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ieromski, Stefan (1.11.1864-20.11.1925), pseud. M. 
Zych, J. Katerla , najwybitniejszy obok H. Sienkie
wicza powieściopisarz pol
ski; twórczość jego była ra
chunkiem sumienia naro
dowego, walką z krzywdą 
społ.; opisy upadku i nę
dzy to oryg. wkład ż. 
do liter. europ.; na liter. 
20. w. wywarł olbrzymi 
wpływ; jako artysta był 
pdwsz. lirykiem; głęboki 
myśliciel i psycholog. Sy
zyf owe prace. 1898; Pro
mień, 1898; Ltukie bez
domni , 1900; Popioły, 1904; 
Dzieje grzechu, 1906; Du
m.a o hetmanie, l908 ; Słowo 
o bandosie, 1908; Uroda 
życia, 1911; Wierna rzeka, · 
1912; Walka z szatanem, ..__,.__..Ż._e„ro ... ms..__ki ..... 
1916-19; W iatr od morza 
1922; Przedwiośnie ; utwory sceniczne: Róża, 1909; Sul
kowski , 1910; Ponad śnieg, 1920; Turoń, 1923 ; Uciek
ła mi przepióreczka, 1924. 

Nowocz.es n.a Encyklopedia Ilustrowana M. A rcla, 1939 

Irenp Sławińska DROGA 
ZEROMSKIEGO 

DO TEATRU 
(„.)1. Żeromskiego „School of Drama" 

„Terminatorskie" lata Żeromskiego trwają na pewno dlugo. Trudno zre · ztą 
u ta lać tu jakieś daty grani me. Bo i jakże je liczyć? Od pierwszych zanotowa· 
nych prób (1 82) do pow tania Grz.echu (189 7) - czy do Rói._y, więc do J 909? 
Przecież i okres współpracy z Osterwą w Reducie (po 19 J 9 r.) jesl na pewno 
~czeniem się teatru, za· Pri.epióreczka - „pracą dyplomową" Żeromsk iego. przy
Jęlą przez Osterwę. 
P.ozostańmy jednak przy wcze' nie jszym etap!e. Gdyby niesystematyczne prze. 
~ez , ale ba:dzo intensywne amoksztal enie Zerom kieg przełożyć na katego· 
n e Ja ki~gos „program u" czy „kursu", można by - trochę żartem- u talić, i.e j ego 
w łasna .1ednoo obowa „Sch o! o f Drama" obejmuje następujące przedmioty: J) 
„playwriling", 2) l ekturę k la~yków, 3) pilne uczęszczanie do teatru, 4) praktycmą 

krytykę teatralną - próby recenzyj, 5) udzia ł w tea trze amatorskim (aktorstwo i 
reżyseria), 6) de kJ amacja. . 
Nim ukazaly się Di.1emwa, o próbach dramatycmych wiedzie l iśmy niewiele. 
N1ew1ele ponad krótkie wspomnien ia i ogólnikowe, melanchol tj ne wyznan ia z 
Pusi.cz._)}odlowrj: Ukladalem dramal)'. JU.Z wówczas n iesceniczne i chybione, z powstań

~Z)~h le[!.end te~o wpadlego kraj u. _Ju~ wówczas n iescenicznr 1 chybione - tak przed 
sm1erc1ą oceni gorzko Zerom ki dzie ło teatralne swego życ ia . 
~ier vszc próby ( we niescenicwe i chybione) zanotowane są pod rokiem 1882 
(Zf'romski n ie ma jeszcze 18 lal). Dramacik janwz i Marla, obszerniejszy JUŻ 
dramat (w 5 aktach) Barbara Giżanka - oba pos łane do druku („Przyjaciel Dzi ci"), 
ale zalatwione odmownie - z powodu nie;ak1ch drai.liwofci. astępny rok - 1883 -
pnynosi wzmożoną prace, i kil ka nowych dramatów hiswrycznych, które węd 
rują do oceny nauczyciela gimnazjalnego, kochanego i znanego ju:i wówczas 
krytyka, Bema. Zestaw bohaterów bardzo znam ienny: Savonarola, Jan Hus, 
Cola di Rienzi - więc przywódcy rewolucyjrn. duchy buntownicze, nam iętne . Z 
tego samego roku po hodzą i inne próby: fa mazja dramatyczna Popieli.szcu, 
dramat hi toryczny „z czasów L!krainy" Piotr Doro.szenko, sztuka o Ściegiennym . 
To najpłodn iej zy rnk w życiu Zcromskiego w zakr e ie t wórczości dramatycz· 
nej .. . 6 d ramat w w jednym roku' 
Do rych sztuk dodać by trzeba i projektowany obraz ludow_y z naszych okolic, który 
m iał w intencji auwra znaleźć się w repenuarze Puchniewsk..iego{obok Chatki pod 
lruem, granej wówczas w Kielcach). 
W następnych latach rnzmach w zakresie cwórczo 'ci dram aty zne j wyrai.nie 
słabnie . Czy decyduj ą o cym straszli we trudności i nędza życ ia studenckiego w 



