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RZECZYWI. TO C I LEGf;NDA , M WIONl~Gc> D /A'' 

Szczęśliwym jest to pokoleni.e, któremu 
danym było żyć w dni przełomu, w dni 
bohaterskich walk. 

Z odezwy socja lisiycznego kółka uC'zn iowskic h 
w nlk z 1904 r. 

Powyższe zdanie dałem jako motto sztuki. Jest ona w pewnym sensie 
próbą udrama tyzowania historii pierwszego pokolenia rewolucyjnego 
w Polsce. Poprzez indywidualny los bohaterów, którzy występuj ą na scenie, 
dostrzec można lud warszawski, zbiorowego i istotnego boha tera Umówio
nego dn ia. 

Ileż w tych paru zdaniach pojęć łatwych dla laika, a trudnych dla socjo
loga czy filozofa kultury. Na szczęście sztuka jest dla w szystkich, jest nią 
to, co t rzeba najpierw odczuć, by zrozumieć istotę rzeczy, a nie odwrotnie. 
Starajmy się więc posługiwać „czuciem" i „wiarą·', pozostawiając szkiełko 
i oko mędrkującym. 

Za oknami, za ścianą zamkniętych wnętrz, w których poruszają się 

sceniczne postacie sztuki, ży j e i gra ulica, tłum, zbiorowość ożywiona pew
ną ideą , kierowaną pewną wspólną wolą . Swiat zaczyna drżeć w posadach, 
1WOl".lą się sza l1cc i okopy i podkopy ... rozpoczyna się walka , najwspanial
sza w dziejach świata i najgroźniej sza zarazem, na jbardziej bezwzględna -
walka idei. 

Nie ma zjawiska bardziej przerażającego od zbiorowiska ludzkiego, 
którym kierują niskie instynkty, od motłochu, owego s e r v i 1 e i m i
t a t o r u m p e c u s, jak nazywa motłoch Leonardo da Vinci, nie ma 
natomiast zjawiska piękniej szego na ziemi od tłumu owładniętego wolą 
w lki o wielkie ideały. Stanowi on wtedy najdoskona lsze uosobienie naro
du piszącego najwspanialsze, bohaterskie karty swej historii. 

Opisanie takich historycznych zrywów tłumu jest, wyda je się, zadaniem 
godnym pióra artysty. Puszkin pisa ł do Pogodina, że „historia n a leży do 
poety". Istotnie epos boha terski jest szczytowym osi ągnięciem na rodu, wcie
leniem jego tęsknot i nadziei. 

Ze wszystkich teorii literatury, które tworzy moda czy du~h czasu, wy
daje się, że teoria służebnej roli literatury, służebnej nie służalczej, naj
sta rsza ze wszystkich, godzi s ię jedynie ze zdrowym sensem i istotnymi po
trzebami każdego społeczeństwa. 

Pisa rz, który umie odczytać księgi historii i potrafi moc:ą swego talen
tu z faktu zrobić legendę, odda je swemu narodowi i ludzkości największą 
przysługę, pod warunkiem, by legenda jego nie była ludobójcza, by służy
ł a życiu. 

Ludzie n ie wierzą faktom, wierzą mitom i legendom. Ta potrzeba 
w większym s topniu wiary niż wiedzy jest tak wielka, tak szczelnie wypeł
nia świadomość jedn os tek, tak nie znosi pus tk i, że gdy milkną wielcy arty
ści przyjaciele ludzkośc i, miej sca ich zajmują legendy ludobójcze i ludobój
cy. Oni to bez skrupułów anektują na swój użytek wszelkie idee. Nie ma, 
niestety ide i, z k tór ej by zbrodn iarz nie uczynił narzędzia tor tur. 

Niektórzy zrozpaczeni taką sytuacj ą myślici ele chcą zupełn ie od realnić 

~wiat, zabić legendę, której ojcem jest rzeczywistość , zastąpić ją ca łkowicie 
fikcją poetycką. chcą by I i c e n t i a p o e t i c a s tała się wyłącznie 

obowiązującą regułą . 

„Jedynie prawdziwi są ci Judzie, którzy n igdy nie is tnieli. Jeżeli pisarz 
~toi już tak nisko, że z życia musi brać swe postacie, to niechże przynaj 
mniej nada im pozór tworów wyobraźni ... " poucza Oskar Wilde. 

