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TEATR TARNOWSRI 

W NOWYM SEZONIE 

Chcielibyśmy bardzo, aby sezon 197211973 zapoczątko
wał lepsze lata Teatru Ziemi Krakowskiej im. L. Solskiego 
w Tarnowie. Mamy pewne podstawy, aby przypuszczać, 
że tak może się stanie . A więc: zespół Teatru powiększy! 
się o 22 aktorów z różnych ośrodków teatralnych w kraju 
(Kraków, Kielce, Częstochowa, Warszawa, Lublin i inne) 
oraz 6-ciu absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły. Te
atralnej i Filmowej w Łodzi; mamy 6-osobową kadrę re
żyserską, złożoną w większości z młodych, ale doświadczo
nych realizatorów; w 1973 r. Teatr otrzyma nowy, grun
townie przekonstruowany budynek. 
Działalność Teatru będzie zmierzać nie tylko do podnie

sienia poziomu prezentowanych przedstawień, ale i do 
zwiększenia, mówiąc językiem handlowców, asortymentu 
sztuk. Mamy zamiar niejako podzielić naszą działalność na 
kilka kierunków: 1) scena powszechna (widowiskowo., lite
racko możliwie prosta, inscenizacyjnie nieskomplikowana; 
np. widowisko taneczno-muzyczne „Kulig", ciekawa, zwią
zana z regionem tarnowskim sztuka Stefana Żeromskiego 
„Turoń" i inne); 2) scena kameralna dla tekstów i insceni
zacji trudniejszych (np. „Kondukt" B . Drozdowskiego); 
3) scena objazdowa (małoobsadowe sztuki w rodzaju: „Ba
lik gospodarski" Zablockiego, z umowną, skromną sceno
grafią; chcielibyśmy docierać z tymi przedstawieniami 
nawet do takich miejscowości, które nie dysponują sce
nami teatralnymi, ale posiadają, powiedzmy, szkolną salę 

gimnastyczną itp.); 4) scena dziecięca; 5) scena mlodzie
żowa, o której pozwolimy sobie nieco więcej powiedzieć. 

Będzie to scena przeznaczona zwłaszcza dla mlodzieży 
szkól średnich (ogólnokształcące i zawodowe). Mamy bo
wiem zamiar prezentować na tej scenie sztuki z zakresu 
lektury szkolnej. Odmiennie wszakże od dotychczasowej 
praktyki chcemy te sztuki pokazywać młodzieży. Zadaniem 
tej sceny będzie sprowokować młodzież do myślenia w te
atrze o samej literaturze demonstrowanej na scenie, jak 
również sprowokować do myślenia o sposobach przekazy
wania tekstu literackiego przez teatr. Chcemy udowodnić, 
że teatr ma ogromne możliwości różnego interpretowania 
tego samego tekstu, a więc, że jest on ciągle żywą, 'świeżą 
sztuką. 

Po przedstawieniach przewidujemy dyskusje z młodzie
żą na temat spraw związanych ze sztuką, obejrzanych form 
teatralnych itp. Oczywiście, przedsięwzięcie nasze będzie 
wymagalo ścislej wspólpracy ze szkolą, zwlaszcza z polo
nistami. 

Mamy prawo przypuszczać, że inicjatywa PTZK pomoże 
szkołom w rozbudzeniu u młodzieży zainteresowania lek
turą, a nam, pracownikom Teatru, pomoże z czasem zdo
być widza świadomego form teatralnych, z łatwością od
bierającego najbardziej wyrafinowane inscenizacje. 

Niestety, nie wszędzie będziemy mogli zawieźć produkcję 
tej sceny, która dysponować będzie spektaklami raczej 
rozbudowanymi obsadowa i scenograficznie. Zmieścimy się 
zaledwie na okola 10-ciu scenach w województwie (np. 
Oświęcim, Chrzanów). Cieszylibyśmy się więc, gdyby orga
nizowano wycieczki do nas, do Teatru, na spektakle 
szkolne. 

Nasze informacje tu zanotowane są skromne, w pełni nie 
wyjaśniają naszych zamierzeń, ale może choć w części 
sprawią one, że spoleczność Tarnowa i województwa 
będzie oczekiwała wraz z nami ich spełnienia. 



