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W nocy z dnia 2 l na 22 lutego 1846 r. stała s i ę w Polsce rzecz straszna: w 
powiatach bocheń sk i m i tarnowsk im ciemne bandy ch ł opsk ie, pod wodzą 
zdziczałego fan atyka, Jakuba Szeli, rozpoczęty rzeź sz lachty , która właśnie tę 
noc wylxała na wybuch powstania w Małopo l sce. W przeciągu niewielu dni 
spalono 150 dworów i w najokropniejszy sposób zamordowano widłami, 
cepami i kosami 2000 sz lachty polskiej. zarówno mężczyzn , jak kobiet i 
dzieci. Śród zamordowa nych znajdowało się wielu najgorętszych patriotów i 
żar liwych działaczy ludowych. Z otchłani tej potwornej chwili , „z dymem 
pożarów , z kurzem krwi bratniej" bije wciąż g ł os zapytani a: j a k że sit,' stało. 
że w Polsce, ś ród najłagodniejszego ludu Piastów , G łowack i c h . Ściegiennych 
- n arod z ić s ię mog ł a najohydniejsza rzeź, j aką świat w i d z i a ł przed epoką 
Trockich i Dzierżyt'ls kich? 

Gdy żal, ból i os ł up i eni e ustąpiły miejsca oliiektywnym badaniom przy
czyny tych rn orclów, okaza ł o się, ż - „oni niewinni , choć naszą przys z ł ość 

cofnęli wstecz; inni sza tan i tam byli czynni "„. Rzeź wyw o lal rząd austriacki . 
k tóry pragnął w ten sposób sparaliżować powstanie i jego skutki. Komisarze 
rządowi j eź d z ili po wsiach i namawiali do rzez i rozsiewając wieści, że szlach
ta rozpocznie powstanie od wyrzynania ch ł opów. Komisarzom pomagali 
of i c j a liści niemieccy. którymi dwory obsadzały obficie swe dominia. Rozpu
szczono pogłoski, że cesarz chce z nieść pańs zczyznę , ale s przeciwiają s i ę 

temu panowie, którzy właśnie gotują się do zbroj nego buntu. Komi sarz 
obwodowy. Brei! von Wallenstern , uczy nił zupe łni e jawnie Sze l ę swoim 
pomocnikiem i dał mu szerokie pełnomoc ni ctwa . Szela ob iecywa ł , w irnic11iu 
rządu , pod zial ziemi szlacheck iej pomięd zy w ł ośc i an, a krzywdy pa ńszczyź
niane przygotowały grunt do okrucieństw. 

Literatura zbliżała s i ę do „t~matu " r zezi galicyjskiej z niepokojem, bólem i 
jakby obawą podrażnienia straszliwej rany. Skargi Jerem iego na dlugie lata 
pozostały jedynym zbiorem pieśni żało by po tych ponurych dniach 
przeszłości. Śród tych „skarg" narodził s i ę s ł awny chora ł Ujejskiego /, 
dymem pożarów, którym aż do wojny europejskiej modl ił się ża łośnie ca ł y 

narócl , za mieniaj ąc krzyk roz paczy na hymn narodowy. W jeremi adach 
swych Ljcjski wie lokrotn ie podkreśla ud ział nieczystyc h rąk rządowych w 
rabacji 1846 rok u i wierzy w braterstwo chł opa: 

„ J;f/yrfc:: vl si(:' wró!J w zbrod!7i 17aszq mlodszq braoq, 
A swq rfkf, co ciosom dmoola !?t'erul7ek. 
Skry/ zo jejposlociq; 
Lecz kiedy.{, gdy jq dojmie sumit:'mu frasul7ek. 
W ob,;ęcio 170171 .srr;: rzuci 170 nosze wolam'e ''.„ 



Rana krwawić nie przestała. Wyspiar1ski, przetrząsając w Weselu sumienie 
narodu, pokazał również swojemu pokoleniu upiorne widmo Szeli. 

Wraca clziś clo tych okropności Żeromski. Wielki twórca Popia/ów, zaglą
dając clo zawrotnych głębin duszy polskiej, nieraz uczuwał dreszcz grozy, 
gdy stawał wobec wizji 1846 roku. Ale w czasach niewoli, nie chciał dotykać 
tego tematu. Dopiero teraz, gcly już wierny, że „nie clarrno krwi naszej stalo 
się wylanie" postanowi! ogarnąć twórczo gehennę rzezi galicyjskiej. 

