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STEFAN ŻEROMSKI 

Wyszedł z niewoli, wolności łakomy, 
Wolności świetnej, wspaniałej ojczyzny. 
Bral w piersi wszystkie pioruny i gromy, 
By nie zasnuły pamięci ran - blizny. 

Toczył obłędnym rozpaczy spojrzeniem, 
Spalał się sercem jak wieczna pochodnia 
I dookoła patrzył z przerażeniem 
Na małość, nędzę, brud i podłość co dnia. 

Marzy! o cudach potęgi i siły 
Na suchych piaskach i spalonej glini_e. . 
Spragnion szkarłatnej krwi z Wielkos_c1 zyły. 
Królewski głodny lew, co jadł pustynię. 

LEOPOLD STAFF 

(1952) Tekst wg: Poezje, Warszawa 1950, t. 111, s. 221. 



STEFAN ŻEROMSKI - „DZIENNIKI" 
Urodziłem się dnia 14 października*) 1864 roku we wsi 

Strawczynie z rodziców Wincentego i Józefy Katerlów. Ro
dzice moi dzierżawili wówczas wieś Strawczyn o kilkanaście 
wiorstw od Kielc oddaloną„. 

* * • 
Co wspominać o latach mego dzieciństwa? Czyż nie 

byłem jak wszystkie dzieci, krzykaczem naprzód małym, po
tem urwisem, dokuczającym wszystkim, którego znać w kaz
dym miejscu, - o nie„. Od czasu, jak przyszedłem do tego 
wieku, że oddano mię do szkół, byłem zawsze samotnym 
i ponurym.„ 

*) 14 pażdz1ernika - tę datę swych urodzin podaje Żeromski 
w swych Dziennikach kilkakrotnie. Trzeba zatem przyjąć, 
ze urzędowa data urodzin, wpisana do metryki: 1 listopa
da była fikcyina, o 18 dni późniejsza n1z data prawdziwa. 
Prawdopodobnie rodzice przyszłego pisarza chcieli w te n 
sposób opóźnić o cały rok rozpoczęcie służby w wojsku 
rosyjskim. pon1ewaz pobór do wo1ska odbywa! się w dru
g1 e1 połowie października. 

Przyjechałem do gimnazjum; profesorem języka polskie
go naznaczony był wówczas p. AG. Bem. Od pierwszej 
l ekcji jego, od przeczytania przez niego Maratof'!u Ujeskie
go - inna epoka, inna era zaczyna się w życiu moim. 
Odtąd zacząłem rachować godziny między jedną a drugą 
godziną jego lekcji, odtąd ulubionym moim przedmiotem był 
mój ukochany język rodzinny ... 

Stałem na stancji już drugi rok u p. Czaplickiej, w po
łowie roku stanął tamże kolega mój, Stefan Wojtasiewicz. 
Dowcipny, wesoły, z pamięcią lokalną - od razu przypadł 
·1i do serca ... Razu jednego siedzimy wieczorem. Mój Woj

tek, jak go nazywano ogólnie, ni stąd ni zowąd proponuje 
mi, bym napisał wiersz jaki. Przystaję. Będąc raz na Świę
tym Krzyżu , doznałem niezrównanego wzruszenia na widok 
odwiecznych murów starożytnej świątyni i rozburzonego 
k la sztoru - uczucia te odtwa1·zam w wierszydełku pt. Na 
z1.-valiskach św. Krzyża. Wierszyk ten pokazano panu Bemo
wi ... Powstał tym sposobem piervvszy mój wierszyk, za nim 
poszedł drugi: Na mogile matki itd, i odtąd zaczę ta się ta 
szczęśliwa czy raczej nieszczęśliwa era życia mojego. 
w której dozna.tern szczęścia i rado ści i ty le nieraz rozpaczy 
i boleści ... 

Chcąc napisać powieść polską - trzeba naprzód całą Pol
skę przewędrować, zobaczyć, zrozumieć i odczuć („.) Po
l/' 1 eść nasza powi nna być naszym rnchunkiem sumienia. 
Sztu ka nie powinna nic na tym tracić, zyska tyiko tę cechę, 
jaka ją wyróżni z szeregu kosmoplitycznego - będzie pol
ską (. .. ) Gdyby mi wystarczyło życia, sił , środków obserwo
wa ia i wytrwałości - w romansie Zwiastun przedstawiłbym 
wa l kę przeszłości szlacheckiej i arystokratycznej z socjaliz
mem jako przyszłością. W romansie pt. My przedstawiłbym 
wszystkie warstwy narodu, aby wykazać, czy co jesteśmy 
warci. Tam i tu chcę schwytać na uzdę charakter narodu 
na tie absolutnie wspólczesnym„. 