Warsza wie? czy niepowodz n ia tych prób? czy wzmożony JUŻ krytycyzm ich 
autora~ Zap wn ten ostatni mo tyw m a najwi<;-ksze znaczenie. W każdym razie 
Dz.imniki notuj ą pod r . 188 7 ukończ nie scen y dramaty m ej pt. Robotni9 •, która 
to scena tra fia do r dakcji „Prawdy", do rąk Świętochowskiego, dopiero zaś w r. 
1892 szki uje Żeromski~· li · ie do Oktawii plan komedii Zaraza- komedii, którą 
przemacza do teatru Rozmai toś i w Warszawie. To samo źród ło (l i t do Oktawii) 
in fo rmuje o prz sianiu Grzechu na konku rs „Kuriera Warszawskiego" w 1897 r. 
Rappersw ilskie la ta ( 1892 · I 896) stanowią tu wyrai.ną luk<;> czy przerwę. 
Wydaje si t;, że Zaraza j est już j akąś zapowiedzi;\ Grzechu. Mia! to być krwawy 
drama/, JO ly ra ... na Ile z.alargu wsi z dworm1 o serwituty, dramat społeczny, ale i 
komedia ironiczna zarazem, o zgrzytliwym final e, zakończona lriurnfem mir.1z
czuchowstwa w b haterze. fil isterskim nawrócen iem bohat ra . W ięc chyba proto
typ Bukowicza ... 
Ojcem hrze mym projektowa nej komed ii miał by ' - ha.kesp a rc, w którym 
ginął wówczas Żeromski jak się ginie w górach. Lekturę d ra matu uprawia on 
zresz tą stale, od najmłodszych ła t. Zanotowana jest pi rw za zn ajomość z Nie
boską i Irydionem (w grudniu 1882 r.), z I z. Fawta (1 88 3). Faust n i zachwyca go 
jednak ta k, j ak si<;> sp dziewal. Dopiero Aischylos i urypides budzą wielki 
zachwyt: o Elektnc i Orestesie pisze Żeromski z żarliwym uniesieniem , podobn ie 
ja k o Królu t:d pir SofokJ sa (1 885). Ciekawe, ż szkolne „p z rabianie autorów" 
na lekcjach grek i n i zabija tego unies i nia. 
(„. ) aj wię kszy i t rwa ły wstrząs przynosi jednak Shake p . are, ten slodP.i, straszliwy. 
nadziemski {!.flli u ; L To u niego przede w zy tk.im jest Zeromsk.i „w terminie". 

Zaproszenie na c_ykL W)!kladów pubLicz.n)!ch z. dz.ied?.. in)! zagadnień 

teatru, Reduta, 1925. 

Latami całymi „uczy si<;>" Hamleta; uczy się wyczyty wa w nim coraz nowe 
pokłady mądrośc i , .,logiki uczuć", poezji, prawdy, real izmu i - teatralnego 
widzenia . · 

(.. ~'. A l s~kolne la ta dają ś ~viadectwo tak.że przeł ot.nym miłoś i? m młodzieńczym. 
P1 zedm1otem ta kieg ~otko~wa łego zachwytu J CS t drama t Swiętochowskiego, 
z~az~ _uznany. La ar~ydz1elo ?.z 1ęk.i „sokra teso skiem u dial gowi", któ.ry stanowi 
'~ 1.as~1wą a.keję rn yslową, pozm e3 odrzucony za tendencyjność , kt ·rej Zeromski
mtłosnik. pra wdy w t atrze - już wówczas nie znosi. 
Kuszące j es t cz •w iście pytan i : czego to mianowicie nauczył si ę Żeromski na 
1.ym „ k~r ie. klasykó w"? Czy m odel tragedii greckiej i Shakespeare'a da s ię 

