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STEF AN ŻER OMSKI 
„Skąd wziąć t sily , żeby z ich pomocą przeds1ę ziąć n j 

w· żni j zą z prac, t - . któr j koni czność tkwi _i ak duazga 
z oszczep u wroga w rozdartym boku - walkę o człowi ka 
n dzarza o zasłon ię ci prześladowaneg , o n dżwignif; ci ~ wd -
pianych w ziemiE;> przez b ut:v bogaczów? .Jaką s łą i mocą złą
?.yć szlach t n ych w ojczyźnie w i.elki obóz defensy w y n a-

1 odo~ .i i olensyw społeczn j " - zapytuje je en z boh aterów 
Żerom i o. l\!Iożnaby te r lowa położyć jako m ot to na w szy
stkich i go książka ch. B ł pisarzem , k tóry z na jwi k zą w swej 
ppoce miłośc i ą i współczuciem dla cierpiąc go d owieka, 
z najwi .kszą nienawiścią do przemocy i krzywdy oskarżał nie-
µr awi dli 10 • ć społ<? ·zną i przem oc zaborcy, budził gniew 

i bu t t w ::.umien ia h czy teln ik ów. 
Juz p i rwsze u tworv Zerom k ie,...u ·ta. I. S il~ wielkim wyda

rzeni i11 Jiler ackim. W szer _g u o razów wstrząs _i ących rea
lizmem suro v_ym · ż do bruta lnośc i , ukaz· l t u 2 rom ki ięż
ką pracę i bezli t ny wyzysk robotnika fabryczneg i górni ·a , 
nqdzę i poniżenie prol t r i tu wiejskie .~ , straszne brzemię 
ni •wol i narodow ej . Z g walto ą pasją · ·zyder ·tw em atyr.v
J·a p i i nował oparci s tosun ków 1i ędz ludzk i h n władztv. ie 
pieniądza brutalny e,goizm i chc i wosć po ia d· czy . 

. ,Od t g cz u, r k p rok u, w raz po wyrazie, rozdział za 
1 ozdzialem . k iążka za k i żk , pr w dzi wie „nieskończonymi 
rszak · m i" - ws pom in a Maria Dąbr 1ska - wyłaniał si~ 

przed m oim wzrokiem olbrzvm . zbudowan y z t oku najur -
dziw ze.i m owy, z huku najgor t zeg serca, z ognia naj żar
l iwsz .i miło' ci. W osz łamiający h blaskach wkraczał w moje 
:i'ycie Z O obna i - sm iem t wi rdzić - V życi ' W 'Z St ·i ch nas 
p >.·p lu. by w y ie ' s wói w plyw w po · · b dl.- n as samych 
ni~ z w ze dos trzegaln_ , by przei -taczać si w nasze czyny 

uczucia v rażaj ące zdolność do ,oraz bardzi j nat żon go 
dpowiedzialne o życia" . 
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Apel idowy Żeromskiego skierowany był przede wszystkim 
w stronę inteligencji, którą pisarz uważał za jakąś ponadkla
sową przewodniczkę całe.go narodu. W wielu jego dziełach po
wtarza się postać pozytywnego bÓhatera - inteligenta (Ra
duski w Promieniu, Judym w Ludziach be.zdomnych, Czarow
nic w Róży, Nienaski w Wake z szatanem), który w poczuciu 
odpowiedzialności moralnej, w poczuciu winy, jaką dzieli 
z klasami posiadającymi - rozpoczyna indywidualną walkę ze 
złem społecznym. W dziejach tego bohatera stale pojawia się 
konflikt między obowiązkiem wobec idei a możliwością szczęś
cia osobistego. Nie był to konflikt pozorny. Trudny los ludzi 
walczących musiał być niekiedy istotnie losem „ludzi bezdom
nych". Ukazywane przez Żeromskiego bolesne zwycięstwo spo
łecznika i patrioty nad własnym uczuciem wyrażało nowy ideał 
moralny, oparty o całkowitą bezkompromisowość służby spo
łecznej, pojęte.i jako najwyższy obowiązek człowieka. W wielu 
utworach konflikt ten staje się do pewnego stopnia wielką me
taforą symbolizującą zasadniczy dylemat ideologiczny ówczes
nego inteligenta: czy podjąć trudną walkę, czy też skapitulować 
przed panującą moralnością, skalą celów wartości życiowych. 
Nie przypadkowo kobiece bohaterki Żeromskiego przychodzą 
tak często z wielkiego świata , przynoszą z sobą aurę wykwintu, 
upodobania w zbytku, ideałom jego społeczników przeciwsta
wiają swoje wyłączne, zamknięte w sobie miłosne zapamiętanie. 

Jakimi drogami idą bohaterowie Żeromskiego? W Promie
niu wysiłki Raduskiego to jeszcze pozytywistyczne niemal 
działalność filantropi.ino-oświatowa. W Ludziach bezdomnych 
idee Judyma są nieskrystalizowaną mgławicą, w które; zna.i
dzie się miejsce i na apel o dobroczynność klas posiadających , 
i fantastyczne pomysły strajku lekarzy, i na niejasną sugestię 
decyzji rewolucyjne.i. Później, po klęsce rewolucji 1905 roku 
idee Żeromskiego nabierają wyraźnie znamion utopijnych; od
dalają się coraz bardzie.i od wielkiej walki wyzwoleńcze.i pro
wadzone.i przez masy ludowe z klasą robotniczą na czele. 
Żeromski wprowadzał postacie samotnych buntowników, 

utopijnych reformatorów i filantropów - jak sam wyzna
wał - w celach propagandowych: „Rysowałem wielokrotnie 
fikcyjne postacie takich patriotów i owo zrzeczenie się dóbr 
na rzecz ludu propagowałem wytrwale cale życie - psując do 
gruntu jaką taką wartość swych pisanin". A mimo to był bez
litosny wobec własnych utopii - i na tym pole,ga wierność 
Żeromskiego wobec realizmu: bohaterowie iego z reguły prze-
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TEATR NARODOWY W WARSZA
WrE: „Uciekła mi przepióreczka" 
S. Żeromskiego - Stefan .Jaracz 

(Smugm1). Rok 192~. 

