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PAŃSTWOWY 
TEATR 

DRAMATYCZNY 
IM. A. MICKIEWICZA 

W CZSSTOCHOWIE 

• 

PROJEKT 
OKŁADKI 

ORAZ OPRACOWANIE 
GRAFICZNE 

JERZY MOSKAL 

JADWIGA DERŹYŃSKA 

Przybyła do naszego teatru z Łodzi, 
gdzie dała się również poznać, jako 
zawołana działaczka społeczna -
szczególnie w kręgach uczniowskich 
i studenckich. 

Egzamin aktorski zdała w 1960 roku, 
ale na scenie występowała znacznie 
wcześniej. Przypomnijmy dzisiaj jej 
niektóre ciekawsze role: Hania 
w „Głupim Jakubie" T. Rittnera, 
Orzetta w „Awanturach w Chioggi", 
Helenka w „Panu Damazym" J. Bli
zińskiego, Klara w „Zemście" Alek
sandra Fredry, Maria w „Dramacie 
księżycowym" R. Brandstaettera, 
Luiza w „Intrydze i miłości" Fry
deryka Schillera. 
Jadwiga Derżyńska współpracowa

ła z filmem i ma na swoim koncie 
kilka ról filmowych. 
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ANNA R AM ZA-RADŁOWSKA 

Teatr częstochowski jest jej trzecią 
sceną w karierze aktorskiej . Z sze
regu ról większych i mniejszych 
pragnie przypomnieć przede wszyst
kim najbardziej ulubione. Będą to 
- Klara w „Zemście" Al. Fredry 
oraz Klara w „ślubach panieńskich", 
Stella w „Fantazym" J. S!owackie
go, Ivette w „Matce Courage" B. Bre
chta, Lola w sztuce pod tytułem 
„Taka nec nie powtórzy się więce j " . 

Grała także dla widcwni dziecięcej , 
jako „Śpiąca królEwna" oraz jako 
Małgosia i Jaś w bajce pod tym ty
tułem. 

Wspólpracowała z radiem i estradą 
w Opolu, skąd przybyła do Często
chowy. Bieżący sezon teatralny roz
poczęła w naszym teatrze rolą Anu
si w „Szkole kobiet" W. Bogusław
skiego. 

STANISŁAW MASŁOWSKI 

Występuje na scenie od 14 lat. Ma 

w swoim dorobku także kilka ról 

filmowych, pamiętamy go między 

innymi z „Barw walki". - Przybył 

do nas z Teatru Bałtyckiego w Ko

szalinie. Twierdzi, że najlepiej czuje 

si:) w rolach charakterystycznych. 

Dlatego chętnie wspomina Figara 

w „Cyruliku Sewilskim", Ariela 

w „Burzy" Szekspira, Rodolfa w „Wi
doku z mostu" Millera, Pawła 

w „Pierwszym dniu wolności", bos
mana Zadorowa w „Oceanie", Sztej 
na, Nicka w „Marii Stuart", a takż~ 
Henryka Twardzisza w „JMK Wście
klicy" i Makarego w „Gwałtu co się 
dzieje". 
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WITOLD M IERZY Ń S K I 

Studiował prawo w Uniwersytecie 
Poznańskim, które właśnie poświęcił 
dla sztuki aktorskiej. Zdaje egzamin 
eksternistyczny w Warszawie przed 
Komisją pod przewodnictwem Boh
dana Korzeniowskiego. Następnie 
gra kolejno w teatrach w Opolu, 
Wa~brzychu, Poznaniu, Gnieźnie , Zie
lonej Górze, Rzeszowie. 

Przypomnij my niektóre jego waż
niejsze role: Jonasz w „Jonaszu 
i błaźnie" Broszkiewicza, Justyński 
w Porwaniu Sabinek", Burłak 

w „Garści piasku" Przeździeckiego, 
Skrzetuski w „Ogniem i mieczem", 
Horacy w „Hamlecie", Krzysztof 
w Jadzi wdowie", Michał w „Pierw
sz;•m dniu wolności", Fiodor w „Mał
żeństwie Kreczyńskiego", Wodziński 
w „Lecie w Nohant" Iwaszkiewicza 
i wiele innych. 

EDWARD ROMINKIEWICZ 

Jest absolwentem Państwowej Wyż
szej Szkoły Teatralnej w Łodzi. 
Dyplom uzyskał · w 1949 roku, jed
nak grał już w teatrze od pierw
szych chwil po wojnie. Występował 
w Bydgoszczy, Łodzi , Wrocławiu . 