dnale,zc w Jego dziele. t a r:alnym , zy je ·t tam i · tomie obecny? Czy z Shake· 
speare a I ochodz1 rea lizm Zeromsk..ie o? 
Pytan! kus zące , ~,e_. - prz d.wczes.n . Odpowi dż przybliży może analiza „re
cenzyj tea tralnych Zeromsk..iego, J go boga ty „theatrica l crit icism", praktyko
wa ny w latach szkolnych 1 umwersytecki ch L imponującą bezi nteresownośc ią: 
obs_z rne recenZJe tra fiaj ą prz cież tylko - na stronice własnych Dzienników' 
Doswtadczenra teatra~n e Z romskiego rozp C7. nają Kielce. W latach szkolnych 
o~ląda wiele kom edyJ Dom otwarty, operetki, Fredr<;>, Na jedną kartę - Sienkie
wICza, Korzen iowski go„. i odwieczn e francuskie bania/uli.i. 
Pier :.vsze rea.keje - naiwn~, zgoła niet a tralne: uczeń ki elecki go gimnazjum 
porown uJ e s ię d_~ _bohaterow, oglądanych n a se n ie, szuka an alogii losów lub 
wpad~ w zazd rosc 1 r zpacz_ na wido k szlachetn go boha tera. Gościnne wy · t ępy 
anystow warszawskich w Kielcach ocenia jednak już ze względu na interpretację 

".Uciekła mi pnepiórecz.ka" w Teatrze Narodowpn. 
Zeromski w otoczeniu aktorów po premierze, 1925. 



postaci: potrafi dostrzec osobow ś · aktorską Rapa kiego czy Rychtera. 
To zainteresowanie utrwala się w Warszawie, w latach uniwersyteckich studiów 
na weterynarii ( 1886 I 888). Zwłaszcza w pierwszych tygodniach pobytu w War· 
szawie Żeromski „rozteatrzył si<; zupełnie". Jesień I 886 pnynosi mnó two 
przeiyć teacraJnych: zapi lu D1.1mnilw przeksztalcają się w dojrzale recenzje. 
wypełni ne niemal calkow1 ie analiz.ą gry aktorskiej . 
(„ .) W owych warszawskich la cach Zerom ki - nieraz za enę ostatnich 20 
kopiejek-ogląda nie tylko znakomitych odtwórców, lecz i bardzo urozmai ony 
repe1 tuar: tragedię Shakespear 'a i romantyków, komedie współczesne, opery. 
Przeżywa Maz.efa(, Hamleta, Zb<!Jców. Spektakle te zo tawiają uczucie niedosytu, 
rozczarowania: w lek.turze silniej d1.iala piorun poezji. Teatr me umie go prze 
kazać. Tlumaczy to Zeromski szczególną rolą słowa w tragedii, którego nie 
111.eba „uzupelniać" - (a tym samym pncslaniać) ge tyką ani „gierkami". W 
slow ie jest przecież w zy tko. Dlatego jqdzr, z.e me podobna ji::sl grać dziel Sulupira 
(6.X.1887). 
W konkluzji te ] utwienlla go inscenizacja Hamleta opisana 27 .X.1888. Parodia 
~ul<1pira, patetyczna tyrada, deklamacja zamiaJl rornl)'J1ania, klapa formalna. Wszys· 
tkic klęski przypisuje - chyba !usznic - nieporozumieniu wykonawców: Wielka 
poetja. utrpujqc na Ir dl'jkz. ukazała nrdzę inlelektuainq znakomil)ch w dramom 
micsuwriskzm aktorów. 
Ogląda też - jak wspomniano - Mai.epę i Zbójców. Tragedia romantyczna, bliska 
Jramawwi, nie zadowala go wcale 1 rodzi niechęć - do 1ragedii w ogóle. 
Rowmtem l)•lku dramal Z tragedii rornmialt>m .,Edypa króla". ,,Antygonę" i „Hamleta''. 
7 11111)1m1 z.ab!Janiami jzę i deklamowaniem pogodzić 1ir me mof!,r W tragedii nikt /Ile 
nerp1, bo WIZ.l'JC) deklamują. Tragrdza - lo historia zbrodni 1 obraz. raiqcych kontra tów. 
W tra[!,edi1 ucz.ucia nu ma (4.Ill. 18 7). 
Operowe doświad zenia Ż rom . kiego me są zby t bogate: znamienny i wan 
uwagi jest jednak emutjazm, z jakim ten po zulu w acz prawdy i uczucia w tearne 
przyjmuje formc: tak skonwencjonalizowaną jak opera. Klucz do tego paradoksu 
majdziemy może w przenikliwej formu e Zer mskiego: Kaida rzecz ma m•ój 
relalizm (3.1.188 7). O zalamiają go i budzą zazdrość ekspresywne moiliwości 
muzyki, nieporówname większe od możliwości słowa. Uczucia powiedziane tonami 
10 nadz.iemsk1 wmaiazek Nam, .ilowami mówiącym, to iir nie uda. wagi te zapi uje 
Żeromski po powrocie z Haiki (I 7.I l. l 88 7). 

