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* * * 
O niezrównana sztufko teatru! 

Gdy jako dziecko, dwunastołetni kawaler przywie
zi'Ony ze wsi do miasta, dostąpiłem po raz pierwszy 
łaski widzenia teatru, do~nałem jego czaru. 

Przed mymi zdumionymi oczyma usunęła się ścia
na i na jej miejscu ujrzałem las, podobny do mego 
lasu na wE>i rod.zllnnej. Zorza słoneczna rozjaśniała 

daleki horyzont jak we wsi rodzinnej . 

Nie rozumiałem icliotyc?Jnej operetki, którą wy
krzykiwały aktorki, poprzebierane za mężczyzn .w 
aklsamitne majtki, uwydatniające ich obfite kształty; 
nie słyszałem, co one tam mówią, czy niby to śpiewa

ją. Patrzyłem na czarodziejsklle kulisy, które mnie 
przeniosły do doliny mego szczęścia. 

Żywy, płochliwy, zielony tatarak zaszumiał w 
mych uszach nad czarną wodą głębokiej rzeki, której 
łono zimne a pieszczotliwe tylekroć mnie obejmowa
Ło. Dziikie kacztl<i krzyżówki zadzwoniły w mych 
uszach, kołując nad szerokim wodnym rozlewiskiem. 
Wielkie olchy wyłoniły się z niebytu, patrzyły się w 
swe odbice w toni przeczystej. 

Ordynarne kulisy przeniosły mnie czarodziejs1ko w 
świat ułud i dały mi pierwsize w życiu złudzeTilie in
nej rzeczywistości. 

(STEF AN ŻEROMSKI) 
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TURON 

N a egzemplarzu pierwszego wy
dania nowej sztuki Żeromskie
go „Turoń", umieśdł autor do-

kładną datę : „Konstancin, 28 stycz
nia 1923 roku". Zapewne chodzi tu o 
dzień ukończenia utworu, pisanego 
na przełomie roku 1922 i 1923. Dzie
sięć dni późmiej, 8 lutego, pisze. Że
romski d-0 Konrada Czarnoolnego: 
Skończyłem dramat pt. „Turoń", z 
~oku 1846 i oddałem do druku. Za
pewne będzie wystawiony w jednym 
rz teatrów czy może d w dnnych te
atrach - 'ale to się okaże". 

Rok 1946, o który Chod7Ji w „Tu
roniu", podobnie jak powstanie sty
czniowe w „Wiernej irzece" - to 
dwa momenty najbard;z.iej tragiczne
go załamania w dziejach polskiej wal 
iki o .niepodległość. Dla Stefana Że
!l'Omskńego, podobnie jak kiedyś dla 
Mochnackiego, największym i najdo
nfoślejsrzym zagadnieniem polskich 
dziejów był ·stosunek ludu polskie
go do walki toczonej przeciw zabor
com o niepodległość. Zaczęło się od 
przysięgi „Sułkows kliego", polskiego 
jakobina, który ośwtladc.za chłopom, 
rzaciągniętym do Legio nów, że już nie 
będą brali kijów po powrocie do oj
.czyzny. Nadzieje te zawiodły; o tym 
dobrze pamięta Żeromski jako autor 
wstrząsającej , antysohldarystyc2'.nej 
sceny w „Róży" i „Opowieści o. zoł
nierzu tułaazu'', opartej na świade
ctwach autentycznych. W pięćdzie
siątą rocznicę powstania stycz.niowe
go, w „WiePnej rzece", ukaże Zerom
ski że chłopi n.ie prnychodzą z po
mo~ą walczącemu samotniie, ciężko 
rannemu, powstańcowi. „Turoń" do
tyka spraw jeszcze boleśniejszych. 
Nie tylko bierność chłopska powodo
wana krzywdą i gniewem jest tutaj 
tematem - ale i jawne skierowanie 
broni siekier i noży, przeC'iw patrio
tyczn~j części szlachty oraz emisa
riuszom Centralizacji Demokratycz
nej. 

Takie są ogólne założenia drama
tu pt. „Turoń". Poprzez osoby dwóch 
starszych bohaterów, Rafała Ol
bromskiego i Krzysztofa Cedry, utwór 
ten nawiązuje do „Popiołów". Lecz 
nie ani wydają się głównymi prota-

gonistami toczącej slię tutaj sprawy. 
Cedro reprezentuje myśl patrfotycz
ną, zaraizem jednak - tradycyjnie 
szlachetną. Nie bez lekkiej ironii tra 
ktuje go żeromskń, choć pamięta o 
czekającym go tragicznym losie. 
Kraysztof Cedro, właśdciel majątku 
Olszyna w powtlecie tarnowskim, 
gdzie się toczy akcja s.ztuki, zgadza 
się na instrukcję 1powstańczą . 

Ale przyjmując i akceptując hasła 
zniesienia pańszczyzmy oraz danin 
chłops'kkh, Krizysztof Cedro nie chce 
się wyrzec swej własności, nie god21i 
się na równość; jest dumny ze swej 
godności szlacheckiej. Do swego dzie 
cinnego, na wpół świadomego swych 
czynów syna, mów.i: „Wddzisz, chło
pstwo się burzy. Wre wśród tego tłu
mu. Powinieneś czuć to samo, co my 
wszyscy. Powinieneś zrozumieć, do 
czego dążymy. Chcemy uwłas7JCZyć 
chłopów, Z111ieść wszelkie daniny i 
ob0W1iązki. Ale to zrobimy my, paino
wie szlachta. 

Zięć Krzysztofa Cedry, Józef 
Chwalibóg, i jego starsza, t!"IZynasto
letnJ.a córka, Walentyna, są również 
rozdarci wewnętrznie. Chwalibóg, w 
dyskusji z młodą szwagierką, Wero
niką, dowodzi, że nie są mu niezna
ne idee Centraliiz.acji Demokratycz
nej: „I my, nie chwalący się, dosyć
eśmy się tych rzeczy poduczyli. Ma
soneria Karbonaryzm, Związek Sy
nów Ojczyzny, Młoda Sarmacja, 
Gromada Grudziąż, Stowarzyszenie 
Demokratów, Stowarzyszenie Ludu 
Polski ego„„" 

