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Dyrekcja, kierownictwo artystyczne, aktorzy 
i zespoły PTZ, w imieniu własnym oraz 
przyjaciół teatru i widzów, serdecznie dzię
kują wszystkim pracownikom - robotni
kom, mistrzom, technikom, inżynierom, za 
nadzwyczaj rzetelne wykonanie tylu różno

rodnych prac związanych z przebudową 

gmachu teatru w Sosnowcu. 

Unowocześniony pod względem technicz

nym i architektonicznym budynek teatru, 

pozwoli zespołom PTZ podnieść swą pracę 

na jeszcze wyższy poziom ideowy i artys

tyczny, jeszcze owocniej służyć społeczeń

stwu i socjalistycznej kulturze polskiej. 
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DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

Z okazji urocz17stej premiery, 

otwarcia teatru po przebudowie 

oraz jubilęuszu 80-lec ....... i_a _____ ............. ~ 

pracy artystycznej - prezentujemy wszystkie zespoły PTZ 
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JANUSZ OSTROWSKI (reżyser) 
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BOGDAN POTOCKI EDW ARO SKARGA 

BOGUSŁAW WEIL 
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RYSZARD ZAORSKI 

DANUTA 
GROCHOWINA 

KRYSTYNA 
ŁYCZKOWSKA 

RYSZ ARD 
GROCHOWI NA 

STANISŁAW E. 
MOŁEK 

17 



ALFRED KOWALSKI 
ZASTĘPCA DYREKTORA 

TADEUSZ KUSZEJ 
GŁOWNY KSIĘGOWY 
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MARIA MOTYCZYŃSKA 
SEKRETARZ TEATRU 

KSIĘGOWOSC 

Od lewej: 
WIESŁAWA JONCZYK 
HELENA WARZYNSKA 
(Zastępca gł. księgowe
go), 
DANUT A SULICH, 
GRAZYNA BLICHARSKA. 

DZIAŁ 
UPOWSZECHNIANIA 
TEATRU 

Od lewej: 
BARBARA GADACZEK, 
MIROSŁAWA ORCZYK, 
ZYGMUNT SZAFRAN 
(Kierownik działu). 

DZIAl 
ADMINiSTRACY JNY 

W ANDA TRZCIONKA, 
ALICJA KĘDZIERSKA. 
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DZIAŁ ZAOPATRZENIA 

!RENA SZCZEPAŃSKA 

MAGAZYN 

MARIANNA BARAŃSKA 

PRALNIA 

MARIA SZCZEPANIK 

PORTIERZY 

Od lewej: 
ZENON MATUSIK, 

GERTRUDA IMIOŁEK, 
JANINA BARTELA, 

STANISŁAW W I KLI ŃSK I. 

SZATNIARKI 

Od lewej: 

KRYSTYNA BRYŁA, 
HALINA CZECH, 

IRENA SYSAKIEWICZ, 
ROMUALDA KULAK, 

WANDA KAŁAMAJA, 
MARIA CIEKAŁA, 

JÓZEFA JADOWSKA. 

SPRZĄTACZKI 

JANINA KUCIŃSKA, 
MI ROSŁA W A KILARSKA, 

GENOWEFA BUBAK, 
EUFEMIA TOBOŁA, 

JULIA TARNAS, 
STEFANIA ZIELIŃSKA. 
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JERZY KOTULA 
KIEROWNIK TECHNICZNY 

BRYGADA SCENY 

Od lewej: 

ANDRZEJ 
MARCINKOWSKI, 

JERZY ZDYBAŁ 
(Brygadzista), 

MARIAN JAJESNIAK, 
ANDRZEJ GÓRSKI 

(Brygadzista), 
ROMAN ROBAK, 
MARIAN ROBAK. 

DŹWIĘK I ŚWIA TŁÓ 
Od góry: 

JACEK GA WROŃSKI, 
JERZY PAWĘZOWSKI, 

LESZEK WISLAK, 
MACIEJ KĘDZIC:RSKI 

(Kierownik}, 
MARIAN DĄBEK. 

PRACOWNIA 
KRAWIECKA 

Od lewej: HILDEGARDA 
ZAK (Kier. prac. dams
kiej), JANINA STĘPIEŃ, 
MARIA BRUDEK, ADAM 
SZYMANSKI (Kier. prac. 
męskiej), MARIA STEFA
NIK, STANISŁAW KA
WECKI. 

DZIAŁ TRANSPORTU 
U dołu, od lewej: MIRO
SŁAW KOS, DANUTA KĘ
PA (Kierownik), MARIAN 
CICHOŃ, RYSZARD KAS
PRZYK. 

REKWIZYTORKI 

Od lewej: 

ALINA KORNOBIS, 
JOANNA DĄBROWSKA. 
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PRACOWNIA 
PERUKARSKA 

Od lewej: 

ZDZISŁAW A OTRĘBA, 
ZOFIA SEGDA, 

LIDIA DROBNIK. 

