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Z TllTl~W BTDllOZKVC~ 
»Przepióreczka« dzisiaj 

Z mteszanymi uczuciami siu- oczywiście można całą akcl~ 
,.Przepióreczki" traktować . Jako 

chamy dziś „Przepióreczki" metaforę. Ale metafora musi trzy
Zeromskiego*J. Niejedno w niej mać się realnymi korzeniami w rze
nas za~tanowi a niejedno wyda czywlstości. Ta zaś wielka metafora 

chodzi na cienkich nogach. Nie dła
się błahe i obojętne. Podziwia- tego, żeby poszczególne elementy 
my sw102tną budowę sztuki, tak akcji byly nieprawdopodobne .. ~v 
różną od innych „roz w ich- rzas.e kiedy powstała „Przep10-
rzo!lych" i zdezorganizowa,1ych rec<ka" (rok 19•5) idea Przelęcklego 

- wakacyjne kursy oświatowe n:i 
dzieł 2.eromskiego, ale znacznie prowmCJ.-wzlęta byla z autentyc<
mmei jasno i przekonywająco n~i:o ż~·cla. 1 zorganizowanie Ich 
rrzedstawia się sens tego u- rn~ było takie łatwe. I protesorowle 
tworu. Smakui·emy znakornitv. uniwersytetu wciągali się w to po-

woli. I nawet podarowanie zamku 
dialog zwłaszcza pierwszego na ten cel przez Jakąs k~ięt.niczkę 
aktu, dialog w którym blysz- nie należało do rzeczy nim10tłi
czą wszystkie piękności i uroki wych. I zresztą sama idea ożywie-

nia prowincji, W) dobycia Jej z · 
języka autora „Popiołów" - a <.tr:<szllweJ martwoty bynajmniej 

.Zfl chwilę dra.~·.>i Da~ m~tna , tć je•t gol'na l•'1<re,· ażcni~ n!lwt'I•· 
„mlodopolskość" wyzna11 mi- w cza.ach, kiedy prohincja nazyw• 
I S eh b m . h U t . Si(' .1uż „terenem''· 
o ny rz 1ącyc P S O I Trudno tet robić Żeromskiemu 

C7.asem - co tu dużo mówić - wymówki, że nie był marksistą I że 
wprost śmiesznie. Uderzy nas oi;raniczyl się tu do tak ulubione&o 
·i nie raz wzbudzi sprzeciw prze- zresztą przez siebie ośw•atowe:;o 

5połecznilrnstwa w duchu dziewhit
sada w stawianiu problemów i nilstowiecznego pozytywizmu, choć 
nikłość spraw, którymi się ludzie i tu dosłuchać się można pomruków 
w tej sztuce tak przejmują - to naciciągającej rewolucji. W każdym 
znów wzruszy nas Żeromski. razie „Przepióreczka" - jeżeli pa-

trzymy na nią hlHorycznie - je•t 
Żeromski tak wrażliwy na prawdziwa. Najlepszy dow6d, że ro
krzywdę ludzką, tak czuły na biła tak obrzymie wraienie na pra
czystość idei. w którą wierzy premierze I Jeszcze w łatach następ-

nyLh. Ale od tego czasu przeżyliśmy 
i której broni. tak wiele, te to wszystko wydaJe 

K d 1 d k N · · k sir nam już bardzo dalekie. A za-
rzyw a U Z a„. aJWię - razem jeszcze zbyt bliskie, by je 

szą zbrodnią jest krzywda dru- umieścić w zamknlętej prze'2łoścl. 
giego człowieka - ta ogólna '.Toteż patrząc na scenę I solldary
zasada była naczelnym przyka- zuJąc się z postawą moralną, bez-

kompromisowością I czystością Jdeo
zaniem twórczości Żeromskiego. wą Przełęckiego co chwilę pytamy: 
Twórczość ta wychowała całe No dobrze, ale w Imię czego I o co 
pokolenie, dojrzewające w la- te wsz~stkle zmagan.a wewnętrz
tach międzywoi·ennych. Wśród ne, poświęcenia I wyrzeczenia? 

