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POWROT DO „PLACOWKI" 

Mój powrót do „Placówki" Bolesława Prusa uważam za 
c sobiste odkrycie. Sądzę, że w kręgach dojrzałej publiczności 
czytelniczej „Placówka" egzystuje jedynie we wspomnie
niach z ławy szkolnej, a współczesnej młodzieży koja,rzy s.ię 

z koniecznością „zaliczenia" 1ektury. Obowiązek spełniliśmy 
(lub n:ie!), cyferka oceny zapełniła odpowiednią rubrykę. Je
szcze tylko „Anielka", „Kamizelka", i żegnaj panie Bolesła
wie! 
PJętno szkolnej lektury ciąży na twórczości Prusa najdo

tkliwiej. Czemuż tak się dzieje? Twórczość Aleksandra Gło
wackiego odznacza się rzadko spotykaną jasnością konstruk
cji w dążeniu do syntezy, 1Jrecyzją w ujawni,aniu mechaniz
mów rządzących społeczeństwem ... W latach szkolnych lek
tur zachłystujemy się brawurą bohaterów czasów WJljątko
wych. Nie dostrzegamy upartej, żmudnej odwagi ludzi cza
sów pozornego spokoju. Nie dostr:z;egamy siły marzeniia -
,;wiernego stróża i ~ługi rzeczywistych, moralnych i mate
rialnych interesów społe·czeństwa". 

· Prus , 1był w głębi ducha marzycielem, z rodzaju najwyż
szego marzycieli - był marzycielem twór·czym. Okoliczno
ści tylko sprawiały, że włożył na siebie maskę trzeźwości". 
To najtrafniejsza synteza osobowości Głowackiego, jaka wy
szła spod pióra współczesnego mu krytyka. 

Powroty do „Placówki" zdarzają się bardzo rzadko. 
„Ofiary lektury" bezradnie a szczerze ,pytają: Na czym po
lega właściwie bohaterstwo ślimaka? Wzor~e bohaterskie, 
które przekazuje tr.adycja wiążą się nierozerwalnie z walką 





zbrojną, z męstwem na polach bitewnych. Współczesny 
uczeń py.ta siebie lu:b nauczydela o sens postawy $limaka. 
Najczęściej nie otrzymuje pełnej odpowiedzi. Samotny Su
mak tPOzostaje niedostrzeżony w swej walce o placówkę na 
polskiej ziemi, n:iedostrzetona zostaje gorzka analiiza przy
czyn .rozkładu, zlekceważony wskazany przez Prusa kieru
nek walki, wykorzystujący nawarstwione przez wieki wy
zysku te cechy polskiego chłopa, które zwykliśmy klasyfi
kować w swym „inteligenckim" rozważaniu jako wady 
i przywary. Są to: J.ęk prz'EXi nowoczesnością, podejrz1iwość, 
zabobonny mistycyz.m, a przede wszystkim upór. Te ne
gatywne ce.chy maią swoje wartościowe źródło: instynkt 
d~ziczny ludu, bezgraniczne przywiązanie do ziemi. żró
dło nie tylko siły, ale i miłości. Najwyższy patriotyzm. Sta
jący do walki o SWI\ 'Ziemię, niedostrzegany, nie uczestniczą
cy w życiu społecznym chłop polski jest jedyną ostoją na
rodowej batailii. 
Sądzę, że „Placówkia" może znaleźć odk·rywcę swych dr.a

matycznych tr·eści jedynie w teatrze, ~zie •lektura ze słów 
przemieni się w przestrzeń wy.pełnioną żywymi ludźmi, 

działającymi dziś, teraz, tego .wieczoru. Teatr jest zdolny 
zrewidować wyni'kłfl z kultury szlacheckiej hi!erarchię war
tości najwyższych i ponownie odkryć siłę najelemen.tarniej
szych treści narodu. Jeżeli odpowie na -kłopotliwe pytanie 
lub rozbudzi konieczność ponownej lektury - nie tylko 
usprawiedliwi ryzykowny zabieg adaiI}tacji, ale przede .wszy
stkim oświetli na nowo problem postawiony przez Prusa 
już w !roku 1884. 

