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Mówiąc o twórczości Stefana Żeromskiego Sta
nisław Brzozowski podkreślał, że stany duchowe Że
romskiego, odbite w jego twórczości, mają charakter 
nadosobisty i nadludzkie natężenie. Odzwierciedlone 
w jego utworach przeżycia nie są tylko osobistymi 
przeżycia'.lli, ale życiem ogółu; że świat Żeromskiego 
J.est. tak Jak Polska, a on sam jest naszym własnym 
zyc1em. 

Opinię Brzozowskiego (wypowiedzianą w Legen
dzie Młodej Polski) potwierdza bezprzykładnie gwał
towna, niesprawiedliwa i krzywdząca reakcja spo
łeczna i polityczna z jaką spotkał się Żeromski po 
ukazaniu się Przedwiośnia. Żadna z poprzednio wy
danych książek również spornych i prowokujących 
opinię nie spowodowała takiej wręcz nieprzytomnej 
nagonki na pisarza. ·przedmiotem publicznego obna
żania stały się prywatne sprawy pisarza, do których 
dodawa!1o szczodrze nikczemne oszczerstwa. Znaczyło 
to, że Zeromski trafnie wyczuł i ukazał wydarzenia 
mające pierwszorzędną wagę w społeczeństwie pol
skim, że płomienne oskarżenie rzeczywistości odro
dzonego państwa było słuszne. 

Racje ideowe wypowiedziane w tym niepokojącym 
dziele jakże inaczej przyjmowane są dziś przez spo
łeczeństwo. Dojrzewają wśród sporów z rzeczywi
stością, próbują konkretyzować się w otaczającym 
rias świecie. Rozwijane i utwierdzane są idee i myśli 
Zeroms_kiego w utworach pisarzy nam współczesnych, 
dla ktorych pierwszorzędne znaczenie mają sprawy 
związane z życiem politycznym, społecznym i moral
nym narodu. 

Byw:Jją pisarz<' ~Joś11i i wic>lliit>ni, po których. 
kit•<ly mija <:zao co czynił ich wielkimi, nic pozo
staje nic, prócz wzmianki w historii literatury, 
nic dla nowych pokoleń, dla narodu, dla człowie
ka. I bywają tacy , których twórczość nie pr2e
kreśla czas, choć to, co w niej jest formą, stylem 
odchodzi wraz z epoką. 

Twórczość: Żeromskiego trwa w naszej współ
l · zcsności nic z powodu misln:oslwa jego jc;zyka 
i piękna stylu, ale dlatego, że z pasjq, często l.Jo
lesną, z odważną dociekliwością przedstawia losy 
Polaków uwikłanych w historię swego narodu 
i wielkie konflikty społeczne, bohaterów walczą
cych, marzących o lepszym świede, ludzi z krwi 
i kości, przymierzanych przez autora do jego wy
sokiego ideału człowieczeństwa. Te właśnie czło
w.iecze historie Żeromskiego przesądzają o trwa
łośd jl!go dorobku pisarskiego. 

TADEUSZ ITOŁTJ .T 

Zycie i dzieło Żeromskiego jest niezniszczal
nym ogniwem w tym ciągu społecznej i kultu
ralnej tradycji, która - najogólnie j rzecz ujmu
j<\c - dobro. silę ojczyzny i patriotyzm wiązała 
ze społeczn_vmii i moralnymi si!Jmi ludzi. a wh~c 
tej tradycji, z której wynikają trc:'.;ci wyµisanc 
na nrnnifcstaeh i programach naszej wspólcze
s no~ci. 

Idce i myśli , które wyraził w swej twón;zo~ci 
~[! wciqż aktualne i pozostające jakby w niecłn
sycie realizacji. Oddały je~o umiłowanil' czynu 
i pracy konkretnej. wyniL'~ioncj niejako pon:rd 
<i łowrn1 dt"klnrnej<;. Pracy claj<jl'l!j lwzpośrcdnio 
p >"~ ;. tek czlowieknwi. 

