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„Żałowaliśmy bardzo zeszłego tygodnia, 
że Pana z nami nie było, gdyż był tu 
z nami Zegadłowicz, bardzo miły człowiek, 
którego Pan byłby chciał poznać pewnie" 

(Bruno Schulz w liście do 
Mariana Jaswinowica) 

W scenografii wykwzystano elementy o
brazów Hieronima Boscha. 
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Czernik. Marek Czyżewski. Andrzej 
Kruk. Aleksander Maciejewski. An- • 
drzej Malicki. 
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Emil Zegadłowicz 

ANNO MM 
Ponowek - gwiazdy - szum dalekiej 

rrzeki -
żab granie - powiew - chłodna noc 

majowa -
- jak przed wiekami - tak będzi~ z~ 

wieki. 
Czarowi chwili powierzam me słowa. 

Myśli, wzruszenia - o, niechaj zostaną, 
niechaj w miłosną stopią się legendę, 
niech uwieńczony nią - z umiłowaną 
na wieczność - razem - w szumie rzeki 

będę, 
w lśnieniu ponowka, w gwiazdach i żab 

graniu, 
w czarze itej nocy nad miarę miłosnej -:-
gdy przestrzeń mówi o zmartwyc~wstamu 
lat i stuleci - zielonym tchem w10sny --

Przez okno, którym oczy mojej miłej 
patrzyły w modre w zachodzące złoto 
ty teraz patrzysz w bieg życia zawiły 
- wnuku niój siwy - z tą samą tęsknotą 
A tu - w pokoju - wybłyskują z 

mToków 
srebrzyste cienie - to Jej słodkie ręce -
- cyt! - słyszysz? - szelest Jej 

· powiewnych kroków ... 
- cień - szelest - zapach - wiersz ten 

- nic więcej -
No tak - Te same m~ble i obrazy 
- zda się, że wstała - przed chwilą - z 

fotela -
- tu Jej poezje czytałem - iks irazy -
coś cię mój wnuku, widzę, onieśmiela? -
Zasępiłeś się nieco; - ano, pewnie -
- lęk , smutek - znam to! - z mroków 

się wyłania -
lęk i tęsknota - i tak jakoś rzewnie -
- posępna nieco jest pewność mijania 
Biedna świadomość ludzka, bru-dzo biedna 
i rozum głuchy pełen niedbałości - -
- wszystko przemija! - a prawada jest 

jedna: 
rozkosz ust żyw~ch podanych w miłości. 

Emil Zegadłowicz 
(Z „Wrzosów") 

NA LĄCE 
WRZOSOWEJ 

O nienazwana! - bezwolne Twe stopy 
wiodły Cię w wieczór psz.czelny i lipcowy 
poprzez zasieki i popTzez okopy 
szlak odnalazły dnia od spodu nowy. 

O nienazwana! - wątłe Twoje ręce 
znagla osłabły nadmiernym brzemieniem 
białe i ufne, nieomal dziecięce 
wionęły ku mnie melodią i cieniem. 

O niepojęta! - wąskie Twoje wargi, 
odjęte płocho marzonej pieszczocie, . 
drżą niskim głosem przygłuszone skarg1 
jak ranne ptaki w ostatnim przelocie . 
O ukochana! modre Twoje oczy, 
bladym błękitem poddane świtaniu, 
jeszcze szukały wśród gniewnej pom!roczy, 
jeszcze wołały! - - któż odrzekł 

wołaniom? 
Umiłowana! - Twoje białe ciało, 
zorzą przygasłą w śnie płomieniejące , 
poszło wsłuchane w siebie! - poszło 

śmiało 
aż przystanęło na wrzosowej łące -
uklękło, wpodłuż układało .się w kwiatach 
i zapragnęło miłości i ciszy -
ktoś czuwający - usłyszał w zaświatach 
pieśń Twego serca i dotąd ją słyszy. 

