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down i). 
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KRJ\rTll\.'RN 1.\ł l'J\MPF EGEN 1\W UNDEUTSCHE SCIN 

W sierpniu 1965 roku brygada budowlana, roz

poczynająca pracę przy kopaniu fundamentów 

pod nowy gmach Państwowego Teatru Ziemi 

Opolskiej w Opolu, wydobyła z ziemi pozosta

wiony przez władze hitlerowskie akt erekcyjny. 

Czytamy w nim, że dla uczczenia 50 rocznicy 

urodzin Adolfa Hitlera miał w tym mieście sta

nąć gmach teatru. Oto końcowy fragment tekstu 

owego aktu erekcyjnego: 

„Nowy teatr winien być strażnikiem i krzewi

cielem niemieckiej kultury i sztuki na wschod

~ich rubieżach Rzeszy oraz źródłem siły w wal

ce przeciwko wszystkiemu, co nie jest nie

mieckie". 

DOKUMENT TEN WYDOBYTO Z ZIEMI MIA
STA, KTÓREGO POLSKOSC WYWODZI SIĘ ZE 
SŁOWIAŃSKIEGO OSTRóWKA, Z PIASTOW
SKIEGO GRODU KSIĄZĄT OPOLSKICH, Z HU
MANISTYCZNYCH PRĄDóW POLSKIEGO OD
RODZENIA, Z TRWAŁOSCI POLSKIEJ MOWY 
W NASTĘPNYCH WIEKACH NIEMIECKIEJ NIE
WOLI, Z WALKI PATRIOTÓW W POWSTANIACH 
SLĄSKICH ORAZ Z MĘKI I SMIERCI OPOLAN 
W HITLEROWSKICH WIĘZIENIACH I OBOZACH 
KONCENTRACYJNYCH. 
DOKUMENT TEN WYDOBYTO W PRZEDEDNIU 
OBCHODÓW JUBILEUSZU XX-LECIA PAŃ
STWOWEGO TEATRU ZIEMI OPOLSKIEJ, KTÓ
RY OD ROKU 1945 SŁUZY NASZEJ WSPÓLNEJ 
IDEI: WALCE PRZECIWKO WSZYSTKIEMU, CO 
WROGIE OGOLNOLUDZKIEMU POSTĘPOWI, 
POKOJOWI I NASZEJ LUDOWEJ OJCZY:ZNIE. 

Główni projektanci - architekci Zygmunt Majer
ski i Julian Duchowicz. 

Makieta nowego gmachu teatru. 

-----· ----------------· 
s-~ 
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JAN 
KOCHANOWSKI (1530-1584) 

KU MUZOM 

Panny, które na wielkim Parnazie mieszkacie, 

A ippokreńską rosą wlosy swe maczacie, 

Jeślim się wam zachował jako żyw statecznie, 

Ani mam wolej z wami rozlączyć się wiecznie; 
Jeśli królom nie zajźrzę pereł ani złota. 

A milsza mi daleko niż pieniądze cnota; 

Jeśli nie chcę, żebyście komu pochlebialy 

Albo na mię u ludzi niewdzięcznych żebraly: 
Proszę, niech ze mną za raz me rymy nie giną, 
Ale kiedy ja umrę, ony niechaj slyną! 

STANISŁAW 

ROSPOND 

(„ .) W dziejach polszczyzny śląskiej dostrzec na
leży: 1. średniowieczne wzloty w postaci pierwo
c in staropolskiego piśmiennictwa (pierwsze zda
nie, pierwszy psałterz, pierwszy druk, pierwszy 
słown ik przyrodniczy); 2. renesansowy k rąg, zwa
ny „złotym" dla literatury i kultury polskiej. pro 
mien iujący na sąsiednie „Sląska", które choć 
oderwane było politycznie już w XIV w. od ma 
cierzy, łączyło się nadal poprzez język literacki 

z polską kulturą. 
Wreszcie w czasach brutalnego naporu germani
zacyjnego za Fryderyka Wielkiego polszczyzna 
literacka doznała dotkliwych strat, które zacznie 
nadrabiać odrodzenie językowe dzięki świadomej 
i zorganizowanej akcji takich pionierów literac
kiej polszczyzny, jak J. Lompa, K. Damrot, N. Boń
czyk i inni. Rzecz znamienna, że epitet „pierw
szy" tak często pada tu przy obserwacji histori i 
języka polskiego, który od wieków zmagał się 

z niemczyzną. 
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Należy się on - i to w skali nie tylko polskiej, 
ale nawet i europejskiej - Walentemu Kuźniko
wi z Roździenia Roździeńskiemu, z rodu Brusków, 
który w czasach, kiedy jedynie postać senatora 
czy dworzanina lub poczciwego ziemianina była 

godnym wzorem dla pisarzy humanistów, nie za
wahał się, choć był „niećwiczony pisorym" wy
śpiewać w aleksandrynach polskich pochwałę 

„ szlachetnego dzieła żelaznego". 

