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ARTUR HUTNIKIEWICZ 

„PRZEDWIOŚNIE" 

Tematem „Przedwiośnia" są dzieje chłopca i młodzień
ca, noszącego imię Cezary Baryka. Powieść ma więc cha
rakter jakby biografii, ale nie wszystkie momenty owego 
życiorysu zostały jednakowo dobitnie wyeksponowane. Pew
ne fragmenty potraktowano skrótowo, inne, szeroko rozwi
nięte, przedstawiono z wyraźnym semantycznym naciskiem. 
Jest to zarazem biografia niesłychanie zawiła i poniekąd 
nietypowa, bo ojczyzną Cezarego, metrykalnie rzecz biorąc, 
nie jest właściwie Polska. Urodzony w głębi Rosji, kędyś u 
podnóża gór uralskich, dzieciństwo i wczesną młodość spędził 
w egzotycznym, kaukaskim Baku, gdzie ojciec jego był urzę
dnikiem jakiegoś koncernu naftowego. Seweryn Baryka, 
człowiek zdolny, obrotny i przedsiębiorczy, potrafił rodzinie 
zapewnić byt dostatni i wygodny, toteż dzieciństwo Cezare
go upłynęło w atmosferze beztroski i swoistego komfortu. ów 
spokój i bezpieczeństwo domowego zacisza państwa Baryków 
zburzyła dopiero wojna. Barykę-ojca powołano do wojska. 
Walczył i tułał się po rozmaitych frontach, aż w końcu za
wieruszył się doszczętnie, wszelki ślad po nim przepadł. w 
takiej sytuacji zastała matkę i syna rewol4cja. w całym 
kaukaskim kraju rozgorzały krwawe, zacięte walki. Przyszły 
dni grozy, rozprężenia i głodu. Na tym tle dokonuje się 

swoista edukacja ideowa młodzieńca. Cezary był oczywiście 
jeszcze za młody, by zrozumieć, pojąć i ogarnąć w pełni 

wszystką treść wydarzeń, intencje, cele i zadania przewrotu. 
Ale spędzając całe dnie poza domem i szkołą na placach 
i ulicach miasta, obserwując wścibskim i ciekawym okiem 
podrostka rozwój wypadków, uczestnicząc w mityngach, słu
chając mówców i trybunów wiecowych, nasiąkał klimatem 
i nastrojem owych przemówień, przyswajał sobie słownik 

i pojęcia rewolucji. Nabrał z czasem instynktownej nieufnoś
ci i niechęci do owego świata niesprawiedliwości i krzywdy, 
przeciw któremu zwracał się cały rozmach i siła zdarzeń 

którego on sam nie znał i nie widział, choć gdzieś tam świat 
ów podobno istniał. Pani Barykowa nie przeżyła owych cięż
kich i trudnych czasów; udręczona i wynędzniała umarła 

cichutko któregoś dnia. Tymczasem przyszły krwawe wyda
rzenia walk ormiańsko-tureckich. Pozbawiony matczynej 
opieki i tych ostatnich szczątków domu rodzinnego, którego 
pani Barykowa usiłowała jeszcze za wszelką cenę, dopóki 
żyła, ocalić, wciągnięty chcąc nie chcąc w kłębowisko wyda
rzeń Cezary znalazł się niebawem na samym dnie istnienia. 

Ocaliło go nięoczekiwane przybycie ojca. Nie zdradzając 
się , kim jest, - prz~darł się przez kordony granic, przez fron
ty rewolucji i wojny, by zabrać żonę i syna do dalekiej oj
czyzny, która rozpoczęła właśnie byt niepodległy. Cezarego 
nie bardzo nęciła owa nieznana mu i obca , „imperialistycz
na" i „jaśniepańska" Polska, ale że i w Baku nie miał nic 
do roboty, więc uległ w końcu namowom i perswazjom Se
weryna. Wypuścili się więc obaj w daleką podróż do owej 
Polski, o której opowiadał Seweryn prawdziwe cuda. W tych 
opowieściach-majaczeniach, szeptanych synowi do ucha przez 
człowieka już śmiertelnie chorego, snuł się bez przerwy mo
tyw szklanych domów'. Były w tej Polsce pono domy ze 
szkła - jasne, wesołe , czyste, w których żyli ludzie praw
dziwie wolni i szczęśliwi. Ciekawiły Cezarego te ojcowe ba
jęd y, choć nie bardzo im dowierzał. Kiedy po ś mierci Sewe
ryna, który zmarł w drodze, dotarł samotnie do nieżnanej 
ojczyzny, powitało go po przekroczeniu granicy nędzne mias
teczko, odrapane i gnijące rudery, strupieszałe lepianki , to
nące w błocie. Na próżno szukał Cezary dookoła owych 
szklanych domów. 

