
Ewa Harasimowicz
Roma Kamińska
Ewa Sonnenburg
Jerzy Czapliński
Jerzy Korsztyn
Jerzy Krasuf1

Starościna

Stanisław Kwaśniak

Michał

Stare panny :
Panna Waleria
Panna Kornelia
Panna Balbina
Panna Malwina
Starzy kawalerowie:
Pan Barnaba
Pan Serwacy
Pan Bonifacy
Pan Agapit

Szewczyk

-

Wiesława Grocho\\'ska
Jadwiga Siennicka
A licja Knast
Maria Niedźwiecka

-

Brunon Bukowski
Bohdan Sobiesiak
Włodzimierz Tympalski
Lucjan Wiernek

Obraz IV: PARAFIAŃSZCZYZNA
EMULACJ A P ANA WI NCENTEGO DO P ANNY
MA RIANNY, DWIE CIOTUNIE, POD PANTOFLEM,
WSZAK P R AWDA, OBRONA WALCA, ODA DO
D ZIEWECZEK
Panna Marianna

-

Pa n Wincenty

-

Magdalena Cwenówna
Renata Frieman-Kryń s ka
Gabriela Sarnecka
Andrzej Łągwa
Jerzy Czap l iński
Michał Szewczy k
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Mężatki

_
-

Mężowi e

-

Panienki

-

Ciotka Klara
Ciotka Barbara
Zosia
Pan Wiktor
Pan domu
Pani domu

Kawalerowie

-

Pan Artur

-

Roma Kamitiska
Alicja l{nast
Barbara Szcześniak
Grzegorz Marchwicki
Zbigniew Szczapi ń ski
Jadwiga S iennicka
Ilona Bartosińska
Bar bara Połomska
Maria Wawszczyk
Andrzej Fogiel
Euzebiusz Olszewski
Tadeusz Sahara
Ewa Harasimowicz
Emanuela Nikonorow
Danuta Okopska
Julitta Sękiewicz
Ewa Sonnenburg
Włodzimierz Adamski
Piotr Binder
Jacek Łuczak
Artur Majewski
Andrzej Fogiel

Obraz V: MANSARDA

Rzeźbiarz

Peleryniarz I
Peleryniarz II
Peleryniarz III
Peleryniarz IV
Peleryniarz V
Modelka I
Modelka II
Modelka III
Szwaczunia I
Szwaczunia II

_
-

Magdalena Cwenówna
Grzegorz Marchwicki
Stanisław Kwaśniak

Artur Majewski
Łukasz P ijewski
Andrzej Łągwa
Jacek Łuczak
P iotr Binder
Andrzej Fogiel
Jerzy Czapliński
Ewa Sonnenburg
Julitta Sękiewicz
Ewa Harasimowicz
Barbara Szcześniak
Emanuela Nikonorow

Obraz VI: PRZEDMIESCIE
NA ZIELONEJ TRAWCE, ROMANS, PAMIĘTASZ
DZIEWCZYNO, PRZY HARMONII, BIELANY,
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Handlarka słodyczy
Ka taryniarzowa
Pani Helusia
J ej córeczka
Jadwiga
asystenka siłacza
Skromna panienka
siostrzyczki
Cesia
Basia
szwaczki
Felcia
Mania
Plotkarka I
Plotkarka II
Pani z kocem
Pani z wałówką
Pani z robótką
Majstrowa
Karuzelnik
Lodziarz

-

Alicja Knast
Ha lina Pawłowicz
Barbara Połomska
Danuta Okopska

-

Emanuela Nikonorow
Ewa Sonnenburg

-

Magdalena Cwenówna
Barbara Szcześniak

_
-

.Julitta Sękiewicz
Ewa Harasimowicz
Roma Kamińska
Maria Wawszczyk
Wiesława Grochowska
Maria Niedźwiecka
Jadwiga Siennicka
Ilona Bartosińska
Euzebiusz Olszewski
Jerzy Krasuń

_
-

Lucjan Wiernek
Zbigniew Niewczas
Grzegorz Marchwicki
Brunon Bukowski
Zbigniew Szczapiński
Michał Szewczyk
Tadeusz Sahara
Jerzy Korsztyn
Włodzimierz Adamski

Właściciel

WALCZYK KATARYNKOWY, WIATR ZA SZYBAMI, KOŁYSANKA, PELERYNA, KUPLETY
MODELKI, TANIEC BRZUCHA, KANKAN
Dziewczyna
Malarz
Zakochany
Poeta

BALLADA, POLI A (Ja pannę angażuję), POL A
(W piącie mamy przepych paóski), JADWIGA,
MALARZ MALUJE, OLEANDRY

