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Wyszedl z niewoli, wolności lakomy, 
Wolności świetnej, wspanialej ojczyzny. 
Bral w piersi wszystkie pioruny i gromy, 
By nie zasnuły pamięci ran blizny. 

Toczyl oblędnym rozpaczy spojrzeniem, 
Spala.Z się sercem, jak wieczna pochodnia, 
I dookola patrzyl z przerażeniem 
Na malość, nędzę, brud i podłość co dnia. 

Marzyl o cudach potęgi i sily 
Na suchych piaskach i spalonej glinie, 
Spragnion szkarlatnej lcrwi z Wielkości żyly, 
Królewski, głodny lew, co jadl pustynię . 



STEFAN 2EROMSKI 

do 

ALEKSANDRA PATKOWSKIEGO 

Warszawa, czerwiec , 1923. 

Wielce S zanowny Panie! 

Z głęboką radością odczytałem list Wielce Szanownego Pa
na, w którym znalazlem nie tylko zaświadczenie o wielkirri 
zaszczycie dla mojej książeczki pt. „Snobizm i postęp", gdyż ma 
ona być „duchową kierowniczką" prac przedsięwziętych, - lecz 
nadewszystko tak radosną wiadomość, jak „Projekt Uniwersy
tetu Powszechnego im. Stanislawa Konarskiego", jak sprawo
zdanie z przebiegu wykladów i wycieczek Kursu Krajoznaw
czego Ziemi Sandomierskiej, - a nadewszystko wieść o istnieniu. 
zespołu lud.zi i zakresu ich prac, o czem zawsze marzyłem. 

Niegdyś, przed wojną i wyjazdem przymusowym za gra
nicę, urządzałem sam kursa dla nauczycieli ludowych w Nałę
czowie, w gmachu przedszkola, które wespól z innynii wybudo
wałem, a które dziś, ofiarowane już pafistwu, nosi imię mepo 
zgasłego przedwcześnie syna Adama. Tamte kursy wakacyjne. 
których sluchało 18 nauczycieli, były, rzecz oc.zywista, parodią 
tego, co Szanowni Panowie organizują. 

Ale miały i one swą rację i wydały owoce. Jakże się cieszę, 
że dziś ta sprawa idzie pod kierunkiem tylu znakomitych mny
słów, tylu nowych duchów wolnej Polski. Szczęść Boże! 

Sandomierskie - wyżyny między Koprzywnicą, Chobrzana
mi, Klimontowem - to clla mnie ogród szczęścia, gdyż tam prze
żyłem najmilsze lata mlodości. Czy też praca Szanownych Pa-
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nów zapędzi się i w świętokrzyskie, aż do borów i pustek, które 
w „Snobiźmie" opisywalem? 

Nie mogę, niestety, przybyć do Sandomierza, gdyż w lecie 
jeżdżę nad morze dla .zdrowia mej dziesięcioletniej córki, -
ale - nie będzie to frazesem, - iż duszą calą jestem i będę z tą 
pracą błogoslawioną, którą Swnowni Panowie prowadzą. Gdy
byż to wszystkie miasta, wszystkie okolice poszly za przykła·· 
dem Sandomierza! 

Łączę wyrazy najgłębs.zego szacunku i poważania. 

* * * 
vVarszawa, czerwiec, 1923. 

Wielce Szanowny Panie! 

Tak ciągle choruję, że nie moglem dotąd odwiedzić Szanow
nego Pana, jak to sobie ciągle za zdrowia projektowałem,. Może 
jednak teraz stanę na nogi i wtedy przeproszę osobiście 2a 

opóźnienie. 

Co do terenu świętokrzyskiego, to najcielcawszą okolicą 

bylaby dolina między klasztorem świętej Katarzyny i Zagnm'i
skiem, otoczona górami Raclostową, Strawczaną, Bukową, Kfo
nową. 