(„.) Ani literatura niemiecka, ani czeska nie ma
j ą w tych czasach takiego eposu górn iczo-hut
niczego. 
Ukazywały się wtedy jedynie różne łacińskie poe
maty, np. wielkie dzieło filologa i humanisty 
G. Agricoli, De re metallica (1556 r.) lub Śląza
ka z Nysy rodem, A. Schroetera, pt. Salinarum 
Vielicensium descriptio (1553 r.). 

Walenty Roździeński (ur. ok. 1560 zm. 
ok. 1622) pierwszy w literaturze polskiej 
stal się twórcą eposu górniczo-hutniczego, 
zwróciwszy się o pomoc do antycznej muzy sym
bolicznie, a praktycznie DO MISTRZA SŁOWA 
POLSKIEGO, J. KOCHANOWSKIEGO " ) 

") podkr. red. 

Kalijope z Parnassu, śliczna muza moja, 
Ktora z hippokreńskiego slodką wodą zdroja 
Uczone pisorymy przedtym napawała, 
Ta i mnie na ten prosty rym piora podała. 

Szata językowa i stylistyczna części erudycyjnej 
poematu jest odmienna od części fachowej. 
Z jednej strony wymyślne, pisorymie, uczone stro
fy, nie pozbawione górnolotnych elementów ję
zykowo-stylistycznych, z drugiej proste, z życia 

szarego górniczego wzięte, kulawe rymy; 

A Neptuna zaś z Opis abo z Reae spłodził 
Saturnus z tej że żony, z której się urodził 

I kreteński Jupiter. A tak w tym sposobie 
Bliscy byli powinni z swym Wulkanem :;ouie. 

A na kurz zaś węgielny, co garlo plugawi, 
Gorzałki używamy, bo nią wnet naprawi 

I brzuch chory, uśmierza w nim morzenie 
ciężkie, 

Strawi prędko potrawy zle w żywocie 
wszytkie. 

Już sam tytuł wprowadza tę dwoistość językowo
-stylistyczną: najpierw wzniosły tytuł łaciński Offi-

cina ferraria, potem - jakby z myślą o prostym, 
nie znającym łaciny czytelniku, górniku - podty
tuł polski: Huta i warstat z kuźniami szlachet
nego dzieła żelaznego. 
(„.) Zainteresowania nasze historią języka pol
skiego na śląsku zwróciły przede wszystkim 
uwagę na ten utwór. Z braku jednak pierwodru
ku nie można było przeprowadzić gruntownej 
analizy językowej, co dopiero zostało obecnie 
przez nas dokonane. Oprócz uwag o pisowni, 
fonetyce, fleksji i słowniku zwróciliśmy uwagę na 
składnię i rymy, gdyż zwłaszcza te ostatnie do
starczają wyraźnych dowodów na przejątki ry
miczne z Jana Kochanowskiego. *) 

Roździeński, obrawszy formę wierszowaną dla 
swojego eposu, musiał z konieczności szukać 

wzorów języka poetyckiego u tego, który świa

dom swojej roli rymotwórczej pisał: *) 

( ... ) I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, 
Gdzie dotychmiast nie było śladu polskiej stopy. 

•) podkr. red. 
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(„ .) Wśród twórców polskiego piśmiennictwa na 

ś ląsku w XVll wieku, obok Walentego Roździeń
skiego, wybitnym pisarzem był Adam Gdacjusz, 

rodem z Kluczborka, autor kazań, „dyszkursów" 

i „kwestyi" o tendencji antyszlacheckiej. Twór

czość jego stanowi zarówno świadectwo rozwi

jającego się wówczas polskiego piśmiennictwa 

na śląsku, jak też jest dokumentem walki ówczes

nego mieszczaństwa tej dzielnicy o swe stanowi
sko społeczne. 

Pisarstwo Adama Gdacjusza jako protestanckie

go pisarza wyznaniowego kształtowało się 

w związku z przemianami, które w społeczeństwie 
śląskim spowodowała wojna trzydziestoletnia 

{1618-1648). Traktat westfalski pozwolił władzom 
habsburskim na przeprowadzenie rekatolicyzacji 

przeważnej części śląska. Jedynie we Wrocławiu 
oraz w księstwie brzeskim, legnickim, oleśnickim 
i wołowskim, które do r. 1675 pozostawały jesz
cze pod rządami książąt piastowskich, protestan-

tyzm mógł liczyć na tolerancję. Chronili się ta m 

pastorowie i nauczyciele wygnani z okolic bezpo

średnio podległych Habsburgom, ciągnęły wę

drówki do kościołów luterańskich z innych okol ic 

śląska. 
O tolerancji książąt brzeskich świadczy fakt przy

jęcia przez nich w Kluczborku arian polskich, wy

gnanych edyktem z r. 1658 z granic Rzeczypospo
litej. 

W tych warunkach zaktywizował się luterański 

ośrodek różnowierczy, który formował się w oko-

1 icach Kluczborka, Byczyny, Wołczyna i w innych 

pobliskich miasteczkach w księstwach brzeskim 

i oleśnickim już z końcem X'\11 wieku. 

Protestanci podjęli tam wówczas akcję kształce

nia pastorów w języku polskim, licząc na prze

trwanie swego wyznania w polskich masach lu

dowych. 