ST. żEROMSKI, DZIENNIKI 
(Wyd. Czytelnik, 1963) 



ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOśCI W R. 1918 powoduje za
sadniczy zwrot w twórczości Żeromskiego. Niecierpliwa chęć 
znalezienia literackiej odpowiedzi na pytania wynikłe z no
wej sytuacji narodu skłania go do kilkuletniej rezygnacji 
z formy powieściowej; zamiast niej pisarz obiera gatunki 
bardziej „operatywne" - prozę poetycko-naukową, dramat 
i, oczywiście, publicystykę. 

W pierwszym z nich (Wis/a 1917 r„ Wiatr od morza 1922. 
Międzymorze 1924) zamykał Żeromski wszystkie motywy 
ideowe swego patriotycznego optymizmu: dumę z histo!·ycz
nego dziedzictwa, odkrywczy zachwyt dla morza i nadmor
skiego krajobrazu, podziw dla myśli i siły człowieka ujarz
miającego przyrodę. Wiatr od morza stanowi punkt szczyto
wy powojennego optymizmu Żeromskiego: w zakończeniu 

utworu Smętek - symbol drapieżnej przemocy w przyro
dzie, zła i zbrodni w stosunkach między ludźmi, nienav iśc i 

i zaborów w historii - opuszcza na zawsze Polskę J uż 

jednak w Międzymorzu radosne zapewnienia: „Nie przynosi
my tu krzywdy" - krzyżują się z goryczą obserwacji „M u
szę patrzeć, jak pycha bogaczów, spryt kanalii i dorobki e
vviczów, egoizm, wszystko w Polsce zamieniając na kaw sł. 

po staremu wzdłuż i wszerz rozbija się i hula" 1. 

Na terenie publicystyki i dramatu ta antynomia optymi
stycznej nadziei i gwałtownej krytyki trwa od samego po
czątku. Żeromski uwierzył, że odzyskawszy niepodległość 

Polska może i powinna bez rewolucji stać się państwem 

sprawiedliwości spolecznej . Niestrudzenie przypominał w i ęc . 

że klasy posiadające nadal obarcza „najcięższy grzech" -
„miliony ludzi polskich bez roli". Dawne swe pomysły 1 ma
rzenia społeczne, wcielone w utwory powieściowe na pra
wach fikcji literackiej - publikuje teraz jako propagandę 
reform ustrojowych: w Początku świata pracy (1918), naz
wanym „wyciągiem ideowym z pism życia ' ', powtórzył cały 

rozdział z Dziejów grzechu poświęcony utworzeniu wielkich 
kooperatyw rolnych dla proletariatu wiejskiego, a z Nawra
cania Judasza - projekt syndykalistycznej organizaCJI klasy 
robotniczej. Apele pisarza przemijają jednak bez echa 1 od 
pierwszych chwil niepodległości w publicystyce jego toczy 
się spór między utopistą wierzącym w misję społeczną Pol
ski a oburzonym oskarżycielem, który dostrzega, ze „to. co· 
jest dziś - to nie Polska wyśniona przez bohaterów i przez 
doboszów ich kohorty, wielkich pieśniarzy. To świat, który 
nie stoi wyżej, lecz niżej od sąsiadującego z nim otocze-

. "2 nia . 

1) St. Żeromski. Między.-norze, Dzieła pod redakcją S'.anisła
wa Pigonia, Warszawa 1956, 1/5. s. 351, 317. 

2) St. Żeromski, O ciepią odzież dla żołnierza, Elegie i inne 
pisma literackie i społeczne, W-wa - Kraków 1928, s. 239. 



Na równi z publicystyką aktualnej problematyce społecz
nej służyć miała dramaturgia Żeromskiego. Pisarz wybiera 
ten rodzaj literacki nie tylko dlatego, że teraz dopiero może 
liczyć na realizację sceniczną swych utworów. Forma dra
matyczna była bardziej operatywna, mogła ~teć się bezpo
średnio działającym apelem agitacyjnym. Dla pisarza jed 
nak, który w powieści nigdy prawie nie umiał przezwyciężyć 
kompozycyjnej luźności epizodów, opanowanie rygorów sce
nicznych nie było łatwe. Bruździła także sprzeczność między 
materiałem życiowym a społecznymi iluzjami, które Żerom
ski chciał literacko zilustrować. Najwyraźniej widać to 
w dramacie Ponad śnieg bielszym się stanę ... (1919) Ru
clomski jest wyrazicielem idei autorskiej, gdy głosi szlachec
ki „akt pokuty czynnej", ale z dramatu wynika, że ofiarność 
ta - nie podzielana zresztą przez jego matkę, nieskruszoną 
w nienawiści do „motłochu", pojawia się wtedy dopiero, 
gdy rewolucja i tak wywłaszcza obszarników: bliski jest Że
romskiemu, gdy rzuca swe oskarżenia przeciw Armii Czer
wonej, ale zachowanie się chłopów świadczy wyraźnie, że 

właścicieli Łuży otacza powszechna nienawiść, że Armia 
Czerwona jest tu istotnie sojuszniczką ludowej sprawiedli
wości. Takie „zwycięstwa realizmu" przynoszą oczywiście 

zaszczyt rzetelności twórcy, lecz są to z reguły- zwycięstwa 

Pyrrusowe: powodują rozszczepienie wewnętrzne, skłócenie 
poszczególnych elementów utworu literackiego, które za
miast wzajemnie się potęgować - niweczą skuteczność 

swego oddziaływania ideowo-artystycznego. 