„Panopticum"
Sprzedawca losów
Kataryniarz
Siłacz

Pan Nikod em
Smakosz
Lubieżnik
R yży Aman t

Pijac zek
Malarz
Antoś
Feluś
Wicu ś
F'ranu ś

Piwosz na rauszu
Majster
Elegan cki pan
„E legant" I
„E legant TI
Podrywacz

Stanisław Kwaśniak
Jacek Łuczak

Piotr Binder
Andrzej Fogiel
Artur Majewski
Jerzy Szpunar
Bohdan Sobiesiak
Włodzimierz Tym palski
Jerzy Czapliński
Łukasz Pijewski
A ndrzcj Łągwa

FINAŁ

B<;dzie Klawo -

caly Zespó

ł
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EDWARD

S TO

SCHILLEROWSKA

RKADIA

s;··

„ ·- -

chiller, który zabłysnął w dziejach
naszej sceny swoją wizją teatru
J
„monumentalnego", miał też własną
'
!
wizję innego jeszcze gatunku; gatun!
: · ku dla którego określenia nie potraL ... ·· ····;~
fin~y się obejść: bez trzech aż słów
-""
n~
„folklor", „staropolskość:" , „wodewil". Okoliczność:, że umiał te trzy pojęcia stopić
w jedno, że z tak różnych dziedzin wybierał to, co
w jego odczuciu było wspólne - albo czemu sam
tę wspólność nadawał najlepiej świadczy o ory...-....=rr:

-···· · ···· ····

ginalności.

Można bv zauważyć:, że ta druga wizja znajdowała się pod wieloma względami jakby na przeciwległym biegunie teatru monumentalnego i jednocześnie go uzup lniała. W teatrze monumentalnym
rządziła poetycka misteryjność, hieratyczne gesty
i patos, które to słowo w najbardziej poet:vckim
sensie oznacza cierpienie; tu pa 1' owały śmiech,
wesele, rozbawienie i rozradowanie żvcicm. Schillernwska Arkadia, Utopia muzvcznej s;:częśliwości,
sielankowa kraina, w której ludzie mogą być: śmiesz
ni, ale przeważnie są poczciwi i dobrzy, w której
zjych spot.:· ka kara, a niezb:·t rzeczywiste konflikty
krni.czą się w glissandach melodii.
Utopia to przeniesienie aprobowanych momentów
rzeczvwistości w taka atmosferę, w której nic nie
przes~kadzałoby w icl.1 swobodnym, autonomic7.nym
rozwoju, z której wyeliminowane są przeciwie1i.stwa
i konflikty tworzące grozę świa ta.
Do utopii Schillera nie przedostawały się cierpienia metafizyczne i krz:vv,·dy społeczne, które taką
rol ę odgr:-·wały w jego teatrze poetyckim i polilycznym. Jeśli pojawiały się niekiedy , to jedy111e
jako chwilowe zamvślenia i zasmucenia, jako zawieszenie głosu, który zaraz jednak podejmował
z powrotem roześmiane fraz:' ( ... )
Paszportem do tej Arkadii była teaLralność.
W żadnej ze swoich inscenizacji nie uprawiał Sc11iller tC'atru tak autonomicznego jak właśnie tutaj.
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.Jego wielkie widowiska dramatyczne służyły poezji,
filozofii, polityce w jakimś sensie starały się
przemienić teatr w rzeczywistość, wpłynąć na rzeczywistość poprzez teatr. Tu przeciwnie ~ wszystk?
stawał o się teatrem, na wszystkim w~· c1smęte byc
musiało teatra lne piętno. Szlachcic pojawiający się
na scenie pozostawiał za kulisami wszystko, co
mogłoby być aluzją do dramatu narodowego, histo1~ii,
walki klas; szedł krokiem polonezowym w swoim
barwnym stroju, śpiewał kutdesze, kurzyło mu si~
z czupryn y , porywał panny w wir tańca; eleganci
z dworu króla Stasia zalecali się do pasterek rokokowych, przedmiej skie łyki i andrusy spijali piwo
i jeidzili na karuzeli, artystyczni młodzieńcy w pelerynach śpiewali na poddaszu sen tymen talne p10senki. Nawet cierpienia i bunty, łagodme, z dobrotliwą ironią wystylizowane, nie mąciły . n~stroju
sielanki, lecz jej służył,v. Apostrofy o głodzie i chło
dzie rozrzewniały , a jednocześnie były wstępem do
kankana.
(fragm.

