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Od reżysera: 

O Leonie Schillerze - Schiller to z pewnością jeden znaj
większych inscenizatorów polskiego teatru XX wieku. Jego 
postać znam głównie z opowieści Kazimierza Dejmka, dla 
którego, jak pamiętam, Schiller był najważniejszym twórcą 
teatru polskiego-narodowego. Dowodem czego jest, że Dej
mek (choć nie lubił pomników ani koturnów) doprowadził 
do ustawienia popiersia Schillera przed Teatrem Polskim 
w Warszawie. 

O Kazimierzu Dejmku - z patronem Teatru Nowego 
współpracowałem jako scenograf przez 21 lat. Po raz pierw
szy przy pamiętnych łódzkich Uciechach Staropolskich po 
raz ostatni realizując Krakowiaków i Górali w Warszaw
skiej Operze Kameralnej. Kazimierz Dejmek pozostaje dla 
mnie wzorem i mistrzem teatralnej pasji - rozumiejąc tę 

pasję jako wewnętrzną moc kreacji jak i mękę niedoskona
łości. 

O Pastorałce - ten spektakl, na scenie Teatru Nowego 
roku 2010, powstał z zamierzenia i inspiracji Mirosławy 
Marcheluk podczas jej dyrekcji artystycznej. Do jego reżyse
rii zaproszona została Jitka Stokalska, a mnie powierzono 
scenografię. (W ekipie Stokalska - Agnel - Polewka zreali
zowaliśmy w WOK Króla Henryka na łowach}. jednak 
przykre zdarzenie losowe spowodowało rezygnację ]itki. 
I wówczas na prośbę p.Marcheluk, będąc już mocno w tema
cie, podjąłem reżyserię tego widowiska - starając się, aby 
była to Pastorałka staropolska co, tu i teraz, żywa. 

O Teatrze Nowym - jeszcze za życia Kazimierza Dejmka 
i jego dyrekcji reżyserowałem na małej scenie Nowego spek
takl według F. G. Lorki. Przed premierą (ale już po śmierci 
Dyrektora) byłem świadkiem pamiętnych protestów, całego 
zamieszania wokół dalszych losów tej sceny. Dziś życzyłbym 
Teatrowi Nowemu, aby z biegiem przyszłych lat stał się 
znowu miejscem wydarzeń teatralnych - tak w obszarze 
klasyki, jak i nowej dramaturgii. A jest to życzenie bliskie 
wszystkiemu, do czego dążył niegdyś patron tego teatru. 

Jan Polewka 
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Leon Schiller 
(1887-1954) 

Leon Schiller urodził się w roku 1887 w Krakowie 
w rodzinie Austriaków, osiadłej jeszcze w I Rzeczypospoli
tej Obojga Narodów. Od dawna spolszczeni, byli gorącymi 
patriotami. Schillera ukształtował dom rodzinny, młodo
polski Kraków, jego - wcale niedługie - życie obejmuje aż 
cztery epoki: przełom wieków, II Rzeczpospolitą , drugą 
wojnę światową i Polskę Ludową. Działalność w sztuce 
zaczął, będąc uczniem, w słynnym kabarecie Zielony Balo
nik jako pieśniarz. Wędrując po Europie zdobył wszech
stronną wiedzę i wykształcenie w dziedzinach, z których 
składa się teatr: muzyki, plastyki, sztuki ruchu i, rzecz 
jasna, literatury. Zarazem zanurzony w sztuce nowoczesnej 
i zakorzeniony w tradycji, w polskim romantyzmie i sta
ropolszczyźnie, Polak i Europejczyk. Kultem otaczał Ojca 
Teatru Narodowego, Wojciecha Bogusławskiego i Stani
sława Wyspiańskiego, kontynuował ich dzieło Narodo
wego Teatru Ogromnego. Wystawiał Dziady, Kordiana, 
Nie-boskq i zaangażowane społecznie Cyjankali o prawie 
do aborcji i Operę za trzy grosze i stare piosenki w Kra
mie z piosenkami. Ułożył z tekstów ludowych Pastorałkę 
graną przez aktorów zawodowych i amatorów w całej 

Polsce i wszędzie tam, gdzie los rzucił Polaków. Uprawiał 
sztukę wysoką, ale przystępną (zrozumiałą) dla społeczeń
stwa, jak mówił o widzach. Miał temperament działacza 
społecznego, pracował z amatorami, założył przed wojną 
pierwszy w Polsce wydział reżyserski, i wychował przyszłe 
pokolenia reżyserów, inspirował we wszystkich sprawach 
dotyczących teatru. O teatrze wiedział wszystko. Niektó
rzy kpili, że za dużo ... 
Reżyserował w Warszawie, Lwowie, Wilnie, Łodzi. 

Tu był po wojnie rektorem i nauczycielem łódzkiej szkoły 
teatralnej, dyrektorem Teatru Wojska Polskiego, stworzył 
Krakowiak6w i g6rali Bogusławskiego i Burzę Szekspira, 
wielkie dzieła starego artysty. Z Łodzią łączą go więzy 
szczególne (-wdzięczności). Właśnie to „nie bardzo podłe 
miasto", Łódź przyjęło go w latach 30-ych po nagonce 

politycznej w Warszawie, w niej po wojnie spędził ostat
nie szczęśliwe lata w życiu. To dyrektor łódzkiego Teatru 
Nowego, wierny uczeń Kazimierz Dejmek, zapropono
wał swemu Mistrzowi reżyserię, kiedy w rok po przejściu 
Schillera do Warszawy władza ludowa wyeliminowała go 
z teatru. Zmarł w Warszawie w 1954 roku. 

Leon Schiller w Teatrze Wojska Polskiego, Łódź 1949 
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Leon Schiller 

Pastorałka 

Pomysł Pastorałki powstał wiele lat temu przed wojną. 
Misterium o Bożym Narodzeniu miało rozpocząć łańcuch 
widowisk obrzędowych, w skład których weszłyby misteria 
pasyjne i wielkanocne, obrzędy czterech pór roku, wesele 
wiejskie oraz tzw. tańce śmierci. Inny cykl stanowić miały 
ballady ludowe i piosenki staropolskie ujęte w kształt sce
niczny. Przemyśliwałem także nad reinscenizacją dawnych 
komediooper, wodewilów mieszczańskich itp. antyków 
scenopisarskich. 

Te romantyczne odloty w przeszłość wytłumaczyć się 
dają moim „wychowaniem krakowskim". Kraków w latach 
mojego dzieciństwa był jeszcze sceną, na której przez cały 
rok odgrywała się większość owych widowisk ludowych, 
a te zaś, które zaginęły, łatwo dawały się w imaginacji 
odbudować na podstawie ustnej lub pisemnej tradycji. 
A tak się jeszcze złożyło, że od dziecka mogłem grzebać 
w „Kolbergach'', różnych zbiorach pieśni, w starych nutach 
i egzemplarzach teatralnych. Wkrótce potem rozbiła się 
„bania z poezją" nad Krakowem i szary kopersztych zmie
nił się w wielobarwną malowankę. 