Chwalibóg i jego żooa rozpatrują 
tę sprawę nie z punktu wi:dzenda ide
owego, lecz praktycznego; chodzi o 
stopień czekającego ich ryzyka. Ich 
zdaniem właśnie oni, udzielający 
azylu, narażają s·ię najbardziej. Emi
sariusz: „Sam pryśnie potem, scho
wa s·ię jeszcze lepiej, przebierze za 
górala, za wędrownego Słowaka, za 
chłopa albo lllllllknie do Kra'kowa, do 
Poznania, do Poitders. Zajaśnieje w 
Centraliizacji jako bohater, drzi•ałacz, 
konspirator, podczas gdy my, nędzne, 
opo.rne szlachciury 2lnad Wisłoki, 
wciąż na tym samym miejscu, na 
oczach wszyistkiich mandata.riuszy, 

komi&ar.zy, starostów. ( ... ) Pod wła
snym nazwiis'kiem, dobrze znanym 
wszystkim szpiegom i donlQsicielOJ?." 
Oto język oportulllizmu, który Ze
romskiego gniewał, gdy się pl!Led 
wojną 1914 roku rz.nalazł w Galicji, 
który p;ętnował także w swych wspo
mnieniach. Choć Jóref Chwalibóg od 
udzliału w ruchu się nie uchyla, jego 
żona otwarcie oskarży Huberta 01-
b!'omskiego przybywającego z Fran
cji, że z jego winy n~tąpił obecn~e 
wybuch chłopski, skierowany me 
przeoiw cesarzowi, ale prrzeciw szla
chcie i powstańcom. 

Kim jest Hubert? Syn Rafała 01-
bromskdego, po piętnastu latach P?
bytu we Francji wraca .d-0 k.raJ~ 
wraz z ojcem. Wracają obaJ, „więceJ 
piechotą niż na wo~a~h'', z tęskno~ 
za krajem i z nadzieJą . od,zy~~anaa 
ojczyzny. Przywódcy em1gra~yJrn uz
nali widocznie, że tu właśme, w za
chodniej Galicji , szanse na wywoł~~ 
nie zwycięskiego ruchu są lepsze mz 
w zaborze a:osyjskim, ozy ~awet_pr:u
skim. Kraków, leżący o kilkad~1esiąt 
kilometrów, jest jeszcze stolicą. n~ 
wpół niepodległej Rzeczypospoht~~· 
R d wielonarodowej monarchn 
h!~sburskiej stanowi przeszkod~ 
mniej grożną niż carat. Ludnośc 
Wiednia się burzy, Węgrzy zgłasza
ją postulaty, Czesi, Słowa~Y. Chor
waci i Serbowie odbudowuJą swą ?~ 
rodową nierzależność. W zachodnie} 
Galicji nie ma konfliktu naro?owo~ 
ciowego, dzielącego Polakow i 
Uikraińców. Jeden tylko bł~d po
pełniono w tym rozumowaniu. ~le 
był to błąd podwójn:( nie d?cemo~ 
no oporów szlachecl.nch, tal~ich Jak 
te które w sztuce Zeromsk1ego re
p;ezentują Chwalibogowie i, . czę~ -
ciowo, ich teść . A równo~ześme ~i
ły i dynamizmu chłopskiego gme
wu. 

Hube.rt Olbromski, młody przy
wódca spiskowców. jest zdecydowa
nym i konsekwentnym zwole~
nikiem haseł demokratycznych. Wie 
rzy w lud, w niepodległość zdobytą 
dla ludu przy pomocy ludu. Narze
czona jego, młodsza córka Krzysz
tofa Cedry, Weronika, mówi, że Ra-
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fał i Hubert Olbromscy: „Szli do 
nas, do tego starego domu, ale tak
że szli wyzwolić: polskich chlopów 
z jarzma par'lszczyzny". Tc :;lowa 
potwierdza potem sarn II11bcrt w 
dramatycznej scenie z Szclc1 i chlopa 
mi, kończące.i pierws.1.y akt drama -
tu . Co ważniejsze, Huhert Olbrom
ski czynnie potwierdza doktrynr: 
najradykalniejszej części patriotów, 
którzy w żadnym wypadku nic dicie 
li podnosić: broni przeciw ludowi 
(podobnie postępowali w Hl63 roku 
głosiciele „Złotej Hramoty" na 
Ukrainie). 

„Słuchajże, wro~: u, austriacki nasz 
kacie! - mówi Hubert OlbromsJd, 
do Jakuba Szeli - ,Ta sam mam 
bror'l pr1.y sobie. Ale nic bronią bę
dziemy z polskim ludf'm wojować, 
tylko prawdą". W jakimś sensie sce
na ta stanowi kontrast ze w ;pom
nianą pped chwilą postawą Krzysz 
tofa Cedry. który ~~raz i Szeli. ż0 
jeśli czapki z głowy nie zdejmie, to 
mu ją szablą zrzuci razem z głową. 

Narzeczona Huberta, Weronika, 
podziela jego przekonania i gorąco 
ich broni wobec siostry oraz szwa
gra. 

„Jesteś, jak widzę, do :~runt u prze 
siąknięl a zapachem Centrn lizac.ii -
mówi do nie j Walentyna Chwalit.Jo
f!OW<•. - .JC'stcś piln4 uczennicq. To 
dobrze. Ułatwi ci to zgodność pozy
cia z panem Hubertem". Ale Wcroni 
ka ma chwile słabośc i, niewiary, de 
pres ji ideow0.i. Nntomiast stary Jl;1-
fał Olbromski. clwć rola jego jest 
w sztuce dość ogranic„.ona, cal.ko
wicie sic sol idaryzujc z sync•m. 

Wydaje sic. ż0 nic j0s t JJ07h:1wio
ny 711ac1.cnia fakt wielokrotnie \'! 

„Turoniu" podkre~la11y: na przelrn
na11ie i postępowanie Olbromskich 
wywarł wpływ piętnastoletni ich po
b.vt we Francji, na emigracj i. Rafał 
Olhrornski ma w chwili, gdy się roz 
prywa akcja „Turonia" - sześćdzic
sią t cztery lala: znalazł :;ie na fran 
cuskiej ziemi po powstaniu rn:n ro
ku, w którym uczestniczy! .iako czlo 
wi ek trzydziestodziewicciuletni. Prze 
myślał zai ewnc p rzyczyny listopndu 
we.i Uęs.ki. 7.a 1~lówny powód uz
nał, że przywódcy powstania nic 
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wciągnęli mas chłopskich do akcji. 
Trzydziestod w uletni syn Ilafala, 

Hubert, znalazł się na emigracji ja
ko młodziutki chłopak. Czytywał 
M ickicwic1a. Słowackiego, Lelewe
la , Worcella, pisma „Gromady Gru
dziąż". Ale ślcdzit już i rozwój fran 
cuskic.i myśli radykalnej. Porówny
wał losy Francuzów i Polaków, jnk 
to kiedyś czynił pol s.ki jakobin. Jó
zef Sulkowski. Porównanie to jest 
równie instruktywne. Niepodległość 

swoją ocalila Francja w latach Wi_gl 
!dej Rewolucji - dzięld postawie i 
akcji własnego ludu. Z le.i Francji 
przybywają teraz Olbromscy, by 
ogłosić zniesienie paószczyzny przez 
polski ruch niepodlel!:łościowy . Zaz
nac7-<i s ię więc w postawach, sytuac
ji spolcczncj, opiniach i programach 
duże zróinicowanic obozu szlachec
kiego (czy cks - szlacheckiego). 

