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Jeśli dzisiejszy dwudziesto-, trzydziestoletni widz po· 
myśli, ie Cezary Baryka mógł być jego dziadkiem, 
pojmie zarówno odległość „Przedwiośnia" w czasie, 
jak i jego bliskość genetycznq. To najbliższa rodzi· 
na naszych dzisiejszych iyjqcych w Polsce Ludowej 
pokoleń. $wieża jeszcze pamięć obejmuje te rodzin· 
ne, ale zarazem społeczne i historyczne doświad
czenia: ktoś tam był w legionach, ktoś w POW, ktoś 
zginqł w wojnie dwudziestego roku czy w obronie 
Lwowa, inny budował Gdynię albo COP, polityko
wał, strajkował, demonstrował, siedział... 
„Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego swym nerwo
wym zapisem przeżyć pierwszego pokolenia, które· 
mu przyszło w swoje ręce i na swoje sumienia brać 
pierwsze lata w wolnej Polsce - było dla naszych 
dziadów i ojców dokumentem i podręcznikiem wraż
liwości moralnej i społecznej. Odzyskana niepodle
głość nie okazała się uniwersalnym lekarstwem na 
wszelkie bóle naszego ówczesnego społeczeństwa. 
Nie wszystkie jego choroby powstały z zakażeń roz
biorowych. Stefan Żeromski, wielki budziciel sumień 
i surowy buchalter społecznej sprawiedliwości, ostro 
ujrzał te dwie prawdy i wiele potwierdzajqcych je 
faktów. W „Przedwiośniu" wystawił bolesny rachu· 
nek młodej polskiej rzeczywistości politycznej. Miło· 
ściq ojczyzny przy tym nie tępił swego pióra, lecz 
przeciwnie, ostrzył. 

W świadomości narodowej dokształconej przez tę 
wielkq ksiqżkę przetrwała do naszych czasów legen
da szklanych domów, łqcząca w sobie sprzeczne 
elementy romantycznego mitu ~ pozytywistycznym 
programem czynu - legenda, która nauczyła nas 
piękne słowa i programy zawczasu konfrontować z 
życiem. I przetrwało, sprawdzone już przez rzeczy
wistość trzeciej, naszej niepodległości - przekona
nie o konieczności rewolucyjnych zmian społecz
nych, wyrównania rachunku krzywd klasowych, 
gruntownej przebudowy struktury społeczeństwa. To 
już za nami. Czyżby jednak na tym zamykał się te
stament pokolenia Cezarego Baryki, czy na tym 
kończy się przesłonie „Przedwiośnio"ł 
Jak odzyskanie niepodległości w 1918 nie było le
kiem na wszystkie narodowe choroby, tok i rewolu
cja 1945 roku nie zakończyła procesu koniecznych 
zmian społecznych. W długotrwałym, zawsze żywym 
i zawsze koniecznym procesie ulepszania naszego 
życia, osiqgania w nim sprawiedliwości, równości i 
wolności dla wszystkich - dzieło Żeromskiego bę
dzie nom zawsze towarzyszyć jak wskaźnik tempe
ratury naszego stosunku do życia, jak probierz 
ostrości widzenia, wzorzec aprobaty i krytycyzmu po
jętych jako niezbędna jedność. 
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Rzadko na moich wargach -
Niech dziś to warga ma wyzna -
Jawi się krwią przepojony, 
Najdroższy wyraz: Ojczyzna. 

Widziałem, jak się na rynkach 
Gromadzą kupczykowie, 
Licytujący się wzajem, 
Kto Ją najgłośniej wypowie. 

Widziałem, jak między ludźmi 
Ten się urządza najtaniej, 
Jak poklask zdobywa i rentę, 
Kto krzyczy, ii żyje dla Niej. 

Widziałem, jak do Jej kolan -
Wstręt dotąd serce me czuje -
Z pokłonem się cisną i radą 
Najpospolitsi uuje. 

Widziałem rozliczne tłumy 
Z pustą, leniwą duszą, · 
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej 
Reutki sumienia głuszą. 

Sztandary i proporczyki, 
Przemowy i proc:esyje, 
Oto jest treść Majestatu, 
Który w niewielu żyje. 