TEATR NARODOWY W WARSZA
\VIE: „Uciekła mi przepióreczka" 
S. Żeromskiego Juliusz Osterwa 

(Przełęcki) . Rok I 925. 



grywają podjęta przez siebie amotni zą w alk . P isa ·z wi zi 
społeczną bezskuteczność ofiar. · „ludzi bezdom nych " y ·mia-
nych przez po iadacz r oderwanych od m a 1 dowych. 

le pos1acie te m ier z. ć irzeba nie t ylk o s · ut cznośc i ą i ·h 
rlzjałań, lecz przede w zystkim miarą i h ludzki .i godności, 
ideo ego poświ ceni , żarliwt'g sp rzeciw u wob c u cisl· u 
i ciemnoty .. Były ne liter ckim obrazem każdeg h er icznego. 
całkowitego wysiłku. odda n g sprawi ludu sprawie po ·tepu 
~pol eczn go. 
W:półczesnem i czytelnikow i t rudn nie raz po,godz ić si~ 

z „żerom kim" vid.zeniem świata, z pat sem i zlewn ścią 
jeg s ylu . le ileż silv w :<, raz osiąg on rna uj ąc swe krajo
b razy połe czn . pis u1qc w1 lki por ywy n am i tn ości i klęski 
cluchow swy h bohat ró v. ile odkrywczo~ci j est 'vV tych jego 
,.samos oi cb" form tlach i ęz, kow •eh k tóry mi potrafi on n a
zwać n a.i ba rd.zi j prze1 tnc n astr .i , nai dr bn~e.i sz drgni nia 

sychiczne! Mistr zm\ i pat o u t •li h: czneg n i o cy byl za
r azem i gaw dziarsh żnr1 , i smutna. m a:-,h 1jaca wzruszenie 
ironia (z jaką pis, rz cz«;>s m · •i o najbliż. zych obi bohat -
rach), i drapi żna mrngaj ąca drwi na. ż 
szych proza ik' w n ie zna j dz"emv t aki i OllJ i _tnści i t ak sz. b
kiej zmian s t lów .i zykowvch jak '" u bvorach Zer m kiego. 
Pi a rz zakochany oj zyski przy rodzie - literacki odkryw
ca kra jobraz ' P l. ki śr dk )we; - umiał ni k1 . łącz. ć z li 
r ycznym w rzuszeni m s rość ·y ·tmku i grom n ą kolory t . cz-
1 ą ·wrażliwość w obrazach \\;i dzialn go ·wiat a. 

ok 1918, odz. skan i . niepodległości zmi nia cześciowo kie-
1 unek id o 7 h órczości Z romski go. Na p wien czas biorą 
w nie.i ,góre pierwiastk i opt y 1i.:tyczn . Dawniej bohaterowie 
je,g ul egali w ' alce z prz ciwnościarni i złym Jo em teraz 
pisarz sławi zwycięs · _ dzi ałalno ' ć człowi „ka uiarzmiającego 
Jrzyrode. wprzęgaj ąc go i ą o prac dła v; eh 1ów, . nu
ic m arzenia o wi lkim roz icie go podarczym i kulturalnym 
1jcz. zny . Jako jeden z pi r wszych pod jmuje te1nat m ar ni
. t yczn. ' , piewa urod m rza i wybrzeża. z radością it a od
z. skani Ślą k a. powrót P olski n ad Bałtyk (Wfotr ocI m.0-
1:::.a" H22). 

Zerom.ski ''ierzył . że z c \ ilą odz k ania n i podl głości 
P ol ka t anie ~ i _ b 7. re\ olucji p<i ń . t w m sprawiedliwości 
spotc zn .i. 1 rzv omi nal wi . ż na warstw h po iadai ącvch 
r·iąży nil'zrr:rnzanv .. nn ic l\ ż.. zv grze-eh - miliony ludzi poLk ich 
bez rol i. k om1.n·uif · i r.:ha h 1pnik w, tani g naj mi1 ' ::.zla-

TEATR NARODOWY W WARSZA
WIE : „Uciekła mi przepióreczka" 
S. Żeromskiego - Maria M alano
wicz - Niedzielska (Smugoniowa) . 

Rok 1925. 

TEATR NARODOWY W WARSZA
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checkie,go bez możnosc1 wy3scia z trudnego bytu" (Snobizm 
i postęp, 1923). Nawiązując do tradycji polskiego socjalizmu 
utopijnego, wznawiał swe projekty utworzenia wielkich koo
peratyw rolnych, w których znalazły by pracę rzesze wiej
skiego proletariatu. Ale niepoprawny marzyciel wierzył po
czątkowo, że stanie się to za sprawą dobrowolnej ofiary do
tychczasowych właścicieli (dramat „Ponad śnieg" 1919); 
później - widmem rabacji 1846 roku ostrzegał, że tylko ra
dykalne reformy ustrojowe mogą zapobiec rewolucji (Dramat 
Turoń 1923). 