JAN GOLKA 

PIESŃ DO " 
TURONIA" 

(fragmenty) 

WOJCIECH NATANSON 

ŻEROMSKIEGO POTRZEBA 
I WIZJA TEATRU 

Miała to być lekka zima 
W osiemset czterdziestym szóstym, 
A tu śniegi, mróz, zawieja, 
Drogi nima - świata nima. 

Polskim panom się zachciało 
Robić swój, ślachecki spisek. 
Trzem zaborom wolność wskrzesić, 
By ludowi ją się dało. 

Wszystko skrycie ustalono: 
Wiesiołowski dla Galicji. 
Tarnów trzeba brać po nocy. 
W każdym dworze spisku łono. 
(„.) 

Wiadomo, że za młodu, między dwudziestym a dwudzie
stym czwartym rokiem życia, Żeromski pragnął zostać 

aktorem. Czym wytłumaczyć to powołanie u studenta we
terynarii, który niedawno przyjechał do Warszawy, i już 

mocno przeżywał potrzebę wypowiedzenia się - pisar
stwem? Można by zwrócić uwagę na pewną., o kilka lat 
wcześniejszą, notatkę, zapisaną w „Dziennikach". Żeromski 
opowiada tu, że 5 IX 1882 roku recytował wobec kilku ko
legów jedną ze scen „Marii Stuart". Po wyjściu na ulicę 

poczuł nagły zawró~ głowy. Równocześnie zrozumiał, że 

gdyby dłużej potrwała owa recytacja mógłby zemdleć. 
Nie było to wydarzenie odosobnione, wyjątkowe. „To 

samo, w mniejszym lub większym stopniu, powtarza się 
po każdej deklamacji" - notuje Żeromski. Po każdej: moż
na więc przypuszczać, że nie tylko tekst tutaj działał. 
Emocja, spowodowana publicznym występem, potrzeba 
przekazania słuchaczom tego, czego się doznaje, co jest 
źródłem artystycznego przeżycia , powoduje za każdym ra
zem wstrząs nie tylko fizyczny , ale i psychiczny. To nie 
tylko nadwrażliwość i ambicja, nerwowość i entuzjazm. 
Także poczucie, że w tym właśnie mieści się przeżycie 
artystyczne. 

Dwa lata później, w 1884, ta sama predyspozycja wraca 
ze zdwojoną siłą. Już nie o recytacje szkolne chodzi, ale 
o pragnienie pracy w zawodowym teatrze. Marzenie to nie 
jest przelotne; trwa w ciągu czterech lat, do 1888. Gdy stu
dent weterynarii, ciągle mocujący się z nędzą (nawiedzany 
też miłosnymi pragnieniami), biegnie do teatru - pasjo
nuje go gra aktorów. Patrzy na nią okiem człowieka bez
pośredn io zainteresowanego; omawia w „Dziennikach"' 
role. jakby to czynił adept sztuki teatralnej. Dlaczego więc 
z tej kariery zrezygnował? 



Ale cosik się popsuło. 
Przez tych śpiegów, przez te śniegi 
Poznań , Kraków, Lwów się wsypał, 
Letniość w szlachcie się poczuło. 

Breinl w Tarnowie w strachu nie spał: 
„Chłopie, Polak to twój kat. 
Płacę reńskie za szlachcica. 
Chłop cesarski, głupi Lachu!" 
Breinl w Tarnowie nie spał w strachu. 

Cesarz władzą jest od Boga. 
Polak zawsze chłopa dusił. 
Trza tym panom wybić bunty: 
Mózg na ścianie, ręka - noga. 

Można przypuszczać, że wiele czynników działało. Powo
łanie pisarskie było jeszcze silniejsze, bardziej przemoż
ne - to chyba powód najważniejszy (jak u Reymonta , 
czy później u Camusa, Iwaszkiewicza). Stan zdrowia miał 
na pewno znaczenie. Ale może i owa intensywność prze
życia (która kilka lat przedtem przyprawiała o wstrząs 
młodzil:1tkiego recytatora) ostrzegała go przed wyborem 
zawodu. To właśnie, co Żeromskiego tak mocno pchało 
ku sztuce aktorskiej, równocześnie stawało mu na dro
dze. Czuł może, źe bezpośredniość i siła wrażeń mogłyby go 
spalić, jak za dotknięciem przewodu najwyższego napięcia. 
Żeromski nie zrezygnował jednak z · możności wypo