Emil Zegadłowicz 
(Z „ Wrzosów") 

MIESIĘCZNICA 
N ad lasem pełnia 
lśni płomienista 
w lesie drży chłodna 
pniami cienista 
cisza srebrzysta 
od gór po księżyc 
sieć się rozpina 
siecią pajęczą 
w górę się wspina 
naga dziewczyna 



Mgły wieczorne 

Źródlana woda 
pod ugorami 
śpiewa pospołu 
z brzozą i wrzosem 
cicha pogoda 
pajęczynami 

płynie od dołu 
świerszczowym głosem 

Dłońmi spleceni 
wichrem owiani, 
wonni, rośmiani, 
śmiechem spłakani, 
radośni łzami -
świateł i cieni 
magią spętani -
jesteśmy mgłami. 

Nasz pokój 

W oknie niebieskie niebo 
- luty - a jakby wiosna, 
która może być wedle rymów 
żałosna lub radosna. 

Pokój jest również niebieski 
meble natomiast czarne -
- czy ja kiedy tę magię kolorów -
zrozamiem - uczuciem ogarnę ? 
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Kalendarium życia i twórczości Emila 
Zegadłowicza 

20. 07. 1888 - w Biels,ku Białej urodził się Emil 
Zegadłowiicz, syn Ty.tusa i Elżbie
ty 

1899 - śmierć ojca 
po.czątek nauki w C.K. Gimna-
1zjum w Wadowicach, poprizednilO 
w domu uczył go ojciec, emeryto
wany profesor tegoż gi.mna1zj1um 

1905 - śmierć ma.tkii, w itym też roku 
Zidaje maturrę 

1905-191-l - studia na Uniwersyt,ecie Jagiel
lońskim w Kirak01Wie (filologia 
polska i hisitD>r'ia sztulci, filOilogia 
germańska i historia sztuki także 
w W~edniu i Drefuhle) 

1908 - debiutuje to~~em poetyokim 
„Tententy" 

1915 - bierze ślub z Ma:rią Kurowską. 
zmobilizowan~· odby1wa paroJniie
S'ięc.zną słuilbq w \Wojsku aus1try
jac.kiim, z kitórej ZIWOilniono go ze 
wZ<glqd u na zły stan zdrotwia. 

1916 - przychodzi il'la św,iat cócrika Elżbie
ta 

1919 - wydaje ob,.zerny tom poe.tyck.i 
. .Imagines" oraz poemat ekispre
.'jo1rnis.tyczny „Odejście Ralfa Moo
ra" i „Tematy Chińskiie" . 

l!H9-1922 - pracuje w MLnis.terstwie Kultury 
1i Sztuki jako ,referent, póź.niej 
ki·er01W1nik Wydz,iału Literatury. 
w.spółredaguje poznański „Zdrój". 
„Gospodq Poetów" i „Ponowę" 

1920 - pr.zychodzi na śwfa,t druga córka, 
Aites.s.a 

1922 - za1kŁada razem z Edwa1rdem Ko
,zLki01Wsk1i!m i Janem Nepomucenem 
Millerem ,girupę air:ty:styozną 
„CZART AK", która roziwijała o
żywioną dz,iałalność do 1928 ir. W 
tym czasje wyda1110 tr:zy almana
chy poetyckie i liczne lindyw;idu
a.Jil'le wydania członków g,rupy. Z 
„Czairtakiem" współpracoiwali -
lub byli jtgo czł01I1kiami następu
jący twórcy: Bolesław Leśmian. 
Stanisław Milasize1wskii, St. I. Wit
kiiewic.z, Tadeus:z SUlll1!troch, Jaini
na Brwsitoiwska. Jan Wiktor, Zo
d'ia Kossa1k-Szoziuoka, Józef Bi:r-
1kenma.jer 1i Wi1kitoir Hanys. A talk
że wybitni pla1s.tyccy - Edwaird 
Porządkoiwskri., Wacłaiw Wąsowicz. 
Ludwik MLsky, Jan Mrotińsiki. 
Wojciech Wei,ss. Zb. Pronasi21ko i 
Julian Fałat 
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1922-1927 - pnz,ebyiwa pra1wie stalle w rOOz.im
ny.m Gorze!1Jiu Gónnyun, iJn.tensyiw
nie twOII17,Y - w tym oz.asie uik:a
a.ało się 20 pozycj.i lbibliog1raificz-
07lilYiCh, olbejmującyoeh poezję, dra
maty ·i tłlllffiaiczen.ia. Naj.ilS!tomi.ej
sze to „POWSINOGI BESKIDZ
Kie" ,1923), „Kolęd?Ji.Otłk.i beskidz
kie'', „Ziie1one święta" (19M), iptrre
kład „Fausta" (1926) 