To Wyspiański wkroczył do gmachu wzniesionego na 
placu Świętego Ducha (!), tuż obok starożytnego kościółka 
Świętego Krzyża (!). I natychmiast teatr krakowski stał się 
Wawelem, a Wawel w teatr się przemienił. Za poetą-gu
ślarzem wcisnął się przez zapadnie, spłynął z paldamentów 
na stalowych „fługach" i kręgiem scenę opasał korowód 
dobrze nam znanych, a jakby zapomnianych postaci. Spo
tykaliśmy je w szopce, na Rynku, w kościołach i wioskach 
okolicznych, a nie wiedzieliśmy, że są tak piękne i na coś 
w sztuce przydać się mogą. Zaraz też w „żywym teatrze" 
wszystko się przeobraziło i nabrało głębszego sensu: proce
sja i Lajkonik, wesela chłopskie, cwałujące z Bronowic do 
Mariackiego kościoła środkiem rynku, wianki i odpusty 
- a przede wszystkim Wawel i szopka, Wawel wprowa
dzony na scenę w obydwu Legendach, Wyzwoleniu, Bole
sławie Śmiałym, Akropolis; Wawel mający zastąpić Elsynor 
w inscenizacji Hamleta, Wawel pomyślany jako Akropolis 
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krakowski, z teatrem monumentalnym (niby Dionizosa) 
na południowym stoku wzgórza zbudowanym ! A szopka 
krakowska, która zapożyczyła część swej architektury od 
katedry wawelskiej; szopka, której wpływ na fakturę sce
niczną Wesela, Bolesława i większość dramatów Wyspiań
skiego ślepy by zobaczył! 
Cóż dziwnego, że niektórym teatrologom, między 

innymi i mnie, rzucić się musiała w oczy pewna filiacja, 
zachodząca między rudymentami polskiej sztuki scenicz
nej, a mickiewiczowską koncepcją teatru słowiańskiego 
przyszłości? Trójpiętrowość szopki, jej dramat, obejmujący 
w zarysie całość poezji ludowej, a kończący się „wielkim 
proroctwem" - czyż nie o takim teatrze marzył Mickie
wicz w Kolegium Francuskim? Czyż nie pod taki właśnie 
teatr podwaliny kłaść począł Wyspiański? I wierzyliśmy 
wtedy, nieliczni fanatycy polskiego teatru monumental
nego, w rychłą możliwość jego realizacji. Wtedy to nosi
łem się z myślą opracowania scenicznego szeregu widowisk 
ludowych na cały „rok krakowski", a w plany moje wtajem
niczałem kolegę z ławy szkolnej, początkującego wówczas 
aktora, Juliusza Osterwę. 

10 Nie potrzebuję chyba dodawać, że chodziło mi jedy-
nie o ukazanie nowych możliwości scenicznych i przygo
towanie materiału formalnego do inscenizacji wielkiego 
repertuaru polskiego. Stan bowiem tej inscenizacji w owej 
epoce wołało o pomstę do nieba. Nie miałem żadnych aspi
racji dramatopisarskich i nie ambicjonowałem na punkcie 
naukowego „pobielania grobów", czyli rekonstrukcji sta
rożytności teatralnych. Z konieczności jednak musiałem 
teoretyzować. Ale w moich podróżach po całym obsza
rze dziejów teatru, odbywanych pod kierunkiem mistrza 
mojego i przyjaciela Edwarda Gordona Craiga, nie stra
ciłem łączności z dawnym marzeniem. Owszem, myśl 
przeciwstawienia teatru monumentalnego rozpanoszonej 

a ziemiach polskich tandecie pseudoliterackiej, pseudo
olskiej i pseudorealistycznej, dziś jeszcze, najspokojniej 

,~ świecie uwającej widownie naszych teatrów „eklek-

(~ S &m ~~ą _p~sta· ę ~!~t~c~~:~:~;cs~~z:;t::~~e~:~::~;~~~ 
ne 1 szab nowego niby-realizmu techniki dramatopisar-
skiej, Ił..:.-torskiej i formy inscenizacyjnej. 

Woj ;f -~o niej nastąpiło, nauczyła pracow
ników ztu/ . ania ich nie mogą ograniczać się li 

,.,.. ~. 
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tylko do wysiłków czysto artystycznych, że „sztuka jest 
bronią" i że pierwej należy organizować „teatr wojujący'', 
zanim się plany „teatru triumfującego" kreśli. Ten nowy 
pogląd na społeczne zadania teatru nie od razu wycisnął 
piętno na mojej pracy reżyserskiej i inscenizacyjnej. Dosyć 
osamotniony na drodze do reformy teatru konwencjonal
nego, musiałem przyjąć taktykę posuwania się naprzód 
etapami- Wynikł stąd przymus chwilowego cofnięcia się 
i odrobienia rzeczy jeszcze nie zrealizowanych, a dla dal
szego rozwoju koniecznych (stylizacja „starego teatru", 
inscenizacja widowisk nierealistycznych, abstrakcjonizm 
inscenizacyjny). Z tego właśnie okresu datuje się Pastorałka 
oraz szereg widowisk religijnych, ludowych, stylizowanych 
komediooper itp., grywanych w Reducie i w pierwszych 
miesiącach Teatru im. Bogusławskiego. Pastorałka jest 
tylko dokumentem pewnego okresu mej pracy teatralnej. 
Niczym więcej. 

Temat zasadniczy Pastorałki, ozdobiony licznymi inter
mediami i bardziej szopkowo niż misteryjnie ujęty, ukazał 
się po raz pierwszy na scenie Teatru Polskiego w Warsza
wie w roku 1919. Konstrukcja sceny, pomysłu Wincentego 
Drabika, naśladowała szopkę krakowską, pozwalając akcji 
rozwijać się na dwóch piętrach i w bocznych wieżycach. 

Tekst i forma nowej wersji kształtowały się w latach 1923 
i 1924 w Reducie. Tu zdecydowałem się uwypuklić wszyst
kie momenty misteryjne, a folklor przedstawić, że się tak 
wyrażę „na surowo", bez kunsztownych wymysłów i bur
leskowych przejaskrawień „zawodowego" teatru. Zamie
rzeniom 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 innych scenach, w innych warunkach 
artystycznych i w innym nastroju nie dał się powtórzyć. 

Godzi się zaznaczyć, że aktorzy redutowi w owym czasie 
z humorem ludzi świętych uprawiali cnotę niewiarygodnej 
wprost nędzy, co nie przeszkadzało im śpiewać, tańczyć, 
grać najmniejsze role, statystować, sporządzać rekwizyty 
i kostiumy - bezimiennie, gdyż afisz nie podawał ich 
nazwisk. 

Nie mogąc inaczej tym arcydoskonałym kolędnikom 
wyrazić nieskończonej wdzięczności, dekonspiruję po raz 
pierwszy nazwiska głównych wykonawców Pastorałki: 
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MARIA - Mysłakowska, JOSEPH - śp. Turczyński 

i Zbyszewki, ARCHANIOŁ MICHAŁ - Żabczyńska 
i Knobelsdorf, ARCHANIOŁ GABRYEL - Żabczyń
ski, ADAM - Jaracz i Brodzikowski, EWA- Perzanow
ska, Kuncewiczówna i Wiercińska, KRÓL KACPER -
Kochanowicz, KRÓL MELCHER - Wierciński, KRÓL 
BALTAZAR - Miciński, KORYDON - śp. Poręba 

i A. Wasiel, MAŚCIBRZUCH - Zbyszewski i Arnoldt, 
DAMETA - Zawistowski, CHLEBUARAD - Żab
czyński, RYCZYWÓŁ - B. Wasiel, BARTOS - Kier
nicki, ŻYDEK - Jamiński, RABIN - Janicki, HEROD 
- Chmielewski, HERODOWA-Hohendlinger i Kunina, 
KARCZMARKA- Jakubowska, ŚMIERĆ - Hollakow
ska, Hohendlinger i Życzkowska, DIABEŁ - Zawistow
ski. 