Zamyka się w tej pierwszej części utworu obraz świata, 
wstrząsanego potężnym kataklizmem dziejowym i pod wpły
wem gigantycznych wybuchów rozpadającego się w gruzy, 
tonącego w rozbestwieniu i zbrodniach. Na ponurym tle tego . 
piekła majaczy w niedosięgłym oddaleniu. widmo kraju, któ
ry miał być podobno przystanią szczęścia i spokoju. Prze
dzierają się ku tej dalekiej wizji dwie istoty, zagubione w 
odmęcie groźnych. burzliwych czasów. Czy ta nieznana rze
czywistość potwierdzi ich marzenia i oczekiwania? Ostatnia 
scena pierwszej części utworu budzi w czytelniku usprawie-
dliwiony niepokój . . („.) · 

Druga, największa część. powieści, to dzieje Cezarego 
Baryki w nowych warunkach, to współczesność · p9lska, ze
stawiona z tamtym, porzuconym zaledwie światem, który się 
stwarza dopiero, nieświadomy i niepokojący. ·Zetknięcie się z 
realną rzeczywistością polską to zarazem dalszy, doniosły 

etap w edukacji ideowej młodzieńca. Dzięki pomocy znajo
mego rodziców, niejakiego pana Szymona Gajowca, piastują
cego wysoki urząd w ministerstwie skarbu, zdołał się Cezary 
jakoś urządzić, zapisał się w Warszawie na medycynę , po
czął uczęszczać na wykłady. Ale studia, ledwie poczęte, 

przerwała wojna z Rosją. Baryka wziął w niej udział bez 
szczególnego przekonania o jej słuszności, trochę z przekory, 
trochę uniesiony i porwany powszechnym zapałem. Zapoznał 
się w czasie tej wojaczki i zżył dość serdecznie z młodym 
ziemianinem, Hipolitem Wielosławskim, i ten to koleżka 

i przyjaciel po zwolnieniu się obydwu z szeregów zaprosił 
Cezarego na zasłużony wypoczynek „do jakowej ś Nawłoci w 



okolicach Częstochowy". Rozkoszne używanie żywota ba
~eczne obżeranie się wymyślnymi produktami dworskiej spi
zarm po. surowej monotonii żołnierskiego menażu, sąsiedzkie 
odw1edz111y, bale i pikniki miłość i miłostki - oto treść owe
go pasma cudownych dni, jakie spędził Baryka w gościnnyr,1 
domu państwa Wielosławskich . Mąciły jednakowoż niekiedy 
beztroskę tego życia oglądane przelotnie, poza obejściem 
dworskim obrazy nędzy chłopskiej, chwytał lęk-przypomnie
nie zdarzeń przeżytych niedawno w Rosji, ogarniętej poża
rem rewolucji i zdumienie wobec lekkomyślnej niewiedzy 
tych oto tutaj , pogrążonych w leniwym używaniu dostatku 
i nieświadomych zupełnie, że dnia któregoś muszą przecież 
w pokoje 1ego . pańskiego dworu wt.argnąć tłumy biedoty i jak 
tam, na Wschodzie, upomnieć się o należne im prawa. Myśli 
tego rodzaju pojawiały się jednakże tylko na moment i gi
nęły w nieustającym wirze zabaw i uciech życia. Erotyczne 
przygody zakończyły się niestety nieoczekiwanym skandalem, 
po którym niepodobna było dłużej w Nawłoci zostać. Po raz 
więc wtóry Cezary wylądował na stołecznym bruku. 

Trzecia część powieści miała być obrazem dziejów szar
paniny duchowej i konfliktów ideowych, jakie przeżył Ce
zary pod wpływem osobistych nawłockich niepowodzeń i pod 
wrażeniem odkrycia faktów i objawów rzeczywistości pol 
skiej . jakich dotąd nie znał. Część to więc w ogólnej kom
pozycji najistotniejsza, w niej zawiera się pointa ideowa po
wieści. Do Warszawy przyjechał Baryka rozdrażniony do 
szaleństwa utratą Laury. Gotów był wówczas cały świat 

podpalić, wszcząć najstraszliwszą rewolucję, byle odzyskać 

tę kobietę. Ku zajęciu się sprawami publicznymi pchnął go 
trochę przypadek. Szymon Gajowiec, ów jedyny bliski Ce
zaremu w Warszawie człowiek przyjazny, prawie op iekun 
i protektor, pisał był właśnie książkę polityczną o współ

