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1864 

I listopada urodził się w Strawczynie (Kieleckie) Stefan Żeromski, 
syn Józefa z Katerlów i Wincentego Żeromskich. Pochodził z zubożałej 
rodziny szlacheckiej. 

1868 

Rodzice Żeromskiego osiedlają się w Ciekotach pod Kielcami w po
bliżu Łysicy. MieJscowość tę opisał Żeromski kilkakrotnie. 

1876 

Zeromski rozpoczyna naukę w gimnazjum w Kielcach. Wrażenia z te
go okresu odmaluje później w powieści „Syzyfowe prace". 

1882 

„Tygodnik mód i powieści" drukuje przekład Żeromskiego „Pragnie
nia" Lermontowa, „Przyjaciel Dzieci" - wiersz autora „Przepióreczki"' 
zatytułowany „Pieśń rolnika". 

1887 

Stefan Żeromski przenosi się do Warszawy i wstępuje do Warszaw
skiego Instytutu Weterynaryjnego. Utrzymuje się z korepetycji i żyje 

w trudnych warunkach materialnych. Jako student uczestniczy w dzia
łalności kół akademickich i zapoznaje się z ideami socjalizmu. 

1888 

W kwietniu Żeromski zostaje aresztowany kilka tygodni więziony 
w Cytadeli warszawskiej. 

1889 

Ogłasza pierwsze nowele „Ach gdybym dożył kiedyś tej pociechy .. " 
„Elegię" w „Tygodniku Powszechnym" oraz „Z dziennika: Psie prawo" 

- w „Głosie", 
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1892 

Pierwszy wyjazd za granicę przez K raków i Wiedeń do Zurichu, pa
romies i ę czny pobyt w K rakowie i wycieczka w Tatry. Otrzymuje posadę 
bibliotekarza w Muzeum Narodowym w Rapperswylu w Szwajcarii. 

1895 

W K rakowie kazuj e się pierwszy tom opowiadaó Żeromskiego „Roz
dziobią nas kruki, wrony" pod pseudonimem Maurycego Zycha. 

1897 

Żeromski wraca do kraju i obejmuje w Warszawie stanowisko po
mocnika bibliotekarza w Bibliotece Zamojskich. Pisze na konkurs „Ku
riera Warszawskiego" dramat „Grzech", wydobyty z zapomnienia dopiero 
\V roku 1950. 

1898 
„Syzyfowe prace" przyno zą Żeromskiemu uznanie krytyki czytel

ników. 

1900 

Dwa wydania „Ludzi bezdomnych" zostały błyskawicznie rozchwy
tane, co jest oznaką rozpoczynaj ącej się sławy p isarza. 

1904 

Ukazują się „Popioły" . Żeromski z powodu złego stanu zdrowia wy
jeźdZa na dłuższy pobyt do Zakopanego. 

1905-1908 

Żeromski często przebywa w Nałęczowie, gdzie zajmuje się pracą 

oświatową . W czasie rewolucji 1905 roku jest znowu aresztowany i wię
ziony w War zaw ie. 

l9IT8-1919 

Poświęciwszy się wyłącznie twórczości literackiej Żeromski ogłasza 

„Dumę o hetmanie" (1 908), „Słowo bandosie" (1908), dramaty „Róża" 
(1909) i „Sułkowski" (191 0), powieśc i „Uroda życia" (1 911), „Wierna 
rzeka" (1912) oraz trylogię „Walka z szatanem" (1916-19). 

1918 

Po wyzwoleniu Polski Żeromski pisze szereg artykułów publicystycz
nych, w k tórych m ówi, J!lk zorganizować różne dziedziny życia - „Po
czątek świata pracy", „Organizacja inteligencji zawodowej " i ip. 

1920 

Zeromski zosta je pierw zym prezesem Związku Zawod wego Litera 
tów Polskich. 

1922 

Ukazu je si „Wiatr od m orza" . Za ten utwór w roku 19'.!5 Żeromski 

otrzymał państwową nagrodę literacką. 

1924 

Żeromski kończy powieść „Przedwi ośnie", w której zestawia m arzenia 
o niepodległości, jakie żywiło wielu ludzi - z ponurą rzeczywistoścfą 

Polski międzywojennej. „Przedwiośni " wywołało szczególne ost re ataki 
krytyki burżuazyjnej . 

1925 

K omedia „Uciekła mi prz p ióreczka .. " ukot1czona z pociątk iem 1924 r. 
przynos i autorow i wielki su kces na scenie Tea tru , rodowego (premiera 
27 lutego 1925). 