Reduta w swych pierwszych podróżach po całej Polsce 
opierała repertuar przeważnie na Pastorałce, Misterium 
Wielkanocnym i piosenkach ludowych i staropolskich insce
nizowanych przeze mnie (Pochwala wesołości). 

Poza Redutą, wystawiały Pastorałkę następujące teatry: 
krakowski, toruński, bydgoski, lubelski (pod dyrekcją Sta
nisławy Wysockiej), dwukrotnie Teatr Nowy w Poznaniu 
i Teatr im. Bogusławskiego w Warszawie. 
Muzykę do Szopki staropolskiej (granej w roku 1919 

w Teatrze Polskim) w liczbie 80 numerów skomponowa
łem sam. Częścią tego materiału, odpowiednio zmodyfi
kowanego, posłużyłem się w roku 1923 w Reducie. Nie 
mając pieniędzy na orkiestrę kierownictwo Reduty orzekło, 
abym ja akompaniował do śpiewów na fortepianie usta
wionym na widowni - i jak twierdzili Osterwa i Lima
nowski, tak było najlepiej. W roku 1924 skorzystaliśmy 
ze współpracy naszego „brata muzycznego", świetnego 
organisty i choralisty, Bronisława Rutkowskiego. Wów
czas to część muzyczna Pastora/ki wzbogaciła się o szereg 
chorałów z roku 1635, a muzykę ludową zainstrumentował 
Rutkowski na zespół smyczkowy i klarnet. W Teatrze im. 
Bogusławskiego wykonano Pastora/kę z muzyką w ukła
dzie moim i jednego z najwybitniejszych dziś przedstawi
cieli młodej muzyki polskiej, Jana Maklakiewicza. 



Bohdan Wasiel 

W„Reducie" 

Mój kontakt z Leonem Schillerem, począwszy od roku 
1922 aż do roku 1945, był ciągłym zbliżaniem się do jego 
pracy i niezmienną od niej ucieczką. Lecz gdyby późniejsza 
działalność Schillera składała się z samych tylko pomy
łek, Redutowa Pastorałka wystarczyłaby mu za tytuł do 
chwały. 

Schiller zaczął pracować w „Reducie" po bez mała dwu
letnim okresie istnienia jej w Warszawie i utrwalenia sobie 
przez nią opinii teatru awangardowego. 
Jesienią zaproponował Osterwie wzięcie na warsztat 

teatralny sztuki Złoty płaszcz (dramat sieroty chińskiego 
poszukującego swych przodków). Sztuka ta, w zręcznej 
adaptacji Słonimskiego i w inscenizacji Schillera, miała 
rozpocząć prace nad równoległą przybudówką „Reduty", t.j. 
teatrem jej studiów. W „Reducie" Osterwa grał wyłącznie 

14 sztuki repertuaru rodzimego. Równoległa scena studiów 
miała być wolna od tego krępującego założenia. 

Traf jednak zrządził inaczej. Zbliżające się święta 

Bożego Narodzenia i niedomagania Osterwy, który grał 
prawie w każdej sztuce lub czuwał osobiście nad jej przygo
towaniem, zmusiła kierownictwo „Reduty" do zdjęcia Zło
tego płaszcza z prób czytanych i analiz tekstu. Schillerowi 
powierzono zespół i Instytut Reduty, który był młodym 
narybkiem, składającym się z ludzi po ukończonych stu
diach dramatycznych, uniwersyteckich oraz tych wszyst
kich, których pociągało nowatorstwo teatralne „Reduty". 
Mając pod ręką wytrawnego teatrologa w osobie Schillera, 
zwrócono się do niego by zechciał skorzystać z tego peł
nego zapału materiału ludzkiego„ wystawiając coś ze swo
ich prac. Ponieważ zbliżało się Boże Narodzenie, wybór 
padł na Pastorałkę, zbiór tekstów, starych kolęd i melodii 
ludowych, pieczołowicie wyszukanych, zebranych, opraco
wanych tekstowo i muzycznie przez Schillera i ułożonych 
planowo w jedno widowisko trzyaktowe. Wziął w nim 
udział cały zespół (60 osób), a niektórzy aktorzy grali 
nawet kilka postaci. W ciągu trzech tygodni Pastorałka 
była gotowa. 

Osiągnięto wynik niespodziewany. Sztuka weszła do 
żelaznego repertuaru „Reduty" i ciągle wracała na afisz, 
stanowiąc zawsze ratunek przy zachwianiu repertuaru. 

Na pierwszy plan wybił się Jaracz, grał anonimowo 
chłopa odtwarzającego prarodzica Adama. Ta mała rólka, 
prawie epizod, w ujęciu Jaracza była czymś niezwykłym 
w swej prawdzie i szczerości przeżycia, modlitewnego 
przejęcia się chłopa polskiego. 

Schiller po raz pierwszy zetknął się w pracy z zespołem, 
choć nierównym aktorsko, ale scementowanym ideą i zapa
łem. Zapał ten udzielił się i reżyserowi. Do dziś widzę 
przyciężkiego Schillera, z nieporadnie unoszącymi się 
rękami, gdy śpiewając zaczął nagle tańczyć, przytupywać, 
biegać od jednego aktora do drugiego. Dwoił się i troił, 
zapomniał nawet o nieodłącznym papierosie palonym 
sznureczkiem, o niezbędnej czarnej kawie, dostał skrzy
deł - współtworzył. 

W roku 1944 w obozie jenieckim w Murnau wrócił 
w rozmowie ze mną do tych czasów. Przyznał, że był 
wtedy najbliższy ideałowi wielkiego, twórczego osiągnię
cia reżyserskiego; ta pełnia osiągnięcia nigdy się już w jego 
pracy nie powtórzyła. 

O wrażeniu, jakie robiła Pastorałka świadczy następujący 
wypadek. Popularny w świecie teatralnym drukarz afiszów 
i programów Syrewicz zjawił się któregoś · a widowni 
w otoczeniu licznej rodziny; zasiedli w pie s rzędach 

W drugim akcie podczas sceny adoracji a ielski chwi 
największego napięcia, trzy córeczki Syr ły ię 

z krzeseł, aby zajrzeć do żłóbka. Ojciec ążył rz·vł'ir,,,.Jł"'r 

mać dwie; trzecia, najmłodsza, wyrw "ię/przemocą;. 
wbiegła na sceną ze złożonymi ami, zajrzała do żłóbka 
i jakby olśniona przysiadła prz nim i fo ~ozycji .zost~ła 
do opuszczenia kurtyny. Ale potem'Jrozwohła OJCU 

zabrać się na widownię, dopier interwenc·~ Matki Bos · · 
(Mysłakowskiej) skłoniła ją do opus ema scen . 
Przeciągająca się choroba Osterwy zmus '_ SchillR a 

i zespół do pracy nad misterium O cud~ny_.j 
Zmartwychwstaniu Pańs~im Miko '_ z Wi~o · a: 
Schiller dobudował do mego w p 1 d~rrl~ 1ek . 
ujęcie reżysersko-inscenizator ~ s me tac1 
Chrystusa światłem reflektora, angelii). 
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W następnym sezonie Schiller wystawił Nowego Don 
Kiszota Fredry z muzyką Moniuszki. W przygotowaniu 
partii chóralnych i wspólnych opracowań harmonicznych 
przyszedł mu z pomocą Bronisław Rutkowski, młody 
muzyk, kompozytor i profesor klasy organowej konserwa
torium warszawskiego Nowego Don Kiszota opracowanego 
w Spale, w gościnie u Prezydenta Wojciechowskiego. 