Cała jego ówczesna twórczość oscyluje między radosną 
afirmacją niepodległości, wiarą w nowe perspektywy rozwoju 
ekonomicznego i kulturalnego kraju a bolesnym rozczarowa
niem i protestem. Z biegiem lat sprzeczność ta pogłębiała się, 
by najsilniej ujawnić się w tak biegunowo różnych utworach 
jak bezpośrednio sąsiadujące z sobą w czasie: komedia „Ucie
kła mi przepióreczka ... " (1924) i powieść: „Przedwiośnie" 
(1925). 

W „Przepióreczce'' swoboda prowadzenia dialogu, kompozy
cyjna przej rzystość i logiczność sztuki zaświadczyły o dosko
nałym Clpanowaniu warsztatu dramatycznego, czego nie za
powiadały wcześniejsze próby Żeromskiego w tym kierunku -
albo nieudane, albo też z góry pomyślane jako „dramaty 
książkowe", przeznaczone przede wszystkim do czytania. Na 
warsztacie tym znalazły się wątki wielokrotnie już przez Że
romskiego p0dejmowane - entuzjazm dla pracy społeczno
oświatowej, motyw ofiarności na cele społeczne, przede wszy
stkim zaś - gest bohatera, który w imię wartości nadrzędnych 
rezygnuje z włnsn _go szczęścia. Gest ten nie tylko niweczy 
szczęście Prz łęckiego, lecz także staje się samounicestwie
niem moralnym w oczach najbliższych mu ludzi. A mimo to 
„Przepióreczka" jest bodaj najbardziej optymistycznym z utwo
rów Żeromskiego. Ryzykowna gra bohatera jest bowiem ofiarą 
skuteczną: ratuje czystość atmosfery moralnej kursów, zwraca 
Smugoniowi miłość Doroty, ideowo umacnia i zespala realiza
torów najdroższej dla Przełęckiego idei. 

W „Przedwiośniu" jest zupełnie inaczej: kiedy Baryka wraca 
do ojczyzny, zamiast ocf'.ekiwanych szklanych domów widzi 
tylko nędzne ohydne rudery prowincjonalne.go miasteczka. 

„Czemu nie dajecie ziemi ludziom bez ziemi? Czemu gnębicie 
w imię Polski nie Polaków? Czemu tu tyle nędzy? Czemu 
każdy załamek muru utkany jest żebrakami? Czemu tu dzie-

n 
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TE.ATR NARODOWY W WARSZA
WIF~: „Uciekła mi przepióreczka" 
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ci zmiatają z ulicy mikry pył węglowy, żeby się wśród tej 
okrutnej zimy troszeczkę ogrzać? ... " „Lud zgłodniały po wsiach, 
lud spracowany po fabrykach, lud bezdomny po przedmie
ściach" - tak, w namiętnych rozpaczliwych pytaniach uogól
niał Baryka swe polskie doświadczenie. 

Powieść przekreślając dawne utopie społeczne Żeromskiego, 
podważając nadzieje reformistyczne, przeciwstawiała się rów
nież rewolucji socjalistycznej. Była tylko rozpaczliwym za
pytaniem o drogę rozwojową Polski. Sympatie dla rewolucji, 
tej - mówiąc słowami Baryki - „niewątpliwie wielkie.i pró
by naprawy ludzkości", podziw dla „odwagi Lenina, żeby 
wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wszcząć nowe" -
hamował u Żeromskiego lęk przed działaniem mas rewolu
cyjnych. Rewolucja przedstawiała mu się przede wszystkim 
jako siła niszczycielska, nie dostrzegał zrodzonego z niej no
wego świata . Ale kiedy pisarz mówi o własnych ideałach spo
lecznych, zestawia je tylko z 1 omunizmem - w ustach prze
ciwnika jest to wyraz głębokiego przecież szacunku. I choć 
polskie środowisko komunistyczne zostało przedstawione 
w „Przedwiośniu" w sposób fałszywy, to trzeba zarazem pa
miętać, że Żeromski pienvszy uznał w ruchu komunistycz
nym jedynego rzecznika istotnie nowe.i i w założeniach swych 
wyższe.i koncepcji ustrojowej. 

W końcowej scenie powieści widzimy jej bohatera w po
chodzie komunistycznym idącym na Behveder. Choć autor 
rozwiązania tego nie aprobował ideowo, choć usiłował je osła
bić wiążąc z osobistą klęską uczuciową Cezarego - decyzj i 
jego przyświadcza wymowa faktów powieściowych. I dlateg 
książka Żeromskiego, którą - według własnych słów - autor 
chciał „zabiec dro,gę rewolucji", oddziaływał rewolucjonizu
jąco na swych czytelników. 

Sam Żeromski nieraz uświadamiał sobie słabość sv,,rych kon
cepcji polityczno-społecznych, widział, że nie potrafi wskazać 
narodowi słusznych dróg działania. Niedługo przed „Pr zed
wiośnieni" wyznawał: 

„Moje rozumowanie było zawsze i.:; omyłką. Każdy uczynek, 
każdy akt dokonany przez moje serce chvbiał celu. ·wszystk o 
zawsze inaczej się stało, niżem wyśnił. Poza moim logicznym 
wywodem wszystko szlo stronami, swoją własną drogą". 