20 listopada - śmierć Stefa na Żeromsk iego. P ogrzeb wielkiego pisa rza 
byl wspaniałą manifestacją narodową . 
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fl.O-ZlJllZantµn fLlO-muni ... " 
W roku 1897 wysłał Stefan Zeromski pierwszy swój utwór drama

tyczny „Grzech" na konkurs zorganizowany przez redakcję „Kuriera 
Warszawskiego". Znamienne było zaczerpnięte ze „Zdań i uwag" Mic
kiewicza godło, jakie obrał młody pisarz: „Grzech jest to jedyna twoja 
własność osobista". Temat grzechu, jako walki człowieka ze sumieniem, 
zaprzątać będzie uwagę Zeromskiego aż po ostatnie jego utwory : „Prze
pióreczkę" i „Przedwiośnie". Znane są dalsze koleje wydarzeń. „Grzech", 
utwór niezmiernie ambitny i śmiały, doczekał się dopiero za naszych 
czasów renesansu w polskim teatrze. Przed 60 laty sąd konkursowy, 
do którego należeli Prus, Faleński, Sygietyński i Matuszewski, nie przy
znał autorowi ani nagrody, ani nawet wyróżnienia. Sztuka przeszła bez 
wrażenia. 

Trzy lata póżniej wielki powieściopisarz, który miał już za sobą „Sy
zyfowe prace" i „Ludzi bezdomnych" podejmuje drugą próbę sceniczną. 
Pisze jeden akt mocnego i skondensowanego utworu, przeciwstawiają
cego w sposób tragiczny młodego praktykanta rolnego o gorącym ser
cu - właścicielowi ziemskiemu, upojonemu egoizmem i pychą. Ale tego 
utworu Żeromski nikomu już nie pokazał, napisał tylko akt pierwszy 
w zeszycie, który wkrótce przeznaczył na brulion „Popiołów". Nikomu 
o tym nawet nie wspomniał, tak że nie domyślano się nawet istnienia 
owego „Niedokończonego poematu" i dopiero w roku 1958 odszukała go 
przypadkowo córka pisarza Monika. Wystawiony w Warszawie w paż
dzierniku br. drugi ten dramat Żeromskiego niebawem ukaże się 

w druku. 
Kilkakrotnie potym pisarz z większym już sukcesem sięgał po dra

matyczną formę . Godne uwagi są dwa zwłaszcza okresy twórcze: Iata 
1909-10 kiedy napisał „Różę'', a potem „Sułkowskiego" - oraz schyłek 
życia, gdy powstał „Turoń" (1923) i „Przepióreczka". Dnia 7 stycznia 
1924 roku ukończył Żeromski „komedię w trzech aktach", „Przepió
reczkę", która miała się stać ukoronowaniem jego drogi. Doczekał 

jeszcze premiery w dniu 27 lutego 1925 r. po której - jak stwierdzał 
w swej rec~nzji Boy, publiczność warszawskiego Teatru Narodowego 
„długo jeszcze stojąca w miej scach, oklaskiwała z zapałem Tego, który 
od dawna stał się dla nas w literaturze ucieleśnieniem myśli i serca na
rodu". Kilka miesięcy później - Żeromskiego już nie było. Zegnał go, 
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wśród innych poetów, Jan Lechoń wierszem drukowanym w grudniu 
1925 roku. 

Wzrok wznosząc pod zimowym rozgwieżdżonym stropem 
z sercem od Twego serca r ozgrzanym płomieni 
śród śnieżnej Cię, bezbrzeżnej, szukamy przestrzeni 
Którędyś od nas poszedł, kropiony hyzopem 
I T wo.ie.i sic; nauce przysię"amy szczytnej ... 

Oto pierwsze linijki tego wiersza: „Z sercem od twego serca rozgrza
nym płomien i" żegnali młodzi poec i i nietylko poeci - twórcę „Prze
p ióreczki'', na warszawskim cmenta rzu. 

• • 
Gd y się przyjrzymy budowie ostatniego dramatycznego utworu, jaki 

napisał Stefan Żeromski, uderzy nas od razu - że je s t ona zadziwiająco. 
klasycznie prosta. Zachowana jedno· ć czasu, miejsca i akcji, jak w tra
gediach f rancuskiego Złotego Wieku. Cała akcja rozgrywa się w ciągu 

niewielu godzin w te j samej szkol n ej 'zbie, której ok na otwierają się na 
porębiański zamek i za którymi dzieci za in tonują j edyną znaną im pio
senkę: „Uciekła mi przepióreczka w pro o". Niema też mnogości wątków 

dram<'. tycznych : spra wa o Porębi any, o wakacyjne kursy dla nauczy
cieli i o serce Doroty Smugoniowej rozegr a się w tych tylko ramach. 
Jakże trudna jest t aka zdolność samo - orrraniczania się , taki asce
tyzm i sztuka kondensacji artystycznej. Twórca „Przepióreczki" ma 
prawo za H amletem powtórzyć, że mógłby s ię zamknąć w łupinie orzecha 
i czuć się panem niezmierzonych przestworz . Bohaterem głównym 