Poza tym widowiskiem przygotował Schiller jeszcze 
wieczór piosenek staropolskich i ludowych zebranych przez 
siebie oraz zaczerpniętych ze zbioru Bartelsa. 
Następny sezon Schiller rozpoczynał już we własnym 

Teatrze im. Bogusławskiego. 

Wiadomofci, Londyn 1955 rok. 

Andrzej Łapicki 

Orzeł,jeszcze z koronq 

Była to chyba zima z 1942 na 43. Ciocia Jadzia, nasza 
opiekunka, dama klasowa, kierownik wykształcenia pod
ziemnego PIST-u - osoba najbliższa i najserdeczniejsza, 
jaką w tym wilczym zawodzie spotkałem - otóż Ciocia 
Jadzia, czyli pani Turowicz, po którejś lekcji w jej żolibor
skim mieszkaniu poleciła mi zostać i z miną wielce tajem
niczą oznajmiła mi, że Leon Schiller rozpoczyna próby do 
widowiska, którym ma być otwarta Polska Niepodległa. 
A ja mam w nim wziąć udział. 

Nie będę opisywał zaskoczenia, szczęścia, emocji, pod
niecenia, słowem, stanu euforii, którego już nigdy potem 
nie zaznałem. 

W oznaczonym dniu, na pewno była to niedziela, 
zadzwoniłem do drzwi mieszkania na piątym piętrze gma
chu Prudentialu na placu Napoleona (za okupacji Post
platz), dawniej płac Warecki, dziś Powstańców Warszawy. 
Na drzwiach bilet wizytowy informował, że mieszka tu 
Leon Schiller de Schildenfeld. Za drzwiami rozległy się 
ciężkie kroki, drzwi się otworzyły i zostałem powitany 
przez pana Leona z wyszukaną grzecznością. Tę grzecz
ność zapamiętałem jako cechę wyróżniającą pana Leona 
nawet w tamtej epoce. Nigdy widząc go na ulicy nie zdą
żyłem się pierwszy ukłonić, to on z odległości kilkudzie
sięciu metrów zdejmował pierwszy kapelusz, charaktery
stycznym gestem od tyłu, może by nie zburzyć niewielkiej 
„pożyczki"? 

A więc zostałem wprowadzony do pokoju, bardzo 
jasnego i wypełnionego książkami od podłogi do sufitu, 
zalegającymi proste drewniane półki. Przez otwarte drzwi 
widziałem drugi pokój w amfiladzie i również ścianę 
z książkami. W pierwszym pokoju za stołem, ciemnym 
stylowym, na kanapie, na tle szarego kilimka siedział p. 
Gustaw Buszyński, mrożąc mnie krytycznym spojrze
niem przez monokl. Pamiętam jeszcze mojego profesora 
Wyrzykowskiego, Marię Malanowicz i jeszcze ze dwie 
osoby, młodych, dotąd mi nieznanych aktorów. Pan Leon 
zapowiedział, że oto rozpoczynamy próby z Akropolis, 
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która to sztuka otworzy teatr w Polsce Niepodległej - teatr 
w ogóle, a Teatr Polski w szczególności . O Szyfmanie nie 
było mowy, dużo było natomiast o Craigu, i oczywiście, 
o Wyspiańskim, ale raczej jak o bliskim znajomym. Ja mia
łem grać Posąg Potockiego, na szczęście do czytania nie 
doszło, bo umarłbym ze strachu. 

W kilka tygodni po tej pamiętnej wizycie, również w nie
dzielę, zadzwonił do mnie p. Dziunio Wierciński i głosem 
tajemniczym przekazał mi równie tajemniczą informację, 
że brat Albert pragnie mnie natychmiast widzieć. Brat 
Albert był jednym z pseudonimów Pana Leona, który 
wówczas przechodził okres mistyczny. Co było robić, 
traktując polecenie jako rozkaz, ruszyłem w drogę z placu 
Narutowicza na plac Napoleona. Sęk w tym, że była to 
słynna niedziela, w czasie której wywieziono pół War
szawy do Majdanka. Przemykając się wśród bud gestapo, 
żandarmerii, policji, wyskakując z tramwaju, klucząc jak 
zając, po paru godzinach dotarłem przed drzwi ze znanym 
mi już biletem wizytowym. 
Zadzwoniłem, rozległo się człapanie, otworzył Pan Leon 

w czarnym ubraniu i w bamboszach. Ucieszył się na mój 
widok: 

- Dobrze, że pan przyszedł. Widzi pan tu jest pilna 
sprawa. Trzeba zanieść tę makietę Akropolis naJaworzyń-

', ;"\ ską. do profesora Pronaszki; ja, wie pan, nie wychodzę, bo 
\' "I ) łapią. 

J- ~ • ~Oszczędzę komentarza co sobie wtedy pomyślałem, co 
( ~ - ~iałem zrobić z makietą, ale w końcu zaniosłem ją na 
~worzyńską, znowu uciekając, klucząc itd. 
~Pewną zapłatą za moje trudy był okrzyk pana Pro

aszki: 
- Jezus Maria, czy ten Lulek zwariował, dziś pana z tym 

wysyłać, przecież to może poczekać. 
No i rzeczywiście poczekało. 
Tej samej zimy przeżyłem rzecz niezwykłą, a mianowicie 

wyprawę do Henrykowa, gdzie zakładem dla upadłych 
dziewcząt kierowała siostra Benigna, w swym pierwszym 
wcieleniu aktorka Stanisława Umińska, która całym swym 
życiem odpokutowała strzał skracający męki jej nieuleczal
nie chorego narzeczonego, pisarza Żyznowskiego. Otóż 
w tym zakładzie Leon Schiller wystawił jedno ze swych 
najpiękniejszych przedstawień - Pastorałkę. Publiczność 

- pamiętam Miłosza, Andrzejewskiego, Lutosławskiego, 
wielu aktorów, moich profesorów Wiercińskiego i Korze
niewskiego - słowem, cała Warszawa - zebrała się na nie 
istniejącej już stacji Warszawa-Most, koło nieistniejącego 
mostu Kierbedzia i stamtąd kolejką wąskotorową ruszyła 
do Henrykowa. W zakładzie ss . Samarytanek czekało na 
nas przeżycie niezwykłe . Pastorałka w wykonaniu dziew
cząt - wypuszczonych z więzień kryminalistek, prostytu
tek, reedukowanych przez siostry w Henrykowie. Nigdy 
nie zapomnę Matki Boskiej z głową ogoloną więziennym 
zwyczajem, z krótkim odrostem szczeciniastych włosów. 

Było to wzruszające, piękne, proste i niezwykle prawdziwe 
widowisko. Poetyckie i przejmujące deszczem metafizyki 
zarówno publiczność, jak i wykonawców. A potem jesz
cze skromny klasztorny posiłek i nieszpory z pięknymi 
śpiewami gregoriańskimi ss. Samarytanek. I niezwykłej 
łagodności i dobroci pełna - twarz siostry Benigny. 
Następny wyjazd do Henrykowa już nie był tak udany. 