W Gołkowicach w powiecie kluczborskim, i w sa

mej Byczynie działał Konrad Negius (1540-1617), 
którego polskie kazania przechowały się w ręko

pisie, a w pobliskim Namysłowie Jan licinius. Po
wstawało w tych okolicach polskie piśmiennic

two o charakterze protestanckim, wyznaniowym, 

ważne jako wyraz życia kulturalnego polskiej lud

ności na ówczesnym śląsku. 

(„ .) Adama Gdacjusza można uznać za pierwsze

go wybitniejszego prozaika piśmiennictwa ślą

skiego. 

Jako pisarz wyznaniowy, protestancki, rozwinął 

Gdacjusz ożywioną działalność literacką, ogła

szając drukiem w latach 1644-1688 dwadzieścia 
cztery prace. 

Rozpoczął publikowanie swych utworów, jak inni 

pastorzy śląscy, od wierszy gratulacyjnych, ale 

na nich nie poprzestał. Po powrocie na Śląsk 
z wędrówki po Polsce, zapewne pod wpływem 

pastorów, którzy tam ogłaszali swe pisma, po
wziął śmiały zamiar wydania drukiem po polsku 

swych kazań pokutnych „O gorejącym ogniu 

gniewu bożego" (Ardens irae divinae ignis), któ

re wygłaszał w „ojczystym" kościele kluczborskim 
począwszy od roku 1641. 
Idąc dalej tym torem, ułożył z kazań najobszer

niejsze swe dzieło, któremu nadał tytuł Postilla 
popularis. 

Wyszło ono w Lesznie w roku 1650 i jest pierw-



szą polską postyllą napisaną przez Slązaka po 
polsku. 

W pierwszym okresie twórczości (1644-1660) pi
sał Gdacjusz głównie kazania. Adresując je do 
szerokich rzesz protestanckich śląskich, dążył 
świadomie do tego, aby dać im do ręki polską, 
na terenie Sląska powstałą nabożną książkę pro
testancką. 

Kazania noszą znamię czasu, w którym powsta
wały: konflikty i pełną napięcia sytuację ostatniej 
fazy wojny trzydziestoletniej. Z dużą siłą przeko
nania i wyrazu przepowiada autor koniec wojny 
i nadejście zbawczego pokoju. 
Do tego okresu jego pisarstwa należy zaliczyć 
również dwie broszury polemiczne: Jesusl Biga 
questionum (1647-1649) i Jesusl Trias questio
num (1659-1660). 

(.„) Po wydaniu Jesusl Trias questionum nastą
piła długa, bo do r. 1674 trwająca przerwa w pu
blikacjach pisarza. 

( ... ) Mimo że nie publikował, nie zaniechał Gda 
cjusz w tym czasie pisania. 
Prawdopodobnie przygotowywał wówczas drugą 

część swej Postylli, której nie ogłosił drukiem, 
choć przepisywano ją ręcznie po protestanckich 
parafiach Sląska. 

Wiadomo także, że w tym czasie powstał erudy
cyjny, wymagający wiele trudu i poszukiwań, re
jestr opinii różnych autorów, wypowiadających 
s i ę przeciw pojedynkom, który autor miał już go
towy w roku 1674. 
Rejestr ten stanowił przygotowanie do drugiego 
okresu twórczości (1674-1688). Składają się na 
niego „dyszkursy" i „kwestyje", a nazwy te na
wiązujące do pisywanych wówczas przez pisarzy 
protestanckich rozpraw i sporów toczonych przez 
nich na uniwersytetach, sygnalizują zmianę adre
sata. 

Zadaniem ich było oddziałać nie na ludność, 
ale przede wszystkim na duchowieństwo prote
stanckie, umacniać je w dziele obrony lutera
nizmu wobec nacisku kontrreformacji, a także 
przemówić w imieniu stanu mieszczańskiego 
i śląskich warstw plebejskich, poniewieranych 
przez szlachtę i arystokrację. 
Zadaniem, które stawiał sobie wówczas Gda
cjusz, było zapoczątkowanie polskiej uczonej lite-

1 

ratury protestanckiej na Sląsku. Powstałe w tym 
okresie utwory Gdacjusza są publicystyką spo
łeczno-religijną i posiadają wyraźne zabarwienie 
aktualne. Spełniały też w ówczesnych warunkach 
pewną rolę w rozwoju kulturalnym polszczyzny 
śląskiej. 

(.„) Żywy nurt rodzimej polszczyzny, może i nauka 
w jednej ze szkół okol icznych, gdzie czytano 
i omawiano polskich autorów, umożliwiły Gda
cjuszowi należyte korzystanie z ojczystej literatu
ry. 
W ówczesnych śląskich rodzinach pastorskich 
chętnie czytano polskie książki, tak wyznaniowe 
jak i świeckie, a ośrodek kulturalny Kluczborka 
i Byczyny kontaktował się z kulturalnymi ośrod
kami polskiego protestancyzmu w Lesznie, Toru
niu i Wilnie. 