W porównaniu z Ponad śnieg ... późniejszy Turoń (1923) 
wykazuje zwiększone napięcie między biegunami optymizmu 
i pesymizmu społecznego . Albowiem dramat o rabacji 
chłopskiej z 1864 r., przy całej trosce autora o koloryt histo
ryczny, jest wyraźną aluzją do współczesności. Żeromski 
wybiera taki materiał historyczny, w którym nawet ofiarność 
społeczna szlachty nie może zapobiec krwawej rewolucji , 
rzecznikowi jej - Szeli - nadaje rysy groźnej wielkości 
i siłę argumentacji. Zarazem jednak - przy pomocy postaci 
Chudego - optymistycznie „poprawia historię", pragnie 
stworzyć sugestię ideową, że mimo wszystko można „wyr
wać upiorowi Jakuba Szeli jego krwawą siekierę, a jasną 
świadomością niby osinowym kołem przebić go na zawsz2"3_ 

Ta oscylacja między optymizmem a pesymizmem, mię

dzy nadziejami na reformistyczną przebudowę a protestem 
przeciw krzywdzie i ostrzeżeniem przed rewolucją rozgry-

3) St. Żeromski, Nullo i jego toworzysze. Dzieła IV/2. Pisma 
literackie i krytyczne, Warszawa 1963, s. 193. 

wała się dotąd w równym układzie sił wewnątrz poszcze
gólnych utworów Żeromskiego. Na samym końcu jego drogi 
twórczej następuje rozszczepienie obu tych elementów -
oddzielają się one od siebie i kształtują ideowo dwa dia
metralnie różne, choć sąsiadujące z sobą w czasie utwo
ry - Przepióreczkę i Przedwiośnie. 

W komedii Uciekła mi przepióreczka„. (ukończonej 7 I 
1924) przypominał Żeromski swe ulubione wątki ideowe 
i fabularne - entuzjazm dla pracy społeczno-oświatowej, 
motyw magnackiej ofiarności na cele społeczne, przede 
wszystkim zaś patetyczny gest bohatera, który w imię war
tości nadrzędnych nie tylko niweczy swe szczęście osobiste, 
lecz także zdobywa się na samounicestwienie moralne 
w oczach najbliższych ludzi. A jednak Przepióreczka to bo
daj najbardziej optymistyczny z utworów Żeromskiego. 

Wielka gra bohatera jest bowiem ofiarą skuteczną : ratuje 
czystość atmosfery moralnej kursów, naprawia krzywdę wy
rządzoną Smugoniowej, umacnia i zespala realizatorów naj
droższej dla Przełęckiego idei. 

Przepióreczka to świadome jakby przypomnienie daw
nych złudzeń - po to, by się z nimi ostatecznie rozstać . 
Widmo rewolucji wywołuje tu Przełęcki tylko dla prowokacji 
moralnej - by spowodować sprzeciw kolegów; księżniczka 
zapowiada odbudowę na wpół symbolicznego zamku -
Żeromski nareszcie pozwala, by za życia spełniło się ma
rzenie jego bohatera. 

W Przedwiośniu (ukończonym 21.IX.1924 i wydanym 
późną jesienią) jest zupełnie inaczej: kiedy Cezary Baryka 
przyjeżdża do ojczyzny, zamiast oczekiwanych szklanych 
domów znajduje nędzne i brudne rudery prowincjonalnego 
miasteczka. W tej scenie bolesnego rozczarowania bohatera 
zamknął Żeromski własną drogę ideową, która od optymizmu 
pierwszych dni niepodległości doprowadziła go do najod
ważniejszej w literaturze owych lat powieści - oskarżenia 

społecznego. ( ... ) 

Żeromski pierwszy w literaturze polskiej miał odwagę 
pokazać ruch komunistyczny jako silę ideową. Pierwszy od
gradzając się zresztą od ruchu komunistycznego - uznał 

w nim jedynego realnego przedstawiciela istotnie nowej 
i w założeniach swych wyższej koncepcji ustrojowej (.„) 

(Henryk Markiewicz „Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego 
wyd. „Czytelnik" 1965) 