1924 - deibLutuje jako dJI"aimaiturg na oce-
1rnie Teatru im. J. Słowaciliiego w 
Kraik<:J(Wie „Lampką OJ.iiwną" 

1927-1932 - mies.z.ka li. 1pracuje w Poznaniu. 
Jes.t Kierownilkiiem LJitieiraiakim 
Teatru Polsikl,ieigo, dyirektorem 
prog.raimo;wyim .roogłośllli ira.diowej, 
naicz,e1nyim a-edalkitorem „Tęazy" i 
„świa•ta Kulis'', doradcą literac
k11m „WydaJWII1iic1:iwa św. Wojcie
cha" i iwioe\preres·em Towacrizyistwa 
Millośniików Grafiki. Ogółem iw o
k.Pesie tyun 'Ulkaiza~y się 33 pozyicje 
1bLb1iogram1c1IDe. 

1927 - debiU1tuje jalko p!I'oza11k, wyidając 
1PiellWiszą część cyik]iu powieścio
wego „Żyiw'Olt Mi,kiołarja SrebJrem
pisanego" pt. „Goldz.ina pnzed ju
l!rz.rnią" 

1929 - wydaje „DZIESIĘC BALLAD O 
POWSINOGACH BESKI[)Z
KICH" - jest to pieJrwsiza ikisiąż
ka dirulrow.ana czcionką polską 
t12iw. antyikiwą Jeżyńs.lkiego, w tek
śaie 10 baaiwnych dl!'lreiworryrtów 
Zb. PironaszJki 

1931 - tomi!kii po.etyi0kiie: „Nad brzega.mi 
zodiaJku", „Terna1ty II"IMnJUńsklie" i 
pienwr&zy I.dm „DramaJt6iw" 

1932 - drugi tom „Dramatów", poelmat 
„Podikowa na pr0igu" oraiz prne
lklład „Cesair.za ri proleta1rrusiza" 
Michatlla Emiinescu 

1933 - obahodzi w Gor.z.eniu jubiJleusz 
2.5-lecia pracy aiclyiSit)'lOZIIlej. Do
iro'bek wÓWlcmls obe}muije 65 pozy
cji bib1io.gjra!Diczmyah !i. 5 eg.wm
plamzy rteabrallinyich. 

1933~193.t ..- ipraouje w Kartow.iicacll. Je51t kie
ro/WIIllilk.iem litera:ckim Teatru Pol
Slkti.ego, wylkładra hdistomię 1Stztutlci w 
K01!11S€'rwaitomilum, iści.śle W\'l\I)ÓJlpra
ouje z roogłoŚin1ą iradioiwą 

1934-1935 - 1pracuje w. KII'aikowie jiaJko :Rreres 
1Małopol:stkii.ego L'Jwti.ą7Jku Mł~eży 
Ludowej i redalkitor nru::OOLny 
czasopisma „Wieś" 

1935 - 1Wydaje głośną poiwJeść „Zmo;ry" 
oraiz praiwie nieanany 11tołln [pOezji 
miłosnej „W1T1UJ5y" 

1936 - uikaizuje ,się 1I11ie wyista!W'iony do
tąd da-ama:t „Paik61j dziecilnny" 

1937 - powieść „Motory" 
19311 - współipracuje rz „lliieninikri.em Po

,pu.lairmyim", gd7Jie dr$u.je iw old
o~l1lkaoh powieść „Mair;twe mor.ze". 