Ze wszystkimi walczy Jakub Sze
la, niepiśmienny wódz chłopsJd, ko 
!odziej ze Srnarzowej. Autorytet 
Szeli jest wyraźny; nikt go nic mo
że zakwe0 ł :onować. Wydaje rO?ka
zy chłop<• n. którzy mają do nicg-o 
zaufanie wręcz nico/.!rn11ic10nc. W 
j go zastępstwie' c;otriwi sa ś l npo słu 

chać: każde1;0, kto im pokaże znak 
prrz.cz Szelę zapowiedzia ny. 

Czy m s ic ten autorytet tlumnczy? 
Szela ma talent przywódcy, skupio
ną sile, olbrzym ią i skondensowa
ną ent>r.['ię, zdecydowami wole. Ale 
nie !"mice na t.ym. Jest wyrazicie 
lem wielowiekowej cll!opsld0j Jcrzyw 
dy. Urnie j<) od czui:, słowam i nieod
parcie SUl!.<'stywnymi potrafi tę 
krzywdę wyra:lić: . „Ja jestem nie
piśmi('11ny chłop, ciemny kolodziP.i, 
mówi w dyskusji z Hubertem 01-
brom o.;kim. - Ale, żeby się zna
lazł taki - uic z was , ino z nas -
co by oisać umiał, a żeby nadto tak 
wszyslko pamiętał. jak Bóg pamię
ta. luby przez całe ~woje życie mu 
sial spbvwać te krzywdy. co od pra 
prad7iadów chłopom panowi e zada
li. r jeszcze by ich nie spisał (Krzyk 
potwierdzeniu w tłumie). ów „krzyk 
potwicrdz0nia" świadczy, jak traf
niC' . z jakim wyc7.uciem wyraził tu 
Szela uczucia chłooów. zbuntowa
nych przeciw panom. Także i Hu-

„ 

bert stwierdzenia Szeli uznaje za 
prawdę, choć inne z nich wyciąga 
konsekwencje. Poczucie chłopskiej 
krzywdy, tak mocno przeżytej, poz 
wala Szeli na sformułowanie jasne
go programu zemsty. 

Jakub Szela jest w tym utworze 
- nie tylko „katem austriackim" 
zaprzedanym staroście Breinlowi. 
Cudzą, , masową wielowiekową 
krzywdę swej klasy - odczuwa po
przez upokorzenie własne .. _ Wspomi 
na, ile wycierpiał, gdy się bezku
tecznie upominał, zarówno o włas
ne sprawy w sporze z dziedzicami, 
Dogus.zami, w Smarzowej. jak i o 
zażalenia całej chłopskiej gromady. 

Szela jest zatem - mimo swego 
anaHabetyzmu - postacią złożoną 
i niezwykłą. Nie tai, że przeciw ce
sarzowi występować nie będzie; je~ 
go zdaniem, tylko monarcha może 
:z.likwidować chłopską niewolę i 
lcrzywdQ. 

W dyskusji z Hubertem Olbrom
skim Szela formułuje hasła dużo ra 
dyka.lniejsze niż Le. które mu prze
ciwstawia emisariusz Centralizacji: 
„Skoro z tej całej ziemi ci ar a -
c h ów wytracę do nogi, dwory 
spalę i już ani jednego nie będzie 
nad nami, za to, że sic na naszego 
c y s a r z a porwały - wtedy po
dzieli cy s ar z grunty wasze po
między nas, każdemu po y • wno, że
by zaś żaden nie miał więcej od 
sąsiada . Bo myśmy, widzisz, te grun 
ty pazurami drapali, a krwawym 
potem jako deszczem zmoczyli". By 
Io tu hasło utopijne, jak na owe cza 
SY. a nadzieje Szeli, że rozdzielenie 
gruntów, czyli parcelacja wielkiej 
własności będzie przez Habsburgów 
akceptowana, świadozyła o nieorien 
towa niu s i ę w interesach Wiednia. 
Ale prawo do gruntu, zdobyte chłop 
si<ą pracą - to przecież hasło, ku 
l<tóremu dążył nawet Iludomski w 
ostatn im akcie „Ponad śnieg". Już 
n ic ehodzilo o wyrzec?cnie się przy
wilejów i pańszczyzny, ale i samej 
ziemi. Wyrzeczen ie w „Ponad śnieg" 
dobrowolnie - w „Turoniu" przy
biera formę chłopskiego żądania. 
Dla Żeromskiego sprawa mogła 
mieć tylko jedno z naczenie. Oto au-
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tor „Ludzi bezdomnych" wobec no
wych zjawisk historycznych .chciał 
nadać życiu narodowemu z.reformo
wam1 treść. Rudomski w „Ponad 
śnieg" - czy w zupełnie inny spo
sób Baryka w „Przedwiośniu" -
chcą uczynić Pols.kę reprezentantką 
nowe.i i śmiałe.i idei, wymagającej 
g runtownej rewizji istniejących sto
sunków. Nie wszyscy, oczywiście, tę 

myśl zrozumieli czy zrozumieć 
chcieli. 

W trzecim akcie „Turonia" przej 
muje inicjatywę postać nowa, po
przednio trzymana w cieniu: po
mocnik Szeli , jego zaufany „adiu
tant", Jan Chudy. 



Chudy zjawia się w dworze 
Krzysztofa Cedry, razem z chłopa
mi szukającymi zemsty nad szlach
tą. Dlaczego się tutaj znalazł? Nic 
nie pozwala prizypuszczać, by po
tępiał chłopskie poczynania i dzia
łał jak Wallenrood, z góry postana
wiając ratować Huberta Olbrom
skiego. Jest pańszczyźnianym chło
pem i mógłby zapewne dopisać nie 
jedna pozycję do owego groźnego 
rejestru, który obecnie przedstawia 
szlachcie Jakub Szela. Ale Chudy 
nie podziela złudzeń, dotyczących 
austriackiego cesarza. Szela instyn
lctownie wyczuwa w nim inteligen
cję i zacięte poczucie drnznane j 
krzywdy. „Masz ty swój fe r ś -
t a n d - mówi doń z galicyjska. z 
charaJcterystycznymi germanizma
mi. - Od razu-m się na tobie poz
nał. Powiedz no mi, za coś ty w 
kryminale siedział? „Na to Chudy: 
„Mandatariusza-m strzelił w gębę , 
jak się do mnie dobierał". Manda
tariusz do austriacki urzędnik. Sze
li się wydaje, źe także i ten rachu
nek może być zapłacony przez 
szlachtę. Lecz Chudy, do aasu 
sprzymierzony ze smarzewskim ko
łodziejem umie wyciągnąć wnioski 
z konfliktu, jaki miał z administra
cją austriacką. A zapewne i z tego 
wsizystJdego, co widział i słyszał w 
więzieniu. 