. 
DO STEFANA Z ROMSKIEGO 
Ty jeden wiesz - nam wiele szklanych domów trzeba, 
Wzrośniętych szklanym pędem w szkło błękitne nieba, 
Widzialnych w noc spędzoną smutno i bezsennie 
Na końcach księżycowych szklących się promieni. 
śpiewają jeszcze o tych domach nam Trzej Wieszcze 
I pieszczą - obietnicą ich szklaności jeszcze. 
lvlówią JUŻ o nich dawno Czynu Testamenty 
W Norwida mowie, w sercu i krysztale rżniętej, 
Pisanej anielskimi, lilijnymi pióry, 
Wplątanej w harf eolskich tysiącstrunne chóry. 
Dźwigacze codzienności - upadamy pod nią 
I domów, szklanych domów tak jesteśmy głodni, 
Jak niemy - głodny głosu, ślepy - głodny wzroku, 
Suchotnik - płuc, beznogi - sprężystego kroku! 
Ale wierzymy: Przyjdzie Wielki Budowniczy, 
Co wszystko to geniuszem ostrym swym obliczy, 
Co wszystko to rozumem swym i sercem zważy 
I na budowę szklanych domów się odważy. 
I w szkło zadzwonią wreszcie pracowite mioty, 
Jak dzwoni nasze serce w dźwięczną miedź tęsknoty. 
Wyciągną rusztowania mocne swe ramiona, 
Pęknie pod ich naporem szorstkich chmur opona, 
Wytrysną pod obłoki szk!anych wież strumienie, 
Jak szklane oratorium, jak wniebowstąpienie. 
I szkło to będzie twardsze do najtwardszych spiży, 
świecące tam, gdzie nie ma więcej wyższych wyżyn. 

(1925) 
WŁODZIMIERZ SŁOBODNIK 

2) Wiersz ten ukazał się jeszcze za życia Żeromskiego 
w „Robotniku" nr 296 z dnia 28 pażdziernika 1925, tekst 
według: Wiersze zebrane, Warszawa 1948, s. 31. 

LEON KRUCZKOWSKI 

• 

STEFAN ZEROMSKI 
( ) Pod koniec życia pisał z bolesną szczerością: 
„Moje rozumienie było zawsze pomyłką. .. Wszystko 

zawsze inaczej wypadało niżem zamierzał, przewidział, obli
czy ł. Wszystko inaczej się stało niżem wyśnił. Poza moim 
logicznym wywodem wszystko szlo stronami swoją własną 

d rogą". 

A jednek, mimo całą swoją utopijną programowość spo
łeczną pły nące; z lęku przed przewrotem i towarzyszącym 
mu rzekomo zniszczeniem dorobku kulturalnego. Żeromski 
instynktem rzetelnego pisarza-artysty wycz uwał niekiedy siłę 
twórczą i prawdę wewnętrzną rewolucji proletariackiej. Wy
czuł je zwła szcza w godzinach najcięższej dla siebie próby, 
kiedy obnażająca się brutalnie rzeczywistość pierwszych lat 
Polski ziemiańska-kapitalistycznej coraz dotkliwiej zaprze
czała jeg o dotychczasowej idealistycznej wierze w zniwe
czenie starego zla spotecznego przez automatyczne niejako 
działanie „cudu niepodległości " . To on właśnie - jedyny 
spośród wszystkich pisa rzy polskich swego pokolenia -
mia! wówczas odwagę nazwać Rewolucję Październiko

wą - „wielką próbą naprawy ludzkości". To on, niezdolny 
odczuć kadenowską „radość z odzyskanego śmietnika oj
czystego", do wielkorządców tamtej Polski, Polski Piłsud

skiego i Dmowskiego, wola! ustami Baryki: 
„Jesteście ludzie mali i tchórzel. .. Boicie się wielkiego 

czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznacznej przemiany sta
rego więzienia. Musicie iść w ogonie „Europy". Nigdzie 
tego nie było, więc jakże by mogło być u nas? Macież wy 
odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare 
i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, szkalować , plot
kować .. Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Niech to bę
dzie reforma rolna, stworzenie nowych przemysłów, jakikol
wiek czyn wielki , którym ludzie mogliby oddychać jak po
wietrzem. Tu jest zaduch ... Waszą ideą jest stare hasło 

niedołęgów, którzy Polskę przełajdaczyli: „jakoś to bę

dziel". 
Rzecz znamienna, na którą kiedyś zwróciła już uwagę 

krytyka radziecka 1 Cezary Baryka jest pierwszym - i ostat
nim zarazem bohaterem Żeromskiego, wyzwolonym z pro
gramowego „ samotnictwa" , ukazanym w ostatniej, najwy
mowniejszej scenie Przedwiośnia w szeregach tłumu robotni-