Wsie tamtejsze stanowią prawdziwą dziedzinę ludzi leśnych, 
pasterzy i myśliwców, drwalów i ,,zbójców świętokrzyskich". 
Byloby niezmiernie ciekawą sprawą określenie czasu, kiedy ci 
leśni osadnir;y tam przyszN - i skqd. 

W pracy Tymienieckiego tego nie znaleźć. 

Więcej daje Potkański w swej cudnej książce „Kraków 
przed Piastami". 

Ach, gdyby.ż to Dr Nitsch tam się zapuścił, ręczę, że znala:l
by może najrdzenniejszą krynicę mowy polskiej. Tych ludzi 
nikt jeszc.ze nie badal, a :jest tmn i ślad samoistnej sztuki i leśne 
budownictwo, a co do legend i prusqdów prastarych, to nad
zwyczajna okolica. 

Przepras.zam, że piszę tak nieczytelnie, ale ból glowy mię 
nęka. 

Łączę wyrazy najglębszego szacunku. 
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JULIAN WOŁOSZYNOWSKI 

„UCIERŁA MI PRZEPIORECZRA" 

1 marca 1925 roku, miała miejsce prapremiera komedii Ste
fana Żeromskiego „Ucielda mi przepióreczka", na scenie Teatru 
Narodowego w Warszawie. _W gorącej- atmosferze prapremiery 
nie wiedzieliśmy, że ten właśnie rok 1925, położy fodowaty 
kres życiu wielkiego pisarza. Poeta Wiatru od morza stal tak 
wysoko wśród nas, wtedy bardzo młodych, że z niepokojem 
i głębokim wzruszeniem patrzyliśmy, gdy pochylony w ramio
nach i woskowo-blady ukazał się na scenie, owacyjnie witany, 
a - jak się potem okazało - zarazem żegnany na zawsze. 

Jak wiadomo, Żeromski kształtował pokolenia sprzed pier
wszej1 wojny światowej. Przed 1914 rokiem napisane już były 
najdonioślejsze jego utwory: Ludzie bezdomni, Popioly, Dzieje 
grzechu, Róża, Sulkowski, Uroda życia, Wierna rzeka. Kiedy 
Polska uzyskała niepodległość miał lat pięćdziesiąt pięć. Całe 

jego dzieło pisarskie, to walka o niepod~egłość i sprawiedliwość 
społeczną w ojczyźnie. 

W jaki sposób te dwa wątki ideowe odbiły się w lustrze jego 
twórczości artystycznej - oto pytanie, które sobie zadawali 
i będą zadawać krytycy i czytelnicy jego wspanialej spuścizny 
pisarskiej. N a wet nie. z dnia na dzień, ale niemal z godziny na 
godzinę mogą zmieniać się gusty literackie nowych pokoleń, 
szukających wlaspej, współczesnej prawdy. Resentyment w sto
sunku do ojców, a sentyment dla dziadów, lub jeszcze chętniej 
dla pradziadów, to w literaturze powszechne zjawisko, które 
Norwid najlapidarniej ujął: „syn minie pismo, lecz ty spomnisz 
wnuku". 
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Żeromski, choć tak bardzo dzisiaj czytany jest dosyć niezna
nym pisarzem, bo często trudnym do zrozumienia. Obrosła już 
legenda jego wielkie dzieła, lecz kto zajrzy np. do Dumy o het
manie, staje bezradny. Nawet olbrzymie Popioly, bez histo
rycznego komentarza, wydają się chwilami nieczytelne, tyle 
w nich bogactwa stylistycznego baroku. Spotkania z dziełami 
Żeromskiego dają jednak zawsze wstrząs i to jest miarą ich 
wielkości. Sposób mówienia i pisania tak bardzo się zmienił -
u nas i na całym świecie. Można powiedzieć, że w okresie mło
dopolskim - a do niego Żeromski niemal bez reszty należał -
pisało się o najprostszych rzeczach przy pomocy skomplikowa
nych i hiperbolicznych przymiotników, jakby patrzyło się na 
wszystko przez szkła powiększające, gdy w naszym czasie chcia
łoby się mówić o najtrudniejszych sprawach jak najprościej 
i w tym sensie matematycznie, że dwa razy dwa daje cztery. 