JULIAN KAWALEC 



Cie koty 

Ile razy jestem w mojej wsi rodzinnej lub 
w innych wsiach ziemi kieleckiej i przyglądam 
się nowym, pięknym, domom chłopskim, tyle razy 
myślę o wielkim pisarzu spod Łysicy - Stefanie 
Żeromskim. 

Być może, że wielki rodak Kielecczyzny w cza
sie swych wędrówek po ukochanym regionie, wi
dział i moją wieś rodzinną z małymi chałupkami 
krytymi słomą, że patrzył na moich braci -
oberwanych i taiiczqcych boso. na bandosów 
szukających pracy i chleba we dworach za Pilica. 
Iluż tam wtedy mógł spotkać Cezarych Baryków 
gotowych włączyć się do marszu na Belweder! 

A ileż wiary w lub musiał mieć w sobie autor 
Ludzi bezdomnych, jeśli już w 1924 roku w swych 
wizjach przepowiadał ustami starego Baryki 
wielkich artystów, nie snobów i żebraków, pro
dukujących bzdtiry i śmieszne dziwactwa dlu 
znudzonych sobą i nimi bogaczów, lecz ludzi 
mądrych, pożytecznych, twórców świadomych, 
którzy zaczną tworzyć domy kolorowe, zależne 
od natury okolicy, od natchnienia artysty -
szklane domy dla pracowników, dla braci 
swych. dla ludu. 

I stają dziś te szklane domy w mojej wsi 
rodzinnej i setkach innych wsi na kieleckich 
pagórkach, w tysiącach wsi w naszym kraju. 
Wizja wielkiego pisarza przybiera realne 
kształty, staje się rzeczywistością. 

JAN JAŹWIEC 

Władysław Loranc 

O BOHATERZE I BOHATERSTWIE 

---=---.- iewiele mamy dzieł sztuki a je
szcze mniej ich autorów, którym 
wyobrażnia przeciętnego Polaka 
zawdzięcza tak wiele jak Przed
wiośnie Żeromskiego. Ta po
wieść wielorako istnieje w na
szym życiu . Jej przede wszyst
kim zawdzięczamy pewne obra
zy, hasła a może tylko schematy, 

poprzez które ujmujemy także i nasze najnowsze do
świadczenia historyczne. Uczymy sic1 ich sensu. Potwier
dzający dowód? Proszę: Szklane domy, Nawloć i Macie
juńcio, Ukraina i pudel Gaga. Cezary i marsz na Bel
weder. To były ale i są wciąż jeszcze imiona zjawisk 
społecznych lub zdarzeń historycznych tak właśnie za
pamiętanych i tak zrozumianych jak nazwał je Żerom
ski. W socjologicznej interpretacji powieść posiada 
wszystkie przypomniane zasoby. Postawiła ona, w 
połowie lat dwudziestych, polskiemu społeczeństwu, 
głównie jego rządzącej elicie tylko wielkie pytania. 
Wskazywała ucisk narodowościowy na wschodzie, los 
bezrolnych komorników, lokautowanych robotników, 
nc;dzę żydowską gnieżdżącą się w gettach. Nad tym 
wszystkim rysowała znak pytania o trwałość pań
stwa, którego głównym filarem jest policjant no 
i żołnierz. Jest zatem Przedwiośnie świadectwem wiel
kiej odwagi autora nie wahającego się powiedzieć 

· własnemu społeczeństwu w okresie szczególnych unie
sień narodowych, że wyprawa . na Kijów wyrosła 
z chęci intromitowania pudla Gagi do palacu na 
Ukrainie gdzie już pewnie jest teraz wiejska szkoła. 
Między tymi wielkimi treściami społecznymi istnieje 
przecież coś więcej . Żeromski w tej powieści wraca 
raz jeszcze do próby odpowiedzi na pytanie jakie 
nici splatają jednostkę ze zdarzeniami historycznymi, 
których jest cząstką. Utarło się czynienie mu w tym 
miejscu zarzutów o odnawianie romantycznej tra
dycji myślenia w mówieniu o tym związku. Opowieść 
Seweryna Baryki o szklanych domach, stanowiąca 
swoistą, literacką replikę wynalazku unicestwiających 
promieni, które w Róży rozstrzygają o przyszłości 
rewolucji, czy też repliką projektu falansterów z 
Dziejach grzechu, ma ukazywać ciągłe poszukiwanie 
instrumentu pozwalającego jednostce wybitnej uczynić 
idee faktem bez odwołania sic; do ruchu masowego 
grożącego nieuchronnym kulturalnym i moralnym 
ryzykiem związanym z praktykowaniem gwałtu. 