Więc się nie dziwcie - ktoś może 
_Choć milczkiem rację mi przyzna -
Że na mych wargach tak rzadko 
Jawi się wyraz: Ojczyzna. 

KSIĘGA UBOGICH 
(fragment) 

Jan Kasprowicz 



Dyrektor i kierownik artystyczny 
ANDRZEJ JARECKI 

Zastępca dyrektora d/ s administracyjnych 
MIECZYSŁAW JOBDA 

Kierownik muzyczny 
WOJCIECH GŁUCH 

Kierownik techniczny 
STANISŁAW MISIEREWICZ 

Kierownik pracowni krawieckiej damskiej 
ANNA RACKMAN 

Kierownik pracowni krawieckiej męskiej 
HENRYK SEREMAK 

Kierownik pracowni elektro-akustycznej 
FRANCISZEK ORZECHOWSKI 

Kierownik pracowni modelarskiej 
MIECZYSŁAW KOBVLAK 

Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej 
TERESA CHMIELEWSKA 

Kierownik pracowni malarskiej 
JANUSZ SZTOPKA 

Kierownik pracowni stolarskiej 
STANISŁAW KRAWCZYK 

Brygadier sceny 
BOLESŁAW JANKOWSKI 

Reżyseria 
WOJCIECH SOLARZ 

Kostiumy 
XYMENA ZANIEWSKA 

Dekoracje 
MARIUSZ ·cHWEDCZUK 

Muzyka 
WOJCIECH GŁUCH 

Choreografia 
TADEUSZ WIŚNIEWSKI 

Asystenci reżysera 
JACEK ŁAPINSKI 

WOJCIECH RYLL, 

Inspicjent 
IRENA KOMAN 

Sufler 
MAGDALENA GORKIEWICZ 

W przedstawieniu wykorzystano fragmenty 
„T ańców węgierskich" Johannesa Brahmsa 
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PRZEDWIOSNIE 

Osoby w kolejności ukazywania się na scenie 

Cezary Baryka PIOTR GARLICKI 
Hipolit Wielosławski WITOLD DĘBICKI 
Stangret Jędrek JACEK ŁAPIŃSKI 
Ksiądz Anastazy Wielosławski JERZY TUREK 
Maciejunio WOJCIECH RAJEWSKI 
Ciotka Aniela JANINA ANUSIAKOWNA 
Ciotka Wiktoria HALINA JEZIERSKA 
Rządca Turzycki BOGDAN l YSAKOWSKI 
Wanda AGATA RZESZEWSKA 
Pani Wielosławska IRENA LASKOWSKA 
Karolina Szarłatowiczówna MARIA KOWALIK-KALINOWSKA 
Kucharz Wojciunio WOJCIECH ZAGORSKI 
Laura Kościeniecka ADRIANNA GODLEWSKA 
Władysław Barwicki JERZY FELCZYŃSKI 
Seweryn Baryka JANUSZ PALUSZKIEWICZ 
Weteran KRYSTIAN TOMCZAK 
Ksiądz w kożuchu PIOTR LORETZ 
Lekarz ZBIGNIEW PRUS 
Gospodyni Gajowca IRENA INATOWICZ 
Szymon Gajowiec ZBIGNIEW STAWARZ 
Lulek JERZY BOŃCZAK 
Handlarz uliczny MAREK SIUDYM 
Przewodniczący zebrania TADEUSZ GRABOWSKI 
Lekarka KATARZYNA SKOLIMOWSKA 
Domownicy w Nawłoci, służba, fornale, uchodźcy, 
goście na balu, uczestnicy zebrania 

WALENTYNA JENDRYCH 
STANISŁAWA KOWALCZYK 
CELINA MENCNER 
BOŻENA PIETRASZEK 
TERESA SZMIGIELOWNA 
IRENA SZYMALANKA 
MACIEJ DZłENISIEWlCZ 
MAREK KĘPIŃSKI 
MARIAN ŁĄCKI 
MAREK SIUDYM 
EDWARD SOSNA 
KRZYSZTOF $WIĘTOCHOWSKI 

Opracowanie graficzne Jacek Dyrzyński 
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Biuro Obsługi Widzów 
informacje 
zamawianie biletów 

. tel. 28-06-38 

Cena: 7,50 zł 


