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co walczy, co dąży do wolno ' ci. 
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P o e c o Żeromsk m 

Leon "Kruczkowski 

CEZAREGO BARYKI ELEGIA 

NA S 11ERC STEFA1 ZER0~1SKIEGO 

Dlugo /eiala bezsilna głowa nad puslyniq 

przeraź/iwą, klórn sic: przed nią rozchy/iła ... 

(Przedwio~nie 1) 

Niewiele słów dobędę, jak ziemia szarych, 

J a - tysięczny Baryka, najmłodszv z Cezar~rch! 

Jako o śmierci ojca, wiem o śmierci Twojej! 

O, czemuś mnie opuścit w przeddzień rrego znoju! 

Ku ostatecznej Rzeczy obrócony l warzą 

Odszedłęś! 

Już cię nie będą siec wichry, które r:1 i serce 
obn.iżą! 

Już mnie miłować nie będą Twe oczy, żrenice 
troski. 

W powietrzu polskim się łamie mój śpiew 
synow ki! 

„ ... leżała bezsilna głowa nad przerai:liVlą 
pustynią .. . " 

Dałeś krew sercu mojemu - a cóż ja dla serca 
uczy nię ' 

l925 
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JAN LECHOŃ 

WZROK WZNOSZĄC 

I Twojej sic; nauce przysic;gamy szczytnej, 

A jak drogie pamiątki po zma rłych siQ chowa 

VV obie rQCC bierzemy Twoje pyszne słowa, 

l\"1by czarny, żałobny żupan aksamitny. 

MARIA PAWLIKOWSKA 

DO ŻEROMSKIEGO 

'I craz już znasz , najmilszy, 

ZagaclkQ życia ... 

- Czemu milczysz, 

Ty, któryś mówi/ prawdę o wielkich przeżyciach? 

EDWARD SZYMA ·1SKI 

STEFANOWI ŻEROMSKIEMU W O~MĄ 
ROCZNICĘ ZGONU 

Dobrze, żeś wleJy umarł. Pięknie pochowali, 

a żal po lobie nieśli wysoko jak monslrancjQ 

przy ~ochodniach -

z orkiestrą -

w gali-

krq:;q zasiani/ i latarnie - - -

czarne konie parskały dziarsko, 

gdy cie; wież/i Wolską, Młynarską -- -

c1~·żh.o lrzqsł sic; karawan na tępych kocich 
Jbach

a na 1'-'llynarsk1ej w cukierkowni był strajk - - -

a w;cczorcm pod murem, jak złodziej, przemyka/ 

na demonstrację 

syn twój 

- Cezary Baryka . 
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KRYTYCY O „PRZEDWLOS"l"W" 

„Przedwiornie", · osl.:ttnią powi ść Zero w.kicg • 
wvdctnu drukiem pólll-l je-;1 nią 19'.H r. P1ęc tol) -
sięczn~r n..ikldd ZO<ldl rolkup1ony w ciągu Lygo
dnid , co nu owe CL-tS~ U\ło dul.yrn ;ukce.; rt „„,._ 
ddwn iuym. Powieść w1bud1il.1 ogromn~ 1.uinl<' 
rcsow.:1nie, spowodowJcie L<1ki !Jklem, że od
Ctyly w<1no i<1 krdńCLlWO róiniŁ· . „Sy-;leru dwóch 
r.icji" w di.tlog<1ch, LJlll.Jskowdne st-tnuwisko dd-

toru, pyl ujący chM<1 Uer „ l' rt.edwioinu" 
w51y~tko to nie spuvjJłO jJ~ne:n u odczvi;iniu 
jego LJwctrLości id eowej, LWl.J5 LCL-t prLV wyr"·
ncj dej woli wic iu reccnwnluw, ~klonnych we 
jednoz ndc t nosl: powieki w„ kurtv;t-.1ć: w i'. t' cr
pretucjc1cł1 jJk c1<1jb ,1 rd1ic j 'iprw tnvch l 1ritcn

cj<1mi Zeromskigo . 

Zarzuty stawiane autorowi b»lY ważkie i d 'l

metralnie różne . 

Jeden z recenzentów miał na wet za złe 'le
romskicmu, że bołu lcrem swej powieś c i UCJ:}"Jlił 

osobnika, który nie jest gentelmanem, poniev1:1i: 
wobec k ibiel Zdchowujc si ę grubiJ.ń:s! o. Dy'ik. u
sja. jukq ruzpęlJlu „l'rtedwiośrue" prowu.d/.il.1 
('tę to do j,1wnych nonscu~ów , jcdn.tk wypov1ie
dzi le st.Jnowią dL1 n.:1s cennv m.:1ten<ll pr 'fC '•/n
kowv do d·liejuw rcccp(.j1 „Przcdwio:śniu" . 