To prawda, że pochopne, kierowanie uczuciem rozumowa
nie Żeromskiego było często pomyłką. Ale jego pasja walki 
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o prawdę, gniew i gorycz demaskatora, humanistyczne współ-
czucie nie myliły się nigdy. · 
Jeg~ pis~rstwo było w najwyższych swych osiągnięciach 

bezposredmm, frontalnym atakiem na ustrój niesprawiedli
wosc1, społecznej. Nie poprzestawał na oskarżeniu - poprzez 
P.ostac pozyt:v:wnego bohatera wzywał do czynnej walki prze
ciw kr~y;vdz1e i p~n~żeniu. Był .gorzki, dręczący, brutalny, 
gdy !11owil. , ? okruc1enstwie i ohydzie współczesnego świata, 
a~e .me~aw1sc ta wyrastała z wielkiego umiłowania życia i wiel
kie] wiary w człowieka. Wyraż-ając protest szerokich mas na
ro~u przeciw niewoli, zrywał z milczącą ugodowością poprze
dr.i1eg? pokoler.iia pis~rzy. Siągał w przeszłość historyczną po 
w1.elki~ tradyc]e patriotyzmu, ale bezlitosny był w oskarżeniu 
dz1edz1ct~va, za?ofania i wyzysku. Pogłębiał literacką wiedzę 
o. tym,_ .iak ?b1ektywne prawidłowości społeczne przełamują 
się w mdywidualnych przeżyciach i postępowaniu człowieka. 
Rozszerzał język literatury o nowe pokładv stylistyczne, 0 no
we ~posoby orz~kazywania słowem ludzkich namiętności i po
rywow, urody 1 potworności widzialnego kształtu życia. 

ł 

Hen.ryk Mark tewicz 



Wojciech Natanson 

Z POWODU „PRZEPIÓRECZKI" 
„Gdy trzeci akt dobie.gał do końca, długo jeszcze stojąca 

w miejscach publiczność oklaskiwała z zapałem tego, który otl 
dawna stał się dla nas w literaturze ucieleśnieniem myśli i ser
ca narodu". Tymi wzruszającymi i pięknymi słowy zakończył 
swe sprawozdanie z prapremiery „Przepióreczki" krytyk na 
pewno nie skłonny do łatwych emocji: Boy. 
Słowa te są także świadectwem nastroju, jaki na premierze 

w dniu 27 lutego 1925 roku o.garnął część widzów. Leon Pła
szewski, notując owo wydarzenie w kronice jednego z mie
sięczników stwierdzał , że „sztuka doprowadzała na przedsta
wieniach publiczność do katharsis". Trzeci świadek .. Wacław 
Borowy, wspomina w swoim essayu o „Przepióreczce" (wyda
nym przez „Naszą Księgarnię" w roku 1925), że „to pokole
nie, które jest dziś „w południu życia" nie widziało chyba pol-
5kiej współczesnej premiery również silnej, równie znako
mitej". 

Lecz ten entuzjastyczny nastrój - minął dość szybko. Wy
łoniły się liczne i uporczywe nieporozumienia. Równoczesne 
wydanie „Przedwiośnia" rozpętało przeciw Żeromskiemu ge
neralną kampanię; musiało to wywrzeć wpływ także i na 
przyjęcie „Przepióreczki". Ale i sama treść komedii, samo za
gadnienie naczelne wywoływało irytację. 

Dlaczego Przełęcki dokonywa '"' ostatnim akcie ,,Przepió
reczki" swej bolesnej i trudnej ofiary? Spróbujmy poszukać 
wyjaśnienia zagadek - w tekście utworu. 
Myślę o rozmowie Przełęckiego ze Smugoniem w akcie dru

gim. Przełęcki ma dla męża Doroty dużo serdecznego współ
czucia. Ale nie całkowicie przyznaje mu rację; samo cierpie
nie jego rywala nie dawałoby mu w oczach Przełęckiego pra
wa do zachowania niekochającej ,go już kobiety. Posłuchajmy 
toku jego myśli : 

Pr zeł ę ck i: Panie Smugoń! A na to nie mógłbyś się zdo-
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być, żeby na grę uczuć kobiety męską grą odpowiedzieć? Ona 
ci odebrała swoją duszę, rozwiodła swoją duszę z pańską du
szą. Odbierz jej pan swoją! 

Sm u goń: Ażeby ona z pańską duszą się złączyła, w pań
skie ręce przeszła! 

Pr zeł ę ck i: Skoro sam pan mówisz, że dusza jej od pana 
odeszła, a przeszła do mnie, to pewnie że w polu ma.ie.i logiki 
tak być powinno. 

„Pole logiki" docenta Przełęckiego - jest także „polem lo
giki" autora. Można z po,glądami Żeromskiego na te sprawy 
polemizować, można jego punktu widzenia nie podzielać. Sko
ro jednak chcemy zrozumieć ideę „Przepióreczki", trzeba do
kładnie ustalić zamyEły autora. Ten zamysł jest wyraźny. Gdy 
Smugoń mówi o swoje.i krzywdzie, Przełęcki zastrzega nie 
bez powodu, że jest to „krzywda, której wcale nie jestem wi
nien". Sam Przełęcki nie dopatruje się w swoim postępku ża
dnej prawdziwej winy w o b e c S m u g o n i a. A więc dla
czego podejmuje ofiarę? Dlaczego wyrzeka sie nie tylko uko
chanej, ale i swojej dobrej sławy, swojej - w oczach bliskich 
mu ludzi - opinii? Czy może jest masochistą, człowiekiem 
chorym psychicznie znajdującym rozkosz w swym cierpieniu? 
Czy może istotnie - jak chciał jeden z krytyków - kieruje 
Przełęckim mizoginizm, podświadomy „lęk płci", · nieufność 
wobec miłości? Jest rzeczą oczywistą, że takie hipotezy są 
pozbawione wszelkich podstaw i mogły się zrodzić tylko w -
fantazji. Przełęcki jest człowiekiem najzupełniej zdrowym, 
normalnym, pełnym energii i radości życia, jasności w my
śleniu, praktyczności , poczucia realności. 