Znamy metody wywoływania grozy u autora Rozdziobiq nas l<rulv, 
wrony„.W Turoniu Żeromski usiłuje wydobyć jak największe napięcie sytu
acji dramatycznej za pomocą antytezy: rozbestwione chłopstwo morduje nie 
tych lub owych ciemiężycieli pańszczyźnianych, ale właśnie najszczerszych 
demokratów, którzy idą do powstania, aby wywalczyć nową Polskę. Z jednej 
strony Szela ze swą bandą, z drugiej - clobrzy znajomi czytelnika polskiego, 
Cedro i Rafał Olbromski z Popiolów, ci idealni bojownicy nowej Polski, 
którzy żyją tylko dla niej, marzą tylko o jej niepodległości, wędrują po całym 
świecie , aby wreszcie poslyszeć głos pobudki, wzywający do walki na 
śmierć·. 

Dwadzieścia lot teotru 
Warszawa 1935 

Twórcy rzezi galicyjskiej 1846 r. ks. Metternich i Szela. 
Medalion wybity w 1846 roku w Paryż.u. Zbiory Muzeum Narodowego w Rapperswilu. 

Kazimierz Wyka 
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(fragmenty) 

Ostatni utwór historyczny Żeromskiego, dramat Turoń, powstaje na 
przełomie roku 1922-1923. W okresie rozpoczętym wystąpieniami pub
licystycznymi Żeromskiego z roku 1918, a definitywnie przekreślonym 
przez Przedwiośnie, ideologia jego poci wpływem odzyskania niepod
ległości i przykładu Rewolucji Październikowej w dwojaki sposób ura
bia dorobek pisarza. Z jednej strony teraz dopiero rzuca on wielo
krotnie najbardziej utopijne hasła dobrowolnego 1Nyrzekania się ziemi 
przez posiadaczy. Z drugiej, zdając sobie sprawę z nierealności takich 
wystąpień, kreśli obrazy artystyczne skutków, jakie wyniknąć mogą ze 
ślepoty klasowej i egoizmu wobec uciskanych. Obrazy te występują w 
formie dramatycznej. Pierwszym z nich jest Ponad .śnieg bielszym się 
stanę, drugim Turoń. 

Obydwa te dramaty zostały napisane przed przejściem przez Polskę 
wielkiej fali rewolucyjnej roku 1923, która uświadomiła Żeromskiemu, 
że ostrzeganie burżuazji i apelowanie do ziemiaństwa jest wołaniem na 
puszczy. Zostały więc napisane w latach, kiedy Żeromski, wbrew 
atakującej go oczywistości, łudził się jeszcze i złudzenia takie wszelki
mi sposobami podtrzymywał. Takim podtrzymaniem złudzenia w imię 
pewnych prawd historycznie słusznych jest przecie wszystkim Turoń. 
Najlepszy komentarz wstępny do tego dramatu podał sam pisarz, 
kreśląc już po jego napisaniu taką stronicę: 

Wydaje mi się, iż Polska dzisiejsza musi przecie wszystkim przeżyć zagad
nienie, które nosi nazwę - „Jakub Szela". To zagadnienie, jak ostrze dobrze to
czonej siekiery, przyłożone jest clo korzenia mloclego polskiego drzewa. 
Wciąż, za dnia i po nocy, tajemnicza „ręka" ostrzy brzuśce starej siekiery. Nie 
wystarczy już dziś bezradnie i bezbożnie modlić się z jękiem o karę na ,,rękę". 
Nie wystarczy pokazywać Jakuba Szeli jako upiora, który się wstydzi 
krwawych plam na rękach i łachmanach, a usiłuje je myć i prać, aby nie było 