Trzecia premiera w sezonie 1968/69 

STEFAN ŻEROMSKI 

PRZED IOŚNIE 
Adaptacja dramaturgJ zna: JERZY ADAMSKI 

SZTUKA W 2 CZĘŚCIACH 

(W drugiej części adaptacji wykorzystano dwa fragmenty stenogramu procesu brzeskiego) 

OS OB V: 

Narrator I - BOHDAN WRÓBLEWSKI Wanda Oksza ńska - BOŻENA DARŁAKóWNA 

Narrator li - BARBARA JAKLICZ Lekarz - BOHDAN WRÓBLEWSKI 

Narrator Ili - JANUSZ KRAWCZYK Jędrek, stajenny - KRZYSZTOF RóżYCKI 

Matka - LEOKADIA PILARSKA Szymon Gajowiec - KAZIMIERZ TALARCZYK 

Seweryn Baryka - FELIKS ŻUKOWSKI P1·zewodniczący Sądu - ZYGMUNT URBAŃSKI 

Cezary Baryka - BOGUMIŁ ANTCZAK 

Karolina Szarłatowiczówna - BOŻENA MIEFIODOW 

Adwokat - ANTONI LEWEK 

świadek I (policjant) - HENRYK STASZEWSKI 

Pani Wielosławska - MARIA KOZIERSKA 

Hipol it Wieloslawski - ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 

Ksiądz Anastazy - KAROL OBIDNIAK 

Laura Kościeniecka - ALICJA ZOMER 

Antoni Lulek - IRENEUSZ KASKIEWICZ 

I 
Tow. przewodniczący zebrania - WALDEMAR 

ST ARCZYŃSKI 

Tow. lekarka - IRENA BURAWSKA 

Tow. „Mirosław" - MIECZYSŁAW SZARGAN 
Władysław Barwicki - JAN TESARZ Minister - MAREK SOBCZYK 
Maciejunio, stary sługa - JóZEF ŁODYŃSKI Towarzyszka - HANNA BORATYŃSKA 

Reżyseria: BARBARA JAKUCZ Scenografia: EWA SOBOLTOWA 

Asystent reżysera: IRENEUSZ KASKIEWICZ Muzyka: PIOTR HERTEL 
Przedstawienie prowadzi: !RENA PRZYBYLSKA Przy egzemplarzu: EWA IWINSKA 

Premier a: 10 listopada 1968 r. 
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Stefan Żeromski przy pracy w swoim rnie:;zkaniu na Zamku 
w Warszawie (1924 r.) 

czego, idącego na Belweder „Samotnikiem" Jest w Przed
wiośniu - po staremu - utopista Gajowiec„. 

Czy to zr,Jm1enne przesunięcie i cały demaskatorsko
oskarzyc1e!sk1, glówny i na1dob1tn1e1szy nurt Przedwiośnia 
pozwala ocer1ć ostatnią powieść Żeromskiego jako sygnał 
istotnego przełomu ideowego - przełomu w kierunku rewo
lucy1nyr,1? 

Faktem Jest bezsprzecznym, że w najgłębszym odczuciu 
pisarza rzeczywistość Polski burzuazy1nej zagroziła całemu 
systemowi jego wierzeń społecznych. Tym razem pisarz nie 
znalazł na nie zadnego ze swoich zwykłych, reformatorskich 
rozwiązań, twarde i namiętne racje Baryki w kuliminacyjnej 
rozprawie z Gajowcem wyraźnie górują nad mrzonkami sta
rego utopisty. Nad Przedwiośniem pozostał drażniący dla 
burżuazji polskiej znak zapytania, za który zapłacono Żerom
skiemu kampanią wściekłości i obelg. Burzuazja oczywiście 
myliła się, Przedwiośnie nie było powieścią rewolucyjną, lecz 
burżuazja nie myliła się, czując instynktownie niepokój 
wobec wstrząsów rewolucyjnych, które powieść ta sygnali
zowała. Niesłuszna - z drugiej strony - była opinia tych, 
którzy w Przedwiośniu dopatrzyli się jakiejś prekursji pol
skiego faszyzmu. Jeśli Żeromski nie wysiadł na przystanku 

,.Niepod:eglość", jeśli potrafił dojrzeć brutalną prawdę spo
łeczn ą burżuazyjnej „niepodległości" i - przerazić się tej 
prawdy, to sam ten fakt, płynący z głębi humanistycznego 
sumienia pisarza, odcina! go od możliwości aprobowania 
faszystowskich, tzn. najbardziej nieludzkich, antyhumani
stycznych p1·ób ratowa11ia kapitalizmu. 