Jak zbliżyć świat Żeromskiego do naszego świata? Walka, -
oto słowo, które jemu było znane i nam jest znane, chociaż ro
zumiemy je, jak się zdaje, inaczej. Romantycznie wierzył w bo
haterów jednostkowych, gdy my przerzucamy tę rolę na zbio
rowość. Wspólne z nim mamy pojmowanie wysokiej godności 
ludzkiej. Mniej wierzymy w jego samotników i od razu szuka
my tła, które ich wydało, środowiska i stosunków społecznych, 
warunków historycznych. Dlatego dobrze się stało, że w okoli
cach rodzil(nych Żeromskiego przypomniane zostanie na scenie 
to wielkie imię. 

Sąsiadują z sobą, niemal w jednym roku, na przełomie 
przedostatniego i ostatniego roku życia Żeromskiego: U ciekła 
mi przepióreczka, Przedwiośnie i Puszcza Jodlowa. W tym ze
stawieniu Przepióreczka nabiera szczególnego znaczenia. Spra
v,ria wrażenie rozrywki pisarskiej, na marginesie ostatecznych 
porachunków z dziełem twórczym całego życia. Zauważono, że 
ta komedia w gruncie rzeczy tragiczna, po raz pierwszy ukazała 
uśmiech Żeromskiego. Podwójna gra Przełęckiego nie tralia 
nam dzisiaj do przekonania, jak nie trafiała dawniej. Ale może 
dzisiaj zrozumiemy ją lepiej niż na prapremierze. Kaprys księż
niczki Sieniawianki, kaprys romantycznego idealisty i zarazem 
relatywisty, wyznawcy „teorii względności", profesora fizyki 
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Przełęckiego , to były kiedyś historyczne fakty, od których bar
dzo wiele zależało. Czas się zmienił i my w nim. 

O czym mówi komedia Uciekła mi przepióreczka? Nie gdzie 
indziej, tylko w tytule , a zwłaszcza w dalszych słowach pio
~enki umieś cił Żeromski swój smutny uśmiech . Rewolucyjne, 
na swój sposób 7,amierzenia Przełęckiego rozbijają się o głos in
dywidualnego sumienia, o sprawy etyki osobistej, jakby o sło

wa: , ; zapomniałem pani matki spytać, czy pozwoli przepió
reczkę chwytać ... " . A gdy zapytał , jak się zdaje odwiecznym 
pytaniem , co ważniejsze : „ człowiek czy piramidy"? - odpowie
dział sobie romantycznie : człowiek czyli krzywda konkretnej 
jednostki wydala mu s i ę ważniejsza od krzywdy abstrakcyjnej 
zbiorowości . Powiedział : „Takie są moje obyczaje" i dał spokój 
działalności społecznej. Jakże wczorajszy ma to „wydźwięk". 