Wierszopisowie śląscy czerpali z polskich pisarzy 
renesansowych, szczególnie zaś z utworów Jana 
Kochanowskiego, którego sława poetycka pro
mieniowała daleko poza granice ówczesnej Rze
czypospolitej, znajdując szczególne uznanie na 
polskim śląsku. *} 

*) podkr. red. 

Niewątpliwie do wzmożenia zainteresowania 
polskimi autorami przyczyniły się lata, które Gda
cjusz spędził w Polsce (1633-1642), najpierw ja
ko student akademickiego gimnazjum w Toru
niu, później zaś jako nauczyciel w wy'znaniowych 
szkołach w Spiskim Podgrodziu, w Elblągu 

i w Wilnie. 
( ... ) Polskim postyllom różnowierczym przypadła 

niepoślednia rola w popularnym wykładzie etycz
nym pism Gdacjusza, jest jednak rzeczą zna
mienną, że nie one, lecz wybitni pisarze polscy: 
Rej, Kromer w przekładzie Błażowskiego i Jan 
Kochanowski byli tymi, których myśli najczęściej 
cytował, których słownictwo i frazeologię wcielał 
do swoich pism. Wczytując się pilnie w ich rene
sansową polszczyznę, kształcił swój język. 
A że posiadał duże wyczucie wartości emocjo
nalnej, mówił słowami Kochanowskiego i Reja 
wtedy, gdy szczególnie chodziło mu o podkreś
lenie siły i trafność wyrazu. 
W nich szukał mocnego i dosadnego sposobu 
wyrażania się. *) 

(„ .) Twórczość Jana Kochanowskiego dobrze była 
znana na Sląsku wykształconym Polakom i Niem-



com. Przygodni literaci śląscy, autorzy różnych 

wierszy gratulacyjnych, wplątali jego słowa w swe 
utwory, a kult dla twórczości Kochanowskiego 
śledzić można także w otoczeniu Gdacjusza. 
Przed jego „Dyszkursem o dobrych uczynkach", 
w polskich wierszach zamieszczonych przez Ada
ma Deditiusa, rektora szkoły kluczborskiej, i Ja
na Kwakbolińskiego, pastora twardogórskiego, 
odczytujemy niewiele zmienione wyjątki z „Frag
mentów" i z „Jezdy do Moskwy". Należały one 
do mniej znanych utworów, skąd można wyciągnąć 
wniosek, że cała twórczość Kochanowskiego była 
pilnie czytywana na śląsku. Szczególnie dobrze 
znany polskim protestantom śląskim był „Psałterz 
Dawidów". Podniosłe wiersze przekładu Kocha
nowskiego stanowiły ulubioną lekturę pastora 
kluczborskiego, który cytuje w swych pismach sze
reg psalmów, z czego większość w pierwszym 
okresie twórczości. Jedyny wyjątek z Jana Ko
chanowskiego, jaki Gdacjusz przytoczył spoza 
„Psałterza", a mianowicie fragment przekładu 

Kochanowskiego „Fenomenów" Arata, wyraża 

tęsknotę za pokojem w ciężkich czasach wojny 
trzydziestoletniej. Inny wyjątek z psalmu szóstego 

„sławnego pisoryma polskiego" - jak pisarz ślą· 
ski nazywa poetę, posługując się ukutym przez 
niego samego zwrotem - jest modlitwą pokut
ną, dobrze oddającą nastrój znękanego wojną 
śląska. W tej tonacji utrzymane są i inne wyjątki 
z „Psałterza", przytaczane w „Ardens irae divlnae 
ignis", częściowo także w „Postylli", a również 

jedyny wyjątek z przekładu psalmów kaznodziei 
luterańskiego M. Rybińskiego, ze znamiennym 
zakończeniem. 

Tylko rychło ratuj Boże 
Dusza dalej trwać nie może. 

Już jednak w „Postylli", wydanej w pierwszych la
tach pokoju, który przyniósł odprężenie psychicz
ne, zauważyć można zmianę nastroju, a niektó
re cytaty mają charakter modlitwy dziękczynnej, 
na przykład: 

Użyłeś zwykłej litości 

Obróciłeś płacz w radości 
Zdjąłeś ze mnie wor żałobny 
A włożyłeś płaszcz ozdobny. 

i 

' 
I 

' 

Aby lepiej wyrazić dobrodziejstwa pokoju i okru
cieństwa wojny, sięgnął Gdacjusz także do „Ro
tuł" brata poety, Mikołaja Kochanowskiego, 
z których przytoczył dwa odpowiednie wyjątki. 

W drugim okresie twórczości, w broszurach anty
szlacheckich akcent przytaczanych cytatów 
z „Psałterza" padał często na sprawę krzywdy 
społecznej: 

Złoto i drogie kamienie 
w małej są u śmierci cenie; 
Jedno to u niej gburowie 
I jedwabni tyranowie. 