Chudy nie wspomina o jednej je
szcze sprawie. Jdóra dlań mogła 
mieć znaczenie. Syn Jakuba Szeli, 
Staszek, zakochał się w szlachciancę 
z tej wsi, córce Cedry, Weronice, na 
rzeczonej Huberta. Prosi ojca. by 
mu pannę pozwolił poślubić. Chłop I 
ski przywódca zrazu się opiera -
ale dość szybko ulega. Może sprawia 
to miłość do syna, a może także in
stynkt próżności. Szela szczerze i 
gorąco podziela gniew chłopski , 
głosi ideę zrównania wszystkich, 
przydzielenia jednakowych grun
tów. Ale co się stanie z dworem? 
Mimo woli, ów dumny kołodziej, 
nie zapominający o doznanych upo
korzeniach. daje się skusić myśli, 
że syn jego poślubi szlachecką panr
nę i w ogólnym zrównaniu zostanie 
przecież dokonany wyjątek: stary 
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dwór Cedrów wraz z ich córką od
dany będzie rodzinie Szelów. 
Otóż na owe plany patrzy, roz

mowom o nich się przysłuchuje, ich 
małomówny świadek „adiutant" 
Szeli, jego wtajemniczony zastępca, 
Chudy . Gdy Staszek przynosi ojcu 
pierścień Krzysztofa Cedry z krwaw 
nikiem i herbem i gdy Szela wsu
wa go sobie na palec, Chudy zauwa
ża: „Wam śp i I u j e w tym pier
śeieniu". Widocznie pr.zywódca do
słuchał się jakiejś ironii w tej mya
dze, gdyż postanawia rzecz wyjaś
nić: „Chytryś ty! Pochlebiasz mi i 
myśli sz se, że ja taki głupi, jako ty 
myślisz. Ten sygnet jest mi teraz 
potrzebny". Ale Chudy myśli sobie 
zapewne. że intencje .Jakuba Szeli 
jak by je tamten chciał przedstawić. 
nie są ta k czyste i bezinteresowne, 

Tytuł dramatu - „Turoń" - zo
stał zapożyczony od ludowego, chło
pskiego obrzędu, dobrze znanego w 
tej części Małopolski , gdzie się roz
grywa akcja sztuki. Obrzęd ten nie 
ma w „Tur<miu" symbolicznego tyl
ko znaczenia. Odgrywa przecież ro
lę przebiegu wydarzeń, gdyż dz;ięki 
maskaradzie obrzędowej , w pr:zebra
niu „Turonia", Kozy i Żórawia , Hu
bert Olbromski, wraz z kilkoma spi
skowcami, dostaje się w akcie pier
wszym niepostrzeżenie do dworu 
Cedrów, d w tym samym przebraniu, 
razem z Weroniką Cedrówną i Chu
dym, udaje im się pod koniec dwór 
ten opuścić. Otóż wiadomo, że wła
śnie w tych latach, gdy „Turoń" po
wstał, wielki ludowy artysta i orga
nizato.r, Jędrzej Cierniak, tworzył 
niez;;ipomniiany teatr ludowy, nowo
cześnie pomyślany, oparty przede 
wszystkim na widowiskach obrzędo
wych. Zarówno Osterwa, który „Tu
ronia'', natychmiast po napisaniu, w 
„Reducie" wystawił, jak d Leon 
Schiller, który w tym teatrze praco
wał, żywo się interesowald ekspery
mentem Cierniakowskim. Także i 
Żeromski był tym sprawom bliski i z 
uwagą obserwował prace Cierruiaka. 
Oczywiście - sprawa owego obrzę 

du ma w dramacie Żeromskiego ma 

„ 

czenie także i symboliczne. Sam pi
sarz o nim wspomina, i to ustami 
najbliższej sob:ie !ideowo postaci -
Huberta Olbromskiego: „Stary Tu
roń innych już spraw stał sdę sym
bolem. Oto chłop polski pokonał cha
ma w samym sobie. P-0k<>nał w sobie 
rz:wier!Zę!" Niegdyś obrzęd ten miał 
bowiem wyrażać hołd dla siły myś
liwca, pokonującego dz.ilciego „tura". 
Subi'imacja instynktów. 

Ale w optymistycznym zakończe
·niu srz.tuki jest pewien zgrzyt. By 
przywódca powstańczy razem z na
rzeczoną i Chudym mogli się wydo
stać poprzez warty zwolenników 
Szeli, musi w tym dworae i w lochu, 
gdzde poprzednio trzymano Huberta, 
pozos tać zakładnik. Będrz:i.e nim, z 
wyboru owej trójki a za własną zgo
dą, jedna z najdziwniejszych postaci 
utworu, osiemnastoletni, niedorozwi
nięty, pogrążony w swych dziecin
nych snach marzyciel ł „niedorajda", 
młodszy syn Krzysztofa, Xawery. 
Zosta•nie rzucony na pastwę Szeli i 

jego gniewu. Choć miał on rz;awsize 
sympatię chłopów, nie trudno się do
myślić, że teraz zginie i to straszną 
śmiercią, dndęty piłą. I mimo woli 
budzi się w nas protest przeciw temu 
zakończeniu. 

Znalazło tu wyraz zjawisko, które 
dawni krytycy nazywali „okrucień
stwem Żeromskiego", a które Stani
sław Adamczewski analiwwał w 
książce pt. Sztuka pisarska Stefana 
Żeromskiego, w rozdziale Dysonanso
we widzenie świata. Adamcrzewski 
mówi o okrucieństwie Żeromskiego 
w snuciu historii swyC!h bohaterów 
li cechę tę pnzypisuje niechęci do 
konwenansu, do łatwych rozwiązań. 
M<>że jednak w ofierze biednego 
chłopca jest trochę i z atmosfery Do
stojewskiego, zawsze Żer-Omskiemu 
bliskiej. 