wiedzenia się poprzez teatr, ani z pracy dla teatru. Na
leżał do tych prozaików, którzy przez całe życie, od mło 
dości aż po ostatnie tchnienie, uważają dramatopisarstwo 
za równorzędne literackie swe zadanie. Zdumiewa uparte 
i niczym nie dające się zrazić pukanie do bram, które 
były przez długie lata zamknięte . Już nie wspominam 
o próbach młodzieńczych, raz po raz ponawianych. O wiel
kich buntownikach nachodzących wyobraźnię (Cola Rien
zi, Hus, Marfa Eorecka). W 1887 roku 23-letni autor koń 
czy sztukę „Robotnicy", którą pod zmienionym tytułem 
(„Dla jutra") przysyła wodzowi pozytywistów, Swięto
chowskiemu, jako redaktorowi pisma „Prawda". Po kilku 
dniach przychodzi odpowiedź. Jest drwiąca, nie pozosta
wia na autorze suchej nitki. 

Czy słynny pozytywista nie wyrządził nrzypadkiem 
szkody naszej literaturze dramatycznej? Kto wie? Fak
tem jest, że tekst zaginął; zapewne zniszczył go sam Że
romski. A jednak nie zrezygnował. Widocznie pęd do dra
matopisarstwa był zbyt silny, by mogły Żeromskiego znie
chęcać raz po raz się powtarzające niepowodzenia. Od 
klęski w konkursie „Kuriera Warszawskiego", gdy autor 
„Grzechu" uległ zarówno Kisielewskiemu jak i Andrze-

„ 

„ 

O „Ojczyźnie" pan se prawi, 
A ojczyzna - to pańszczyzna. 
Chłop się poci, chłop się krwawi. 
O „Ojczyźnie" pan se prawi. 
(.„) 

jowi Niemojewskiemu, autorowi „Familii", poprzez przy
go dę nie skończonego a tak ciekawie się zapowiadającego 
dramatu z 1900 roku, którego jeden akt został dopiero 
w 1958 roku odnaleziony, aż po sprawę „Róży" i „Suł
kowskiego"! 

Dopiero „Reduta" przyniesie mu pierwsze wielkie suk
cosy .. Ciekawą jest jednak rzeczą, źe „Grzech", niedoce
niony w 1897 roku, odzyskał swe prawa w 1950 i do dziś 
zosta ł w repertuarze naszych scen. Że „Róża", po opubli
kowaniu traktowana niemal jak powieść, od czasów Schil
l_era i Horzycy nie przestała być domeną inscenizatorów. 
Ze „Sulkowski", początkowo natrafiający na opór ludzi 
teatru, może już służyć teatrologowi do spisania 50-letnich 
dziejów jego realizacji. 

Ale momentem najszczerszego pojednania teatru z wiel
kim pisarzem wydają się ostatnie lata jego życia: okres 
„Turonia" i „Przepióreczki". 

Co do „Turonia", rok 1970 ma znaczenie przeto.nowe. 
Teatry polskie znalazły w tej sztuce także i pasjonujące 
zagadnienia formalne. Na przykład: Żeromski uzyskał 
w „Turoniu" ogromną zwartość . Cała akcja rozgrywa się 
jednej nocy zimowej, w ciągu kilkunastu godzin, w jed
nym galicyjskim dworku. A jednak, lepiej niż kiedykol
wiek, czujemy, że ściany tego dworku jakby się rozsu
wały, ukazując ogólnopolskie, a także i europejskie spra
wy. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mają okre
śloną datę, są mocno osadzone w historii. 

Atak Stanisława Pieńkowskiego na „Turonia", zarzut 
napaści „z tyłu" na „warstwy historyczne" (w związku 
ze sprawą Ksawerego) dotyczy innych problemów niż 
te, o które chodziło w wypadku ,.Przedwiośnia". A jednak, 
jakże nie widzieć związku między tymi sprawami? I jak
że nie pojąć, że autor „Przedwiośnia", także i mówiąc 
o 1846 roku, miał na my~i powody tylu klęsk polskich 



Przecie to był pański zwyczaj: 
Poszyjkować, policzkować, 
Skopać nogą, rączką chłostać, 
Prać o ziemię, chytać bicza. 
Przecie to był pański zwyczaj. 
( ... ) 

Naprzód chłopy - wiedzie Szela, 
I Koryga i Draganka. 
Brzuchy pruć jaśnistym panom. 
Krwią się rozpacz rozwesela. 
Naprzód chłopy - wiedzie Szela. 