„Psałterz" Jana Kochanowskiego, którego wier
sze oddziałały silnie na pastora z Kluczborka, to
warzyszył wiernie pisarstwu Gdacjusza aż do je
go ostatniego dyskursu. Jego słowami wyrażał 

protest przeciw prześladowaniom czy też pragnie
nie pokoju i naganę czasów, które wypadło mu 
przeżyć. Znajomość dzieł Kochanowskiego nie 
ogranicza się u śląskiego pisarza jedynie do 
„Psałterza". Obok wspomnianego wyjątku z „Fe
nomenów" znajdziemy w piątym kazaniu pokut-

nym także prawdopodobnie aluzję do Trenów: 
„choćbyś potem i krwią płakał, ba, choćbyś się 
z drugim Heraklitem łzami rozpłynął i narzewliw
sze treny wylewał, już się tam nie wyprosisz". 

Jan Kochanowski przewyższa w pismach Gda
cjusza pod względem liczby cytowanych wyjąt

ków wszystkich innych pisarzy razem wziętych •). 
Tak częste odwoływanie się pastora kluczborskie

go do jego poezji świadczy nie tylko o zwykłej 

chęci oparcia się na jakimś wybitnym autoryte

cie, tu poetyckim, ale także o szczerym odczuciu 

walorów artystycznych „Psałterza" i szczególnym 

szacunku, jakim darzył „poetę chrześcijańskie

go" - jak nazywał polskiego twórcę. 

Obecność literatury renesansowej, a wśród n1eJ 

dwóch jej najwybitniejszych twórców: Reja i Ko

chanowskiego, zaznacza się w pismach Gdacju

sza o wiele silniej niż literatury X\111 w. pisarzowi 

współczesnej. 

*) podkr. red. 



OD REDAKCJI 

Zacytowane wyżej fragmenty pochodzą z nauko
wych wstępów do dwóch wydawnictw książko
wych, będących chlubą Instytutu śląskiego w Opo
lu, a opracowanych w cyklu Biblioteki Pisarzy 
śląskich: 

Seria A (Starośląska) Nr 1 - przygotowana 
we współpracy z śląskim Instytutem Naukowym 
w Katowicach: 

WALENTY ROźDZIENSKI - „OFFICINA FER
RARIA ABO HUTA I WARSTAT Z KUŹNIAMI 
SZLACHETNEGO DZIEŁA ŻELAZNEGO". 

Oprac. Roman Pollak, Mieczysław Radwan 
i Stanisław Rospond; 
Redaktor naczelny: Stanisław Rospond; 
Komitet redakcyjny: Zdzisław Hierowski, Sta
nisław Kolbuszewski, Jacek Koraszewski, Jan 
Kuglin, Roman Lutman. 
Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich -
1962 r. 

Seria A (Starośląska) Nr 2: 

ADAM GDACJUSZ - WYB ó R PISM. 
Oprac. Henryk Borek i Jan Zaremba. 
Redaktor naczelny: Stanisław Rospond. 
Wyd. PWN - 1969 r. 

Już choć tylko w tych przytoczonych w naszym 
programie fragmentach opracowań rysuje się 
wyraźnie ogromny wpływ twórczości Jana Kocha
nowskiego na rozwój polskiego pisarstwa na ślą
sku (również i na śląsku Opolskim) w X\/11 w. 
Z drobiazgowej analizy, jaką we wstępie do . 
„Officina ferraria" Walentego Roździeńskiego 
przeprowadził prof. Stanisław Rospond, zacyto
waliśmy zaledwie znikomą część. Podkreślamy 
więc, że w dalszym jego wszechstronnym i precy
zyjnym wywodzie naukowym okazuje się, iż twór
czość Jana Kochanowskiego była dla Roździeń
skiego wzorem i inspiracją we wszystkich ele
mentach sztuki pisarskiej. Jej niezaprzeczalny 
i niezwykle wyraźny wpływ wyraża się bowiem nie 
tylko w cytatach, zapożyczeniach i adresowanych 
do autora „Odprawy posłów greckich" apostro
fach, ale także w składni, w rymach, w ortografii 
i grafice, w fonetyce, w stosowanym systemie 
fleksyjnym, w akcentach rytmicznych, w słowo
twórstwie, w słownictwie i frazeologii. 

Niemniej dobitnie potwierdza się · wpływ Jana 
Kochanowskiego na cały dorobek pisarski Ada
ma Gdacjusza, co równie szczegółowo udowod
nił we wstępie do jego „Wyboru Pism" Jan Za
remba oraz Henryk Borek (nie cytowany już nie
stety w naszym programie). 

Jeśli zważymy, że polskie pisarstwo na śląsku 
w XVll w. ~yło najistotniejszym, a nawet j e d y -
n y m oręzem walki z nasilającym się już wów
czas zalewem germanizacji tej rdzennie polskiej 
zi.emi,, to r?I? Jana. Koc~anowskiego w utrzyma
niu .c1ą~łosc1 ~olsk1~go Języka, w jego kształto
w~mu 1 rozWOJ"! - Jest faktem o niezwykle do
niosłym znaczeniu dla polskości śląska. 