Pracując w Bydgoszczy studiował 
równocześnie filozofię i prawo (w Po
znaniu). Rola Jaśka w „Weselu" 
Wyspiańskiego była jego występem 
dyplomowym. Następnie Rak w „Ża
busi" Zapolskiej, Papkin w „Zem
ście", Tomasz Biegunka w „Chorym 
z urojenia'', Dobek w „Imieninach 
pana dyrektora" (Dyrektora grał 

w tym spektaklu M. Winkler), Him
mler w „Zmierzchu demonów", Pus
telnik w „Balladynie", Du Mesnil 
w „Paryżance" Becqe'a, Sierposz 
w sztuce Klicpery „Hadrian z Gzym
sów, Ciarka w „Wiele hałasu o nic", 
Robert w „Schadzce" Anouilh"a, 
Krapilin w „Ucieczce" Bułgakowa . 
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MIROSŁAW SMOLAREK 

Ukończył w 1958 roku Studium Te
atralne prowadzone przez I. i T . 
Brylskich w Kielcach. Kolejno wy
stępował - w Teatrze im. St. Że
romskiego w Kielcach , Teatrze Bał

tyckim w Koszalinie, Teatrze im. Os
terwy w Gorzowie, który przez pe
wien okres czasu prowadził. Wystę
powa ł w wielu interesujących i od
powiedzialnych rolach . Jako Haimon 
w „Antygonie" Anouilh'a, Botwel 
w „Marii Stuart", Wojewoda w „Ma
zepie", Generał Chłudow w „Uciecz
ce" Bułgakowa, Don Gomez w „Cy
dzie", Stefan Baryka w „Przedwioś 

niu", Kapulet w „Romeo i Julii" , 
Komisarz Polic ji w „Procesie" B. Win
nickiej, Gładysz w „Wilczych dolach" 
Z. Morawskiego i wielu innych. 

REPRODUKCJA 
PLAKATU 

Z PRZEDSTAWIENIA 
„ TURONIA" 

ST. ŻEROMSKI EGO 
W „ REDUCIE" 

16 LISTOPADA 1923 R. 
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PREMIERA 
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1970 ROKU 
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TRZECIA 

PREMIERA 
W SEZONIE 1970/71 

DYREKTOR 
I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY 

ANDRZEJ URAMOWICZ 
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JAKUB SZELA, RYS. Z XIX W. 
WEDŁUG RYCINY Z PARYSKIEJ ILLUSTRATION 
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STEFAN ŻEROMSKI • POCHWAŁA SZTUKI TEATRU 

O niezrównana sztuko teatru! 

Gdy jako dziecko, dwunastoletni kawaler przywieziony 

ze wsi do miasta, dostąpiłem po raz pierwszy laski wi

dzenia teatru, doznałem jego czaru. Przed mymi zdu

mionymi oczyma usunęła się ściana i na jej miejscu 

ujrzałem las, podobny do mego lasu na wsi rodzinnej. 

Zorza sloneczna rozjaśniała daleki horyzont, jak we 

wsi rodzinnej. 

Nie rozumiałem idiotycznej operetki, którą wykrzy

k.iwaly aktorki poprzebierane na mężczyzn w aksa

mitne majtki, uwydatniające ich obfite kształty; nie 

słyszałem, co one tam mówią, czy niby to śpiewają. 

Patrzyłem na czarodziejskie kulisy, które mię prze-

1iiosły do doliny mojego szczęścia. 

Zywy, płochliwy, zielony tatarak zaszumiał w mych 

'llszach nad czarną wodą głębokiej rzeki, której lano 

zimne, a pieszczotliwe tylekroć mię obejmowalo. 

Dzikie kaczki krzyżówki zadzwoniły w mych uszach, 

kołując nad szerokim wodnym rozlewiskiem. Wielkie 

olchy wylanialy się z niebytu, patrzyły się w swe 

odbicia w toni przeczystej. 

Ordynarne kulisy przeniosły mię czarodziejsko 

w świat ulud i daly mi pierwsze w życiu złudzenie 

innej rzeczywistości. Plakalem pierwszy raz niewi

dzialnym wewnętrznym lkaniem za nieświadomą pa

sją artyzmu, za niewypowiedzianym cudem wsi, za 

dziecińskim moim szczęściem - na widok sponiewie

ranych szmat papierowych, poprzybijanych do drą

gów i kijów, tarcic i listew. 



Wilhelm Szewczyk 

PIĘKNIE 

JEST 
BYĆ 

POLAKIEM 

Zajmowałem się ostatnio wiele pewnym wybitnym 

nie polskim pisarzem, zbierając materiały do jego 

monografii. Dwa lata starszy od Stefana Żeromskiego 

debiutował w tej samej duchowej atmosferze, jaka 

pod koniec wieku XIX ogarniała środkową Europę. 

