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„POTOP" CZYLI O MIŁOSCI OJCZYZNY 

Powieści Sienkiewicza prócz wielu innych zalet, które 
zapewniły autorowi pozycję klasyko w naszej literaturze, 
wyróżniają się jeszcze akcją interesującą , nabrzmiałą 
konfliktami i pełną niespodziewanych zwrotów oraz dra
matycznym, celnym dialogiem, wyczuwającym wartości 
efektu scenicznego. 

Te walory dramaturgiczne tekstu powieściowego spo
wodowały też liczne - mniej lub więcej udane próby 
przeniesienia dzieł Sienkiewicza lub ich fragmentów no 
ekran czy na scenę. 

Mo my więc zachodnie ekranizacje „Quo vadis" i „Ogniem 
i mieczem" polskie - „Krzyżaków", o w zamierzeniu cyk l 
telewizyjny pt. „Przygody pono Wołodyjowskiego"; na 
wielu naszych scenach wystawiono już adoptację „W pusty
ni i w puszczy" i „ Ogniem i mieczem", o realizacj e sce
niczne fragmentów „Potopu" notują tu i ówdzie kroniki 
teatralne. 

Tarnowska adaptacja „całego „Potopu" jest chyba jak 
dotychczas pierwszą , przyznajmy, śmiałą. o może nawet 
i zuchwałą próbą zmierzenia s i ę nic boga tego teatru tere
nowego z trudnymi zadaniami artystycznymi, jakie stawia 
teatrowi wersja sceniczna tak wybitnego dzieła. Ale 
w sztuce, w przeciwieństwie do rzemiosła szuka się dróg 
najtrudniejszych. 

Wyrazy „całego „Potopu" ujęliśmy w cudzysłów, bo, 
rzecz jasna. każda adaptacja może być tylko wyborem. 
Przyjęliśmy więc dwa klucze wyboru : jeden do treści, 
drugi do formy adaptacji. 

Treść „Potopu" - lata najazdu szwedzkiego no po l skę 
- dala Sienkiewiczowi natchnienie i barwy do wielkiej 
panoramy historycznej, zatłoczonej tłumem postaci i wy
darzeń. Jest to tłum skłócony walką bratobójczą, sq to 
wydarzenia sprowadzające no Polske groźbę rozkładu 
państwowości i utraty suwerenności . Ale wszystko kończy 
s i ę dobrze, ostatnie korty powieści huczą od radosnego 
bicio dzwonów, wieszczących zwycięstwo Rzeczypospol itej 
nad Szwedami, Węgrami, Kozakami itp. A ostatnie słowo 
pono Zagłoby przypominają, że „n ie masz to kowych ter
minów. z których by się wspólnymi siłomi podnieść nie 
można" . 

To włośnie zdanie podyktowało nom wybór elementów 
treści „Potopu" i uporządkowało je w naszej adoptacji 

+- Wschodnia broń w gabinecie pisarza 
Rysunek H . Sienkiewicza 



tak, aby moina było uzasadn i ć okcją sceniczną główne 
intencje twórcze autora . Zatem z~yw całego narodu do 
walki z wrogiem wewnętrznym 1 zewnętrznym wyrosły 
z umilowonio wolności ojczyzny i z estetycznej zasady pod
porządkowania dobro osobistego dobru ogólnemu - to 
cel naszego przedstawienia . 

Zryw ten ukazał Sienkiewicz najpełniej na burzliwym 
losie And.rzejo Kmicica, żołnierza wysługującego się na j
pierw Szwedom i polskim zdradzieckim magnatom, o póź
niej nie szczędzącego życia , krwi i majątku dla ojczyzny. 

Jak doszło do przemiany zawadiaki w bohatera - oto 
pytonie zasadnicze dla teatru l dla adaptatora, który ma 
tekstem powieści no nie odpowiedzieć. 

I tu sama się wyjaśnia sprawo znalezienia właściwego 
klucza do formy adoptacji . Staramy się więc ukazać no 
scenie tylko to, co do się wyrazić czystym językiem tea
tra lnym bez dokrętek filmowych, bez posługiwan ia się 
techniką np. telewizyjną . 