PRACOWNIA 
MODELATORSKA 

MAŁGORZATA 
STEF Al'JSKA. 

PRACOWNIA 
STOLARSKA 

Od lewej: 

STANISŁAW MANIARA, 
PIOTR KANIA. 
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GARDEROBIANE 

Od lewej: 

HELENA 
CZW ARNOWSKA, 

JANINA KURDZIEL. 
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80 LAT PRAC-V 

TEATRU ZAGŁĘBIA 

W SOSNOWCU 
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1897-

1977 

JAN PIERZCHAŁA 
KIEROWNIK LITERACKI 

Teatr Zagłębia w Sosnowcu, jako siódma na ziemiach polskich 
stała siedziba teatru, po Warszawie, Krakowie, Lwowie, Lubli
nie, Kaliszu, zbudowany został w 1897 r. przez przedsięb i orcę 

J. Szymańskiego, przy współudziale miejscowego przemysłu 
i klasy robotniczej, za cenę 75.000 rubli. 

6 lutego 1897 r. zainaugurowano stałą dz iała lność teatru 
„Zemstą" - Fredry w wykonaniu miejscowego, działającego 
w Sosnowcu już od lat dwudziestu, teatru amatorskiego koleja
rzy, w reżyserii K. Lesi~wicza. Przedstawienie inauguracyjne 
poprzedził „Prolog" A. Niemojewskiego, oparty na motywach 
folkloru górniczego, mówiący o „geniuszu" sztuki i jego sojuszu 
ze światem pracy. Dopiero następnego dnia Teatr w Sosnowcu 
objął pierwszy aktorski zespół zawodowy pod dyrekcją Czesła
wa Janowskiego. 
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Odtąd Teatr Zagłębia, działając w głośnym środowisku rewo
lucyjnym i robotniczym, silnie związany został z nurtem społecz
nym i patriotycznym Zagłębia Dąbrowskiego oraz Górnego Ślą
ska. Pracując na terenie ówczesnego pogranicza, był źródłem 
walczącej kultury polskiej i jej propagatorem także dla ziem 
zaboru pruskiego. 

W 1905 roku Teatr w Sosnowcu stał się miejscem wieców 
robotniczych i manifestacji. W tym czasie i w latach później
szych aktorzy z Sosnowca współdziałali w tworzeniu na Górnym 
Śląsku polskiego teatru robotniczego, socjalistycznego, którego 
rzecznikiem był tam działacz PPS Franciszek Trąbalski. 

W czasie powstań śląskich na widowni Teatru w Sosnowcu 
zasiadała kadra powstańczych działaczy oświatowych, aby za
poznać się z bogactwem klasycznych tradycji kulturalnych i ar
tystycznych, polskich. Wreszcie w 1924 r. aktorzy i kierownic
two Teatru w Sosnowcu współdziałało w powołaniu stałej sceny 
polskiej w Katowicach, noszącej dzisiaj imię Stanisława Wys
piańskiego. 

W szerszy nurt społeczny Teatr w Sosnowcu włączony został 
w latach trzydziestych, gdy w 1926 r. gmach Teatru upaństwo
wiony został przez Socjalistyczną Radę Miejską z jej prezyden
tem Aleksym Bieniem i kiedy Adam Polewka prowadził tu w la
tach 1926-1929 „ Teatr Robotniczy" OM TUR, i gdy zrealizo
wał między innymi głośne w całym kraju inscenizacje dramatu 
pt. „Sacco i Vanzetti" oraz „Sędziów" - Wyspiańskiego. 

Nowy okres rozwoju zaczął Teatr Zagłębia w Sosnowcu 
w 1945 r., kiedy jego pierwszym po wojnie dyrektorem został 
Józef Pelszyk. W P I ce udow j urz zywi tnił się też w p łni 
społeczny program więzi teatru z klasą robotniczą, w imię no
wych socjalistycznych celów sztuki. 

W 1967 r. Teatr Zagłębia w Sosnowcu obchodził swoje 
70-lecie. Z tej okazji w czasie galowego przedstawienia jubileu
szowego powtórzono A. Fredry „Zemstę" z „Prologiem" A. Nie
mojewskiego, rekonstruując spektakl z 1897 r., którym inaugu
rowano działalność Teatru w Sosnowcu. W tym pamiętnym 
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przedstawieniu gościnnie wystąpili: Jan Świderski w roli Rejenta 
oraz Tadeusz Kalinowski w roli Cześnika. Jubileuszowe przed
stawienie uświetnili swą obecnością tow., tow.: Edward Gierek 
i Zdzisław Grudzień. 

Na swe 70-lecie Teatr Zagłębia odznaczony został „Złotą 
odznaką zasłużonemu w rozwoju województwa katowickiego". 
Wydano także upamiętniającą jubileusz publikację książkową 
pt. „70 lat Państwowego Teatru Zagłębia w Sosnowcu". 