W. Bednarski 
Burzyć możnd w jednej chwili, al by li ucl o 

wać, tworzyć - trzeba czasu. W dlugim wy5ititr 1, 
w prdcy, w męce rectli .wją się wielkie re 01 in }. 

Dldtego należv nie jątrzyć rdnv, .tle je k.Otl, 

uctyć ludzi cierp liwosci, ich n.td miJrę zgo··;l;
ni<1łe serc.:1 uciszać , od my~lt o bunc ie odw:,,c,,ć 

- oto j<1kirn nld być pol>ki „Przm.1wio·i11ic". 

„ S . Ze romsk L - „Pr~edv t.l; oi<-" 

„PC"?.eglqd Powsze<::hny" L li;:;, n r 41) 

Co świ'łt wyczy ta z „Przedwi.ośnia"? Dov1ie si" 
że polski kapłan, w dodatku pocnodzącv z „vt.'<7..
szych" polskich sfer, a wir~c mu. iący od d zieck a 
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. poso:mość do obcowania z polską kultur;:i, stoi 
na najniższym szcz.cblu barbarzyństwa, które 
pozwala mu nic t ylko „urzynać sic;", nie tylko 
śp;cwać kabaretowe piosenki, ale nawet, w razie 
potr~eby , łamać tajemnicę spowiedzi! 

Dowie sic;, że polski szlachcic, oprócz kato
wania parobków, katowania usprawiedli\dają

ccgo nawet bolszewickie najazd y, nigdy dla kra
ju nic nie zrobił! 

Dowie sic;, że polski, n aj bardziej oddany słu-
7qcy czeka tylko na sposobność, ażeby za p osia
dan ie srebrnej papierośnicy rozwalić łeb swemu 
p racodawcy ! 

Dowie sic;, że polska policja rozporządza dos
tar<'zan:i; mi jej przez rząd narz<;dziami tortur. 

Tak b<;dzie Zachód czytał „Przedwiośnie" 

i tak, a nic inaczej b<:;dzie je rozumiał. 

Czemu zwalcz'°'m .,P1-rcd\vird

JliE". ,.Gics _. a·1od:.i · 1r~;; nr H~ 

Tadeusz Łcpalcwf:ki 

Zcrcmskicgo nic bcdą odkrywały przyszłe po

kolenia. Dzic o jego jest na oścież otwarte przed 

nami. Możemy ujrzeć w nim swe oblicza i su

m ienia jak w czystym, krysztaiowym zwicrcia-

dlc . 
„Z'.'.'1c1 c-1.:idlo s:.im1cnia polskiego" 

„Tygodnik Wileński" 10~5 nr 10 

I w n.:t Lej IT'!odLiciy pohl.:td.:imy l<; .'"'1iałą nJ 

dzie~ę . iż nicL 1d!U(JO zrozumie, .:t r aczej w szla 

chetności swej odcz~ljc , że t1uc1ciclem jej du

sz) jako kwid\ radośnie ku słońcu życia się roz-
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tulającej to - Zeromski. I wtedy rozgorza!a szl:t 
chetną zemstą ZJ. t2n pe«ym1zm, jJ.ki w wiclk.icj 
mierLe z utworow lego chorobliwego, nie11dtu
r<1l11ego, przeczu lonego ;:iisJC7..i dziS do jej cl1J
s1.v •ię sąuv, uderlV wbrew slctr>zemu potc 
czeństwu na alarm i w okresie trium[alaeg;o 
<\1Jldrlwvchwsta11ic1 /<1głusly ytośnvr11 .,evv iv .i I 

Niech żyje rado~ć życiowa!" złowrogie krzyki 
rosv j'k1ego puslclv k.i ... 

wledv pol eci prtel krc1j okrzvk bujowv 
„Precz z „Pr1.dwio~nier11" 1 ubrtvdltwvm p :.y1r.i

z111em i erotyzmem Żeromskiego'." 

Julian Brun-Bronowicz~) 

Dlaczego „Przedwiośnie"? „Wierzy my, że d.>

czekamy się jdsnej wiosenki nct.;lej" - rnov11 
Cctjowiec .. Nct cLym opierd się td wi.trct, 1.e ,;y 
1.yfowej pr<l<,;y yai~ci C..ijowców, zm<.1gJ.j-łcych '..1, 
z beL:ruchern r11orcrłnvr11 spułee1.e1'ls1 Wd, przy jJ;'.ill 
na oclsiec1. jc1kcts 1lclgłd rewotucjct rrllHdlna~ C•J 
uprawma do nddZiei, ie rolmach sit twórclv<..h 
który nie wytrysnął ze stomic1nego entu1.j.izmu 
pierwszych dni niepodległości ,.uli l 1.ip„du v«' · 
jennego, z net jdzie się włctsnie w rtddchodzący 111 
okresie i Lctlriumł uje nctd „ w·iul rem od wscł10du" 1 

Odpowiedli wyrażnej lld to nie m„l. A fdC?.ej 

jest jednct: Gajowiec wierzy w cuda ... 