Jakże inaczej jednak potoczyło się jego życie . Nie tyl

ko przeżył autora „Popiołów" o przeszło dwadzieścia 

lat, ale i łatwiej uzyskał to, czego Żeromskiemu od

mówiono, mianowicie nagrodę Nobla, chociaż dziś 

nawet w jego ojczyźnie zapomina się o jego dziełach, 

podczas gdy Żeromski wciąż na nowo fascynuje czy

telników, przekraczając nawet, aczkolwiek z wyjąt

kowym trudem, bariery językowe. Tamten dość y;cze

śnie został w sensie dosłownym milionerem, żyjąc 

w dostatku aż do śmierci, Żeromski przez cale niemal 
życie brodził w niedostatkach. Obaj byli chorzy, cho
rowali zresztą na to samo, ale wiadomo, czym jest 
taka choroba dla człowieka żyjącego i tworzącego 

wśród ustawicznych kłopotów. Tamten stal się za ży
cia Olimpijczykiem i jako taki uznany został przez 
świat, ten, mając ducha iście olimpijskiego, żył skrom
nie i jako pisarz w społeczeństwie swoim obok suk 
cesów nieraz spijał prawdziwą gorycz. Tamten - co 
było rzeczą zrozumiałą - przeżywszy trzy ustroje pa
nujące w jego państwie prawie połowę życia przeżył 
w oportuniźmie, ten cale życie walczył, a doczekawszy 
się wolnej ojczyzny ani na chwilę nie pozwolił zdrze
mnąć się sumieniu, zabierał głos w sprawach, które 
należały do rzędu wielkich obowiązków humanisty. 

Zapewne, losy ich narodów, losy ich ojczyzn miały 
poważny wpływ na ich osobowość i na ich stosunek 
do samej literatury - były to losy całkiem odmienne, 
gdyż ojczyzna tamtego była krajem agresywnym, 
w tym również wobec Polski, wiemy zaś doskonale, 
jaką była ojczyzna Żeromskiego. Mimo to trudno re
zyg1; ować z takich porównać. Literaturę mierzy się 



wartością dzieł, jakie do nie3 należą, nie pytając się 

często o losy ich twórców. Dzieło Żeromskiego jako 
ca'ość jest bez porównania głębsze, doskonalsze, żar
liwsze, z ogniem nigdy nie wygasającym, choć mogla 
się zestarzeć tak ongiś świeża i porywająca stylistyka. 
Zrezygnujmy zresztą z anonimowości, zwłaszcza, iż 

w tym porównaniu mam na myśli również pisarza moc
no związanego z teatrem. Chodzi mianowicie o Niemca 
Gerharta Hanptmanna, autora wstrząsających „Tka
czy", kilku innych znakomitych dziel scenicznych i -
wielu, niestety nadto licznych utworów bladych i sza
rych, choć w swoim czasie przyjmowanych z nabożną 
czcią. 

Interesują nas zawsze w równym stopniu dzieło 

i człowiek, jego t wMca. Trudno, czytając Dostojew -
skiego lub Conrada, nie odczytywać od razu śladów 
ich życia - one zresztą wytłumaczą nam niemal 
wszystko, co nas w ich dziele porusza i przekonuje. 
Oportunizm lub wręcz eklektyzm dojrzalej prozy Ger
harta Hauptmanna jest, być może, również (jeżeli już 
chcemy go jakoś usprawiedliwić) skutkiem tej ota
czającej go dość wcześnie aury olimpijskiej, tego bo
gactwa i przepychu, które nawet chorobę jego potra
fiły przytłumić. Żeromskiego nowatorski niepokój, na
miętność języka i wizji pisarskiej, głęboka uczciwość 
wobec samego siebie jako twórcy - mogą to być 

skutki także jego życia„ nigdy nie usłanego różami, 

zawsze będącego obrazem życia przeciętnego polskiego 
pracującego inteligenta, oraz sytuacji historycznej, 
która ukształtowała i ukształtować musiała nie tylko 
jego postawę jako pisarza. 

Opowiadał Jan Lorentowicz w swoich wspomnie
niach, że kiedy przyniósł Żeromskiemu wiadomość 

o przyznanej mu w roku 1924 nagrodzie państwowej, 
na policzkaach pisarza pojawiły się łzy duże jak grochy. 
Była to przecież nie tylko oficjalna nobilitacja jego 
twórczości (w tym wypadku „Wiatru od morza") w nie-
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podległej ojczyźr.ie, ale również wyzwolenie material