W Przedwiośniu rzeczywiście wraca raz jeszcze 
myśl o technice jako szansie cudu społecznego. Raz 
jeszcze proces techniczny, kreowania szklanych do
mów, uwolniony zostaje od :;iależności społecznych, 
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od organizacji. Zważmy, że wraca on jednak jako 
mit tłumaczący motywy powrotu Cezarego Baryki 
z Baku do kraju. W powieści następuje konsekwen
tna dyskredytacja tego mitu. Życie społeczne, jego 
treść i forma staje się wypadkową starć między jed
nostkami lub grupami. Nie jest to jednakże odwrót 
Żeromskiego na pozycje wyznaczone tezą o historii 
jako rezultacie walk masowych. Najwyrażniej nie 
dowierza on nadal żywiołowi społecznemu . Nie prze
staje przyglądać mu się dociekliwie i z obawą także 
wtedy, gdy ujęty zostaje w karby organizacji, gdy 
spaja go jedna idea. Jest pewien, że i ona nie zdej
muje z człowieka osobistej odpowiedzialności za mo
ralną wartość efektu wydarzeń historycznych. Przy
wraca w swej powieści prawo obywatelstwa odwadze 
ruszenia losu milionów istnień ludzkich. Nazwie ją 
odwagą Lenina. Przekonuje, że bez niej niemożliwe 
jest rozwiązanie żadnego wielkiego problemu spo
łecznego. Wierny swym tradycjom żąda jednak cze
goś ponad to. Wybór jakiego dokonamy ma zawsze 
pozostać wyborem ludzkim, to znaczy świadomym. 
Nie wystarczy identyfikować się z ideą. Trzeba zaw
sze działać zgodnie z jej moralnym sensem. Sympatia 
do Cezarego Baryki tak starannie budowana na 
każdej ze stron Przedwiośnia jest sympatią do czło
wieka nigdy nie pozwalającego na to, by przysypały 
go ziarnka piasku codzienności. Bohaterstwo Baryki 
spełnia się nie tylko w wyborze idei żądającej od 
człowieka najwięcej ale i w tym, że wewnątrz 
świata, który wybrał także nie staje się konformistą . 
Nadal, jak dotychczas, poszukuje drogi prowadzą
cej do zgody z najbardziej elementarnymi wartoś
ciami ludzkimi, bez istnienia których niemożliwe 
stałoby się istnienie gatunku i utraciłby sens wybór, 
którego dokonał. To „wychodzenie z tłumu" można, 
rozumując powierzchownie, wiązać tylko z roman
tyczną tradycją. W istocie jest ono czymś więcej. 
Dotykamy tutaj zachowania się ideowego w jego 
głębszym sensie. Stefan Żeromski dzieli się nami 
przekonaniem, że wielkość moralna człowieka istnieje 
także w tym czego nie robi. W tym czego odmawia .. 
W zdolności powiedzenia „nie" autor Przedwiośnia 
upatruje także piękno ludzkiego gestu. W takim 
sensie „Przedwiośnie" i dzisiaj pozostaje żywym 
źródłem naszych, moralnych wyobraźeń . 

• 
• • •• 

~--.~ , , 
„·1.. ~ " . . . 

