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EMIL ZEGADŁOWICZ 
na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej 

Trzy są powody, dla których Teatr nasz, Państwowy 

Teatr Polski w Bielsku-Białej zdecydował się sięgnąć do 

wcale niełatwej, ani nieprostej w formie, twórczości dra

maturgicznej Emila Zegadłowicza. Po pierwsze życie i twór

czość tego znakomitego przecież poety są niemal idealne, 

wzorcowo związane z 60-leciem naszej niepodległości w obu 

jej epokach - tak Polski międzywojennej, jak i Ludowej. 

Twórczość ta przylega tak ściśle do każdej z tych epok, za

równo w twórczym buncie poety w stosunku do trochę za

stałego w formach i treściach międzywojennego patriotyzmu 

- jak i w jego poetyckich i dramatycznych zapatrzeniach 

w wielkość i możliwości tych sił postępu, które stanęły do 

walki o nową Polskę - że staje się niemal symbolem, nie 

tyle w sensie „Arki Przymierza między dawnymi i młod

szymi laty", ile w doszukiwaniu się, upartym i żmudnym 

tropieniem - własnego, twórczego celu, wyrażanego nieraz, 

co trzeba podkreślić, z niepohamowaną, nieprzebierającą 

w środkach pasją. Pasja ta, jak wiadomo, nie ułatwiała życia 

autorowi demaskatorskich powieści „Zmory" i „Motory'', 

czy pełnej gorzkiej „jarmarcznej krotochwili" - „Łyżki 

i księżyc". Słusznie mówi o niej autor ustami Błazna 

w prologu dla publiczności: ,, ... Dziś na krotochwilę przy

szliście, może nieśmieszną, ale w każdym razie, w pociesznym 

nieco podaną obrazie ... " 

Dorobek artystyczny Zegadłowicza, choć liczny, nie jest 

zbyt znany czytelnikom, widzom, a nawet badaczom. Jest to 

po części wina nośności tematycznej jego dzieł, najczęściej 

opiewających Ziemię Beskidzką, jak i sporadycznego tylko 

publikowania tych utworów, szczególnie dramatów. Z dwu

nastu ocalonych od pożogi wojennej utworów scenicznych, 

jedynie „Domek z kart" stał się popularny dzięki licznym 
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stosunkowo realizacjom scenicznym w polskich teatrach. 

Pozostałe natomiast dramaty czekają na ponowne - już po

wojenne - opublikowanie, a przede wszystkim na insceniza

cyjne realizacje kolejny,ch premier .Jego sztuk, do których 

Teatr Polski w Bielsku-Białej czuje się szczególnie predy
sponowany. 

Dlatego drugi i chyba nic mniej ważny powód podjęcia 

przez nasz Teatr „zadania długofalowego upowszechniania 
za pośrednictwem naszej sceny twórczości Emila Zegadło·-

wicza" - wynika z genealogii świetnego poety, z jego przy

pisania do Ziemi Beskidzkiej, której i nasz Teatr stara się 

służyć na mian~ swych mQżliwości. Urodzony w Bielsku, 

wychowany w podwadowickim Gorzeniu Górnym Zegadło

wicz rychło znalazł przyjaciół myślących tak samo jak on. 

Zwłaszcza młodzi, miejscowi intelektualiści garną się do 

jego domu w Gorzeniu na niezorganizowane, spontaniczne 

sympozja. Tam rodziły się i po raz pierwszy dochodziły do 

uszu słuchaczy premierowe czytania „Kolędziołek beskidz

kich" czy „Pokoju dziecinnego". Autorskiego czytania słu

chali i oklaskiwali je lub atakowali przede wszystkim 

młodsi od niego goście przytulnych gorzeńskich komnat -

Kazimierz Foryś (później dyrektor gimnazjum w Wadowi

cach); ziomek autora z Bielska, znany plastyk: Franciszek 

Suknarowski; inny plastyk, rzeźbiarz Wincenty Bałys, uczet1 

Xawerego Dunikowskiego, zastrzelony przez hitlerowców 

w 1939 roku i działacz Związku Młodzieży Ludowej, Józef 

Stożek (zginął w Oświęcimiu); Władysław Studencki studiu

jący w owych czasach polonistykę we Lwowie u profesora 

Kleinera, krytyk literacki; czy Jan z Bogumina Kugli.n, zna

komity polski typograf, jeden z wydawców książek Zegad
łowicza. 

Tematyka beskidzka w utworach autora „Powsinogów" 

nigdy się nie „pojawia", zawsze jest obecna w całej jego 

twórczości, mimo że Zegadłowicz również nigdy nie był 

poetą tylko regionalnym w wąskim tego słowa znaczeniu. 