Prus pat•rzył na lud trzeźwo-. Widział w nim fundament 

sił na.rodu, glebę, ,z której wyr.astają korzenie i pień naro
dowego życia. Jeśli 'lud roz·wija s'ię, jeśli jest zdrowy, oświe
cony i zamożny - żyicie narodu potężnieje, w przeciwnym 
razie karleje i więdnie: „Przede wszystkim o siły kraju 
i tylko o jego siły dbać musimy, poza obrębem ws zelkich 
teorii, sympatii i :interesów osobisty·ch albo stronniczych. 
Dbać musimy o te siły, kitóre drzemią w naturze". Psychika 
ludu stanowi przeciwieństwo psy.chik!i warstw wyższych, w 
której uderna niesłychanie silnie rozwinięte, egoistyczne po
czucie własnej wielkości oraz pozory ideałów. W psychice 
chłopa do głębi zakorzeniona jest konieczność spełnienia po
winności w tych dziedzinach życia, wobec których postawił 
go los. Najsilniej rys ten widoczny jest w stosunku chłopa 
do ziemi: $limak nie myśli o tym, że przyjmując prOjpozy
cję Niemców mógłby się wzbogacić , że jemu osobiście by
łoby wów.czas łepiej i nawet gruntu gdzie indziej kupiłby 

więcej - on czuje, jako iniajwyższy nak·az, iż ziemi opuścić 
nie powinien, że nie może jej zdradzić, ,bo przecież ta ziemia 
i on - ito jedna &ałość nierozłą·czna, a praca na niej jest 
jego 1Prawem najwyilszym. Zdol·ność do 1poświęcenia i boha
terstwa wypływa z pełnienia obowiązku prostego, natural
nego, z nakazu wewnętrznego. Nigdy czyn bohaterski czy 
ofiarny nie wywołuje u 'ludu •szczególny.eh roszczeń do ja
kichkolwiek praw •CZY nagród. Naturalnie Prus nie zaipo
mina o brakach istnieją1cych u rchłopa, lecz braki te, iwyni
lmjące głównie z niskiego !Poziomu życia ludu, obciążają 

moralnie warstwy, które kierują życiem społecznym: „Nę

dza il.udu, jego ciemnota, no i stały upust krwi w postaci 
emi:gracji - trzy straszne hamulce w działaniu - to jest 





jedna z zasług klas przodują,cy.ch. (.„) Z jakiej więc rncji ci 
wszyscy panowie śmią opluwać n<iszego chłopa, który nas 
karlł'!i od wieków i który nas toleruje od wieków, ohoć dla 
jego dobra nic nie robimy„„" 

Lud nie jest j;eszcze zdolny do te.go, iby być stroną ata
kującą; by zdać sobie sprawę z 1POtęgi utajonej siły, która 
w nim drzemie. Ruch ludowy dopiero kiełkuje, siły autory
tetu Witooa jeszcze się nikt nie domyśla. 

W ,,P,lacówce", celem altaku „nosicieli przemysłowo-han
dlowej cywi;lizae.ji" jest zagroda chłopska, „kropla w morzu 
ludzkich interesów". W skład zagrody wchodzi człowiek 

i ziemia. Oddzielić tu ,człowieka od zi,emi nie.podobna, traci 
on od razu swoje miejsce w żydu: „Niby pszczoły koło ula 
roiły się kh myśli około wielkiej sprawy powszedniego 
chleba". 

Równowaga zagrody zależna jest jednak od układu ota
czających ją sił społecznych. Naturalna ostoj·a - gromada 
wiejska - jeszcze· nie spełnia swej .roli, nie reguluje życia 
jednostki. Chłop w swej trosce o ibyt musi się więc oglądać 
na inne środowiska. Centrum rozwoju gospodarczego (łąki, 

d<>rywcza praca) nadal pozostaje dwór, więc powinien on 
stać się mózgiem wsi, regulować sprzężone z nim życie za
gród. Dziedzic jednak wyrzeka się .t·ej kierowniczej roU. 
I nie dłatego, że intelekltualnie nie .jest do niej przygoto
wany. On tkwi w epoce minionej, w której pr~eważała ry
cerska postawa wobec życia, a teraz ta psychika szilaohecka 
uzewnętrznia się w marny,ch pozorach czynów, w ucieczce 
od codzienności w sferę mibawy, muzyki, gestu. Ponieważ 
ktoś wsią rządzić musi, kierownictwo przejmuje karczma. 



