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Stef an Ze romski 

Autor „Przedwiośnia" urodził siQ 16 X 1864 r. w 
Strawczynie koło Kielc, zmarł na zaT?ku. w 

Warszawie 20 XI 1925 r. Należał do tych w1elk1ch 
a nielicznych pisarzy polskich, cieszących się najwyż-
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szym autorytetem moralnym, którym oddawano pra
wo władania sumieniem narodu. 

Bo też Stefan Żeromski podnosił w swej twórczości 
najistotniejsze problemy naszego bytu społecznego i 
dziejów, nie pozwalał zabliźnić się ranom polskim, do 
ludzi rządzących, aprobujących w Polsce niepodległej 
starą krzywdę społeczną kierował nieustannie gorzki 
wyrzut i ostrzeżenie, wolał o działanie na rzecz spra
wiedliwości i postępu. 

Całą, bardzo obszerną twórczość powieściową i dra
matyczną Stefana Żeromskiego przenika wrażliwość 
na problemy społeczne, dlatego też jego umiłowany
rri bohaterami są ludzie ofiarni, oddani drugim, po
święcający dobro własne, bohaterowie cierpiący od 
niespełnień i osamotnieni w swym cierpieniu. 

Jednym z wątków jego twórczości była walka o 
sprawiedliwość społeczną kojarzona z tradycją walk 
niepodległościowych, z tragizmem upadku Polski. Ste
fan Żeromski był znakomitym stylistą uwielbianym 
przez młode pokolenie współczesne mu i następne, ży
jące już w niepodległej Polsce, Znamy go także jako 
wybitnego publicystę. Niedawno (1953-56) opubliko
wane zostały „Dzienniki" Stefana Żeromskiego, które 
są przebogatym zbiorem materiału naświetlającego 
życie duchowe autora i jego biografię twórczą. 

Głośniejsze powieści Stefana Żeromskiego to: „Sy
zyfowe prace" (1 898), „Ludzie bezdomni" (1900), „Po
pioły" (1904), „Dzieje grzechu" (1909), „Uroda życia" 
(1912), „Wiatr od morza" (1922), „Przedwiośnie" (1925). 

Do dzieł dramatycznych Stefana Żeromskiego gra
nych do dzisiaj bardzo często, należą: „Sułkowski" 
(1910), „Uciekła mi przepióreczka" (1924). Grany bywa 
także „Turoń" (1923) dramat o rzezi galicyjskiej w 
1846 r. Specjalne miejsce w jego twórczości dla teatru 
zajmuje dramat sceniczny „Róża" (1908) osnuty na tle 
rewolucji 1905 r. Teatry nie podejmują takich sztuk 
Żeromskiego jak: „Ponad śnieg bielszym się stanę" 
(1919), „Biała rękawiczka" (1921), traktujących o rewo
lucji i wojnie 1919-20 oraz o problemach moralnych 
tamtych lat. Niedawno odnaleziono nieznany dramat 
Stefana Żeromskiego pt. „Grzech" (1897), który uka
zał się drukiem w przeróbce i z epilogiem L. Krucz
kowskiego w 1951 r .oraz w wersji oryginalnej z 1897 
roku w dwu dalszych wydaniach: 1957, 1966. 

W 1958 r. córka Stefana Żeromskiego Monika, prze
glądając ocalone resztki brulionu „Popiołów" natrafi
ła w jednym z zeszytów na inny tekst dramatyczny. 
Okazało się, że jest to pierwszy akt nieznanego drama
tu, który pt. „Dramatu akt pierwszy" z autografu wy
dał w 1960 r. prof. Stanisław Pigoń. 
„Przedwiośnie" zaadaptował po raz pierwszy dla , 

teatru Jerzy Adamski. Jesienią 1964 adaptacja ta do
czekała się realizacji scenicznej, której autorem był 
Adam Hanuszkiewicz. Do ciekawszych należało także 
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przedstawienie „Przedwiośnia" w reżyserii i insceni
zacji Jerzego Zegalskiego w Poznaniu (1968). 