Natomiast potrafił on zawsze w najbardziej wzruszający 

sposób reprezentować walory i cechy charakterystyczne dla 

tego regionu, przywiązanie do tych jakże pięknych, choć 

niezbyt szczodrych dla człowieka okolic, t emperament 

pasję zakochanych w swoich górach mieszkańców pod

beskidzkich groni. ich upór i zaciętość. 

Do beskidzki.ej gwary, do tego języka sięgał nieraz Ze

gadłowicz. nie tylko w poematach takich jak „Powsinogi 

beskidzkie"". „Dziewanny". „Kolędziołki. beskidzkie". ,.Wielka 

Nowina w Beskidzie", ,.Ballada o Wowrze", „Gody paster

skie w Beskidzie" - ale i w prozie a także w utworach 

dramatycznych, takich jak właśnie „Łyżki i księżyc" czy 

.,Powsinogi" inscenizowar.c przez autora dla teatru w 1938 

roku. 

A przecież gdy tylko chciał, mógł opiewać swój strojny 

górzysty Sląsk najbardziej wyszukanym poetyckim języ

kiem. Rzadko to czynił ale gdy już decydował się na sub

telności literackie (choć nie zawsze przywiązywał do nich 

wagę) - wówczas powstawał choćby taki obraz jego rodzin

nej „dziedziay": 

„A w górę, na polu.dnie - lasy, tany zgrzebne -

zadyszo,na, grapowa droga na Istebnę -

- Bielsko - Skoczów - i wyżej - aż tam do Cieszyna 

zielna, kwietna, radością pachnąca kraina .. . " 

Tak więc trzeci powód zainaugurowania przez nasz 

Teatr uroczystości 90-tej rocznicy znakomitego poety, uro

dzonego w Bielsku-Białej - jest najprostszy - danie żywego 

świadectwa prawdzie o podstawie i wartościach twórczych 

Emila Zegadłowicza. I tak jak autor „Powsinogów beskidz

kich" siłą swego talentu, wszechstronnością twórczych zain

teresowań znalazł i zapewnił sobie właściwe miejsce w pol

skiej literaturze - tak Ziemia Beskidzka, rodzona ziemia 

Zegadłowicza, jej leśne i górskie uroki, opanowały już na 

cale życie twórczość autora gorzkiej „jarmarcznej kroto

chwili", jaką mamy zaszczyt zaprezentować naszej publicz

ności. Chcemy bowiem przypomnieć jeszcze raz, że Teatr 

Polski w Bielsku-Białej wystawiając w 90-lecie urodzin 

Emila Zegadłowicza „Łyżki i księżyc" pragnie uczcić poetę, 

wielkiego syna Podbeskidzia w imię nie tylko regionalnej 

ale właśnie ogólnonarodowej pamięci, uważając tę premierę 

za najwłaściwszy wyraz naszego hołdu i uznania. 
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KIM BYŁ EMIL ZEGADŁOWICZ 