znać . Nie wystarczy zamiatać krwawych śladów straszliwego mściciela pawi
mi piórami wiejskich młokosów, a jego tygrysiego pomruku zagłuszać brzmie
niem piosenek przychylnych dla ludu, w duszy artystycznej inteligencji zro
dzonych. Trzeba wśród wolnego narodu wołać, trzeba krzyczeć, trzeba się 
dobijać o wielkie, o główne, o najgłębsze prace społeczne , o natychmiastowy 
czyn, o pełnienie dziś wolną prawicą nieśmiertelnego dzieła hrabiów 
Wiesiołowskich, Franciszka i Michała - o nasycenie ziemią wszystkich bezrol
nych, o nakarmienie głodnych i sprawiedliwość bezwzględną dla każdego 
człowieka i obyv1atela. Trzeba takimi powszechnymi poczynaniami wyrwać 
upiorowi Jakuba Szeli jego krwawą siekierę, a jasną świadomością, niby osi
nowym kołem, przebić go na zawsze. Wyświecenie zagadnienia Jakuba Szeli 
nie jest dziełem posępnym, cmentarnym, ponurym, lecz jest poczynaniem 
radosnym Wtedy dopiero radość w sercach l)Olskich zakwitn ie, gdy się 

wszyscy, ludzie wolni, zdołamy podkopać poci straszliwą a najwznioślejszą 
tragedię emisariuszów Towarzystwa Demokratycznego. niosących uwłaszcze
nie ludowi, kt<">rych tenże luci siekierą Szeli poraził. (Elegie. 316-3 l 7). 

Dramat jest rzeczywiście próbą podkopu pod trage clię luclzi niosą
cych ludowi uwłaszczenie. ( ... ) Żeromski przede wszystkim tak 
chronologicznie, jak i terytorialnie kondensuje wydarzenia rabacji. 
Czyni to celem uzyskania ideowo-artystycznej spoistości dzieła. Turoń 
jest utworem, który jednością czasu i miejsca mógłby zadowolić rygo
rystycznego pseudoklasyka. Wszystkie fakty zostały skupione u 
Żeromskiego w ramach jednej nocy, z 18 na 19 lutego. Tymczasem noc 
ta, jaką ;:namy dobrze z Pamiętnika Franciszka Wiesiołowskiego, 
jeszcze nie była nocą rzezi. Rozpoczęła się ona dopiero 20 lutego 
krwawym porachunki em Szeli z Boguszami w Siedliskach. Nocy tej 
jedynie oddziały powstańc ze, zdążające podczas zarlym ki na 
przyspieszoną koncPntrację pod Tarnów, rozbrajane by ły przez 
chłopów pod Lisią Córą i odstawiane do Tarnowa. Dokładnie tak, jak 
to opowiada Szeli w akcie drugim Goniec, przemawiając prawie 
dos łownie całymi fragmentam i pamiętnika Wiesiołows kiego (. .. ) 

Pisarz uważał Wiesiolowskich za tych poszukiwanych przez siebie 
rewolucjonistów-ofiarników, którzy szczerze wyrzekali się ziemi, jak 
jego fikcyjni Bodzantowie. Pogląd Żeromskiego zgadzał się z prawdą 
hi s to ryczną o szlacheckich rewolucjonistach z roku 1846. 

(.„) Kondensując wydarzenia, już w tę pierwszą noc, na tereny dość 
odlegle od m iejsca działalności Szeli, sprowadza go pisarz wraz z całą 
karną, zorganizowaną gromadą chłopską. Obecność Szeli dla celów 
dramatu była niezbędna. (. .. ) Jego chłopscy podkomendni i 

towarzysze nie dorastają do pięt tej niepospolitej kreacji. Zarówno 
konieczność przeciwstawienia obozowi szlacheckiemu równoważnego 
ideologicznie skrzydła chłopskiego, jak i instynkt realisty spo
łecznego, podpowiadający, że w osobie Szeli musiała być zawarta 
niepospolita siła oddziaływania na masę chłopską, nie pozwoliły 

Żeromskiemu ukazać Szeli tylko w złych blaskach tradycjonalistycznej 
i szlacheckiej legendy. Rzecz jasna, że ani szlachecka legenda Szeli
potwora, ani chłopska Szeli-obrońcy ludu nie są historycznie słuszne. 
Nie w tym też tkwią sprzeczności tej kreacji ludzkiej u Żeromskiego, że 
nie daje się ona pomieścić w obrębie jednej z tych legend. Szela Żerom
skiego posiada kompromitujące odruchy, jakich nie wyolbrzymiała w 
nim nawet szlachecka legenda. Posiada też rewolucyjno-klasowe racje, 
których legenda ta absolutnie do wiadomości nie przyjmowała. 