Dlatego ominęliśmy te obszary pow i eści, które mogłoby 
lljąć w obiektyw kamera filmowo, o więc np. wielkie 
sceny batalistyczne, zbiorowisko ludzkie, zabudowy deko
racyjne. Skupiliśmy zatem UWOf:ię nie no akcji przy!'.Jodo
wej Kmicica, prowadzonej tok brawurowo z nad kielicha. 
siodle końskieąo czy z murów obronnych - choć i takie 
wątki prezentu/emy - lecz no tych momentach życia pana 
Andrzeja, w których dokonuje się jego przeobrażenie 
wewnętrzne, jego ekspiacjo moralno. 

Dlatego w naszej adoptacji Kmicic często przegrywa, 
ole są to k l ęski pozorne, wyn i kłe z jego błędnych kon 
cepcji politycznych i chwiejności zasad moralnych : bo 
w qruncie r1eczy każda taka klęsko oznacza zwycięstwo 
Kmicica nad samym sobą i nowy etap w jeąo rozwoju 
dL1chowym . Innymi słowy, im bardziej nieszczęśliwy 
i zbrzydzony wojna pojawi sic nam non Andrzej no scen ie. 
tym piekn ieiszy ukaże się jego charakter w decyzjach 
i działan i ach. 

Tok więc widzowie nosi 110 pewno nic znajdą na scen ie 
wszystki go, czego sie spodziewali po domowej lekturze 
„ Potopu" . Ale mamy nadzieję, ie powyższe uwagi wy
jednojo nom ich wyrozum iałoś ć. Chodzi przecie o zmiesz 
czenie tysiąc dwustu stronic powieści no stu stronicach 
e!'.Jzemplorzo teatraln ego. To doprawdy nie wiele, atoli, 
loja lnie przyznajemy, wystorczajaco dużo, żeby w cioqu 
trzyoodzinnego widowisko pr1epięknym <ienkiewiczowskim 
językiem przypomnieć, że wolno i szczęśliwa ojczyzno to 
nojwieksze dobro narodu, i że wzqlod na dobro ojczyzny 
winien kierować postępowaniem obywate la . 

J eżeli te prawde teatr nowtórzy za autorem przekany
wojaco zadanie jeqo będzie spełnione 

K. B. 

SIENKIEWICZ JAKO DRAMATURG 

Autor T ry/ogii właściwie zupełnie jest nieznany jako 
dramaturg szerokiej rzeszy czytelników i miłośników swo
jego pisarstwo. W ielka słowo powieściopisarza historycz
nego usunęła w cień jego utwory sceniczne. Od wielu 
lot nie sięgają po nie teatry, nawet historycy literatury 
przestali się nimi I nteresować. Między innymi dlatego, że 
patrząc z perspektywy lot zdoją się one być zaledwie 
błahym marginesem literackich i artystycznych osiągnięć 
znakomitego pisarza. Czytając je, bez trudu odkrywamy 
sprawne pióro wielkiego pisarza, który jednok nie potrafił 
jako dramaturg wyjść poza poprawność i przeciętność. 
A to przecież za mało aby przetrwać no scenie. Sienkie
wicz nie przeceniał swoich prób dramatycznych mimo, że 
miał ambicje tworzen ia dla teatru . Pochłonięty ogromem 
proc powieściopisarza i publicysty zbyt molo czasu mógł 
poświęcić na twórczość teatralną. 

Warto jednak przypom nieć, szczególnie w Roku Sienkie
wicza i ten obszar twórczośc i pisarza. Tym bardziej, że 
utwory scen iczne autora „Krzyżaków" cieszyły się wcale 
dużym powodzeniem w ówczesnych teatrach . Twórczość 
scen iczna Sienk iewicza obejmuje 5 utworów - 1 dramat 
p ieciooktowy „Na jedną korte" i 4 jednoaktówki - „ Czyja 
wina" , „M uszę wypocząć" , „Za głoba swatem" i „Autorki" . 

Dromot „No jedną kortę" został wystawiony po raz 
pierwszy we Lwowie 14 mareo 1879 r., a w 1881 r. w war
szawskim Teatrze Rozmaitości . I odtąd przez 20 lat chętnie 
umieszczały go teatry w swoim repertuarze - szczególnie na 
benefisy aktorskie. Takie wiośnie benefisowe przedstawie
nie odbyło się m.in. w 1898 r. w Petersburgu (Teatr Ozier
kowskij) na rzecz aktora Jakowlewa. „Na jedną kartę" to 
dramat, który w zamierzeniu autora mia/ pokazywać klęskę 
człowieka, usiłującego zbudować szczęście osobiste bez 
liczenia się z zasadami moralności. I nie tylko, bo w grę 
wchodzą również sprawy publiczne. Bohaterem dramatu 
jest człowiek z dołów społecznych, Józwowicz, wychowanek 
i leka rz księcia Starogrodzkiego o zarazem dzialocz poli
tyczny ugrupowania demokratycznego. Prowadzi on grę 
polityczną i wyborczą jako kandydat na posła demokra
tów, równolegle starając się zdobyć rękę Stelli, córki 
ksiecia. Aby usunąć rywala doprowadza drogą intrygi do 
POJedynku narzeczonego Stelli, Pretwiczo z przyjacielem, 
hrabio Drohomirem. 