( i może nie tylko polskich), tak bardzo dążył do sprawied
liwości, do WYkrycia istotnych źródeł wydarzeń, tak mocno 
czuł nierozerwalny związek całego historycznego procesu, 
tak wyraźnie i tak nowocześnie uznawał historię nie za 
zbiór ciekawostek z epoki minionej , ale za oświetlenie 
szerokiej drogi , po której posuwamy się wszyscy, i nie
ustannie. 

Dla pisarza o dobrej orientacji w faktach dziejowych , 
który nie zmarnował lat spędzonych w bibliotekach Rap
perswilu, Warszawy, Paryża, Krakowa, historia była 
także i współczesnością. Mocno zaangażowany filozoficznie 
i moralnie umiał jednak zachować tcisłość i jasność my
śle:nia. Na rok 1846 patrzył na pewno w taki sposób, że 
można się tu doszukać oddziaływań myśli Wyspiańskiego 
i Ujejskiego. Słowa „o rękę karaj, nie ślepy miecz." z Cho
rału, śpiewanego w tylu domach, są równie silnym moty
wem, brzmiącym w „Turoniu'', jak melodia piosenki 
w „Przepióreczce" czy pieśni Delevigne'a w „Warszawiance". 
Jakub Szela pojawia się w dramacie Żeromskiego jako 
ostrzeżenie o równie wielkie j mocy oskarżycielskiej, co 
Upiór w „Weselu". Zachowanie się i słowa Huberta Ol
bromskiego w trzec im akcie „Turonia" są jakby wysnute 
z wymowy tych scen u Wyspiańskiego, które okrutną rze
czywistość przeciwstawiają nierealnemu marzeniu. śmia
łość Żeromskiego na tym także polega, że jego krytyka 
próbuje szukać przyczyn ratunku. 

Jakub Szela, niepiśmienny chłop ze Smarzowej, uci e
leśnia zarówno krzywdy własne, osobiste, jak i całego 
chłopstwa. Ma świadomość, że jest karą za wieki ucisku 
i bezprawia. Od służby wojskowej, do której go przezna
czał dziedzic, uchronić się mógł tylko przez obcięcie sobie 
palców. Dobrze pamięta, że jego stryja (i jego samego) 
prowadzono w kajdanach na nabożeństwo, wystawiając na 
pośmiewisko. Jest jednak, mimo swej inteligencji, łatwo-

~ 
I 

l 

Szła czarniawa skucząc w wichrze . 
Widły , cepy na spiskowych. 
Siekierami wali dwory. 
Jęki pańslde coraz cichsze .... 
( ... ) 

wierny na iwny, w ierzy, że feudaln y i skrajnie reakcyjny 
rząd Metternichowski przeprowadzi radykalną reformę 
ngrarną. Instynkt wywyższenia się i tyranii, potencjalne 
wypaczenie ruchu, na którego czele stanął. przyspiesza roz
wój wydarzeń , których jesteśmy świadkami w drugim 
i trzec im akcie „Turonia". 