jui. wówcza · twierdza: Rornmil'm operę . Formula ta weryfiktlje się jednak 
dopiero późn iej: potwierdza ją analiza Tannhdusera i je o muzyki. • której 
odczuwa Żerom ki potrgr 1 moc nLJzczenia, silę zw.Ynrjtwa 1 prawo duszenia. Muz._yk, co 
~dola j/worzyć muzykę takq, zna duchn. 1wego narodu i bezwiednie go odtwarza. Tu 
ciekawa paralela mi<;dzy Wagnerem i Moruuszk.ą , z klórych kaidy wyraża 
przeszlość wego narodu - tak odmiennie. W pięknych medytacjach o muzyce -
latwo odczytać zapowiedź te wi lk.iej roli , jaką p wierzy jej Żeromski później w 
Rói)' i Sulkowskim. 

ajcenniejsze, najbogatsze doświadczenia wynos i jei:lnak Żeromski z obcowania 
z komedią na scenie. Komedie - różnego typu i. kaJibru - stanowią wówcza 
~łówny trzon repertuarn. Na nich uczy ię miody Zeromski rozpoznawać \~alory 
śm iechu , podpa1rywać Lajemnicc;- eniczności i realizmu. zachwycać się Zólko 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - portret Stefana Żeromskiego, 1913. 
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STEFAN ŻEROMSKI 
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Piosenkę śpiewają dzieci z Państwow t'_J Sz.koly 1uzycmej w Gdańsku, pod dyrekcją Marii Zeno wicz_ 
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Stanisław Ignacy Witkiewża - portret Stefana Żeromskiego, J 9 13 . 

wskim, w którym słusznie wielbi największego anyst<;> teatrów warszawskich. 
Zd um iewa u tego studenta weteryna1 ii trafność i wnikJiwość sądu : apologia 
Fredry i Narzymskiego, wrailiwość na scen iczne wartośc i krotochwil i farsy . 
zirytowana reak ja na natarczywą tendencyjność komedii społecznej owych 
czasów. Wszystkie re sądy pochodzą już co prawda z J 888 r . - dojrzewa do nich 
autor po półtorarocznym, nieustannym niemal obcowaniu z teatrem. 
Komedia społeczna (czy dramat mieszczański, jak zę · ciej nazywa ją Żeromski) 
panująca wówczas na scenach, szybko go nudzi. Tendencyjność zabija to, co 
.1edynie ważne - „prawdziwe życie". Więcej go w bezpretensjonalny h korne 
dyjkach. 
(„.) Najbardziej zdumiewaJąca jest jednak przenikliwość i dojrzalość w ocenie 
Fredry. Żeromski, oczytany już wówczas w literaturze europejskiej, notuje, jak 
różny jest śmiech dusz.;• - humor Fredry od śmiechu Heinego, Gogola lub Lama. 

ie waha się Żeromski przed zestawieniem Fredry z Mickiewici.em i Shake
sp arem: To, co znal genialnie Szekspir, a co i Fredro zna dobru otulenie legmdJ 
duchem genzus'w Komedii Fredry wróży Żeromski długi żywot: długo jeszci.e 
przyszłe pokolenia Polaków rozgrzewać się będą pn.y ogniu CZ.JSll?J polsz.cz.yi.n_y, przy 
tym kominku 11arodowym. (Dz. IIl, . 96, 3.Vl .1888). 
Czas już na pewne uogólnienia. Trudno twierdzić, że z ówczesnych doświadczeń 
i refleksyj wyrosło cale późniejsi.e dz.ielo teatralne Żeromskiego. a pewno 
Jednak łata 1886-1888 stanowią etap niezwykle ważny; krystaliwje się wówczas 
zrąb poetyki teatralnej Żeromskiego, zespół samodzielnie zdobytych przekonań 
estetycznych„sprawdzonych w doświadczeniu odbiorcy i recenzenta. W zespoic 
tym - wiele negacji. Łatwiej wyliczyć, co wówczas odrzuca pisarz, niż co włącza 
do pozytywnego programu. Odrzuca - powtórzmy - sztukę tendencyjną, kome 
dię społeczną czy dramat mieszczański pozytywizmu, gadulstwo i rezonerstwo. 
Odrzuca tragedię romantyczną, bliską melodramatu. Wyneka się scenicmości
pewnego typu: scenicino ·ci na modlę ardou, według modelu piece bien fa.i te. 
Zdobywa natomiast pewność, że istotą teatru jest prawda wzruszenia, auten 
tyczność uniesienia - lez czy śmiechu - „życie prawdziwe", „tragiczno · ć codzien
na". Najwyższe laury uzyskuje Fredró i Narzymsk.i- więc komedia narodowa, czy 
ogólniej: ztuka, wyrażająca ducha narodu w przesrlości lub teraźniejszoSci . Stąd 
też wzruszenie, jakie wywołuje Halka Moniuszki. Slowackiego, Mickiewicza i 
Krasiń kiego przeżywa oczywiście tylko w lekturze. (.„) 