Pięć lat później, z okazji jubileuszu miasta Sosnowca (1902-
1972), w 75-lecie Państwowego Teatru Zagłębia (1897-1972), 
nadto w 1 OO-lecie powstania amatorskiego ruchu teatralnego 
w Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim (1872-1972), Teatr Za
głębia odznaczony został za zasługi w krzewieniu kultury tea-
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tralnej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim - Orderem 
Sztandaru Pracy I klasy. 

Scena w Sosnowcu wykorzystała wszystkie nowe, dane jej 
po 1945 roku możliwości, ażeby swą pracę ideowo-artystyczną 
w stopniu jak najszerszym oprzeć o program służby społecznej, 
wynikający z realizacji niesionych przez życie zadań politycz
nych i wychowawczych, całą swą działalność związała z kształ
towaniem kultury socjalistycznej i nowej świadomości społecz
nej, tym ważniejszej, że rozwijanej dzisiaj w regionie, w którym 
powstaje gigantyczna Huta „Katowice". 

Teatr Zagłębia w Sosnowcu od lat działa w stale odmładza
nym, ciągle rosnącym środowisku robotniczym i społecznym, 
z tej też przyczyny wypracował w modelu oddziaływania arty
stycznego i w zakresie podejmowania zadań ideowo-wycho
wawczych, skuteczne formy kształtowania postaw obywatels
kich i patriotycznych, przez zapoznawanie swych widzów z ele
mentami kultury teatralnej, przez wpajanie im treści wielkiego, 
postępowego repertuaru światowego, zarówno klasycznego, jak 
i współczesnego oraz poprzez związany z naszą rzeczywistoś
cią repertuar współczesny polski, radziecki i krajów socjalis 
tycznych. 

Repertuar klasyczny, realizowany w Teatrze Za głębia, miał 
zawsze na celu poszerzanie wiedzy o życiu, ugruntowanie kul
turalnej świadomości ideowej i szerszych podstaw kultury 
w ogóle. 

W tym zakresie wymienić warto niektóre tylko, wybitne insce
nizacje Teatru Zagłębia jak: Sofoklesa - „Antygona", Arysto
fanesa - „Lizystrata", wartośc iowe inscenizacje dramatów 
Szekspira: - „Wieczór trzech króli", „Stracone zachody miłoś
ci", „Wiele hałasu o nic", Baumarchais'ego - „Cyrulik sewils
ki", Moliera - „Świętoszek" i „Szkoła żon", Schillera - „In
tryga i miłość", Gogola - „Ożenek" , Puszkina - „Borys Go
dunow", Tołstoja - „Wojna i pokój", Duerrenmatta - „Romu
lus Wielki", Czechowa - „Trzy siostry" , Brechta - „Kaukas
kie kredowe koło", Williamsa - „Kotka na rozpalonym, bla
szanym dachu". 
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W bezpośrednim kształtowaniu postaw obywatelskich i pa
triotycznych wykorzystywany był przede wszystkim klasyczny 
i współczesny repertuar polski oraz radziecki. W obu tych dzie
dzinach Teatr Zagłębia ma do zanotowania szczególnie ważne 
osiągnięcia inscenizacyjne oraz pożyteczne, odpowiadające 
wadze problemu, formy współpracy z widzami. 

Najwybitniejszą spuściznę polską, klasyczną, reprezentowali 
na sce11ie Teatru Zagłębia w Sosnowcu: Bogusławski, wielokrot
nie Słowacki, także Fredro, Korzeniowski, Bałucki, Zapolska, 
Wyspiański, Rittner oraz Żeromski. 

Szczególna rola w kształtowaniu nowych postaw obywatels
kich i patriotycznych w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu przypa
dła repertuarowi współczesnemu, inscenizowanemu zawsze 
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z należytą uwagą i troską o doskonały wyraz artystyczny, jaki 
zawdzięczać trzeba sosnowieckiemu zaangażowanemu zespoło
wi aktorskiemu, który, co trzeba dzisiaj przypomnieć, już przed 
laty ·teatr swój ogłosił, wcale nieprzypadkowo, T e a t r e m 
post a w, ażeby w konsekwencji tak określonego modelu, 
wszystkie inscenizacje budować w duchu pytań o stosunek lu
dzi do zadań życia, do społeczeństwa, narodu i socjalistycznej 
ojczyzny. Za szczerą troskę o ideowe cele teatru, całemu zes
połowi artystycznemu Teatru Zagłębia należy się dzisiaj zrozu
miałe uznanie. 