czesnej i przyszłej Polsce. Cezaremu powierzył funkcję po
rządkowania materiałów do swego dzieła. Starszy pan lubił 
głośno wspominać minione lata i głośno marzyć o Polsce ta
kiej, jak będzie kiedyś. Należał do tego samego, tak bliskie
go Żeromskiemu pokolenia niepodległościowców i szlachec
kich demokratów, które całą swą wiarę i wiedzę wyssało z 
pism i wskazań ostatnich łączników między dniem dzisiej
szym a wielką , niewygasłą tradycją doby romantycznej, re
wolucyjnych ruchów i walk o wolność. Pan Gajowiec zdawdł 
sobie sprawę z bolączek i niedostatków współczesnej Polski, 
ale cud odzyskania niepodległości przesłaniał mu wszystkie 
mroki i cienie. Zabezpieczyć tę niepodległość przed możli
wymi zakusami zewnętrznych wrogów było dlań głównym 

i naczelnym zadaniem. Typowy organicznik i ewolucjonista 
wierzył niezłomnie, że się wszystko z czasem ułoży i napra
wi, że doczeka się Polska jeszcze „prawdziwej wiosenki swo-

jej". W tych to właśnie papierach, które porządkował i prze
pisywał Baryka, zawierały siq podobno plany i zarysy przy
szłej budowy. 

Słuchając tych roztrząsań wciągnął s ię Cezary chcąc nie 
chcąc w sumo sedno zagadnień, choć go nieco drażniły spo
kój, powolność i pewnoś'ć siebie Gajowca, a przede wszyst
kim niewspółmierność jego programu z potrzebami rzeczy
wistości. Biegając na wykłady i do prosektorium Baryka 
przemierzał codziennie żydowską dzielnicę miasta , obskurne, 
tchnące jadem i wilgocią nory mieszkalne, zaludnione scher
lałym pogłowiem ludzkim. Jak długo miały jeszcze i mo
gły czekać te tłumy na ową przyjść jakoby mającą wiosen
kę polską? 

W tym to czasie poznał Baryka kolegę Li.;lka. ów Lulek 
był zapalonym komunistą i zaprzysięgłym wrogiem „burżu

azyjnej" Polski. Rozeznawszy się dość szybko i łatwo w sy
tuacji duchowej Cezarego stał się przewodnikiem ideowym 
młodzieńca po bezdrożach i przepaściach polskiej rzeczywis
tości. Ukazywał mu ropiejące rany życia polskiego.. nędzę 

proletariatu, ucisk ze strony klas posiadających. Z czasem 
za sprawą Lutka, dopuszczono w zaufaniu Barykę na tajne 
zebranie komunistów. Dowiedział się tam rzeczy przeraża
jących o których nigdy nawet nie potrafiłby pomyśleć, ze 
się w ogóle w Polsce mogły odbywać - o bezgranicznej nę
dzy robotników i chłopów, o prze3ladowaniu ujarzmionych 
narodowości, o prawdziwie średniowiecznych torturach, sto
sowanych na śledztwie wobec więźniów. Przerażony i oszo
łomiony młodzieniec wierzył zarazem i nie wierzył , biegł z 
tymi rewelacjami do Gajowca, żądał wyjaśnień albo zaprze
czenia. Zapewniał żarliwie swego starego przyjaciela, że Pol
sce trzeba natychmiast jakiejś wielkiej idei, jakiego,; czynu 
zbawiennego, który by to państwo wydrążył z bezwładu i 
utwierdził w społeczeństwie zasady i normy · życia lepsze i 
doskonalsze niż gdziekolwiek lnctziej. Pan Gajowiec ważył 
spokojnie podnoszone zarzuty, jedne odrzucał jako kłamstwa 

i oszczerstwa, innym przyznawał rację, odkładając zabtw ie
nie bolqctek do spo3obnej chwili. I tak miotając s ię tragicz
nie między niewzruszonością Gajowca a napastliwo:·ciq Lul 
ka, Cezary znajdował się w tym stanie wewnętrznego wzbu
rzenia, w którym lada przypadek mógł zaważyć decydująco. 
Któregoś dnia, po ostatniej niepomyślnej rozmowie z Laurą, 
rozjuszony demonami zazdrości, natknął s ię na pochócl prze
ciągający ulicami w stronę Belwederu. W pierw~zym szere
gu majaczyła blada, i niepozorna postać Lulka. Baryka ·włą 
czył się w ów tłum i parł naprzód wprost na zagradzający 
drogę szary oddział żołmerzy. Tym dramatycznym akordem 
kończył pisarz swą po\·;ie ~ć. 



Tendencje i intencje „Przedwiośnia " były bardzo przej
rzyste: ukazać na tle wewnętrznego nieładu, marazmu, lek
komyślnej beztroski posiadaczy , nędzy ludu , nadużyć władzy 
i opieszałej powolności rządów młodego państwa prawdo
podobną perspektywę rozwoju zdarzeń, przywołać widmo re
wolucji , ostrzec przed nim, przerazić . Dramat Cezarego Ba
ryk i miał być dramatem pokolenia. Pokolenie to pragnęło 
wierzyć, że odrodzone państwo polskie będzie domem wol
nośc i i sprawiedliwości. 