1939 - wygłasza w więkisw.śai mia.sit wo
jeiwódzk.i,c.h cyikl Oidazy.t<'w pt. „W 
o.broini·e kJultury". Po rwyburchu 
wojny pisze diramaJt „Domek z 
ikairit" 

1940 - iwyjeżdża na leczel1Jie clio Sosnow
ca. Mimo choroby - tiworzy bar
dzo i.ntEll'ltsywmri.e. W ostaibn1rn o-
1kresiie życia powisitaje kilkanaście 
:szkiców diraimaityiclZlilych, !które -
niestety - 12'JI1.almy tyilko z noitate'k. 
Nie z,aichowały się do dalisi:aj, za-
1g•inęły bowiem już po .z.alkiońawniu 
wojny 

24. 02. 194'1 - umiera w SoSi!lJOWIC'u. 



Adam Zegadłowicz 

„ ... Tu jest Ojczyzna moja 
pachnąca jak mierz.ta 
macierzanka i zboże 
Ojczyzno Ty święta 
Zasępiona deszczami, omotana 

mgłami 
tęsknotą moją jesteś ponad 

tęsknotami 
- Gdy jestem z tobą tęsknię 

odjazdem i dalą 
bez ciebie jestem rzeki 

wyrzuconą falą ... " 

Twórczość Emila Zegadłowicza - obok 
prób szukania europejskich ekspresjoni
stycznych korzeni własnej twórczości, u
zasadnionych wcześniejszymi kontaktami 
ze „Zdrojem" Jerzego Hulewicza i bliską 
znajomością z twórcami drezdeńskiego 
„Die Briike" - poczęła po okresie w-w
skim pisarza dobywać własnych korzeni. 

Wiadomo nam, że poeta bardzo wcze
śnie utracił ojca, nieco później, ale rów
nież w młodym wieku przyszłego twórcy, 
umarła matka. Nie byłoby to może tak 
bardzo istotne, gdyby nie fakt, że w jego 
twórczości tak ogromną rolę odegrało 
miejsce rodzinne. 

Czytamy u Fromma, że pierwsze zerwa
nie więzi rodzinnej następuje wraz z prze
cięciem pępowiny. Dla poety moment ten 
nastąpił nieco później, a było to w okre
sie, kiedy nieodwracalnie ustała psychicz
na więź z Ojcem. Matka - jako ciężko 
chora na serce - nigdy nie zajmowała się 
dzieckiem. To chyba stanowi o niezwykłej 
idealizacji ojca, jaką widzimy w „Uśmi~
chu" i w „Zmorach". Ale stanowi również 
o zupełnym braku poczucia przynależno
ści twórcy. Złośliwi publicyści - zwłasz
cza po „Liście pasterskim" - mówili „ani 
to Czech, ani Rusin, ani Ukrainiec" - a 
przecież to nie tak. Emil Zegadłowicz był 
głęboko polskim twórcą i to wychowanym 
na świetnej tradycji: dążności, próby i re-

\ 
J 

alizacji tworz~mia naprawdę polskiej, od
rębnej narodowej sztuki. 
Dążenie do tworzenia sztuki narodowej 

wyprzedziło Mickiewicza. Pierwszym, któ
ry rzucił te hasła, był Zorian Dołąga-Cho
dakowski - mówił on o potrzebie tworze
nia narodowej sztuki, która udowodniłaby 
praw-0 Polaków do narodowej odrębności. 
Albowiem - jak wykazały przykre do
świadczenia narodowych powstań - jedy
nie kultura mogła w owym czasie stano
wić wyraźny - pełny dokument auten
tycznego znamiona polskości. N a tej b:i
zie kształtowała się młoda indywidualność 
artystyczna Emila Zegadłowicza. Jego 
przykład był zjawiskiem odosobnionym. 
Szczególnie zasługuje tu na uwagę dzia
łalność grupy plastyków zrzeszonych w 
„Rytmie", z którym równolegle, a nawet 
wcześniej poczęła działać grupa „Zdrój". 
Emil Zegadłowicz zaangażował się silnie 
w ekspresjonistyczne jej tendencje, były 
one podyktowane, a szerzej - uzasadnio
ne - bliskimi jego kontaktami z niemiec
kimi ugrupowaniami ekspresjonistyczny
mi - tu wymienić pragniemy „Die Bri.i
ke" i „Die Action", co wiąie się z dłuż
szym pobytem w Dreźnie i Wiedniu. 