Tu krzyżują się interesy zagród, tu scala się lub rozlatuje 
wątła więź gromady, bo Josel, umiejętnie dozując radę 

i wódkę, !Panuje nad .chłopami i ciąignie tZ tego procederu 
odpowiednie zyski. ślimak nawet dostrzega sens roli speł
nianej przez Josela, ale i on zmuszony jest do utrzymywa
nia kontaktów z karczmą, „bo gdzie pójść?". Organ kierow
niczy jest więc •synonimem wyzysku i rozkł·adu moralnego. 
Na domiar złego dziedzic sprzedaje majątek. Zdecydowała 
be:ąxiśrednio presja młodej żony, mar~cej o opuszczeniu 
„tej nudnej wsi". „Ty nędzny zagonie ojczysty, leć w prze
paść na złamanie karku„.. Nauczą cię cenić dopiero nasze 
wnuki, gdy dzięki przezorności swoich dziadów zostaną pa
stuchami w tym samym kraju, którego mogli być szczę.śli

wymi posiadaczami!" - woła Prus i 2lastanawia się „kto 
kupi ich majątki? ... Czy ja wi'em? Ku.pi .ten, kto będzie miał 
pieniądze: naprzód Niemiec, potem Żyd, potem taki, który 
o tycle zna się nra rolnictwie, o ile handlował świńmi. I tak 
o~póty, dopóki zdradzony i opuszczony kęs ziemi nie do
stanie się w żelazną•rękę chłqpa". 
Wieś rw „Placówce" posiada pieniądze, aile do porozumie

nia między szlachci:cem a chłopem nie dopuszcza Joseł, któ
ry nie po to stał się kierownikiem życia wsi, by w momen
cie ;wielkiej transakcji finansowej nie mieć decydującego 

głosu. Działa on zresztą na zlecenie Hirszgolda, który wśród 
szlao'hty odgrywa analogiczną rolę jak Josel wśród chłopów. 

Żyd Hirszgold kupuje majątek dla kolonistów niemieckich, 
on też, jako potentat :finansowy, Illie tyilko szlachtę trzyma 
w swych rękach, ale także Niemców - Hamerów. Jesteśmy 
świadkami rywałizacjl (na płaszczyźnie ~konomiczno-finan-



sowej) tych dwu sił o naszą ziemię i o władanie nią. Pozo
staje chłop, zaskoczony nagłą zmianą. Wkroczenie koloni
stów do wsi - to pojawienie się nowego świata. Stary H a
mer to jeszcze ;przedstawiciel „pozornego legalizmu", ale już 
jego syn, Fryc, to wytwór niemieckiego imperializmu epoki 
Bismarcka, która za podstawę polityki wobec Polaków przy
jęła hasło „filozofia" Hartmanna: Ausrotteri! 

Obcy 1przybysze, a więc i obcy kapitał, wkraczają na wieś 
wraz z budową linii kolejowej. Przewrót ekonomiczny, któ
ry kolej wywołała, zaciążył swymi plusami na Niemcach 
i Żydach, a swymi minusami na „ślimakach", odpychanych 
przez nowoczesne tempo życia. Niemcy polskiego chłopa 

chcą zdusić widmem głodu. Osamotnienie Ślimaka jest p o
dwójne: mieszka z dala od wsi i poróżniony jest z gromadą, 
podjudzaną przez kairczmarza i bogatego Grzyba. Rytm życia 
zagrody rozprzęga się. Szala zwycięstwa przechyla się na 
stronę tych, którzy posiadają wyższą oświatę, kapitały, po
rządek, bardziej rozwinięte zwyczaje ekonomiczne. 