WOJCIECH NATANSON 

(Fragmenty rozdz. VII książki „Stefana 
Żeromskiego droga do teatru". Warsza
wa 1970. „Czytelnik") 



ZDZISLAW GIŻE.JEWSKI 

ŻEROMSKI NA NASZEJ SCENIE 

Mogłoby . się wydawa~ , że tea t r ~iel ~
nogórsk i, jako plaeowka młoda 1 m e 

obros ł a jeszcze zby t wielkLm i tradycja.mi 
'Za raz w początkach swojej d ziałalnośc i 

sięgnie do tiwórozośc i St. Żeromskiego i 
to Po tak podsbawowe właściwie pozycje , 
jak „Uciekła mi przepióreczka" ozy „Suł 

kowsk i" . Talk s ię j ednak nie stało, m imo 
że , j ak pam iętaim, o utworach tych dy
sku towa ł o się zarówno w ok resie dyrek
t u r y z. Koczanowie"Za, jak i jego nas tęp

ców. Może .na fakt nie w ys tawienia tych 
premier V.'[) ł ynęła świadomość ówczes
nych trudnośc i o bs adow ych, może to , ż e 

nasi te a t ra ln i sąsie-dzi IW Gor zOIW'ie też 

przygotowywali Żel'omskiego , a może 

chęć nadążen i a za n01Wościam i r epe r·tua
r·owyim i i IP-0 1psos tu b rak p r zeko nan ia 
do dram atopisarst wa Żeromskiego. Bo 
i to ip r zecież możliwe . Nie wiadomo. 

w <każdym r a zie dopie ro w 10 lat od da
ty za ł ożen ia tea t ru w Zielone j Gó r-ze , n< 
jeg0 scenę wprowad zono, sze r o.ko k iedyś 

dyS\k ut01Wany, „Ginzech", d ramat w tr zech 
a ktach w opracowa ni u Leona Kruczkow
skiego, al e bez aktu IV, do.p isanego prze1 
a utora opracowania, a ta k kontrowe r
syj n ie p.rzyj ę tego p l'zez kry tykę i publi 
czność. Warszawska pra premiera „Grze
ch u" (Tea t r Kame ra•lny , r . 195.1) zyskała 

sob ie ·zn akomi tą obsadę, z niezaipom.n ia
n Y'm Alek.sandirem Zelwerowiczem w To
li J as'luowicza na czele. w dra<macie 
tym, są role , które inte resuj ą każdego 

aktora , mogą ·być sp rawdzia.nem jego 
moż l iiwoś ci i stąd też niej eden tea·tr de
cydawał s i ę na 1tę s ztuk ę , poza inny m i 
oczywiśc ie as pektami. 
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7ielonogórska premiera „Grzechu" od
by ł a się 18 łi s topa'Cla 1961 r„ za ka<:lencji 
d y rektora Ma nka Okopińskiego, Jn l< 
zwyk le w OIW Y·Ch la<tach, 1Prenniera po
przedzo na była wprow-adzający,m felie
tonem zaimieszczonym w „Gazecie Zielo
nogónskiej" (nr ·274) . Pl"zyipomn ij.my teraz 
obsadę „Grze chlu". Jaskl'owi-cza grał St. 
Cy.narski. Jego dw.ie cól"ki: Ogrodzką -
Halina Lubicz, Annę - Hanna Wrób
lów.na. W TOI-i Zorn Parmen wystąpiła 

S tanisława Kwaśniewska. Nauczycielkę 

Jan imę grała Lena W.izłło, a Bukowicza 
na zmia nę J ózef Fry~lewicz i Maciej 
Dzie nis iew icz. Lokajem był Józef Michal
cew icz. Scenokrafię zaprojektował Cze
s ł aw Kowalsk i, a reżyset"i·a spoczywała w 
rękach Tadeusza Mroczka. 

„Grzech" cieszył się 1powoozeniem u 
p ubl ic2111ośc i tl2.833 w idlzów n a 4.: p r z:id
s tawien iach), a stosowaine w ów:czas for
m y reklamy w IPOOtaci u'lote'k zawierają
cych miesięczny repertua-r teatru, docze
kał y się n aiwet anegdot y. w stałej rub
r yce „Wln~ronka" 016. lil.61.), zamieszcza 
nej w „Gazecie Zielonogórskiej", znalaz
ła się notatka pt. „Konduk·t rrra12:!". A oto 
jej treść: „Wpada <Zgłodniały do „Palo
my", rzuca s i ę gorączkowo do stolika, 
S2'Uka jadłospisu i od razu znajduje po<:! 
szkłem następujący 1zestaw: „Ł :1 7. n ia ", 

„Gr,zech" , ,;Kondukt". .Na grzech geść 

jest za głodny, wybiera więc „Kondu.Jct". 
A wszystko to na zasadzie: nie s3mymi 
śniadaniami wiedeńskimi człowiek żyje''. 
Żądło saty ry skierowane zresztą było 
raczej pod adresem gasbrono:m.ii„. Kąśli
we uwagi znala zły się za to w recenzji. 

1 

J 

1 

J 

Już sam tytuł inie brzmiał zachęcająco: 

GRZECH nie want ~rzechu". Irena Ku
~ick·a tak pisała m.in. „Chciala:hym poo 
ważyć słuszność .wyboru sztuki. Wydaje 
się, że chcąc pokazać w.idzowi żero'.11-
sk.iego jako dramaturga, można było s i ę

gnąć do jego póżn iejszych utworów sce
nicznych. (-) Można się zgodzić, że w 
samej wymowie obyczajowej i i>POłecz

neJ „Grzech" jest jaki:mś dokumentem 
epoki, ale wszystk-0 to już zbyt dobra:e 
12:namy i ze sceny i ·z literatury. (-) 

Gr,zech" reżyserOIWał Tadeusz Mroczek 
;· chyba sbusznie pooszedl do sztUk.i w 
ten sposób, że uwolnił Ją z dopisanego 
aktu i starał się coś .niecoś pnzywrócić 

z oryginaLnego Żeromskiego. Przedsta
w ienie jest poiprawne - z wyją,bk:iem I 
aklbu - utrz:;unane w ·realistycznej kon
wenc'i (-) Na pewno slusz.nie skoncen
trow~I · reżyser swoją uwagę na Panmen i 
Bukowiczu, bo ostatecznie są to na(j.bar
d ziej dra.p.ieżne i ciekawe post·acie w tej 
sztuce. Scenograf potrakltował swoje za
danie zgodnie z zamysłem reżysersldm i 
oprawił „Gr,zech" tyle realistycznie, co 
ubożuchmo. Pierwszy al<;t sztiuld wy.padł 
słabo, żeby nie powiedzieć amato rsko, 
później akto!'1zy ITTa'hr·aJi ja.koś chęci do 
Grzechu" ~ rzecz toczyła się gładko. 

