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PRAPREMIERA „Przepióreczki" odbyła się w warszawskim Teatrze Narodo-

wym 27 lutego 1925 roku. Poza Osterw~ - Przełęckim i Jaraczem - Smugo
iziem brali w niej udział najwybitniejsi aktorzy scen polskich, m. in. Józef Ko
tarbi ński, Ludwik Solski, Antoni Bednarczyk, Józef Chmieliński i Józef śliwicki. 

Dorotą. Smugoniową. była Maria Niedzielska, a Księżniczką - Tekla Trapszo. 
Sukces tej przedziwnej sztuki przeszed ł wszelkie oczekiwania. Żeromski, siedz~1cy 

wśród widzów prapremiery, przeżywał swój pierwszy p łny tryumf tetralny. Boy 
przyznawał: „Dawno, bardzo dawno nie widziałem w teatrze takiego przyj ęcia , 

jakie publiczność zgotowała wczoraj uwielbianemu pi arzowi . Koniec każdego 

aktu zmieniał się w owację, a kiedy trzeci akt dobiegł do końca, długo jeszcze 
stojąca publiczność oklaskiwał a tego, który od dawna, tał się dla nas w literaturze 
ucieleśnieniem myśli i serca narodu" . Nie była to j szcze jedna premiera p 1-
skiego autora. Było to święto teatru, świr;:to literatury; wstrzą,sający wieczór, w któ
rym Żeromski wreszcie „dał swoją miarę jako E isarz teatralny", wieczór, w któ
rym ogarnęło widzów wzruszenie głębsZt'; bardziej ludzkie od zwykłych emocji 
teatru, wieczór pełnego zwycięstwa Żeromskiego . W niecały rok potem, 20 list -
pada, przestało bić jego „serce nienasycone" , które brało odpowiedzialność za 
przeszłe i przyszłe losy narodu, które biło Polską. 

Pół wieku minęło od tych chwil. Zmieniły si losy narodu, prze zliśm ka
taklizm, nieznany w naszych dziejach, patrzymy teraz inaczej na wiele zjawisk 
naszej literatury i sztuki. Ale nie możemy przej ść oboj ętnie obok dziela Stefana 
Żeromskiego .• Biją, nam mocniej serca, gdy pochylamy się nad kartami jego „Po
piołów", c:z.y zanurzamy się w liryzmie „ lVi rnej rzeki , gdy w łuchu jemy się 

w szept „P11szczy jodłowe{' i gdy przenika nas rytm e icki .. Dumy o hetmanie". 
Żeromski posz rzył na zą narodow ' ć, rozdrapy• ał nasze rany, „by się nie za
bliźniły błoną podłości'' i modl ił się wraz z Sulk wskim, by ,,Polska stała się 

jedynym f emzal m świata, gdzie ni przez gwałt, ale przez milość stanie ri spra
wiedliwo.fć" . Obok generała ułkowskjego i Cezarego Bary ' i, walczącego o , zkla
ne domy", obok dra Judyma z „Ludzi bez fmnn_) rh'', staj e docent Przełęcki , z trud
nym nakazem ofiary z własnego szczęścia, bo „takie ą moje oby za je" . 

" Ach, panie Stefan i - pisał Juliusz Osterwa do Żeromskiego po pierw
szym przedstawieniu „Przepióreczki" - jak okażę, jak 1 yrażę swojr.t miłość do 
Pana i wdzięczność za to, co Pan napisał, „Prz pióreczkd ' zostanie w naszym 
żelaznym repertuarze.I Perla nasza najdroższa/" . I . pełn iły się jego słowa. „Prze
pióreczka" stała si~ na długie lata ożywczym źródłem glęookich wzruszeń teatral
nych . 

W latach wojny wyszła z tysiącami naszych żołn i erzy z okup wanego kraju. 
Była pierwsZ<! sztuką, zagraną prz z polskich zawodo\vych aktorów na szlaku 
wędrówki, w Bukareszcie, a potem w Paryżu przed Naczelnym Wodzem odra
dzającego się na obczyźnie Wojska Polskiego. I graliśmy i~ w Londynie w latach 
pięćdziesiątych. W kraju otwarto po wojnie tą sztuką Żeromskiego Teatr Sło
wackiego w Krakowie, i ona także była ostatni.i 1 akordem polsko' ci zamyka ją.cym 
działalność teatru lwowskiego w 194 5 roku. 
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Niedziela, 18 stycznia 1976 roku 

STEFAN ŻEROMSKI 

Uciekła mi przepióreczka„. 
KOM EDIA W TRZECH AKTACH 

SMUGOŃ, nauczyciel wiejski -
DOROTA, jego żona 
KSIĘŻNICZKA CELINA SIENIAWIANKA 
BĘCZKOWSKI, administrator 
PRZEŁĘCKI, docent fizyki 
WILKOSZ, historyk -
CIEKOCKI, ligwista -
RADOSTOWIEC, geolog -
KLENIEWICZ, antropolog -
ZABRZEZIŃSKI, historyk sztuki -

ANDRZEJ KAMIŃSKI 
WIOLA HOLA 
MARIA ARCZYŃSKA 
ADOLF ROŻYŃSKI 
MARIAN GA MSKI 
ROMAN RATSCHKA 
WITOLD SZEJBAL 
JERZY PLACZEK 
BOGUSŁAW KUCHAREK 
ZBIGNIEW YOURIEWSKI 

R=ecz dzieje się w izbie szkoły wiejskiej, w Porębianach 

Oprawa sceniczna: 
JAN SMOSARSKI 

Organizacja : 
OLGA LISIEWICZOWA 

Reżyseria: 
MARYNA BUCHWALDOWA 

LEOPOLD KIELANOWSKI 

Premierę prasową poprzedzi 
„SŁOWO O żEROMSKIM" STANISŁAWA BALIŃSKIEGO 



LABORATORIUM TEATRALNE ZASP 

Rozpoczyna wykłady i ćwiczenia, przygotowujące kandydatów do egzaminów aktorskich 
Związku Artystów Scen Polskich. 

Zajęcia odbywają się dwa razy tygodniowo w godzinach wieczornych. 
Zgłoszenia na adres: ZASP - LABO:RATORTIJM, 55 Exhibition Road, London S.W.7. 

KONKURS NA UTWóR DRAMATYCZNY, rozpisany przez ZASP w ubiegłym roku, 
został przełożony na rok biciący. Prace konk-ursowe można przesyłać do dnia 30 sierpnia 1976 r. 
Wynik konkursu zostanie ogłoszony dnia 24 grudnia 1976 r. 

Od lewej : Maryna Buchw.ałdowa, 

Hanna W ąsikówna, Helena Kitaje
wicz (Komendantka), Zofia Tresz
kówna, Lula Kowalska, Marta Smo
lińska, Małgorzata Pragtowska, Da. 
nuta Michniewicz, 1oanna Rewkow· 
11ka 

Redakcja programu O. Lłslew iczowa 

„Oberlangen" na scenie „Ogniska 
Pol kiego" w Londynie: Od lewej: 
Hanna Wąsikówna (Hanka), Zofia 
Treszkówna (Zo ia), Małgorzata 

Pragłowska (Marzena), Danuta 
Michniewicz (Nina), Maryna Buch
waldowa (Magda), Marta Smoleń
ska ( Lula ), Lula Kowalska (Jula ) 
i Joanna Rewkowska (Joanka) 

Zdjęcia wykonał Władysław Bednarski 