książki

„Schiller")
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wszystkich wspomn1C'n i opow1esc1
u Leonie Schillerze, z dyktowanych
wierną i wdzięczną pamięcią, głęboką
czcią i nabożnym niemal uwielbieniem relacji uczniów Wielkiego Mistrza Teatru wylania się spod
nasyconego ową czcią i powagą portretu Schill ratwórcy polskiej sceny monumentalnej - także lżej
szy nieco w rysunku wizerunek krępego pana, który
otoczony przyjaciółmi zasiada do pianina, by znad
jego klawiatury miękkim, „aksamitnym" barytonem
nucić stare, urokliwe piosneczki. Znal ich bardzo
wiele, a takim był mistrzem w sztuce interpretacji,
że wystarczyło parę słów , kilka taktów melodii,
jakaś wymowna pauzeczka i oto mieli szczęśliwi
uczestnicy wieczornych spotkań z Schillerem gotowy
„obrazek śpiewający". „Obrazki" te wiele mówiły
o historii polskiego obyczaju, o typie humoru i zabawach naszych dziadków, o tym, co zwie się duchem narodu. Malował nimi Schiller portrety naszych
antenatów i choć kpił w nich czasem ze słabostek
przodków, to przecież ich zbiorowy konterfekt tu i ówdzie okraszon.\· karykatuni - do dziś zacho\Vał cit?płą, pastelow<c1 koloryst~·kę. Świadczy ona
o serdecznym stosunku Mistrza do portretowanych
postaci, o chęci takiego ich uwieczni e nia, bv potomnym nie tylko milo było na ów zbiorow.v portret
spoglądać, lecz b)· zobacz~'li w nim bliskich sobie,
choć śmieszn)'Ch chwilami ludzi. Przede wszystkim
zaś by poczuli s ilę lradYcji łącz<-icej różne pokolenia. By poprzez tak obudzoną, serdeczną dla niej
sympatię nauczyli się tę tradycję cenić i szanować.
By ją kochali, bo godna jest najgorętszych uczuć.
Jasno i pięknie określił Schiller cel swych wojaży
do krainy przeszłości, tak mówiąc o swoich ku niej
podróżach przez rozległe obszary dawnej polskiej
piosenki:
„Myślimy, że pożyteczną tzecz czynimy budz<-ic
w sercach uczucia każdemu synowi ziemi przyrodzone , niezniszczalne, do których tylko przez wstyd
fałszywy nie chcemy się przyznać. Uczucia te jakby
na zaklęcia guślarza łączą nas z dziadami naszymi,
przedłużają życie nasze o całą wieczność i dolę
sierocą znośniejszą czynią. Weselej żyć przecież
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temu, kt·o wie, iż wszystko co ukochał, co kształt
jego duszy wypracowało, pozornie tylko od 11 odeszło
i że w każdej chwili dawność, której dziedzictwu
zapierać się nie warto, może stanąć przed nami
żvwa ku przestrodze lub ku pociesze. Stare druki,
sztychy, rękopisy, degerotypy, piosenki, jak kuranty
pokutujące w zegarach mają tę silę guślarną" .
Obok „guślarnej" a mniej poetycko n1ówi<1c :
emocjonalnej siły mają „obrazki śpiewające"
Leona Schillera wielką i trwałą wartość artystyczną.
Do wsz\·stkich jej określeń trzeba jeszcze dodać i to,
że jest ona wartością nieprzemijającą, że oparł się
„Kram z piosenkami" próbie czasu, że od niemal
półwiecza wychodzi z tej próby zwycięsko . Jeśli
zgodzimy się, iż z trzech rodzajów realizowanych
przez Schillera inscenizacji: „monumentalnych",
„aktualnych" i „staroświeckich", najżywotniejszy
okazał się rodzaj trzeci (bowiem to właśnie jego
„Pastorałka",
„Królowa Przedmieścia" i przede
wszystkim „Kram z piosenkami" nie tylko trwale
wpisały się do repertuaru polskich scen. ale pozostają w nim niemal w takim kształcie, jaki nadal
im ten wielki twórca) to stwierdzić nam wypadnie,
iż w tym właśnie gatunku teatralnym okazał się
~chiller rzeczywist:' m prekursorem i niedoścignio
nym w swej inwencji i oryginalności artystą.
Proces narodzin „Kramu z piosenkami" był bardzo
długi i toczył się przez całe niemal życie Leona
Schillera. Ze wspomnień sięgających jego szkolnych
lat wyłania się obraz młodzieńca - gimnazjalisty,
który wydobywszy z domowej biblioteki zbiory starych piosenek, nuci je przy fortepianie sprawiając
tym niemałą radość rodzinie i przyjaci ołom podobnie jak on rozmiłowanym w piosence i takim właśnie
„domowym" jej wykonywaniu. Umiłowanie piosenki
rychło zaprowadziło Schillera do jedynego w Polsce,
aut entycznego i oryginalnego kabaretu literackiego,
jakim był krakowski Zielony Balonik, w którym
naj pocześniejsze miejsce zajmował grając i śpiewa
j ąc Teofil Trzciński. „Działanie piosenki, i to w takim
wykonaniu, było czymś piorunującym. Da się porównać jedynie z pierwszym zetknięciem się dzikich
ludów z wodą ognistą. Zważmy, że w Polsce, w Krakowie zwłaszcza, użytek piosenki był czymś zupełnie
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nieznanym. Nie było żadnych form artystycz nych
życia zbiorowego. To uskrzydlenie myśli, sparzenie
jej z melodią budziło ekstazę" wspomina Tadeusz
Boy-Żeleński, zwracając przy tym naszą uwagę na
ten bardzo istotny fakt, iż piosenka w Baloniku
była także, a może nawet przede wszystkim, zup e łnie
nowym sposobem manifestowania s ię inteligencji,
śpiewanym sylogizmem, rytmiczną formułą myśli.
Można więc wierzyć słowom Schillera, gdy pisze
o uczuciach, jakie towarzyszyły mu w Baloniku:
„Zaszczyt to był dla mnie niemały jako dla uczniaka
jeszcze, że mi pozwolono na cenaclach arystokracji
cygańskiej popisywać się chansons tristes czy macabres własnej kompozycji, obok starych, mało komu
znanych, piosenek polskich" .
Bardzo wybrednych bywalców Jamy Michalikowej
porywał Schiller i zmuszał do oklasków swym przedziwnym i oryginalnym kunsztem. Cenili go za po16