Marian Stępień 

O „PRZEDWIOŚNIU ŻEROMSKIEGO" 

Kiedy w 1905 roku na porządku dziennym stanęła 
z całą dobitnością . sprawa proletariacka, wciąż je
szcze? z J?Unktu widzenia narodu polskiego, za jej 
rozw1ąza111e odpowiadał w ostatecznym rachunku za
borca. Niepokoje literatury Młodej Polski, pogłębio
ne w ~wym „r~ku prawdy", mogły być złagodzone 
ma,rzeniem o niepodległej Polsce, która okaże się 
panstwem sprawiedliwym, wyzwalającym w człowie
ku ~z!achetno~ć, rrawość, dzielność, państwem Cza
rov"'.1c_ow z Roży Zeromskiego, myślących zawsze że 
lepie.1 Jes t nie żyć, niż żyć w „hańbie", że wszystkich 
ludzi należy nakarmić, napoić i odziać. To zaborca, 
w _ostatecznym rachunku płodził, na gruncie śmiesz
?1-eJ pols~iej nędzy_ ludzi o odpychającym obliczu 
l postawie w rodzaJu Anzelma z Róży. 

Po_ roku 1918 literatura niepodległego państwa 
polskiego ~tanęła wobec złożonych problemów poli
tycznych 1 społecznych, które musiał rozwiązywać 
~eraz wolny _na~ód. Stanęła wobec głównych zjawisli 
owczesnego z;yc1a społecznego: wobec rewolucyjnego 
ruchu robotniczego, '-"'obec kwestii chłopskiej i wo
bec skomplikowanego mechanizmu walki politycznej 
o władzę w młodym państwie polskim, teraz już nie
podległym. 

Pierwsze lata wolności narodowej przyniosły w 
niektórych kręgach literackich euforię, uniesienie za
chwyt~m dli; własnego niepodległego państwa, prze
konanie, ktore zapowiadał już wcześniej Żeromski 
w odczycie Literatura a życie polskie, wygłoszonym 
w Zakopanem 28 sierpnia 1915 roku. Przekonanie, 

vom Żeromskiego w Nałęczowie 



że w wolnej Polsce literatura, może odejść od dzie - . 
dziny swej wlasnej ( ... ), może .już teraz zapuszczać 
się w tajne głębia ducha. lud7kiego CZ_Y plemiennego, 
uciekać od świata w kra3e ta3emmcy i mi1ślenia, lub, 
jeżeli jej wola, żyć w gwarze walk i prac, wśród 
rozpaczy lub uśmiechu. 

Te słowa powiedział pisarz na trzy lata przed od 
zyskaniem przez Polskę niepodległości. Gdy ni~podle
głość t.a istotnie nastąpiła, prakty!{ą własną im. za
przeczył. Zaniepokojony procesami zachodzącymi w 
wolnym kraju wypowiadał się na aktualne tematy 
w pracach publicystycznych i w utworach d~ama
tycznych. W Wiśle, w Wietrze od morza, w Między_ 
morzu w Początkach świata pracy, w dramatach 
Ponad' śnieg bielszym się stanę i w Turoni!L. cor~z 
więcej akcentów pesymistycznych. Ich kulmmacia 
następuje w Przedwiośniu. 

tefan Żeromski należał do pokolenia, 
które w niewoli narodowej śniło o 
Polsce niepodległej i było skłonne 
idealizować ją w swych marzeniach. 
Podtrzymywało tradycje narodowe, 
pogłębiało uczucia patriotyczne i pra
gnęło przekazać, po romantyzmie 
odziedziczon1f wielką wraźliwość na 
wszelkie przejawy niesprawiedliwości 
społecznej. 

Pisarz ten na krótko przed śmiercią, po upływie 
zaledwie kilku lat niepodległości, w swym „śpiewie 
łabędzim" zawarł najistotniejszy testament polityczny 
własny i całej swej generacji, której pod koniec 
życia przyszło zobaczyć wyśnioną niepodległą ojc~y
znę. A że okazała się ona odmienna od teJ , ktorą 
wyhodowały marzenia, ów „śpiew łabędzi" miał tar
gnąć sumieniami, przywołać do opamię~ania, spowo
dować wielki wstrząs moralny, w ktorego następ
stwie zmieniłaby swój wygląd niepodległa Polska. 