Gd y rzeczywistość. zaprzeczyła temu marzeniu, pokole
nie to stanęło .wobec takich samych naglących pytań, jakie 
niepokoją i dręczą bohatera . powieści: co będzie dalej i co 
należy czynić, aby skierować rozwój Polski na tor właściwy? 
Powieść nie dawała żadnej jednoznacznej odpowiedzi na te 
pytania . Autor za-rysował co prawda pewne możliwości roz
wiązań, ale nie opowiedział s ię wyraźnie za żadną z nich. 

Pierwsza propQ~ycja to ·owa przy~łowiowa już nie~al 
wizja szklanych domów. J~st to. rŻecz ja"sna, ideał-marze-nie, 
któremu Polska współczesna ,n~jwyraź~ iej zaprzecza, ale 
ideał nie tak znowuż fantastyczny, jakby mogło się zdawae. 
Dla Żeromsk iego, który miał w spbie jakby instynkt ·nowo
czesności i szczególną ciekawość dla odkrywczośc i ludzkiej, 
wynalazek techn·iczny, przeobrażający do gruntu rzeczywi
stość był jedyną istotną , prawdziwą , rzeczywistą rewolucją 

Wizja Polsk i szklanych domów była więc w przekonaniu 
pisarza wizją realną, choć zapewne odległą . („.) 

Ale była jeszcze możliwość i ewentualność druga, mie
szcząca się w granicach zamierzeń całkowicie osiągalnych . 
To ów umiarkowany, ostrożny, ewolucyjny program Gajow
ca, ograniczający się do cząstkO\~ych i stopniowych ~eforin 
państwowych: zabezpieczenia. p.orządku, spokoju i społecznej 
równości , stabilizacji pieniądza, wzmocnienia · armil jako 
podstawowej gwarantki nie.podległości, upowszechnienia oś 
wiaty, popierania rozwoju gospodarki narodowej. Ten pro
gram konkretnej, realnej pracy organicznej na pewno oso
bi ście, wewnętrznie najbliższy był postawie i poglądom pi
sarza. („.) W powieści, ten Gajowcowy program, obliczony 
na powolną ewolucję , ostrożny i przezornie wyważony, oka
zuje się w przedstawieniu pisarza, w aktualnej, pełnej na
pięcia i grożącej wybuchem sytuacji państwa polskiego ab
solutnie niewystarczający. Całkowicie bezradny wobec na
miętnych inwektyw i oskarże·ń Cezarego ujawnia swą zu
pełną bezsiłę w owym końcowym mars~u bohatera na czele 
tłumu manifestantów. 

Pozostała więc rewolucja: To była owa trzecia możli
wość , w przekonaniu Żeromskiego. również . najzupełniej re „ 

alna. Tej właśnie możliwości obawiał s ię Żeromski najbar
dziej. Swiadczyły o tym jego liczne jednoznaczne wypowie
dzi, wyraźnie niechętne rewolucji, a formułowane na długo 
przed powstaniem „Przedwiośnia". („.) Rewolucja była dla 
Żeromskiego klęską i katastrofą, może nawet zagrożeniem 
narodowego bytu i niezależności państwowej. A jednak 
„Pr:i:edwiośnie" kończy się sceną, w której czuje s ię przed
smak i niepokojącą . zapowiedź takiego właśnie niepożądane
go obrotu rzeczy. Ale scenę taką trzeba było napisać choćby 
przeciw sobie, aby uświadomić dobitnie tragizm i dramatycz
ność położenia, przerazić widmem bratobójczej walki. Jed
nocześnie jednak, aby osłabić wymowę i znaczenie ostatniej 
decyzji bohatera, autor uzależnia ją częściowo od niepomyśl
nego dla Baryki obrotu jego spraw osobistych. („.) 

Powieść nie kończy się więc żadną jednoznaczną kon
kluzją , żadnych rozwiązań nie podaje, nie opowiada s ię za 
żadną orientacją czy progr.amem działania. Ukazuje jedynie 
stan zagrożenia, uświadamia niebezpieczne społecznie i mo
ralnie marnowanie się najlepszych i najszlachetniejszych jed
nostek, które nie znajdują dla siebie w istniejącej rzeczy
wistości żadnego miejsca i nie widzą w pokoleniu ludzi doj
rzałych . odpowiedzialnych za stan i bezpieczeństwo odro
dzonego państwa , żadnej woli ku uzdrowieniu i naprawie 
stosunków. Autor chciał więc obudzić z gnuśnego bezwładu 
i zbrodniczej obojętności. Ostatnia scena powieści była roz
paczliwym alarmem, krzykiem przestrogi. 