Po~ijojqc zasadnicze różnice - Sienkiewicz w tym 
punkcie dramatu podobnie rysuje konflikt swojego boha
ter~ .. jo~. Pru s w ·:Lalce'', • konstruował losy Wokulskiego. 
Zb1eznosc to potwierdza owczesne zafrapowanie pisarzy 



Premiero dramatu „No jedną kartę" 

procesem tworzenia się nowej klasy, która zaczynało od
f,rywoć coraz większą rolę w życiu pol i tycz.nym, spolecz-
11ym o i również tow0t Lyskim, wchodząc do salonów 
01ystokratycznych. Utwór ten wywolol gwałtowną polemikę 
w prosie worszaw~kie j . Jeg o w ymowo niezbyt odpowiodo lo 
stronnic twom postępowym , które zarzucały pisarzowi szka
lowanie ruchu demokratycznego. 

Obrazek sceniczny w 1 akcie p t. „Czyja wino" ukozo l 
sic; d1 ukiem w r. 1880. W tymże samym roku p isarz złoży! 
go w Dyrekcji Teatrów Warszawskich. Jednoaktówko to 
przez wiele sezonów cieszyło się duąm powodzeniem jako 
sta ł o pozycjo repertuarowo. Scen iczn y żywot tego utworu 
jest wcale bogaty; by! on bo rdzo często grywany równ i eż 
przez teatry amatorskie. Jedno z tego typu przedstaw i e ń 
jest godne przypomnienia - odbyło się ono w Nałęczo
wie - grai w nim Stefan Żeromski o okloskiwoł go z wi
downi sam Bolesław Pru s. Treść tego obrazka wypełnia 
spotkanie po lotach dwojga dawnych znajom ych (Jadwigi 
Korlowicckiej i Leona - obecnie słownego mo lorzo) . l q
czylo ich kied yś uczucie miłości. Teraz, w rozmowie, wroco
Ją do tych momentów przeszłośc i, które zniszczyły rodzącą 
się miłość i rozdzieliły ich no zawsze . 

Obrazek sceniczny „Muszę wypocząć" zastoi wyd ru ko
wan y przez Sienkiewicza w noworocznym numerze „Ku
riera Codziennego" w r. 1897. Zadedykowany jest Bo 
l es ławowi Prusowi . W te j jednoa któwce Sienkiewicz za
prezentował swój talent humorysty. W zwartej i dowcipnej 
formie pokazu je - il eż odk rywa my tu cech autobiograficz
nych - dzień powszedni słown eg o l itera ta, który posta
nowił raz wreszcie odpocząć. A wi ęc przestać no kilko 
dni p isać, przygotowywać się do odczytów i brać udziol 
w różnych akcjach, niedosypioć po nocach oby wypełnić 
zobowiązania wobec różnych redakcji . I wreszcie móc 
przestać czytać l isty i prośby wie lb icieli , zwracających się 
doń z najdziwaczn iejszymi problemami, jak chociażby ten 
„zawodowy" fi lozof : „Czy pon łatwiej procujesz po woło
winie, czy bo ro ninie lub po ko tl etach wieprzowych? Po 
jakim mięsie tworzysz łatwiej chara ktery o po jakim kraj 
obrazy?". 

Komedię w 1 a kcie p t. „Zoglobo swa tem" nopiso l Sien
kiewicz z okazji swojego jubileuszu w 1900 r. (25 lot procy 
literackiej). 22 grudnia wystaw i ło jq kilko teatrów pol skich . 
W warszawskim Tea trze Rozmaitości ro l ę tytułową gra i 
słowny aktor - Frenkie l. Sienkiewicz wykorzysta! w tej 
komedyjce popularną postać Trylog ii , oby zmontować 
dowcipny obrazek obycza jowy w którym koncept pono 
Zagłoby umo!liwio ma ł żeństwo zakochanej porze wbrew 
oporom ojca panny młodej. 

