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JULIUSZ SALONI 

UCIEKŁA "PRZEPIÓRECZKA'' 
W iok!resie przedwojennym po wystawieniu w Teatrze 

Narodowym w znrukom~tej obsadzie w 1925 T. wywołała 

„PT:zepióreczJka" bardzo ostrą i bogatą polemikę w prasie 
cocUiiennej i literackliej. Kwestionowano wówczas wszystko, 
co dotyczyło sprawy wierności idei i mora1ności osobistej 
„bohaitera" Przełęckiego, robiąc z niego „s=atławeg o ide
'owca", 3 z d1·ug•iej strony lZl1.ajdował on wśród Tecs n·z.en.tów 
i liry\ków g,orących wiel!bicieli, obrońców, stawiających go 
na wysokim piedestale jako wzór czystości duchowej i bo
haterstwa w obronie prawdy wewnętrznej. Po drugi.ej woj
nie światowej w 1946 r. wystawiono „Przepióreczkę" na 
otwarcie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 
I znowu 1nad problematyiką sztuki rozgorzała gorą-ca dys
kusja; obecnie dotyczyła jednak za.gadnienia przystosowa
nia lub •nie ;przystosowania ideologii „Przepióreczkt" do 
wspókzes.nej rzeczywi stości polskiej. Wybierając na warsz
ta1t ahsolwencki „Przepióreczkę" , sztukę z ok!resu realizJnu 
kryty•cznego, Szikola nasza kierowała się przede wszys!lkim 
OgTomnymi walorami artystycznymi te.go dramatu Stefa.na 
Zeriomskiego. Zróżnicowane i pogłębione charaktery po
staci, żywy zręcmy dialog prowadzony bogatym język iem. 

zwarta konsek;wenbna kompozycja zapewni.ty naszej mło

dzieży znaczne korzyści aktorskie. W an_alizie utworu zwra
ca.no uwagę na niezaprzeczone wartości ideowe; bije z tej 
sztuki gorąca atmosfera pracy podjętej przez grupę wy-
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kładowców .i [profesorów, ich poświęcen.i.e, .krt.órych pełnym 
ad(j'.}owiednikiem jest gorliwość i zaipał nauczycieli, sl!u.cha
czy kursów waka'Cyjnych, oceniających wantość i celowość 

podjętego ibrudu; wiązało .się to ści-śle z p;rze!konaniem 
o potędze wi~dzy, oddziedz;iozonym przez młode pcikolenie 
dwu dzi estolecia po epoce pozyitywizmu; wszalk celem tych 
kursów jes t „dać wiedzę o sobie 1i S'WOim jestestwtioe" okoHcy, 
w !której odlbywają się kursy. 

Niezmiern:ie wysoko postawił Żeromsk i sprawę pełnej 
odpowiedzi'alności: człowieka za wydmnywainą procę. W de
cyzji odejścia u Przełęckiego rolę decydującą odgrywa po
czuc;e odpowiedzialności za. wgzystlro, ·CO zainicjował i czego 
dokonał. Z jednej strony widzi, 'blędy popełnione pJ:Zez 

siebie w układaniu programu lmrsów, w jakości i poziomie 
d ostarczon ej wiedzy, z drugiej istrony cofa 1się przed wy·
rz.ądzen:em krzyw'dy człowiekowi i aktl![lieniam nią swego 
uczestnict.wa we własnym dziele. 

I wreszcie tirzecia jeszcze ,prawa ,przemówiła z kart dra
maltu Żeromskiego: prawda o niewysfar:ozalności jednostki 
w dokonanJu wiellkiego dzi eła, o istotnej trwałości wysiłku 
zbiorowości . W tym stwierdzeniu naleiy sens tragicznej 
ofiary Przełęaltiego. 

Su:;eotywne sławo Stefana Żeromskiego dzi·ała i dziś 
jeszcze na widownię, wywołując u widzów ·głębolkie wrzru
szenie. Nie znaczy to jedna•k, ażeby ono doprowadzało do 
pozytywnego ujęcia zarówno losów PrzełęCkiego ja!k i ide
ologii dz ieła. Wizruszenie 'flarsze nie powi·nno i nie może 
uśpić kryitycznej refleksji, oceny iprzedstawionych faktów 
z :na:sz.ego, w.s:półczesnego pun.kitu widzenia. 

Pafrząc dziś na ten spektakl odrazu natrafiamy na falkty, 
które dopomagają nam do trakt<Jwania przedstawi.onej rze
czyw.lis tofri jako przebrzmiałej niepowrotnie przesz.łości. 