Jest to oczywiście biegun przeciwny naszemu rozumowaniu, b iegun 
tworzenia sztuki anarchii i społeczeństwa anarchicznego, k tóre j ak poucza 
Carlyle, zawsze znajdzie swego żandarma . Tam bowiem gdzie ana rchia, tam 
władza leży na ulicy, gdzie zaś władza leży na ulicy, bierze ją w ręce ten, 
kto ma najmn iej skrupułów moralnych. 

Sztuka więc ma ogromne znaczenie polityczne i jeśli polityk potrafi zau
fać artyście, może mieć z niego cennego współpracownika. Sztuka bowiem 
zgwałcona i przymuszona staje się z kochanki płatną ladacznicą. 

Zeszliśmy na manowce rozważań pozornie bardzo odległych od tema
tu, jaki nasuwa nam Umówiony dzień. Znowu pisarz wtrąca się w nieswo
je rzeczy, usiłuje pouczać. Irytujące to i pachnie megalomanią. 

Cóż zrobić jednak, skoro taki trzeźwy polityk jak Napoleon nazwał tra
gedię historyczną „szkołą królów i ludów". Może więc lep iej , by czasem pou
czał artysta poprzez wizję artystyczną, feerię złudzeń , sugestii i czarów niż 
zbrojne ramię władcy. 

Umówiony dzień jest kawałem na szej historii przeżytej. odczutej i wi
dzianej oczami współczesnego człowieka. Starałem się, by prawdzie histo-
1 ycznej sekundowała, prawda artystyczna i psychologiczna . Uczyniłem to 
w takim stopniu, na jaki mnie było stać. Nikt nie może być sędzią we wła
snej sprawie. 

Rok 1905, żywy w tradycji narodu, żył również w e w spomnieniach ro
ciziny pewnego wiejskiego nauczyciela , syna powsta ńca 1831 roku i sybira
ka. Ten nauczyciel był moim ojcem. 

Pierwsze wspomnienia mego dzieciństwa to odgłos łomotania do drzwi, 
brzęk ostróg i szabel, jakieś wąsate twarze i głos m ej matki : „Panowie, tam 
naprawdę nic ni e m a, tam tylko śpią dzieci.. .". 

Pisałem już kiedyś, że ojciec mój był pod s tałym nadzorem policyjnym 
od czasów wyjścia z więzi enia po 1905 r. i rewizj e nocne były u nas czę
Rtym zjawiskiem. 

Potem, wiele la t później. widziałem pochody na uli cach. Szli robotnicy 
i śpiewali, obok wiele czujnej policji. Zaczą łem zas ta nawiać się, czego 
chcieli ci prości, chropowaci, źle ubrani i źle odżywiani Judzie. Nie mówiło 

-



JANUSZ TEODOR DYBOWSKI 

UM T 71 
Sztuka w 3-ch aktach (6-ciu obrazach) 

Przerwy po obra zie II i IV. 

WLADYMIR ALEKSANDROWICZ, 
baron von Uthof - pułkownik Ochi-any . 

NATALIA IWANOWNA, jego żona 

MITIA } 
SONIA ich dzieci 
LONIA 
IW AN ANDREJEWICZ SOBACZEW, 

funkcjonariusz Ochrany 
MARIA PIETROWNA LEBIEDIEWA, 
przełożona II Gimn. Zeńsk. w Wa rszawie 

KOMARNICKIJ, inspektor gimnazjum . 
JURIJ JURIEWICZ CWIETKOWSKIJ, 

dyrektor gimnazjum 
BOHDAN RUDOMINO DUSIACKI, 

TADEUSZ CHMIELEWSKI 
ELŻBIETA ŁABUNSKA 

GUSTAW KOLINSKI 
MARIA JANECKA 
MARIA BRONIEWSKA 

RYSZARD MARZECKI 

EUGENIA PODBOROWNA 
KAZIMIERZ BIERNACKI 

CZESŁAW STRZELECKI 

WITOLD SADOWY 
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delegat do Centr. Koła Uczniowskiego 
WALENTY MACKO WIAK, robotnik 
ROZALIA, jego żona . ~::~:~~~ZK~~~~~1;~1_~~~1VNI l<A~P•U W~~ 
BRONEK, ich syn 
BOROWIKOWA 
ZENEK, jej syn 
ALOJZY GORZKIEWICZ, 
IRENA BOBRÓWNA 
JANINA MALEWSKA 
STEF ANIA ZA WIRSKA 
KLARA JABŁONEK 
LEOKADIA REWSKA 

zecer 

I Uczennice 
II Gimn. 
Zeńsk. 