I wreszcie ob razek sceniczny w 1 akcie pt. „ Autork i" 
(przypuszczalnie z r. 1912 - filolodzy lączq go z nowelką 
o tym samym tytu le) ukazuje dwie dwunastoletnie siostry 
cioteczne, Marynię i Helenkę . Postonowily one napisać 
powieść. „ nieprzyzwoitą, wydrukować ją i zabawić się 
z dorosłych. którzy odebrali by im tę lekturę jako nie 
d ozwolonq dla młod z i eży. 

Ten skrótowy przegląd zawartości prób d ramatycznych 
Sienkiewicza potwie rdza raz jeszcze ich niklą przydatność 
w teatrze współczesnym . S i ęgnęliśmy do n ich oby przy-



pomn i eć czytelnikom o wrozem widzom adaptacji „Po
to pu" jedną z wielu dziechin pisarstwo S1 enk1m;icw. 
Znamy bowiem i cenimy go jo);a powieściopisarza, zapo
minając, ze bywal lei dromoturg1em. Ze nie roz sięgał 
po pióro aby stworzyć ulw6r dlo sceny, nawet w tlolek1ej 
Ameryce. P1~ol lam dramat (zoginql) z rny~ l q o wielk1...:j 
Helenie Mod1ze1ewsk1ej. „Wyobrażam sobie, ze widzę 
genialna grę poni Heleny (Modrzejewskie j, p.m. MS) i to 
dodaje mi odwag i i ochoty. Gdyby ono k:edykolwiek wy 
stop1lo w tej roli pok1yloby swoim królewskim płoszczem 
nedzę autora " . 

Zainteresowanie Sienkiewicza teatrem od samego po
czątku kariery literackiej (w lotach 1875-1876 prowadz i! 
ozywioną clzio ! olnosć jako recenzen t „Niwy" ) wplynęlo 
niewątp l iwie no j ego sty l pisonio . !<sztoltowalo dialog po
wieściowy, modelowało wiele scen jakżeż dramatycznie 
zbudowanych i ożywionych silą talentu nie tylko e9iko, 
ole i wrażliwego pisarze no wymogi sceny. Trudno sic 
tedy dziwić, ie prawie wszystkie bardziej znane utwory 
Sien!< iew1cro były od razu , po wydrukowaniu, przenoszone 
no scenę . Narzekamy obecnie, że teatr wspólczesny zalew0 
folo adap tac ji. Annały teatralne XIX w. notują nie mniej 
adoptac j i niż obecnie. Dowodem wymownym popularność 
adaptor.ji dziet Sienkiewicza w ówczesnym teotrze. 

A więc colo Trylogio w różnych opracowaniach i uje 
cioch przewędrowolo za ży cia pisarza przez wiele teatrów. 
Widzowie Wa rszawy oglądali „Pono Zołzik i ewiczo ", wi 
dzowie Ameryki. Włoch . Au strii czy Franc ji słuchal i i og l ą 
dali opery i dromcty muzyczne oparte no „Ouo vadis" . 
Paryżanie mogli w 1904 r. zapoznać się ie sceniczną 
wersją „Ogniem i mieczem " w teatrze prowadzonym prwz 
wiei ką aktorkę Sore Bernhardt. Gdy rozpoczelo się epoka 
filmu widzowie wielu krojów przeżywali losy filmowe boha 
terów „ Ouo vadis" . 

Tarnowska wiec adoptac jo „ Potopu" niejako rirzedłuża 
i podtrzymuje dawną tradycje przenoszenia wybitnych 
dziel autora „Pono Wołodyjowskiego" no scene, która 
z taką serdecrnościo przyjęł o je przed kilkudzicsir'c iu lo ty. 

M. S. 
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Na murach Częstochowy 

STANISLAW CHMIELOCH 
ZYGMUNT MILSKI 
JERZY PETERS 
WLODZIMIERZ MANCEWICZ 
JANUSZ URBANSKI 

ZYGMUNT SALUT (zesp. pom .) 
STANISLAW KOCZANOWICZ 
ZDZISLAWA BIELECKA 
LILIANA BRZEZINSKA 
M. MAJDROWICZ-ZAKRZENSKA 
JOZEFI NA WERNER 
JOZEF HARASIEWICZ 

Pr os c c n i u m IX 

ZYGMUNT SALUT (zesp. pom .) 

JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 

Trze j szlachcice 

Trzej mieszczan ie 

Obraz XI 

Przebudzenie 

WLODZIMIERZ KANIOWSKI 
ZYGMUNT MILSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
STANISLAW KOCZANOWICZ 
WLODZIMI CRZ MANCEWICZ 
JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 

Przerwo li 

CZĘSć TRZECIA 

Obrcz Xll 

U przyjació! we Lwowie 

Jon Skrzetuski 
Stonislow Skrze tuski 

Zagłobo 

\l/olod yjowski 
Kmicic .. 

WŁODZIMIERZ KANIOWSKI 
WLODZIMIERZ MANCEWICZ 
JANUSZ URBANSKI 
HENRYK KORBUT 
ANDRZEJ CIARKA 
STANISLAW CHMIELOCH 

Pros c enium X 

Zek I 
Zek 11 

ZYGMUNT BALUT (zcsp. pom .) 
JERZY KOPCZEWSKI 

Obraz XIII 

W Sobótce w oboz.ie Sapiehy 

Kazimierz Sapieho 
Sokowi cz 
Km icic . 
Oskierko 

Kmicic 
Glowbicz 

ZYGMUNT MILSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
STANISLAW CHMIELOCH 

P r a s c e n i u m XI 

STANISLAW CHMIELOCH 
STANISLAW KOCZANOWICZ 



Obraz XIV 

Kwatero Księcia Boguslawo w Jonowie 

Ksiqże Boguslow 
Km icic . . .. 

Glowbicz 
Czterci oficerowie 

Sopieho 
Kmicic . 
O skierko 

Czarniecki 
Kmicic . 
Zoglobo 
Wołodyjowsk i 

Szondrowsk i 

Rękodajny 

Paź . . 

Szondrowsk i 

Michołko 

Szondrowski 

Czarn iecki 
Michołko 

Wołodyjowski 

Jon Skrzetuski 
Zagłobo 

Roch Kowalsk i 

JOZEF HARAS! EWICZ 
STANISŁAW CHMIELOCH 
STANISLAW KOCZANOWICZ 

P r oscenium Xll 

ZYGMUNT MILSKI 
STANISLAW CHMI ELOCH 

Obraz XV 

Stefan Czarniecki 

TADEUSZ TEODORCZYK 
STANISŁAW CHMIELOCH 
HENRYK KORBUT 
ANDRZEJ CIARKA 
JANUSZ URBAŃSKI 
WLODZIM IERZ MANCEWICZ 

P ros ce n I u m XIII 

JANUSZ URBANSKI 
WLODZIMIERZ MANCEWICZ 
JERZY KOPCZEWSKI 

Obraz XVI 

Micho I ko 

JANUSZ URBANSKI 
WLODZIMIERZ MANCEWICZ 
TADEUSZ TEODORCZYK 
JERZY KOPCZEWSKI 
ANDRZEJ CIARKA 
WŁODZ I MIERZ KAN IOWSKI 
HENRYK KORBUT 
JAN BRZEZI NSKI 

Pic;ciu Szwedów 
z chorążym 

Kmicic . . 

P ras ce n i u m XIV 

STANISLAW KOCZANOWICZ 

JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 

P r o s c c n i u m XV 

Jon Skrzell1sk i 
Stonislow Skrzetuski 

STANISŁAW CHM IELOCH 
WŁODZIMI ERZ KANIOWSK I 
WLODZIMI ERZ MANCEWICZ 
JANUSZ URBAŃSKI 
ANDRZEJ CIARKA Wołodyjowski 

Zoglobo 

Książę Boguslow 
Sakowicz 
Mieczn ik 

Oleńko 

Kulwiecówna 

Kapitan Rossel . 
Hetman Gosiewsk i 
Wolodyjowski 
Km icic . 
Wojnilowicz 

HENRYK KORBUT 

Obrcz XVll 

W Tourogoch 

JóZEF HARASIEWICZ 
TADEUSZ TEODORCZYK 

JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 
LIDIA HOLIK-GUBERNAT 
CELINA BARTYZEL 

P ro s c e n i u m XVI 

JANUSZ URBANSKI 
WŁODZIMIERZ KANIOWSKI 
ANDRZEJ CIARKA 
STANISŁAW CHMI ELOCH 

Obraz XVIII 

No polu bitwy pod Prostkami 

Kmicic 
Książę Boguslow 
Agboh 
Hetman Gosiewski 
Michel Radziw i łł 

Pon Gnoiński 

Wolodyjowski 
Wojniłowicz 

Oleńko 

Kulwiecówno 
Partyzant . 