Te d ·w ne 'kursy n auczycielskie zorganizowane dzięki 

ener gi i i zapałowi, to poszukiwanie dla nich stałej i trwałej 
podstawy na drodze filantropii, te „:,rys:udy" pod adresem 
grate.>kowej „księżniczki" Celiny S.ieniaw:iam:k'i, od razu 
ostrzegają widza, że wszystko, co się tu dzieje, nie da się 

:przen i eść żywcem do współcz.esn'Ości, że sprawy przedsta· 
wione ocenić należy na tle tamtych, dawnych stosunków 
i czasów. Nie ma już dziś miejsca na uciekanie się z war-
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teściową iniojatywą do chimerycznej łaski pańskiej, w po
szukiwaniu wiedzy czy jej pogłębienia nie powstawi spo
łeczeństwo wartościowego osobnika 'bez pomocy i opieki 
publicznej. Ideologia kSZJtałceniowa i oświatowa Przełęckiego 
możliwa była ;przeto tylko wtedy, gdy !Państwo nie umiało 
spełnić swego obowią:zJku w stoslllllku do obywateli, a w 
świetle tych warunków wiele ze spraw przedstawionych 
w „Przepióreczce" traci swój pierw,ot:ny sens. 

Podstawą przebiegu dramatY'cznego jest problem „wiecz
ny" drnnfLiktu miłosnego, kobiety 'kochanej ;przez dwóch 
mężczyzn, związanej życiowo z jedmym z nich, a garnącej 

się wzniosłym uczuciem ku drugiemu. Konflikt obejmuje 
wszystkich ·troje i zmusza do J}oszuk~wania •sposobów wyj
ścia z trudnej sy!tuacji. Problem - jak powiedzi.ano, -
wieczny; ale rozwiązywanie go bylo uzależnione, jest i bę

dzje od jakości sta'!1ów uczuciowych jetdnosbki, od etycznego 
stosunku człowieka do miłości, od warunków ~ołecznych, 
w których konflikt po1wstał. Jakże rten całokszitałt spraw 
ujął i przedstawił Żeromski w „Przepiórecz;ce"? „Serce nie
nasycone" Żeromskiego nie umiało zadowolić się w raz„ 
wiązywaniu konfl i:k tów ani konsekwencją, ani oportuniz
m em, ani komipromi.s em, ani nawet zdecydowanym aktem 
jak cięcie miecza. Poeta tworzy w sferze marzenia o boha
terstwie, o akitach nadludzJ<ich posw1ęcenia, ofiary. 
I w „Przep iót"eczce" szedł tym swoim tor.em. Jeden z recen
zentów 1premiery „PrzepióreQ1Jki" pisał: (Post~wainie 

Przełęok:eogo) 1o... „ja.ki·Ś fantastyczno-groteskowy heroizm 
poświęceni a, ja1kieś samobicz.owanie ... Nagle odzywa się ta 
„druga dusza" poety.„ w ·której kończy się człowiek, a zo· 
staje do białości ro:zipalona idea. Nie ma tułowia są tylko 
w c!:rnurach pływające oczy". 

Pr::yjnnj ąc te określenia jako zasadnicze stwierdzenia 
p o tc:wy t·;vórczej żerc.rn:skiego, nie możemy jednak dać 

się uwieźć sugestii autorskiej. Jakoś inaczej układa się 

życ;e; wobec rproblemów nawet wiecznych przybraliśmy i.nną 
postawę, ni.ż ta, którą nam podsuwa srtuka Żeromskiego . 

Zacznijmy od Smugoniowej. Wplecion-1, w ciasne ramy 
życia małżeńskiego i zawodowego, .tkiwiąca w Porębianach, 
świecie zab.i·tyan des.k:1 mi, tlowarzyisko 1Pakrzywdzona, spo
łecznie UJpośled.zona, eetiknęła .się z czynl.Ś nowym, stanęła 
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wobec olbrzymich horyzontów .nauki, wiedzy, pos:zmkującej 
my~,r, których 1prorolciem, dobrym :z..wiastunem był taki 
,.niezwykły" człowiek Przełęcki. W jej włas.nych określe

niach stał się on „ruchem w bwczyrnności, pędean w za
stoju, .głosem w cLszy, świetlanym gońcem ze świata do 
k!raju jałowej nudy". Nic dzirwnego, że wobec olbrzymiego, 
osobistego uroku stał się przedmiotem uwie~bienia pani 
Doroty; w duszy snuje ona sentymentalne marzenia o tym, 
żeby za 1nim, „iść, biegn ą ć, lecieć po jego śladach, czekać 
cieI1Plilwie na jego1 p rogu przez długą noc, dopóki się nie 
przebudzi..." 