Szukając podłoża Zegadłowiczowskich zainteresowań Be
skidem, jego regionalistyczhych tendencji wyraźnie występu
jących w latach dwudziestych, kiedy to powstały czołowe 
tomiki poetyckie: „Powsinogi beskidzkie" i „Kolędziołki be
skidzkie", musimy przypomnieć sobie dzieciństwo przyszłego 
twórcy. Urodził się on w 1888 roku w Bielsku-Białej, a naj
młodsze lata spędził w Gorzeniu Górnym wychowywany 
przez ojca. Tytus Zegadłowicz z wykształcenia botanik, mi
łośnik przyrody, wielbiciel filozofii Jana Jakuba Rousseau, 
wychowywał syna w silnym poczuciu łączności z naturą. 
Wychodził . z założenia, że człowiek jako jednostka biolo
giczna nie może żyć w pełne) wewnętrznej harmonii, oder
wany od swojego naturalnego środowiska. To poczucie łącz
ności z ziemią rodzinną jeszcze mocniej ugruntowało się 
w młodym Zegadłowiczu po śmierci rodziców. Doszło wtedy 
do swoistej personifikacji Gorzenia, tego miejsca rodzinnego, 
które przywodziło na myśl najlepsze wspomnienia dzieciń
stwa. Stary kamienny dom stał się symbolem rodzinnego 
ciepła, jedynym azylem, do którego można było zawsze wra
cać gdzie można było swobodnie tworzyć. Chociaż trzeba 
podkreślić, że życie Emila Zegadłowicza toczyło się właści
wie poza Beskidem, jednak najsilniej emocjonalnie z tym 
właśnie regionem było związane. Czytając opracowanie 
Mircea Eliade'go pt. „Sacrum, mit, historia" znalazłem sfor
muowania bardzo adekwatne, wyjaśniające podłoże zaintere
sowań regionalnych poety. Eliade pisze, że we wszystkich 
religiach śródziemnomorskich istniał kult Ziemi Zywicielk~, 
Ziemi Rodzicielki, którą się czci i uprawia. Uważa daleJ, 
że „ ... nawet u współczesnych Europejczyków trwa potrze~a 
łączności z Ziemią rodzinną". Jest to jak t_wierdzi „ ... rel~
gijne doświadczenie autochtoństwa; c:11łowiek poczuwa . się 
do tego, że jest stąd, a jest to poczucie struktury k osrnrcz
nej które znacznie przewyższa solidarność rodzinną i ro
do~ą." To poczucie „mistycznej solidarności" łączy Emila 
Zegadłowicza z Beskidem. Do umiłowania przyrody, poc~u
cia łączności z ziemią rodzinną dochodzi w latach dwudzie
stych kult pracy. „Nie przez poezję czynu lecz przez prozę 
pracy idziemy do sztuki" - pisze poeta. Wszys_tkie :e ele
menty zespolone z sobą występują w twórczości Emila _Ze
gadłowicza i poetów Grupy Czartak. " U Zegadłowicza 
wystąpiły nawet jeszcze wcześniej przed powołaniem ~o 
życia Czartaka na łamach warszawskiej Ponowy, którą Pl~ 
sarz współredagował. Taką drogą zmierzał poeta do wlasneJ 
indywidualnej filozofii artystycznej po rozluźnieniu współ-

-
pracy z ekspresjonistycznym Zdrojem. Emil Zegadłowicz 

dąży do wyrazu bardziej rodzimego, bliższego naszej tra
dycji J iterackiej. Częstokroć mówi o konieczności stworzenia 
sztuki narodowej. Oto jedna z wypowiedzi: „Tęsknota za 
wyrazem polskim nie została dotąd zaspokojona. Oprócz 
Skamandra są tzw. futuryści ale futuryzmu polskiego wła
ściwie nie ma. Czartak był usiłowaniem zaświadczenia 

o utrzymaniu sztuki polskiej w poszukiwaniu i rozwoju". 

Na podstawie tych wypowiedzi możemy wnosić, że w za
łożeniu odrzucano partykularny regionalizm a dążono raczej 
do wydobycia indywidualnych, oryginalnych narodowych 
treści o ogólnoludzkim, internacjonalnym znaczeniu. Oczy
wiście przedmiotem penetracji artystycznej będzie tutaj 
Beskid, jego folklor, ludzie tej ziemi kreowani na bohaterów, 
ballad i dramatów poety powstałych w tamtym" okresie. 
Piękno umiłowanej przyrody beskidzkiej będzie w tych 
utworach naturalną scenerią. Sugestywne opisy przyrody de
cydują o swoistym uroku utworów, o ich klimacie i na
stroju. 

Lata aktywnej działalności Grupy Czartak od 1922 do 
1928 to okres szczególnie płodny w twórczości Emila Zega
dłowicza. W tym czasie obok wielu tomików poetyckich. 
i najbardziej znanych ballad wydanych później w zbiorze pt. 
„Dziewanny" powstały pierwsze misteria balladowe i dra
maty, największe osiągnięcie w zakresie tłumaczeń (prze
kład „Fausta" J. W. Goethego) oraz pierwsze powieści. 

Wspomniałem już, że życie pisarza toczy się raczej· poza 
Gorzeniem. Wszystkie wyjazdy wiązały się z nękającymi 

poetę trudnościami materialnymi. Zawsze też gdziekolwiek 
był czy to w Warszawie, czy Poznaniu, Katowicach lub 
w Krakowie pracował na kilku stanowiskach jednocześnie. 
Dawało to możliwość zdobycia większych kwot i potem spo
kojnej, czasem paroletniej pracy twórczej w Gorzeniu. W tym 
miejscu warto obalić zakorzeniony pogląd jakoby poeta cier
piał na stały brak gotówki. Tak nie było, zwykle zarabiał 
dużo, a jeżeli popadał w kłopoty finansowe wiązało się to 
z wielką pasją pisarza. Był Emil Zegadłowicz historykiem 
sztuki, namiętnym kolekcjonerem, zbieraczem dzieł z za
kresu malarstwa, grafiki, rzeźby, wreszcie porcelany, an
tycznych mebli, etc. Zbiory zgromadzone przez pisarza są 

dzisiaj eksponowane w jego muzeum. Zamiłowania Zegadło
wicza-zbieracza pochłaniały zdecydowa'hą większość jego do
chodów, dały jednak w efekcie rodzinie poety możliwość 

stworzenia zupełnie nietypowej, i co ważniejsze, bogatej pla
cówki muzealnej. 