ROZPIEŁOW, por. żandarmerii 
ŻANDARM I 
ŻANDARM II . 
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TADEUSZ JANCZAR 
HALINA DROHOCKA 
RYSZARD PIKULSKI 
MIROSŁAW WOJTULANIS 
HALINA JABŁONOWSKA 
IRENA INATOWICZ 

OIVSK 

IRENA SZEMPLINSKA · 1J'ff . CL•~'""'' '" 
STEFANIA STASZEWSKA 
IRENA SZYMALANKr1 
NORBERT NADER 
STANISŁAW KAMIŃSKI „ „ „ 

UCZENNIC~, UCZNIOWIE 

Rzecz dzieje się w Warszawie w styczn iu i httym. w roku 1905. 

Seenograf: JERZY SZESKI 

Kierownictwo literackie 
ZDZISŁAW SKOWROŃSKI 

WANDA ŻÓŁKIEWSKA 

Inscenizacja: EMIL CHABERSKI 
Reżyser: CZESŁAW STRZELECKI 

Kierownik Artystyczny 
EMIL CHABERSKI 



się o nich w szkole, albo mówiło się z przekąsem , z ironią , czasem wręcz 
z nienawiści~ . Oni chcieli obalić władzę, rob il i s t raj ki nie wiadomo z jakie
r.o powodu, nie chcieli pracować„. Jacyś straszni ludzie. 

Potem przyszła literatura. Żeromski, Strug, Broniewski, Tuwim, potem 
marzen ia dokonania wspólnie z kolegami jakiegoś czynu naszego pokolenia. 
Każde przecież pokolenie miało wnieść swój wkład do historii narodu, po
winno mieć swój umówiony dzień. 

Ins tyn k townie solidaryzowałem się z każdym zbiorowym, śmiałym, szla
chetny m wystąpieniem młodzieży . Śniła mi siq wielokrotnie legenda Filo
matów Mickiewicza i ta, którą tworzyli podchorążowie atakujący Belwe
der; wiel ki dzi ń m ego dziada; jako dziewięcioletni chłopiec przeżywałem 
na iw nie, n ie zdając sobie sprawy z tragicznej walki bratobójczej, legend<: 
or ląt lwowskich; daleko poza granicami kraju, w polskim wprawdzie mun
durze, a le pod strażą szwajcarskich żandarmów, sercem całym biegiem ku 
męczeńskiemu s tosowi dzi eci J anusza Korczaka i tysiącom innych walczą
cych w powsta11czej Warszawie. 

Aż wreszcie jednego dnia dostrzegłem ludzi i sprawę Umówionego dnia, 
ten wielki zryw młodzieży polskiej i sympatyzującego z nią znacznego od
bmu ludzkości rosyjskiej , solidaryzującej się z Polakami w walce o szkołt; 
polską, o wolny rozw ój kultury narodowej i ducha polskiego. 

Kołem napędowym tego ruchu była rewolucja robotnicza w Polsce i Ro
sj i, byli ci właśnie nędzni i biedni ludzie, którzy przerażali mieszczan swym 
śpiewem, swym wyglądem i swym istnieniem. Poczułem, że ci ludzie są to 
m oi s ta rsi bracia, że ich śpiew jest moim śpiewem, ich sprawa - moją. 

Z tych odczuć i z tych nastrojów zrodził się zaczyn twórczy. Sięgnąłem do 
pamiętników i dokumentów epoki. Znalazłem autentyki, węzeł dramatycz
ny sztuki wiązała historia, ona też jest autorką legendy owej „najwyższej 
wieszczów sławy", legendy „wonnego ognia i rozbitej czary", arki przymie-
1za między wyzwalającą naród Konrada Wyspiańskiego z ciasnych ścian 
Piewoli ducha · „wyrobnikiem i dziewką bosą" a szczytowymi wzlotami du·· 
cha narodowego. 

„Co ma żyć w pieśni, musi umrzeć w życiu". Wymiera już pokolenie 
1905 roku, czyn jego przechodzi do skarbnicy dziejów narodu, zyskując tQ 
najwyższ.ą rangę - legendy narodowej. Oto najcenniejsze potomstwo re
wolucj i 1905 - 1907 roku, naj trwa lsze, bo wieczne. Legenda daje przecież 
n ieśmier1 elność . 