„Cud wyrazi się w czymś, cu wstr·.>:ą~nie du
chem całego n.:1rodu. Spr.iwie go może qdr.-': 
ofiarnych i nieustraszonych . Albo ob jct w1 ~\ę w 

geniuszu jednostki" ... 

„Ogień Dana" ucucestwi Lmorę najazdu. fv1ó r

czy geniusz doktora Baryki, wynalazcy „siklf1-

') Julian 'Brun-Bronowicz (l88G-l912) du:ot;,c1. pols1(;e
go ruchu coootn ,c7.ego wyottny pu1:>t1cyr;L~ L r~, y•vk 
llterackl. 
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nych domów" mocą swej woli, cudem swC'go c:c.y
nu, oc:lkPpi m,1łość gn11śności współziomk ·w. 
„Przedwiośnie" to oczcluwanic, wzywanie trLe

cieuo cudu. 

Tccfil W oj eń ski 

„\Vzywan1e trze..:1ego cu

du'' Warsz~wa lH:..'i 

W \Vielkim testamencie, zawartym w „Przcd
w!ośniu'', przekazuje Żeromski pokoleniom wol
nej Polski... świadomość odpowiedzialności za 
cdzicdz.iczoną po nieda\vnej przeszłości ideową 

spuściznc;. 

Jan Kctt 

„Stcf:m żcrom~ki. Rozl1iór treś

u ideowej" \Vdr~z:t\·a l!~ ; 

„Przedwiośnie" to \\ idka powieść i pod l ew
nJ mi wz~lc;dami jedyna wielka PO\\ icsć d\ ·u 
d,:cs~olccia. 

"\-irlka przez odwae,c; sqdu moralt~ego. Żerom 

ski jedyny zak\\·csi.iono\\<ll nic CC'lO\\·osć poli 
tyczna \\·yprawy kijO\\"Ski0.i, al(' pra\\'O do Ziem 
\.Vschodnich. Zeromski \\" wyprawie kijow kicj 
dojrzał nicszczc;sna prób~ „inlromito\\'ania z 
po\vrotem pudla Gagc; do pałacu na Ukrainie, 
gdzie już pewnie jest teraz wiejska szkoła" ... 

Zcromski w postaci wic0ministra Szymona 
Gajowca nie pokazał nam tc;pa\\·ego bi u ro kra
ty, marnego cziO\\·ieka, karierowicza czy głup
ca. Żeromski mierząc si~ z Szymonem Gajow
cem, mierzył sic; z obozem Piłsudskiego \\' jego 
optimum. Pokazał właśnie owego człowieka 

„czystych rąk", którym początkowo tak pyszniły 
si~ rządy sanacji, człowieka o gorąc~·m sercu 
i otwartej głowi0, „państwowca", wyrosłego 

z walk o niepodległość. Za Szymonem Gajow
c0m, za „czlowiekicm na właściwvm miejscu" 
za mądrym, dobrym i praCO\\it:.-~ Gajowcem'. 
pokazuje Żeromski w „Przedwiośniu" „ogromny 
cień polskiego policjanta, który ma prawo -
pn1dem elektrycznym doświadczać, wkładać 

oló1~ ck mic;dzy palce, a pote:m je ·ciskać ma-
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szynk'.\". Za Szymonem Ga jowc?o, z:i. obcon1 
trwałości polskiego pieniądzJ. i polskiej racji 
stanu pokazuje Zerom.:;ki nie rozcięty wrzód 
Nawłoci i gnębienie w imię Polski nie-Polaków, 
nc;dzę wsi i wyzysk robotnikóv,· ..... 

To nie Cez~iry Baryka, ale Stefan Zcromski 
rzuca w ·twarz Gajo\vc:owi: „jedyną waszą mą
drością jest polic·ant no i żolniorz. 

Po „Przodwiośniu" cala r eszta literatury dwu
dziestolecia wydaje si mdła, czcza i miatka. 
„Przedwiośnie" to \viclka powieść spoiecz,ia. 