Zajrzyjmy raz jeszcze do tekstu . Znajdziemy tam nie tylko 
eliminację motywacji niesłusznei, ale i wskazanie - prawdzi
wej. Posłuchajmy przede wszystkim Smugonia i jego zarzutów 
wobec Przełęckiego . 

Smug oń: Pan tu przyszedłeś.„ 
Pr zeł ę ck i: Tak jest, ja tu przyszedłem . 
Smug oń: (szyderczo): Ze wzniosłymi ideami? Prawda? 

z całą torbą wzniosłych haseł! z całym worem zasad, prawd, 
nakazów. . 

Argumenty osobiste nie przekonały w pełni Przełęckiego, 
choć skłoniły go do współczucia. Natomiast owo odwołanie się 
do dobra ogólnego, aluzje do skompromitowania sprawy, o któ
rej toczy się walka - musiały Przełęckim wstrząsnąć. „Moc
noś mnie pan zajechał!" - powie za chwilę. „Jakże się to 
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stać mogło, żeby moje, jak pan twierdzi, idee, które zmierzały 
do pogłębienia, polepszenia, udoskonalenia wpływu szkoły 
i wartości nauczycieli mogły tak wszystko zepsuć"? Już w roz
mowie ze Smugoniową wyrażał Przełęcki obawy dotyczące po
wikłania spraw publicznycih przez uczucia osobiste. Nie zapo
minajmy, że miłość Dorotki zrodziła się na tle wspólnej pracy 
dla porębiańskiej idei i w związku z rolą Przełęckiego w tym 
dziele. „Ze skutków można sądzić o wartości przyczyny". 
Znów więc w samej owej wychowawczej idei trzeba będzie 
poszukać lekarstwa. Przypomnijmy sobie zakończenie dru
giego aktu: Przełęcki, z rękoma opartymi na stoliku, siedzi 
nieruchomo, zapatrzony w puste ławy. Wiemy, że za chwilę 
rozpocznie swoją wielką, metaforycznie poj ętą „lekcję": „Ja tu 
mam lekcję. Mam tu rozmówić się z duszami moich uczniów, 
którzy mnie słuchają w tych ławach". 

Przecież nie chodzi w „Przepióreczce" o jakąś formalnie, 
czy pedantycznie pojętą dyscyplinę pedago,gi c;zną! Przełęcki 
wierzy w dzieło, które maj ą zapoczątkować Porębiany; w wraz 
z nim wierzy Żeromski. W niektórych recenzjach z „Przepió
reczki" doszukiwano się doktryny „regionalistycznej ". Jeśli 
będziemy dosłownie stosowali termin „regionalizmu", trudno 
się będzie oczywiście zgodzić z tezą o idei regionalnej w „Prze
pióreczce ''-. Żeromski nie propaguje tu jakiegoś „patriotyzmu 
kieleckiego". Były wtedy podobne kierunki w różnych krajach, 
ale Żeromski znał zbyt dobrze i historię, i współczesność, by 
takie tendencje odnosić do Polski. We Francji można było 
(i można dziś jeszcze) mówić np. o regionalnej literaturze pro
wansalskiej, ponieważ istnieje odrębny prowansalski język. 
W Hiszpanii zarysowuje się wyraźnie specyfika kultury ka
talońskiej czy baskiiskiej., ostro prześladowana przez generała 
Franco. W Wielkiej Brytanii są ślady odrębności kulturalnej 
Walijczyków. U nas natomiast żadnycl• takich odrębności do
szukać się nie można, haseł regionalnych nie ma. Jeśli więc 
z okazji „Przepióreczki" można mówić o „regionaliźmie" -· 
to w zupełnie innym, w o wiele bliższym nam znaczeniu. Cho
dzi o „puste miejsca" w kulturze kraju, o „pustynie" bez
czynności, szarzyzny, zastoju i ciemnoty, o beznadziejność głu
chego, monotonnego życia „zabitej deskami" tzw. prowincji. 
Przełęcki i jego koledzy, przyjaciele; współpracownicy wierzą 
w możliwość ożywienia tych pustkowi. Wierzą, że można to 
osiągnąć przez zdobycze i wyniki nowoczesnej wiedzy. Warto 
tu przypomnieć związek ideowy „Przepióreczki" nie tylko 
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z „Ludźmi bezdomnymi", czy „Siłaczką" (co zauważono już po 
premierze), ale i z , Syzyfowynii pracami". Wiara w potęgę 
wiedzy ma w obu tych utworach (pisanych przecież w różnych 
okresach życia Żeromskiego) - tę samą wysoką temperaturę. 
Było w tym dziedzictwo jakie wielki pisarz otrzymał po na
szym pożytywiźmie, o czym się zapomina, jednostronnie wska
zując na powiązanie Żeromskiego z samym tylko roman
tyzmem. 
Myślę, że nie przypadkowo _jest ,główny bohater „Przepió