a chwilę przynajmniej warto też zatrzymać się przy doświadczeniach.jakich 
mógł dostarczyć Żeromskiemu teatr amatorski i występy deklamatorskie. Różne 
źródła mówią o wielkim udziale rakich „activites" w ówczesnym życiu społecz 

nym i towanysk.im. Przedstawienia amatorskie arganii.uje si.koła, parafia, dwór 
- nie mówiąc jui o różnych kólkach oświatowych czy rolniczych . Żeromski 
angażuje się w ·takle imprezy zarówno w Kielcach jak i w wej karierze kore
petytora (czy nauczyciela domowego). Wiemy o dwukromym zetknięciu z takim 
teatrem w Nałęczowie : w l 891 r. i l 906. Teatr ludowy, zorganizowany w 1905 r. 
w Nałęczowie przejął Żeromskiego głęboko: zrozumiał w pełni jego sens i 
możliwości - zw ła zeza w okresie, gdy grane tam Dziady (scena więzienna) i 
Kordian (we fragmentach) n ie miały j eszcze wsu;pu na scenę teatrów rządowych 
w Królestwie. W sprawi!:' takiego tea tru prowadzi Żeroms ki korespondencję z 



Karolem Hoffman m (1908 r.): w li ś ie d niego m · wi o planie „budynku", ale 
skłania s ię raczej do rozwiązań arenowyc h (nb. ogromnie wtedy modnych ). 

ncuzj azm dla takiej dzia lalno · i teatralnej - m owu głównie ze wzg! du na 
możliwość wystawienia monumentalnego dramatu romamyków - nie labnie i 
w następny h la ach; j esz ze w cza i wojny, w Zakopanem (1 91 5 r.), Żeromski 
bierze zynny udzial jako reży er w inscenizacj i Legionu i Lilli Wenedy, współ· 
pracują c z Andrzej em Pronaszką - s enografem tych spektakli. a pewno pi arz 
nauczy ł się wówczas wiele. 
Znacznie krótsza, ale pełn a wspaniały h sukc sów była kariera deklamatorska 
Żeromskiego . 
Tak wiele czy tamy o nich w Dzimnikach z czas· w kieleckich, ie możemy 

odtworzyć niemal calendarium ta k.ich w St<\pi ń. M łody Żeromski należy do 
znakomitych wiazd rów kielecki b: nie tylko na każdym wieczorku zfacet kami, 
ale i w małym gro1 i kolegó' , na nocnych przechad zka h pod Karczówkę 
recytuje długie poemat" Znamy też jego patriotyczny re pertuar recytatorski: 
obej muje on oczywiści Maraton i Redu tę Ordona. („ .) 

In tensywny „kurs tea tra lny" Żeromskiego, o pelnym programie samoksztal 
ceniowym, tr a przez ki lka łat (kieleckich i warszawskich - 1883· 1888). Żeromski 
- dyrektor w j je,dynej „School o f Drama" Żeromskiemu -uczn iowi nie udziela 
Jednak dyplomu. Zostaje poczucie porażki, nie trium . Wprawdzi utrwala się 
pa Ja - i naprawdę teatralne przeż ia teatru, utrwala też przek nanie, ie pisarz 
rozumie już operę zy Shakespeare'a. Ocena w łasnego „playw riting" wypada 
jednak: niedostate znie. Niep konalną trudno'cią wydają się Żeromski emu 
tajemnice realizmu i cen iczności . Sygnaliz wan tu już natrętną obecność tych 
dwu spraw w j go recenzjach teatralnych, od ml dzień zych iach wytów nad 
„naturalnośc ią" scenerii zy gry i zarzutami „ nienaturaln ośc i " aż po iachwyty 
nad realizmem Shakespeare'a. Żeromski wi już, że ob wiąZt~e „logika uczuć", 
prawda i aut nty mość wzruszenia i - komunikatywność teatr Ina, tak su bteł · 
nie dostrzeżona w Shakespearze. Wydrwiwa scen iczność Scrib 'a i Sardou, ale -
zgrzy t ając zębami - przyznaj , że posi dli oni sekret teatru, do kt · rego on się 
jeszcze ni zbliży ł. Sekret, nie tajemnicę - mów iąc j ęzykiem wspólczesnych 
e tetyków teatru. Jeśl i nawe t Żeromski nie zna je zcze tego r zróżnienia, rozu 
rnie doskonale plany i stopni scenicznoś · - i aspiruje jedynie do tej wysokiej 
scenicz.n ości. „ . W li ś ie do Oktawii 1. 1892 r . wyraża wą tp liwoś ·, dotyczącą tej 
wla 'nie pro lematy ki: Czy potrafię utrzym ać t ę cen iczn ość, od wartości której z ależy 
warto 'ć całej sztuki r. 