~iekawą postać Zofii Par.men, acZlkol·wiek 
może ·zbyt demoniczną, zbyt łatwą do roz 
szyfrowania, stworzyła Sława Kwaśniew
ska. Starał się jej dorównać, niezbyt 
udalnie zwłaszcza w I a.kcie, Józef Fryź

łew.icz .lako Bukowicz, póżniej chyba roz
smakował się w roli i w ostatniej scenie z 
Anną był cieka.wy jako człowiek miota
ny sprzecznymi uczuciaimi. Hanna Wrób
lówna potrakto.wała melodorama1tY'C'zną 

postać Anny z dużym dystansem i kult':'._
rą, zwłaszcza w scenie odejścia z domu 
siostry. Nie szezędzil sobie natomiast 
melodramMycznych efe.któw S.tanlsław 

CY'narski, z.nany skąd ;nąd jako a·ktor, 
który potrafi w"ruszyć innymi, hardziej 
wybredny.mi środk·ami. Wanda Ogrod>zka 
natomiast zn•alazla dobrą interpretaitorkę 
w Halinie Lu'bicz. Ładnie wyglą'Clała Le
na Wizłło. Nic więcej, mimo najlepszych 
chęci, 0 „Grzechu" ani 0 Jego wystawie
niu powiedzieć się nie da". („Gazeta Zie 
lonogór.ska", 25-26. 11. 1961 r.). 

A co pow.ied'Zial AMI w styc:aniowym 
(1962) numerze ,,Nado'Cl!'1za"? „Przedsta-

wienie, owszem, poprawne, ale bez więk 
szych amhic]'i. Może dlatego, że melodra
mait? (-) W swnie „Grzech" nie wart 
grzechu, jak głosi dowci!P'ny tytuł felie
tonu w „Gazecie Zielonogórskiej ' '. 

z uwagi r a to, że o zielonogórskim 
GRZECHU nie ukazały się wzmianki w 
innych, niż lokalne, czasopismach, zaj
rzyjmy jeczcze do listu, Jaki na adres 
teatru wys·. osował z Międzyrzecza kpt. 
Józef Furmanek, nieżyjący już cl 2.is :aj, 
wiilelce zasłużony działacz, miłośnik Mel
pollll~ny, a i nieco oryginał. Godzi się 

podkreślić , że iautor uważał tę pisemną 

wypowiedź za sprawę niejako osobistą 

pomiędzy nim a teatrem, lecz po upły
wie czasu w ustnej roz'mowie zgodził się 
na ewtł. publikację dla celów pamiętni
karsko-teatrologicznych. Właśnie nadarza 
się takia okazja. „ 

List jest bard7!o obszerny, więc podaję 
tylko niektóre jego fragmenty. „Widzo
wie 'Opuścili przedstawienie p.od tak sil
nym wrażeniem, jakby opuścili uroczy
stości odbyte w jakiejkolwiek świątyni. 

Jeszcze długo w noc deb-atowano nad 
piękną grą znakomitych artys~~k i arty
stów, b-ardoo nam do gustu przypadają
cej sztuki. Wiem o tym, oo dziś w cią

gu dnia rozmawiałem z obywatelami, któ 
rych poprzedni.o zachęciłem do odwie-dze 
nia przedstawienia; wszyscy bez jakiego 
kolwiek wyjątku wyrażali się w superla 
tywach o występie. Miałem okazję poroz 
mawiać przypadkowo z obywatelem z 
m. Swiebodzina, gdzie poprzednio odby
ło się to samo przedstawienie i tam rów 
nież istnieje mniemanie, że gra artystów 
była b. dobra, a sama sztuka przypadła 
do gustu mieszkańcom Swiebodzina. za 
tym kropka„. i koniec? A właśnie„. Ż'~ 

nie ma końca, dopiero ma nastąpić, po 
omówieniu artykułu p. I. Kubickiej, u
mieszczonego w „Gazecie Zielonogór
skiej" w nr 280 z dn . 25/26 bm. Już sam 
tytuł ar1ykulu „GRZECH nie wart grze
chu" bI'Zmi trochę po „picasowsku". Ze 
ongiś autor Żeromski w konkursie został 
pominięty milczeniem, jeszcze nie dewo 
dzi, że nasi ojcowie mieli rację. (-)„. 
dlaczego p. Kubicka „chciałaby poowa
żyć słuszność wyboru sztuki?" Bo jej 
wydaje się, że „chcąc pokazać widzowi 
żeromsk<iego Jako dramaturga, m-0żma 

było sięgnąć do jego późniejszych utwo 
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rów scenicznych". A nam wiadomo pro
wincjonałnym, któl'IZY wprawdzie nie 
mamy daru pisania reQ2nzjll, to jednak 

Żeromski we wszystkich utworach nam 
się podoba, włącznie z „Grzechem". In
ne utwoTy będą później, przecież PTZL 
Jest ruchl•Lwy i zna apetyty widzów, czyż 
nie? Dalej p. Kubicka pisze „Są utwory, 
które nieodW°ołalnle się starzeją i tadne 
zabiegi nie są w stanie pnywrócić im 
rumieńca aktualności". To dlaczego lu
dzie żyją na świecie tak, jak żyli Adam 
i Ewa? W zasadzie nic się nie zdarzyło, 
co by było mo:l!na uważać za „nowe". 
(-) A więc niechaj istnieje nadal nasz 
poczciwy Żeromski i jego „Grzech". A 
mo:i= właśnie tenże „Grzech" d·ziala wy 
chowawczo? Chyba tak, bo „wpadunek 
miło.sny" jest przedstawiony w kultural
nych formach, zupełnie nadających się dla 
naszej wyrobionej młodzieży. (-) Ale 
gdyby nawet zaistniaf fakt wśród wi
dzów uronienia jednej i drug.iej łezki, to 
przecież lllLe można tego przeholować do 
twierdzenia „ze wszystkich kątów sali 
rozlegały się szlochy„.". W każdym razie 
w Międzyrzeczu tych szlochów nie było, 
zaistniała natomiast kulturalna cisza 
wśród widzów, który się dopiero ocknę
li, kiedy światło zablysł-0. Na temat ob
sady ról, samej gry aktorów itd. nie za
bieram gł-OSU, j=stem za ubożuchny w 
znawstwie w tym kierunku. Jedn-0 Jed
nak z życia praktycznego: łatwiej komuś 
poplamić piękne odzienie, jednakże po 
tym bardzo trudno jest plamy te usu
nąć. Zdaniem międzynzeczan (podobnie 
też i świebOd2Jinian) aktorki i aktorzy, 
od najgłówniejszych ról d-0 ubocznego 
lokaja, grali wszyscy nienagannie, z 
przejęciem, bardzo naturalnie, czyli ku 
wielkiemu .zadowoleniu widzów. I ten 
moment niechaj Szan. Artystom będ2Jie 
zachętą do kontynuowania pr:ll2dstawień 
wg ułożonego planu„. (-) Rączki całuję 
pięknym Paniom (szczególnie mocno prze 
milej „Annie" l energiczn10-sękowatej 

„Wandzie"), Szanownym Panom pięknie 

się kłaniam, szczególnie nisko p. Stani
,sławowi Cynarskiemu, Jubilatowi. Ukło 

ny dotyczą również utalentowanego reży 
sera p. Mr.oczka i wszystkich innych 
współpracowników. Dla czcigodnej Dy
rekcj.i PTZL załączam wyrazy wysok.ie
g-0 poważania". 