szukiwania i „odkrycia repertuarowe" (ws zak już
wówczas, w pierwszych latach naszego wieku więk
szość owych piosenek ginęła w mroku zapomnienia)
oraz za wyjątkowy, oryginalny tal ent interpretacy j ny. W ys tl;pow a ł Leon Schiller publicznie w 1!:J06
roku w teatr zy ku Figliki w sali balow ej Hotelu
Saskiego w Krakowi e, śpiewajqc lam piosenk i własne
i cudze, które szybko zdobyły popularność:. Śpi ewał
je Schiller także w Paryżu w ys tE;puj<\C w Rew ii
„Dzieje śmiechu ... warte ..." - j ed nym z programów
polskiego kabare tu Ob er ża Pieśniarska. J ego paryskie
występy zrecenzowano tam satyrycznie acz ciepło
i z uznani em bardzo wyraźnie przebijającym się
przez ową nu lę satyry: „do swych rzeczy wymaga
nadzwyczajnych de koracji i akcesorii. Ostrzega się
t eż publiczność,
by pilni e b aczy ła, czy podczas
orfeuszowego j ego pienia nie walą się ściany i w zawrotnym tańcu nie wirują krzesełka". Największy
artysta polskiego tea tru współcz esnej doby osiągnął
więc pie rwszy rozgłos występami kabaretow:" mi.
Pasja zbieracza i interpreta tora rosła w nim i dojrzewała w miarq rozwoju twórczości tea tralnej.
Z czasem zaczął L eon Schiller komponować piosenki
w różne cykle t ematyczne, nieustannie też pracowal
ncid sposo bem ich prezentacji.
Pienvszym „tematycz nym" recital em pieśniarskim
Leona Schillera, b y ł koncert zlożony z piosenek
żoł nierskich, które odnalazł, opracował 1 sa m interpr et ował. Koncer t ten odbył się 9 XII 191!1 rok\l,
a więc pntwie dokładni e siedemdziesiąt lat t emu .
Energicznie zatem, bo wojskowym krokiem, z żo ł
nierską piose nką na ustach wszedł Leon Schiller na
prilską scenę, by już wkrótce stać się najwi~k szy m
je.i .·eformatore m i budowniczym, by stworzyć na
niej niemal sto pięćdziesiąt inscenizacji, któr:;ch
s uma stanowi jeden z najciekawsz~·ch i najbogatsz>·ch
rozdziałów hi s torii naszej Melpome ny. Ponad trzecia
część: tego rozdziału
to wod ewile , komedioopery,
kilka oper, operetka, balet i kilkanaści e widowisk
zbudowanych z piosenek.
Fakt, iż pierwszym pieśniarskim cyklem lemal~'cz
nym był zestaw piosenek żołnierskich, nie był
dz i ełem przypadku. Bez cie nia wątpliwośc i moż emy
interpretować go jako akt świadomego id eow ego
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i artystycwego wyboru wielkiego twórcy. W s lov ie
wstępnym do „Śpiewnika żołnierskiego" wydanego
w Krakowie w 1915 r. Schiller tak uzasadnił tę
swoją decyzję: „Pieśni o żołnierzu samym, o jego
doli i niedoli, o przygodach bohaterskich lub krotofilnych są niewątpliwie klejnotem pieśniarstwa rodzimego. W arce przymierza między pełną chwały
przeszłością naszą a duchem pokoleń ostatnich,
w skarbcu poezji ludowej, obok utworów rozkosze
ziemiaństwa
sławiących
naj poczesmeJ sze miejsce
zajmuje pieśń żołnierska".
Piosenka towarzyszyła Schillerowi przez wszystkie
lata jego twórczości . Frapowała go zawsze, niezależnie do ważkich poczynań, które podejmował dla
zreformowania polskiego teatru, dla stworzenia zeń
„teatru ogromnego", Schiller - prawdziwy Człowiek
Teatru i jeden z największych jego Artystów - nie
mógł nie szukać dla tak przez siebie umiłowanej
piosenki miejsca na teatralnej scenie i teatralnego
sposobu jej prezentacji, bo w istocie dla zabłyśnię
cia pełnią swej urody potrzebowala ona ruchu, gry
świateł i kolorów, działania. Swoje „obrazki śpiewa
jące" począł więc Leon Schiller ujmować w ramy
sceny. Rodzajowe scenki z pointą rozegrane w sztafażu wyznaczonym przez rodowód piosenki zaczęły