Kazimierz Wyka: Żeromski ;ako pisarz historyczny (fragmenty) 
Szkice literackie i artystyczne. Tom I 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1956 

Scena z rzezi galicyjskiej 1846 r. (według sztychu T Guerina). 
Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie. - Biblioteka Rapperswilska. 



Franciszka hr. Wiesiołowskiego 

M(}ĄJ~rrf NJ~~ l ~©~M 
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/ .. ./ aż z pierwszym brzaskiem jutrzenki, minąwszy wieś Lisią Górę i do
jechawszy clo karczmy, stojącej na gościńcu, wiodącym od Wisły ku 
Tarnowu, spostrzegliśmy w szarym jeszcze zmroku stojący przed nią rój 
chłopów. Ci z wrzaskiem i gwarem nie do opisania wypadli ku nam i w jed
nej chwili otoczyli nas dokoła, a było ich tam może ze 200. Jedni pochwycili 
za koni, drudzy poczęli nas szarpać i ściągać z bryczki . Chcieliśmy do nich 
przemawiać, ale gwar był taki, że własnych nie słyszeliśmy słów. Nie wiedząc 
co począć, odwiodłem kurki dubeltówki. chcąc strzelać w tę kupę, od czego 
wstrzymał mnie mój brat ; jakoż i ta myśl wstrzymała mnie, że trudno było 
zaczynać powstanie ludowe od mordowania ludu. 

Nie tracąc nadziei, że gdy się cokolwiek uciszy, wykazaniem im naszyc h 
zamiarów dadzą się u s pokoić i na stronę naszą przyciągnąć, nie szamocąc 
się dłużej bezpotrzebnie z tak przemagającą siłą , wysiedliśmy z bryczki, a 
chłopi w tej chwili powiązali nam w tył ręce. Nieszczęśliwy Kłobukowski 

chcąc s ię bronić, dobył z zanadrza sztylet, lecz ten wypadł mu z ręki i stanął 
sztorcem w śniegu; ściągnięty gwałtownie z kozia , padł na sterczące żelazo, 
i wskroś przebił się niem, pod samem sercem. Zaniesiono go do karczmy, i 
na pół żywego położono na stole, nas za nim do t ejże izby prowadząc. 

W karczmie, do której nas wprowadzono, zastaliśmy już kilku przed nami 
także powiązanych , a byli to ci, co zabiwszy burmistrza w Pilźnie , tamtędy 

na miejsce zboru pospieszali. Siedzących na ławie ze związanymi ciągle w tył 
rękoma, otoczy ła nas masa chłopów, bab i dzieci , krzycząc, szkalując i 
odgrażając. Gdy cokolwiek ucichło, zaczęliśmy do nich przemawiać, a taka 
jakaś przystąpiła do nas wymowa, że zdawało się , iż kamień poruszy: toteż 
chłopi z coraz większą uwagą słuchać nas poczęli , a niektórzy nawet dawali 
nam pytania, gdy wtem nowy na dworze powstał hałas, i cała ta hurma wyle
ciała z izby, zostawiając przy nas trzech czy czterech urlopników, uzbro
jonych naszemi strzelbami, i dwóch żołnierzy z karabinami , którycheśmy 
tam już zastali, a których snać przysłano z Tarnowa. 

Gwar na dworze przed karczmą nie ustawał; usłyszeliśmy dwa strza ły, 

domyślaliśmy się przeto, że to nasi nadciągnęli. Pozostali przy nas chłopi i 

l 
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żołnierze , podczas tego poczęli do nas ł agodni e przemawiać, że nas wkrótce 
rozwiążą, że wied zą, iż my im nic złego nie uczynimy, żeby tylko mieć cier
pliwość itd . 