Uchylając się z lękiem przed jedynym rnalnym rozwią

zaniem problemu: obaleniem panowania burżuazji przez kla
sę robotniczą, Żeromski skazał się - jak większość jego 
bohaterów - na dozgonną samotność. Ale nie była to nigdy 
egoistyczna, zimna sa;-notność dziwaka-mizantropa. Nie była 
ona również jedynie losem osobistym pisarza. Odzwiercie
dlała przede wszystkim bezsilność, bezwyjściowość ideolo
giczną całej warstwy spotecznej, do której należał, jej niesa
modzielność i brak perspektyw własnych, jej rozterkę i jej 
pesymizm - tej warstwy społecznej, o której kiedyś Lenin 
mówił, że ona „j u ż nienawidzi gospodarzy współczesnego 
zycia, ale jeszcze nie doszła do świadomości, konse
kw entnej, na wszystko zdecydowanej walki z nimi". ( ... ) 

CEZAREGO BARYKI ELEGIA 

NA SMIERć STEFANA żEROMSKIEGO 

Długo leżała bezsilna głowa nad pustynią 
przeraźliwą, która się przed nią rozchyiila ... 

(„Przedwiośnie") 

Niewiele słów dobędę, jak ziemia szarych -
Ja - tysiączny Baryka, najmłodszy z Cezarych! 
Jako o śmierci ojca, wiem o śmierci Twojej! 
O, czemuś mnie opuścił, w przeddzień mojego znoju? 
Ku ostatecznej Rzeczy obrócony twarzą 
Odszedłeś! 

Już Cię nie będą siec wichry, które mi serce obnażą! 
Już mnie miłować nie będą Twe oczy, źrenice troski -
W powietrzu polskim się łamie mój śpiew synowski! 
„Leżała bezsilna głowa nad przeraźliwą pustynią. .. " 

Dałeś krew sercu memu, a cóż ja dla serca uczynię? 
Lecz jutr o - wiem - będę miał serce niechwiejne! 
Hetmanie! 
Na grobie Twym legła chorągiew, którą podejmę! 

(1925) 
LEON KRUCZKOWSKI 



PROCES BRZESKI - proces polityczny, wytoczony przez 
władze sanacyjne przywódcom opozycji parlamentarnej; od
bywał się w Warszawie od 26.X.1931 do 13.1.1932; pod za
rzutem przygotowywania przewrotu przed sądem postawiono 
11 osób, wybitnych działaczy Centrolewu*) - posłów na 
sejm, aresztowanych 9/1 O.IX.1930 wraz z grupą innych po
słów, i uwięzionych w twierdzy brzeskiej (stąd nazwa): 
oskarżeni, ich obrońcy i świadkowie obrony nie tylko obalili 
wszystkie zarzuty, ale - w sensie moralnym - sami stali 
się oskarżycielami rządu sanacyjnego; Sąd skazał S. Du
bois, A. Ciołkosza, A. Pragiera, J. Putka, Mieczysława Mast
ka - na trzy lata więzienia, H. Liebermana, N. Barlickiego, 
W. Kiernika - na dwa i pół roku, K. Bagińskiego - na dwa 
lata, W. Witosa na półtora roku, jedynie Adolfa Sawickiego 
uniewinniono; obrońcami oskarżonych byli wybitni adwokaci, 
jak W. Barcikowski, L. Berenson, Zygmunt Nagórski, W. 
Szumański, Stanisław Szurlej, E. Śmiarowski, Kazimierz 
Sterling i in.; jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku 
(5.X.1933) część skazanych (m. in. Pragier, Lieberman, Wi
tos, Kiernik) udała się na emigrację. Proces brzeski, który 
miał zastraszyć opozycję, w rzeczywistości wywołał skutek 
wręcz przeciwny; opinia publiczna potępiła metody stoso
wane przez sanację: protesty ogłaszali uczeni (np. list 
otwarty profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego), pisarze, 
artyści, adwokaci, lekarze, związki i organizacje robotnicze; 
sprawa procesu brzeskiego, jako jaskrawy przykład brutal
nych metod walki sanacji z opozycją parlamentarną, wzbu
rzyła społeczeństwo i przez długi czas wywierała wpływ 

na życie polityczne kraju. 

*) CENTROLEW - porozumienie 6 stronnictw centrum i lewicy sej
mowej (PPS, NPR, Chrześcijariska Demokracja, Stronnictwo 
Chłopskie, PSL „Piast" i PSL „Wyzwolenie") zawarte jesienią 
1929. Centro!ew był próbą skonsolidowania sił antysanacyjnej 
opozycji parlamentarnej i uzyskania większości w sejmie, 
podjętą w celu obalenia dyktatorskich rządów Piłsudskiego 
i odbudowy parlamentaryzmu w Polsce. 