,.W ielk:i powleść ct\\udzce~io

Ieci:i" „Kuźnica" !'iii nr li 
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Henryk Markiewicz 

Data urodzin Żeromskiego - rok 1364 -zbie
gła sic: z upadkiem powstania styczniowC'go i uw
iaszczcnicm chłopów w zaborze rosyjskim. 
śmierć (20 listopada 1925 r.) nastąpiła w parc: 
lat po Rewolucji Pażdziernikov.; ej i odzyskaniu 
niepodległości, \\·yprzedzając o kilka miesic;cy 
przewrót majowy. Przypadek więc sprawił, że 
daty życiorysowe pisarza wyznaczają zarazem 
c hro:iologiczne granice problematyki góruJąCeJ 

Żeromski glęboko i żarliwie przeżywał wiel 
kie zagadnienia swych czasów.W literaturze pol 
skiej pozostanie on jako pisarz aktywnie współ
uczestniczący w kształtowaniu świadomości ńa
r odu, czujny wobec zjawisk, pojmujący swój 
zawód jako odpowiedzialną służbę społeczną. 
Pozost;rnic jako pisarz, który w swej epoce z 
rajwiększą milością i współczuciem dla cierpią
c ego człowieka, z największą nienawiścią do 
wyz:sku, przemocy i znikczemnienia, oskarżał 
ustrój kapitalistyczny, budził w sumieniach czy
telników gnie\\· i bunt przeciw uciskowi spo
Iccznemu i narodowemu. 

Było tragedią wielkiego pisarza, że nie mógł 
zr·alcżć slusznych odpowiedzi na dręczące go 
pytania związane z przyszłością narodu, choć 
~maga! się z nimi z taką uczc i wością, troską 
pasją, jak nikt w jego pokoleniu literackim ... 

. Ideologia „Przedwiośn i a" nie da się odtwo

rzyć na podstawie poszczególnych wypowiedzi 

postaci powieściowych. To stwierdzenie nie 

przesądza oczywiście o rezygnacji z ustalenia 

ideologii powieści na innych podstawach. Wręcz 
przeciwnie - samo to stwierdzenie w pewien 

ogólny sposób wyznacza sens ideowy „Przedwio

śnia": to nie powieść - recepta społeczna, lecz 

powieść-zapytanie o drogę rozwojową Polski. 

,.Pr7c-:h\.' iośnie' Stereina ?e-

romsltje-go, Krakó\V !G53 
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Antoni Słonimski 

Bylem u Zeromskiego na parę dni przed jc10 
śmiercią. Rozmowa zeszła na are~ztowanie I3ro
nowic.:za. Żeromski był przejęty i podnżnion.., 

Pamiętam jego zdanie i ręcz1; z,\ §cistosC: r clacii. 
Powiedział Żeromski: „Zie się dziej ~, je3h 
w wolnej Polsce tacy ludzie jak Bronowicz sic
c;zq po więzieniach". Pvtalem się Żl'rum ~-<ie,-; 

o plany pis<irskie. Powiedzial, że jc~li mu 
zdrowie pozwoli, będzie pisał dalszy ci.J'"' 
„Przedwiośnia". !\liala to bYC: powie;c: pod ty
tułem „Wiosna", obr::tzujqca dalsze dzieje C~
zarego Baryki. l\Iówit ró\\'nież Zerom,ki o pru · 
bach zastraszenia go przez komisarza K:.:l 'dl
na . Był zły i powiedział coś \V tym rodz::iju: 
„Jeszcze zob::itzymy". . . lub „jeszcze im pok- -
żę ... ". Nie jestem pc\vien dokładnego brzmi:>
nia ty<:h słów, ale taki mi został tekst w [Yl -

mięci. ByC: może, te slowa i nastrój całej rol
mo\\'y zabarwił moje wrażenie, ale wyda o roi 
się wt~dy, że owa „Wiosn:i", któq Zer::>ms"ci 
pi ać zamierzał, czy też której pisanie ;uz ro~
poc:ząl, pójdzie \\' kierunku bardziej już rid 
,.Przedwio::;nia" radykal!!ym. 

Włodzimierz Maciąg 

Z li .- tu cio l{nn y!--~o „,, „ r 
kiCWiC7.3 Z dn. U. \;[. lll l r. 

Nowa powieść, której Zeromski odd:J.l pn..:o
\vite noce i dnie, po;więcona była whsnie S['.l":a

wom współczesnego polskiego życi::i. Razem z 
najświatlejszymi przeżywał autor rodz~~cy si ę 

sprzed w. I coraz głębiej czuł, że idee rewoluc.:y jnc 
będą musiały znależć w książce miejsc", jnlw 
racje skrzywdzony eh i buntujących się. Rozc1-· 
miał, że zamknięta jest w nich ogromna stla, 
dająca c.:el życiu i oparcie dzial:miu, sił3 f-lscl'
nujrlca, którą nie •volno gardzie. 1\Llrzenie o nic 
podległej, zmienione ". rzeczywistosć nios!o ro z
czarowanie. Żeromski pragnął wskrzesić bohJte
ra dawnych swych książek, stan nami)Łnej tę

sknoty za wielkością i ofiaq. Rysuj<.1c bohate
rów nowej powieści uświadomił sobie cornz 
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lepiej, że ludzie rewolucji, ci ludzie, którzy zde
cydowani są odrzucić istnie·ący porządek r1zem 
z państwem, jakie go strzeże - mają za s'Jbą 