Wrośnięte w polskie X-VII-wieczne pisarstwo na 
śląsku poetyckie słowo Kochanowskiego prze
trwało przez następne wieki i zaowocowało trwa
ły.mi śladami w .mowie mieszkańców naszego re
gionu. Skoro więc - a jest to fakt stwierdzony 
~onad wszelką w_ą~pliwość - język staropolski 
Jest na Opolszczyzn1e tak bliski i zrozumiały dla 
większości ludzi miejscowego pochodzenia, to 
musimy pamiętać, że jest to język nasycony dzie
dzictwem największego polskiego poety epoki 
renesansu, poety, którego twórczość nie miała 
wówczas sobie równej w całym obszarze litera
tury słowiańskiej. 

Ów poeta - jako w całym tego słowa znaczeniu 
h u m a n ista - był obywatelem świata; jako 
Polak - był żarliwym patriotą, krzewicielem po
stępowej myśli społecznej i tych prawd, które 
rodziły się z jego obywatelskiego sumienia: 

Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie, 
A ludzką sprawiedliwość w ręku trzymacie, 
Wy, mówię, którym ludzi pasc poruczono 
I zwirzchności nad stadem bożym zwierzono: 

Miejcie to przed oczyma zawżdy swojemi, 
Żeście miejsce zasiedli boże na ziemi 
Z którego macie nie tak swe własn: rzeczy, 
Jako wszytek ludzki mieć rodzaj na pieczy. 

Takie oto strofy wypowiada CHORUS w „Odpra
wie posłów greckich", w pierwszej polskiej tra
gedii renesansowej pióra Jana Kochanowskie
go - Patrona naszego teatru. 

k.k.c. 



JAN 
KOCHANOWSKI 

PIEŚŃ XIX 

Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzecz y 
Chciał ze mną dobrą tylko sławę mieć rza pieczy, 
A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało, 
Aby imię przynajmniej po nas tu zostało? 

I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje 
Tkając, lejąc w się wszytko, póki zstawa szyje; 
Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjarni: 
Dał nam rozum, dal mowę, a nikomu z nami. 

Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne 
siebie, 

Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie; 
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może, 
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże, 

Komu dowcipu Tówno z wymową dosta}e, 
Niech szczepi między ludźmi dobre obyczaje; 
Niechaj czyni porządek, rnzteTkom zabiega, 
Pmw ojczystych i pięknej swobody przestrzega. 

A ty, coć Bóg dal silę i serce po temu, 
Uderz się z poganinem, jako słusze cnemu; 
Prostak to, który wojsko z wielkości szacuje: 
Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa pot.rzdmje. 

S'miałemu wszędy równo, a o wolność miłą 
Godzi się oprzeć, by więc i ostatnią. silą; 
Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem, 
Azaby go lepiej dal w cieniu darmo potem? 

Sobie śpiewam a Muzom. Bo kto jest na ziemi, 
Co by serce ucieszyć chciał pieśniami memi? 

Kto nie woli tym czasem zysku mieć na pieczy, 
Łapając grosza zewsząd, a podobno k'rzeczy 

Bo z rymów co za korzyść krom próznego 
dźwięku? 

Ale kto ma pieniądze, ten ma wszystko 
w ręku: 

Jego władza, jego są prawa i urzędy; 
On gładki, on wymowny, on ma przodek 

wszędy, 

Nie dziw tedy, że ludzie cisną się za zlotem, 
A poeta słuchaczów prózny, gra za płotem, 

Przeciwiajqc się świrszczom które nad 
łąkami 

Ciepłe lato witają głośnymi pieśniami. 

Jednak mam nadzieję, że przedsię za laty 
Nie będą moje czułe nocy bez zapłaty; 

A co mi za żywota ujmie czas dzisiejszy, 
To po śmierci nagrodzi z lichwą czas 

późniejszy. 

I opatrzył to dawno syn pięknej Latony, 
Że moich kości popiół nie będzie wzgardzony. 

MUZA 



JULIAN 
KRZYŻANOWSKI 
(Fragmenty rozdz. „Stefan Żeromski i powieść społeczna" 
- DZIEJE LITERATURY POLSKIEJ - PWN 1972 r.) 

Stefana Żeromskiego twórczość powieściowa 
i znaczenie jej literackie 'dowodziły, iż czasy neo
romantyzmu były okresem nowego układu sił mię
dzy tradycyjnymi rodzajami literackimi. 
Inaczej więc niż w epoce romantyzmu, gdy epika 
i dramat ustalały pułap twórczości literackiej, 
który z trudem usiłowała osiągnąć powieść, ina
czej też niż w czasach pozytywizmu, gdy powieść 
wysunęła się na miejsce czołowe, okres neoro
mantyczny wprowadzał równouprawnienie trady
cyjnych gatunków i rodzajów literackich. Obok 
poetów Tetmajera, Kasprowicza i Staffa, obok 
Wyspiańskiego i jego satelitów - dramaturgów, 
wystąpiła cala plejada wspaniałych powieściopi
sarzy, wśród których na miejsce pierwsze w ciągu 
lat kilku wysunął się Stefan Żeromski, by - z bie
giem lat - nie tylko utrzymać się na tym stano
wisku, ale sięgnąć wyżej jeszcze i zająć miejsce 
jednego z najznakomitszych mistrzów słowa. 