układać: s ię nie tylko w barwną historię piosenki,
lecz także w rozśpiewan:-' i roztańczony obraz obyczajów, w dzieje humoru, zabaw i rozrywek naszych
przodków. Ożywione na kilka zaledwie minut figurki
z saskiej porcelan)', ołowiane żołnierzyki dumne ze
zw.Y cięstw w niewieściej alkowie, sarmaci w kontuszach, podmiejskie andrusy i cyganeria w pelerynach
to tylko niektóre ogniwa akcji widowiska proponowanego teatralnej publiczności przez Leona Schillera.
Było to przedstawienie teatralne nowego tvpu.
W dorobku j go twórcy wyraźnie zarysowują się
dwie grupy widowisk tego rodzaju. Pierwszą z nich
stanowią przedstawienia o charakterze religijnym
i obrzędowym, budowane z kolęd, pieśni kościel
nych, ludowych śpiewek, kantyczek i różnego rodzaju pie§ni obrzędowych. Schiller swregował je
i dopełniał skomponowaną przez siebie całość intermediami zaczerpnięt>·mi ze starych tekstów, których
byl namiętnym zbieraczem
cz:vtelnikiem. .Jako
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niezwykle przejmujqca i piękna urodą harmonijnego
zcstrojL'niu w jednym spektaklu muzyki, po 'zji, barwy, świateł i ruchu weszła do historii polskiej sceny
jego „Pastorałka" wystawiona z wielkim sukcesem
w Reducie w 1922 roku. Drugą grupę widowisk
muzycznych Schillera tworzą spektakle złożone
z piosenek dobieranych według dowolnie przyjętej
myśli łączącej je w cykle „obrazków śpiewających".
Należą do niej „Kram z piosenkami", „Pochwała
wesołości", „Kulig".
Goście kasyna oficerskiego w Modlinie, zaproszeni
w kwietniu 1S\23 roku na koncert piosenkarski
z udziałem młodych aktorów Reduty śpiewających
przy akompaniamencie Schillera byli pierwszymi
bodaj widzami ;,obrazków śpiewających", bo artyści
wystąpili w stylowych kostiumach lekko inscenizując prezentowane przez siebie piosenki.
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Picrwsz tego rodzaju przedstawienie w pełni
katrn lnc bGd<ice równacze •śnie pr miPrq nowego
gatunku twórczości scenicznej, opatrzone szeroko
wyjaśniającym tytułem „Dawne czasy w piosence,
muzyce i zwyczajach polskich'', odbyło się w REDUCIE 17 lutego 1924 roku. „Piosenka królowała
na scenie, ogarniała publiczność swą melodią i rytmem, przemawiała do niej przez dowcipne zmiany
tempa i finezje interpretacji wokalnej; dopiero
z tego rodziły się ruchy i gesty, stylizowane tak, że
ilustrowały nie sarną pojęciową zawartość słów, ale
owe specyficzne zbitki, powstające ze stopienia sensu
i tonu; i wreszcie tak uformowana materia wyłaniała
z siebie jak gdyby szkicowe zarysy fabuły" - pisze
o tym przedstawieniu Edward Csató.
Z kolejnym spektaklem tego typu - „Pochwałą
wesołości", którą warszawskiej publiczności dane
było poznać już miesiąc później (23 marca 1924)
i którą w stolicy, na życzenie widzów, powtarzano
dziesiątki razy, zespól Reduty objechał wiele miast
i miasteczek „Polski B". Urokowi starej piosenki
i wzruszeniu na myśl o żywych zw i ązkach z dziedzictwem narodowC'j tradycji i artystycznej kultury
poddawali się mi eszkańcy Brześcia, B iałegostoku,
Suwałk, Baranowicz, r,ucka, Brodów i wielu innych,
położonych daleko od stolicy miejscowości .
Leon Schiller wiele pracował nad gromadzonymi
przez siebie piosenkami. Był ich miłośnikiem, badaczem i wybitnym znawcą , nie czul się skrępowany
żadnymi względami naukowymi. Śpiewki ludowe
przekształcał w dworskie, bo taki właśnie podejrzewał ich rodowód, mając własną wizj ę brzmienia