Ten „ popęd ducha ku wyższemu bytowi nie indywidualnemu, lecz 
wspólnem u i solidarnemu", jak pięknie Mickiewicz nazwał socjalizm, miał 
w la tach krwi i chwały 1905 - 1907 ka rtę godną ze wszechmiar upamięt
Pi9l!ia . Umówiony dzień jest najskromniejszą i nieudolną próbą pokazania 
prawdy historycznej tej epoki w sztuce, próbą nie pierwszą i chyba nie 
ostatnią. 

Niechże widz próbę tę sam osądzi. 

Janusz Teodor Dybowski 
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Janusz Teodor Dybowski, podobnie j a k Jaracz, j est synem w iejsk iego 
na uczyciela. 

Ojciec jego, Teodor, za . urządzenie stra jku powszechnego i pochodu w ro
k u 1905 w małym miasteczku, Kleczewie, w powiecie konińskim, przesiedzia ł 

blisko dwa Iata w więzieniu earskim i zosta ł przesiedlony admini st racyj n i 
ukazem guberna tora kaliskiego do Turkiesta nu na dożywotni pobyt. Od 
przesiedlenia uwolnił się łapówką, ale zabroniono mu odtąd uczenia w m ie
ście i oddano pod stały nadzór policji. 

Autor w swych pamiętnikach pt.: „życi e bez liberii" (które uzyska ły 
w czerwcu ub. r . drugą nagrodę spośród nadesłanych 746 p rac na konkurs na 
pamiętnik inteligenta, zorganizowany przez pracownię socjologiczną PAN 
i redakcję „Po prostu") wspomina o tym, że gdy był dzieckiem, budził go 
często w nocy stuk butów i dźwięk ostróg żandarmskich . Były to rewizje 
częste w domu jego rodziców. Wpłynęło to może na żywy, emocjonalny, bez-
ośredni stosunek pisarza do rewolucji 1905 roku, która stanowi mocno pod

malowane tło jego „Umówionego dnia", sztuki pełnej pasji, a z<i razem prze 
pojonej jakims optymizmem, wiarą w zwycięstwo zbiorowego bohate ra , któ
rym jest lud warszawski. 

Dybowski jest już dzisiaj pisarzem średniego pokolenia. Debi utował ja ko 
dramatopisa rz w roku 1935 w Poznaniu za dyrekcji Teofila Trzcii1skiego 
~ztuką „Po tej i po tamtej stronie", tłumaczoną później na język czeski prz z 
Edwarda Ceneka. Jej treścią była podziemna działalność 5-tej kolumny hi
t:crowskiej, która przygotowywała agresję na Polskę. „Po te j i po ta m tej 
stronic" gra ł też przed wojną teatr w Toruniu. Hitl erowcy po wejściu do 
Polski poszukiwali aktorów grających w tej sztuce i jej autora , któ1·y napisa ł 

podówczas już i wystawił drugą sztukę w Poznaniu antyhillernwską „Cud 
białych orłów" z muzyką Feliksa Nowowiej skiego, ora z „Hołd krzyż< cki 
w Poznaniu" . Dybowskiemu uda ło się zbiec na Zachód, gdzie wstą pił do 
I Dywiz.il Armii Polskiej. Wzięty do niewoli w kampanii czerwcowej, ucieka 
d o Szwajcarii. Tam pracuje naukowo przy Uniwersytecie Fryburskim, pisze 
kilka sztuk teatralnych, rozprawc; o twórczości Rostworowskiego i Norwid a, 
które wydaje drukiem w tym kraju w języku francuskim i niemieckim, za
mieszczając jednocześnie spam własnych utworów prozą i wiersz m w p rasie 
polskiej i obcej. W Szwajca rii wydaje też cztery własne sztuki scen iczne 
w języku francusk im, w tłumaczeniu Julii Raymond. 



Następnie spędza autor przeszło dwa lata w Brukseli, lata wypełnione 
wielostronną pracą naukową, publicystyczną, działalnością społeczno-kultu

ralną pośród emigracji robotniczej w Belgii i pracą literacką. W Brukseli 
pi ze „P lac żandarmów", komedię historyczną o Wolterze i Frydery ku Wiel
kim, „Spiżowego jeźdźca ", sztukę o Puszkinie, tłumaczoną na j ęzyk francu
ski przez profesora slawistyki Uniwcrsytetti Brukselskiego, Claude Bacvisa, 
i komedię współczesną „Sł011ce w nocy". 