A jednak!!! 
Zdecydował upór i determinacja samotnego romantyczne

go bohatera. Zostało zwycięskie pogorzelisko zagrody. Groź
by Niemców brzmią jak z;apowiedź nowych klęsk. Tak koń
czy się obraz reaUsty·czny. Ale Prus za wszelką cenę prag
nie uświadomić społeczeństwu drogę ratunku jedynie real
ną: z pomocą przychodzi gromada. Ta sama gromada, któ
ra nie tak dawno wyklęła ślimaka. Jego przykład scalił ją, 

dał jej świadomość więzi i siły społecznego organizmu, zdol-
1nego ostateczni·e zażegnać niebezpieczeństwo i przywrócić 

placówkę życiu. Teraz już gromada staje się placówką. Mu-



si się .przystosować do nowych warunków ekonomkznych, 
stworzonych przez WYibudowan!ie kolei. „J esteśmy stale w 
orbicie wątków społecznych, wa'lki o 1byt, o ziemię i o p:ie
niądz, wa1lki nowych form ze starymi, a ponieważ wakzą 
ze sobą ludzi·e będący nie tylko przedstawkielami odręb
nych warstw, lecz i odrębnych narodowości, toteż „PJ·aeów
ka" jest obrazem nie tylko wycinka życia społecznego, łecz 
i nabiera jednocześnie charakteru narodowego, drairnatycz
nie zmagającego się z przeciwnościami" - konkluduje w 
Twórczo§ci Prusa Z. Szweykowski, na które.go Wntkliwej 
analizie dowł)ku airtysity.cznego auitora „Placówki" CJIPadem 
to skrótowe o.mówdenlie. 

"' 

Jeszcze dwie uwagi: 

1. Klucz do znaczenia nazwiska S!tmak znadujemy w liście Pru
sa do A. Swięcickiego, pisanym z jedynej w życiu Głswackiego 

podróży zagranicznej (do Niemiec!): „Człowiek, jak ślimak, cierpi, 
g;dy go wydrą z własnej skorupy". 

2. Nazwa rzeki Btalki, grającej w akcji niepoślednią rolę, to 
przecież nazwa znacząca w życiorysie autora, a równocześnie w 
hlstorii walki narodowej Polaków. W przegranej bitwie powstania 
1863 r. , pod Białką, młody Aleksander Głowacki zostaje ranny, a 
fakt ten zaciąży na jego życiu, na ewolucji poglądów i psychiki. 
Ostatnie zmagania żywiołu szlacheckliego, związane z Białką, skoń
czyły się klęską. I właśnie nad Białką chłop - przedstawiciel 
ludu - zwycięża w swej walce o ziemię, w walce narodowej . 
Echo tego motywu wprowadzone zostało do scenicznej realizacji. 

ALEKSANDER BEDNARZ 

• 



~ierowndk: techniicmy 
mgr irnż. FRANCISZEK WIATR 

Ośwtl.etleniie 
LUDWIK KOLANOWSKI 

Brygadier sceny 
EDW f\RD GÓRSKI 

Akustyka 
WŁODZIMIERZ MARECKI I WIKTOR KAPELKO 

Kii.eir<Qwniicttwo .prooo1W1I1i ikiraWliec.lciej 
WŁADYSŁAWA BIRONT I ADAM KISZKA 

Nakirycia głów 
HALINA PAZDERSKA 

P;racow:n~a penukairska 
ELWIRA I HENRYK JARGOSZOWIE 

P1race rna·lm1skie 
WŁADYSŁAW GRABOWSKI 

Prace modelatorskie 
BRONISŁAWA I EDWARD SOLECCY 

Prace stolainskie 
ZYGMUNT OSIKA 

Tapicer 
WACŁAW MAJ 

Opracmva1Ili1e g•mfoicme programu 
BARBARA BUJAS-SZOZDA 

RyiSunrk.i il<Jostiumów 
ZOFIA BODAKOWSKA 
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Cena zł 5,-

Egzemplarz bezpłatn» 