STANISŁAW CHMIELOCH 
JOZEF HARASIEWICZ 
JERZY KOPCZEWSKI 
WŁODZIM I ERZ KANIOWSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 
ANDRZEJ CIARKA 

P r o s c e n i u m XVll 

LIDIA HOLIK-GUBERNAT 
CELINA BARTYZEL 
ZYGMUNT BAŁUT (zesp. pom.) 



Obraz XIX 

Pole bitwy w Troupioch 

Kmicic . 
Agboh . 
Wierszu Ił 

Ksiądz . . . 

Oleńko 

Zoglobo 
Wolodyjowski 
Kmicic . . . 
Józwo Butrym 
Kulwiecówno 
M iecznik 

Szlachto 

Prządki 

STANISLAW CHMIELOCH 
JERZY KOPCZEWSKI 
STANISLAW KOCZANOWICZ 
WŁODZIMIERZ MANCEWICZ 

P „ o s c e n i u m XVI 11 

. JANUSZ URBANSKI 

Obraz XX 

W Wodoktoch 

LIDIA HOLI K-GUBERNAT 
HENRYK KORBUT 
ANDRZEJ CIARKA 
STANISLAW CHMIELOCH 
TADEUSZ TEODORCZYK 
CELINA BARTYZEL 
JERZY PETERS 
JAN MĄCZKA 
JAN BRZEZINSKI , WLODZIMIERZ 
KANIOWSKI, STANISLAW KO
CZANOWICZ, JERZY KOPCZEW
SKI, WLODZIMIERZ MANCEWICZ 
ZDZISLAWA BIELECKA. LILIANA 
BRZEZINSKA. MARIA MAIDRO
w :CZ -ZAKRZENSKA, JOZEFINA 
WERNER, KRYSTYNA WODNICKA 

Szlachto, żolnierze polscy, żolnierze szwedzcy, s ł użbo , lud 

Adoptacjo. inscenizacjo i reżyserio: 

KAZIM IERZ BARN!\$ 

Scenografio : Muzyko: 

ANTONI REISING JERZY KASZYCK I 

Asystent reżysera: Układ pojedynków: 

HENRYK KORBUT STANISLAW CHMI ELOO-l 

Kierownik literacki: MARIAN SIENKIEWICZ 
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muzeum Fot. J. Siudowski 



HENRYK SIENKIEWICZ 

Nota biograficzna 

Henryk Sienkiewicz urodzi! s i ę 8 majo 1846 r. we wsi 
Wolo Okrzejska no Podlasiu. Ojciec pisarza, drobny 
dzierżawco spod Kozienic poprzez molżeństwo z zamożną 
szlachcia n ką (Cieciszowską ) poprawi! swoją pozycję ma
teri alną . Gdy dzieci zaczęły podrastać (cztery córki i dwóch 
synów) sprzedano majątek i przen iesiono się do Warszawy. 

Atmosfero dworku szlacheckiego i wspomnień walk na
rodowych ukształtowa ło wyobraźn i ę późniejszego autora 
wielkich powieści historycznych. Określił pisarz po lotach 
tę atmosferę słowami: „W rodzinie mej jo pierwszy ~o
piera nie bylem nigdy żołnierzem . Aż do ojca mego, ktory 
służył w wojsku w roku 1830, wszyscy Sienkiewicze służyli 
Morsow i. Stąd od dzieciństwo wzrosłem w tradycjach 
wo jskowych, głównie napo l eońskich" . „ 

Po ukończeniu w Warszawie gimnazjum w roku 1866 
Sienkiewicz wstępuje do Szkoły Głównej początkowo za 
namową rodzi ców no wydział prawny, potem lekarski, 
lecz po pół roku , kierując się zamiłowaniami, zapisuje 
się no wydział filologiczny. Ucze ln ię kończy w r. 1870. 