Gody weselne nie miały tej poezji i prostoty Pastorałki, 
ludowość była stylizowana i nieszczera. Nie pomógł akom
paniament pana Leona na fisharmonii. Ponieważ były to 
imieniny siostry Benigny albo może rocznica jej obłóczyn 
- w każdym razie było to lato 1943 - program uzupełniły 
życzenia artystów, przemówienie pana Leona, częściowo 
po łacinie, niezbyt fortunne recytacje i gwóźdź programu 
- Ave Maria odtańczone przez Tacjanki w niebieskich 
tunikach z literami TW. Tu już była atmosfera bliska 
skandalu. Siostra Benigna z niewzruszoną słodyczą i spo
kojem wpatrywała się w produkcje, pan Leona mruczał coś 
swoim basem i wciskał klawisze fisharmonii, wśród gości 
panowała konsternacja. 

Po koncercie ujrzałem widok, którego nigdy nie zapo
mnę: w kącie ogrodu pod jakąś ścianą przysadzista postać 
Pana Leona wbijana w mur przez wychudłą sylwetkę pana 
Dziunia i niezwykle agresywnego, atakującego wino
wajcę - profesora Bohdana. Pan Leona miał minę chłopca 
w krótkich spodenkach, który nabroił i pewno zaraz się 
rozpłacze. 

Ale i tak nic nie zatrze w pamięci tej Pastorałki z zimy 
1943 - tych Marii Magdalen odkupiających swe życiowe 
grzechy przez sztukę, przez teatr najpiękniejszy, teatr 
poetycki. 
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Jeszcze pamiętam kilka prób z Akropolis - już w miesz
kaniu naszej koleżanki Brzezińskiej - na ul. Poznańskiej. 
Serce podchodzące do gardła wyschniętego z tremy, kiedy 
miałem się odezwać jako Potocki. I ostatnia próba, na któ
rej dowiedzieliśmy się, że cześć obsady padła ofiarą słynnej 
rzezi w barze „Pod Kotarą" na Mazowieckiej, w przeddzień 
tej ostatniej, jak zwykle niedzielnej, próby. Jeszcze jakieś 
prywatne spotkanie tuż przed Powstaniem, jakaś piosenka 
Berangera, zanucona przez pana Leona po kieliszku wódki 
- i zobaczę go dopiero w grudniu 1945 roku na podwórku 
Teatru Wojska Polskiego w Łodzi. Wyprężę się, przy
kładając dwa palce do mojej biednej rogatywki z orzeł
kiem bez korony, i pan Leon odpowie mi swym ironicznie 
pobłażliwym uśmiechem, przykładając całą dłoń do swego 
czarnego beretu z orłem, jeszcze z koroną. 

1987 

Jarosław Kilian 

Moje pastorałki 

Jako dziecko grywałem w jasełkach w swojej parafii. Ich 
układ był zaczerpnięty właśnie z Schillerowskiej Pastorałki. 
Role rozdzielano tak, że grzeczne dzieci grały Najświętszą 
Panienkę, Świętego Józefa, pasterzy, Trzech Króli. Mniej 
grzeczne - Heroda, Diabła . . . Mnie natomiast przypadła 
rola osła ... 

Kilkanaście lat później jako student uniwersytetu, jeszcze 
zanim rozpocząłem studia w szkole teatralnej, w ciemną 
noc stanu wojennego razem z kolegami wystawiłem Pasto
rałkę w kościele Św. Krzyża. Chwila była osobliwa. Drzwi 
pod figurą Chrystusa otworzyliśmy na oścież. Józef i Maria 
szli w śniegu, na zewnątrz iskrzyły koksowniki. Pastorałka 
znaczyła być może w tamtym kontekście, w tamtych cza
sach, coś więcej. 

Wiele razy potem wracałem do Pastorałki, zrobiłem ją 
m.in. w Teatrze Miejskim w Gdyni. Z tą Pastorałkq wiąże 
się jedno z najwspanialszych moich wspomnień. 
Uczestniczyłem w sesji pt. Widzialne i niewidzialne, 

zorganizowanej przez profesora Boguckiego w Laskach 
pod Warszawą. Tam pokazaliśmy naszą Pastorałkę z udzia
łem niewidomych dzieci. Był to teatr „dotykowy". Aktorzy 
improwizowali - Herod leżał na ziemi, dzieci „oglądały" 
go rączkami. Pamiętam do dziś, jak weszły anioły - doro
słe aktorki - i rycząc jak bobry, prowadziły za rączki małe 
aniołki - niewidome dzieci. Te dzieci pokazywały paste
rzom drogę do Betlejem - pokazywały we wszystkich kie
runkach, i w tym była taka siła ... 

Stawiamy sobie często pytanie, czy nasza praca ma sens? 
To był jeden z tych nielicznych momentów, kiedy wiedzie
liśmy, że warto to robić. Dla tego wzruszenia, które nam 
te dzieci dały. 

Teatr Polski w W arszawie, „Scena Polska"' 7/2004 

21 



Adam Kilian 

Nie mogłem widzieć Schillerowskiej Pastorałki z 1923 
roku, żałuję - grano ją w styczniu, a ja urodziłem się 
w lutym. Moje najwcześniejsze wspomnienia, pierwsze 
jasełka, pastorałki to kraj lat dziecinnych - Lwów. W para
fii św. Magdaleny po raz pierwszy zobaczyłem anioły i dia
bły. 

Pierwsze ważne zetknięcie z theatrum przypadło na lata 
wojny. Był rok 1942. Wracaliśmy z ziemi przeklętej, prze
kroczyliśmy Morze Kaspijskie. Jako żołnierz II Korpusu 
Armii Andersa przygotowałem pastorałkę . Byłem reżyse

rem, scenografem i uczestnikiem. Chłopcy wszystko znali 
na pamięć, wiedzieli jak grać. 
Jesteśmy w Iraku. Kamienna pustynia. Zaświeciła pierw

sza gwiazdka. Armia siadła po jednej stronie kanionu, po 
drugiej zaaranżowaliśmy scenę. Pożyczyliśmy od Arabów 
300 baranów, z puszek od konserw zrobiliśmy im dzwo
neczki, żeby zbyrcały jak u nas w Tatrach. Hajdawery, jak 
mawiał Sienkiewicz, zostały udekorowane parzenicami. 
Był i bocian, i Herod, i Turoń, i Żyd, i Rabin, i Dziad, 
i diabeł, i anioły ... wszystko jak trzeba. 
Pamiętam generalizacja siedziała pod namiotem. Prze

bieraniec Żyd chował koniaki do worka, jeden generał 
nawet się zorientował i zaczął „wycofywać" co lepsze 
trunki. Atmosfera była radosna, świąteczna, a generało
wie bardzo gościnni. Diabeł podał jednemu z nich, może 
nawet Andersowi, nie pamiętam, łapę malowaną pastą do 
butów i zostawił „diabelski" ślad. 

Teatr Polski w Warszawie, „Scena Polska" 7/2004 



Wacław Radulski 

Wspomnienie z przedstawienia 
Pastorałki w Tockoje w Rosji 
Sowieckiej (25 XI/ 1941) 
w Teatrze Polowym ośrodka 
organizacji armii Andersa. 