Bezpośredni wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich 
i patriotycznych miała w repertuarze Teatru Zagłębia w Sos
nowcu obecność polskiej literatury dramatycznej, współczesnej, 
szczególnie tej nacechowanej realizmem i niosącej ważne, ide
owe problemy aktualne, o czym dobitnie mówią, jeśli s i ęgniemy 
w dalszą przeszłość , takie inscenizacje sztuk polskich jak: Pas
ternaka - „Pierwsze kroki", Wirskiego - „Inżynier Saba", 
Zegadłowicza - „Domek z kart", Gruszczyńskiego - „Klucz 
od przepaści", Kruczkowskiego: - „Niemcy", „Pierwszy dzień 
wo lności", „Śmierć Gubernatora", Wydrzyńskiego - „Ludzie 
i cienie", Grochowiaka - „Szachy" i „Lęki poranne", Brosz
kiewicza - „Skandal w Hellbergu", Gawlika - „Pokusa", 
Bystrzyckiej - „Czy to jest miłość" i „Krzywe lustra", Skow
rońskiego - „W czepku urodzona" i „Ludzie w mundurach", 
Przeździeckiego - „Ostatnie piętro", Domańskiego - „Trutnie 
i kobiety" i inne. 

W sezonie 1976/77 Teatr Zagłębia zrealizował Iwaszkiewi
cza „Lato w Nohant", przedstawienie cieszące się niezwykłą 
popularnością, mówiące o najwspanialszych momentach z dzie
jów sztuki polskiej i muzycznego geniusza polskiego. W tym 
samym sezonie wystawiono również współczesną sztukę polską 
o szczególnych wartościach pobudzających do dyskusji ideo
wej: Gawlika - „Egzamin", interesujący utwór dramatyczny, 
którego treścią są właśnie pytania o właściwy wybór postaw 
obywatelskich, moralnych, społecznych. W sezonie 1977178 po
kazano również Redlińskiego - „Czworokąt" , sztukę pobudza
jącą do wielu refleksji społecznych. 
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Stałym elementem pracy ideowo-wychowawczej Teatru Za
głębia w Sosnowcu są treści jakie niesie repertuar rosyjski 
i przede wszystkim radziecki. W wyniku szczególnej troski 
o przygotowcnie artystyczne sztuk radzieckich, inscenizacje ta
kich sztuk jak: Arbuzowa - „Mój biedny Marat", Arkan owa 
i Gorina - „Wesele na całą Europę", czy Sałyńskiego - „Ce
na życia" przyniosły Teatrowi Zagłębia nie tylko sukcesy ideo
we i efekty wychowawcze, ale i równocześnie zasłużone, nie
przeciętne sukcesy artystyczne oraz równie zrozumiałe ogólno
polskie rekordy frekwencji oraz ilości wystawień, które sięgały 
80 przedstawień i więcej. 

Z innych wybitniejszych inscenizacji drc.maturgii radzieckiej 
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu na szczególną uwagę pod 
względem wpływu na świadomość i wychowanie społeczne za
sługują takie przedstawienia jGk: Sałyńskiego - „Niebezpiecz
ny przyjaciel' ', Dychawicznego i Słobodskiego - „Pozwólcie 
mi zmartwychwstać", Gorbatowa - „Prawo dalekiej północy", 
Iwanowa - „Pociąg pancerny", Twierskoja - „Opowieść jed
nej dziewczyny", Żuchowickiego - „Toast za Kolumba", Wam
piłowa - „Anegdoty prowincjonalne" oraz jako jedna z ostat
nich realizacji, komedia Słobodskiego i Dychawicznego - „Po
dróż poślubna", której premiera odbyta się 9.06.1977 r. 

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych będzie 
nadal głównym celem pracy ideowo-artystycznej Teatru Zagłę
bia w Sosnowcu. W nowo odremontowanym budynku Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu powstały nareszcie warunki podniesienia 
pracy artystycznej na wyższy poziom. 

Poszerzając wypracowany kiedyś przez zespół aktorski mo
del współczesnego teatru ideowego, Teatr Zagłębia realizował 
będzie, w związku z nowymi zadaniami w zakresie kształtowa
nia postaw obywatelskich i patriotycznych, pełniejszy pod 
względem ideowo-artystycznym model t e a t r u o t w a r t e
g o, odpowiadający potrzebom spoteczno-wychowawczym oraz 
dążeniom ideowo-politycznym reprezentowanym przez przodu
jące środowislw wielkoprzemysłowej klasy robotniczej w Za-
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głębiu Dąbrowskim oraz młodzież robotniczą i s~u?~ncką, z, uwa
gi na obecność coraz liczniejszego i coraz pręznieiszego srodo
wiska uniwersyteckiego w Sosnowcu. 

Model t e a t r u o t w .a r t e g o oznacza programowe zbli
żenie ideowych wartości teatru do w idza, wciągnięcie go w dys
kusję o potrzebie wyboru postaw, szersze otwarcie sceny dla 
nowych sztuk mówiących o zadaniach życia ws~ółc~e~n.ego'. 
poświęconym historycznym zadaniom klasy robotrnczeJ, Jej roli 
społecznej i kulturotwórczej. 

T e a t r o t w a r t y oznacza zbliżenie do teatru młodzieży 
oraz wszystkich nie zaktywizowanych jeszcze w pełni w ~okre
sie kultury kręgów społecznych . Te a t r ot w a r ty pojemny 
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pod względem treści i realiiowanych form scenicznych, zwroca
jący się do jak najszerszych kręgów społecznych, zaangażowa
ny w kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 
umacniał będzie równocześnie dumę narodową i nową świa
domość kulturalną. 