Po klęsce prób dramatycznych, aż po rok 1897 włącznie zgodnie odrzucony h 
przez wszystkie autoryrety li terackie i teatralne, po w łasnym swoim werdykcie -
zdawać by · i ę mogło, że pi ·arz twórczo i tej zaniecha już na zawsz . Były 

prze ież inn jeszcze motywy: w latach rapperswilskich jego proza narracyjna 
przynosi mu uznani , nawe t s ławę, już międz narodową przeci ż. Jednocześni e 
zwycięstwo n wego dramatu w św iecie (i w Połs el stawia Żeromskiego wobec 
m p ln ie nowej poetyki - poetyki dramatu symboli mego, dotąd zupełn ie mu 
obcej . Z uwag pi arza o dramatach Wilde'a czy Andrejewa wie my, że i w latach 
podróży włoskiej (1 906· l 907) obcość ta pozos tanie, choć naci k owej p etyki 
wpisany jest prze ie ż wyraźn ie w kształ t Róiy. 

W owych włoskich latach ma Żerom k.i w sto. unku do dramatu opory 
róinorodn i bardzo zasadnicze. Zapisuje swoją rozmowę na ten . t mat z Leo
nide m Andrej ew em (którego dram ar, na wer. poznane "".ówczas Zycie człowieka 
n ie porusza go bynajmniej). Gdy poe ta rosyjski namawia go na nowy dramat, 
Żeromski wyjaśnia mu trudności , j.a ki spraw.ia mu niesz.cz:rość tworz.enia. Dramat 
j st laśnie najnieszcz.erszym rodzajem, bo najbardziej umowwnym. Nieuchronna 
konwencja zabija prawdę . 

Wbr w tym oporom Żeromski wraca do di-amatu. Skąd przy s.z ly nowe 
impulsy? Na razie trzeba poprzes tać na hipotezac~ . Wiadomo tylko, z pomysł 
Róiy, zanotowany już w 1906 r. , tak impera tywme domaga się dramatycznej 
form y, że wresz ie na wiosnę 1909 r. trafia pod prasę drukarską w Krakowie, ze 
znamiennym podtytu łem: dramat niescenirz. ny. . . 

Dlaczego n ie do rą k ówczesneg dyrektora teatru, Solskiego? O wystawi mu 
sztuki w Warszawie n ie ma oczywiście mowy ze względu na cenzurę, le w 
Krakowie? Czy w ogóle próbuje. Solski ma wprawdzie złą sławę u moderny - 1 

ż romski wyrazi późn iej prz konanie. że Solski jego sztuk nie wystaw1. Czy 

Ruiny wmku w Chccinach. 



istotn ie jest pisarz pewny niescenicrno 'ci ztuki, czy podtytuł ma gorzki posmak 
ironii? W każdym razie nie czeka już na werdykt krytyki i z wielkim nakładem sil, 

racy (i z pośpiechem) tworzy następny dramat, Sulkowskiego. Uważa, niescenuz.n) 
iyciorys młodego Polaka za swoją fundamentalną praą. ieśmialo wyrywa się 
marzenie: Cói.by to bylo, i ebym fe iceny z.obaa.yl w teatru ... (2.X. 1909). To marzenie 
wydaje się jednak zupełnie nierealne. 

I I. Paradoks teatralnoś -
. . . 