A 1p onieważ życie .nałożyło na nią zbyt mocne więzy, więc 
szuka wyzwolenia od tej cbłudnej miłości przez„. odczynie
nie uroku. Tak. Praildyk i t ak ie były modne w swoim czasie, 
a scen icznie narwet dość efekct:cowne. Wielki mag-cudotwórca 
przez położenie ręki na głowie grzesznicy mógł zapobiec 
ka·tastrofie prostym rozk an ·n iem ... A jakie jest jej pożegna
z i:deaJem? W:>"Starczylo kilk a insynuacji i plotek, ażeby 

obrzy dzić Przełęckiego, żeby wyrzec się tego, co stanowiło 

n aj.iis tot11iej.s.zą treść jej małej duszyc:ziki. Wszystiko w niej 
jest jakieś rpowierzch0;wne, bezwartościowe, zakłamane: za
miast uczucia - sentymentalizm, zamiast woli - zachce
nia, zamiast rozumu - deklamacje. 'Ilrudno wyobrazić sobie 
współczesną kobietę zabierającą się tak n ieporadnie do 
urządzeni a własnej ·doli. 

G od nym jej paritnerem jest jej małżonek, Smugoń. Jak 
ona '.P OZa Przełęckim, tak on ,poza nią nie widzi życia; 

wszystko jest uwarunkow ane jej współuczestnictwem: pra
ca zawc:dowa, nauka, ży ci e codzJien.ne. Równocześnie i on 
od '11iej żąda integraln ości oddania. Nawet te dziedzi ny 
życ'ia p.sychicznego, których on zadowolić ani nie potraf' , 
ani n ie moż e, uważa za swoją należmą własność, upom.ina 
się o nie u rzekomego ryv1a la, skamle o zwrot jej „duszy". 
Dla nas, w epoce koleżeństwa płci ró:imych, stanow:isko 
Smugon ia jest w;prost ni ezrozumiałe; wątplLwe nawet, czy 
mo:ima je nazwać m8ością. 

Wreszcie Przełęcki. Przełęcki kil:kakrotnie, powtarza, że 

wszy1·1lko, cokolwiek: czyni, czyni dlatego, że „takie są jego 
oby=jc". Jakież to one są? Widzimy go wtedy, gdy swoim 
rnJc.d z:i cńczym zapałem, żywiołową energią zapładnia ludzi 
do w2rtcściowego wysiłku, gdy 1porywa za sobą, i.n spiruje, 
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ożywia. Widzimy go w drugiej fazie, kiedy w imię u:nna
wanej przez siebie mora-lności dezerteruje z posterunku, 
kiedy ogłasza swoje ro:wza·rowa.nie, niewiarę w skutecziność 
swej 

1
pracy. Pon'l!ca swą rdeę, 1krtórą już natchnąl wie.lu 

swych wspótpracowników i stuchaczy. Depce swadą miłość 
poświęcając ją d1a uratowania czegoś - jakiejś innej war
tości~zej idei? Jakiej? Ażeby uratować szczęśliwe poży
de małżeńskie Smugoniów? 

W końcu, w :trzeciej fazie, w .za.kończeniu widzimy Prze
łęckiego jako życiowego bankruta ~dei, sko9anego p0igardą 
ogólną, z zamJkniętą d·rogą 1powrotną; oczekuje go conaj
mnicj snucie wspomnień o da.wnych górnych latach, kon
templowanie wspaniałej przeszłości. 

Co w tym ,postę.cowaniu Przełędkiego zasługuje na apro
ba't~, a co wywołuje zdecydow.any protest u człowieka 
wsipół:czesnego? Nie ulega wą,~liwości, że Przełęcki. jest 
rpozytywny dako przedstawioiel d.!ciei ikształceni·a nauczy
cieli. Ale w trakcie· swojej działaln~ci odikrywa Przelęckl 
p odstawowy mankament 1kursów wakacyjny.eh w PorębiJ.
na.ch; zrozumiał, że oparły się one wyłącznie .na nim, a pozJ 
t y" , ,_rak im systematyczności, stopniowania wiedzy; że 
pochwy ci ły zbyt górny ton , stwarzają·cy nie ugrur.tow~n'.\ 
wiedzę, lecz a;iowierzchowny jej nalot, zewin<i!tn.ny l:Lcht1· 
na.UJkowy. z tej pozycji należał o- s.ię bezwarunkowo cofnąć. 
Przełęck i tworząc kursy (podda.wał się wyimaginowanym 
obrazom wspaniałych i.mponujących osiągnięć zamiast ob
myślać drogi do nich wiodące. Zasugerowany tą wizją 
machnął ręką na detale, a -liczył właśnie .na swój urok 
osobisty; z 1trudJ1oś.ciami w •szczegółach, W;iedział, że da 
sobie doskonale radę, ocza;rowawszy sobą całe swoje 