Tak rozumiany teatr jest celem pracy dyrektora i kierownika 
artystycznego - Jana Klemensa, k !órEmu powierzono Państwo
wy Tealr Zagłębia w Sosnowcu w sezonie 1976/77. 

Zespół artystyczny, wierne grono przyjaciół teatru w Zagłę
biu Dąbrowskim z wielkim uznaniem przyjęło tę decyzję władz, 
potwierdzoną zresztą już w p=erwszym sezonie, zauważonym 
przez wszysikich, śmiałym wejściem Teatru Zagłębia w nowy, 
w pełni dojrzały i tak mu niezbędny ostatnio, etap pracy i roz
woju, odpowiadający rzeczywistym ambicjom kulturalnym Za
głębia D:,browskiego oraz wtaściw;e rozumianej sytuacji tea
tru współczesnego w ogóle. 

Zadaniom nakreślonym przez nowe kierownictwo artystycz
ne, odpowiadają, co należy podkreślić , entuzjazm i wielorakie 
talenty rzeczywistego twórcy sukcesów artystycznych - zes
połu aktorskiego Teatru Zagłębia w Sosnowcu, który wypraco
wał w sobie właściwy, zawsze odkrywczy stosunek do zadań 
scenicznych, jakie niesie zaangażowana, realistyczna drama
turgia współczesna, literatura klasyczna, jakie dyktują nowe 
kierunki rozwoju teatru współczesnego. 

Aktorzy Teatru Zagłębia znani są z wybitnego, konstruktyw
nego udziału w wielu widowiskach TV oraz przede wszystkim 
z uczestnictwa w wielu wybitnych filmach współczesnych. 

Ich dziełem jest imponująca praca jaką włożyli w przygoto
wanie przedstawienia: Leona Schillera - „Kramu z piosenka
mi", którym witają Jubileusz 80-lecia własnej sceny. 

Z tej uroczystej okazji zespołom Teatru Zagłębia poświęca
my niniejszą publikację. 

JAN PIERZCHAŁA 
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EDWARD CSATÓ 

W tradycji domowej niezmiernie silnie zakorzenione były rów
nież zainteresowania Schillera ową dziedziną, w której folklor 
łączył się ze starodawnością , a nad wszystkim unosił się duch 
muzyki. „W bibliotece domowej - przypominał sobie z okazji 
łódzkiej premiery „Kramu z piosenkami" - było kilka tomów 
Kolberga, bardzo zniszczony, na bibulastym papierze drukowa
ny egzemplarz „Pieśni ludu galicyjskiego" Wacława z Oleska, 
jakieś pożó~ kłe piosenki datujące się z pierwszego ćwierćwie
cza ubiegłego wieku, albumy z nutami modnych podówczas 
aryjek, kupletów i tańców, itp. szpargały. Na poczesnym miej
scu znajdowało się pierwsze wydanie „Krakowiaków i Górali" 
Jana Nepomucena Kamińskiego, piękną ryciną Stachowicza 
ozdobione. Miało jeden defekt: nie posiadało dodatku muzycz
nego, ale rodzina znata na pamięć melodie wszystkich śpiewów . 
Piosenki Arthura (sic) Barthelsa śpiewano u nas co wieczór. 
W podobny sposób zaznajomiłem się z wyjąlkami różnych ko
mediooper i wodewilów polskich. W siódmej i ósmej gimnazjal
nej udało mi się skompletować wszystkie dzieła Kolberga, na
być lepszy egzemplarz Wacława z Oleska z muzyką Karola Li
pińskiego, dotrzeć do K. Wł. 'vVójcickiego, Żegoty Paulego, ro-
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czników „Wisły" , „Ludu" i materiałów etnograficznych. ( ... ) 
Nieco wcześniej ulegając pewnego rodzaju obsesji teatralnej , 
począłem zbiErać wszelkiego rodzaju staroświecczyznę, przede 
wszysfk"m polską ( ... ). Białe kruki dzisiaj tym większą przedsta
w iai'y cria mnie \łr0dość, 7e do każdego tekstu dołączony był 
do~yć starannie opracowany wyciąg fortepianowy ze śpiewami . 
W ten sposób poznałem melod:e wielu starych piosenek, któ
rych tekst tylko _notowali niektórzy zbieracze" (TO, s. 442-443). 

W tym samym ortyk ule Schiller stwierdzał, że pod wpływem 
„Zielonego Balonika", za inspiracją Noskowskiego, Trzcińsk ie
go i innycr, zamiłowania jego sk rystalizowały się jeszcze wy
raźniej: „Od iej chwili zbieractwo moje nabrało większego sen
su - prz€konałem się , że stare piosenki nadają s ię do inter
pretacji estrcdowej, że warto je opracować naukowo, parafra
zować poetycko i muzycznie". W krótce zaś pobyt w Paryżu 
przyniósł jeszcze dodatkowe zapłodnien ia, kontakty z piosenką 
starofrancuską i kabaretową twórczością Yvette Gu:lbert i poe
tes chansonniers. „ ... wszystko to zrodziło pokusę wskrzesze
nia dla estrady, a później dla teatru prawie nieznanych, a uro
czych i efektow nych ludowych i pseudoludowych śpiewów na
szych" . 