Teatr Jest nieubłagany. Daje odpo
inteligenckich szamotań ideo- wiedź zawartą w konkretnym obra
wych i poszukiwań utopijnych zle, w konkretnej akcji. I otlpo
dróg • wyjścia nie uczyła ona "lcdź ta nas nie zadowala. Gotowi 

jesteśmy wzruszyć ramionami I po
socjalizmu, al~ przygotowywała wiedzieć: „Mój Boże, te tet cl 1ti
do socjalizmu, którego przecież dzle nie mają Innych zmartwień". 

punkterrt wyjścia jest protest Również miłość Przełęckiego 
przeciw krzywdzie człowieka. i Smugoniowej rysuje nam się 
W „Przepióreczce" nie jest to dzisiaj inaczej. Niewątpliwie 
problem główny, ale j~dnak WY- Żeromski traktował ją jako 
raźnie wyczuwalny. Jej bohater, głębokie obustronne uczucie, 
Przełęcki nie chce niszczy<: jako wysoką wartość, której 
szczęścia skromnego nauczycie- wyrzeczenie się powiększa 
la wiejskiego Smugonia przez jeszcze tragizm Przełęckiego. 
zabranie mu jego żony; wyrze- Dziś SmugoniQwa wydaje nam 
ka się jej. Jest w tym jakaś się poczciwą i dzielną ale bar
bezkompromisowość etyczna. , dzo egzaltowaną młodą kobie
Myślę, że potrzebna nam dziś tą, której zakręcił w giowie 
kiedy po czasach ślepoty na „czaruś" z „wielkiego świata". 
krzywdy wielkie i małe jesteś- A w wielkość uczucia Przelęc
my czy też powinniśmy być na kiego też nie bardzo wierzymy. 
nie szczególnie wyczuleni. Tu Na pewno zainteresował się 
więc możemy znaleźć w „Prze- ładną nauczycielką ale zapew
pióreczce" jak i w całej twór- ne dość szybko by się nią znu
czości Zeromski~go too żywo dził. I takie widzenie tej spra
brzmiący. wy nawet bardziej przystaje do 

Ale - jak się rzekło _ nie ca.lej ~ztuki. Bo czy z wielkiej 
na tym polega główny problem m1łośc1 naprawdę .war.to było 
„Przepióreczki". Jej myślą na- r~~;'gnowa~ w c:łeJ t~J ~ytu~
czelną jest troska o zachowa- CJl. T~. sprawa c? naJmn1ej o 
nie czystości idei, zamieniają- dysk1:1SJ1 .. Nat?miast. dla yrz~
cej się w rzeczywistość. Prze- lotneJ m1lostk1 ucz.c1wośc _me 
łęcki nie chce, by na piękno pozwalała ~rzełęck1em_u . msz
idei, którą realizuje, padł cień czyć szczęścia Smugoma ~ na.-
jakiejś złej sprawy. Nie chce raz~c według Jego pt~kO:-: 
po drodze do głównego celu nan~a - i:ia szwank całeJ 1d.e1 
deptać spraw mnie.i może waż- oś'"'.iatowe~ .. Jest V: ten sposob 
nych ale także ważnych i kom- moze . i:nniei. tragiczny, za to 
promitować w ten sposób ideę. bardz1e1 logiczny. 
To jest główny powód, dla któ- Równlet w przedstawieniu w Tea-

trze Ludowym reżyserowanym 
rego wyrzeka się Smugoniowej, 11rzez IRENĘ GRYWIRSKĄ ten dra
unicestwia si'lłbie w jej oczach i mat miłosny schodzi na drugi plan. 
w oczach innych, porzuca pra- I słusznie. Sprawa kursów jest dla 