Już w roku 1945 wysyła Dybowski z Brukseli do kraju pięć utworów 
scenicznych, z których cztery komisja repertuarowa Ministerstwa Kultury 
i Sztuki zakwalifikowała do wystawienia w Polsce Ludcwej - nic przyj 
m uje zaofia rowanej mu katedry romanistyki w Monachium i w roku 1947 
w raca do kraju. 

W roku 1952 J. T. Dybowski został aresztowany na skutek denuncjacji. 
Przełom październikowy przyniósł całkowitą rchabilitac.ię temu pisarzowi. 
Autor uzyskał wysokie od:i:naczenie państwowe za działalność kulturalną na 
"'armii i Mazurach, gdzie w owym czasie przebywa ł i działał. 

Pod koniec 1947 reżyserowałem w Teatrze Polskim w Pozna niu komcdil; 
Dybowskiego „Słońce w nocy". Przy tej okazji przeczytałem szereg innych 
sztuk tego autora. 

Już w programie do „Słońca w nocy" zwróciłem uwagę, że Polsce przy
hył wielce utalentowany pisarz sceniczny, który potrafi umiejętni e wiązac 
węzeł dra matyczny, splatać element komiczny z dramatycznym, dawać 

utworom duży ładunek ideowy organicznie związany z przebiegiem akcji, 
"llow em jest to na wskroś człowiek teatru, najbardziej chyba dzisiaj niedo
ceniony i zapomniany. 

Nie jest to moje zdanie odosobnione. Jeszcze przed wojną twórczością 
Dybowskiego interesowało się wiciu ludzi t ea tru, takich j ak Ludwik Solski, 
Aleksander Zelwerowicz i Karol Frycz, którego przygotowania inscenizacyj
ne do wystawienia w Krakowie dramatu Dybowskiego o Wielopolskim przer
wała wojna. 

Ludwik Solski grał w roku 1951 rolę tytułową w dramacie Dybowskiego 
„Kościuszko w Berville ' na 75-lecie swe.i pracy artystyczne.i w Tea trze im. 
Słowackiego w Krakowie. Przedtem jeszcze komedia tegoż a utora pt. „Za
pora" obeszła wiele scen w Polsce i była grana również w Warszawie. 

Kilka tygodni temu odwiedziliśmy, ja i kie rownik literacki naszego tea
tru Zdzisław Skowroński, nestora dramatopisarstwa polskiego, Adama Grzy
ma łę-Siedleckiego w związku z planowanym wystawieniem jednego z jego 
utworów. W rozmowie, jaka się wywiązała, wspomnieliśmy o Dybowskim. 

- Dobrze, źe go nareszcie gracie - oświadczył nam Grzymała-Siecl!ec
b - każdy utwór tego pisarza przepojony jest talentem scenicznym. 

Z wielu nie granych dotąd utworów scenicznych Dybowskiego wybraliś
my na rozpoczęcie sezonu w teatrze „Rozmaitości" właśnie „Umówiony 
dz ień" . Sztuka ta jest dokumentem historycznym i artystycznym wielkiej 
epoki przemian. rewolucyjnych w Europie i Polsce, które zaczęły się w pa
miętnym 1905 roku i trwa do dziś. 

.. 

Tak się zd:c>rzy ło, że walk a o szkołę pol ską w 1905- 1907 roku była za
razem wal ką o sam ostanowien ie narodowe, j ed en z postulatów R ewolucji 
Paździ mikowej , k tórej 40-t<, rocznicę obecnie obchod zimy. Pięćdzi esięc i o 

lecie tej walki. p ięćdz i es i ęc iolecie Rew olucji 1905- 1907 roku jest datą drogą 
sercu każd go postępowego Pola ka. Wielki zryw młodzieży wa lczącej 
w owych la tach o polską szkolę w spólnie ze znacznym odłamem młodzieży 
r osy jskiej jest przykładem b raters tw a obu n a rodów , k tó re po\vinny się na
w zajem zrozumieć i pokochać. Ideę t ego właśnie zbratan ia odczytać można 
z kart wzrusza.iącego i porywaj ącego dramatu t ego pisarza, z: pomnianego 
JUŹ w połowi e jego drogi twórcze.i. czego dowodem że dot ąd w Poiscc nie 
ukaza ł się druk iem ani jeden jego utwór sceniczny. 

Emil Cha berski 
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