Zetknąwszy się w okresie studiów ze środowiskiem pozy
tywistów warszawskich, pierwsze swe kroki pisarza i publi
cysty stawia młody Sienkiewicz zgodnie z kierunk iem ich 
dążeń i poszukiwań . Współpracę swą z pismami rozpo
czyna od najbardziej zaongo.towonego w walkę pozyty
wistów „Przeglądu Tygodniowego" . W r. 1872 wchodzi 
w sklod redakcj i „Niwy" o w rok później i „Gazeto 
Polska" zamieszcza jego felietony podp isywane pseudoni
mem Litwos, powierza mu też prowadzenie kroniki. W la
tach 1869-71 powstaje pierwsza powieść Sienkiewicza 
„ No marne" (opublikowana w 1872 r.) . Dwa nosteone 
utwory („Ni kt nie jest prorokiem m iędzy swymi", „Dwie 

+-- Dworek w Wol i Okrzejskiej - m1e1sce urodzin Hen
ryko Sienkiewicza Rys. K. D. „Kraj" 1900 r. 

drogi") wydane pod wspólnym tytu łem „Humoreski z teki 
Worszyłly" są literackim udokumentowaniem sztandaro
wych haseł pozytywistycznych . Owo mlodzieńcze zaangażo
wan ie d la ideologii pozytywizmu rychło schodzi w twór 
czości Sienkiewicza no plon dalszy, wypierane przez 
zainteresowania b l iższe naturze pisarza, jak np. obcy 
twórcom pozytywistycznym patriotyzm i plynący zeń zwrot 
ku tema towi historycznemu . Wczesne źródle tych zaintere
sowań tok kiedyś określi! pisarz : „Co także nie pozostalo 
bez si lnego wplywu na mnie, to znaleziony gd zieś no 
strychu kufer z książkami , pomiędzy którymi pisarze XVI 
i XV ll wieku trzymal i prym . Do książek tych dorwałem 
się jako dziecko, tok iż mogę powiedzieć, że prawie uczy
ł em się czytać no Reju , Kochanowskim, Górnickim, Skar
dze, Birkowskim, Orzechowskim. Od tego czasu dotuje się 
majo znajomość języka staropolskiego„ ." 

Ze wspomnieniam i dzieciństwo wiążą siq kolejne nowele 
„ Stary sługa" (1875) i „ Hania" (1876). W lotach 1876:-~?, 
Sienkiewicz będąc korespondentem „Gazety Polsk1e1 
odbywa k i lkuletnią podróż (m.in . obejmującą Stany Zjed · 
noczone), która przynioslo obfi ty plon w postaci bogatej 
nowel istyki i „Listów z Ameryki". W lotach 1876-83 po
wstają nowele, będące szczytowymi osiągn i ęciami arty
stycznymi pisarza na tym polu. Mistrzowskie p ióro u jęło 
szeroki wachlarz problemów I tematów, których najcel
niejsze realizacje, to : „Szkice węglem" (1876), „Janko 
muzykant" (1 879), „Za chlebem" (1880) , „z pamiętnika 
poznańskiego nauczyciela" (1 879), „Latarnik" (1 881 ), „Bar
tek zwyciqzca " (1882) i inne. 

W r. 1881 Sienkiewicz żeni się z Morią Szetk iewiczówną 
a od roku następnego do 1887 pracu je no stanowisku 
redaktora naczelnego „Słowo" . W r. 1883 „ Slawo" war
szawskie zaczyna druk w odcinkach „powieści z lot daw
nych" - „Ogniem i mieczem", która rozro ś n ie się w wielo 
tomowy cykl nazwany Trylogią a poprzedzony opowia 
dan iem historycznym „Niewolo tatarska" (1880) - cykl 
jednorodny tematycznie i powiązany wspólnym celem 
ideowym : wzn iecenie patriotyzmu i poczucia jedności 
narodowej w społeczeństwie rozbitym na zabory. O ile 
„Ogniem i mieczem" (wydanie książkowe 1884) budzil.o 
już u współczesnych poważne zas trzeżenia, co do prawdzi
wości rysunku epoki wojen ukraińsk i ch (surowa i wnikliwa 
ocena Pru sa), o tyle „ Potop" (1884-1886) sta ł się wielk im 
osiqgniqciem Sienkiewicza - pisarza h is toryczne~a. D~o 
biozgowe i doglębne studio źródłowe w polqczeniu z mis
trzowskim skomponowaniem fabuły o typ ie romansu przy
godowego i znakom itym stylizowanym i archaizowanym 
wedle potrzeby językiem - dolo w efekcie dzieło o wiel
kiej wartości artystycznej i ideowej, którego popularność 
czyteln iczo nie słabnie do dzi ś. 