Artur Hutnikiewicz - „Przedwiośnie" Stefana Zeromskiego 
PZWS, Warzzawa ~971 
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ROZMOWA Z ROMANEM KORDZIŃSKIM 

- Podjął się Pan dokonania adaptacji „Przedwiośnia" 
Stefana Zeromskiego dla teatru gnieźnieńskiego . Czy dla 
tych, którzy sądzą, że zetkną się z utworem zapam1ętanym 
z lekcji języka polskiego, z lektury indywidualnej spektakl 

będzie zaskoczeniem? 
- Być może ... Zresztą o to proszę pytać widzów „. po 

spektaklu. 
- Zburzył Pan kompozycję powieśc i , a ocalare fragmen

ty poslużyiy do zbudowania obrazów składających się na 

spektak!. Jaki jest cel takiego zabiegu? 
- Czyż zakłócenie spokojnego toku narracji nie wzmac

nia dramatyzmu wydarzeń , nie potęguje emocji, napięcia? 
Czyż to rozbicie nie jest sposobem na zintensyfikowanie pew
nych dominant, o których - sądzę - będziemy mówić za 
chwilę? 

- Pańskie Przedwiośnie" zaczyna się jak klasyczny me
lodramat, gwalt,~wną sceną między Laurą, Barwickim i Ce-
zarym, sceną wyjętą ze środka powieści. Co zadecydowal0 

o tak ostrym początku? 
- Wątek melodramatyczny wyjaskrawia sylwetki boha

terów. Na samym wstępie pokazana jest w bardzo wyrazisty 
sposób ich nieprzystawalność do tego wszystkiego, co dzieje 
s ię poza nimi, w świecie rozszalałym rewolucją, wojnami. 
Zaraz w pierwszej scenie widzimy chorą, wynaturzoną mi
łość, która bezwzględnie ulega sile pieniądza. Bowiem los 
człowieka zdeterminowany został przez nieubłagane prawa 

ekonomiczne. 
- A Karusia - ofiara miłości czystej - jest uczciwa, 

jej uczucie prawdziwe ... 

- Tak została wychowana, takie zasady obowiązywały 
w jej świecie, w świecie , który już nie istnieje. 

- Jedna perliczka zadzióbała drugą" - komentuje Ce
zary tr~giczne wydarzenie w Nawłoci: zemstę Wandy i śmierć 
Karusi. 

- A czymże dla niego jest ten jednostkowy dramat, ta 
biedna Karolina i głupia Wanda wobec okrucieństw, których 
był świadkiem? Czym jest Nawłoć uwikłana w drobne, ba
nalne sprawy wobec tego, co przeżył? 

- N awloć „. W · Pana adaptacji to centralne mie3sce ak
cji. Szlachecki dworek państwa Wieloslawskich nabiera wy
miar u uniwersalnego , znaczenia symbolicznego „. 

- Konkretnie: znaczenia szlacheckiego pragniazda, szla
checkiej tradycji. Sielankowa codzienność Nawłoci - ten 
rytuał posiłków, ten poczciwy Maciejunio - sytuuje się poza 
rzeczywistością świata, poza historią Europy. 

„ („ .) niech na całym świecie wojna, 
byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna". 

r tak jest. Z jednej strony: świat z ogromnymi zmianami po
litycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, obyczajowymi; z 
drugiej: Nawłoć ze swymi anachronicznymi, nieważnymi 

sprawami. 

- Nawłoć także pośrednio odczula skutki wojny. 

- O czym Pani mówi? O wzruszającej, romantycznej 
opowieści Hipolita? Mieszkańcy dworku witają powracają
cych z wojny bolszewickiej żołnierzy - Hipolita i Cezarego 
- jak bohaterów powieści awanturniczej. A bal kadłubkowy, 
zorganizowany przez kalekę na cześć wszystkich inwalidów 
wojennych? „. To wszystko obłąkańcze piętno narodu.· 

- Czyli Nawiać to Polska, · polski zaścianek na obrze
żach świata zagrożonego katakl izmami „. 

- Do pewnego stopnia tak. Zasadnicza problematyka po
wieści w kategoriach dramatycznych polega na konfrontacji 
lego co zewnętrzne z tym co polsk ie. Na anachronicznym 
uwikłaniu bohaterów w · rzeczy błahe wobec przemian dzie
jowych. 

- Nastrój pańskiego spektaklu w dużym stopni1L budu
je muzyka. Pofonez, w rytm którego s1mą bohaterowie 
„Przedwiośnia" przypomina taniec chocholi z „Wesela", p'ija
ny. polonez z „Popiołu i diamentu", wreszcie „Tango". 

- Tak, bo pełni podobną jak w tamtych utworach funk
cję. Przywołanie tych tytułów jest oczywiście słuszne -
myślę o skojarzeniach - ale czy potrzebne? Istota rzeczy 
tk w i jednak w czym innym. Taniec to najprostszy chwyt, 
najbardziej wyrazisty sposób wyrażenia konkretnych treści. 

Bo czym jest taniec? Chaosem, prapoczątkiem, z którego s to
pniowo_ powoli wyłania się pewne uporządkowanie. 