Po okresie warszawskim, gdzie w latach 1919-1922 pra

cował pisarz jak~ kierownik Wydziału Literatury ówczesne-



go ·Ministerstwa Sztuki i Kultury a jednocześnie redagował 
Ponowę, i Gospodę poetów, nastąpił ·okres poznański. 

W Wielkopolsce przebywał poeta przez pięć l!lt od 1927 do 
1932 roku. Był to najbardziej aktywny okres w życiu Emila 
Zegadłowicza . Pracował w Poznaniu na kilku eksponowa
nych stanowiskach jako kierownik literacki Teatru Polskie
go, dyrektor programowy Rozgłośni Radiowej, naczelny re
daktor Tęczy i Swiata kulis, wreszcie doradca literacki 
w Wydawnictwie św. Wojciecha. Na gruncie wielkopolskim 
sięgnął pisarz po raz pierwszy do publicystyki drukując swój 
sławny w tamtym czasie List pasterski, w którym ostro 
skrytykował nierówności społeczne i mieszczański obskuran
tyzm. To odważne wystąpienie spowodowało wiele kłopotów 
i w konsekwencji powrót poety w rodzinne Beskidy. 

W 1933 roku obchodził poeta jubileusz 25-lecia pracy 
literackiej. Czterdziestopięcioletni wówczas twórca legity
mował się bardzo bogatym dorobkiem obejmującym 63 po
zycje bibliograficzne nie licząc egzemplarzy teatralnych. 
Jest to istotnie bardzo wiele. Płodność Zegadłowicza i jego 
bliskie kontakty z wydawcami ułatwiały mu stosunkowo 
szybki druk nowo powstałych dzieł. Był jednak poeta biblio
filem bardzo dbałym o szatę edytorską swoich książek, dla
tego też wiele wydań Zegadłowicza to druki na ręcznie 

czerpanym papierze, oprawne w skórę ilustrowane przez 
wybitnych grafików. Te swoiste bibliofilskie cymelia odbi
jane były ze względu na koszty w małych bardzo nakładach. 
Stało się to przyczyną, dla której bogata i wielostronna twór
czość poety z Gorzenia jest właściwie, poza paroma pozy
cjami mało znana. Dotarła ona do wąskiego kręgu konese
rów i zbieraczy mimo wspomnianej już dużej liczby wyda
nych tomików. 

W połowie lat trzydziestych nastąpił wyraźny zwrot 
Emila Zegadłowicza w stronę lewicy. Wziął też pisarz ak
tywny udział w słynnym Zjeździe Pracowników Kultury we 
Lwowie w 1936 roku. Przemówienie poety na Zjeździe Lwow
skim Władysław Broniewski skomentował następująco: 

„Zegadłowicz dał wyraz zdecydowanej solidarności z ide
ałami socjalizmu, niedwuznacznie stanął na stanowisku pisa
rza rewolucyjnego". 

W obliczu narastającej groźby faszystowskiej włączył się 
pisarz aktywnie w walkę w obronie swobód demokratycz
~ych. Sporo w tym ctasie podróżował po kraju wygłaszając 
liczne odczyty, w których ostrzegał społeczet1stwo, przewi
dywał niebezpieczeństwo zbliżającej się wojny, mówił o ko
nieczności zmian politycznych. 

Po „Uśmiechu" i „Zmorach", swoich pierwszych powie
ściach, wydał w 1937 roku dwutomową powieść „Motory". 

Cenzura książkę skonfiskowała zarzucając pisarzowi atak na 
podstawy ustrojowe ówczesnej Polski. Działalność polityczna 
spowodowala przeniesienie pewnych akcentów społecznych 
występujących nieśmiało we wczesnej twórczości na grunt 
uprawianej wtedy przez pisarza bojowej publicystyki. Twór
czość poetycka prawie zanikała jeżeli nie liczyć wybitnego 
tomu wierszy miłosnych pt. „Wrzosy" i nie wydanego dotąd 
poematu „Dziewczyna". 

W czasie okupacji pisarz przez parę ostatnich miesięcy 
życia przebywa w Sosnowcu, gdzie zmarł 24 lutego 1941 roku. 
Do ostatniej chwili tworzył. Juź w czasie wojny powstało 
kilka dramatów i kilkanaście szkiców scenicznych. Niestety, 
znamy tylko „Domek z kart", inne sztuki zaginęły. 