W r. 1892 Sienkiewicz odbywa drugą w swoim życiu 
wielką podróż - tym razem do Afryki . Po ukończeniu 
Trylogii podejmuje temat współczesny w dwóch powieś-



• 
Henryk Sienkiewicz jako 
student Fot. z 1869 r. 

ciach: „Bez dogmatu" 
(1891) i „Rodzino Poła
nieckich" (1893) . W lo 
tach 1894-96 drukuje 
„ Quo vadis". Ostatnią 
powieść historycznq 
„Krzyżacy" Sienkiewicz 
zaczyna publikować w 
r. 1897 w „Tygodniku 
Ilustrowanym" (wydanie 
ksiąikowe 1900 r.) . W 
r. 1911 autor „Potopu" 
wydoje książkę dla mło
dzieży „ w pustyni i w 
puszczy", wykorzystując 
w niej swoje wspomnie-
nia i przygody afry
kańskie. 

W r. 1900 spoleczeństwo polskie uczciło słownego już 
autora powieści historycznych jubileuszem. o ze sklodek 
społecznych zakupiono i ofiarowano mu posiadłość w wo
jewództwie ki eleckim - Oblęgorek. W r. 1905 za „Quo 
vadis" otrzymał Sienkiewicz międzynarodową nagrodę 
literacką Nobla, którą Szwedzko Akademio Nauk przyznaje 
pisarzom o światowej słowie . 

W r. 1914 {wybuch wojny światowej) Sienkiewicz wy
jeżdża przez Kroków, Wiedeń do Szwajcarii. Procu je tu 
w założonym przez siebie Komitecie Pomocy dla Ofiar 
Wojny w Polsce. Um iera 15 listopada 1916 r. w małym 
miasteczku szwajcarskim Vevej. W kroju śmierć wielkiego 
pisarza uczczono specjalnymi obchodami , proso zaś po
święciło mu osobne numery. Najwybitn iejsi współcześni -
Kasprowicz, Reymont, Tetmajer. Żeromski - zamieśc i li o nim 
artykuły . Ogromne uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w r. 1924, gdy sprowadzono prochy pisarza do kra ju, oby 
pochować je w podziemiach Katedry św. Jano w Warszawie. 

Henryk Sienkiewicz stał się najpoczytniejszym i naj
bardziej lubionym pisarzem polskim. Swiodczą o tym cho
ciażby ilości wydań jego utworów. ł tok np. „Ogniem 
i mieczem" uzyskało od r. 1884 do r. 1958 ok. 40 wydań. 
„Quo vadis" od 1896 r. do 1958 r. ok. 39 wydań, „Krzy
żacy" od 1900 r. do 1958 r. ok. 35 wydań, o „w pustyni 
i w puszczy" od 1911 r. do 1958 r. ok. 30 wydań. Znany 
no całym świecie i tłumaczony no ok . 40 języków roz
sławił Sienkiewicz nie tylko swoje nazwisko, ole i Polski 
imię. 

M. S. 

Z-co dyrektora : 

EUGENIUSZ KAPRALSKI 

Kierownik techn iczny: 

CZESŁAW PUKA 

Kierownik pracowni scenograficznej : 

ANTONI REISING 

Organizator procy artystycznej: 

DANUTA NOWAK 

Inspicjenci: 

KRYSTYNA ZGUD-BIKART 

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

Suflerzy: 

IRMINA BABIŃSKA, ZYGMUNT BALUT 

Elektrycy: 

ZBIGNIEW CIOCHOŃ, MARIAN WALASZCZYK 

ANTONI KAMIŃSKI 

Rod ioakustyk: 

JAN NOWICKI 

Proce krawieckie: 

damskie : ADELA RICHTER, JANINA SMULSKA 

męskie: TADEUSZ KUTA, EUGEN IUSZ PECKA 

Proce stolarskie: 

WŁADYSŁAW SYSŁO, JóZEK MAŁEK 

Proce malarskie: 

HENRYK SOKALSKI 

Proce fryzjerskie .: 

MARIA CIOCHOŃ , ALEKSANDRA UZNAŃSKA 

Rekwizytorzy: 

JóZEFA NIEDZIELKO, DANUTA PIEPRZYCKA 

Brygadier sceny : 

FRANCISZEK KOKOSZ 

Brygad ier sceny objazdowej: 

WOJCIECH GRABOWSKI 

Adres Teatr u : Tarnów, ul. Mickiewicza 4 

Telefony: Centrala : 22-53; Organizacjo widowni 24-77 



Oblęgorek pod Kielcami - dar jubileuszowy, ofiarowany 
H. Sienkiewiczowi przez społeczeństwo polskie w 1900 r. 

Fot. J. Siudowski 