Prawdziwym wodzem staje się dotychczasowy milczący 
świadek i obser wator, Jan Chudy. Żeromski na pewno 
wiedział o faktach . które oświetlają współcześni historycy: 
że w słynnym „kuligu" powstańczym, wiozącym demokra
tów przeciw austriackim garnizonom w Tarnowie, wzięła 
udział także i część chłopów; że w innych okolicach masy 
sic: wahały, nic były pewne; że w Chochołowie, Poroninie 
i gminach okolicznych pod wodzą organisty-nauczyciela, 
bibliofila i patrioty, syna chłopskiego, Andrusikiewicza 
oraz w ikarego ks . Kmietowicza górale pokonali austriac
kie straże, i dopiero zranienie obu przywódców spowodo
wuło militarne załamanie się ruchu powstańczego, że wśród 
ofiar „rabac ji" było zaledwie 10°:, szlachty, reszta t0 inte
ligencja. małomieszczanie, oficjaliści, plebejusze; że jed
nym z najczynnie jszych wodzów ruchu powstańczego 
w Małopolsce był biedny student niemieckiego pochodze
nia, Julian Goslar, wraz ze swym bratem. czeladnikiem 
krawieckim; że w Krakowie powstańcy opano\.yali miasto 
na 10 dni. przy czym duszą był tutaj Edward Dembowski; 
że Karol Marks, przemawiając w Brukseli podczas obcho
du drugiej rocznicy „rewolucji krakowskiej", mówił o po
wstańcach 1846 roku: „rewolucja ta, aczkolwiek chwilowo 
zgnieciona krwawymi rękoma najemnych morderców, 
dźwiga się teraz pełna chwały i triumfu w Szwajcarii 
i ·w Italii" . 

O jednym jeszcze warto pamiętać . Żeromski z ·począt
kiem lat dwudziestych z zainteresowaniem przyglądał się 
ruchowi, zmierzającemu do odrodzenia polskiego teatru 



Chciały pany patent schować , 
Cesarz łaskę swą okazał. 
Rżnąć im gardła, rwać dobytek, 
Dźgać panienki, nie żałować! 

Pan starosta godnie płaci: 
Reńsk~ch dziesięć już za trupa, 
Pięć zaś - za żywego panka ..... 
( ... ) 

obrzędowego . ·w „Snobiźmie i postępie", opublikowanym 
w 1923 roku, pisał: „niezmierna dziedzina twórczości leży 
wśród tego wła~nie ludu. Kto wie, może tam również 
leży sposób, nieznany nam "jeszcze, na teatr narodowy, 
nasz. własny ... Pomysły te nie są czczą i jałową niepr ag
matyczną projektomanią , tak obecnie pospolitą , lecz wy
chodzą 'ze strefy najbardziej miarodajnej , bo aktorskiej . 
W piśmie „Teatr Ludowy" (z r. 1922) w artykułc. ch 
pp. Budzyńskiego i Witolda Wandurskiego poruszona zo
stC\ła ze strony technicznej kwestia inscenizacji podań 
ludowych i przygotowania do wystawienia baśni o „Ma
dejowym łożu"„ . Jędrzej Cierniak, który tę wypowiedż Że
romskiego "przytaczał, przygotował niebawem insceniza
cję opowiadania Żeromskiego „O żołnierzu tułaczu " . Zna
ne jest też zainteresowanie, które idee Cierniaka budziły 
w „Reducie", gdzie niebawem Leon Schiller ·wystawi sw<1 
„Pastorałkę" . A wiadomo jak · ścisłe były związki „Reduty"' 
z prezesem Towarzystwa jej Przyjaciół , Żeromskim . · 
Otóż Jędrzej Cierniak i jego współpracownicy myśle li 

o wielkim teatrze obrzędowym. Wśród owych ludowych 
obrzędów, · związanych z porami roku i przyrodą, znaj
dował się i karnawałowy ceremoniał „chodzenia z tu
roniem". Zajmował on doniosłe miejsce w Cierniakow
skiej wizji widowisk ludowych. Żeromski jakby się tutaj 
z redaktorem „Teatru Ludowego" spotykał, gdy wpro
wadzał nie tylko kostiumy Turonia, Kozy i żurawia 'clo 
perypetii swego dramatu, ale i taniec obrzędowy. Wiąże 
się to z obecnością mas chłopskich w utworze, ale i z myślą 
o zastrzyknięciu nowej krwi teatrowi , o ukazaniu mu no
wych możliwości formalnych . Być może, iż w ·„Reducie"' 
(mimo wszystko) tych szans się nie dopatrzono . A prze
cież Żeromski tak wielką do te j sprawy przywiązywał 
wagę, że sprawdzał i korygował autentyczność zaprojek-

W Wiedniu wszystko obmyślono: 
Chłop zadusił polski spisek, 
Chłopski łeb przydeptać niżej , 
By czuł, że go nagrodzono. 
W Wiedniu wszystko obmyślono. 

W wodę rzucić krwawe widły. 
W ogniu spalić zrabowane. 
Głupim panom, chłopom głupim 
Nijak krzywdy nie wystygły . 