ne, chociaż r.ajtrudniejsze lata już minęły. Z kolei 

Stefania Sempołowska wspominając rok 1905 opowia

da, jak to ciężko chory Żeromski zgłosił się - po

dobnie jak Bolesław Prus - do Komitetu Obywatel

skiego, a potem „w zimny dzień jesienny listopada 

przez blctne wówczas uliczki Mokotowa chodził po 

ciemnych, wilgotnych izbach robotniczych, po sutere

nach, poddaszach i przybudówkach podmiejskich i on, 

pracowr.ik pióra, nosił zapomogę strajkową walczą

cym o swobodę pracownikóm młotów i kielni". Jeśli 

zaś sięgnelibyśmy po wspomnienia Heleny Duninówny, 

dotyczące lat wcześniejszych, dowiedzielibyśmy się, 

jak wielki niedostatek panował w domu Żeromskich, 

•

.;(··.·. 1" ( -r~ , --.,.., ;.:~:-•• :~~:,:~"te~-:,.. ~ :~ t;~ ~~ 

:·\ j 

:i:łfKALENDARZYK 

ZDJĘCIE 

STEFANA 

ŻE ROMSKIEGO 

NA 
OKŁADCE 

KALENDARZA 
Z 1905 R. 



jak trzeba im było nawet pożyczać naczyń kuchen
nych, na których kupno nie było ich stać. Oszukiwali 
go wydawcy i gdyby nie Jakub Mortkowicz, jedyny 
sprawiedliwy, nawet sława nie pomogłaby Żeromskie
mu w tej nierównej walce, gdyż czasem i sława pi
sarska potrafi być znakomicie wykorzystana przez nie
sumiennych wydawców. 

Ze wzruszeniem odczytujemy także innego rodzaju 
wspomnienia. Młodziutka aktorka Maria Malanowicz 
zagrać miała jedną z ról w „Uciekła mi przepióreczka" 
i to obok takich sław, jak Solski, Jaracz, Osterwa, Ko
tarbiński. Po dwudziestu przeszło latach wspominając 
przygotowania do tego przedstawienia aktorka opo
wiada, z jakim niepokojem i z jaką wewnętrzną skrom
nościq śledził Żeromski próby spektaklu. Bal się re
akcji krytyki, choć był już taki u:ielki, tak powszech
nie uzr.an y i szanowany. „ Znowu powiedzą, że nie 
czu 'ę teatru, i że to nie jest sceniczr.e" - stwierdził 

z rozgoryczeniem po swoich wcześniejszych próbach 
teatralnych. Kiedy to sobie przypominamy dzisiaj -
trudno nam to zrozumieć, skoro wiemy, że bez dra
matu Żeromskiego nie można sobie wyobrazić współ
czesnego naszego teatru. 

Ten pisarz tak bardzo polski nie zawahał się mi
mo swojego coraz bardziej pog:irszającego się stanu 
zdrowia wziąć udział w roku 1920 w akcji plebiscy
towej na Warmii i Mazurach . Zachowała się jego fo
tografia z tego okresu, znajduje się na 1'.iej wraz z Ja
nem Kasprowiczem i działaczami mczursko-warmiń

skimi. Był z nimi, jak był z u:szystk imi, którzy już 

wtedy wbrew oficjalnej polityce polskiej znali wartość 
naszych zachodnich i północnych rubieży. Fotwierdzil 
tę swoją znajomość rzeczy gorqcym slowem w wielu 
rozdziałach swej twórczości, na kartach najżarliwszej 
publicystuki, jaką u nas napisano, mianowicie 
w „Srcobizmie postępie", w pięknych strofach „Wia
tru oi morza". 

Nie mówimy, że życie trndne i pełne biedy jest 
smutne. Niejednokrotnie życiem smutnym i jałowym 
jest to, które toczy się na obręczach ze złota . 

Jego życie ani na chwilę nie potrafiło być jałowe, 

smutek rodził się tylko pod wpływem doraźnych cio
sów - to, co w nim istniało, co domagało się głosu, 

co zyskiwało doskonały kształt w słowie i myśii, było 

"!iezwykle bogate, chociaż cały jego kosmos wspierał się 
na ojczystych bierwionach, miał polskie krajobrazy. 

Pięknie jest być Polakiem, gdy się tę polskość po
trafi wyrazić slowem lub czynem. Żeromski dar ten 
posiadał i z daru tego hojnie korzystał. 

STEFAN ŻEROMSKI I JULIUSZ OSTERWA 
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Wojciech Natanson 

I 

»TUR O N« 

Na egzemplarzu pierwszego wydania nowej sztuki Że
romskiego „Turoń" umieścił autor dokładną datę: „Konstan
cin, 28 stycznia 1823 roku". Zapewne chodzi tu o dzień ukoń
czenia utworu, pisanego na przełomie roku 1922 i 1923. 
Dziesięć dni później, 8 lutego, pisze Żeromski w Uście do 
Konrada Czarnockiego: „Skończyłem dramat pt.: „Turoń", 

z roku 1846, i oddałem do druku. Zapewne będzie wystawio
ny w jedn11m z teatrów, czy moźe i w innych teatrach -
ale to się okaźe". 
Zwraca tu uwagę owo określenie ,,z roku 1846". 
drugi, od napisania „Sulkowskiego", sięga Żeromski 

