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... na scenie„.
24 kwietnia 1923 prapremiera „Turonia" w „REDUCIE".
Żeromski pisze do Czarnockiego:

Turoń

klapacz, kolędnik przebrany za rogate
zwierzę, wołu, pierwotnie tura (stąd nazwa) z wielkim drewnianym łbem, kłapiącą z klekotem.szczęką, postać występująca
od czasów średniowiecza
obrzędach i widowiskach ludowych,
w okresie Bożego Narodzenia, a w niektórych okolicach Polski,
zwłaszcza na Podkarpaciu, do dziś.
-

toruń,

w

„Trzeba było tutaj przyjechać, bywać na próbach nowego dramatu pt. „Turoń", który już za parę tygodni będzie wystawiony
w „REDUCIE". Jest to koniec przygód Krzysztofa Cedry i Rafała
Olbromskiego (bohaterowie „Popiołów" - przyp . .M. - J.Ł.). Rok
1846. Główną rolę gra tam syn Tadeusza Micińskiego, Jaruś, dziś
młody aktor. Gra, oczywiście, Osterwa, Jaracz i inni najlepsi aktorzy".
Do K. Czarnockiego 6.III.23

... kłopoty z
Wł.

Kopaliński,

Słownik

mitów

i tradycji kultury, Warszawa
1985, s. 1214.

8 lutego 1923 S. Żeromski pisze do K. Czarnockiego:

„Skończyłem dramat pt. „Turoń" z roku 1846 i oddałem do druku.
Zapewne będzie wystawiony w jednym z teatrów, czy może i w
innych teatrach - ale to się okaże".

„Turonia" wydał J. Mortkowicz, Towarzystwo Wydawnicze
w War·szaw1e, w 1923 roku.

obsadą ...

Juliusz Osterwa nie zagrał proponowanej mu roli Ksawerego, tłumaczył, że jej nie czuje. Podobnie rzecz miała się
z innymi rolami. Szczególnie wiele kłopotu przysporzyła postać
Krzysztofa Cedry.
„Dziś rano był chyba już kryzys trudności ·
Stefan Jaracz przyjedzie dopiero 19 marca.
Cedry a n i na lekarstwo v: cał ym świ e cie aktorskim.
Staszkowski wyjeżdża na kwiecień.
- Szymański? - Szymańskiemu „sumienie artystyczne" nie
pozwala objąć tej roli.
- A. Chmieliński machnął ręką. Stanowczo grać nie będzie.
„Bez argumentów".
( ... )
Zwróciłem się

do ... p. Karola Hoffmana z „Kuriera Warszawskiego", sic. Staruszek był i zgodził się - próby będą się
-odbywały dla niego po południu. Szukaliśmy w Związku u
„bezrobotnych" - ani jednego kandydata".
J. Osterwa do S. Żeromskiego,

14.III.1923 .

... koniec

kłopotów

Już

„.

24.IV.1923 r. „Turoń" w „REDUCIE",w
wa Limanowskiego i Juliusza Osterwy.

reżyserii Mieczysła

Rzecz grano 71 razy.

18 lutego

powstańcy usiłowali opanować

Tarnów. O tym,
że uświadomiona wcześniej o celach powstańczych wieś nie
musiała zajmować wrogiego stanowiska, świadczyły wypadki
w Chochołowie. Uciskani przez arcylojalnego wobec Wiednia
właściciela, tamtejsi chłopi zorganizowali się z inicjatywy organisty i nauczyciela Jana Andrusikiewicza i 21 lutego rozbroili posterunek austriackiej straży granicznej, gotowi do walki z zaborcą . Chochołowianie odparli także atak współdziała
jących z Austriakami chłopów z sąsiedniej wsi, Czarnego Dunajca. Jednakże gdy w toku walki Andrusikiewicz został ciężko
ranny, pozbawieni jego kierownictwa chochołowiczanie złożyli
broń .

.„

z historii ...

Decyzja przyspieszenia terminu powstania zapadła pod
na ziemiach polskich wrzenia rewolucyjnego. Powszechnie burzyli się chłopi, którzy nie chcieli
znosić dłużej ucisku pańszczyźnianego. (...) Napięcie to obejmowało nie tylko ziemie polskie, ale całą środkową Europę.
wrażeniem narastającego