„n i e s c e n 1 c z n e J 
ci" 

Powrót Żeromskiego do twórczości dramatycmej wolno uznać w 1909 oku 
za dokonany. Pozo taje jednak sprawa <lruga: 'ak ten dramat wchodzi w życie 
teatru polskiego? Jak przelamany będzie mit o jego niescenicmości? 
· Ter111in s ce n i cz n o ś c warto obejn.eć trochę w hi torycznej perspekty 

wie . potykamy ~o w Di.iennikach Żeromskiego z lat 1 86· 1888 - i we wspól 
czesnej krytyce teatralnej - niezmiernie często. Desygnuj on wówczas - jak już 
wspomniano - ze pól cech właściwych ówczesnej komedii francuskiej : pn.y to 
sowanie do sceny werystycznej tych czasów. Ale w 1909 roku? Po :mierci 
Wyspiańskiego? Po W;•i.wolemu, po Akropolis' 

W szerokim kręgu dbiorców teatralnych - a nawet krytyków termin sce
ni zność nie zmienił bynajmniej swego s1tywnego, normatywnego znaczenia. 

tanislaw Kot, witając zri>sztą w Róiy niezwykle dzieło, poemat bohaterskich pory
wów, przyjmuje jego niescen icmość za pewnik i wyjaśnia, że tej amej formy 
mescenicwego dramatu, użył ongi ś Mickiewicz w Dziadach i Wy piański w W;•zwo
leniu. 

Do opinii tej, p w z chnie zresztą utrwalonej, nawiązuje Juliusz Osterwa w 
pięknym liście do Żeromskiego z 19 l 3 roku. Osterwę powal Żeromski p pne1 
Jego żor1<; Wandę Malinowską; grała ona w sztukach reżyserowanych pnez 
Żerom kiego w ałęczowie . Już w 1910 roku zaczyna ię korespondencja w 
sprawie wystawienia Sulkowskiego; Osterwa pragnie gorąco, by jemu pn.ypadl w 
udziale len roz.Jwsrny wszczyt. Obmyśla po zoególne role, sly zy już głos akto · 
rów.„ Jest pewny triumfu scenicznego: Pańskie di.ielo będzie olbrzymią .1ensa9q 
teatralną, di.ień premiery brdi.ie fwirlem Teatru polskiego. 

Cenrralnym problemem listu Osterwy jest egzegeza pojęć: en i cz ny i 
Le a tra lny, refULacja przesądów o nie eniczności arcydzieł polskiego dra 
matu narodowego. Nie istnieje po prostu jeszcze teatr monumentalny, dla 
którego dramaty te - od Di.iadów po Akropolis - pow taly. (. .. ) 

Podno ząc wielkie walory teatralne Sulkowskiego, wróźą.c mu świetną karierę 
w teatne, stwierdza jednocześnie O terwa, że wymaga sztuka pewnej drobne· 
„amputacji", aby była w pełni „sceniczna". Cudzysłów wskazuje, ie tym razem 
używa O terwa terminu w znaczeniu konwencjonalnym, obejmującym pny· 
zwyczajenia i wymogi zarówno dyrekcji jak i „gawiedzi" teatralnej - odbior· 
ców. 

a jeszcze inny aspekt teatra l ności Sulkowskiego wskazal Kar I Szymanowski, 
do którego zwró il się Żeromski o muzykę do dramatu. Szymanowski i.asadni zo 

Żeromski z. synem Adasiem, Capri, 1907. 



n ie odmówił, ale - jak wyznaje - na próżno szukal muzyki kongenialne_; z tym 
skończ.onym w sobie dziełem poetyckim. Póiniej wyjaśnił Szymanowski dok.ładniej 
niem ż l iwość srwonenia muzyki d dzieła tak po brzegi wypełnionego woistą 

mu tykq lawa i mys?i. Gdi.iei. to mia /Pm sz.ukać muzyki, która by prawdziwym b;'la 
wyraum ostatniej Sulkowskiego z Ven turem rozm owy, o sprawach jui. ponad życiem 
st f?ją cych'! Skąd czerpać melodie i harmo11ie, które by się stały nieomylnym drogowskazem 
na fciei.kach wiecz.n ofc i - po których już. zdąż.a bohater - a nie mącącym melodir slowa, 
dolat 1':}°ąC)' m z ziemi niepotrzebnym si.merem'! („Wiad. Liter." 1925 ). 

Jak wiadomo, nie Osterwie dany był roi.Rosi.ny zaszczyt wprowadzenia Żerom · 
skiego do teatru. Osterwa nie rozporządzał wtedy żadnym tearrem, n ie zdolal te ż 
przekonać (wówczas) Solskieg . Żeromski wszedł po raz pi rwszy do tea tru 
zawodowego dzi ki Pawlik.o' skiemu (19 15 r„ I akt); prapremiera całego dra· 
matu (scil . Sulkowskiego) odbyła się w War zawie, w Teatrze Polskim, w owej 
chwili ( 19 1 7 r.) pod dyrekcją Solskiego. Prapremierę tę poprzedziły długie , 
daremne zabiegi i korespondencja z Pawlikows ··m, który my'lał o ystawieniu 
całości , i.ąd aJ j dnak skreśleń i prze óbek. Nawet oczywi te sukc y inscenizacji 
war zawskiej nie zdołały jednak rozproszyć mitu niesceni zn ś i ... 
Wie l ką szansą Żeromskiego stalo si(,' dopiero stworz nie Reduty, chwila, w 