Niech w hareśtach, 
Niech w cyrkułach 
Kto ta chce i kogo wiesza. 
Zawsze ktosik 
W nasze. cosik 
Się miesza - się miesza! 

towanych przez scenografa kostiumów obrzędowych . I na
wet tytuł utworu od tego obrzędu zapożyczył . 
Miłość splata się w tym utworze z patriotyzmem, ma

ksymalizm uczuciowy z surowością , historia z teraź
niejszością i przyszłoś cią; role aktorskie nie przygłuszają 
ruchu tłumów; wyczuwalna staje się gra zjawisk przy
rodniczych , wichura, śnieżyca. 

Weronika w Paryżu poznała miłość Huberta. Walenty
nie macierzy ństwo przysłania świat. Hubert Olbromski 
widzi pod koniec sprzeczność najpiękniejszych marzeń 
i na jdotkliwszej rzeczywistości. Slepy i naiwny opty
mizm miłośnika ludzi, Ksawerego, urasta pod koniec do 
znaczenia odwagi. Jednostkowe sprawy nabierają wy
miaru poezji i poetyc'.dego teatru. 



PRAWDA HISTORYCZNA 

Dr BRONISŁAW JASKIEWICZ „ 

W miarę przeżywania się systemu pańszczyzmanego, wy
zysk chłopów stawał się w Galicji coraz uciążliwszy. W la
tach 1844-1845 nawiedziły Galicję klęski żywiołowe, które 
pogłębiły katastrofalną sytuację włościan . Chłopskiego roz
drażnienia nie potrafiła skierować na właściwe tory pro
paganda demokratyczna, ponieważ hamowali ją szlacheccy 
uczestnicy spisku. W Tarnowskiem dopiero w dniu wybu
chu powstania, 18 II 1846 r ., niektórzy właściciele, jak Fran
ciszek i Michał Wiesiołowscy w Wojsławiu, ogłosi li chło
pom zniesienie pańszczyzny. Równocześnie z przygotowa
niami powstańczymi starosta tarnowski Józef Breinl sze
rzył wieści , że panowie zbroją się przeciw cesarzowi i od
woływał się do chłopów o poparcie. Nieudany atak powsta11-
ców na Tarnów ośmielił chłopów do uderzenia na dwory 
szlacheckie. Chłopi nie powstawali w obronie cesarza, lecz 
przeciw swym wrogom klasowym, w rzeczywistośc i również 
i przeciw swym przyjaciołom demokratom. Biurokracji ce
sarskiej udało się przeciwstawić ruchowi narodowowyz
woleńczemu , reprezentowanemu przez demokratów i patrio
tyczne średnie ziemiaństwo, powstanie chłopskie nod wo
dzą Jakuba Szeli ze Smarzowej , z rąk uczestników którego 
zgin~o w Galicji około 1000 osób, w tym 3/4 w Tarnow
skiem. Trupy zamordowanych składali chłopi w starostwie 
tarnowskim, które wypłacało im diety. 

Austria wykorzystywała chłopów dla swoich celów. a na
stępnie, gdy ruch chłopski zaczął zagrażać jej interesom, 
rzuciła przeciw nim wojsko . Powstanie chłopskie w Tarnow
skiem z jednej strony przyczyn iło się do upadku demokra
tycznego powstania krakowskiego , z drugi ej strony zadało 

druzgocący cios systemowi feudalnemu i przyczyniło się do 
uwłaszczenia chłopów w 1848 r . w całej środkowej Europie. 

Stefan Żeromski tym przełomowym wydarzeniom w Tar 
nowskiem poświęcił swój dramat Turoń, który napisał 
w opa1óc~u o głęboką znajomość żródeł, jak „Pamiętnik 

li 

I FIKCJA LITERACKA 

W „TURONIU" 

z r. 1845-1846" Franciszka Wiesiołowskiego i „Rok 1846. Kro
nika dworów szlacheckich" księdza Stefana Dembińskiego. 