Że Schiller całą tę dziedzinę traktował jako n ierozdzielną jed
ność, o tym dowodnie świadczą słowa wypowiedz:ane w auto
biografii z 1946 r.: „Trwalszy ślad tych upodobań muzycznych 
Sd i!lera pozostał w licznych jego harmonizacjach, przeróbkach 
i pod kątem teatra lnych zainte resowań zb!eranych i systematy
zowanych pieśniach ludow ych i staropolskich. Z tych poszuki
wań muzykologiczno-ludoznawczych powstaną potem bogate 
zbiory, z nich zaś urodzą się: „Pastorałka", m ~steria wielkopost
no-wielkanocne, wszelkie widowiska na motywach obrzędów 

ludowych osnute oraz montaże inscenizowanych dawnych pio
senek szlacheckich, mieszczrn~skich i przedmiejskich, owe „Ban
durki", „Kuligi", „Pochwały wesołości" i „Kramy z piosenka
mi", publikowane w Reducie, w Teatrze im. Bogusławskiego, 
w radio warszawskim i lwowskim, ostatnio, po wyjściu z niewoli, 
na terenie okupacji brylyjskiej w prowadzonym przez siebie wę
drownym teatrze ludowym, który pieśnią i słowem nieszczęsnych 

40 

LEON SCHILLER 

41 



wysiedleńców do powrotu do Ojczyzny wzywał". Jak widzimy 
i w tym wyznaniu został dobitnie podkreślony motyw patriotycz
nej ludowości, tak wyraźny w odczuciu całej owej kategorii 
zjawisk przez Młodą Polskę. 

Tak więc inspiratorska rola kabaretu wykracza tu daleko po
za dziedzinę, która ściśle - zwyczajowo rzecz biorąc - do 
kabaretu należy. Nie najważniejszą wagę w tym przypadku ma 
okoliczność, że w kabarecie - przede wszystkim w „Zielonym 
Baloniku" - zapoznał się Schiller z sekretami techniki pozwa
lającymi te związane z piosenką przeżycia liryczne ująć w zo
biektywizowaną formę artystyczną. Nie zapominajmy, że przez 
kilka lat występy publiczne Schillera m iały właśnie charakter 
„kabaretowy" czy „estradowy", a łączyły w swym repertuarze 
piosenki staropolskie, ludowe, żołnierskie i powstałe w kręgu 
cyganerii. 

Kabaret artystyczny, nowy rodzaj, który zakiełkował w Pol
sce - podobnie jak i w innych krajach europejskich - na grun
cie modernizmu dopiero na przełomie stuleci XIX i XX, miał 
i wówczas i przez wiele jeszcze lat swoich przyjaciół i wrogów. 
Zarzucano kabaretom spłaszczanie sztuki, jej wulgaryzację czy 
wręcz profanację. Byłoby sprawą osobnych dociekań, czemu 
ten frywolny gatunek zrodził się właśnie w okresie, w którym 
tyle i tak górnie i chmurnie mówiono o teatrze-misterium i tea
trze-świątyni. Łatwo nasuwają się myśli, sugerowane przez 
Boya, o roli żartu kabaretowego jako antidotum na zbytnią 
wzniosłość ; stąd już niedaleka droga do zastanawiania się nad 
polaryzacją określonych przeżyć artystycznych w określonej 
epoce. Niektórzy badacze uważają, że w ogóle przecenia się 
znaczenie owej kabaretowej twórczości w dziejach naszej kul
tury obecnego wieku; o ile jednak można mieć różne zdania co 
do tego, jakie znaczenie posiadała ona w czysto literackim as
pekcie, o tyle z punktu widzenia sceny trudno taki umniejsza
jący sąd utrzymać. 

Bądź co bądź zrodził s ię wtedy nowy gatunek teatralny, ma
jący wprawdzie antecedencje, ale nie mający (w analogicznej 
formie) precedensu w przeszłości; i ten nowy gatunek zajął 
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wcale poważne m1e1sce pośród teatralnych rozrywek naszego 
stulecia. Wytworzył własny rodzaj sceny i widowni, zapocząt
kował pewną odmianę w kontakcie pomiędzy przedstawiający
mi a odbiorcą, odmianę, która z czasem wywarła niemały 
wpływ na odpowiednie procesy w teatrze dramatycznym; lan
sował oryginalną estetykę, a w związku z tym I oryginalną tech
nikę aktorską; wpłynął wreszcie na pewne pojęcia w zak.res!e 
inscenizacji i scenograf ii. Przyczynił się na pewno do złozenia 
w lamusie staroci artystycznych - tak zasłużonej w drugiej PO"" 
łowie XIX wieku operetki, wyłon i ł z siebie podniety dla powsta
nia nowoczesnych tej operetki odpowiedników: komedii mu
zycznej i musicalu. Co zaś najważniejsze , styl intelektualnej 
i artystycznej prowokacji zainspirowany przez żarty kabareto
we przejawiał się potem żywo przez wiele lat aż do naszych 
czasów w działaniach każdej niemal wybitniejszej formacji ar
tystycznej . Z kabaretu rodem były szokujące wystąpienia fu
turystów, dadaistów, surrealistów, wiele z kabaretowej techniki 
powtarza się w dramatopisarskich manifestacjach różnych kie
runków aż do „ teatru absurdu". 