jakiejś piosenki korygował jej język, usuwał niepotrzebne, a zniekształcające ją nal ec iałości. Opierając się na swej domyślności (która istotnie nie
zawodziła go nigdy) wyławiał ze starych piosenek
ich dawno zagubiony sens, dopisywał brakujące
zwrotki, tworzył na nowo zatarte pointy. Podobnie
opracowywał melodie piosenek. Wszystkie te zabiegi dyktowała mu wizja teatr a 1 n a i wymogi
sceny. Swoje poczynania z jednej strony uważał
Schiller za zabawę teatralną, z drugiej zaś wyjaśniał
ich sens z pełną powagą: „Licencja taka jest przecież
dziś
przywilejem każd ego inscenizatora, nawet
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w dziedzinie dramatu literackiego. Tu, gdzie o twórż.Yw~1. w formie artystycznej nie
okrzepłą chodzi, może być prz~' znana większa swoboda teatrowi, bez jakiegokolwiek dla sztuki uszczerbku". Prosił też Schilll'r, b.v mvaża(· jego „parafrazy
rymotwórcze i muzyczne, a nawet i zup e łnie oryginalne, lecz »a l'antique czy »a l'epoque ' ucharakteryzowane własn e wtręt~' . nie za jakąś niewczesną
chęć popisu autorskiego, lecz za to, czym są w istocie: za dopełnienie i dopasowanie do całości widowiska tworz.vwa często zbyt surowego lub mocno
zdefek iowanego".
Spektakli zbudowanych z piosenek polskich było
w artystycznej biografii Schillera bardzo wiele.
Piosenka towarzyszyła mu przez całe życie nader
harmonijnie współistniejąc w nim z konsekwentnie
realizowanq ideą Teatru Ogromnego. Kto wie, może
to właśnie piosenka czyniła lżejszym ów gigantyczny
trud jego budowy?
czość bezimienną,
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„Każda noc po premierze kończyła się dla niego
i dla tych, którzy dotrzymywali mu pola - następ
nego ranka. Był w takie noce czarujący, niewyczerpany w szczodrości. Płacił za wszystkich. Siedział
godzinami przy fortepianie i śpiewał. Mógł wypić
każdą ilość alkoholu i zachować pełną jasność
umysłu. Przy pozorach spokoju i ociężałości trawił
go nieustanny niepokój". - tak wspomina Schillera
jeden z jego przyjaciół.
Swą prawdziwie guślarną moc ujawniły stare
piosenki w okolicznościach zgoła tragicznych, gdy
ich zbieracz, znawca i namiętny wielbiciel znalazł
się za drutami Oświęcimia. „Trzeba było widzieć,
jak z innych sal, a nawet z innych bloków (co było
zakazane) przekradali się więźniowie - i to kto?
Nie tylko znawcy i miłośnicy sceny polskiej, Haftlingi usytuowani w komandach, dobrze wyglądający
i przyzwoicie ubrani, ale i obdartusy, brudasy,
cuchnący fl gmoną i durchfallem nędzarze lagrowi,
często popychani i wypędzani przez niektórych
zarozumiałych i pewnych siebie współtowarzyszy.
Ci, którym udało się przecisnąć i zobaczyć lub tylko
usłyszeć recytatora, wyglądali, jakby im nowych sił
przybyło" wspomina Franciszek Targosz.
Zwolniony z obozu Leon Schiller wrócił do Warszawy. Bywalcom kawiarni „Sztuka" mieszczącej się
w podziemiach Prudentialu, w klóryrn znajdowało
się jego mieszkanie, dane było słyszeć go czasem,
gdy zasiadał do kawiarnianego fortepianu, znad
którego klawiatury nucił piosenki brzmiące w tych
czasach i okolicznościach zupełnie inaczej niż niegdyś. Złociło się w tych piosenkach „Słońce nad
Warszawą", gdy Schiller podczas walk powstańczych
śpiewał je sam lub gdy uczył tych piosenek załogi
lotnych występów grupowych dla walczących oddziałów. Aleksander Maliszewski opisał jedną z takich
akcji : „Sklep Wedla pełen luster, oszklonych gablot,
lamp z kryształowymi frędzlami. Bufety zsunięte