Cę' która była dla ni.ego wszyst- Przełęckiego ważniejsza. MARIAN 
WYRZYKOWSKI nie usiłował robi~ 

kim. Pozostaje mu tylko cicha z niego człowieka głęboko zakocha
radość, że inni dokonają zaczę- nego. Zagrał zresztą tę rolę w calo-

d · ł T b l' ścl doskonale. Zachowywał kplar-
tego zie a. a sym 0 iczna sko-lroniczną pozę Przeł~cklego 
,.przepióreczka", która mu u- wobec łudzi, pozę nieco kabotyń
cieka, to nie Smugoniowa czy 5ką, ale będącą maską wewnętrz
też nie tylko Smugoniowa ale neJ powagi I obroną przed nama-

t szrzonym patosem. Spod tej maski 
przede wszystkim praca z a- ukazywał chwilami prawdziwe obli
kim zapałem podjęta i tyle - cze w scenach z smugonlową, a 
według niego - rokująca na t·atkiem szczery był w rozmowie a 

ł · · I t b Smugonlem, by potem w trzecim 
przysz osc. znowu a 0 rona akcie odegrać tragikomedię udawA-
czystości idei wydawałaby się nł11 1 kompromitowania swojej oso
nam dziś bardzo bliska. Tylko by. Te wszy~tkle przejścia Wyrzy
że jej treść w sztuce okazuje kowskl uchwycił z dużą kułlutą 

aktorską. Młoda DANUTA G.'.L-
się wątła. 1'F.RT otrzymała odpowiedzialną 

rolę Smugonlowej. Była szczera l 

iiiiiiiiiiprosta, w miarę wzruszająca, miała 
~v_1~.1~. n,~ok,u ' --~~;wn,trznego:. Jeże,li 
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nie szczególnie wyczuleni. Tu 
więc możemy znaleźć w „Prze
pióreczce" jak i w całej twór
czości żeromski.?go tcm żywo 
brzmiący. 

Ale - jak się rzekło - nie 
na tym polega główny problem 
„Przepióreczki". Jej myślą na
czelną jest troska o zachowa
nie czystości idei, zamieniają
cej się w rzeczywistość. Prze
łęcki nie chce, by na piękno 
idei, którą realizuje,· padł cień 
jakiejś złej sprawy. Nie chce 
po drodze do głównego celu 
deptać spraw mniej może waż
nych ale także ważnych i kom
promitować w ten sposób ideę. 
To jest glówny powód, dla któ
rego wyrzeka się Smugoniowej, 
unicestwia si~bie w jej oczach i 
w oczach innych, porzuca pra
cę, która była dla niego wszyst
kim. Pozostaje mu tylko cicha 
radość, że inni dokonają zaczę
tego dzieła. Ta symboliczna 
,.przepióreczka", która mu u
cieka, to nie Smugoniowa czy 
też nie tylko Smugoniowa ale 
przede wszystkim praca z ta
kim zapałem podjęta i tyle -
według niego - rokująca na 
przyszłość. I znowu ta obrona 
czystości idei wydawałaby się 
nam dziś bardzo bliska. Tylko 
że jej treść w sztuce okazuje 
się wątła. 
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Na pewno zainteresował się 
ładną nauczycielką ale zapew
ne dość szybko by się nią znu
dził. I takie widzenie tej spra
wy nawet bardziej przystaje do 
całej sztuki. Bo czy z wielkiej 
miłości naprawdę warto było 
rezygnować w całej tej sytua
cji? To sprawa co najmniej do 
dyskusji. Natomiast dla prze
lotnej miłostki uczciwość nie 
pozwalała Przełęckiemu nisz
czyć szczęścia Smugonia i na-, 
rażać - według Jego pr&kO-
nania - na szwank całej idei -
oświatowej. Jest w ten sposób 
może mniej tragiczny, za to 
bardziei logiczny. 