Akcja Turonia jest syntezą wydarzeń historycznych, roz
grywających się w różnych miejscowościach nad Wisłoką, 
na Powiślu Mieleckim i Dąbrowskim oraz koło Tarnowa, 
które pisarz w swej wizji literackiej usystematyzował, 
przetworzył i skupił w okraś.J.onym czasie i miejscu, a mia
nowicie w ciągu nocy z 18 na 19 lutego 1846 r. w symbo
licznym dworze majątku Olszyna, własności Krzysztofa 
Cedry. Miejscowość o tej nazwie nie występuje w ówczes
nym obwodzie tarnowskim, podobnie jak j ~ ~ właściciele 
Cedrowie i ich przyjaciele oraz powinowaci Olbromscy, na
tomiast wypadki podobne do przedstawionych w Olszynie 
i będące ich inspiracją historyczną miały miejsce w lutym 
tegoż roku w Smarzowej, gdzie zginęła rodzina Boguszów, 
a z córką zamordowanego Nikodema Bogusza zamierzał 
Jakub Szela ożenić swego najmłodszego syna; w Siedli
sk<:1ch , gdzie zabity został uczeń Włodzimierz Bogusz, 
a wśród jego morderców znalazł się chłop Konica, którego 
nazwJsko pisarz wprowadził do swego dramatu; w Woj 
sławiu i Goleszowie, gdzie bracia Franciszek i Michał Wie
s iołowscy uwłaszczyli chłopów i pozyskali tychże oraz 
służbę dworską dla ruchu narodowowyzwoleńczego; 
w Ostrówku na Powiślu Mieleckim, gdzie ofiarą rabacji 
padł „stary wojak", dawny major napoleoński, kawaler 
Legii Honorowej - dzierżawca Rydel, a jego ~yn wraz 
z Henrykiem Chwalibogiem, którego nazwisko występuje 
w utworze Żeromskiego, należał do oddziału powstańczego 
Michała Sroczyńskiego. 

Z kontekstu dramatu wydaje się, że SJ.mboliczny dwór 
w majątku Olszyna umiejscowił Żeromski gdzieś w północno
wschodniej części dawnego obwodu tarnowskiego, na te
renie dzisiejszego powiat.u mieleckiego, zwłaszcza, że już 
w Popiolach występują Krzysztof Cedro i Rafał Olbromski 



w majątku Olszyna, w okolicy miasteczka Radomyśla 
Wielkiego między Tarnowem a Mielcem. Toponomastyczny 
pierwowzór do utworzenia nazwy Olszyna mogła dać 
wspomniana już miejscowość Ostrówek. 

Zwraca uwagę, że wszystkie prawie miejscowości wystę
pujące w dramacie są autentyczne, jak stolica obwodu 
Tarnów, na który przygotowano atak; średniowieczna włość 
rycerska rodu Żegotów, a następnie własność Wiesiołow
skich - Wojsław i sąsiadujący z nim przez Wisłokę Go
leszów, skąd bracia Franciszek i Michał Wiesiołowscy wy
ruszyli na Tarnów ze swoim oddziałem; Lisia Góra, gdzie 
koło karczmy chłopi zatrzymali mieszczański powstańczy 
oddział Józefa Kapuścińskiego z Pilzna, a następnie szla
checko-chłopski braci Wiesiołowskich z Wojsławia; Prze
cław, położony na południe od Wojsławia; Niziny koło Ba
ranowa Tarnobrzeskiego oraz liczne miejscowości w oko
licy Pilzna, skąd wywodzili się chłopscy powstańc~' Jdkuba 
Szeli, jak Siedliska, Smarzowa, Gorzejowa, Głobikówka, 
Grudna Dolna i Górna, Kamienica. Fikcyjną nazwą prócz 
Olszyny były jedynie Stokłosy. Nowy cmentarz w Tarnowie, 
na który Krzysztof Cedro z Olbromskimi pragnęli dotrzeć 
o 2-giej w nocy, to cmentarz choleryczny, znajdujący się 
między Tarnowem a ówczesną wsią Klikową, wyznaczony 
na miejsce zbiórki oddziałów powstańczych, mających nadejść 
pod Tarnów od północy i uderzyć na załogę austriacką. 
Wśród osób przewijających się w dramacie znajdują się 