reczki" w ,gronie porębiańskich profesorów - przedstawicie
lem wiedzy ścisłej: nowoczesnej fizyki, fizyki już nie „kla
sycznej ", ale przeobrażonej przez Einsteina! Gdy Żeromski 
pisał „Przepióreczkę" teoria względności nie była jeszcze 
wśród uczonych (i filozofów) powszechnie przyjęta; toczyły 
się burzliwe dyskusj e, ścierały poglądy. Jest rzeczą znamien
ną, że bohater Żeromskiego deklaruje się jako entuzjastyczny 
zwolennik te.i teorii. Ale znamienne są także słowa Przełęckie
go, które uzupełniają poprzednie uwa.gi historyka Wilkosza, 
by dać taki oto program „regionalistycznego" działania: 

W i 1 ko s z: Zgarniamy z całej tej okolicy wszystko, co na
sza wiedza uzna za wartość , wszystko, co na tej przestrzeni 
godne jest myśli -- i wciągamy do zamczyska porębiańskiego. 

Pr zeł ę ck i: A wzamian dajemy ze starego rumowiska 
stokroć, tysiąckroć , milionkroć więcej niż ta okolica nam do
starczy. Damy jej wszystko. Damy jej wiedzę o sobie i o swo
im jestestwie. 

Borowy przypomniał ciekawy szczegół wyjaśniaj ący znacze
nie tytułu . Pieśń „Uciekła m i przepióreczka" śpiewało Woj
i~o Polskie idąc w roku 1831 do ataku. Widocznie musiał być 
w te.1 piosence w jej melodii i słowach, jak słusznie stwierdzał 
Borowy, „rytm zapału, jedność i humor". Ten rytm zapału 
zachował (i równocześnie przetworzył) Żeromski, wkładając 
„Przepióreczkę" w usta dzieci, wiążąc ią z ideą pedagogiczną. 

Owa idea wychowawcza ma jeszcze w „Przepióreczce" inny, 
pogłębiony - i dla nas nieprzedawniony - sens. Chodzi o pro
fesorów i docentów, którzy tworzą w Porębianach zespół wa
kacyjnych ·wykładowców. Trudno zaprzeczyć, że z początku 
ulegają oni silnemu wpływowi Przełęckiego. Słowa Doroty 
w akcie drugim tylko częściowo można zapisać na karb jej 
zakochania i młodziei'lcze; przesady; czujemy, że jest w tych 
słowach także i sporo prawdy. „Profesorowie" mówi Smugo
niowa „których pan tutaj zgromadził - czyliż nie są dowodem 
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pańskiej władzy duchowej? Gdyby nie pan, byliby pracowni
kami, każdy w swojei specjalności. Przeżyliby życie nie wie
dząc czym są i jaką posiadają siłę. Pan z nich uczynił orga
nizm działający w dobrej woli, bez niczyjego rozkazu i nie 
szukający nagrody". . 

Przełęcki protestuje przeciw tym słowom - i na pewno na]
zupełniej szczerze: „Sami się uczynili tym organizmem, wła~
nie bez mojego rozkazu. Co też to pani za hymny na mo]ą 
cześć wyśpi~wuje". Przełęcki czuje bowiem od pierwszej chwi
li, że dojrzałość i wartość dzieła, o które prowadzi walkę 
zależy w dużej mierze od usamodzielnienia profesorów, od 
ich duchowego i ideowego uniezależnienia. Pierwszą próbą 
jest wspólny „atak" zmierzający do zdobycia na rzecz kur
sów - zamku porębiańskiego. Zarysowuje się tu ze strony 
kilku profesorów, lekka opozycja wobec „burmistrzowa11:ia" 
Przełęckiego. Ale nie jest to jeszcze owa prawdziwa samodziel
ność, o którą tutaj powinno chodzić. Po pierwsze: wynika 
raczej z ducha sprzeciwu i przekory anarchizującego najlep
sze poczynania. Po wtóre: wiąże się z niezrozumieni~~ i;>ew~ 
nych taktycznych posunięć Przełęckiego. wo?ec ks;ęzn;czki 
i administratora jej dóbr. Praktyczne działanie „wciąga .' co 
prawda wszystkich: Decydującą próbą samodzielności ~ doJrza-
łości staną się jednak dopiero - wydarzenia aktu trzeciego. 

Jak to już zauważył Borowy (krytykując ujęcie niektórych 
ról profesorów na prapremierze) - są oni ludźmi wielkiej war
tości. Borowy słusznie protestował przeciw potraktowaniu 
niektórych z tych postaci „w duchu konwencjonalnego wyo
brażenia o uczonych, które każe w nich widzieć nade wszyst
ko cudaków". Ważne jest spostrzeżenie o roli humoru u pro
fesorów (i Przełęckiego): „Jest to rys bardzo ważny! Dowodzi 
on przecie, że ci ludzie jak nieszczęścia boją się fałszu; wszy
stko. co by mogło wyglądać w ich „robocie" patetycznie, uro
czyście, przykrywają- wesołością ; dowodzi to, że z „robotą" ową 
są serdecznie spoufaleni ... " 