Po powrocie stamtąd pisarz zwrócił się 
ku twórczości silnie związanej z Beskidem. 
Pisarz powrócił w strony rodzinne tuż po 
okresie ministerialnym, który stanowił o 
znacznym ustaleniu jego wartości w krq
gach artystycznych stolicy. I w tym mo
mencie zaczął się totalny psychiczny dy
lemat: budował. on w psychice poety 
strukturę, która - z jednej strony - bli
ska była narzuconym zewnętrznie trady
cjom tej (jak to nazywamy) polskiej lite
ratury, z drugiej - nawet i tym warto
ściom kultury pseudo-polskiej, jaką gotów 
był propagować Fryderyk Wilhelm i 
Franz Josef. - Dw1e te, działające odręb
nie, struktury wpłynęły na ukształtowa
nie tej wartości, która w literaturze na
szej była tradycji polskiej najbliższa i w 
relacji z nią - najpiękniejsza. Sięgał te
dy do źródeł rodzimych, dla twórczości je-



go najbliższych, przeto z beskidzkiej wy
nikających kultury. Stąd to - jak mówi
liśmy uprzednio - te frommowskie wy
nikały korzenie. 

Dlatego też tom jego najnowszy wyrósł 
z wielkiej siły tego, co tylko może dać 
matka: powstały „Beskidzkie powsino
gi" - coś, co bliskiego było sercu, a jed
nocześnie przypominało te chwile, które 
wyniósł od ojca - tu raz jeszcze wraca
my do tego, co przekazał synowi najgłęb
szy z teologów, którym dla Zegadłowicza 
był ojciec. To dlatego urósł on na pięk
nych stronicach „Zmór" do rangi symbJ
lu. W tej samej książce wspomina autor 
o matce - a nigdy jej nie było. Z tych 
właśnie dom rodziny i bliska mu ziemia 
stają się głównym motorem jego twór
czości - siłą, ideologią całej grupy „Czar
tak". I stąd wychodzą „Powsinogi". 

Cały okres „Czartaka" był najwyższą e
rupcją talentu poety. W tym czasie po
wstały najważniejsze tomiki poetyckie, 
wczesne dramaty, pierwsze powieści i za
czyn twórczości publicystycznej. Wszystko 
to osadzone głęboko w Beskidzie mówiło 
i mówi nam z siłą i wiarą, że właśnie tam 
tkwi cały Zegadłowicz. I przypomina: 

„„. gdy jestęm z tobą 
tęsknię odjazdem i dalą 
bez ciebie jestem 
rzeki wyrzuconą .falą ... " 

O tym pisze zawsze i zawsze mówi 
twórca wielki i zagubiony - zagubiony 
w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i 
Krakowie - twórca, który w Gorzeniu 
odnalazł jednak siebie. 

t 

„ ... beskidzki lesie górą ku 
gwiazdom woniący 

dołem człowieczą dolę snem 
ochraniający, 

snem o tym, że jest dobrze ... " 

(Emil Zegadłowicz) 