Poza „Grzechem" nie wystawiono więc 
dotychczas na naszej scenie żadnej in
nej pozycji Żeromskiego. Trzeba jednak 
odnotować, że w r. 11%4, kiedy to przy
padała 100 !'ocznica Ji=go urodzin, Teatr 
przy wspólpracy Orkiestry Symfonicznej, 
Lubuskiego T·owarzyslwa Muzycznego, 
Lubuskiego Towarzystwa Kultury, Od
działu Zw. lJit. Pol. i Wydz. Kultury Pre 
zydium MRN _ zorgan•izował KONCERT 
MUZYKI I SŁOWA. Złożyły się nai'1 ut
wory muzyczne w wykonaniu Orkiestry 
Symfonicznej pod dyr. Zygmunta Hassy 
(Uwertura i polonez z opery „Kr.akowia
cy i górale" J. Stefaniego - G. Fitelber
ga, „Mala suita" w. Lutosławskiego i u
wertura koncertowa „Legenda Bałtyku" 

F. Nowowiejskiego) oraz fragmenty z 
„Dzienników" i „Przedwiośnia" czytane 
przez zielonogórskich aktorów - Irenę 

Hajdel i Jerz11go Glapę. Ci sami wyko
nawcy zapre21=ntowali również scenę z 
aktu II „uoiekla mi przepióreczka". Goś 
cinnie wystąpili ak1orzy wroclaw.scy: I. 
Remiszewsk<a, z. Bielawski, A. Wykręto
wicz, B. Borkowski i P. Kurowski. Przed 
stawili oni frag'm. aktu I „Popiołów" w 
dramatyzacji J. Broszk<iewicza i w reży 

serJ.1 Marii Straszewskiej. Kostiumy pro 
jektował St. Bąk.owski. w KONCERCIE 
zastosowano również p!'oj=kcję filmową, 

zmontowaną przez Floriana M>0caka. O
prawę plastyczną całości przygotował An 
drzej Regulski. KONCERT MUZYKI i 
SŁOWA odbył się 30 listopada 1964 r. 
Układ dramaturgiczny, reżyseria l sle>
w-0 wiążące: Zdzisław Gliżejewskl. 
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HENRYKA DOBOSZOWA 

Właśnie wyszedł przed chwilą ... 
,„ .. jeszcze jego papieros 
pokój dymem napełnia -
jeszcze cienie od gestów -

13 SIERPNIA zmarł nagle w pełni sił twórczych Stanisław Cynarski. 
Ta śmierć zaskoczyła wszystkich. Jeszcze Jego nieobecność w tea trze nic 

stała się faktem dokonanym. Nadal jest królem Learem i ojcem Anastazym 
z dramatu 1\ ruczkowskicgo. Plany repertuarowe zielonogórskiej sceny zwią
'-anc są z Jego osobą. Dublera nic przewidziano. Ponieważ Stanisław Cynar
ski nigdy nic miał dublerów. Jego śmierć j es t niepowetowaną strntą dla 
Ziclonogónkicgo Teatru. 

Niedawno rozmawialiśmy właśnie o rolach, które zagrał i o tych, ktflrc 
11rzyjdzic Mu zagrać. Było to przccł Międzynarodowym Dniem Teatru. Zgo
tlził się chętnie n a spotkanie i przyniósł z sobą plik starych fotografii, afi
szów, programów teatralnych, plik wspomnień z życia na scenic. Bo scena 
była Jego prawdziwym życiem, tym autentycznym, które daje poczucie is t 
nienia. 

„Teraz jestem królem Learem - powiedział - każdy uczeń szkoły aktor
skiej marzy, by zagrać kiedyś główną rolę w tym dramacie Szekspira. I ja 
właśnie gram. Choć nawet nic marzyłem. Nie chodziłem zresztą do szkoły 
aktorskiej". 

Na scenic znała.zł się właściwie przypadkiem, po wojnic ludzie odczu
wali głód kultury, nic funkcjonowały jeszcze wówczas w Zielonej Górze 
wyspecjalizowane placówki takie jak tea.tr. Posta.nowiłi więc razem z przy
jacielem J ózefem Żmuclą stworzyć robotniczy zespół teatralny przy Pol
skiej Wełnic. Stanisław Cynarski pracował tam po demobilizacji z II Armii 
Wojska Polskiego. Zespół na.zwali „Reduta", w roku 1951 narodził się z nie
go zawodowy teatr. 

„Tym sposobem - mówił w cza.sic tamtej rozmowy, którą będi: teraz 
wspominać jako rozmowę ostatnią - i ja się narodziłem. w wieku 3<1 lat. 
Odnalazłem, jak to mówią, swoje przeznaczenie. Po łatach zdałem egzamin 
eksternistyczny w szkole aktorskiej. Bylem Majorem w „Damach i Huza
rach" Fredry i Radostem w „$łubach Panieńskich", w „Zemście" grałem 

dwie role: Cześnika i Dyndydalskiego. Bawiłem ludzi facecjami jako Pa.n 
Jowialski. Lubię tych pełnokrwistych szlachciców, ten świat spatynowany 
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przez czas, jakby nierealny. Takie to pogodne, że chce sii; za:ncć tamtym 
ludziom głębiej w uczy, a gdy milczą, uszczypnąć, żeby sprawdzić, czy luzy
kną. Kreowałem główne role w „Panu Damazym" Bliziiukicgo i „Johnie 
Gabrielu Borkmanic" I bsena. Borkmana nazywa.no Napoleonem bankierów; 
to człowiek silny, moralność zastąpilo mu dziesięć przyk12a1t bogacenia się. 
Przegrał z samym sobą. Wszyscy go nienawidzą, ja też, lecz i staram się 
zrozumieć. To dla aktora sza.osa, żeby dotrzeć do prawdy. Bylem Majorem 
w „Fantazym" Słowackiego, człowiekiem o szlachetnym sercu .. Jako Sokra
tes w „Obronie Ksantypy" Mor~tina szukałem kamienia filozoficznego, na 
którym oparłby się świat. Obojętny na codzienność, tańczący Sokrates. Mą
dry czy nieludzki? Nic wiem. Może dziś zagrałbym inaczej. Mam ju.i; 56 łat, 
wtedy miałem <16. W „Niemca.eh" gra.Iem Iloppego, a w „Pierwszym dniu 
wolności" zbankrutowanego shrcgo doktora. Bliskie są mi postacie pro
stych ludzi, wbrew własnej woli zamotanych w histori<;, zd.cphnych przy 
okazji, przcci<;tnic tchórzliwych, przccii;tnie odważnych a z natury dobrych. 
Lituję się nad nimi. Są najbardziej podobni do nas. Grałem śmiesznego sta
ruszka w sztuce Różewicza i dwuznaczną postać niewyżytego profesora w 
„Lekcji" Jonesco, w „Meteorze" - wielkiego pisarza, Laureata Nagrody 
Nobla. Przyznam się, że ta postać budzi we mnie dziki sprzeciw, śmierć 