Władze wpadły

na trop sprzysiężenia. Częściowo było to
agentów bardzo rozbudowanej policji;
częściowo jednak zaważyły denuncjacje ze strony konserwatywnej grupy ziemiaństwa, która zaniepokojona zapowiadaną
„rewolucją", szukała oparcia u zaborców.
Najpoważniejsze
skutki miało ujawnienie przez Henryka Ponińskiego, policji
pruskiej, nazwisk czołowych działaczy w Wielkopolsce. Na krótko przed terminem powstania, w połowie lutego 1846 r., policja
aresztowała większość kierownictwa spiskowego z Mierosław
skim i Libeltem. Austriacy przeprowadzili także aresztowania
we Lwowie, natomiast wstrzymali się z podobnymi krokami
w zachodniej Galicji, prawdopodobnie dlatego, że liczyli, iż
ewentualne drobne rozruchy ułatwią im likwidację Rzyczypospolitej Krakowskiej. W rezultacie w okolicach Krakowa i Tarnowa siatka spiskowa pozostała niemal nietknięta, co umożli
wiło wybuch powstania na tym terenie.
wynikiem

działalności

Dembowski podjął także wysiłki w celu pozyskania chłopa
do powstania, rozsyłając emisariuszy na wieś. Liczył na powodzenie, skoro chłopi podkrakowscy popierali powstanie. J ednak
rychło okazało się, że chłopi galicyjscy pr z yj ęli za dobrą monetę
austriackie perswazje i obietnice. Spod Tarnowa szedł na Kraków austriacki płk Benedek, za którym ciągnęły rzesze chło
pów, pozyskanych zapowiedzią nagrody za pomoc. Wtedy Dembowski wyruszył z procesją bez broni na Podgórze, by odwołując się do uczuć religijnych chłopów odciągnąć ich od zaborcy. Procesję rozproszyły salwy piechoty austriackiej - od
pierwszej padł Dembowski. Po śmierci Dembowskiego nastą
piło załamanie powstania .
4 marca wkroczyły do Krakowa wojska rosyjskie, a za nimi
austriackie. Ponad 1200 osób znalazło się w więzieniu .
Rząd wiedeński, za zachętą Mikołaja I, wcielił 16 listopada
1846 r. Kraków do Galicji. Ostatni skrawek ziem polskich rzą
dzony jeszcze przez Polaków stracił swą skromną niezależność.

Cyt. za J.A. Gie rowski , Histe ria Polski
1505---1864, cz. 2. Warsza w a 1978 r.
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... a Jakub Szela? ...

JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI:

Postać historyczna „1787-1862 a. 66, cieśla i kołodziej ze
Smarzowej (... ), syn zagrodnika, w 20. latach XIX w. podjął
walkę z właścicielami Smarzowej, Boguszami, pisząc petycje do
starostwa (... ) wprzód we własnej sprawie, później jako pełno
mocnik Smarzowej i wsi okolicznych w procesie o bezprawny
zabór gruntów i nadmierne obciążenie pańszczyzną. (... ) W miarę jak jego imię nabierało popularności wśród chłopów, władze
austriackie zaczęły dostrzegać w nim nieświadome narzędzie
swojej polityki zaborczej, skierowanej przeciw polskiej szlachcie, ożywionej dążeniami niepodległościowymi, człowieka mogącego porwać za sobą chłopów galicyjskich, którym nikt świa
domości narodowej nie wszczepił, którzy natomiast mieli głę
bokie poczucie odwiecznej krzywdy, wyrządzonej im przez panów. W czasie powstania chłopskiego w 1864, w Galicji pod jego
wodzą rozgromiono kilkanaście dworów (... ) zabijając ziemian
z rodzinami, włodarzami i oficjalistami, ro.in. rodzinę Boguszów. (... )

Po pacyfikacji wsi przez wojsko austriackie Szela został
uwięziony, a pa dwóch latach zesłany na Bukowinę, gdzie otrzymał gospodarstwo, na którym przebywał aż do śmierci".

O Szeli pisali:
Stanisław Wyspiański

w „Weselu"

Bruno. Jasieński w poemacie
i Stefan

Żeromski

„Słowo

o Jakubie Szeli"

w „Turoniu".

WI.

Kopaliński.

Słownik

i tradycji kultury,
1985, s. 1136.

mitów
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„( ... ~ Dzięki pomieszaniu płaszczyzn społecznych i odcieni
obyczaJowo-psychologicznych, zamiast dramatycznego konfliktu
uzyskuje Żeromski jedynie efekt nieporozumienia. Szela robi
wyrzuty słuszne pod niewłaściwym adresem Rafał zaś Cedro
i H~b~rt perorują także słusznie, lecz gdy mÓwią do S;eli, odnosi się wrażnie, że niepotrzebnie to czynią, on bowiem w istocie rzeczy nie ich przecie ma na myśli.

t

(... ) _za~ończenie „Turonia " świadczy najdosadniej o błędach
w załozenrn. Zakończenie czyni z całej sprawy krwawą, lecz
sporady_c~ną przygodę (... ). Łamie ono i myli konsekwencję
~hłopskieJ strony, kruszy wielkość obozu Napoleonidów (...)
I z,będną cz~ni symbolikę przedmiotów (kukła tul'.onia, sygnet),
k:ore z czc~godnej przenośni schodzą do roli środków, sposobow, chwytow, niemal wytrychów".
J .K.-B. „Turoń" Żeromskiego
w „REDUCIE", „'Przegląd
Warszawski ", 1923, nr 22.
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... dziękujemy za opm1ę ... , którą prosimy przesłać na adres
teatru; niektóre wykorzystamy w następnych programach;
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