Od reżysera 

Bodajże czy nie najgłówniejszym boha
terem „Wesela" Wyspiańskiego, jest siwo 
bielona, wypełniona błękitną poświatą, 
hucząca wiejską muzyką, chata bronowi
cka. Bo właśnie tutaj następuje spotkanie 
tych z miasta z tymi z· ludu, bo właśnie 
tutaj - w akcie drugim - pojawiają się 
wychodzące z obrazów matejkowskich wi
dma, aby dokonywać straszliwej wiwisek
cji na swych interlokutorach, bo właśnie 
tutaj staje się owa „chwila osobliwa", kie
dy gotowe już do czynu postaci dramatu 
narodowego spowija Czar - Niemocę 
wywołany przemożną muzyką, grającego 
na dwóch patykach Chochoła. Granie 
„Wesela" „wszędzie i nigdzie jest niemoż
liwe ... Zresztą, czy tylko „Wesela"? Jak 
zagrać „Noc listopadową" bez wypełnio
nych mgłą i dżdżem jesiennym, pełnych 
ściszonych spiskowych szeptów - Łazie
nek? Bez majaczącego zza bezlistnych ga
łęzi, w ciemnościach, białego posągu So
bieskiego?, bez strzegących Teatrum Kró
la Jegomości maszkaronów, bez grzmią
cych, a to rytmicznymi krokami wojska, 
a to hukiem zatrzaskiwanych tchórzliwie 
przez mieszczuchów okiennic czy stacca
tem odgłosów wystrzałów - ulic Warsza
wy? Bowiem dopiero wówczas, gdy miej
scem dramatu jest miejsce konkretne -
sens mają sceny wizyjne, zaludniające ko
rytaJ:6; w szkole podchorążych Nikami, 
warszawski~ zaułki -bogami greckimi, 
teatr króla Stanisława - duchami pole
głych i łodzią Charona... „stąd żadnych 
bałamuctw nie ma w jego dramacie ... " 
jak sam Wyspiański pisze o Szekspirze. 
Dlatego też - pisząc dziwną ni to roz-

' prawę, ni to dramat, ni to wreszcie dys
putę, pod tytułem „Wyzwolenie" i nie mo
gąc przydać mu owego „terenu rzeczywi
stego" - wprowadza go w Teatr. Rozgry
wa spektakl ·na deskach sceny Teatru 
Miejskiego w Krakowie, czyniąc go tym 
samym nie istniejącym już Sejmem Pol
skii; Sejmem, w którym dokonuje się oso-



bliwy obrachunek sumienia narodowego, 
w którym dokonuje się sąd nad tymi, któ
rzy „okłamują Naród", którzy „duszę mu 
kr~d.ną''.-·· I tak jest w każdej sztuce Wy
s1:nansk1ego. Każda z nich odbywa się, jak 
pisz~ poeta: „w terenie rzeczywistam„." 
Z mego wyrastają bohaterowie dramatu 
na nim działają, są nierozerwalnie z ni~ 
związani. 

N a poł,udniowy zachód od Krakowa roz
cią~a się pasmo Beskidów - krainy ur::>
cze.J dla turysty: pełnej lasów, cichych 
wsi, przysiółków, idylicznych miasteczek 
sadów'. dr~żek; krainy pociętej przez jesz~ 
cze dz1ew1ętnastowieczne linie kolejowe, 
przec~o~zące .nad szumiącymi, okolonymi 
łoza.mi. i w1klmą, potokami, które odgra
dzag Ją od - wiodących nieraz z bli
skim sąsiedztwie - gościńców. Kraina 
w której wiele wspaniałych zabytkó~ 
s~k.r~lnych, często wzniesionych rękami 
c1esh-samouków drewnianych kościółków 
w różnych Barwałdach, Marcyporębach 
czy Tłuczaniach._ Zatulone w stare lipy, 
skryte pod. gałęz1s~ymi dębami, wzrastają 
w_ otoczenie, są nieodzowną częścią bes
k1dzk1ego krajobrazu. A oprócz nich strze
gą tej. ziemi kapliczki przydrożne, krzyże 
drewniane lub kamienne, stanowiące dzie
ła rodzimych - w z'nakomitej większości 
zapomnianych już z nazwiska - twórców. 
Stoją więc bezimienne, nieznane a za
mieszkują je święci, w niebiesiech' widzia
ni P?~rzez. n.aj śmielszą, chłopską,• wy
obrazmę ziemian. I lasy, lasy idące hen 
;v. górę, ~ż ku grani najwyższej wyniosło
sc1 Beskidu - Babiej Góry. Pisze o nich 
poeta: „... lasy beskidzkie są urokliwe, 
pełne klechd, które obijają boki o pnie 
drzew, rankiem stukają w szorstkie pnie 
sosen, smreków i modrzewi jak dzięcio
ły: wrzawa się wtedy czyni znaczna. („.) 
noce. są bardzo tajemniste, pełne niesa
rr;ow1tych. poszumów, pojęków i pogło
sow; tu i ówdzie słychać chlupotkiwe 
przytupywanie tancerzy w zatopionych 
karczmach, nad rozrzuconymi wsiami. 
przelatują lelki i sówki, płaczące jak dzie-

c~, a nie daj Boże, jeśli się ktoś powie
si - wtedy jest zupełnie straszno, wiatr 
huczy i wyje jak opętany; diabli się że
nią z wierzbami; na psa urok„.". 