argumenty druzgoeąc:e. Rozmach i gwałt v.mof.ć 

ruchu komunistów, ieh zaciekłość, ich determi
nacja - syciły się doświadczeniami, obol<; któ
rych żaden uczciwy człowiek nie mógł prze.iść 

bez drgnienia serca. Nowa książka miała być 

groźnym obrazem stawiającym te racje przed 
oczy spoleczeńst\\·a. Pisarz chciał targnąć sumi.c
niami, zapytaC: o przyszlo;c: paóstwa, kt órego 
klasy rządzące ugrzęzły w b zduszne;, sytej 
obojętnośti. 

Nade ·zło lato, Zeromscy wy'ornłi się do 1<Vłoch. 
Lekarze zalecali gor"~co pobyt na Południ1.1, on 
sam chętnie myślał o odwiedzeniu miast widzia
nych przed wieloma łaty, odświeżeniu dawn~ch 
wrazcn, przypomnieniu młodości i siły. A.le 
1<Vtochy sprawiły tym razem zawód. 1\limo cie;_)
łej pogody, nie mógł pozbyć się kaszlu, chrypki, 
jakiego; nieznośnego skrzypienia w płucach. 

i\lęczyło go słońce, drażniło pensjonatO\ve życ;e, 
nadmiar balasów, ludzi, nieustanny ruch. ObP
cno.ść mnostwa nicmieckirh tnrystow by~a nie 
d znicsi •nia. 

Pobyt nie dni spodziewanego wy9oczynkc1. 
Wrlic.:ił do kraju coraz bardLiej ob.:y ludziom 
zamknięty w sobie, milczący. \V Warsza•1.-ie cze
kały listy, propozycje, zaproszenia, jakieś prośby 
o przyjęcie, rozmowę, albo po prostu o wsp'l ·
cie. Przerzucał ułożone papiery z obojętnośctą 

człowieka żyjącego w innym świecie. 

Jednego tylko pragnął w tej chwili: s~ończ.>"ć 

nową powieśC:, uwolnić sit; od trudu ponad si
ły. Jesieniq tego roku napisał ostatnie sfov10 
„Przedwiośnia", slynn~ zdanie ostatniego utworu, 
które przez wiele lat miało dostarcz3.ć mater:a
łu interpretacjom: „Baryka wyszedł z sz~regów 
robotników i p~trł oddzielnie wprost na ten srn
ry mur żołnierzy - na czele zbiedzonego tlu
mu". Raz jeszcze zadaw?.1 autor swoj pytan ·c, 
buntow'lł się przeciw istniejącemu światu i szu-
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kał w nim miejsca dla ludzk.iEgo szczc;ścia. Raz 
jcs7cze przeżywał swoją niepewność o warto'ć 
żyeia i walki, których znamienifm jest klc;ska. 

Artur Hutnikiewicz 

„Żeromski. Opnw1e·ć o 

wie no~C" KL•t0\v1ce 1"..:4 

Tendencje i intencje „Przed,viośnia" były bar
dzo przejrzyste: ukazać na tle wewnc;trzncgo roz
prz·~icnia, marazmu, lekkomyślnej beztroski po
siadaczy, nędzy ludu, nadużyć władzy i opieszalej 
powolnośc i rządcÓ\\" młodego państ\\·a prawdo
podobną perspcktywc; zdarzeń, prz:-·wolać wid
mo re\\"OI ucj1, ostrzec przed nim, przerazić. Dra
mat Cezarego Baryki mia! być dramatem poko-
1€.nia. Pokolenie to chciało wierzyć, że odrodzone 
państwo polskie bc;dzie domem \\·o!ności . Gdy 
rzcczyv,;istość zaprzeczyła temu marzcni u, poko
lenie to stanc;:lo wobec tych samych niepokoją
cych pytań, wahań, niepe\\·ności, co bohater po
wieści. Autor zarysował w ut\\·orze trzy jak 
gdyby możliwości wyjścia z impasu i ,,·szystkie 
trzy, jeśli nic odrzucił, to wydatnie pod\rnżył. 