~tóre.i Osterwa uzyskał nareszcie własny teatr (l 9 19). Odtąd ka żdy nowy dramat 
Zeromskiego (prócz, może. Bialtj rękawiczki) tra fia wprost do rąk Osterwy, ma z 
gór ' niejako gwa~ancj wej' ·a do te tTU. lnaugura yjnym spektaklem Reduty 
staje s ię dramat Zerom kiego Ponad śnieg bielszym się stanę ijesie r1 191 9). Pisarz 
bi rze udział w próbach anali tycznych, omawia szczególy inscenizacji. Regio
nalną i objazdową dzialalność Reduty rozpoczyna Pn.epi 'recz.ka (1925). Na prze· 
strzeni tych lat Ostenva wy tawia je zcze Turonia (1923), wielokromie też wzna· 
wia Su lkowskiego i Ponad nieg. Tylko wojej Róży nie gląda Żerom ki na scenie, 
jak.kol wiek w 1925 r . była już na warsztacie Schill ra i Pronaszki. 

Zasługi Osterwy są wi(,'c ogromne: on pierwszy zrozumia ł i ocen i! koncepcję 
t atralną Roży i Su lkowJkiego, on pierwszy złączył je z polskim dramatem monu· 
mentalnym i przep wiedzia ł , że zwycif,'ią w teatrze. Osterwa jest ojcem chrzest· 
nym Przepiórec-zki, któr j też wywróżył trwałą pozygę w że laznym rep rtuarze. 
Perla nasza nqjdroisw! - woła] w uniesieniu. Pos taci Ze rom kiego ożyły na scenie 
dzięki jego kreacjom aktors kim - i t , przeszły do le i?; ndy. („ .) 

Prz nikli wo· ć Ost n vy - człow i ka teatru - n i doznała jednak za w od u: w 
polski m życiu teatralnym utrwaliły się na stałe tylko te dwa dramaty, którym 
przepowiedział wie l ką sławę - Sulkowski i Przepióreczka. Sulkowski pnetrwał dwie 
wielkie woj ny i stanął obok Dziadów i Kordiana, od zytywany coraz to inaczej , 
jako dramat s ł abo ' ci lub siły, rozczarowań lub nadziei, dramat o '"iecznym 
tragizmie i niedoli żołnierza polskiego. zawsze oszukanego. Przepióreczka prze 
kształciła się w manifest ofiarn j pracy społecznej, w program, w wezwanie. 
Wezwaniem tym otworzono wiei teatrów powo·ennych w lata h 1944- 1945: w 
Lublinie, w Wilni , we Lwowi , w Poznaniu, w Krakowie. Skazana na dzies ię
ciol tną niemal banic;j ę - z pow dów pozatea tralnej natury - wróc ila mów do 
t a trów w sezonie 1955 /1956, by na nowo rozpocząć pochód dokoła Polski. 
(.„) 
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zes1pół techniczny 

Kierownik techniczny: 
Jarosław Wiłkojć 

Z-ca kierownika technicznego: 
Leszek Gutowski 

Brygadier sceny: Ryszard Łęcki 
Elektroakustyk: Tadeusz Meller 

Światła: Zdzislaw Wett 
Rekwizytor: Halina Meier 

PRACOWNIE: 
Zbigniew Chrzan - kierownik pracowni ślusarskiej 

Rufina Pląska - kier. prac. krawieckiej damskiej 
Jerzy Kilanowski - kier. prac. m:wskiej 

Henryk Starczewski - kier. prac. tapicerskiej 
Mieczysław Waldman - kier. prac. model. -malarskiej 

Zenobiusz Szczepański - kier. prac. krawieckiej męskiej 
Halina Walter - kier. prac. perukarskiej 

Zygmunt Lubocki - kier. prac. stolarskiej 
Zofia Woś - gl. brygadier garderobianych 
Stanislaw Płudowski - gł. brygadier sceny 

Albin Lamkiewicz - gł. rekwizytor 
Bronisław Gruca - gl. elektryk 

Teresa Szematowicz - zaopatrzenie 

Kierownik sceny: 
IZABELA PENKALA 

Kasa CLynna codziennie, oprócz poniedziałków, od godz. 11.00-
13.00 i 3 godz. przed przedstawieniem, tel. 51-39-36. 
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