Otóż w akcie trzecim, wobec niebezpieczeństwa, profesoro
wie jednoczą się i samodzielnie przejmują dzieło, które Prze
łęcki. musi opuścić . Po mistrzowsku ukazuje tu Żeromski -
szybką przemianę profesorów. powzięcie przez nich ~ecyz_ji 
o kontynuowaniu dzieła porębiańskiego. Oczywiście, ze me 
jest to decyzja nieumotywowana, czy nieprzygotowana; cały 
przebieg akcji w tym kierunku konsekwentnie zmierzał. Trze
ba było iskry, któraby padła na te prochy i mogła je zapalić. 
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.iąc11: ni ma ludzi „ 1iezastąp10nych . zb orowo c m oz L po-
win 1a obj ąć dzi lo. w którego zainicj waniu poważną. rol odc
~rała jednostk·. yła to więc jakby -- ,,pol mika" pisarza 
z n i-etscheań.;ką cz · neoromantvczn . t eorią „duch w go pry
mat u" iednostk i. „Polemika" , która n ie mogła si ę podobać wie
lu r cenzen tom z obozu prawicy. 
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rec:0 )ci" , a zez góln ie - wielki ,go do ' 1ia czenia, jaki . tano
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zdolnej acz. • szczać dusze ludzkie. 
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„UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA" 
NA SCENACH POLSKICH 

Prapremiera „Przepióreczki" odbyła sic w Teatrze Naro
dowym w Warszawie - 27 lute.go 1925 roku. 

Przedstawienie przygotowane reżysersko przez Juliusza 
Osterwę a dekoracyjnie przez A. Kozłowskie.go stało się wiel-
kim sukcesem teatralnym. · 

Prapremierovva obsada była nastepu.iąca: Smu.goń - S. Ja·
racz, Dorota Smugoniowa - M. Malanowicz-Niedzielska. Ksie
żniczk a Sieniawi~nk a - T. Trapszo-Krywultowa, Bęczkowski, 
admin " ·t r at r - W. Stn::;zcwski, Przełęcki - J. Osterwa, 
Wilk sz - .T. Kotarb i11sk i, Ciekocki -- J. Chmieliński, Rado
stowiec - J. Zieliń ski. Małowicski - A. Różań.ski, Klenie
wicz - L. Solski , Buk ń ski - A. Bednarczyk, Za brzez iński -
J. S1iwicki. Komedic1 była grana z niesłabnącym powodzeniem 
62 azy, co na ówcz . nc czasy było dużym sukcesem . Po suk
cesie warsza rskim i -zcze \ tym samym roku l,ódź. Kraków, 
Wilno i Lwów przygotowały „Przeoióreczkę" . Łódzka „Prze
pióreczka" miała następującą obsadę: Smugoń - J. Woskow
ski, Smugoniowa - J. Gzylewska, Przełęcki - A. Szymański 
i W. Krasnowiecki, Księżniczka - J. Żmijewska, a profeso
rowie: T. Białoszczyński, J. Kochanowicz, T . Żeromski,. 
Z. Wilczkowski, K. Przystaóski, T. Krotke, reżyserował 

vVL Ryszkowski. 
„Przepióreczka" w teatrze wileńskim została wystawiona 

w następującej obsadzie: Przełęcki - A. Zelwerowicz; Smu
,goń - J. Kurnakowicz; Dorota - Kuszlówna . 

Teatr im . J. Słowackiego w Krakowie wystawił „Przepió
reczkę" w reżyserii M. J ednowskiego i dekoracjach J . Kosow
kiego, z obsady należy wymienić W. Miarczyńskiego w roli 

Smugonia, J. Kossocka grała Dorotę, A. Klońska - Księżniczkę, 
A. Szymański - Przełęckiego, a z profesorów H . Modrzewski -
'iekn kiego, Vv.,._ Krasnowi , ·k i - K leni wicza, T. Burna1owicz-

Zubrzezii1. k iego. 
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.f dnym z pier w zych przeds tawień po przcni ieniu si• 
z Warszawy do Wiln a „Redu ty" była właśnie ,.Przepióreczka" . 
P rzez cały zas dziale l ności „Reduty" w W iln ie. czyli od paź
dziernika 1 gr do l istopada 1 29 „Przepióreczka" ni ~chodzi
ła z afisza - wy tawiono .i ą 193 razy w 137 mi ej s cowościach . 
( - Wilnie 39 razy) .. P r z pióre l'zka" była ,grana prz z „Redutę" 
na ier ni do łov,;nie ca ł "i Polsk i. 

Podczas go:·c inn ych wyst pów zagraniczn ych na t ·enie 
Lot wy i w óv,rczas zn& .i duj ącego się poza terene m Pań · twa P oJ
i-kiego Gda ósk ,.RE"duta" g-raJa właśnie ,.Przepióreczkę" 

W sezoni 26/27 tea tr w Bydgoszczy wys t wił , Przepió
r eczkę " w reżyseri i L echa Stępowskiego i s cen o.grafii Stani
s1awa W gr zyna ?'. L chem Stepowskim w roli Przełęckiego, 
Franciszkiem D ominiakiem w roli Smugonia, Doro t ą była Klara 
Sarnecka. 

.. ci kh mi przepiór c1l a" została w Krak owie wys tawiona 
ponown ie w roku HJ33 w r ezyserii Juliusza Os terwy i dek o-
1 acjach H. Zw lióskiego. Smugonia grał .J. Karbo~"" k i Do
rot - . Kost eka, Księżn iczke - T. Granowska, a Przeł ckh~-
go - .J. Osterwa _ · · 

W SE'ZOnie 341 5 .. Prze pi ·reczka" zosta.ie wys ta wi(.lnn przez 
Tt'<i ir l u rodowy w \Varszawie w reżyseri i .J. sier w y. ::>mu
~oniLJ grał F'. Dominiak, Dorotę - IV.I. Mod„elew:oka , Ks i<•żr1 icz-
kc - M . cl la , ro lę Przelt~ ck iego grał J . s terwa. . 