Wg Wielkiej Encyklopedii Powszechnej, PWN -

NASZA KRONIKA 

26 czerwca 1968 r. zginął w wypadku samochodowym wybitnie 

utalentowany aktor naszego teatru, nieodża.towany kolega i przy

jaciel 

JERZY WALCZAK 

Jerzy Walczak urodził się 26 lipca 1929 r. w Łodzi w rodzinie 

robotniczej. W 1940 r. objęty falą wysiedleń, jaką na terenach przy

łączonych do Rzeszy rozpoczął okupant hitlerowski, znalazł się 

Walczak wraz z rodzicami w Nowym Sączu, a następnie w Sobocie 

koło Łowicza. Po wyzwoleniu w 1945 r. wraca do Łodzi i tu jako 

Don Carlos - rola tytułowa w dramacie Fryderyka Schillera 



Kordian w dramacie Juliusza Słowackie:io 

uczeń gimnazjalny uczęszcza jednocześnie na kursy kierowników 

świetl i c. Dorywczo statystuje i pełni funkcję inspicjenta w łódzkich 

teatrach: „ Kameralnym" , „Osie" i w „Syrenie". W 1947 r. wstępuje 

do Wyższej Szkoty Teatralnej w Łodzi, którą koiiczy w 1952 r. Już 

jednak od 1951 r. występuje jako aktor w Teatrze Powszechnym 

(m. in. Nieznanow w „Grzesznikach bez winy" Ostrowskiego 

i Zbyszko w „Moralności pani Dulskiej" G. Zapolskiej). 

Drugim teatrem, do którego przenosi się w 1953 r . i w którym 

pozostaje do końca tragicznie zakończonych dni jest Teatr im St. 

Jaracza w Łoclzi. Liczne główne role, które kreuje z dużym sukce

sem, szybko zdobywają mu uznanie krytyki i popularność wśród 

łódzkich teatromanów. Wykaz ról - bogaty i różnorodny: Sułkowski 

w dramacie Brandstaettera „Bonaparte i Sułkowski'', Trieplew 

w „Mewie" - Czechowa, Mickiewicz w „Balladach i romansach" 

Maliszewskiego, Roller w „Zbójcach" Schillera i tegoż „Don Carlos" 

{ro la tytułowa) , Kapitan Wrzos w „Operze żebraczej" Gay'a, 

Stańczyk w „ Weselu" Wyspiańskiego, Książe Walii w „ Henryku IV" 

Szekspira , „Kordian" Słowackiego i „Kariera Artura Ui" Brechta -

Arturo Ui w „Karierze Artura U i" Bertolta Brechta 

role tytułowe, Papież w „ Malteście" Montherlanta, Gen iusz w „Wy

zwoleniu" Wysp:anskiego, Jerzy w „ Kolumbach" czy Pastor Hale 

w „Czarownicach z Salem" A . Millera - żeby wym ienić tylko naj-

ważniejsze . 

Dochodzą do tego role wymagające wielkiego umuzykalnienia: 

obdarzonym absolutnym s'. uchem i pięknym glosem - występuje 
Jerzy Walczak w roli Stacha w „Krakowiakach i góralach" Bogu-



sławskiego-Stefaniego, jest główną postacią prowadzącą w „ Takiej 

nocy" i w innych montażach słowno-muzycznych wystawianych na 

obu scenach Teatru im. Stefana Jaracza oraz w wielu audycjach 

telewizyjnych m. in . w cykl icznym programie „ Piosnki stare , ale 

jare" . Telewidzowie całej Polski pamiętaj ą go ponadto z św ietnych 

ról dramatycznych, takich jak : w „ Himmelkomando" - Lebovicia 

czy „Obręcz korony" Budreckiego i Szustra . 

Stale poszukujący i czynny Jerzy Walczak poświęcił ostatnio 

wiele czasu re żyserii: „Ostatnia stacja" - Remarqua, „Czarownice 

z Salem" - Millera i „ Apel " - Suboticia pozwalają twierdz i ć , ż e 

teatrowi przyby:by utalentowany reżyser. 

Jerzy Walczak przez szereg ostatnich lat był I Sekretarzem POP 

przy Państwowym Teatrze im. St. Jarncza oraz Członkiem Egzeku 

tywy Komitatu Łódzkiego P.Z .P.R. 

Był niezmiernie pracowity, obowiązkowy i aktywny w pracy spo

łecznej. Dowodem uznania jego pracy zawodowej i społecznej są 

nadane mu przez Państwo i Miasto wysokie odznnczenia: Medal 

X-lecia PRL w 1960 r., Zioty Krzyż Zasługi w 1962 r., Honorowa 

Odznaka m. Łodzi w 1962 r., i Odznaka Tysiąclecia Pa ństwa 

Polskiego . 

Z WIZYTĄ W JUGOSŁAWII 
W ramach zawartej między Polską i Jugosławią umowy 

o wzajemnej wymianie kulturalnej, Państwowy Teatr im. St. 
Jaracza nawiązał kontakt z Teatrem Ludowym w Zenicy. 