Żeromski do teatru przyszedł późno . Jego wspaniała epika 
tak była nasycona liryzmem , że nie mógł nie tęsknić do sceny. 
Ale dramat to nic 1.yle liryczne wyczucie i wypowiedzenie każ
dej postaci, ile szczelna konstrukcja. Niektóre nowele Żerom
skiego - a nowela jest bliską krewną dramatu - świadczyły, 
:?.e nie były mu obce zwarte skróty dramatyczne. Róża i Sul
lwwslci , uważane przez samego pisarza za „niesceniczne", to 
osobna karta. Zainteresowanie ściślejszym dramatem wiąże się 
u Żeromskiego z powstaniem awangardowego wówczas teatru 
„Reduta". Od dramatu Żeromskiego zaczęła „Reduta" swą dzia
łalność; wi lki pisarz zetknął si ę bezpośrednio z niecodziennym, 
budzącym największe nadziej e , młodym warsztatem teatralnym 
i z całą pewnością uległ cza rom twórcy „Reduty", wielkiego 
aktora i n:żysern, Juliusza Osterwy . Odmłodziła go atmosfera 
i>ntuzj ~i.zmu i wiary w nowe drogi teatru. Nie było tajemnicą, 
że w Przepióreczce Żeromski pisał nie tylko idealną rolę dla 
Ost rwy. Osterwa stal się pierwszą inspiracją do postaci głów
nego bohatera. Ta anegdota , związana z genezą utworu , nie wy
jaśn ia ła wszystkiego, ale tlum aczyla w pewnym stopniu „aktor
stwo" Prze ł ęckiego , jego karkołomne m etamorfozy sceniczne, 
które wymagały mistrzowskiego pokazu. Można śmiało mówić 
o kongenialności Osterwy w s tworzeniu Przełęckiego na scenie. 
Jako reżyser prapremiery w Teatrze Narodowym stał się Oster
wa prawdziwym współtwórc~1 Przepióreczki. Samo wspomnie-

o 
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Żeromski z córką (ok. 1925 r.) 

Stefan :Ż eromsk i przy b iu rk'i w mieszk a11 i 11 no zcrmku ( 1D2.i ) 



nie prapremierowej obsady wywołuje coś w rodzaju małego 
trzęsienia ziemi: Ludwik Solski, Stefan Jaracz„ Józef Kotarbiń
ski, Józef Chmieliński , Józef Śliwicki , Tekla Trapszo, Stasz
kowski, Bednarczyk itp. Obok Osterwy, niepowtarzalnego Prze
łęckiego, niezapomniany jako Smugoń Stefan Jaracz : zdawało 
się , że nic już więcej w aktorstwie nie ma do zrobienia, gdy od
bywał się pojedynek dialogu, raz w II i raz w III akcie pomię
dzy Osterwą - Przełęckim, a Jaraczem - Smugoniem. 

Każdy utwór literacki, dawno napisany, trąci myszką, na
wet najświetniejszy, tak długo, aż powlecze go klasyczna pa
tyna. Czterdzieści lat, to okres zbyt krótki i czasem niebez
pieczny pod tym względem . Trzeba wtedy odrzucić wszystkie 
zastrzeżenia stylistyczne, formalne, i brać dzieło głównie od 
strony treści, bardziej od wnętrza podtekstu niż od litery tekstu . 
Pamiętam, że pierwsza zapowiedź takiego pojmowania „Prze
pióreczki" przyleciała już w 1935 r., gdy w dziesięć lat po 
śmierci Żeromskiego wznowiono tę subtelną komedię w Teatrze 
Polskim, również z Osterwą i w jego reżyserii. , mniej może 
dostojnej, ale także w świetnej obsadzie. Potem w „Instytucie 
Reduty" niedługo przed wojną, dał Osterwa znakomite zespo
łowe przedstawienie Przepióreczki z nieznanymi prawie, ale 
j akże prawdziwymi w wyrazie aktorami. Tylko Przełęcki był 
ten sam, bo grał go i tutaj Osterwa. Ale we wspomnieniach lu
dzi , którzy go widzieli w tej roli , grać ją będzie zawsze. 

Sięganie do wielkich nazwisk w repertuarze teatralnym, re
trospektywnym, to mądre wyzwalanie się z przeszłości. Nie ma 
to nic wspólnego z negacją - to oglądanie przebytej drogi i ko
rygowanie tej, która jest przed nami. Dialogi z takimi wielki
mi nieżyjącymi jak Żeromski , zachęcają do życia , umacniają 
wiarę w postęp. Chociaż sercem głęboko był zrośnięty z prze
szłością narodu, jednak myślą wybiegał zawsze w jego coraz 
lepsze jutro. Jeżeli mylił się w szczegółach, to najszlachetniej. 
Nie mylił się natomiast nigdy w tym, co stanowi o godności na·
rodu , społeczeństwa i człowieka, walczącego o sprawiedliwość 
dla wszystkich i dla każdego. 