Wtem hałas z dworu coraz się zbliżał ku sieni, słyszeliśmy jakieś tupanie, 
uderzanie i przeklinanie, aż drzwi się otworzyły i znowu cala hurma pienią
ca się od złości, z tryumfem wpadła do nas, i szarpiąc i popychając, 

prowadziła nas do sieni. Kłobukowski, konając prawie, l eżał ciągłe na stole, 
a żaden z nas związanych nie mógł dać mu pomocy1 

We drzwiach zastąpiła mi jakaś rozjuszona baba, a przyskakując do mnie 
z wyrazami: - „A to ty wilku' coś nas chcia ł rznąć!" - uderzyła mnie pięścią 
w twarz. Mając ręce związane, za całą od powiedź palnąłem ją z całej siły 
nogą, że się aż zatoczyła, za co znów zadudniało mi po plecach kilkanaście 
razów chłopskich. 

W sieni otworzono drzwi na prawo i po schodach wepchnięto nas do piwni
cy. Tu zastaliśmy wszystkich naszych rozbrojonych, powiązanych, a nie
których i pokaleczonych. Wtłoczono nas tam jak śledzi w beczk ę. Przez małe 
okienko, wychodzące na drogę ku Tarnowu, widzieliśmy, jak kilku chłopów 
siadłszy na moją bryczkę, pędem ku Tarnowu pojechało. Była to chwila 
okropna, nie przewidywaliśmy bowiem co się z nami stanie. 

Scena z rzezi galicyjskiej 1846 r. (według współczesnego sztychu francuskiego). 
Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie. - Biblioteka Rapperswilska. 
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Po parogodzinnem oczekiwaniu, spos trzegliśmy przez okienko z bliżającą 
się konnicę . .Jakoż za chwilę wpadli chłopi do piwnicy, by nas stamtąd 
wyprowadzić przed karc z mę; tu ustawiono nas szeregiem pod śc ianą , a 
szwadron szwaliżerów, pod dowództwem podpułkownika Ludwiga, rozc iąg
nął się przed nami wzdłuż gościńca . Coś tam komenderowali , szykowali , 
przygotowywali niezmiernie długo , a my staliśmy ze związanemi w tył 

rękoma, oczekując, co to będzie./. . ./ Gdy tak stoimy, z bliża się po chwili cło 
mnie chłop z palką, i zaczyna lżyć mnie po swoj emu. Gdy go ofuknąłem i 
wskazałem na wojsko, wobec którego ju ż władza chłopska nad nami ustała , 

chłop cofną ł się o parę kroków, a podumawszy chwilę odwinął pałką i palnął 
mnie w głowę! Zalany krwią potoczyłem się pomiędzy obok s tojących 

kolegów. Tu zaczęło się ogólne młócenie nas, w calem tego słowa znaczeniu, 
pałkami i cepami, w k tóre chłopi niektórzy byli uzbrojeni; a wszystko to 
wobec o fi cerów znajomych i Polaków, jak p. Alexandrowicz' 

Po tej trzepance, z której kilku mocno pokaleczonych wsadzono na wozy, 
resztę a między innymi i mnie, ustawiono środkiem drogi ; każdego wziął 
chłop z tyłu za postronek w jedną rękę, trzymając pałkę w drugiej. Żołnierze 
po jednej i drugiej stronie drogi uszykowali się jeden po drugim, a między 
nimi ofi cerowie. Podpułkownik Ludwig przemówił do nas, wskazując nam 
nabite karabinki, że który tylko na bok s ię ruszy, lub zechce uciekać , naty
chmiast padnie trupem, i marsz' marsz! kłusem ku Tarnowu. / .. ./ Tak zbli
ż aliśmy się do nieszczęsnego Tarnowa . Tu nowa nastąpiła scena. Masa ludu, 
żydów, uliczników wyległa naprzeciw nas; wielu z wykształceńszych w 
mieście było oczywiście wtajemniczonych, z tych zatem każdy po doznanym 
zawodzie niedoszłego wybuchu przycupnął w domu. Sam mo tłoch i 
najpodlejsza część ludności wybiegła na to widowisko. Była to droga 
prawdziwie krzyżowa ; plwano, ciskano biotem, szkalowano nas, jako 
rabusiów i złodziei. / .. ./ 