należy nam sii: mniej jadowita.. 
Grałem ponad sto ról. Miałem do wyboru tyle koncepcji życia, karier 

i losów. W teatrze możesz zostać królem i przez dwie godziny jesteś nim 
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i.a.prawdę. Masz szansę zginąć jako bohater, choć prywatnie„. już na trze
cim piętrze dostajesz zadyszki. Grasz żebraka, więc powinieneś nauczyć się 
pokory. Niezwykła przygoda. Próbujesz wszystkiego, co jest możliwe, gdy 
tymczasem inni odgrywają ciągle tylko jedną własną wersję, może bylejaką, 
może wspaniałą, ale tylko jedną, i marzą, co by było, gdyby mogli uciec 
od siebie. Aktorom się uda.je. Lekarze twierdzą, że to najzdrowszy zawód 
na świecie, choć praca m1>rdercza. Jest nawet met'oda leczenia chorych, 
psychodrama. Żyć intensywnie. Przecież każdy tego pragnie". 

Nie wiedział, że ta intensywność przecież niszczyła Jego serce. 
Był królem, bohaterem, żebrakiem i błaznem. Znakomitym aktorem. A 

przy tym człowiekiem skromnym, pracowitym i koleżeńskim. Aktorzy i re
żyserzy mówilł, że pracować z Nim to przyjemność. Zmieściłby się w każ
dym teatrze i repertuarze. Autentyczny i ciepły. O rzadkim emploi aktora 
mięsistego, mocnego. 'Ilale.nt o szerokiej skali: wrodZGna vis comica, a jed
nocześnie oszczędność gestu i margines na wieloznaczność, gdy stawało przed 
Nim trudne zadanie w tragedii. 

Ale pozostał wierny scenie, która Go odkryła. Znalazł swoją publiczność. 
Gdy wchodził na scenę towarzyszył Mu szmer, gdy schodził rozlegały się 

ciepłe brawa. Dla zielo,nogórskiej widowni był nie tylko utalentowanym 
artystą, nie gasnącą gwiazdą w zmieniających się z roku na rok konstela-
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cjach aktorskiego zespołu. Był legendą, kamieniem węgielnym tego Teatru. 
„Jak ten czas leci - zamyślił się w rozmowie - a ja wciąż tkwię na 

tej samej scenie. Niektórzy mówią, że się opatrzyłem, może i tak, inni przy
chodzą za kulisy z kwiatami, głównie młodzież ... " 

I młodzież najtłumniej przyszła pożegnać Go w dniu pogrzebu. W gma
chu Teatru po raz ostatni odbył spotkanie ze swoją publicznością. Może 
nawet nie wiedział, że jest tak liczna. Przez wiele godzin przed trumną 
w żalu i pokorze przechodzili ludzie, nieśmiało składali kwiaty. A przed 
Teatrem zebrał się wielki tłum, żeby jeszcze raz złożyć hołd Jego sztuce. 

* * • 
„ Teraz chodzę i chodzę, i 

przypominam sobie jego sło
wa, i jak las podateński szumi 
w mej głowie ta rozmowa". 

Powiedział wtedy nieoczekiwanie: 
„Czy była pani kiedy w pustej sali teatralnej wieczorem, gdy na widowni 

i na scenie wygaszono już światła po przedstawieniu? Bo wie pani, mnie 
się wtedy zawsze wydaje, że spoza kotar wyjdą zaraz postacie wszystkich 
zagranych tu spektakli, tr,agedii i komedii nowych i dawnych epok, bo teatr 
jest stary jak świat, og11omna galeria ludzkich typów, zaplątanych we wła
sny los, i że podniesie się rwetes. To niesamowite wrażenie. Jakbyś się 

znalazł na cmentarzu i czytając napisy na grobowcach, wskrzeszał umarłych. 
To oczywiście złudzenie. Bo naprawdę to a.ktor umiera. doszczętnie. Zostaje 
recenzja, wyblakłe wspomnienie, wysychająca kropla legendy. My aktorzy 
jesteśmy bardzo śmiertelni". 

Tak powiedział i odszedł. 
Nie odszedł zupełnie. Pozosta.ł legendą. Kia.mieniem węgielnym tego 

Teatru. 

HENRYKA DOBOSZOWA 

W. ezerwcu br. zespół redakcyjny „Nadodrza" przyznał, dziewiątą już z kolei, 
swoJą doroczną nagrodę za wybitne osiągnięcia twórcze. ujawnianą i wręczaną 
tradycyjnie l października. Nagrodę tę otrzymali dotychczas: archeolog Edward 
Dąbrowski. ówczesny reżyser i dyrektor naszego teatru Marek Okopiński, pi
sarz szczególnie zasłużony dla Ziemi Lubuskiej Eugeniusz Paukszta. gorzow•_.'.< i 
artysta-malarz Jan Korcz. historyk Władysław Korcz, prezes Lubuskiego Tow:7-
rzystwa Naukowego prof. dr Jan Wąsicki, poeta i tłumacz Eugeniusz Wacho
wiak, senior polskich i lubuskich 1>isarzy Włodzimierz J{orsak. W 1970 rolrn 
przyznano tę nagrodę wybitnemu aktorowi naszego teatru - S ta n is I a w o
wi C Y n ars kie mu. Zwyczaj późnego ujawniania tej nagrody spraw ił, że 
laureat nie dowiedział się już o niej, nie mógł już jej odebrać osobiście. 
Wręczenia nagrody Wdowie, pani Stefanii Cynarskiej dokonali przedstawicie

le redakcji - red . naczelny Bolesław Soliński i red. Henryka Doboszowa w to
warzystwie dyrektora Jerzego Hoffmanna. Na specjalnym wieczorze, zorgani
zowanym z tej oh:azji \V redakcji „Nadodrza" z udziałem przedstawicieli władz, 
teatru i zespołu redakcyjnego, dyrektor Hoffmann stwierdził, że nagroda, przy
znana przez redakcję Stanisławowi Cynarskiemu, nakłada szczególne zobowią
zania na tych, którzy zostali. 
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