Toteż nie dziwmy się, że Jan Kott, mający spośród naszych 
krytyków najwyższe chyba wyczucie teatralnej aktualności, tak 
oceniał w Refleksjach nad „Teatrem Ogromnym" ten „muzycz
ny" gatunek Schillerowskiej twórczości: „z trzech rodzajów tea
tru, jaki Schiller uprawiał: monumentalnego, aktualnego i sta
roświeckiego, najżywotniejszy okazał się rodzaj trzeci. „Pasto
rałka", „Królowa przedmieścia", „Kram z piosenkami" nie tyl
ko pozostały w repertuarze, ale pozostały niemal w takim sa
mym kształcie teatralnym, jaki im Schiller nadał. Nie chcę, aby 
to brzmiało ani jak paradoks, ani jak bluźnierstwo, ale właśnie 
w tym gatunku teatralnym okazał się Schiller rzeczywistym pre
kursorem. Zdałem sobie z tego sprawę dopiero niedawno, kie
dy po raz pierwszy obejrzałem w Londynie większą liczbę mu
sicali. Prawie wszystkie zbudowane są na zasadzie „Królowej 
przedmieścia" . Wprowadzają na scenę folklor, czasem jest to 
folklor westernu, a!e najczęściej stary miejski folklor Paryża 
i Londynu. Nawet w „My Fair Lady" fa buła Shawa jest tylko 
pr etekstem; naprawdę żywymi są sceny na kwietnym .rynku 
z chłopcami na posyłki, starymi sklepikarzami, agentami gieł-
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dowymi w melonikach i l ekkomyślnymi dziewczętami. Jeszcze 
bardziej „Królowę przedmieścia" przypomina grany z niesłabną
cym powodzeniem „Oliver", przerobiony z powieści Dickensa, 
ze starą piosenką, starymi tańcami i dyskretnie stylizowanym 
autentyzmem. I „Irma la douce" w inscenizacji Peter Brooka 
przywołująca znowu, jak by za wzorem Schillera, paryski Mont
martre, współczesny Młodej Polsce i bardzo właści"."ie podob
ny do krakowskiego Kleparza, po którym malarze i poeci w pe
lerynach uganiają się za pięknymi szwaczkami". 

EDWARD CSA TÓ 

(FRAGMENT KSIĄZKI: „LEON SCHILLER " . PIW . WARSZAWA 1968, S. t24-t27. TYTUŁ FRAGMEN· 

TU OD REDAKCJI). 
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LEON SCHILLER (1887-1954) 
Schiller Leon, właściwie Leon Jerzy Schiller de Schildenfeld, ur. 14.111.1887 

w Krakowie, zm. 25.111.1954 w Warszawie, inscenizator, reżyser, krytyk i historyk 
teatru, pedagog i działacz teatralny, kompozytor, tłumacz i piosenkarz. W 1906-07 
studiował na W!Jdziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1907-17 za 
granicą, m. in. w Paryżu (literaturę) i Wiedniu (muzykę). Występował jako pio
senkarz w Krakowie (m. in. w Zielonym Baloniku 1905, Figlikach 1906-07) 
i w Warszawie (w Momusie 1909-10). W 1908 debiutował w „The Mask", cza
sopiśmie E. G. Craiga, którego poznał rok później w Paryżu; recenzje i eseje 
teatralne publikował w „Gońcu Poniedziałkowym", „Krytyce" i „Czasie" 
(1912-16). W 1913 wspólnie z F. Siedleckim zorganizował w Warszawie wysta
wę nowoczesnego malarstwa scenicznego, gdzie demonstrował także swoje ma
kiety i projekty. 