Równld w przedstawieniu w Tea
trze Ludowym reżyserowanym 
przez IRENĘ GRYWINSKĄ ten dra· 
mat miłosny schodzi na drugi plan. 
I słusznie. Sprawa kursów jest dla 
Przełęckiego watnlejsza. MARIAN 
WYRZYKOWSKI nie usiłował robić 
z niego człowieka głęboko zakocha
nego. Zagrał zresztą tę rolę w cało
ści doskonale. Zachowywał kpiar
sko-Ironiczną pozę PrzełP,cklego 
wobec ludzi, pozę nieco kabotyń
~ką, ale będącą maską wewnętrz
nej powagi I obroną przed nama
SZC'zonym patosem. Spod tej maski 
ukazywał chwilami prawdziwe obli
cze w scenach z Smugonlową, a 
t·alkiem szczery był w rozmowie :111 

Smugonlem, by potem w trzecim 
akcie odegrać tragikomedię udawA· 
nl11. I kompromitowania swojej oso
by. Te wszystkie przeHcla Wyrzy
kowski uchwycił z dużą kulturą 
aktorską. Młoda DANUTA G.'.L-
I,f::RT otrzymała odpowiedzialną 
rolę Smugonlowej. Była szczera l 

-----~•ll!'prosta, w miarę wzruszająca, miała 
wiele uroku wewn~trznego. Jeżeli 
nawet tu I ówdzie wyczuwało się 
zrozumiale braki techniczne (np. w 
rozmowie z Przełęckim w drugim 
akcie), to całość świadczyła jak 
najlepiej o talencie młodej al<torkl. 
Smugoń w ujęciu KAZJlltIERZA 

ZARZYCKIEGO miał bardzo praw
dziwą sylwetkę skromnego nauczy
ciela ludowego. Zresztą wszystkie 
postacie w tym przedstawieniu do
brze oudzol1e były w rzecz~·wlsto
śr-1. Zarzyckiemu nledostawalo jed· 
nak wewnętrznego dramatyzmu, 
który zastępował niekiedy zbyt ze
wnętrinyml środkami aktorskimi. 
HARBAłtA KOSCIESZANKA miała 
~legancję I gładkość podstarzałej 
l•~l,żnlczkl postaci zresztą w 
•ztuce najbledszej, a WITOI.D 
UYCHTER dobrze zagrał krewkie
.l!'O administratora. W udanej gale· 
rli profesorów wyróżnić trzeba 
7Wlaszcza ARTURA KWIATKOW
SKIEGO (historyk), JANA NOWIC· 
KIEGO (Jlnitwl•Ld), KAZll\IJERZA 
DEMJJOWSKIE&O (antropolog). W 
pozostałych rol;,,ch wystąpili: GE
RARD SUTARZEWICZ, ZENON 
LAURENTOWSKI, lltIECZYSLAW 
PIOTROWSKI I TADEUSZ BOGUC· 
KI. 

Dobre wnętrze Izby szkolnej z da
lekim widokiem na górę zamkową 
hylo dzlelem lltieczysława NalewaJ
~ldego, a Monika Żeromska przygo
towała „stylowe" Już kostiumy z 
epoki. 
Całość przedstawienia trzeba 

uznać za udaną. Oczywiście 
można by ująć ,,Przepióreczkę" 
całkiem inaczej i przedstawić 
Przełęckiego jako kabotyna a 
jego i profesorów wysiłki jako 
karykaturę społecznikostwa. 
Mialoby to może nawet jakiś 
sens, tylko że byłoby oczywi
stym pogwałceniem tekstu Ze
romskiego. Poza tym nieco 
starsi widzowie snują wspom
nienia z dawnych przedsta
wień: Osterwa. Jaracz, Modze- . 
lewska... Snują i wzdychają. 
Ale młodzi nie mają już tego 
zmartwienia. 

AUGUST GRODZICKI 
P. S. Przy okazji pragnę podzię

kować tą drogą bezimiennemu 
„ Muzykowi" za nadesłane miłe ~:Io
wa I interesujące uwagi o przedsta
wieniu "Lata w Nohant". 

•) Stefan Żeromski - „Uciekła ml 
przepióreczka". Komedia w J 
~ktach <Teatr L11dowvl. 