Po raz 
do na-

rodowej historii po temat utworu, pisanego dla sceny. 
Autor „Popiołów" pasjonował i;ię sprawami historycznymi, 
wiemy to dobrze; jego dziejowe zainteresowania i pasje nie 
wynikały jedynie z faktu, że w młodości pracował najpierw 
w Raperswilu, a potem w Bibliotece Zamoyskich, pod kie
runkiem Tadeusza Korzona. Dla Żeromskiego, jak i dla dzi
siejszych najświetniejszych pisarzy - historia była jednym 
ze świateł, ukazujących bieg wydarzeń. 
Stawała się nie procesem zamkniętym, ale marszem - po
przez teraźniejszość ku przyszłości. Wyobraźnia zwracała 

się nie ku przyszłości. Dlatego można powiedzieć, źe „Róża" 
napisana tuź po wydarzeniach 1905 roku - a może i „Prze
pióreczka" - ma związek z „Sulkowskim" i „Turoniem", a dla 
ich wyjaśnienia warto sięClnąć po „Opowieść o źolnierzu tu
łaczu" i - oczywiście - „Wierną rzekę". 

Rok 1846, o kt6r11 chodzi w „Turoniu", podobnie jak 
powstanie styczniowe w „Wiernej rzece" - to dwa momenty 



najbardziej tragicznego załamania w dziejach polskiej walki 
o niepodległość. Dla Stefana Żeromskiego, podobnie jak kie
dyś dla Mochnackiego, największym i najdonoślejszym za
gadnieniem polskich dziejów był stosunek ludu polskiego do 
walki toczonej przeciw zaborcom o niepodległość. Zaczęło się 
od przysięgi Sulkowskiego, polskiego jakobina, który oświad
cza chłopom, zaciągniętym do Legionów, że już nie będą 

brali kijów po powrocie do ojczyzny. Nadzieje te zawiodły; 
o tym dobrze pamięta Zeromski jako autor wstrząsającej 

antysolidarystycznej sceny w „Róży" i „Opowieści o żołnie
rzu tułaczu", opartej na świadectwach autentycznych. 

W pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego, w „Wier
nej rzece", ukaże Zeromski, że chłopi nie przychodzą z po
mocą walczącemu samotnie, ciężko rannemu powstańcowi. 

„Turoń" dotyka spraw jeszcze boleśniejszych. Nie tylko 
bierność chłopska powodowana krzywdą i gniewem jest tu
taj tematem - ale i jawne skierowanie broni - siekier 
i noży, przeciw patriotycznej części szlachty oraz emisariu
szom Centraiizacji Demokratycznej. 

Takie są ogólne założenia dramatu pt. „Turoń". Poprzez 
osoby dwóch starszych bohaterów, Rafała Olbromskiego 
i Krzysztofa Cedry, utwór ten nawiązuje do „Popiołów". 
Lecz nie oni wydają się głównymi protagonistami toczącej 
się tutaj sprawy. Cedro reprezentuje myśl patriotyczną, za
razem jednak - tradycyjnie szlachecką. 

Nie bez lekkiej ironii traktuje go Zeromski, choć pamięta 
o czekającym go tragicznym losie. Krzysztof Cedro, właś
ciel majątku Olsztyna w powiecie tarnowskim, gdzie się to
czy akcja sztuki, zgadza się na instrukcję powstańczą. 

W pierwszej scenie, niepokojąc się z powodu przyśpieszonego 
terminu powstania, przypomina: „Mieliśmy przecie za dnia 
zwołać chłopów z naszych wiosek, wszystkich co do jednego. 
Mieliśmy ich w biały dzień tu zgromadzić, w obecności pro
boszcza, przy krucyfiksie zaprzysiąc uroczyście zniesienie pań
szczyzny, skasowanie danin, zniweczenie niewoli". Dopiero 
po tym akcie mieli powstańcy na czele chłopskich gromad 
ruszyć na Tarnów, by wypędzić stamtąd władze austriackie. 
Ale przyjmując i akceptując hasła zniesienia pańszczyzny 
oraz danin chłopskich, Krzysztof Cedro nie chce się wyrzec 
swej własności, nie godzi się na równość; jest dumny ze 
swej godności szlacheckiej. Do swego dziecinnego na wpół 
świadomego swych czynów syna, mówi: „Widzisz, chłopstwo 
się burzy. Wre wśród tego tłumu. Powinieneś czuć to samo, 
co my wszyscy. Powinieneś zrozumieć, do czego dążymy. 
Chcemy uwłaszczyć chłopów, znieść wszelkie daniny i obo
wiązki. Ale to zrobimy my, panowie szlachta. 

