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STEF AN ŻER()JVISKI 

S tefan Żeromsk i jeden ze znakomitych. realistycz
nych pisarzy polskich. wzór patriotyzmu i wysokich 
r. nó t cbywatelskich. urodził się I.XI.1864 r. we wsi 
Strawczyna w ziemi 1.::ieleckiej. Pochodził ze zbiednia
łej rodziny szlacheckiej i to zaciążyło silnie na jego pi
·~arstwie, odbiło się ta i·~ że na jego młodych latach. kie
dy na skutek biedy i nękającej go gruźlicy nie mógł 
się kształci ć i zmuszony by ł zarzucić studia weteryna
ryjne w Warszaw ie. Okres ten w sposób przejmujący 
opisał w swoich „Dziennikach" wydanych w 1953 r. 

W czasach studiów uniwersyteckich Stefan Żerom
ski zostawał pod wpływem kółek sccjalistycznych, co 
utrwaliło na zawsze jego szczery demokratyzm i skłon
nośc i radykalne. Zanim rozpoczął swą wielką pracę 

pisarską. był korepetytorem, w latach 1892 '96 praco
wał jako asystent w bibliotece Polskiego Muzeum Na
rodowt!go w Rapperswyl \\' Szwajcarii, potem czynno
ści bibliotekarskie pełnił w Bibliotece Zamojskich w 
Warszawie. Od roku 1904 poświęcił się wyłącznie pra
cy pisarskiej . 
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STEFAN ŻEROMSKI 

W opowiadaniach .. Doktór Piotr" (1898) „Siłaczka'· , 

„Zmierzch" . „Zapomnienie" pisarz podnosił oskarżenie 
przeciw rosnącemu :..iciskowi i biedzie na wsi. Inn~· 

krąg tematyczn y jego bogatej spuścizny to problema
tyka polskiej walki o niepodległość . „Syzyfowe prace" 
(1898) zwracają s ię przeciw rusyfikacji szkoły polskiej. 
zas powieści historyczne : „Popioły" (1904), poświęcona 

powstaniu 1863 r. „Wierna r zeka" (1912) oraz opowia
dania „Rozdziobią nas kruki i wrony" (1895) podnoszą 
tradycję oraz tragedię polskich walk powstańczych . 

Stefan Żeromski j es t nam szczególnie bliski jeszczt! 
z tego powodu , iż w 1896 r . odwiedził Dą?rowę Górni
czą, Sosnowiec i Niwkę, że opisy Mysłowic i Modrzejo
wa, Siewierza, znalazły s i ę w „Popiołach", że wresz
cie powieść „Ludzie bezdomni" (1900) wymierzona 
przeciw kapitalizmowi, podnosząca rolę i rosnącą sił<;> 

proletariatu , umiej scowiona została między innymi w 
Sofo owcu. 

Kolejną , godną uwagi, powieścią jest „Przedwiośnie " 

(1925) w której autor sięga po główne problemy odro
dzonej Polski i jako pierwszy z pisarzy polskich podej
muje treś ci ideologii komunistycznej oraz perspekty
wy polityczne ruchu rewolucyjnego. Dalsze utwory r:io 
wieściowe Stefana Żeromskiego to: „Walka z szata
nem" (1916 "19), „Wiatr od morza" (1922). 

Poważny rozdział w twórczości Stefana Żeromskiego 
stanowi twórczość dramatyczna: „Róża " (1909), „Suł

!_<owski" (1910), „Ponad śnieg bielszym się stanę" (1919), 

. ,Uciekła mi przepióreczka" (1924). 

Komedia „Uciekła mi przepióreczka" ukonczona z 
początkiem 1924 r. tegoż roku jesienią dosta ła się na 
scenę Teatru Polskiego w Warszawie i równocześnie 
ukazała się drukiem. Autograf „Przepióreczki" znaj
duje się w zbiorach Muzeum $więtokrzyskiego w Kiel
cach . 