My prezentujemy widzom PTZ adaptacj~ Zbi~.n~e:va 
Bogdańskiego i Zbigniewa Florczaka, w rezy~e~u. 1 ~n: 
scenizacji Zbigniewa Bogdańskiego wczesnieJ J';!Z 
sprawdzoną dużym sukcesem artystycznym w Gdan
sku. 

JAP 

JAN PIERZCHAŁA 

Dlaczego wystawiamy „Przedwiośnie" 

W
ystawiamy „Przedwiof:nie" . Stefana żeroms~iego 
w pierw,-zym rzędzie z uwagi na boi:iatera, ktorym 

iest Cezary Baryka. miody radykał i ,.bolszewik" polskói, m~= 
· · c z tłumem r bOtlliczym na Belweder, na tę wcz 
~~er~j~d~ibę Józefa Piłsudskiego, naczelnika pa_ńst;va. Ceza_r~ 
Bai· ka z bólem i goryczą poznał złudę_ rzeCZJ;'"'.istosc1 polskie) 
stw6'rzonej w 1918 r. i wybrał to, co .n.aitrudmeisze, ale Polaka 
i człowieka godne, pragnienie Polski mnej, sprawiedliwe). 

w stawiamy „Przedwiośnie" także przez wzgląd na donio;
słośK owej wielkiej tragicznej przygod~ na5"Zego narod_u, jaką 
było skomplikowane doświadc2enie związane z. rozwoiemd re
wolucyjnej świadomości polskiej, slowem związane z z1e
jami polskiego ducha. 

w stawiamy Przedwiośnie" w adaptacji Zbigniewa Bog: 
daiiikiego i Zblgniewa Florczaka dlatego, ze m_iędzy inn~mi 

d owiada nam zamysł adaptacyjny tJ;'ch <!woch autorow, 
~s~azujący, iż powiesć Stefana żer.omsk1e~o iicst fragmente~ 
naszej wielkiej edukacji narodow17J. n~świetla_iąc_ym0Jf:gł~~i ment historyczny, kiedy u zarania pierwsz':!J me_p . 

ostawione zostało dramatyczne pytanie o wielką !deę Polski r gdy rozwój społeczny życia zaakcentował mocno Jedną tylko 
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l'~i's~eldyWt'l - radykalnego postęl'>ti l teWolucyjnych pt21!
mian. 

Pamiętamy także o tym jak bliskie jest „Przedwiośnie" 
Stefana_ Żeromskiego szczególnie nam, rozmiłowanym w re
wolucyinych tradycjach Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie 
w 1918 r. na nowo rozgorzał stary spór proletariatu z burżu
azją, spór. tym więcej tragiczny, gorzki bo krwawy, idący 
o i;irzyszlosć Polski, oraz o wielką ideę rewolucji socjalistycz
ne). 

To tu u nas nad Czarną Przem$"Zą, w szeregach proletariatu 
z bronią w ręku strzegącego Rad Robotniczych, tej nowej lu
dowej władzy, pojawia się niejeden Cezary Baryka, niejeden 
człowiek wtedy miody o losie podobnym, lub identycznym, 
o tych samych przejmujących doświadczeniach historycznych 
i społecznych, które ksztaltowaly biografie Polaków właśnie 
tak, jak to utrwalił i zamanifestował w .,Przedwiośniu" Ste
fa n Żeromski. 