W tym malowniczym, ale trudnym, 
ś~iecie, żyje człowiek. Lasy, skaliste pola, 
nieurodzajne łąki, owies, ziemniaki, ziem
niaki, owies„. Na „wepranych" w las po
letkach żyją „„. ludzie pokumani przez 
rok cały z postem„." Bo przecież poletka 
położone są nawet ria wysokości około 
900. metrów, a tam - jak pisze Zegadło- / 

wicz: 
„„. Nie znacie wy doloniocy, ponikiew
skich grap dysc pozbiro, wiatr wykosi, 
wymłóci pan wiatr„." 
W takim to „terenie rzeczywistym" ro

zegrać się ma nasze przedstawienie. 
A bohaterowie spektaklu? - to właśnie 

ci, których ziemia na kamienistych gra
pach wyżywić nie mogła, ci, których nę
dza gnała za zarobkiem. Tak jak ów ma
łorolny z najmałorolniejszych", świątkarz 
Wowro, który kilkadziesiąt lat wędrował 
„to na Saksy, to pod Prusaka to znów na 
k.oś.bę pod ~os.kala, to znów do robót naj
c1ęzszych gormczych się zaciągał, to znów 
w fabryce jakiejś w kaflowni, to wresz
cie,. ~dy }utków zab.rakło, z torbami po 
prosb1e„. . A wreszcie - przez ostatnie 
15 lat swojego życia - zdajał z lipow~
go czy osikowego drzewa: 

,„„Chrystusiki irasowne, Matki Boskie 
Zielne 

Barbary, Floryjany i świente kościel
ne„." 

Tacy więc jak Wowro -'a iluż ich by
ło - chodzili wiosną za zarobkiem od wsi 
do wsi, za chlebem - od osiedla do. osie
dla„. Zdunowie i szklarze, kamieniotłuld 
i szlifierze, druciarze i zabawkarze, koszy
karze, i Bóg jeden. wie co więcej robiący, 
wędrowali „przez wsie zatracone od Ba
biej do Zatora„." Wszyscy ich znali, lu
bili, cenili, ale o żadnym z nich więcej 
nie wiedziano, jak chyba tylko, że „„.W 
Beskidzie się rodził, czytać, pisać nieświa
dom, do szkoły nie chodził..." - Z nich to 



wysnuł Zegadłowicz swą mitologię bes
kidzką, ich uczynił herosami tej ziemi· 
trochę niemcrawców, trochę mędrców, fi
lozofów, ludzi na wpół bożych, na wpół 
ludzkich. Pojawienie się ich we wsi .ozna
czało koniec zimy, byli symbolem wolności 
i bohaterstwa. Każdy z nich snuł jak u
miał, w swych opowieściach, to co stwo
rzył z ludowego natchnienia, z potrzeby 
serca, z nędzy", ze Llnajomości świata, ze 
swych cierpień, doświadczeń, a czasem i 
radości... To oni, lumpenproletariat wę
drowny wiejski, nadawali własnej pracy 
jakiś sens wyższy, znajdowali w niej -
czy raczej nobilitowali przez nią, - SWÓJ 
ciężki los i siebie. 

Pozwólmy więc im działać w „terenie 
rzeczywistym" nasżego spektaklu. 

Poza balladami, powsinogi beskidzkie, 
występują u Zegadłowicza w dramacie pt. 
„Nawiedzeni". Sztuka ta jest nową wer
sją „Wesela" Wyspiańskiego; jest „Wese
lem", którego akcja II'Ozgrywa się dwadzie
ścia kilka lat później we wsi beskidzkiej. 
Oprócz wielu podobieństw obu dramatów, 
istnieją i poważne róiinice, z których naj
istotniejszą jest finał. U Wyspiańskiego 
finał przedstawienia jest tragiczny, zaklę
ty krąg chocholego tańca ogarnia całą Pol
ską, „teren rzeczywisty" rozrasta się na 
cały kraj . U Zegadłowicza dominującym 
tonem finału jest nadzieja na przyjście 
Dobrej Nowiny i owa Dobra Nowina rze
czywiście przychodzi, obejmując swym 
światłem całą Ojczy:zinę. 