„Przepióreczki" jest - sumien ie. Sumien ie, jako 'pełna dojrzałość ludz
kiej świadomości gorącego patriotyzmu i nienawiśc i do jakiejkolwiek, 
choćby niezami r zonej krzywdy. Poczucie odpowied z i alności każe mło

demu docentowi fizyki, doktorowi Edwardowi Przełęckiemu (który już 

wtedy - w 1924- m roku 1 - był ntuzj as tą teorii względności i mógł 
zrobić ogromną naukową kari erę) - sumienie to każe mu zająć się 

„białymi p lama m i" polskiego życia k ultur alnego, rozpalać ogniska ży

wej wymia ny myśli na zapadłej wsi, wciągną ć: do współpracy specjali
stó w z różn ·eh dziedzin , in i cj ować odbud wę i odpow iednie użytkowa
nie zaniedbanych ruin zam k u por~biań kiego, s tać s i ę „ruchem w bez
czynności, pędem v zastoju, głosem w ciszy, św ietl anym gońcem ze 
świata do krajLi jałowej nudy", p rze warzaj ącym zwycza jne kołki, płon
ki, kłącze, karJ erow iczów i prostaków, len-wców i oślaków" w „zastęp 

świadomych pracowni ków, hufiec ntuzj stów, grono badaczów". 

Ale oto zjawia się poważna przeszkoda na te j drod ze Przełęcki, uro
kiEm swej bogatej osobowo!ici, wyrządzil mimowolną krzywdę dwojgu 
(a raczej tro jgu) ludzi i sp ra wi e k b rej mia! bronić . P ierwszą z po
krzywd~onych je t Dorota Smugon iowa, za kochana bez pamięci nie
tylko w Przełęckim , a le i w atm osferze rozum niejszego i bogatszego 
życia, jaką ten młody przyrodnik potrnf i ł stworzyć w beznadzie jnej 
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Jnlfosz Osterwa 

V.' roli Przełęck· i ego - r ys . K . L ,aso cki 

pustce jej dotychczasowej egzystencji. Drugą osobą mimowoli skrzyw
dzoną jest mąż Doroty, Smugoń. Trzecią - sam Przełęcki, z trudem 
próbujący stłumić w sobie gorącą i wzajemną miłość do tego wszyst
kiego, co może mu dać urok Smugoniowej, jej postać, jej wzrok. Ale 
najgorszą jest krzywda i szkoda, wyrządzona sprawie - której Prze
łęcki chciał służyć, którą chciał pchnąć naprzód, której usiłował bronić. 
Trzeba z nar:iskiem stwierdzić (co nie zawsze dostrzegali krytycy), że 

głównym motorem działania Przełęckiego jest - troska o sprawę porę
biańską. Słowa - Polska, czy Ojczyzna nie padają ani razu w tej 
komedii, a jednak myśl narodowa jest tutaj wszechobecna . Symbol po
rębiańskiego dzieła wydaje mi się niezmiennie przejrzysty i jasny. 
Szczęście osobiste mógłby Przełęcki zdobyć tylko - kosztem rozbicia 
się kursów, a więc przez zaszkodzenie idei bogatego i pełnego życia 

społecznego, która wypełnia całą twórczość autora „Ludzi bezdomnych" . 
. Już w „Legendzie Młodej Polski" pisał Stanisław Brzozowski, że „stany 
duszy Żeromskiego, odbite w jego twórczości mają charakter nadosobisty 
i nadludzkie natężenie; odzwierciedlone w jego utworach przeżycia nie 
są tylko osobistymi przeżyciami, ale życiem ogółu; świat Żeromskiego 
jest w tworzeniu tak jak Polska , a on sam jest własnym naszym życiem''. 