Młode pokolenie tamtego czasu łaknęło Polsk i sprawiedliwej, 
pięknej, pod każdym względem nadążającej za pracą i myślą 
ludzkości , natchnionej wielką ideą równości, prawdy. Zaś rze
czywistość polska, już u progu niepodległości, brutalnie za
przeczyła tej tak doskonalej wizji wyśnionej przez najwrażli
W5"Ze serca, przez szczere, postępu pragnące umysły. r: latego 
patriotyczne pokolenie Polaków wterly wchodzących w życie, 
doznało gorzkiego zawodu, rozcza1owania; w imię niepodle
głości młodzi ubrali żołnierskie mundury, poprowadzono ich 
na wojnę 1919/20 roku, aby niebawem spostrzegli, iż ich za
wiedziono na manowce. Wtedy na niejednym mundurze żoł
nierskim pojawił się czerwony kotylion, na rękawie żołnier
sk iego płaszcza czerwona opaska. Czerwone sztandary wiodły 
tłumy Polaków zbuntowanych, wolających głosem Cezarego 
Baryki do wszystkich władnych: 

" ... jesteście mali ludzie - i tchórze!( ... ) Boicie się wiel
kiego czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej prze
miany starego więzienia. Musicie iść w ogonie Europy. 
Nigdy tego nie było, więc jakże by mogło być u nas? 
Macięż wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nie
znane, zburzyć stare wszcząć nowe? Umiecie tylko 
wymyślać, szkalować, plotkować( ... ) Polsce trzeba na 
gwałt wielkiej idei! Niech to będzie reforma rolna, 
stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek czyn 
wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powie
trzem. Tu jest zaduch. ( ... )Waszą ideą jest stare hasło 
niedołęgów, którzy Polskę przełajdaczyli: „Jakoś to 
będzie!" (Przedwiośnie s. 321-322). 

Wiedzmy i to, że jeśli dzisiaj mamy Polskę Ludową, to 
właśnie wówczas, w chwili "Przedwiośnia" rozpoczynano 
walkę o nią w llardzó trudnym procesie rozwoju życia pol
skiego, bo przecie wśród wahań i prób, pośród ciężkiego lecz 
j ~ kże ludzkiego dojrzewania myśli społecznej, doskonalenia 
się świadomości, radykalizacji postaw. 

Akcent położony na tym właśnie problemie je1>t także 
godną uwagi cechą adaptacji „Przedwiośnia" dokona
nej przez Bogdańskiego i Florczaka, jest także ideą 
na której reżyser Zbigniew Bogdański zbudował swoją 
inscenizację, przenikniętą motywem dla nas dzisiaj 
najistotniejszym, na przykładzie Baryki mówiącym 
o procesie radykalizacji polskiej świadomości narodo
wej, o drogach i szlakach po których pokolenia Pola
ków szły ku Polsce Ludowej, nie raz błądząc. 
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Powie kto§: „Historia rozstrzygnęła już przecie dzisiaj 
wszystkie spory polskie. z perspektywy dzisiej&'Zej czysto 
widać całą naszą polską przeszłość, jej małość lub wielkość. 
Wątpliwości nie mamy już żadnych". 

- Dobrze jeśli nie macie wątpliwości. Z tym wię
kszą pewnością artystycznego skutku proponujemy 
wam chwilę pouczającej zadumy nad losem polskim. 
Pragniemy aby was wzruszył głęboko obraz chwili 
historycznej nazwanej przez Stefana Żeromskiego -
„Przedwiośnie", kiedy po niepodległej Polsce niosło się 
echami wołanie: „Macież wy odwagę Lenina?". 

JAN PIERZCHAŁA 
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STEFAN ŻEROMSKl 
-p RZ E D W I O S N I E 

Adaptacja sceniczna: 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 
i ZBIGNIEW FLORCZAK 

Reżyseria: 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Scenografia: 
JADWIGA POŻAKOWSKA, 

MAREK DURCZEWSKI 

Opracowan~e muzyczne: 
JANUSZ HAJ DU N 

Choreografia: 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Asystent reżysera: 
JERZY ALEKSANDER BRASZKA 

Przedstawienie prowadzą: 
RYSZARD GROCHOWINA 

i ST AN ISŁA W MOŁEK 

Kontrola tekstu: 
LUCYNA BARBURSKA 

TOMASZ RADECKI ' 
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Część I 
Cezary Baryka - JERZY GNIEWKOWSKI 