Czyż nie jesteś z nami? Est-ce que tu n'es pas gentilhomme?" 
A wobec Szeli - wkraczającego do dworu na czele chłopów 
pańszczyźnianych, Cedro ma tylko tony pogardy: „Zdejm 
czapkę, skoro przychodzisz w gości - grozi mu - zdejm 
czapkę z głowy albo ci ją zdejmę razem ze łbem. (chwyta 
rękojeść szabli ". Na to Szela mówi językiem buntu: 

„ ... nie zdejmę już czapki przed żadnym z was, jaśnie pany!" 
Zięć Krzysztofa Cedry, Józef Chwalibóg, i jego starsza, trzy
dziestoletnia córka, Walentyna, są również rozdarci wew
nętrznie . Chu;alibóg, w dyskusji z młodą szwagierką, We
roniką, dowodzi, że nie są mu nieznane idee Centralizacji 
Demokratycznej: „I my, nie chwalący się, dosyć eśmy się 

tych rzeczy poduczyli. Masoneria, Karbonaryzm, Związek 
Synów Ojczyzny, Młoda Sarmacja, Gromada Grudziądz, 
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Sprzysiężenie Demokratów, Stowarzyszenie Ludu Polskiego ... " 
Z tymi hasłami zapoznall się jednak Chwalibogowie, głów
nie udzielając schronienia radykalnym emisariuszom i dzia
łaczom, jak Kasper Cięglewicz, Goszczyński, Wiśniowski, 

Dembowski, Heltman, Mazurkiewicz i " ... tylu innych, prze
mykających się chyłkiem, w przebraniu, pod obcym, przy
branym nazwiskiem ... ". Chwalibóg i jego żona rozpatrują 
tę sprawę nie z punktu widzenia ideowego, lecz praktycz
nego; chodzi o stopień czekającego ich ryzyka. Ich zdani"em, 
właśnie oni, udzielając azylu, narażają się najbardziej. 

Emisariusz: „Sam pryśnie potem, schowa się jeszcze lepiej, 
przebierze za górala, za wędrownego Słowaka, za chłopa 

albo umknie do Krakowa, do Poznania, do Poitiers. Zaja
śnieje w Centralizacji jako bohater, działacz, konspirator" ... 
podczas gdy „ ... my nędzne, oporne sz la chciury znad Wisłoki 
wciąż na tym samym miejscu, na oczach wszystkich man
datariuszy, komisarzy, starostów ... Pod własnym nazwiskiem, 
dobrze znanym wszystkim szpiegom i donosicielom ... " 

Oto język oportunizmu, który Żeromskiego gniewał, gdy się 

przed wojną 1914 roku znalazł w Galicji, który piętnował 
także w swych Wspomnieniach. Choć Józef Chwalibóg od 
udziału w ruchu się nie uchyla, jego żona otwarcie oskarży 
Huberta Olbromskiego, przybywającego z Francji, że z jego 
winy nastąpił obecnie wybuch chłopski, skierowany nie prze
ciw cesarzowi, ale przeciw szlachcie i powstańcom: 

„Siedemdziesiąt gmin chłopskich roi się po drogach ... chwy
tają powstańców, ciągnących kii Tarnowu... Na każdym 

skrzyżowaniu, gościńców stoi banda z cepami, z widłami, 

z kosami i siekierami ... Sciągają z koni, wywłóczą z wozów, 
zarąbują siekierami, biją cepami". Akcja zwolenników Cen
tralizacji była więc iskrą, rzuconą na łatwopalne materiały. 
,,. .. Przykro mi to mów·ić, doprawdy ... - oświadcza Walentyna. 
- Ale pan Hubert jest twórcą tego strasznego zamętu, tych 
nieszczęść". Słowa te padają, nim Jakub Szela pojawi się 

na scenie na czele masy chłopskiej[ ... ]. 

Ze wszystkimi walczy Jakub Szela, niepismienny wódz 
chłopski, kołodziej ze Smarzowej. Autorytet Szeli jest wy
raźny; nikt go nie może zakwestionować. Wydaje rozkazy 
chłopom, którzy mają do niego zaufanie wręcz nieograni
czone. W jego zastępstwie gotowi są ślepo słuchać każdego, 
kto im pokaże znak przez Sze lę zapowiedziany. 