Jak wiadomo, na zaproszenie naszego teatru zespół ju
gosłowiański bawił w Polsce w dn. 27.IV.-7.V.1968 r. 
z sztuką Meszy Selimowicia Derwisz i śmierć. 

L 

Strona tytułowa programu naszego teatru 



Występy, o których szeroko pisata nasza prasa, odbyły się 
w Łodzi - 29.IV. w Kaliszu - 2.V, w Poznaniu (Teatr Polski) 
- 3.V, Warszawie (Teatr Klasyczny) - 4.V i w Katowi
cach - 6.V. 

Rewizytując pobyt Teatru z Zenicy, Teatr im. St Jaracza 
wyjechał do Jugosławii, gdzie w dniach 16-24.V.68 r. wy
stąpił z sztuką Gabrieli Zapolskiej Moralność pani Dulskiej 
i montażem Taka noc nie powtórzy się więcej wg scenariu
sza Kaspra Stefanowicza. Występy obejmowały następuj ące 
miasta: Banja Lukę - 15.V, Zenicę - 16.V, Mostar - 18.V, 
Dubrownik - 20.V i Tuzlę - 22.V. 

We wszystkich wymienionych osrodkach przedstawienia 
naszego teatru spotkały się z bardzo serdecznym przyję 

ciem; szczególnie gorąco oklaskiwano Moralność pani Dul
skiej w Banja Luce (gdzie bylismy pierwszym teatrem pol
skim odwiedzającym to miasto) oraz w Mostarze i oczywiscie 
w zaprzyjaźnionej Zenicy, gdzie zgotowano zespołowi Takiej 
nocy niezwykle gorącą owację. 

Sprawna organizacja czasu wolnego, pozwalająca poznać 
historię bohaterskiego narodu i najpiękniejsze tereny Jugo
sławii, goscinnosć i opieka, jaką okazywano członkom ca
łego zespołu, pozwalają zaliczyć wizytę w Jugosławii do 
udanych pod każdym względem. 

Powszechny Dom Towarowy 
"Universql., 

w Łodzi Pl. Niepodległości 4 

Poleca bogaty wybór ar
tyk ulów: 

odzieżowych 

włókienniczych 

skórzanych 
futrzarskich 

dziewiarskich 
gospodarstwa domowego 

telewizyjno-radiowych 
elektro-tec hni cznych 
jubilerskich 
muzycznych 
papierniczych 
chemicznych 

sportowo ·tu rys tycznych 
kosmetycznych 
perfumeryjnych 

eksponowanych na czte· 
rech kondygnacjach noj• 
większego i najnowocześ· 
niejszego obiektu handl~ 

wego w lodzi. 

KUPONY TKANIN 
WEL'NIANYCH 
BAWEŁNIANYCH 

JEDWABNICZYCH 

stanowią mily i prok· 
tyczny upominek nQ 

każdą okazję 
Wymienione artykuły 
poleca MHD Art. Włó· 

kienniczymi 

w sklepach przy ul. 

Piotrkowska 122 
Pl. Wolności 8 
Zachodnia 14 
Wrocławska 7 

Cieszkowskiego 4 
Wojsko Polskiego 72 
Dlugoszo 26 
Boya Żeleńskiego 12 
V.'rześnieńska 102 
Zaolziańska 1 
Felińskiego 5 



W repertuarze: 
NA SCENIE TEATRU „ROZMAITOŚCI" 

Leon Kruczkowski 
NIEMCY 
Wiliam Szekspir 
POSKROMIENIE ZŁOŚNICY 
John Patrick 
KAŻDY KOCHA OPALĘ 
Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
adaptacja Wandy Maciejewskiej 

W przygotowaniu: 
Stanisław Wyspiański 
WESELE 
Friedrich Durrenmatt 
ANABAPTYŚCI 

NA SCENIE TEATRU „7, 15" 

Krzysztof Choiński 
STENDHAL I S-KA 
Zdzisław Skowroński 
W CZEPKU URODZONA 
Dregely - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 
Zdzisław Gozdawa i Wacław Stępień 
BLIŻ NI AK 

W przygotowaniu: 
Jan Potocki 
PARADY 
Ark. Arkanow, Gr. Gorin 
SZKLANE WESELE 

W stałym repertuarze dla dzieci: 
Sergiusz Michałkow 
ZAJĄCZEK „ZORRO" 
Maria Konopnicka 

Cena zł 2,50 

BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
(adapt. J. Mazanek, St. Brucz, Z. Skowroński) 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adapt. J. Mazanek) 

Lucy M. Montgomery 
ANIA Z ZIELONEGO WZGóRZA 
(adapt. A. Konie) 
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