Matka, 
Jadwiga Barykowa - ZOFIA JAROŃCZYK 

Ojciec, 
Seweryn Baryka - ANTONI JURASZ 

Dowódca oddziału 
rewolucyjnego - EDWARD SKARGA 

Żołnierz turecki - JÓZEF SAJDAK 

Mężczyźni 1- JERZY CZARSKI 
grzebiący - ANDRZEJ HOŁAJ 
trupy - MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

Kolejarz z przechowalni ANDftZtJ f'CP,A.T 
bagazu - JERZY ALEKSANDER BnA"SZKA 

Uczestnicy manifestacji robotniczej, 
tłum uliczny w Baku, podróżni, żołnierze. 

Część li 
Cezary Baryka - JERZY GNIEWKOWSKI 

Szymon Gajowiec - ANTONI SŁOCIŃSKI 

Przekupka - ELŻBIETA TROJANOWSKA 

Pan I - JAN ULRICH 

Pan II - JERZY CZARSKI 

Pan III - MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

B 

Hipolit 
Wieloslawski - ANDRZEJ TYRALEWSKi 

Pani Wielosławska - IRENA SZABELAK 

Ksiądz Anastazy - TADEUSZ MADEJA 

Karolina Szarłatowiczówna 
- BARBARA SO KOŁO W SKA 

Pani Turzycka - IRENA SZAltHBNj\: "~J.4f'"c-R'A 
Wanda Okszyńska - MONIKA LI POW SKA 

Maciejunio - ANTONI GRAZIADIO 

Jędrek - JÓZEF SAJDAK 

Laura Kościeniecka-ANNA GOŁĘBIOWSKA 

Władysław Barwicki - JANUSZ BA RB U RSKI 

Pani na balu - STANISŁAWA MARTYNIAK 

Przechodnie, gazeciarze, jeńcy, żołnierze, goście 
na balu, kamerdynerzy, kredensowi, chłopi. 

Część Ili 
Cezary Baryka - JERZY GNIEWKOWSKI 

Antoni Lulek - ANDRZEJ BŁASZCZYK 

Szymon Gajowiec - ANTONI SŁOCIŃSKI 

Laura Kościeniecka-Barwicka 
- ANNA GOŁĘBIOWSKA 

Przewodniczący 
zebrania komunistów - BOGUSŁAW WEIL 

Lekarka - JADWIGA BRYNIARSKA 

Rusin - RYSZARD WACHOWSKI BDWAlłD SKAJtG 
Policjant, przechodnie, uczestnicy zebrania ko
munistów, uczestnicy manifestacji robotniczej. 
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SĄf>Y ć) „i'ItZEDWtOŚNrtr11 

Ukazanie się w 1924 r. „Przedwiośnia" - Stefa11a 
Żeromskiego wywołało burzliwą dyskusję literacką. 
Każde z ugrupowań politycznych chciało narzucić 
własną interpretację głośnej powieści i najczęściej 
przypisywano jej autorowi intencję jakich nie miał. 
Prawica i liberałowie atakowali go zresztą z całą bez
względnością, pomijali myśl przewodnią, zawężali jej 
interpretację. Zamieszczamy tu dwie znamienne wy
powiedzi ideologów Narodowej Demokracji (endecji). 

„Co świat wyczyta z „Przedwiośnia"? Dowie się, że 
polski kapłan w dodatku pochodzący z „wyższych pol
skich sfer", a więc mający od dziecka sposobność do 
obcowania z polską kulturą, stoi na najniższym szcze
blu barbarzyństwa, które pozwala mu nie tylko 
„urzynać się", nie tylko śpiewać kabaretowe piosenki, 
ale nawet w razie potrzeby łamać tajemnicę spowie
dzi! 

Dowie się, że polski szlachcic, oprócz katowania pa
robków, katowania usprawiedliwiającego nawet bol
szewickie najazdy, nigdy dla kraju nic nie zrobił. ( ... ) 

Dowie się, że polska policja rozporządza dostarczony
mi przez rząd narzędziami tortur! 