JAP 

5 

I 



R żyser i a : 

STEFAN ŻEROMSIH 

»UCIEKŁA l I PRZEPióRECZl{A« 
Komedia w 3 aktach 

S O B Y : 

Sm ugor'i . nauczyc iel \' iejski 

Dorota, jego żona 

Ksic;żniczka Celina Sien iaw ian ka 

Bqczko ski, c: dmin is atar 

Przełęcki. docent fiz} I i 

Wilkosz, h is to ryk 

Ciekocki, l'ngwist a 

Rados tow ice, geolog 

Małowiesk i , bo!an i -

Kleni wicz, an t rnp l11o 

Bukański, geograf 

Zabrzezii ki , historyk sztuki 

T DEUSZ MADEJA 

AN 1 A GOŁĘBIOWSKA 

D NUTA MORAW KA 

J N ULRICH 

MIECZY ŁĄ W ŁĘCKI 

J ANUSZ BA B RS I 

JERZY SIWY 

ł - JERZ".l CZARS KI 

MIECZYSŁAW PIOTROWSKI 

.EDvVAR S KAR GA 

AI DR ZE J HOLE J 

BOLESŁAW BOMBOR 

Kierownictwo muzyczne : Scenografia: 

WIESŁ W MIRECK I ZE NON KOWALOWSKI ANDRZE.T STOPKA 

Asystent : K on trola teks tu: 

JERZY SIW L UCYNA BARBUR K A 



WACŁAW BOROWY 

O »Przepióreczce« Żeron1skiego 
(F r a g m e n t y) 

„Stefan Żeromski - te dwa wyrazy wypisane na ty
tule książki i na afiszu teatralnym nie ułatwiły zrozu
mienia komedii „Uciekła mi przepióreczka". 

„Utrzymane tu zostały klasyczne trzy jedności: miej
sca, czasu i akcji. Jedność czasu zachowana jest w naj
surowszej swej postac.i, bo rozegranie się wypadków 
w rzeczywistości nie wymagałoby czasu więcej niż 

przedstawienie teatralne. Akcja składa się z dwóch 
spraw: sprawy pracy społeczno-regionalnej i sprawy 
miłości...". 

„Groźna miłość , wywołująca konflikt dramatyczny w 
sztuce wywodzi się z pracy ideowe.i i na jej tle nagle 
się ujawnia. Zapał ideologiczny i siła tej miłości stają 
niebawem przeciwko sobie. Wprawdzie dla konfliktu 
wystarczyłoby samo poczucie moralne .. . ale atmcsfera 
społeczeńskiego entuzjazmu wzmacnia, powiększa ów 
konflikt: bo jeżeli Przełęcki pój dz ie za głosem ślepej 
miłości to splami, może nawet 7..niweczy, najdroższe 

dzieło swojego ducha . 

. . . 
Charakter budowv sztuki odbił się wymownie w 

pr,~yjęciu premiery ,;arszawskiej (27.11.1925). Po pierw
szym akcie oklaskiwano „t ylko" Żeromskiego, po dru
gim Jaracza i Osterwę, którym ten akt pozwolił roz
\'llinąć świetną grę; po akcie trzecim dopiero posypał: 
sie oklaski dla samej sztuki i całego zespcłu". 

„Bo doprawdy, to pokolenie, które koło 1925 roku 
było „w południu życia", nie widziało chyba polskiej, 
współczesnej premiery równie silnej, równie znakomi
tej"'. 

„A jednak nie bez racji nazwał Żeromski swoją sztu·
kę komedią! Pierwiastków komicznych wprawdzie nie
wiele tu widać. Na pierwszy rzut oka za jedyny mo
tyw komediowy można by uważać to tylko, że Prze
łęcki niszcząc miłość Doroty Smugoniowej uwalnia się 
zarazem od zastawiającej na niego sidła Księżniczki. 

a jej urażoną ambicję hazardowym manewrem obra
ca ku swoim celom społecznym . 