- Porozmawiajmy o bohaterze „Przedwiośnia". Jak i jest 
Cezary Baryka? 

- Inny od bohaterów poprzednich powieści Żeromskiego. 
Nie realizuje także - obecnego w naszej literaturze - ste
reotypu Sybiraka-pątnika. To ukształtowany przez procesy 
światowe Polak, który powraca do kraju. Wraca i nie może 
przystosować się do zastanej sytuacji. Nie może jej zrozu
mieć. Niczego nie rozumie. Na jego oczach ginęły tysiące 

ludzi, ginął świat, kończyła się pewna epoka. Tutaj styka 
s ię ze sprawami śmiesznie nieważnymi , a jednocześnie z tak 
bezgranicznym zadufaniem. 

- Cezary nie budzi sympatii. Jest agresywny, arogancki .• 
cyniczny . „ 



- Cyniczny? To e:h~'ba już sobie wyjaśnilbmy. Per;;pek
tywa, z jakiej patrzy Cezary jest inna. On sam jest inny od 
wszystkich: uczciwy, nie oszukuje . żaden jego gest nie jest 
zafałszowany. Cezary kieruje się instynktem , pragnieniem 
naturalnym odruchem serca. Wybiera to, co najpełniejsze -
także w miłości. On jeden właśnie jest szczery, autentyczny , 
prawdziwy. Cyniczny jest Hipolit, który nic może zrozumie~ 
dlaczego Cezary zaprzepaścił szansę pozostania na Chłodku 
i małżeństwo z Karusią. Cyniczna jest Laura, sprzedająca się 
ęarwickiemu , a w chwili rozs tania ;: Ceiarym przekonana 
o swojej krzywdzie , .przeżywajqca'" rolę zranionej kochanki. 

- „Przedwiośnie " analizuje się głównie pod kqtem trzech 
zaproponowanych koncepcji przyszłości Polski. Myślę o utu
pii „szklanych domów", drodze umiarkowanych reform i re
wolucji. W pańskiej adaptacji prezentacja tych końcepcji ńie 

wupada przekonująco. 

- Te trzy siły , o których Pani mówi to: Nawłoć ze 
skostniałymi wynaturzonymi t1 ad~· e:jami szlacheckimi, in
fantylna i sentymentalna a cyniczna wła; nie; Gajowiec będą 

cy prz dstawicielem romantyzmu ekonomicznego, bczradnY, 
zagubiony; wreszcie Lulek komunista prezentujący importo
wane koncepcje internacjonalistyczne. żaden z tych progra
mów nic jest programem dla Polski. Każdy z nich został 

skompromitowany w oczach Cezarego. 

- Ostatnia scena, w której Baryka przylqcza się do ma
nifestującego llumu byla różnie inte r pretnwana. Czym Pan 
tłumaczy wybór bohmera? Silq czy .,labościq? A może to nie 
wybór a j edynie ges t? 

- Cezary postąpił w sposób najprostszy, zareagował ży
wiołowo - pos zedł za uciem i ężonymi. Tylko tyle. l\'Ioże aż 

tyle. Finał ujawnia cały tragizm polskiej niemożno~ci. Los 
Polski - na prz~·kładzie losu bohatera - rysuje ::ię drama
tycznie, bowiem, gd.v świat w burzliwych przemianach ,.le
ci" do przodu, Baryka i jego pokolenie - Polacy - muszą 

dopiero odnajdywać wl::!s nq tożsamość. Cezary nie ma ro
dziny, zoslal pozbawiony korzeni, pi zychodzi z zewnątrz. Tak 
po latach ni ewoli Polacy stali s i<: obcy u siebie. Baryka jest 
jednostkowym przedstawicielem swego narodu, swej ojczyz
ny, która musi najpierw sama s ic; okreś lić, odnaleźć, dopie
ro potem może zacząć doganiać świat. 

- „Przedwiośnie" realizowane jest z myślq o 70 roczni
cy odzyskania przez Polskę ni ?podlealości „. 

- I tą konklu zją proponowałbym zakol'lczyć naszą ro
zmo\vG:· 

Ro :::mawiala KATARZYNA GRAJEWSKA 

PRZEDWIOŚNIE 

albo czas przełomu 

Czytając „Przedwiośnie'' po latach, zastanawiałem się . 

czy ta książka - miejscami rozegzaltowana miejscami na
chalna, narzucająca się z gotowymi odpowiedziami, jak te 
bywa w powiastce umoralniającej, napisana ponadto archa
icznym dziś językiem ewangeliczno-pompatyczno-patriotycz
nym - może jeszcze komuś bardzo się spodobać i nvycza1-
nie przydać się w codziennym życiu. Przecic:l od jej napisa
nia minęło przeszło 60 lat . pokolenie tych , do których była 
wówczas adresowana praktycznie już odeszło. a dźisiejsza 

młodzież ma już całkiem odmienne doświadczenia , żyje i doj
rzewa w zupełnie innych warunkach, kształtowana jest przez 
inne zdarzenia i okoliczności historyczne. 