A wreszcie dowie się, że kto ma serce w piersi, ten 
po bliższym zapoznaniu się z Polską musi ruszyć pod 
Belweder ... 

Tak będzie zachód czytał „Przedwiośnie" i tak, nie 
inaczej będzie je rozumiał". 

K. H. Roztworowski. „Czemu zwalczam „Przedwioś
nie". Głos narodu. 1925 nr 145. 

„Czy się godzi wydawać w Polsce taką książkę? ( ... ) 
Przypuśćmy nawet, że obraz Polski współczesnej w 
„PrzeQ.wiośniu" jest ze wszystkim zgodny z prawdą, 
czy to jest rzeczą rozumną dolewać oliwy do ognia, 
jątrzyć? ( ... ) Burzyć można w jednej chwili, ale by bu
dować, tworzyć trzeba czasu. W długim wysiłku, w 
pracy, w męce realizują się wielkie reformy, dlatego 
należy nie jątrzyć ran, ale je koić, uczyć ludzi cierpli
wości, ich nad miarę zgorzkniałe serca uciszać., od 
myśli o buncie odwracać - oto, jakim ma być polskie 
„przedwiośnie". 

W. Bednarski. „S. Żeromski: „Prźedwiośnie". Przegląd 
Powszechny. 1925 nr 496. 
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LEON KRUCZKOWSKI 

Cezarego Baryki elegia na śmierć Stefana Żeromskiego 
„Długo leżała bez~ilna głowa nad 
pustynią przerażhwą, która su: 
nad nią rozchyliła ... " . . 

(Przedwiośnie, I) 

Niewiele słów dobędę , jak ziemia szarych -
Ja _ tysięczny Baryka, najmłodszy z Cezarych! 

Jako 0 śmierci ojca wiem o śmiei;ci. Two.jej! 
o, czemuś mnie opuścił przeddz1en moJego znoju? 

Ku ostatecznej rzeczy obrócony twarzą 
Odszedłeś! . · obnażą' 
Już cię nie będą siec wichry, ktore m1 serce · 

Już mnie miłować nie będą Twe o~~~· ~renice trosk~ 1-
W powietrzu polskim się łamie moJ sp1ew synowski. 

. .. Leżała bezsilna głowa nad Pi;~ei;aźliwą pustynią .. .''. ? 
Dałeś krew sercu mojemu, a coz Ja dla serca uczynię. 
Lecz j u t r o - wiem będę miał serce niechwiejne! 

Hetmanie! . · d · ę' Na grobie Twym leży chorągiew, ktorą po eJm . 
Gazeta Literacka, 1926. 

"d · g obu żeromsklego, już po 
Gest podjęcia sztandaru ~ ei z r rożn p 0 prze-

paru. latach. wydał Psi~ ~~~~:g~z~~tr:'~~fę~ się y.do roboty 
wrocie maiowym i u s m sumptem w roku 1928 
cen'!ura s~nacji. Z wydaneg~ f~~~~~m" musiał Kruczkowski 
tomiku wierszy „Ml.otyl na. " usunąć ostatni dystych. za
w „Cezarego Baryki e egi_i.... dl t eh co znali pierwo
stąpił go ~yślnikami~domystlmkam~wó~ ~er~u mogli odczytać 
druk. Inm z zamykaiącego eraz u 
bezsiłę woli lub niemoc czynu. . . 
Cóż w rażać miała ta „hetmańsk~" chorą.g1.ew? Nie pro

r m ni~podległościowy. Spełniło się przec.iez podstawowe 
~!rzenie żeromskiego. Jego &'yn duchowy mogł myśleć tri~? 
0 

odjęciu j u t r o „wielkiej próby naprawy ludzkosci . 
cefary Baryka „od komunistów pobierał l.ekcje v:ie.dz~ 
0 

Polsce". Szło 0 zawzięte męstwo stworzenia n?weJ .idei 
Polski w nowoczesnym świecie. O „odwagę Lenina,', zeby 
wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wszcząć nowe . 