Więcej komizmu znajdujemy w charakterys tyce , mia
nowicie w charaktery3tyce profesorów i docentów wy
kładających na zorganizowanym przez Przełęck iego 

kursie wakacyjnym . .Jest to komizm bardzo delikatny'". 

„A ... humor to nie tylk o Przełęcki , ale cały dramat: 
ów niezwykły dramat rozgrywa.iący się między samy
mi porządnymi ludźmi . Bo ważny: w tragikomiczne.i 
walce trzeciego aktu triumfują najwyższe wartości du
cha, a aktorzy przecież (poza Przełęckim i Smugoniem J 
tylko w małej czc;ści są tego świadomi"' . 

Wacław Borowy. ,.O Żeromskim. Rozprawy szkice" . 
PIW 1964. Str. 23-31. 
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PROF. ANDRZEJ STOPKA 

WOJCIECH NATANSON 

Nlimo wszystko 
»Przepióreczka « 

(F' r a g m e n t y) 

„Najistotniejsze wy daj e mi s i ę jednak, iż Żeromsk i 
daje tu zarys nowocześnie pojętego heroizmu. Było by 
rzeczą ciekawą zbadać jr1ki był świa topogląd PczełE~c
kiego. Z pewnego napomkn ięcia o świę tym T omaszu 
z Akwinu i chrześcijanach (z k tóry mi s ic; tu P r zd c;ck! 
nie indentyfikuje) możnaby wys nuć: wr:iosek . że nie 
jest to człowiek wierzący . W każdym razie nie jes t ob
cy postawi~ sceptycznej" . 

„Przyjmijmy, że poza wzniosłymi hasłami, dotyczą
cymi kursów porębiań skich, is totnie kry ły si ę dość po
zie me cele praktyczne , matrymonialne. Przełęcki od
krył tę groteskową prawdę . Ale czy stwierdzenie gro
żących jakiejś sprawie niebezpieczeństw j est j uż cał 
kow ity m j -: j JJrzekreśl eniem ? Nie ; stanowi tylko zrn
zumienie trudności zadania . Otóż ludzie s łabi trudno
sciami s i ę zrazaJą ; silni w pros t przeciwnie, czerpią 
z nich podni e t ę . Przeil;cki napew no do słabych nie na
l eży ; jest nie tylko mocny ale i zdrowy. Wytknięty 
przezeń cel niesłuszni e przez niektórych krytyków 
ochrzczony zestal myląc~ nazwą „regionalizmu" . Cel 
ten należałoby raczej ok re śl ić jako nowocześnie pojęte 
poczucie solidarności ". 

Teatr, Nr 3. 1-15 luty 1965. Str. 4-5. 
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ZESPOL ADMINISTRACYJNY PTZ 

Wicedyrektor : ANTONI GRAZIADIO 

Kier. Organizacji Widowni: Barbara Matraj 

Kier. Działu Ogólnego. Maria Misiaszek 

Kier. Zaopatrzenia: Janina Szymańska 

Główny Księgowy: Tadeusz Kuszej 

ZESPOL TECHNICZNY PTZ 

Kier Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny : Albin Bryla 

Kier. Pracown i i\Todelarskicj · Janusz Sołt~· sik 

Kier. Pracowni '.\1alarskiej. Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stanis!aw l\faslowski i Marian Dąbek 

Akustyk: Maciej Kędzierski 

Kier. Prac. Kraw. M~skiej : Adam Sz~rmań ski 

Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina Rostowsl: a 

Kier . Prac. Stolarskiej: .Jan Ciszowski 

Kier. Prac. Perukarskiej: Katarzyna Rzepka 

Rekwizytor : Mada Marcinkowska 

Pomoc Krawiecka : Janina Zientara, Maria Gołąb 
i Janina Kurdziel 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów w kasie Teatru od 
godz. 13--19. Organhacja widowni. kasa - telefo ny: 

6-11-27' 6-20-94. 

PROJEKT DEKORACJI ANDRZEJA STOPKI 
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