\V rok u 1<3!1 w : arsz \ VJ e a m bitny Tea tr Com dia v. vsta
wi J na ul. K a ro wC' i .,lJ ci ek la m i przepiór c;czka " w in cC'ruZ:tl'ii 
i reżyseri i Eugeni usza Poredy, wśród wykonawców w róż
nial .~ię F . Żul owsk i jako Przeł ęcki, H. Bel -owska - {sie
żniczkn , SL P ur7ycki - S mug011, z p rofe orów - Older~
\'i cz, K uech r. Bernatovvicz. Osiągnięto liczbę I OU przedsta v1en 

Przed sarną wojną Redut~ varszawska \ V podziemiach przy 
u 1. K op rnika wv~tawila „Przepióreczke " w reżvs rii Juliusza 
O ·terv,·y . który j ednocześni e grał rolę P~·ze l ęckiego. Ro lę Smu
.C! niowej ,g rał R Buchw al dowa, postać Księżniczk i odtworzył;:i 
li. Gallow a. z prof~soró\ • należv wymien i ć L. Wołl jkę, 
K. Wilamow k i g i H . Modn~e ~rski ego . 

Zaraz po 'v\7VZWOlcoiu L w owa spod rjtl ruwsld i ukup JC:jl 

w s zon.i e 1944 45 P olski Samodzieln 'I ah Dramat c;my 
P .. d dyrekcją B -. Dą.br wskiego wystawił „Uciekła mi · prz -
p1 reczka". m ugoni ·ro byl T . Surowa, Dorotą. - T. S uchec
hJ. i Z. Łaz.ińska, Księżniczką - Z. Życzkowska , Przełęckim -
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B. D a brows ki i T. Wożniak. Reż serował Bronisław Dąbrow
-ki. Dekora cje i kostiumy opracował Stanisław Tenerowicz . 
Pierwszą sztuką po wojn ie w lutym 1945 w Teat rze im. Sło

w ackiego w Krakov,;ie była właśnie „Przepióreczka" . Przed
staw ienia odbywały się o godzinie 15-tej. Owczesny dyrektor 
teatru Juliusz Osterwa sztukę reżyserował i grał tak (j ak na 
prapremierze przed dwudzi?stu laty) rolę Przełęckie.go. W po
zostałych r olach J. Karbowski (Smugoń), Z. Jaroszewska 
(Księżniczka), J. Zaklicka (Smugoniowa), K. Opaliński (Bęcz
kowski), Dekoracje Karola Gajewskiego. 

Teatr Wiel.ki w Częstochowie zagrał komedię „Uciekła mi 
przepióreczka" jako pierwszą pozycj ę repertuarową po woj
nie. Komedię reżyserował Artur Kwiatkowski, scenografia 
W. Wagnera, Smu,gonia gra L . Dytrych, Dorotę Janina Łu
kowska, Przełęckiego Artur Kwiatkowski, Księżniczkę L. Kor
\\1in, z profesorów: Kleniewicza - A. Dzwonkowski, W ilko
sza. - B. Orliński . 

Teatr P olski w Poznaniu na otwarcie pierwszego sezonu po
wojennego jeszcze przed ukończeniem wojny 27.IV .45 r. wy
stawił „Przepióreczkę" w reżyserii zespołowej, a dekoracjach 
Jana Piaseckiego. Obsada była następująca: Smugoń - M. Ja
.\, iecki, Dorota - H. Bielska, Księżniczka - H. Czechowska, 
B czkowski - R. Dereń, Przełęcki - L. Stępowski, profeso-
1 owie: Z. Noskowski, L. Dytrych, K. Przystański , Wł. Neu
belt, A. Dzwonkowski, J. Niewę,glowski. 

W 1955 roku Teatr im. St. Żeromskiego w K ielcach wysta
wił „Przepióreczkę" w reżyserii Ireny Byrskie.i i dekoracj ach 
Salomei Gawrońskie;. Ważniejsze role e:rali: Józef Zbiróg 
(Przełęcki), Bohdan Czechak (Smugoń), Anna Przysiecka 
(Księżniczka) i B. Wałkówna (Smugoniowa). 

S . T. 
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Mieszkańcy Pragi nabywają książki i nuty 
w księgarniach 

„D O M U K S I Ą Z K I": 

przy ul. Targowej 63 - wydawnictwa muzyczne 

przy ul. Targowej 12 -'-- książ'ki antykwaryczne 

przy ul. Projektowanej 5, Grochowskiej 248, ul. Tar-

gowej 15, Radzymińskiej 31, Środkowej 15 

książki z wszystkich działów literatury. 

Organizacja widowni , ul. Szwedzka 2/4, t el. 923-66 
przyjmuje zamówienia na bilety ul owe od 10-tej 

do 18-tej bez p rze rwy. 

Przed sprzedaż biletów w kas ie teatru w godz. od 
10-tej do 18.:30 oraz w „Orbisie", ul Bracka 16 od 

godz. 11-tej do 18-tej prócz n iedziel i świąt 

Dojazd do teatru tramwajami 4, 32 i autobusem 119. 

Po przedstawieniu autobusy odwożq publiczność 

sprzed teatru do śródmieścia. 
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