postacie historyczne, występujące pod autentycznymi na
zwiskami, jak też pod zmienionymi nazwiskami, będącymi 
synonimami nazwisk rzeczywistych - obok postaci fikcyj
nych, literackich. Znanymi postaciami historycznymi byli: 
przywódcy Sprzysiężenia Demokratów Polskich, bracia 
Franciszek i Michał Wiesiołowscy; major Leon Czechowski, 
dowódca ataku na Tarnów, który przyśpieszył o 3 dni wy
buch powstania; przywódca mas chłopskich Jakub Szela 
ze Smarzowej; przedstawiciele biurokracji austriackiej, sta
rosta tarnowski Józef Breinl i wiceprezydent gubernium 

galicyjskiego hrabia Leopold Laźansky; Gumiński i Kło
bukowski, ziemianie z oddziału powstańczego Wiesiołow
skich, z których pierwszy w chwili zatrzymania przez 
chłopów w Lisiej Górze pchnął się sztyletem; Henryk Chwa
libóg, czło11ek oddziału Michała Sroczyńskiego w Dąbrow
skiem. Natomiast rodziny Cedrów i Olbromskich stanowią 
postacie literackie, typowe dla ówczesnego ziemiaństwa, 
pokazane plastycznie na tle faktycznie mających miejsce 
wypadków w obwodzie tarnowskim. Historycznego pierwo
wzoru literackiej postaci chłopa Jana Chudego, sympaty
zującego - w ujęciu Żeromskiego - ze szlacheckimi pow
stańcami, dopatrzyć się można w zabitym przez ludzi 
Szeli wójcie z żarówki, Cymburze. 

Z wydarzeniami 1846 r. związana jest kamienica w Tar
nowie przy Placu Kazmierza 3, gdzie z polecenia Breinla 
gratyfikowano pieniędzmi chłopów zwożących zabitych 
oraz rannych powstańców i ziemian; sąsiedni budynek na 
stoku wzgórza Starego Miasta przy ul. Wróblewskiego 5 
i Targowej, mieszczący obecnie drogerię MHD, w którego 
piwnicach składano rannych; położona naprzeciw kamie
nic01 narożna przy ul. Wałowej 2 i Krakowskiej, wówczas 
Hotel Krakowski, gdzie odbywały się zebrania spiskowców 
i gdzie przebywał Edward Dembowski. Na starym Cemen
tarzu tarnowskim znajduje się zbiorowa mogiła 54 ofiar 
wydarzeń 1846 roku. 

Druga Rzeczpospolita nie rozwiązała sprzeczności klaso
wych i nie usunęła wyzysku i nędzy mas pracujących . 
Pół wieku temu, w początkach 1923 r., Stefan Żeroms1<i napi
sał dramat Turoń, by przestrzec klasy posiadające. W tym
że roku, 8 listopada, wybuchło powstanie tarnowskiej klasy 
robotniczej i na ulicach miasta polała się krew robotnicza. 
Wyzwolenie społeczne masom pracującym przyniosła do
piero Polska Ludowa, urzeczywistniając oo stu latach wy
tyczne rewolucyjnych demokratów, walczących w 1846 r. 
pod wodzą Edwarda Dembowskiego Juliana Goslara 
o wyzwolenie narodowe i społeczne. 



STEFAN ZEROMSKI (1864-1925), 
najwybitniejszy pisarz polski pierwszej poło
wy XX wieku. Powieściopisarz, nowelista, dra
maturg, eseista, autor „Dzienników". Całą swą 
twórczość poświęcił sprawie wyzwolenia naro
dowego i walce z niesprawiedliwością społecz
ną. Wywarł silny i zasadniczy wpływ na świa
domo5ć społeczną i patriotyczną kilku pokoleń 
polskiej inteligencji. 
Powieści współczesne i historyczne: „Syzyfowe 
prace", „Ludzie bezdomni", „Walka z szata
nem", „Dzieje grzechu", „Przedwiośnie", 
„Uroda życia", „Wierna rzeka", „Popioły". 
Proza poetycka: „Sen o szpadzie", „Wiatr od 
morza". 1 

Utwory dramatyczne: „Grzech" (1897), „Dra
matu akt pierwszy" (ok. 1900), „Róża" (1908), 
„Sułkowski" (191 O), „Ponad śnieg bielszym się 
stanę" (1921), „Biała rękawiczka" (1921), „Tu
roń" (1923), „Uciekła mi przepióreczka" (1924). 