Stanisław Witold Balicki - „W księdze żywota i ~ie
dzy" jako wstęp do Leona Kruczkowskiego - „Lite
ratura i polityka", TI. s. IV-V. 
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W sezonie 1971/2 dyrektorem i kierownikiem 
artystycznym Państwowego Teatru Zagłębia 
w Sosnowcu został Antoni Słociński, aktor 
i reżyser. 
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MONIKA 
LIPOWSKA 
aktorka. 

PWST im. L. Solskiego w Krakowie ukończyła z wy
różnieniem w 1964 r. Przez trzy sezony występowała 
w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, potem w Teatrze 
im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. a następnie w Te
c>trach Dramatycznych w Szczecinie. W sezonie 1971/72 
przeniosła się do nai:.zego teatru. 
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JERZY-ALEKSANDER 
BRASZKA 
aktor 

Od 1958 r. począwszy występował kolejno na scenie: 
Teatru Po>yszechnego im. St. Wysockiej przy PPIE 
w Krakowie, w Teatrze Rozmaitości w Krakowie 
w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, w Teatrz~ 
Dolnośląskim w Jeleniej Górze, w Teatrze im. J. Os
terwy w Gorzowie Wlkp. wł sezonie 1971/72 przeniósł 
się do naszego teatru. 

JOZEF 
SAJDAK 
aktor 

Od 1955 roku kolejno występował na scenic: Teatru 
Dolnośląskiego w Jeleniej Górze, Bałtyckiego Teatru 
Dramatyczn~go w Koszalinie, Teatru Rozmaitości 
we Wrocławm, Teatru Polskiego w Bielsku. Brał także 
~dział w wielu filmach. W sezonie 1971/72 przeniósł 
się do Sosnowca. 
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ANDRZEJ 
TYRALEWSKI 

aktor 

W ciągu 13 lat kolejno występował na ~ cenie: Teatru 
im. A. Mickiewicza w Częstochowie, Teatru Lubuskie
go w Zielonej Górze, Teatru im. W. Bogusł~wskiego 
w Kaliszu , Teatru irr.. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp, 
Estrady Łódzkiej w Łodzi, Teatru Polskiego w Bielsku, 
Teatru Nowego w Zabrzu. W $ezonie 1971/72 zaanga
żował się w Sosnowcu. Andrzej Tyralewski stworzył 
Teatr Małych Form „Format". 

Do zespołu artystycznego PTZ powrócili znani już 
naszej publiczności aktorzy: ANTONI JURASZ 
i TADEUSZ MADEJA. 
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Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 

Zespół Administracyjny: 

Główny Księgowy: TADEUSZ KUSZEJ 
Kier. Dz. Upow. Teatru: BARBARA MATRAJ 
Kier. Działu Ogólnego: MARIA MISIASZEK 
Kier. Zaopatrzenia: JANINA SZYMAŃSKA 

Zespół Techniczny: 

Kier. Techniczny: JERZY KOTULA 
Brygadier sceny: ALBIN BRYŁA 
Pracownia modelarska: ZYTA STATKIEWICZ 
Pracownia malar.: ALEKSANDER GŁUSZAK 
Oświetlenie: STANISŁAW MASŁOWSKI 

i MARIAN DĄBEK 
Akustyk: MACIEJ KĘDZIERSKI 
Kier. prac. kraw. męsk.: ADAM SZYMAŃSKI 
Kier. prac. kr. dam.: HALINA ROSTOWSKA 
Kier. pracowni stolarskiej: JAN CISZOWSKI 
Pracownia perukarska: ZOFIA SEGDA, 

URSZULA BUJARSKA 
Rekwizytor: MARIA MARCINKOWSKA 
Pomoc krawiecka: JANINA ZIENTARA 

i JANINA KURDZIEL 

16 
„wauzawa w dzień" - element scenorratlł Jadwtrt Po:l:akow11kłej 

do „Przedwiośnia" 