Najpierw dał wic;c utopie; owych ~zklanych do
mów, potraktowaną zresztą od samego począ

tku jako czystą fantazj<; i złudzenie przez ujęcie 
jej w formę gorączkowych majaczeń umicraj <1 -
ccgo człowieka i przez brutalną konfrotac.i<; z 
realną prawdą pogranicznej mieściny. Możli

\vość druga to Ó\\" ostrożny, minimal n~· program 
Gajowca, ograniczający si<; do połowicznych re
form społecznych - zabezpieczenia porządku, 

stabilizacji picr.iądza, wzmocnienia armii, upow 
s7cchnienia oś\\·iaty, popierania rozwoju gospo
darki państwo•vej, program bezsilny \\·obce na
miętny ch inwektyw i oskarżeń Cezarego, nic
?dolny go przekonać i dyskredytujący si<; os
tatecznie w owym końcowym marszu bohatera 
na czele tłumu manifestantów. I v.·reszcie droga 
trzecia, droga r ewolucji pod przewodnictwem 
komunistów. ów marsz Baryki na Belweder 
miał być właśnie uświadomieniem perspektywy 
bard70 możliwej i realnej ..... . 
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Odrzucenie wszystkich ukazanych persvc
ktyw bylo bardzo wymowne. Autor nie opowia
dał się wyraź.nie po żadnej stronie chcial jedynie 
obudzić z gnu~nego bezwładu i zbrodniczej obo
j tności. Ostatnia scena książki była rozpaczli
wym alarmem, krzykiem przestrogi ... 

Sąd nad rzeczywistością odrodzonego państwa 
wyp:idł surowo. To niepokojące dzieło, wyrosłe 
z n'.ljwyższcgo wzburzenia i nosz.ące w swej 
nierównej strukturze wyraż..ne ślady duchowego 
rozdarci~1, padło w beznadziejną. rozpaczliwą ni
cość i smutek ówczesnego życia polskiego jalt 
namiętne, g>\·ałtowne, przejmujące do głębi za-
przcc~nie. „Sttf:in Zeromskl" V/ors>.ow:i. 1f•"7 
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ROZLVIOWA Z AUTOREM ADAPTAC.H 

Na wstępie prezeatacj'.l: profesor J er:zv P.dam
s.ki, prorektor Państwowej \Vyższej Szh:oJ.y Te
atralnej w \Varszawi2, teoretyk kultur y, so c.i -
log i znawca teatru. J est autorem sce n"i.uuej 
cdaptacji „Przedwio~nia", którym ~w1e:dmy 

obecny sezon naszego teatr·u. 
- PrLerabianie utworu powic.;cioweN1 1:~ 

!:c e n~ wymaga zaw5ze dużej odwagi . Każd:i bn
wiem adaptacja, na w t najlepsza. zubaża w :; • 
kimś sensie tekst pudsta\\uwy. Adaµt.:itor i_„t 
z konieczności równoczesme inte rpretatorem. 
Z wielu możliwości interpr<'L.acji wybi r'ł :ed 
119, rezygnujcie z innych wcitków i tendenc .i i ut
woru, lub podporządkowując je tematowi ,d -

" czelnemu. Rezygnacja ta jest zawsze przy1,,·11, 
tym bardziej, gdy dotyczy powieści tak [ li)'. -

szechnie znanej, jak „Przedwio3nie"'? . 
Dlaczego zatem wybrał Pan w!a;;nie „Pu ".:.1-

\.vioSnie"? 
Dlatego, że iest to jedyna chyba, napnw '.:1~ 

polityczna powieść naswgo dwudziestol ecia m1„
dzywojenneg0. Poza tym w żadnej sztuce te"ł 
ukresu temat ten nie Z(•Stał przedstawiony t11.~ 

wi łvatrnnni~ i ostro . 
- A jaki jest główny temat Pana adapt:i.c_ii ? 
- Taki jak „PrzEdw.iośnia". - Chci:łlem po-

kazać dosyć typowy rodowód polskiego lute:1-
genta okresu dwudziestolecia międzywojenuegn. 
J ego wewnętrzn y rozwój, z.miany światopo~l::i

du, wreszcie dojście Baryki - polski~go iote ~·

genta do pojmowania nieodwrac:.dności proce 
sów historycznych, do zrozumienia koniecz,1ości 
rewolucji. 

Zmuszony sitą rzeczy do wyboru starałem sq 
zestawić i umieścić w adaptacji „Przedwio:;•11a" 
wszystkie te momenty i wydarzenia, które wy

warły decydujący wpływ n'ł światopoglqdową 

edukację C.:-zarego Baryki, a więc: rodzin<J, oj
ciec - zruszczony urzędnik, matka „oczywiście 
z kraju", tradycje walk dziada - powstailca, 
szJ~ob, rozczytywanie się we „wszelaki.eh ksic1ż

kach", rewolucja w ormiańsko-tatarskim Ilnku, 
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bud1cnie się polskości w Czarusiu, w1zJa szkla 
nych domów, k onfrontacja z ówczesn ą polsitą 

rzeczy•vistością, sielski marazm Nawłoci, w <..tr
szawscy „zagorzali'', komuniści piłsudczykow-

skie poglądy Gajowca. ' 

- A więc życiorys Ceza rego Baryki? 