Czym się ten autorytet tłumaczy? Szela ma talent przy
wódcy, skupioną silę, olbrzymią i skondesowaną energię, 

zdecydowaną wolę. Ale nie koniec na tym. Jest wyrazicie
lem wielowiekowej chłopskiej krzywdy. Umie ją odczuć, 
słowami nieodparcie sugestywnymi potrafi tę krzywdę wy-

razić. „Ja jestem niepismienny chłop, ciemny kołodziej -
mówi w dyskusji z Hubertem Olbromskim. - Ale, żeby się 
znalazł taki - nie z was, ino z nas - co by pisać umiał, 
a żeby nadto tak wszystko pamiętał, jak Bóg pamięta, toby 
przez cale swoje życie musiał spisywać te krzywdy, co od 
pradziadów ch łopom panowie zadali. I jeszcze by ich nie 
spisał. (Krzyk potwierdzenia w tłumie). ów „krzyk potwier
dzenia" świadczy, jak trafnie, z jakim wyczuciem wyraził tu 
Szela uczucia chłopów, zbuntowanych przeciw panom. Także 

i Hubert stwierdzenia Szeli uznaje za prawdę, choć inne 
z nich wyciąga konsekwencje. Poczucie chłopskiej krzywdy 
tak mocno przeżytej, pozwala Szeli na sformułowanie jas~ 
nego programu zemsty. „Żebym z was wytoczył - mówi do 
rodziny Cedrów i Olbromskich, i nie tylko do nich - ilu 
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was tu jest jak okiem sięgnąć, wszystkę krew -żeby się 

zaś rowami dróg lala - jeszcze by ta krew nie zmazała 
waszej winy, a naszej krzywdy! (Powszechny okrzyk 
chłopów)". 

Jakub Szela jest w tym utworze nie tylko „katem aus
triackim" zaprzedanym staroście Breinlowi. Cudzą, masową, 
wielowiekową krzywdę swej klasy - odczuwa poprzez upo
korzenia własne. Wspomina, ile wycierpiał, gdy się bez
skutecznie upominał, zarówno o własne sprawy w sporze 
z dziedzicami, Boguszami w Smarzowej, jak i o zażalenia 
całej chłopskiej gromady : „Jakem ja był najpierwszy i naj
główniejszy spiskowiec przeciwko wam, jakem był deputat 
i obrońca gromady, kiedym z Boguszami tyle lat sprawę to
czył o przeładowanie chłopów pańszczyzną ... nie chcia
łyśta mię wysłuchać. (do chłopów). W kajdany mię za to 
kuły, w zimnym lochu trzymały, w niedzielę do kościoła 
w kajdanach pędziły". (Okrzyki chłopów. Gwar). 

Szela jest zatem - mimo swego analfabetyzmu - postacią 
złożoną i niezwykłą. Nie tai, że przeciw cesarzowi występo
wać nie będzie; jego zdaniem, tylko monarcha może zlikwi
dować .chłopską niewolę i krzywdę. Pańszczyznę skasuje 
ten, co ma prawo, najjaśniejszy pan, c y s ar z, ale nie ty. 
mówi do Huberta - i na pewno szczerze. 

W sztuce Zeromskiego nie jest Szela owym „mistykiem" i sek
ciarzem w siermiędze, wypełniającym ze słowami Pisma św. 
na ustach" nakazy posłannictwa, jak go widzieli niektórzy pa
miętnikarze, na których się w 1935 roku, w recenzji ze spek
taklu „Turonia" w „Ateneum" powoływał Bohdan Korze
niewski. Nie jest podobny do wyidealizowanego wzoru, uka
zanego w poemacie Brunona Jasieńskiego. Gdy jego syn, Sta
szek, wygadał się, że władze austriackie płacą „dziesięć ryń
skich" za zabicie powstańca, a „pięć ryńskich za takiego, co 
jeszcze dycha". Jakub Szela nakazuje mu milczenie . Ale, 
ostatecznie, nie zapiera się tego faktu. „Ja prawdy nie taję", 
mówi do Huberta, który podkreślił grozę owego wyznania[ ... ] 

Przypominając wydarzenia 1846 roku autor „Popiołów" 
chciał zapewne rzucić ostrzeżenie. Warto przypomnieć, że 
w dyskusji z Hubertem Olbromskim Sze la formułuje hasła 
dużo radykalniejsze niż te, które mu przeciwstawia emi
sariusz Centralizacji: „Skoro z tej całej ziemi ci ar ac h ó w 
wytracę do nogi, dwory spalę i już ani jednego nie będzie 
nad nami, za to, że się na naszego c y s ar z a porwały -
wtedy podzieli cy s ar z grunty wasze pomiędzy nas, każ
demu po równo, żeby zaś żaden nie miał więcej od sąsiada. 
Bo myśmy, widzisz, te grunty pazurami drapali, a krwawym 
potem jako deszczem zmoczyli". 