... ażeby salka teatralna mogła zmieścić więcej widzów, 
usunięto ławki i wszyscy, z wyjątkiem pierwszego rzędu, 
stali. Tłum ten party od tyłu rytmicznie się kołysał. Prze
ważały jeszcze łagierne fufajki i buszłaty, chociaż widziało 
się już nieco nowych angielskich mundurów, które nadeszły 
z Persji i były stopniowo rozdzielane. Na zewnątrz około 

24 piętnastu stopni mrozu, wewnątrz budynku około dwu 
stopni poniżej zera. 

Pianista rozpaczliwie woła mnie na scenę. Otóż kłęby 
pary oddechu widzów osiadły na klawiszach i część z nich 
zamarzła. Poza tym klawisze były zbyt zimne, aby grać 
gołymi rękami. Pianista dostaje rękawiczki, piecyk wynosi 
się z garderoby, w której przebierają się aniołowie i ustawia 
obok pianina. Nowe skargi. Pasterze mogli być ubrani cie
pło, ale biedni aniołowie musieli mieć przynajmniej jedną 
rękę obnażoną. Urządziliśmy to w ten sposób, że jeden 
rękaw fufajki był podwinięty, a prześcieradło zakrywało 
resztę łagiernego stroju. Więc te obnażone ręce od mrozu 
nabrały koloru niebiesko-czerwonego i na tle białych prze
ścieradeł wygladały jak świeżo poparzone. Zaaplikowali
śmy wazelinę i mąkę i jakoś wyglądało. 
Całość mimo kataru i zachrypniętych głosów szła 

składnie, aż do pewnego momentu. Otóż było zarzą
dzenie zabraniające jakichkolwiek wzmianek o łagrach 
na scenie, ani też w powielanej gazecie. Targowałem się 
uparcie o zezwolenie na wejście, w scenie adoracji, postaci 
łagierników. Chodziło mi już tylko o strój, a nie o tekst, 
który był wyprany z jakichkolwiek aluzji. Uzyskałem 

zezwolenie i oto zza kulis wszedł na scenę jeden z aktorów 
w zniszczonym stroju łagrowym. Wyczuliśmy od razu, jak 
widownia przestała się kołysać i zamarła. Nikt nie kaszl
nął. Łagiernik chwiejącym się krokiem doszedł do żłóbka 
i runął na kolana. Powiedział tylko tyle: „ I my przyszliśmy 
do Ciebie, Najsłodszy Jezu ... " - i przerwał.Usłyszeliśmy 

z widowni szlochanie. Zza kulis zobaczyłem płaczącego 
generała Rakowskiego, który świeżo wrócił z północy. 

Obok i z tyłu, bezwstydnie płakali inni. Właśnie miał się 
odezwać zza kulis bardzo cichutko chór aniołów. Dałem 
znać przerażonemu pianiście, żeby zaczynał. Ale zamiast 
chóru usłyszałem tylko jeden-dwa głosiki. Reszta rów
nież miała rozmazane łzami twarze. To było zbyt jeszcze 
bolesne. Chwila, o której marzyli wszyscy może jeszcze 
tydzień, może jeszcze miesiąc temu, rozsiani gdzieś po 
Pieczarach, Kałymach. Pianista grał coraz głośniej, ja 
zacząłem śpiewać razem z aniołami. Potem opadła kurtyna 
i po przedstawieniu dostaliśmy dużo bardzo gorącej zupy. 
Pamiętam jej smak. 

Leon Schiller Pastorałka Instytut Teatralny im. Z .Raszewskiego 
Warszawa 2005 
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O Leonie Schillerze 
Z KAZIMIERZEM DEJMKIEM rozmawia ANDRZEJ WANAT 

ANDRZEJ WANAT: Jest Pan reżyserem, w którego pra
cach najwyraźniej widać kontynuację Schillerowskiej myśli 
i wyobrażeń o teatrze. To fakt oczywisty i podręcznikowy. 
Dlatego pytam o żywotność tej myśli w naszych czasach. 

KAZIMIERZ DEJMEK: Zanim się nad tym zastano
wimy - trzeba by sobie najogólniej powiedzieć, co to zna
czy „teatralna myśl Schillerowska"? 

W moim rozumieniu składajq się na niq idee teatru popu
larnego, monumentalnego, niechęć do kulturalnego elitary
zmu, przekonanie, ie sztuka adresowana do szerokich krę
gów ważniejsza jest niż przeznaczona dla wybranych .. . 
Zresztq, być może należałoby zaczqć od przywołania etosu 
polskiego inteligenta, często procentującego lewicowo-de
mokratycznymi postawami. 

Demokratyczna lewica .. . No tak, ale to pojęcie też wymaga 
uściśleń. A na dodatek tego się dzisiaj nie nosi. Pozostańmy 
więc przy owym inteligenckim etosie, ukształtowanym 
u nas chyba w połowie XIX wieku. Schiller bez wątpienia 
przez całe życie był jego wyrazicielem. Miał poczucie misji, 
posłannictwa, odpowiedzialności za sprawy ogólne, chciał 
nauczać, zmieniać, zbawiać świat i ludzi. 

To jednak, co różniło Schillera od większości ówczesnych 
(a także dzisiejszych) inteligentów, to jego naturalny zwią
zek z kulturą ludową, plebejską. I nie było w tym cienia 
sentymentalnego ludomaństwa ani typowego dla inteligen
tów protekcjonalizmu. Kiedy fascynował się znaleziskami 
i zapisami Kolberga, nie przeciwstawiał tej muzyki i poezji 
jakiejś „wysokiej kulturze". Kiedy czytał romantyków, to 
mimo mistycznych wzlotów dostrzegał w ich pismach rów
nież głębokie, sięgające źródeł kultury ludowej podstawy. 
Zresztą sprawa jest szersza, wykraczająca poza sferę sztuki. 
Schiller, świetnie zaznajomiony z wyrafinowanymi intelek
tualnie koncepcjami francuskich modernistów katolickich, 
zachowywał jednocześnie ogromny szacunek dla tej naszej 

ludowo-katolickiej, „lechickiej" i zawsze trochę pogańskiej 
religijności. Wynikały z tych dwóch punktów widzenia 
zapewne jakieś trudności, być może niełatwe do pogo
dzenia z kościelną ortodoksją, ale to już osobne sprawy. 
Podkreślam tylko wybitną i wyróżniającą cechę Schillera: 
on miał poczucie ścisłego związku z kulturą plebejską, 
nie tylko zresztą chłopską, oraz wyjątkową świadomość 
korzeni, z których wyrosła narodowa kultura. 

Pozwoli Pan, że pytajqc o żywotność tradycji Schillerow
skiej wystqpię w roli adwokata diahła. Schiller myślał 
głównie o wielkich scenicznych przedstawieniach i widow
niach. Dziś mamy do czynienia z postępujqcym zjawiskiem 
elitaryzacji i kameralizacji teatru dramatycznego. 

Teatr „klubowy" dla grona wtajemniczonych jakoby, teatr 
ezoteryczny, teatr pantomimiczno-plastyczno-filozoficzny 
i tak dalej, i dalej to reakcja na kulturę masową . Czas, 
w którym Schiller myślał i działał, różnił się od naszego, 
więc nie dziw, że swój teatr wywodził z Mickiewicza, 
a przede wszystkim Wyspiańskiego. On się nie mieścił 
nawet na dużej scenie. Szukał - nie on jeden zresztą (przy
pomnijmy tu Galla czy Syrkusa) - innych przestrzennych 
możliwości, ale musiał pracować tam, gdzie miał na to 
szansę. Czy udało mu się spełnić marzenia o teatrze 
ogromnym i jego powszechnej widowni? W pewnej mie
rze tak, u początku drogi, w Teatrze im. Bogusławskiego. 
Ale prześcignął go Osterwa swoim Księciem Niezłomnym 
w Krzemieńcu. 