Krew skrzepia mi na twarzy, na głowie powyskakiwa ły guzy, że musiałem 
wyglądać potwornie, pomimo to jednak, w porównaniu z drugimi, nie mogę 
mówić , d ość obronną wyszedłem ręką Gak dalece c hłopi jeszcze w Lisiej 
Górze byli niewprawni w rzezi i rabunku dowodzi, że nie tylko nie zamor
dowali nas, ale nawet zegarek, 1600 złr . i 52 dukatów w złocie, któ re miałem 
przy sobie, zostały nietknięte. Przekonany jestem, i ż gdyby nie zachęcano 
ich do bic ia, bylibyśmy zdrowo wyszli i byłoby się skończyło na tych kilku, 
co ich przy rozbrajaniu poszturkali). Po paru dniach okładania zimną wodą 
i śniegiem , wszystko wróciło do dawnego stanu . Tak zakończyła się 

lisiogórska wyprawa, którą tu zgodnie z prawdą skreślić zamierzyłem , 

zostawi aj ąc resztę na później. 

Franciszka hr. Wiesiolowskiego Pamiętnik z r. 1845 - 1846 (fragmenty) 
Lwów, z drukarni E. Winiarza, 1868 

Tańcowali z chłopem pan 
milakiem-boakiem koło 

ścian. 
Tańaył rządca, tańaył 

dziedzic, 
żaden nie chciał w miejscu 

siedzieć. 

Tańcowali ząb o ząb -
z sieni oknem i na klomb. 
Tańcowali z góry na dół, 
coraz któryś w tańcu padał. 

Tańcowali raz po raz 
chłopska kosa, pański pas. 
Od ogródka do ogródka 
ciekła rowem krew jak 

wódka. 

Tańcowali - z panem pień. 
Była noc jak biały dzień. 

Bruno Jasieński 
Słowo o Jakubie Szeli (fragment) 
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W roku 1922 komuni zujący futurysta, Bruno Jasieński, wydał Pieśri o 
glodzie, w której gromkim. rewolucyjnym stylem tamtych dni głosił, że 
„Do wszystkich okien i drzwi już wali kolbami mauzerów / w łunach 
wschodzącej zorzy wielka świetlana Nowina". Stefan Żeromski określił tę 
poezję dosadnym i obelżywym słówkiem „kacapi zm". Oskarżył 

Jasie1'lskiego o wyrządzan ie swym prosowieckim snobizmem ciężkiej krzy
wdy kulturze narodowej . Malo tego: od wiersza młodego, ekscentrycznego 
poety przeszedł -w swej książce Snobizm i postęp- do analizy „snobizmu 
rewolucyjnego" w ogóle. Pisał o duszach, „którym pachną piwnice 
moskiewskie", ostrzegał przed realnym a niedocenianym zagrożeniem. 
„lluż to Dzierżyńskich wzdycha wokół nas za możnością posiadania 
nieopisanej władzy!" l'o śmierci Żeromskiego w roku 1925 nie kto inny jed
nak, a właśnie Bruno Jasieński oddał mu najpiękniejszy hold. Nie było o 
to łatwo: najświetniejsze pióra Odrodzonej Rzeczypospolitej sławiły 
zmarłego na wszystkie sposoby, a jednak nic nie dorównało dzikiemu, 
gwa łtownemu wierszowi „kacapa", ani jego słowom: „Pochowała już 

Polska swe krwawiące sumienie". 
( ... ) Żeromski przestrzegał wielkimi - nazbyt wielkimi , nazbyt his

terycznymi, jak Sit;'. wydawało - s łowami przed tym, ku czem u zmierzał 
Jasieński. Żeromski w ogóle lubił grzmieć, histeryzować i przesadzać. 
Trzeba było czasu, by okazało się, że mia! rację; w tym wypadku rację naj
dosłowniejszą. Ale bodaj ciekawsza od jego racji była reakc ja cz łowieka, 
którego tak sponiewierał , jego krzyk: oto sumienie Polskil Powtarzano ten 
zwrot wielokrotnie, nadużywano go, zrobiono z niego łatwy epitet, nakle
janą bez zastanowienia etykietkę, posługiwano się nim w rozlicznych poli
tycznych celach. Zresz tą - Jasi eńs ki zaczął. (. .. ) Następni poszli dalej. 
Zeromski, który był za życia „krwawiącym sumieniem " jednocześnie lub 
kolejno PPS i endecji, Legionów i hallerczyków, pozytywistów i roman
tyków, fanatyków państwa i liberałów , w wi l lat po śmierci stal się ide
ologiem i wieszczem PRL, podporą reżimu i „honorowym czerwonym".Nie 
przestał jednak przez to przysparzać kłopotów. 