Było to hasło utopijne, jak na owe czasy, a nadzieja Szeli, 
że rozdzielenie gruntów, czyli parcelacja wielkiej własności 
będzie przez Habsburgów akceptowana, świadczyła o nie
orientowaniu się w interesach Wiednia . Ale prawo do grun-

tu, zdobyte chłopską pracą - to przecież hasło, ku któremu 
dążył nawet Rudomski w ostatnim akcie „Ponad śnieg 

clobrou:olr.i" - w Turoniu przybiera formę chłopskiego żą
d :mia. Dla Zeromskiego sprawa mogla mieć tylko jedno zna
czenie. Oto autor „Ludzi bezdomnych" wobec nowych zja
u:isk histerycznych chciał nadać życiu narodowem1i zrefor 
mowaną treść. Rudomski w „Ponad śnieg" - czy w zupe łnie 

inny sposób Baryka w „Przedwiośniu" - chcą uczynić Pol
skę reprezentantką nowej i śmiałej idei, wymagającej grun
townej rewizji istniejących stosunków. Nie wszyscy, oczy
wiście, tę myśl zrozumieli czy zrozumieć chcieli. 

(Fragment rozprawy pt.: „Turoń" z książki W. Natansona 
- „Stefana Zeromskiego droga do teatru"). 
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ZASTĘPCA DYREKTORA 

RYSZARD BARON 

• 
Przedstawienie prowadzi 

ALFRED BODZIACHOWSKI 

Kontrola tekstu 
ALFRED KOZŁOWSKI 

• 
Kierownik Techniczny 

EDWARD GŁOGOWSKI 

Inspektor sceny 
BRONISŁAW ŚWIĄĆ 

Brygadier sceny 
FRANCISZEK SŁA WET A 

Swiatło 
MARIAN KOPEK 

Peruki i charakteryzacja 
CZESŁAW KOCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
krawieckiej 

STANISŁAW BYSTRZYCKI 

Kostiumy damskie 
LUCYNA SADOWSKA 

Kierownik pracowni 
malarskiej 

EDWARD LAT ACZ 

Kierownik pracowni 
modelatorskiej 

HENRYK PALACZ 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

EDWARD WIECZOREK 

Kierownik pracowni 
elektrotechnicznej 

JAN SŁABOSZ 

Kierownik pracowni 
ślusarskiej 

IGNACY CHĘCIŃSKI 

Kierownik pracowni 
szewskiej 

WINCENTY KOŚMIDER 

Kierownik pracowni 
tapicerskiej 
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OSOBY: 

Krzysztof Cedro . . . . STANISŁAW MALATYNSKI 

Walentyna Chwalibogowa, jego 
córka . . . . . . . . 

Józef Chwalibóg, jego zięć 

Weronika , niezamężna córka 
Cedry . . . . 

Xawery, jego syn 

Rafał Olbromski 

Hubert, jego syn 

Jakub Szela . . 

Staszek, jego syn 

Hr. Leopold Leżeński, wiceguber
nator Galicji 

Jan Chudy . . . 

Józwa Dziedzic 

Walek z Gorzejowy 

Konica 

Wołowiec 

Spiskowiec Pierwszy . 

Spiskowiec Drugi 

Chłop Pierwszy 

Chłop Drugi 

Goniec 

Walenty, lokaj Cedry 

Chłopi 

Służba dworska 

Żołnierz Pierwszy 

Żołnierz Drugi 

*) Na prawie współpracy 

JADWIGA DERŻYNSKA 

W I T O L D M I E R Z Y N_S K I 

ANNA RAM ZA 

WIESŁAW OCHMANSKI 

JERZY i(oczYNSK1 

WŁODZIMIERZ FIGURA 

MIR OS ŁAW SMOLAREK 

IRENEUSZ OGRODZINSKI *) 

EDWARD ROMINKIEWICZ 

WALDEMAR ŁABĘDZKI 

ANDRZEJ IWINSKI 

STANISŁAW MASŁOWSKI 

WIESŁAW TOMASZEWSKI 

ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI 

WŁODZIMIERZ WYGANOWSKI 

WITOLD MIERZYNSKI 

ADAM NOWAKIEWICZ 

JERZY KOCZYNSKI 

KAROL ROGALSKI 

EDWARD ROMINKIEWICZ 
WŁODZIMIERZ WYGANOWSKI 
KAROL ROGALSKI 

S T AN I S Ł A W A G A L L 
K.RYSTYNA BIEL-WAGNER 

STANISŁAW MALATYNSKI 

ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI 
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RZECZ DZIEJE SIĘ W CIĄGU NOCY Z OSIEMNASTEGO 

NA DZIEWIĘTNASTY LUTEGO 1846 ROKU WE DWORZE MA

JĄTKU OLSZYNA, WŁASNOŚCI KRZYSZTOFA CEDRY. 
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SCENOGRAFIA 

JERZY FELrMANN 

MUZYKA 

ZBIGNIEW BUJARSKI 
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Zamówieni a 
na bilety zbiorowe 

przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach 

8 - 16 
codziennie 

z wyjątkiem 
niedziel 
i świąt . 

Kasa 
teatru czynna 

codziennie z wyjątkiem poniedzialków 
w godzinach 

13 - 19 
w niedzi ele i święta 

w godzinach 
12 - 19. 
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