I dzisiaj szarpiemy się ze sceną tradycyjną. Awangardyści 
i konserwatyści także próbują uciec od włoskiego pudełka, 
publiczność też woli szczególne i niekonwencjonalne 
miejsca: hale fabryczne, kościoły, dworce, piwnice itp. Na 
przedstawienia w zwykłych teatrach patrzy natomiast jak 
na „żywy" ekran telewizyjny. Za chwilę będziemy mieli 
wielkie trzywymiarowe telewizyjne ekrany i wtedy telewi
zja w ogóle unicestwi klasyczną sceną włoską. Te dzisiejsze 
wyrazy niezgody na tradycyjne przestrzenie teatralne są 
dla mnie zrozumiałe. Wynikają z jakiejś - wciąż jeszcze 
niejasnej - lecz głębokiej duchowej potrzeby, najczęściej 
jednak z mody, bywa że głupkowatej, lecz ducha czasu 
wyrażającej. Trudno mi się natomiast zgodzić z kwestio
nowaniem roli słowa w teatrze. Reżyserskie i aktorskie fiki-
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-miki nie zastąpią literatury, która jest źródłem i podstawą 
europejskiego teatru. 

Skoro mowa o literaturze. Fundamentem teatru Schillera 
byłrepertuar romantyczny ... 

No i co z nimi robić w tych morderczych dla romantyzmu 
czasach? Przeczytałem niedawno raz jeszcze wszystkie 
dramaty Słowackiego. Przyniosła mi ta lektura wiele rado
ści, ale i wiele smutku. Bowiem sądzę, że dramaty Adama 
Asnyka bardziej są dziś stosowne. Brakuje nam po prostu 
absolwentów galicyjskich gimnazjów. 

Teatr ogromny jest dzisiaj niemożliwy ... 

Mniemam, że to się udało naprawdę tylko raz: starożyt
nym Grekom. Lecz był to teatr odświętny, a nie młócący 
codziennie swoje przedstawienia, jak kino, seanse fil
mowe. 

Jeśli mamy dziś do czynienia z jakimś wariantem teatru 
ogromnego, to nie w teatrze dramatycznym, tylko w ope
rze. Teatr operowy rzeczywiście miewa dzisiaj taką skalę 
i coraz bardziej powszechny zasięg. Być może na tej płasz
czyźnie da się odnaleźć jakieś analogie z ideami Schillera. 
Jego teatr miał przecież silne muzyczne podstawy. Był 
komponowany wedle reguł muzycznych. 

Żywioł muzyczny był źródłem i rdzeniem teatru grec
kiego. Wygląda na to, że historia zatoczyła koło. Rozkwit 
i powszechność opery to ważki sygnał powrotu do źródeł. 
I pierwszym prawem teatru przyszłości będzie prawdopo
dobnie jego odświętność . 

Schillerowska tradycja jest więc martwa? 

Dokładnie dwadzieścia lat temu, w dyskusji na łamach 
Teatru pogląd o martwocie Schillerowskiej tradycji wykła
dali Axer, Korzeniewski, Kosiński, Filler. Pośpieszyli się 
wtedy z tą opinią. Lecz dzisiaj teatralna myśl Schillera 
- skupiająca najważniejsze doświadczenia nowoczesnej 
kultury teatralnej - rzeczywiście stała się niepotrzebna, 
spoczęła w archiwach. Schiller nie nadaje się na teatral
nego patrona naszej spazmatycznej, konwulsyjnej i pełnej 
zamętu epoki. Wie Pan, każdy ma takiego Hamleta, na 
jakiego go stać i na jakiego sobie zasłużył. Ale chociaż 

z niepokojem i nie bez poczucia katastrofizmu patrzę 
w przyszłość, to jednak wierzę, że kiedy wydobędziemy 
się z tej opresji, kiedy człowiek wygra już z komputerem 
i umieści go na właściwym miejscu, wtedy wrócimy do 
idei Leona Schillera. Poczucie transcendencji, rozumie
nie nędzy i wielkości człowieczej, marzenie o społecznej 
sprawiedliwości, rycerska i czuła służba dla Piękna, Dobra 
i Prawdy - te istotne składniki jego teatralnej myśli nudzą 
nas dzisiaj i śmieszą swoją staroświecczyzną . Podejrze
wam, że w tej właśnie chwili Stary, przysłuchując się naszej 
gadaninie, zasiadł na jakiejś chmurce do niebiańskiego 
pianina i gra sobie, i podśpiewuje swoją Pelerynkę ku zgor
szeniu aniołków i zachwytowi diabełków. Chcę przez to 
powiedzieć, że się go tak łatwo nie pozbędziemy, choć 

ochoty są wielkie. 

"Teatr" 1994, nr 3. 
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Leon Schiller do Kazimierza Dejmka 

Warszawa, dnia l lutego 1953 r. 

Szanowny i Kochany Panie, 

Nie miałem dotychczas możności odpowiedzieć na uczy
nioną mi propozycję wystawienia Cudu mniemanego na 
Waszej scenie i nie wiem, czy projekt jest jeszcze aktu
alny. 

Gdyby tak było, pozwalam sobie zaproponować coś 
odmiennego dla ewentualnego wspólnego dobra . Cud 
Bogusławskiego - wprawdzie już kilka lat od jego suk
cesu minęło - Łódź zna dobrze . Poza tym wystawia 
Pan obecnie Henryka VI na łowach a więc drugi Bogu
sławski w repertuarze jednego sezonu byłby chyba nie
pożądany. Natomiast zapomniano o kontynuacji Cudu 
tzn. o Zabobonie Jana Nepomucena Kamińskiego, który 
to utwór - prawdę mówiąc - zawiera w sobie ostrzejszą 
treść społeczną, mianowicie akcenty antypańszczyźniane . 

Komedio-operę tę mam właśnie na swoim warsztacie 
i opracowuję ją w ramach stylowych, ale podobnie jak to 
czyniłem z tekstem Bogusławskiego bardzo swobodnie, 
w celu uwypuklenia tła historycznego i ideologii utworu. 
Dodaję także do partytury Kurpińskiego najpiękniejsze 
ustępy z Cudu Stefańskiego oraz piosenki z epoki, przy 
czym wszelkie nudziarstwa i szablony tekstowe redukuję 
do minimum lub całkiem je usuwam. Gdyby Pana rzecz ta 
interesowała mógłbym przy pomocy reżyserskiej lub asy
stenckiej kogoś z Waszego zespołu wystawić ją w Teatrze 
Nowym. Dekoracje i kostiumy mogłyby być kompono
wane przez Waszych scenografów, do choreografii nale
żałoby zaangażować Hryniewiecką lub Fijewską, zespół 
muzyczny niewielki, może nawet mniejszy niż ten, który 
grał w Teatrze Wojska, śpiewy nietrudne i na ogół dające 
się wykonać siłami aktorskimi. 

W razie gdyby Pan na takie moje opracowanie i insce
nizację moją reflektował, proszę o możliwie najszybsze 
zawiadomienie mnie, abym mógł zmieścić taką imprezę 
w moim planie zajęć. 