otoczen ie. 
I tu punkit wyjścia do drugiej dezaiprobaty postępowania 

Prz.ei ęC'kiego. J ego cala <lziałalność opiera się na grze, na 
zastz.wian iu sieci, na dążeniiu do oczarowania. Posiadając 
w dzli E;k wrodzony Przełęcki używa .go zręcz.nie w każdej 
chwili, w każdej sytuacji, umie go zastosować zależnie o::! 
okoliczności .zawsze z powodzeniem. Nawet ci, którzy się 
przec iw .temu buntują, w decydującej chwili nie ośmielają 
sit: mu przedwstaiwić. Lekkomyślny w obmyślan~u istoty 
sprawy, którą podejmuje, jest niezmiernie zręczny w tej 
real ;zacji bez względu na to, co czyni: gra tak, że ludzi~ 
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wierzą nie orientując si.-ę w mistyfikacj.i. Najlepszym tego 
przykładem jego samooskarżenie, kiedy zwalniając siebie, 
ratuje kursy porębiańskie na przyszłość, pozyskuje d1a 
nich zamek i opiekę iksiężni,czkl, za cenę własnych wyrze
ozeń zjednywa właściwego ich organizatora w osobie Smu
gonia i kolektyw naukowy, 1który kontynuować będzie 

pracę. 

I w ty11n może sens istotny niewczesnych poczyna11 Prze
łęckiego, jego samobiczowan:La, jego maski męczeńs1dej, że 

ich kosz,tem uratowana została sprawa społeczmie ca'11!1a. 
Jego odejście to zarazem koniec tego rod·zaju improwizacji. 
Zegnamy go bez żalu jako .typ, skazany na wymarcie, jako 
prod'Ulkt romantycznego cierpiętnictwa ,z okresu niewoli. 
Takie są jego ob)'.'czaje: Zapał bez pokrycia rzecz.owego, 
(l;J"Orywająca kokieteria w w ylkonaniu, odejście z przekona
niem <l spełnieniu bohaterskiego. męczeństwa. 

Cały ten świat to świat jakichś dziwacmych spraw, ja
kichś zakłamań, które rządzą Ludźmi. Jeżeli „Przepióreczka" 
nazwana została „komedią" to dziś słusznie takie określe

nie jej przynależy. Patrzymy bowiem na tych Ludzi jak na 
istoty nieporadne, k!tóre gubi·ą się w s.przecznościaoh, które 
straciły ,poczucie hierarchii wartości, które biedzą się 

w poszukiwaniu dró.g wyj-ścia, a tym samym komplikują 
sytuacje - zdawałoby się niejednokrotnie, dość cczywi:ste 
i proste. 

JULIUSZ SALONI 

BIEŻĄCY REPERTUAR 
Państwo,wego Teatru Powszechnego w Łodzi 

ul. Obrońców Stalingradu Nr 21 

F. DE ROJAS „CELESTYNA"" 

LOPE DE VEGA „NAUCZYCIEL TAJ<ICOW" 



REPERTUAR TEATRU POWSZECHNEGO 
W PRZYGOTOWANIU 

J. P. SARTRE 

„KLUB WISIELCOW" 

E. DE FILIPPO 

(„Niekrasow") 

Sztuka w 8 odsłonach 

„FIWMENA MORTUBANO'" 

Komedia w 4 aktach 

BIEŻĄCY REPERTUAR 
Teatru Młodego Widza 

11.J. Moniuszki '• 

JULIUSZ SŁOWACKI 

,,MAJUA STUART"" 

Dramat bJBtoryczny w 5 aktach 

Prac.a dyplomowa abwlwentów P.W.S.A. 

STEFAN ŻEROMSKI 

,,PBZEPIORECZKA" 
Ktlmedia w 3 akltacll 

Praca dypl~wa abwlwentQw P.W.S.A. 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obr. Stalin
gradu 21, tel. 150-36, przyjmuje zamówienia na bilety ulgo
we w ilości powyżej 10 szt. do teatrów Powszechnego 
i Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8 od 16 

i od 18 do 20. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO czynna przez cały ty
dzień od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawie

nia (z wyjątkiem poniedziałków). 

KASA TEATRU MŁODEGO WIDZA czynna w dniach przed
stawień od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedsta

wienia - tel. 299-54. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW NORMALNYCH w „Orbisie" 
Łódź, ul. Piotrkowska nr 65, tel. 121-03. 
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