Następnie był kierownikiem literackim i muzycznym oraz reżyserem Teatru 
Polskiego w Warszawie (1917-21), kierownikiem literackim i reżyserem Towa
rzystwa Tealrów Stołecznych (1920-21), reżyserem i członkiem kierownictwa 
„ Reduty" (1922-24, inscenizował tu m. In. „Pastorałkę" i „Wielkanoc"). oraz 
kierownikiem arlyslycznym Teatru im. Bogusławskiego (1924-26), gdzie insceni
zował m. in. „Knia:iia Potiomkina" T. Micińskiego, „Różę" Zeromskiego, „Nie
Boską Komedię" Krasińskiego. Po zamknięciu teatru reżyserował w Teatrze Pol
skim (1926-29, m. in. „Dzieje grzechu" Zeromskiego, „Juliusza Cezara" Szeks
pira, „Samuela Zborowskiego" Słowackiego, ,,Operę za trzy grosze" B. Brechla) 
oraz w Teatrze Miejskim w lodzi (1929-30, m. in. „Dzielnego wojaka Szwejka" 
wg J. Haszka, „Cyjankali" F. Wolfa). W 1930-31 był kierownikiem artystycz
nym teatrów miejskich we Lwowie, wystawił tu m. in. „Kordiana" Słowackiego, 
i „Spór o sierżanta Griszę" A. Zweiga, ale władze miejskie zerwały z nim umo
wę, gdyż pockzas ogólnopolskiego strajku aktorów (1931) opowiedział się mani
festacyjnie za strajkiem. Na jesieni 1931 wrócił do Lwowa. Inscenizował wówczas 
„Dziady" Mickiewicza, „Krzyczcie Chiny" S. M. Trietjakowa, „Sen srebrny Salo
mei" Słowackiego. Dwa ostatnie przedstawienia i udział Schillera w życiu poli
tycznym (podpisał odezwę pokojową KPZU, był aresztowany) spowodowały ataki 
prasy prawicowej i ponowny wyjazd Schillera ze Lwowa. W Warszawie kierował 
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„Ateneum" wspólnie z S. Jaraczem (1932-33) i K. Adwentowiczem (1933-34 
wystawił m. in. „ Kapitana z Koepenick" C. Zuckmayera). W 1933 zorganiziwał 
i do 1939 kierował Wydziałem Sztuki Reżyserskiej PIST. Reżyserował 1934-39 
w teatrach TKKT, m. in. „Dziady", „Kordiana", „Sen nocy letniej" Szekspira 
w Warszawie oraz w lodzi, Wilnie, Lwowie, inscenizował „Harnasie" Szymanow
skiego w Paryżu (1936) i „Dziady" w Sofii (1937), współpracował z Robotniczym 
Studio Teatralnym, z radiem i filmem; tłumaczył z franc. (m. in. A. Musseta, 
H. Becque'a), ogłaszał artykuły i książki z dziedziny teatru, od 1937 współre
dagował „Scenę Polską". Podczas okupacji przebywał w Warszawie. Był współ
organizatorem konspiracyjnej Rady Teatralnej i · należał do jej kierownictwa. 
W 1940 razem z Jaraczem był więziony w Oświęcimiu. W 1943-44 inscenizo
wał konspiracyjnie w Henrykowie i Milanówku: „Pastorałkę", „Gody weselne" 
i „Wielkanoc". Po powstaniu warszawskim 1944 był w obozie jeńców w Mur
nau, gdzie brał udział w życiu teatralnym. Od VI 1945 kierował Teatrem Ludo
wym im. Bogusławskiego w Lingen. W 1945 (Xll) powrócił do Polski. Był dyrek
torem Teatru Wojska Polskiego w Łodzi (1946-49), gdzie inscenizował m. in. 
„Krakowiaków i górali" W. Bogusławskiego, „Burzę" Szekspira, „·Celestynę" 
F. Rojasa, polem dyr. Teatru Polskiego w ' Warszawie (1949-50), kierownikiem 
sekcji teatru PIS (Instytut Sztuki PAN), twórcą i redaktorem „Pamiętnika Teatral
nego" (1951-54). W okresie 1951-54 zrealizował 5 inscenizacji, m. in. Mo
niuszki : „Halkę" (Poznań, Berlin, Warszawa) i „Hrabinę" (Warszawa). Był pos
łem na Sejm (1947-52), współtwórcą i przewodnicz.ącym SPATiF-u (1950-54), 
rektorem PWST (1946-50). Należał do założycieli Międzynarodowego Instytutµ 
Teatralnego i komitetu redakcyjnego „La Revue Theatrale". W 1949 otrzymał 
nagrodę państwow.ą, pierwszą w Polsce Ludowej w dziedzinie teatru. W twórcz'oś
ci Schillera można wyróżnić 3 główne kierunki : 1) poetycki teatr monumentalny, 
związany z twórczością romantyków i Wyspiańskiego, 2) polityczny, lewicowy 
teatr współczesny (tzw. Zeitlheater), 3) teatr muzyczny: opery, śpiewogry i wido
wiska oparte na tradycjach staropolskich i ludowych (Schiller był autorem m. in. 
„Pastorałki", „Godów weselnych", „ Kramu z piosenkami"). Twórczość insceni
zacyjną Schillera, zwanego poetą sceny, cechowała wyrazista i jednolita kom
pozycja przedstawienia, łącz.qca w harmonijną całość słowo, ruch (słynna reiy
seria tłumów), mutykę, światło i scenografię. 

WIELKA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA. T. IO, $, 395. 