( ... ) K.iedy w latach osiemdziesiątych powstał w PRL projekt zrobienia 
filmu o Zeromskim, fachowcy i eksperci po pierwszym wybuchu entuzjaz
mu zaczęli załamywać ręce. Toż taki film, gdyby miał być prawdziwy -
nawet po dokładnym ocenzurowaniu - byłby nie do zaakceptowania czy 
to przez decydentów, czy przez publiczność. Bo przecież - nie da się 

ukryć - Żeromski nie był m i ł y. Coś tu się nie zgadzało . Człowiek, nazy
wany Sumieniem Narodu? (Jak gdyby sumienie mogło być mi Ie') 
Przesławny pisarz, autorytet moralny pokoleń, powinien składać się ze 
s piżu i ze słodyczy , powinien przechadzać się po ekranie majestatycznym 
krokiem, czasem rzucając głębokim głosem jakieś piękne zdanie, z gruntu 
słuszne i przepojone szlachetnymi uczuciami.Otoczenie powinno wpatry
wać się weń w zachwycie, a źli ludzie - bez złych lud zi nie byłoby dramatu 
- powinni coś knuć po kątach, nie naruszając j ed nakże anielskiego spoko
ju olimpijczyka. Niestety, Żeromski nie był ani trochę olimpijczykiem. Na 
zarzuty odpowiadał nie rozdzierającym uśmiechem skrzywdzonej niewin
ności . ale głośnym - bardzo głośnym niekiedy - wykładaniem swych racji. 
Przez całe życie o coś mu chodziło, o coś wałczył, z czymś się zmagał. Był 
nieznośny, irytujący i uparty - istotnie jak głos sumienia. (. .. ) 

Dlaczego tak wiele znaczy!? „Bo on zażądał tak wiele" - pisała Maria 
Kuncewiczowa w 1932 roku. - ,,. .. Gdzie są skarby, gdzie sława , gdzie 
bohaterstwo. gdzie miłość, które by sprostały jego nienasyceniu?" 

Anna Bojarska Wstęp clo: Stefan Żeromski Pisma polityczne 
Polonia, Londyn 1988 

Fragment strony tytuł owej rękopisu Turonw odnalezionego pod gruzami 
Starego Miasta w 1951 roku. 
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Jeclna ze stron uratowanego rękopisu Turonio. 

Turoń 24 IV 1923 - jest drugą w Reducie prapremierą Żeromskiego, trze
cią przygotowywaną przez Osterwę prapremierą Żeromskiego. 
Makuszyński w „Rzeczypospolitej": „Osterwa i Limanowski znowu spełnili 
niezwykły czyn w służbie sztuki polskiej." „Turonia grają w Reducie 
prostym sposobem w atmosferze wielkiej, głębokiej grozy." Jaracz w Szeli: 
„poza obrębem zwyczajnych słów pochwały". Poremba jest „najzdol
niejszym z aktorów młodego pokolenia". Lorentowicz pisze: „Prawdziwy 
koncert charakterystyki dał p. Jaracz, w niektórych momentach nieporów
nany. Towarzyszył mu wiernie jego brat, p. Porem ba, świetny od początku 
clo końca, plastyczny i wyrazisty Staszek. P. Wierciński (Hubert) rozwija 
się coraz piękniej, chociaż wiele jeszcze musi pracować pod znakomitym 
kierunkiem Osterwy. P. Osterwinie (Weronika) brakło niekiedy głosu w 
chwilach najbardziej tragicznych, ale wybitnie zdolna artystka otrzymy
wała nadzwyczajne wyniki szczerością, głębokim uczuciem i intelige ncją.·• 

Pieńkowski: „W tym wszystkim jeden Szela, znakomicie przez Jaracza 
grany, jest postacią wyraźną i smakowicie plugawą." 

Józef Szczublewski Żywot Osterwy 
PIW, Warszawa 1971 
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