( ... ) Postawę jego modelowały różnorodne czyn
niki i urzeźbiły ją bardzo bogato. Należały do 
nich zasady pozytywizmu, na których pniu Żerom
ski zaszczepił tradycje romantyzmu, obok nich 
zaś działały automatycznie wpływy współczesnych 
mu prądów polityczno-społecznych. W rezultacie 
działania tych czynników, do których dodać na
leży również atmosferę literacką neoromantyzmu 
z jego zainteresowaniami estetycznymi, w posta
wie pisarza ustaliły się ostatecznie dwa kierunki, 
nie zawsze łatwe do uzgodnienia: tendencje pu
blicystyczne i tendencje czysto artystyczne. Wy
chowanek dwu kultur, romantycznej i pozytywi

stycznej, które przy całej swej odległości pracę 
pisarską ujmowały jako służbę obywatelską, 
w taki właśnie sposób traktował swe zadanie 
i w szkicu publicystycznym „Słowo o bandosie" 
własne drogi ujmował w zdaniu: - „Wtrącał się 
wszędzie, był wszędzie, poeta, błędny do'l
kiszot, rycerz - Bandos". Dwa wyrazy koń
cowe wskazują dwa szlaki, po których kro
czył: polityczny społeczny - obydwa ostro 
atakowane przez niechętną pisarzowi kryty
kę konserwatywną. Oto autor „Dumy o het-

manie" nawet do swych dziel o tematyce histo
rycznej, w których zrywał z tradycją uświęconą 
przez „Pana Tadeusza", „Krzyżaków" czy nawet 
dramaty Słowackiego, do hymnów ku czci rycer
skiej przeszłości wplatał bolesne akcenty krzyw
dy chłopskiej. pełne protestu motywy społeczne. 
Były one wyrazem zarówno jego skłonności publi
cystycznych, jak jego postawy filozoficznej, która 
również bywała kamieniem obrazy dla wrogiej 
mu krytyki, powierzchownego bowiem obserwa
tora w postawie tej uderzał przede wszystkim pe
symizm. Istotnie, w zespole poglądów filozoficz
nych autora „Dziejów grzechu" występowały, po
dobnie jak u wielu jego rówieśników, cale po
kłady pomysłów, które dowodziły, że zagadnienie 
zła, jego źródeł i jego funkcji w życiu jednostko
wym i zbiorowym pasjonowały Żeromskiego i za
barwiały jego utwory. 

Jego bohaterowie widzieli zło w sobie i w swym 
otoczeniu, ale - czego krytyka dostrzec nie umia
ła - nie akceptowali jego przejawów lecz zma
gali się z nimi, choćby przypłacić im to wypadło 
cierpieniem, czy nawet śmiercią. Ni.c w tej dzie
dzinie bardziej znamiennego jak tytuł trylogii 

STEFAN 
ŻEROMSKI 
(1864-1925) 

„Walka z szatanem", protestującej przeciw złu 

w stosunkach społecznych i politycznych, zado
kumentowanych okropnościami pierwszej wojny 
światowej. Czynnikami nakazującymi Żeromskie
mu walkę ze złem była jego wiara w człowie

ka i wiara w naród. A szedł on tutaj za dzie
dzictwem wielkich romantyków, których wizja 
świata daleka była od optymizmu, którzy żywo
ty swych bohaterów wypełniali klęskami, by koń
czyć je niemal stale przekonaniem: „i moje bę
dzie za grobem zwycięstwo". 



Twórco „Popiołów" kroczył ich torem i w sposób bardzo 
n i ezwykły kontynuował ich lini ę. Romantyczną walkę z sza
tanem prowadzili, ja k wiadom o, nowocześni prometydzi, 
tytani, poczynając od mickiewiczowskiego Konr.ada, . Ko.r
diana, Iryd iona, i ich następcy. Ich. potomkami stali się 
bohaterowie powieści i dramatów Zeromskiego: lekarze, 
przemysłowcy , wojskowi, działacze politycz~i i społ.ecz~i: 
stykający się z przejawami zła w szarej rzeczyw1stosc1 
miast, miasteczek i wsi polskich na przełomie XIX/XX w. 
Jeśli zaś pokrewieństwo rodowe nie rzuca się tu w oczy, 
to d latego, iż Żeromski pozb;iwi ł ich. patosu i ~~zy !eh 
romantycznych dziadów, a rownoczesnie podkresl1 ł ich 
związk i z pozytyw istycznymi oj cam i. Zro~ił. t.o zaś w sp~ 
sób bardzo prosty; u kazywał ich w pow1esc1 o schemacie 
romansu eksperymenta!nego, prowadząc ich niema l zaw 
sze przez najrozmaitsze środowisk~ ludz~ie i nar? ża j ąc 
na bolesne starcia innych poglądow po li tycznych 1 spo 
łecznych. 