- Nie tylko . Ująłbym to nieco in 1czej 
Bardziej ogólnie. Życiorys Cezarego Baryk i -
typowego polskiego inteligenta, j est dla Zc
romskicgo, a zatem i dla mnie, egzcmplifikacj:i 
postawy Ó\\·czesnej inteligenc ji - oczy\viścic 

intcligrncji myślącej, glęboko patriotycznej , 
szukającej dróg wyjścia z sanacyjnej r zeczywi
stości Polski lat dwudziestych . 

Dramat Cezarego jest więc zarazem drama
tem całego pokolenia ówczesnej młodzieży. 

- Sądzę, że najwięcej trudności przyspony
ła Panu część I-sza „Przedwiośnia", to przecież 
niemal czysta epika. 

- Było to rzeczywi ·cie bardzo kłopotliwe, 

a zarazem ważne. Część I-sza jest przedcż 

ekspozycją cało~ci. Faktów w niej zawartych 
nic można było ani pominąć, ani wyrazić w for
mie dialogu. Rozdzieliłem więc n a rrację autor
ską między Cezarego, :\Tatkę, Ojca i wprowa
dioną postać Narratora, co stwarza pe\\·nq tru 
dność dla inscenizatora i aktorów, ale za to 
stanowi wierne powieści wprowadzenie w a k 
cję. 

W ogóle chcąc pozostać wiernym Zcromskie
mu nie sposób unikać pewnej odmienności for
malnej poszczególnych części „Przcdwio.'nia". 
Tak jak część I-sza siłą rzeczy musi być utrzy
mana w cha::akterze epiki, tak w c?ęs<'i II-ej 
przeważająca wartka akcja powoduje pewną 

skłonność do rodzajowości, zaś część III ze 
wiględu na swoją zawartość treściową ma cha
raktcr·vJyraźnic publicystyczny. 

- Jeszcze jedno pytanie. Czym różni się ta 
adaptacja od adaptacji Pana inscenizowa'lcj 
przez dyrektora Adama Hanuszkiewicza w T e
atrze PowsiEchnym w ·warszawie? 
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- Nie posiada ona żadnych wtn:tów obc.Y"ch 
prnzie żerom kiego , podczas gdy u H:mus.ddc
wicza włączone by ły do tekstu autentyczne ste 
nagramy L pi·ocesu brzeskiego . Ta adB.ptac,i'l 
stara się jeszcze bardziej ostro wydobyć temat 
polityczny i społeczny „Przedwiośnia". 

- Dzic:kujemy Panu serdecznie. 

ZAŁOŻENIA TEATRU IM .. JULIUSZA 

OSTERWY W GORZOWIE WLKP. 

Tcalr polityczny. 

Pragniemy realiwwać teatr czuły no WSlCl

ki e zjawiska i konflikty otaczającego ś"viata, 
zdecydowanie stawiający nowe problem.; 
i starający się je rozwiązywać, teatr aiirmu
jący prawdziwą ideowość i zaangai.ou ani e, 
budujący trwale wartości artystyczne i es tc 
tyczne, propagujący wartości polskiej k.ll1-
tury socjalistycznej. 
O zagadnieniach i konfliktach nurtującycl1 

wspókzesnego człowieka pragniemy mciwić 

z po z y c j i m I od y c h, z pozycji pokole
nia, którego świadomość uksztallowala sic: 
już na wzorcach socjalistycznych . 
Należy również pamiętać o działalnosci :To
dowiskowej, parateatralnej, lecz spełniającej 
niesłychanie istotne zadanie w tym mieśC:e, 

gdzie tea tr jest najpoważniejszą instytuc.i <I 
kulturalną . 

Teatr dl:a nasze~o miash. 
Srodowisko gorzowskie to w przeważaj<łC •1n 
procencie młodzież, robotnicy i mlod.a inte 
ligencja techniczna . Każda z tych trzech 
grup widzów stanowi osobny problem dla te
atru, związany ze znalezieniem najskutecz
niejszych form oddzi:alowywania ideowego 
i wychowawczego. 
Zdając sobie sprawę z wagi zagadnień wy
chowywania i uczenia naszego widza - sta
ram y si~ perm·J.ne.1t11ie szukać nowych i 1 -
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pszych sposobów dotarcia do jego świado

mości, ustawicznego atakowania go trud.1ą 

i złożoną problematyką naszego czasu. 
Teatr powinien być towarzyszem życia spo

łecznego i politycznego ,,.e wszystkich jego 
przejawach, musi aktywnie sekundować w ana
lizowaniu i rozwiązywaniu zagadniró stale na 
nowo tworzących sic:, zagadnieó dnia dzisic j sze
go. Musimy naszą codz ienną dzialalno: cią brać 
jak najaktywniejszy udział w tworzeniu świa
domości politycznej naszego społeczeństwa. Zda
jemy sobie spraw<;, że od naszej codziennej pra
<.:y niejednokrotnie zależy ukształtowanie ideo
we naszego środowiska, jego światopogląd, o
kreślony poziom kulturalny, a nawet gusta, 
upodobania i nawyki. Jesteśmy wic;c odpowie
dzialni za wychowanic spolcczct'lstwa i w pcini 
zdajemy sobie z tego sprawc;. l\Tobilizujcmy 
wic;c nasze wszystkie wysilki dla tworzenia 
pic;knych wzorców zaangażowanego, polskit'go, 
socjalistycznego teatru, teatru po 1 i tyczne
go. 