Mam jeszcze drugi projekt na wypadek, gdyby wyżej 
omówiony Panu nie konweniował. Pod koniec moich 
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czasów łódzkich nosiłem się z myślą trzeciej już w mym 
życiu adaptacji wodewilu Szobera z muzyką Sonnenfelda 
pt. Podróż po Warszawie. Ten bezwzględnie najlepszy 
wodewil polski musiałby być, jak to sobie projektowałem, 
o tyle zmieniony, że usunęło by się postać kantorowicza 
żydowskiego, słynnego Józefa Grojseszyka, robiąc z niego 
po prostu pełnego humoru łobuziaka - „aryjczyka''. Usu
nięte byłyby też wszelkie myszką trącące sentymenciki 
filo-sarmackie i niewczesne inwektywy przeciw kolonistom 
niemieckim owej epoki. Natomiast satyra powinna być 
skierowana przeciw ówczesnemu mieszczaństwu i butwie
jącej szlachetczyźnie, akcent sympatii byłby przesunięty 
na elementy chłopskie i plebejskie. Ramy efektownego 
i zawsze pod względem kasowym zwycięskiego wodewilu 
wypełniłyby obrazki obyczajowe starej Warszawy, podob
nie jak robiłem to w miniaturze w Kramie z piosenkami. Tu 
tylko treść byłaby zwarta, a idea przewodnia czerwieńszą 
nicią przewleczona. 
Proszę również o odpowiedź, czy projekt taki intereso

wałby Pana. 
Łączę wyrazy poważania i uścisk dłoni 

Leon Schiller 
KRÓTKIE OBJAŚNIENIE 

Po usunięciu Leona Schillera z Teatru Polskiego przedło
żyłem mu imieniem Teatru Nowego w Łodzi prośbę o pod
jęcie z nami etatowej współpracy. Leon Schiller zgodził 
się; zaproponował jednak, by poddać się przedtem próbie, 
i że „na próbę" właśnie wyreżyseruje jakąś sztukę gościn
nie. Wyborowi sztuki poświęcił sporo czasu w rozmowach 
i korespondencji ze mną. Termin rozpoczęcia prób u nas 
odwlekał jednak z powodu zamierzeń warszawskich; goto
wał się wówczas do wystawienia widowiska staropolskiego, 
którego scenariusz ułożył z różnych utworów - od anoni
mowego Albertusa po Rozprawę Mikołaja Reja. Wystawie
nie owego Nowego Sowizdrzała uniemożliwiono. 

Nasza korespondencja urwała się na skutek choroby 
Leona Schillera, a plany nie ziściły się przez jego śmierć. 

Kazimierz Dejmek 
Warszawa, marzec 1974 r. 

Wydawnictwo UMŁ -Wydzia ł Kultury i Sztuki , Towarzys two 
Przyj ac ió ł Łodz i 1974 r. 

Leon Schiller, autor Pastorałki, jest jednym z najważniej
szych twórców XX wieku, a jego dzieło efektem żmud
nej pracy etnograficznej i rekonstrukcji folklorystycznych 
staropolskich pieśni oraz muzyki. Aranżację muzyczną 
przygotował sam autor oraz Jan Maklakiewicz, obaj rozpi
sali proste ludowe brzmienie na instrumentalną wielogło
sowość. Pastorałka zachwyciła między innymi Czesława 
Miłosza i na stałe weszła do kanonu lektur obowiązko
wych w polskim teatrze. Pastorałka jest przede wszystkim 
radosną szopką bożonarodzeniową, wypełnioną chóral
nym śpiewem aktorów i zaludniającymi scenę biblijnymi 
postaciami. Reżyserem i scenografem spektaklu w Teatrze 
Nowym w Łodzi jest Jan Polewka. To wręcz legendarny już 
twórca teatralnych dekoracji, współpracownik Kazimierza 
Dejmka, znawca teatru lalkowego i teatru dell'arte. Roz
mach scenograficzny i inscenizacyjny przedstawienia, tak 
rzadko dziś spotykany w teatrze, przywraca zapomnianą 
Pastorałkę łódzkiej publiczności. 

L t r t r 
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Dyrektor Teatru - Zdzisław Jaskuła 

Kierownik literacki - Bożenna Jędrzejczak 

Koordynator pracy artystycznej - Jerzy Krasuń 
Rzecznik prasowy - Jolanta Jackowska 
Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Widzów - Bolesław K. Galczak 
Kierownik Działu Wydarzeń Okołoteatralnych - Mateusz Sidor 

Pracownie i obsługa przedstawień 

p.o. kierownika technicznego - Leszek Pawlak 

Pracownia elektroakustyczna 
Roman Janiak, Wiesław Rożniatowski, Sławomir Solarski, 
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner, Maciej Wypłosz 

Stolarnia 
Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski 

Ślusarnia 
Jarosław Stelmasiak 

Pracownia krawiecka 
Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch, Czesław Sobczyński, 
Stefan Trojanowski 

Charakteryzatornia 

34 Bożena Kobierzycka, Małgorzata Zawadzka-Lewik 

Rekwizytorzy 
Piotr Malec 

Pracownia plastyczna 
Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer 
Piotr Nowosielski 

Garderobiane 
Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Krystyna Meczkulska 

Obsługa sceny 
Michał Jeziorski, Grzegorz Pawłowski, Radosław Pietrasiak, 
Adam Sobczyński, Piotr Stelmasiak, Marek Szymański 

Modystka 
Barbara Dyguda 

Redakcja programu 
Bożenna Jędrzejczak 

Projekt Graficzny 
Anna Gajewska 

Źródła zdjęć: Archiwum Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, Instytut Teatralny 
im. Z. Raszewskiego w Warszawie, archiwum Teatru Nowego im. K. Dejmka 
w Łodzi, projekty kostiumów Jana Polewki 

TEATR NOWY zaprasza 

Duża Sala 

Michał Bułhakow Mistrz i Małgorzata 
na podstawie Hansa Christiana Andersena Krzesiwo 
Marek Rębacz Diabli mnie biorq 
Eric Chappell Złodziej 
Ray Cooney Mayday 

Mała Sala 

Eric-Emmanuel Schmitt Małe zbrodnie małżeńskie 
Jordi Galceran Metoda Gronholm 
Geraldine Aron Mój boski rozwód 
Maksym Kuroczkin Transfer 

W przygotowaniu: 

Hanoch Levin Mord 

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w Łodzi 
ul. Zachodnia 93, 90-402 Łódź 
tel. 42 633 44 94 
www.nowy.pl 

email: sekretariat@nowy.pl 

Biuro Obsługi Widzów, czynne w godz. 10.00-16.00, przyjmuje 
rezerwacje biletów grupowych i udziela informacji o repertuarze; 
ul. Zachodnia 93, tel./fax 42 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, 
email: bilety@nowy.pl 

Dział Promocji, czynny w godz. 10.00-16.00; ul. Zachodnia 93, tel. 
42 636 08 47, fax 42 630 20 86, email: promocja@nowy.pl 

Kasy teatru 

Duża Sala ul. Więckowskiego 15 
tel. 42 636 05 92; 
kasa czynna godzinę przed przedstawieniem. 

Mała Sala ul. Zachodnia 93 
tel. 42 633 44 94 wew. 317; 
kasa czynna w godzinach 9:00-19:00 
od wtorku do soboty oraz godzinę przed przedstawieniem. 

W obu kasach można kupować bilety na przedstawienia grane 
na Dużej i Małej Sali. 
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