Wypada nam teraz postawić pytanie zawarte w tytule: 
kim był Emil Zegadłowicz. Trzeba też od razu podkreślić, że 
odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Pisarz sam za
gmatwał własny obraz, nigdy nie był jednolitą indywidual
nością artystyczną, cechowała go niezwykła bujność tem
peramentu literackiego. Emil Zegadłowicz był poetą ale 
również dramaturgiem, powieściopisarzem, tłumaczem, kry
tykiem literackim i publicystą. Zaskakująca jest również 

rozległość tematyczna jego twórczości, od powstających na 
motywach ludowych ballad poprzez tematykę obyczajową, 

psychologiczną, społeczną aż do literatury wyraźnie politycz
nej. Przeszedł pisarz wszystkie etapy rozwoju świadomości 
społecznej, by skrystalizować swój światopogląd w ostatnim 
okresie twórczości. Krytykom, którzy mówili o karkołom
nym przełomie ideologicznym tłumaczył, że nigdy nie cofał 
się przed ukazywaniem krzywdy społecznej i biedy beskidz
kiego ludu - to prawda. J ednak wczesna jego' twórczość nie 
wskazywała jeszcze właściwej drogi wyjścia, nie postulował 
.wówczas poeta radykalnej zmiany warunków społeczno-po
litycznych. Nastąpiło to później, dlatego jestem zdania, że 

pisząc o Emilu Zegadłowiczu, analizując jego dzieło należy 
nie mówić o przełomie ideologicznym ale o konsekwentnej 
ewolucji światopoglądowej. Ewolucji, która od mistycyzmu 
religijnego zaprowadziła pisarza do obozu politycznej le
wicy. W tym miejscu Emil Zegadłowicz jest klasycznym 
przykładem przedstawiciela środowisk intelektualnych ów
czesnej Polski, którego dojrzałość umysłowa szła równolegle 
z potrzebami historii. 

Adam Zegadłowicz 
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„ŁYŻKI I KSll;ŻYC" NĄ SCENIE 

Jest to dramat na pograniczu jasełek, farsy i groteski, 
na pograniczu poezji i publicystyki. Utwór wielowątkowy, 
wypełniony tłumem postaci, bogaty w epizody o zmiennym 
rodzaju i charakterze, od najprostszego realizmu do naj
śmielszej fantastyki. 

Gdyby go wystawić tak jak został napisany, przedsta
wienie trwałoby pół nocy. 

Głównym tematem tego dramatu jest rewolucja spo
łeczna, a raczej - i ściślej - refleksja o rewolucji spo
łecznej. Jest to refleksja snuta z perspektywy lat dwudzie
stych, przesiąknięta więc przede wszystkim obawą i troską 
o to, aby ideały rewolucyjne, sens i cel rewolucji nie zo
stały przez bieg wydarzeń wypaczone i zaprzepaszczone. Jest 
to refleksja wypełniona emocją, refleksja-liryka, refleksja
-marzenie, refleksja-lęk i zwątpienie. „Lyżki i księżyc" to 
utwór o pesymistycznym zakończeniu, które zdaje się suge
rować, że rewolucji społecznej nie warto robić. 

Gdyby ten dramat wystawić tak jak został napisany, 
byłoby to przedstawienie anachroniczne, dające poznać na
stroje lat dwudziestych, ale nie lat siedemdziesiątych. 

Albowiem z perspektywy pięćdziesięciu lat, które upły
nęły od chwiH napisania „Lyżek i księżyca", wiemy, że ludz
kość nie podzieliła pesymizmu Zegadłowicza: rewolucje spo
łeczne nie przestają zmieniać świata na wszystkich jego 
kontynentach, we wszystkich jego zakątkach. 

Wspólne natomiast - Zegadłowicza i nas, ludzi dzisiej
szych - jest przekonanie, że rewolucje społeczne mają tylko 
wtedy sens, kiedy celem ich jest szczęście ludzkie: najpro
stsze, najzwyklejsze, a tak trudne do urzeczywistnienia. 

To przekonanie, marzenie, nadzieja wypełnia utwór 
Zegadłowicza bez reszty. I ono właśnie winno być ukazane 
jako główny temat dramatu. 

Oto przesłanki opracowania tekstu na użytek insceniza
cji podjętej przez Teatr Polski w Bielsku-Białej. 

Opracowanie to nie narusza ani struktury, ani intencji 
utworu Zegadłowicza, choć przesuwa niektóre akcenty i zna
czenie, zmniejsza liczbę postaci, epizodów i wątków. 
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