Zarazem dzieje się tu jedna jeszcze sprawa, niezmiernie doniosła 

i dla nas aktualna. Docent Przełęcki jest inicjatorem dzieła, tworzonego 
w Porębianach. Ale nie chce on i nie może sprawować nad duszami 
rządów, „absolutyzmu oświeconego", narzucaniem ludziom tego co jest 
d.Ia nich pożyteczne i dobre. Już w pierwszym akcie „Przepióreczki" 
zaczyna się wielka akcja wychowawcza - przejmowania sprawy we 
własne ręce zespołu profesorów i uczniów. Już wtedy wciąga ich coraz 
bardziej Przełęcki do wspólnej akcji, na którą składa się przede wszyst
kim płomienny zapał specjalistów dla konkretnej, jakże porywającej 

i pięknej, dziedziny wiedzy. Żeromski był niewątpliwie w swej twór
czości dziedzicem nie tylko romantyzmu polskiego, ale i pozytywizmu. 

U pnzytywistów - zwłaszcza u Prusa, Dygasińskiego, Orzeszkowej -
„uczy! się" wiary w siłę rozumu, wiedzy i oświaty, jako źródeł wyzwo
lenia energii twórczej. A także i marzeó o wspólnej , wolnej i twórczej 
pracy. 

„Ja tu mam lekcję„ . Mam tu rozmówić się z duszami moich uczniów, 
którzy mię słuchają w tych ławach" mówi Przełęcki pod koniec drugiego 
aktu do Smugonia. „Rozmowa z duszami uczniów" - to uświadomienie 
sobie poczucia odpowiedzialności wychowawczej; to szukanie sposobu 
najlepszej służby dla tych, których się kocha i których się uczy. „Niema 
pedagogii bez miłości u v.rychowawcy dla swych wychowanków" powie
dział jeden z najznakomitszych teoretyków tej gałęzi wiedzy. Trzeci akt 
„Przepióreczki" nie jest więc tylko dramatem poświęcenia Przełęckiego, 
depczącego swoją „złotą sławę" w oczach ukochanej - ale i próbą ta
kiego oddziałania na grono profesorów, aby się poczuli z b i o ro w o 
odpowiedzialni za przyszłość porębiańskiego przedsięwzięcia. Jako prze
nikliwy i śmiały psycholog, jako znawca ludzkich uporów, ambicji i za-
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pałów - umie się Przełęcki posłużyć każdą sytuacją i każdym odru
chem, by rozbudzić w profesorach zdolność wspólnego działania. Kiedy 
więc odchodzi, wie dobrze - że jego ofiara nie będzie daremna, ani 
wysiłek stracony. Profesorowie wraz ze słuchaczami kursu związują 

się - jak zapowiada jeden z nich „ustną, a nawet pisemną przysięgą" 
iż żaden z mch „sprawy nie zdradzi". 

Mimo więc całej swej dojrzałej i pozbawionej złudzeń bolesności, 

mimo akcentów nawet i goryczy - „Przepióreczka" kończy się w sposób 
optymistyczny. Słowo „komedia" ma w podtytule sens podwójny. Chodzi 
tu o „komedię", świadomie rozegraną przez Przełęckiego dla wprowa
dzenia w błąd Doroty, wyleczenia jej z miłości do siebie, dla ułatwienia 
jej powrotu na jedyną dla niej możliwą drogę. Zarazem jest ten utwór 
słoneczną komedią, w złożonym a tak przecież prostym bogactwie poru
szonych tu problemów. Jasność myśli, intelektualna celność dowcipu, 
pewność celowego działania nadają utworowi blask zachodzącego słońca 
u kresu życia i twórczości pisarza, którego aktualność dla nas wydaje 
się niepotrzebną do udowadniania oczywistością. 

Wojciech Natanson 
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PRZETWORÓW OWOCOWO-WARZYWNICZYCH =-

ORAZ 

ŚWIEŻO PALONĄ KAWĘ 

POLECAMY KOSZE I P ACZKI 
okolicznościowe, wykonane wg indywidualnych życzei konsumen
tów. Dostarczamy na zamów ienie towary do domów za minimalną 

opłatą. 

~11„,.t1J1,„o1Jl1,,„1111, „ .1111„,,qJ1„, .• q11„„q11„„11,i.,„1!11„„1JJ1,„.1111,,„1111,,„1J l1 "''ll,1.„o1111,,„q11„,.1111,,„ l' l1"''l[ll•,,,1111 ,, ,qp, ,„1J11,,,,11=1] 

I 
:X.,0-s.,lia1ny,, s_,f yl0-w.e, Lud{}-W.e ilfL. 

dla zespołów świetlicowych, zakładów pracy, osób 

prywatnych wypożycza na dogodnych warunkach 

l 

Państwowych Teatrów Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy 

Aleje 1 Maja 76 (tel. 67-30) 

Czynna codziennie - prócz środy, czwartku d ni świą

tecznych w godz. od 10 do 13 

Tor . - Z am. 2100 - 0. ll. 5B - N -9(120 - OOO 
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