Chociaż odpowiedź na pytanie - komu dziś może być 

potrzebne . , Przedwiośnie" - nie może już być zdecydowanie 
pozytywna, wydało mi się, trzydziestolatkowi. a więc czło

wiekowi , któremu nie jest obce traktowanie „ Przedwiośnia" 

jako nudnej lekturowej piły i który nie uległ regule Profe
sora Pimki „Żerom~· ki wielkim pisarzem był''. że jest w tej 
książce coś , co dałoby się ocalić również dla dzisiejszych 

myślących nastolatków. Więcej - doszedłem do przekonania, 
że nic ma lepszych (nic w tym radosnego, niestety) czasów 
od dzisiejszych dla podjęcia próby uaktualnienia problema
tyki , Przedwiośnia". 

Możliwe to jest jednak tylko pod warunkiem, że potrak
tujemy powieść Żeromskiego nie jako publicystyczną wy
kładnię sporów i polemik, mających już dla nas w większości 
znaczenie czysto historyczne , zamkniętych, lecz jako me•a
forę, symbol pewnej sytuacji , która może powtarzać się na 
nowo w zupełnie nowych warunkach. „ Przedwiośnie" jest 
książką na tyle mądrą i przemyślaną. że stwarza taką możli

wość . 

Zwróćmy bowiem uwagę na pewne fakty. Powieść zo
stała ukończona 21 września 1924 roku, a wiadomo. że Że

romski przygotowywał się do jej napisania dużo wcześniej. 

Rok później już nie żył. W tym czasie, gdy pisał „Przedwioś
nie "' sytuacja polityczna i gospodarcza Polski po odzyska
niu niepodległości i wojnie polsko-radzieckiej nadal nie była 
unormowana. Premier i minister skarbu II Rzeczypospoli
tej Władysław Grabski dopiero zapoczątkował zbawienną re

formę monetarną . Analogie narzucają się same. 



,. Przedwiośnie" jest zatem reakcją pisarza, od początku 
swojej twórczości służącego piórem „spr_awie polskiej" , na 
to, co działo się wokół niego i jego rodaków. Jest głosem 
toczącej się wtedy ogólnonarodowej dys kusji, postawieniem 
pewnego konkretnego programu. I - w obliczu rychłej śmier
ci - testamentem pisarza. 

Testamentem szczególnym, bowiem skierowanym wprost 
do ludzi młodych . Ale takich młodych ludzi, którzy samo
dzielnie i energicznie poszukują własnej prawdy. Ich to właś
nie w powieści reprezentuje Cezary Baryka. 

Jeżeli pominiemy rozpowszechnione wówczas, także w 
Polsce. afekty dla idei rewolucyjnych, dla których to Że 

romski umieszcza niespodziewanie Barykę na czele pochodu 
robotniczego (i to w końcowej, kulminacyjnej scenie powic~

ci) , to okaże się, iż intencją pisarza było stwierdzenie, iż 

szansa odrodzenia Polski tkwi w ludziach młodych , a _p,rzy 
tym obdarzonych niemałym doświadczeniem, o które wtędy 
akurat nie było tak trudno. Żeromski uważa, iż takim jak 
Baryka należy wybaczyć wszystkie błędy i porażki, jakich 

· po drodze doznali, bowiem one scementowały ich charakter, 
stworzyły osobowość. I to taką osobowość , której nie zdołają 
złamać ani największe trudności (śmierć matki i ojca, rewo
lucja w Baku), ani największe pokusy (Laura, Nawłoć). Óvv 
młody człowiek, w którego ręce Żeromski chciałby oddać lo
sy kraju , jest wykształcony i myś lący, a jednocześnie scep
tyczny i - choć to paradoksalne - pełen wewnętrznego żaru. 

Zarażony rewolucją , a jednak nie podążający za nią na oślep, 
czerpiący z idei rewolucji siły duchowe i podnietę działania 
dla tych, którzy są w trudniejszej sy tuacji. 

Kto „Przedwiośnie" jednak czytał, ten zna koleje \osu 
jego bohatera i rozumie, iż tytuł tej książki wyraża nadzie
ję, że oto następuje przełom , że zaczyna się coś, co należy 
ocalić. Wówczas zaczęła się Polska , a idea m ł od o ś ci ro
biła szybką karierę i na ulicy, i tam, gdzie głos ulicy pod
lega procesowi sublimacji - w sztuce. Właśnie w tym kon
tekście „Przedwiośnie" nabiera dla mnie wymiaru symbo

licznego, dającego się przełożyć na nasz dzis iejszy język i na

sze warunki. 