JULIAN WOŁOSZYNOWSKI 

IO 

JULIUSZ OSTERWA 

DO 

STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Drogi Panie Stefanie . 

Dwa tygodnie podróżowałem. Wiino - Łódź - Toruń - Byd
goszcz - Poznań. Przeziębiłem się i dwa następnie tygodnie 
przeleżalem w łóżku . Zapalenie okostnej, influenza. Uroczy
st0<ść otwarcia Teatru Narodowego odlożono do września. Z wie
ltl względów bardzo dobrze się stalo. Przepióreczkę wypuści
my w jesieni. 

Pracowalem nad nią w czasie choroby. Nas.zkicowalem so
bie obsadę. Może jeszcze ulegnie zmianie. Mamy czas. Czy
tając po raz drugi i wczytując się - doznawalem uczucia nie'
pokojąco-wzruszającego. Ach, Panie Stefanie. Czym ja okażę, 
jak wyrażę swoją mil0<ść dla Pana i wdzięczność za to, co Pan 
napisał. 

Zostanie w naszym żelaznym repertuarze . Perla nasza naj
droższa. - Nie powiem nic, nie będę zapowiadał nic. Proszę 
mi zostawić swobodę obsady. Nie chcę się radzić nikogo. Pan>J, 
tylko (i Pani) zwierzę się, że prawdopodobnie będziemy mieli 
niezlą Dorotkę - jeśli będzie zaangażowana p . Malanowi
czówna z Torunia . 

Pragnę obsadzić tak i pokazać tak, żeby nie patrzano jak 
na „sztukę teatralną" - ale żeby widziano i - wdychano w sie
bie, i raz na zawsze zapamiętano - i ciągle sobie przypomi
nano. Nie wiem jeszcze, czy zostanę w kierownictwie Teatrów 
Miejskich, bo jeśli nie stworzą takiego Teatru Narodowego, 
jak ja go pojmuję, to w kierownictwie nie będę - ale dla tej 
sztuki .wstanę. 
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Na razie loczą się pertraktacje, wlaściwie konferencje. 
W ogólt! przypuszczają, że reorganizację teatrów przeprowadzi 
się przez uchwalenie statutu i wybór „Dyrektora zarządzają
cego", gmach nowy - może i napis . Kogoś s ię wyrz uci , kogo.~ 
doangażuje - dobry ze:o pól, dobry repertuar i lconiec. A nie! -
bo to wszystko zależy od podstaw, od gruntu, od fundamen
tu - od pojęcia. 

Już trochę przeraziłem - pisząc clo Magistratu, że Teatr 
Rozmaitośc.ź byl przedsiębiorstwem, a Teatr Narodowy może 
być tylko przedsięwzięciem. Muszę wyznać, :ie -ivyczuwa;;1, 
w Magistracie dobrą wolę , Jeżeli się zgodzą na wyodrębnienie 

T.N. i dadzą autonornię - jeśli nie odgrodz imy od deficytó w 
opery i od .farsy - to się da zrobić coś poważniejs,zego i trwal
szego. 

Wkrótce wznowię „Sulkowskiego" i po.zos tanę w W arsza
wie przez kwiecień i maj - może dlużej. - Jeżeli bym mial 
objąć kierownictwo tu .• z końcem lipca sprowadzę sobie lóżl~o 

do nowego gmachu i będę się przygotowywał. Kto wie. ezy 
nie rozpocznę prób z Przepiórki (sceny zbiorowej) przed urlo
pem. - Nie wiem, kiedy Pań,stwo wracają, czy z obaczymy sic; 
przed wrześniem. Ani „Mazepy", ani Fredry n ie myślę „wy
grywać" . Raczej te trzy s"' tuki, bo i „Przepiórka" , pójdą na 
przemian. 