Czas napisania obydwu dramatów jest 
różny - różne też były warunki, w któ
rych tworzyli je Wyspiański i Zegadło
wicz. Jednakowy jest za to „teren rzeczy
wisty" obu finałów - POLSKA. .. 

Naszym przedstawieniem włączamy się 
w ów teren rzeczywisty, lecz realizujemy 
je kilkadziesiąt lat później; czas, który 
minął, nadał owym tekstom nowe historio
zoficzne znaczenie. Wzbogacił świadomość, 
uwypuklił -czy może wyznaczył wręcz 

inne - konflikty, przewartościował po
stawy. Tych kilkadziesiąt lat, to czas zo
bowiązujący. Staramy się w naszych „Po
wsinogach beskidzkich" wykorzystać .owe 
doświadcrenia. Innymi słowy finał tego 
przedstawienia rozegra się wprawdzie w 
tym samym „terenie rzeczywistym", ale 
rozegrany będzie przez innych (przecie~ 
pozornie tych samych) bohaterów. 
. Niech rozegrają oni ten finał na miarE} 
i potrzebę chwili obecnej. Niech będzie w 
tym finale Ból - ale i Nadzieja, Nie
pewność, ale i Wiara, Srtrach, ale i Mę
stwo, Gorycz - ale i Pojednanie. 

Przyjmujemy założenie paradoksalne: 
podkreślając istnienie ramy scenicznej -
chcemy ją odrzucić. Chcemy, żeby wszy
scy byli bohaterami tego dramatu, bo na 
imię mu Everyman - Każdy. Z góry -
niejako - godzimy się z klęską, wierząc, 
iż zaorzemy znikomą tylko cząstkę tego 
bezmiernego obszaru, któremu na imię 
Dzieło Naszych Wielkich. Ale trzeba za
cząć. Zaczynać zaś można tylko od siebie. 
Po nas przyjdą inni. Totus mundi agit hi
storionem ... Wszyscy jesteśmy bohaterami 
tego samego dramatu. I tkwi on w każ
dym z nas ... 

Gong. . .. Za chwilę podniesie się kurty
na ... 

Wojciech Jesionka 



Kierownik Techniczny 
Lech Jarpółkiewicz. 

Kierownik pracowni 

ślusarsko-stolarskiej 
Ryszard Stróżyk 

krawieckiej damskiej 
Melania Plucińska 

krawieckiej męskiej 
Stanisław Parulski 

elektrycznej 
Stanisław Budzy~ski 

fryzjerskiej 
Maria Michalska 

Główny brygadier Teofil N owak 

Kierownik Transportu 
Stanisław Piotrowicz 

Kierownik Działu Gosp. Zbigniew Psik 

Główna Księgowa Teresa Pluta 

Garderobiane 

Brygadierzy 

Światło 

Akustyk 

Obsługa sceny : 

- Maria Kaźmierczak 
Teresa Wolińska 
Danuta Filipek 
Anna Czerniak 

Jerzy Birecki 
Józef Młyńczak 

- Lech Kryszak 
- Roman Manturo 

Janusz Szafrański 
Czesław Budnik 
Zbigniew Galeja 

- Zbigniew Kaniewski 
- Jarosław Kopczyński 

- Bogdan Stachowiak 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 
Maria Chmurzanka 

/ 



Dział Organizacji Widowni przyjmuje za
mówienia zbiorowe na bilety wstępu w 
godzina od 8-14 
Informacje tel. 22-91 
Kasa Teatru czynna w piątki i soboty 
od 10-13 i od 16-19 w niedzielę od 
16-19 
Członkowie Towarzystwa Miłośników Tea
tru korzystają ze zniżki 