pod ścianę; na środku sklepu fortepian, a przy fortepianie Leon Schiller otoczony aktorami. Odbywa
się próba grup estradowych Teatru Żołnierza. Codziennie po zapadnięciu zmroku, kiedy przycichną
walki, artyści idą do pierwszych linii niosąc żołnie
rzom uśmiech piosenki, monologu, skeczu. Występy
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odbywają się w ocalałych mieszkaniach, w piwnicach, w na pół rozwalonych szopach, w garażach gdzie popadnie. Niekiedy alarm bojowy podrywa
widownię". Po upadku powstania tych samych zapewne piosenek słuchali w wykonaniu Leona Schillera jeńcy oflagu w Murnau. Uwolniony z obozu
w kwietniu 1945 roku działał Schiller w teatrze
objazdowym, który nazwał Teatrem Ludowym
im. Wojciecha Bogusławskiego i w szybkim czasie
zrealizował w Lingen dwa widowiska słowno-mu
zyczne. Premiera „Godów weselnych" odbyła się
9 sierpnia 1945 roku, zaś na .,Kram z piosenkami"
zaprosili artyści swoich widzów 1 grudnia tego samego roku. Spektakl ten - w relacjach świadków był widowiskiem szczególnym i nie dającym się
zapomnieć. Składał się z sześciu obrazów, a tytuł
każdego z nich informował o rodzaju i rodowodzie
piosenek. Całość stanowiła obraz polskich obyczajów
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ukazanych tańcem, śpiewem i zabawa. Ożvwiona
„Obrazkami ·śpiewającymi" serdeczna p~mięć.·· i obudzone nimi sentymenty zbliżały do siebie Polaków
rzuconych przez los na obczyznę. Spektakle Schillera
podobały się nie tylko Po lakom. Józef Wyszomirski
pisze w swych wspomnieniach, iż na końcowych
próbach „Godów weselnych" w Lingen odwiedzali
zespół także amerykańscy goście : „Po obejrzeniu
spektaklu sekretarz generalny YMCA, Laing, dzię
kował nam mówiąc, że w ostatnich trudnych latach
przeżył trzy głębokie wzruszenia: kiedy znalazł się
w Normandii i zobaczył na ruinach kościoła modlącą
się dziewczynę - partyzanta, kied~r pod Falaise na
ziemi zrytej potwornie pociskami spostrzegł rozkwitające w całej krasie kwiaty i teraz, kiedy zetknął
się z polską sztuką. Może powiedzieć: z wiarą, że
Piękno i Sztuka są nieśmiertelne, są i będą wszędzie" .
Artyści teatru lingei'lskiego prezentowali swój kunszt
w wielu ośrodkach polskich angielskiej i amerykań
skiej strefy okupacyjnej. Występowali w Haselunne,
Neuenhaus, Delmonhorst, Laslt'up, Adelheide, Lubece, Kilonii, Clopenburgu, Benthcim i w wielu innych
miejscowościach. Dali też przedstawienie w Holandii
(w Bredzie), gdzie prezes Stowarz:'szcnia PolskoHolenclcrskiego inż. Leeuvenberg wygłosił przemówienie, którego tekst przechowali lingeńczycy:
„W chwili, gdy niezmiernie wzruszeni, rozpamiętu
jemy jeszcze piękne, przed chwilą widziane polskie
widowisko, dziqkuję losowi, że udało nam się do
tego przedstawienia doprowadzić. Polski oficer, którego poświęceniu zawclzic;czamy to, że urocz:1 stości
w naszym mieście wypadły tak pięknie, zaproponowal, by zespół polskiego teatru u nas tę sztukę
odegrał. Przyznaje; się do obawy, że ludność· Bredy
sztuki osnutej na motywach obcych i granej w obcym
języku nie zrozumie. Dziś, gdy zobaczyłem pierwszy
obraz, poczułem się niesłychanie głęboko wzruszony.
Ta sztuka jest zrozumiała dla każd ego człowieka .
Jest równocześnie tak piękna, że w imieniu wszystkich widzów mogę powiedzieć.:, iż przeżyliśmy jeden
z piękniejszych momentów naszego życia" . Guślarna
moc piosenki i obyczaj u ...
Do odrodzonej, nowej Polski i polskiego nowego
teatru wracał Schiller również przez piosenki. Zna21