Bardzo przepraszam, że ośmielam się zapytać, ale ponir.
waż K. Kami1iski "pisal z Mentony o drożyźnie - czy Pan so
bie nie życzy, aby przyslać honorarium za Sulkowskiego i za
liczkę za Przepiórkę? Mógłbym to załatwić natychmiast. 

Łączę wyrazy najmocniejszego przywią„ania, dla Pani na j
piękniejsze ukłony, do których zalqc::ają swoje Wanda i Er\~u

nia. 

J ULIUSZ OSTERW.'1 

5. JV.1924. 

Julius.z Osterwa 



MARIA MALANOWICZ-NIEDZIELSKA 

PRÓBY „PRZEPIORECZIH" 

Obszerne wspomnienia z prób komedii Żeromskiego pozo
stawiła Maria Malanowicz-Niedzielska. odtwórczyni Smugo
niowej w prapremierze: 

„Obsada była bardzo mocna i dobra, skladająca się z sa
mych staf·szych, znanych aktorów ( ... ). Reżyserował Osterwa, 
a potem, gdyśmy już próby robili na scenie, montował sztukę 
na prośbę Osterwy - Kazimierz Kamiński , gdyż Osterwa, gra
jąc główną rolę, nie mógł być jednocześnie na widowni jako 
reżyser, kierujący całością sztuki. 

Początkowo nastrój na próbach był dość oficjalny i chłod
nawy, czuło się jak gdyby niedowierzanie i zdania o sztuce 
były bardzo różne. Chwalono jako dzieło literackie, jako sztu
kę sceniczną krytykowano. Zainteresowanie wśród aktorów, 
nawet nie graj ących w tej sztuce, było ogromne. Mieczysław 
Frenkiel również przeczyta! sztukę i wyraził się: „To bardzo 
piękne, ale nie na scenie - to jest literatura - papier ... ", potem 
zresztą kajal się mistrz Frenkiel i kilkakrotnie był na przed
stawieniu Przepióret:zki. Do nas troju ogólnego przyczyniało się 
też to, że wszyscy znakomici aktorzy, którzy grali w Przepió
reczce ~ z wyj,<:1tkiem Osterwy i Jaracza, grali role nie dające 
pola do popisu i przyj ęli je tylko ze względu na osobę Żerom
skiego. 

Osterwa jako reżyser umiał z właściwym sobie czarem tak 
pomówić z każdym, że po chwili każdy czul i wierzył, że na 
nim tylko sztuka i powodzenie jej piera się. ( ... ) Toteż wkrótce 
nastrój uległ radykalnej zmianie . Wszyscy rozgrzali się , a na
wet częściowo wciągnQli się w „rcduto\vą" mct'Jdę pracy. 

Maria Malanowicz-Niedzielska (Smugoniowa) i Juliusz Osterwcz 
(Przełęcki) w „Przepióreczce" w Teatrze Narodowym 

Zcromski z Osterwą Mala nowicz-Niedzielską (1924) 



Dwie tylko osoby w tym otoczeniu były onieśmielone 

i stremowane od pierwszej próby: Żeromski i ja. Żeromski 
był prawie na wszystkich próbach, z wyjątkiem tych dni, gdy 
czul się gorzej, już wtedy zaczynał chorować. Ze słów Żerom
skiego wiem, że Przepióreczka była jego najukochańszym 

dziełem, bardzo wziął sobie do serca niepowodzenie Bialej rę
kawiczki i związane z tym zarzuty krytyków, toteż drżał o lo
sy Przepióreczki. Kiedyś wyraził się: „Znowu powiedzą, że nie 
czuję teatru i że to nie jest sceniczne". 

Na próbach był cichy, skupiony i niemal nieśmiały, w dys
kusjach nawet prawie udziału nie brał, o ile się go wprost nie 
zapytano, tylko oczy mu się świeciły, objawiając głęboką emo
cję i zainteresowanie. 