Cezary Baryka wydaje się być przygotowany na przyję

cie tego odpowiedzialnego zadania. W drugiej rozmowie z 

Szymonem Gajowcem, reprezentantem polityki małych kro

ków, wzmocnienia ekonomiki pa1'1stwa (Żeromski niepotrzeb-

nie próbuje nadawać tej postaci cechy groteskowe, a w 
szkołach interpretuje się ją schematycznie i· negatywnie) , 
mówi zdecydowanie i bezkompromisowo: „Nie"! Polsce trze
ba na gwałt wielkiej idei! Niech to będzie reforma rolna, 
stworzenie nowych przemysłów , jakikolwiek czyn wielki, 
którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem. Tu jest 
zaduch. Byt tego wielkiego państwa, tej złotej ojczyzny·, tego 
świętego słowa, za które umierali męczennicy, byt Polski -
za ideę! Waszą ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Pol
skę przełajdaczyli: „jakoś to będzie!". 

Cezary Baryka mówiący te i inne gorzkie słowa już wie, 
kto przedstawiony jest na portretach w mieszkaniu Gajowca 
i co to oznacza dla myślenia o przyszłości Polski. Sam po
niekąd staje ramię w ramię z postaciami wielkich i skrom
nych zarazem „warszawiaków": Mariana Bohusza, Stanisła
wa Krzemińskiego, Edwarda Abramowskiego, gdy na zebra
niu komunistów podejmuje się obrony patriotyzmu, polskoś 

ci - czegoś, co było mu nie tak dawno dalekie albo czego 
w sobie wcześniej nie przeczuwał. 

Jak w czasie przedwiośnia w naturze, tak w nim doko
nuje się przełom na rzecz aktywnego działania dla Polski. 
Wartościowa literatura i sztuka ma to do siebie, że jej ist
nienie wśród ludzi i dla ludzi zazwyczaj nie kończy się na 
pojedyńczym rozbłysku. Zawsze musi nadejść moment kie
dy idee stworzone przez sztukę , tę najprzenikliwszą z form 
poznania, jak uważa Ernesto Sabata, zmaterializują się i zo
staną przypieczętowane faktami donioślejszymi, niż dzieło , 

które je powołało do życia. 

Może .rzeczywiście obecnie nadszedł moment ku temu 
najstosowniejszy? 

JERZY KAŁWAK 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 
KIEROWNIK TECHNICZNY - RYSZARD STRÓŻYK 
GŁÓWNY ELEKTRYK - STANISŁAW BUDZYŃSKI 
Główny Brygadier Sceny 
Brygadier sceny 

Kierownicy pracowni: 
- plastycznej 
- ślusarsko-stolarskiej 

- krawieckiej damskiej 
- krawieckiej męskiej 

- fryzjerskiej 

Modystka 
Akustyk 
Swiatlo 

Garderobiane 

Montażyści 

- Józef Młyńczak 
- Teofil Nowak 

- Dariusz Panas 
- Mieczysław Frąckowiak 

- Maria Szalata 
- Stanisław Parulski 
- Ma ria Michalska 

- Maria Kaźmierczak 
- Bogdan Stachowiak 
- Edward Zalewski 
- Andrzej Szturomski 

- Danuta Filipek 
- Bożena Kryszak 
- Teresa Wolińska 

- Czesław Budnik 
- Roman Manturo 
- Krzysztof Wiśniewski 

- Leszek Skibiński 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu 

codziennie w godzinach od 10-13, lei. 22-91. 

Kasa Teatru czynna w dniach przedstawień 
na trzy godziny przed spektaklem. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej . 
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Z TEATRALNEJ KRONIKI 

3. v. 1948 - uroczyste otwarcie Teatru Miejskie-
10 premient sztuki Józefa Korze
niewskiego „Stary kawaler" 

l, XII. 1949 - upaństwowienie Teatru Miejskie
go 

1, III. 1955 - nadanie Teatrowi nazwy ,,Pań

stwowy Teatr im. Aleksandra 
Fredry w Gnieźnie". 

• 
Kierownik Działu Organizacji Widowni 

KRYSTYNA ROLOFF 

Realizatorzy imprez 

KAJUS BEDNARKIEWICZ 
MARIA CHMURZANKA 
BOŻENA WOJCIESZAK 

• 
Wrydawnictwa, reklama 
WOJCIECH KUCZMA 



W BIEŻĄCYM REPERTUARZE: 

Molier 

CHORY Z UROJENIA 

Maciej Wojtyszko 

BAMBUKO 
CZYLI SKANDAL W KRAINIE GIER 

Sławomir Mrożek 

SZCZĘSLIWE WYDARZENIE 

Tadeusz Klimowski 

ZA SIEDMIOMA STRUNAMI 

• 
W PRZYGOTOWANIU: 

Roman Brandtstaetter 

DZIEŃ GNIEWU 

Lucy Maud Montgomery 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 