W tak budowanym sw1ecie pow1esc1owym na plan 
pierwszy wysunęły się d"".~ . obozy i? eologicz~e, z. ~tó.rymi 
Żerom ski stykał się osob1sc1e, a ktore w tworc7osc1 jego 
usiłowały doszukać się real izacj i swych programow - obo
zów nacjonalizmu i socjalizmu. P.owi eśc~op,i sarz •. kt~ry 
„depta ł strudzonymi nogami wszy stkie goscince ·ideo.w, 
swoją własną żadnej nazwać nie. mogąc, bo oczy ~1~; 
dościgła porywała dal, a stopy pa lił sandał z pło.mienia ! 
źródła swych poglądów bezwied nie wskazał w dz1waczn.ej 
postaci wyrazu „ ideów" zna nej ~ pubł! cy~ty.k i. czaso.~ 
Mickiewicza, tego stopu naj rozmaitszych 1de1 1 1deolog11, 
których pogłosy dostrzegał Żeromski w. walkach .nacj?na
łiz mu i socjalizmu sw.:; j włas n ej epo~1 .. Do naqonal.1z~u 
zbliżał go głęboki patriotyzm, do soc1alizmu nastaw1e~1e 
społeczne; od nacjonalizmu dzielił go szowinizm, od socia
l izmu internacjonalizm.*) W rezultacie żarliwy wyznawca 
postępu, demokrata z krwi i kości - kroczył samotnie, 
wsp inając się „na niedo ścigłe percie wyk l ętych marzeń", 

które z chwi lą odzyskania niepodległości marzen iami b~ć 
przestały , choć stosunki w wolnym państwie okazały się 
bardzo od l egłe od tego, co sobie autor „Przedw i ośnia " 
wyobrażał. („.) 

z dzieł powstałych po odzyskaniu niepodległości, najżyw 
sze zainteresowanie wywołała powieść „Przedwiośnie" 
(1925), niezwykły rachunek sumienia zbiorowego, w który!n 
pisarz usiłował odpowiedzieć na pytanie, jak przedstawi~ 
się sytuacja Polski w nowych wa run kach politycznych. 1 
społecznych. Odpowiedź .ta ni~ wypa?ła korz~s'.nie, Z~
romsk i bowi em dostrzegł 1 trafn ie ocenił trudnosc1, w kto
rych znalazło s i ę odbudowane państwo, ju ż sam j ed nak 
tytuł powieśc i o tragicznej miłoś~i. Cezarego Ba.ryki, z:ig~: 
bionego na bezdrożach wo lnosc1, kazał przyjmowac, 1z 
bezdroża te były nieuniknione i że wiodły one ku wiośnie. 

•) podkr. red. 

OD AUTORA 
ADAPTACJI 
SCENICZNEJ 
I REŻYSERA 
„PRZEDW10ŚNIĄ" 

Stefan Żeromski - pisarz, który od początku swo
ją misję pisarską traktował jako służbę naro
dowi. Towarzyszył temu narodowi, a przede wszy
stkim tym najbardziej uciśnionym i wszystkim 
rzecznikom sprawy uciśnionych: idealistom, spo
łecznikom - „ludziom bezdomnym". Nigdy nie 
„krzepił serc", nie nawoływał, jak tylu innych, 
do płytko pojętej solidarności narodowej, prze
ciwnie, budził sumienie wskazując sprawy naj
bardziej bolesne. Namiętny poszukiwacz praw
dy - wzór postawy obywatelskiej. Był ze społe
czeństwem w latach niewoli, razem ze swoimi 
bohaterami: Andrzejem Radkiem z „Syzyfowych 
prac", z doktorem Piotrem, z Siłaczką, z Judy
mem.„ - Marzył z narodem o niepodległości -
o gdy ona przyszła - gorzko, surowo ocenił to 

pełne krzywd przedwiośnie Drugiej Rzeczypospo
litej. 
Oto „Przedwiośnie" - dzieje Cezarego Baryki, 
młodego gniewnego tamtych lat, nonkonformisty, 
który nie chciał przystać na ład (albo raczej bez
ład) młodego państwa. Miał za sobą bolesne 
doświadczenia, widział własnymi oczyma 
krwawy dramat w którym przecież urzeczywistnia
ły się najszczytniejsze ideały - dzieło rewolucji 
proletariackiej w Rosji. 
Oto Cezary Baryka wkracza na naszą scenę. 

Ujrzycie państwo przedstawienie teatralne, rzecz 
z ducha Żeromskiego, ale przecież rzecz dla te
atru przetworzoną. Chcielibyśmy w tej przypowie
ści teatralnej przekazać z dzieła wielkiego Budzi
ciela Sumień to, co jest nam najbliższe, najbar
dziej czytelne. Oto trudna droga „dochodzenia 
prawdy", oto dzieje wrażliwego inteligenta tam
tych lat, który trafia wreszcie na pozycję - histo
ria już to potwierdziła - jedynie słuszną. 
Oto Stefana Żeromskiego, prawdziwie wielkiego 
patrioty - DIALOG O POLSCE. 

STANISŁAW BREJDVGANT 



STEFAN ŻEROMSKI 

' 
PRZEDWIOSNIE 

Adaptacja sceniczna 
i reżyseria 

Scenografia 

Opracowanie muzyczne 

Asystent reżysera 

STANISŁAW BREJDYGANT 

EWA NAHLIK 
JANUSZ KOŚCIÓW 

IRENA DUDZIŃSKA 
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