Raz zdarzył się nawet zabawny wypadek. Osterwa, aby 
ożywić nieco i rozruszać starszą generację aktorską, zaprosił 

z „Reduty" na próby analityczne profesora Mieczysława Li
manowskiego - człowieka o gorącym temperamencie, działa

jącym na otoczenie jak dynamit, który umiał sprowokować do 
dyskusji , i to czasem bardzo gwałtownej. Tak się stało i tym 
razem. Podczas jednej z analitycznych prób Limanowski roz
pętał burzę. Rozpocząwszy dyskusję nad jakimś prostym i nie
skomplikowanym zdaniem. Kolejno wszyscy dali się wciągnąć 
i jeden przez drugiego każdy przypisywał autorowi coraz to 
inne tendencje, zrobił się gwar i rwetes , wszyscy zapomnieli, 
że jest obecny autor i że jego najlepiej byłoby zapytać. Autor, 
rozbawJony siedział cichutko i obserwował. Wreszcie ktoś 

wpadł na pomysł: zapytać autora! Jaka myśl kryje się w tym 
zdaniu? „Ależ tu się nic nie ukrywa! - usprawiedliwiał się au
tor. - „To należy tak zrozumieć, jak napisałem!" 

W „ogniu pracy" , jak to określano w „Reducie", Żeromski 
powoli oswoił się z obcym mu początkowo - i tak. specyficznym 
otoczeniem. Był bardzo wrażliwy, więc odczuwał nastrój troch(,' 
oficjalny, jaki panował na początku i z równą wrażliwością 
chłonął entuzjazm aktorów, zapal i wielką wdzięczność, jaką 
wszyscy czuliśmy do Niego, jako do twórcy situki, nad którą się 
pracowało." 
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Z Żeromskim na premierze „Przepióreczki", 

„Dziennik Polski", 1945, nr 15. 

WILilM l-lORZYCil.. 

„Cierpienia Żeromskiego byly wyolbrzymionymi do konra
dowych rozmiarów cierpieniami k a ż d e g o Polaka, rapsod, 
~piewany jego ustmni, byl pieśnią o trudach każdej duszy; nie 
tracąc nic z heroicznego prześwietlenia ronwntyków, stal on 
sercem. przy każdym, kto na swych ramionach unosil chor: 

.cząstkę narodowego istnienia, a w każdym sercu, w każdym 
osobistyni życiu chcial być tą dźwignią duchową ponad osobi
stego już celu, któremu na imię było swobodna, twórcza 
Polska". 

„Nie byl Żeromski apostolern tego spoleczeństwa, które jako 
ostatni kres rO?:woju ludzkiego widzi sielankę, jak nie był wla
ściwie apostołem żadnego programu społecznego . Czynil on coś 
więcej, niż sklaclanie świadectwa jakiemuś wyznaniu spolecz
nemn; on stwarzal f a k t y s p o l e c z n e j n a tury, którym 
na imię było czy to „Ludzie bezdomni", czy ,.Dzieje grzechu", 
czy „Przedwiośnie", on przeksztalcal samą świadomość spo
łeczną u jej dna, z którego wyrastają dopiero programy i wy
znania." 

Til.DEUSZ BOY-ŻELEliJSKI. 

„KONRAD ZIEMI", 

Tygodnik Ilustrowany, 192!i 

„Przez niego przepływa ten sam potężny strumień uczucia, 
jaki przeplywal przez naszą romantyczną poezję, ale wzboga
cony wszystkimi prądami wspólCzesności, bliski, zrozumialy 
wszystkim, mówiący do serca wprost, bez literackiej transpo
zycji. Czytal go z wypi.ekami na twarzy student, czytala z za
partym oddechem mloda robotnica, czytali jako objawienie te 
powieści, w których niby w jakimś przedziwnym misterium -
zespalało się umilowanie narodu, twardy nakaz slużby spolecz-
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nej z frenetyczną rnilo.frią kabi.e ty. 'To plamień. jednej i tej sa
:-nej namiętno.ści przepajal wszystko swoim żarem." 