jqc ich niezw>· ldą wartość.· i w tvlu okolicznościach
sprawclzon<.) „moc guślarną", w przekonaniu, iż powinny one łączyć wszystkie pokolenia wznowił
w Łodzi, a raczej na nowo opracował Schiller
obydwa spektakle lingeńskiego teatru z zespołem
studentów Państwowe.i Wyższej Szkoly Teatralnej
na scenie Teatru Wojska Po1skiego.
Za in scen izowa ny przez Schillera w 1949 rok u
„Kram z piosenkami", bqdący przedstawieniem dyplomowym studentów wydziału aktorskiego PWST
urzekał wciziękiem młodości
św1 e zosc1ą przez>'l'
artyst\·cznych. Prz>'CLtw<lly one rurnir1iców i blasku
wsz>·stkim rlo\\·cipom i pointom. Młod1. i <H10pci sztuki
aktorskiej hiorqcy u<lzi<tl w t»m pt?.c•clstawieniu
urzekli nim publiczność i dziś bc;d:ic: dojrzałymi już
artystami wciąż jeszcze uważają swój udział w tamt:·m „Kramie z piosenkami" za niezwykłą i bardzo
piękną przygodę otwierającą ich drogę przez teatr.
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Najdorzalszą

wersje; „Kramu z pios nkami" poddano
wtedy bardzo ostrej kryt:-'ce, przed któn.i
nie uchron il Schillera swoisty ko men tar z historyczny, jakim było wprowadzenie w strukturc; tego
dzieła postaci pary młodych ludzi wędrujących wraz
z handlarzem piosenek po jego kramie w poszukiwaniu repertuaru dla fabrycznej świetlicy. Podejrzenie o kultywowanie szlacheckich treści i tradycji
obudziło
„sprzeciw z punktu widzenia ideowowychowawczego". Obrazek „Kłopot z żołnierzami"
był
zdaniem ówczesnego recenzenta portretem
„rozbestwionego erotycznie szlacheckiego oficerka",
„Poddasze" - „prawdziwą lumpenprolct::iriacką bachanalią", a szampański i bardzo przecież prosto
wesoł\· kankan „wyuzdanym tańcem z najbardziej
gnilnego okresu mieszcza11skiej dekadencji". Opuść
my na te oceny i sformułowania zasłane; niepamięci ...
„Kram z piosenkami" przełamał wsz:-·stkie opory.
Podobał sic; i nadal podoba publiczności, której kilka
tylko sezonów braku na scenie tej „żelaznej" już
dzisiaj pozycji repertuarowej wystarczy, by dopytywała się o nią, prosib by wznowić, zagrać, przypomnieć ...
„Kram z piosenkami" wszedł na stałe do repertuaru polskich scen i wciąż bawi widzów delikatną
pikanterią, aluzyjnym żartem, urod<\ słowa i prze::ilicznej muzyki. Ten stworzony przez Sc:hillera
gatunek teatru ukochali jego artyści. Hanna Mał
kowska, należąc;a ongiś do zespołu Hecluty tak wspomina po latach powstawanie tego rodzaj u: „Z Schillerem przyszła do nas piosenka ludowa, zapomniana,
nieznana, którą on z powrotem do życia przywołał.
Grał i śpiewał swym wyrazistym aksamitnym gło
sem, wsiąkała w nas ta muzyka, te nies!ysza1w
dotąd, a nagle najbliższe strnfki. Czar melodii ludowej nami zawładnął (... ). Schiller wymagał skondensowania rozwoju uczuć na przestrzeni kilku
strofek piosenki, wydobycia pełnej charakterystyczności postaci w ciągu krótkiej scenki, doskonałego
zespolenia się z rytmem i melodią (... ). Stworzenie
z tekstu piosenki kompozycji scenicznej, wydobycie
z niej walorów aktorskich to było zupełne novum
w teatrze (... ). Śpiewać bez wyszkolonych, postawionych glosów, tańczyć bez przeszkolenia baletowego
jednakże
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grać w widowisku, w którym nie ma ról wszystko to sprzec:iwialo się zasadniczym kanonom
teatralnym. A jednak to był teatr".
Bogactwo materiału tekstowego i muzycznego
dawało zawsze w „Kramie" szczególną okazję do
zabawy w poszukiwanie najwłaściwszej formy scenicznej, najciekawszego sposobu interpretacji aktorskiej. I tu chyba należy szukać najpoważniejszych,
najbardziej istotnych (obok sentymentu) źródeł owej
szczególnej satysfakcji, jakiej doznają w „Kramie"
aktorzy i widzowie.
„Schillerowską Arkadią", „Utopią muzycznej szczę
śliwości",
„sielankową
krainą"
nazwano „Kram
z piosenkami".
Dziś do tej krainy Wielkiego Mistrza Polskiej
Sceny zaprasza Państwa Teatr Powszechny, który
swoim „Kramem z piosenkami" przygotowanym
z okazji czterdziestolecia naszej sceny składa hołd
pamięci Leona Schillera.
EWA PANKIEWICZ
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Projekt plakatu oraz ilustracje i opracowanie
graficzne programu .
.J.AROSLAW ZDUNIEWSKI

BIURO ORGANrZAC.Jf WIOOWNr - Lód ź, ul. ObrońCÓ\\"
Stalingrad u 21 , tel. 33-50-36 przyjmuje zamówienia na
bilety (na 1nit> s iąc wcze śni€'jJ codzienni!' w godz. 8.00- 16.00.
KASA TEATRU POWSZECHNEGO - Lódź , ul. Obro11ców
Stalingradu 21, tel. 33-50-:rn - czy nna cały tydzit>ó (z wyjqtkiem poniedz iałko1\) od god z. l l.30 du l9.15, we w torki
orl 1:Do rlo 19.15.
28

ze zbiocOW
Dz,ia\U Do~utnentac)i
ZG z~SP