Z zało;.eń Teatru im. J. Oste:•,vy 

w Gorzowie Wlkp., 

n:alizacją uchwał 

KC PZPR. 
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w związku z 

VIII Plenum 

Wierząc w dobry gust l wyroblony sm:ik 

artystyczny widz.:i naszego m1.:ist:i l pow ia'.u 

Ecz-:c na jego życzliwy i serdeczny ~tosunck 

do tealru gorzowskiego otworzyliśmy nowy se

zon z pełną wiarą w stale zaciśniajqcq sic: więź 

i wsp0łpr.:icę teatru ze społeczeństwem miasta 

i powi~lu gorzO\VSkiego. 

Pragnąc jak najdokładniej poznać kierunek 

zninterl;SO\.\'Oń teatralnych n:lszej p1..1bliczno.E:ci 

rozpisujen1y - podobnie j:tk w ubiegłym ro

ku - konkurs-ankiet<:. Ankieta na57.<l okazał.'.! 

sic; bardzo cennyn1 miernikiem opinil i gustów 

gorzowskiej publiczności. Pozwoliln na „od

krycie"' ulubionych drnm<:>turgów i sztuk te:i: 

r~d n) eh, a n::iwet przyczyniłn się dn zml<my 

repertuaru w ubiegłym sezonie i dostosowania 

go do propozycji widzów. 

Ternz również liczymy na szczere, .l'1nlityczne 

wypowiedzi na temat dotycl1czasowej dział:il

no~ci teatru or:iz n:i postul<:>lY zwiqt:me z dal 

szq cl>iałalnością (repertuar, ocena poszczegó!

nycl1 przedstawień, aktorów itp.). 

N:tjeiek~ws1e wypow:edzi zostactą nagrod.7,one 

or.11 opubliko~· ;J.ne w program:•L"h n<l.>t~E-go te-

atlU. 

Przewidujemy w konkursie n<iszym: 

I r:.:ig:-od~ - zł. t.000,-

II n::igrodę - zt 7;;0,-

or:iz k~:.'..u nagród kslqżkowycll. 

Wypowiedzi prosimy wrzucać do skrzynki na 
t0yec teatru, tub prLesylać: na aclr„s: 

Państwowy Tca.tr !m. J. Ostc<wy 

w Gonowie Wtł•P· 

ul. Teatralna 9 

z doplsl<lern na kopercle „konkurs"'. 

D~ic;Lcujemy za szeroki udzioł w ankiecie 
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ANKIETA 

Pleć 

1. Czy podo:C.a~o ci sic dzisiejsze przcds:a
\\ irnie? •) 

a) Eardz.o 

b) Srcd:iio 

c) :::-\,e odobalo sic 

" Czy pcdo:,a!y ci sic dckcra je kostiu -"-· 

my?') 

a) Bardzo 

b) Srcdnio 

c) X ie ~odo::ia!y siń 

:l. K t6r zy a kt or zy ;::cdcb li ci <ie naj -
b;n dziej ? 

4.. J, ki ch autorów sztuki pragnąlbyś oglą
dać n a n aszej scenie? 

5. Wym ień kilka ~ ztuk, jakie chci alby ~ 

ci;lą<lać w naszym fratrze 

* ) N itpC'H:t'l:: ~ lk IHl ić. 

- 2tl 

Obsługa przedstawienia: 

Przedstawienie prowadzi 

IRENA KOMAN 

Sufler 

MARIAN SZYDŁOWSKI 

Kierownik techniczny 

ZDZISŁAW WALOSZEK 

Główny elektryk 

ZDZISŁAW WITKOWSĘI 

Brygadier sceny 

MIECZYSLA W ADAMKIEWICZ 

Rekwizytor 

KAZE\HERZ DRAPCZUK 

Prace fryzyjerskie 

HELENA JANICKA 

Garderobian'* 

EUGENIA ADAMKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

malarskiej 

MICHAŁ PUKLTCZ 

„ stolarskiej 

BERNARD KOKTYSZ 
krawieckiej damskiej 

MARIA LASECKA 

krawieckiej męskiej 

STANISŁAW NASZCZYNIEC 
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