„Nigdy nie slwstnial, nigdy nie zakrzepł w dostojeństwie 

i slawie, pozostal mlodym, wrażliwym na wszystko, co mlode, 
co kiell-cuje- w tym naszym. przedwio.śniu. Każda pospóbna sp1·a
wa znajdowala w nim oddźwięk; jakakolwiek się lęgla inicjaty
wa, można bylo być pewnym, że Żeromski jest przy jej naro
dzinach. Tak przywyldiśmy w każdej chwili oglądać się w stro
nę Żeromskiego, tak przywylcl'iśm:y .. że on jest sercem, m.yślq, 
sumieniem narodu, iż śmierć jego to na żywym ciel.e rana, która 
nielatwo się zabliźni. Trawa zarasta ·wszystkie groby i życie 

nvyci ża VJszystlrn, nurt .iego poplynie dalej; ale na calyrn ob
szarze Polski ni.e ma nikogo, ktoby mógl :rnjqć mie.fsce osiero
cone przez Żeromskiego. On byl j e d y n y i w pewnym sen
sie - ostatni." 

W ACŁ1l W DOR OWY 

„St. Zcromski nic żyje ", 

Kurier Poranny, 1925. 

,,.Jego twórczość byla chlebem. duchowym, dwóch pokoleń. 
Nikt prócz niego nie umial nmn kazać plakać. Nikt tak .iak on 
nie umial hartować naszych dusz żólcią i piolunem. Nikt tak 
jak on nie nie podnosil i nie iargal naszych serc. Byl tym .. wo
bec którego niemożliu;a byla obo.ię lność" . 

„Slw1a jego sztuki była rw:legla. Powieściopisarz, nowelista, 
dramaturg„. Nad e u:szystko jednak byl Urykiem. Obszar zaś li
ryki rozciągnąl daleko poza je_j tradycyjne granice, obejmując 
tiią u:szystkie zagadnienia indywic]ualnego i z biorowego byt1~ 

człowieka nowoczesnego. Tym bowiem cz lowielciem nowoczes
nym byl w cal.ej pelni, ogarniając nie tylko artystyczną, ale in
telektualną kulturę epoki wspólczesnej''. 

,,ŻERONI SKI' ', Warszawianka, 1925. 

STEFAN ŻEROMSKI 

uczeń gim na >jum kie Leckiego 



„Kielce! Tyle lat, taka nieskoficzoność przypomniefi, epizo
dów, taka mnogość przeżytych lal, tyle smutków, śticzne sny 
i gorycze, wszystko - od klasy wstępnej do klasy ósmej zapi
.rnne na kamieniach, na wieżach kościolów, na panoramach 
krajobrazów, na chodnikach ulic" ... .... . 

* * * 
„Lubię gwarną salę kieleckiego teatru, 9dzie wszyscy się 

znają, wszyscy kłaniają, jedni o drugich mają dolcladne infor
macje, jedni o drugich wiedzą, kiedy m.ianowicie pierwsi lub 
drudzy chorują na niestrawność. 

* * * 
„Powlokłem się na Karczówkę. Widać moje góry: śpiczastą 

Radostową, ciemnoniebieską Łysicę i ponury Kamień. Co za cn
downe powietrze! Gęste, jakby tłuste .. żywiczne, orzeźwiające. 
Siedziałem na Karczówce godzin parę. O, jak.że mocno, jak po
tężnymi węzły wpleceni jesteśmy w grunt naszej okolicy! Tym 
życiem żyjesz i potęgą jest w tobie nieświadoma mi/ość do tej 
ziemi". 

* * * Rzucam Kielce. Czy wrócę tu jeszcze kiedy - nie wiem. MożC? 
nigdy. Rzucać z myślą: n i gdy - to gorzej niż rzucać z bólem. 

STEFAN ŻEROMSKI 

Dzienniki - Tomik 11/XVII. 
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