Tradycjami swymi tkwiło Przedwiośnie w roman
tyzmie i w solidaryzmie pozytywistycznym. U pod.
staw powieści leżała wiara w ludzką szlachetnośc, 
w naturalną skłonność człowieka do dobra, przeko
nanie o możliwości i skuteczności wstrząsania ludz
kimi sumieniami. Przedwiośnie kontynuowało „wy
sokie ideały", nawiązując do najpiękniejszych i naj
ciekawszych kart z polskiej tradycji literackiej. P~: 
woływało do życia postać bohatera, w konfrontaci1 
z którym ujawniała się małość innych postaci, de
moralizacja otoczenia, ograniczenie ideowe prezen
towanych środowisk społecznych. 

Powołał Żeromski do życia bohatera, jednego 
z rodu Judymów, Cezarego Barykę. Wyposażył ~o 
w racje moralne. Posłużył się nim do podjęcia nar 
istotniejszych kwestii politycznych tamtych lat. Na
leżały do nich: stosunek do rewolucji rosyjskiej, po
gląd na perspektywy rozwojowe młodego pa!'!stwa 

polskiego, stosunek do rewolucyjnego ruchu polskiego 
proletariatu. _ 

Wiadomo, że bał się Zeromski rewolucji społecz
nej, że utrzymywał nadzieję na rozwiązanie skompli
kowanych kwestii politycznych i socjalnych na dro
dze kompromisu, zgody narodowej, osiągnięcia po
rozumienia między klasami społecznymi, Ale rów
nocześnie właśnie rewolucja i ideały jej przyświe
cające stanowią w „Przedwiośniu" ów układ 
odniesienia, z którym porównuje się to, co dzieje 
się w Polsce. Cezary Baryka mówi do Gajowca, 
reprezentującego ówczesną polską rację stanu: Bo
icie się wielkiego czynu, wielkiej reformy agrarnej (. .. ) 
Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzielo nie
znane, zburzyć stare i wszcząć nowe? ( .. .) Macież 
wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi, - v i r
t ii s niezłomną, która może być omylną jako ra
chuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą naprawy 
ludzkości? 

Nie był Żeromski sojusznikiem polskich komu
nistów. Odnosił się do nich z dużym krytycyzmem. 
Nie rozumiał zresztą, bo i nie znał rzeczywistego 
programu, ich rzeczywistej działalności. Dał jednak 
przy tym, w scenie robotniczego zebrania, na tyle 
obiektywną, na ile mógł to zrobić, dokumentację 
zaczerpniętą również z komunistycznych materiałów. 

Dostrzegł to i docenił jeden z najwybitniejszych 
ówczesnych działaczy komunistycznych, Jan Hempel. 
Po ukazaniu się powieści pisał w liście do jej autora: 

W „Przedwiośniu" dotknął Pan spraw zwykle 
w Polsce przemilczanych lub też traktowanych 
z pianą nienawiści na ustach. Nie wiem, czy ma 
Pan zamiar jeszcze dotykać tych rzeczy, wiem zaś 
dobrze o głębokich, zasadniczych , dzielących nas 
różnicach . Mimo to zawiadamiam Pana, że gdyby 
Pan chciał zdobyć informacje o polskim skrajnym 
ruchu robotniczym - chętnie informacjami swymi 
mogę Panu służyć. ( ... ) Widzę po prostu, że Pan 
bardzo wielu rzeczy nie wie z powodu braku kon
taktu z ludźmi - i uważam za swój obowiązek 
w miarę możności poinformować Pana. Jakiego 
rodzaju tiżytek zrobi Pan z moich 'informacji -
Pańska sprawa. Wiem, że mam do czynienia 
z wielkim artystą, i chcę, aby ten artysta był 
poinformowany najlepiej. 
Przedwiośnie powstało z przekonania o skutecz

ności moralnego oddziaływania literatury w sensie 
bezpośrednim i natychmiastowym niemal. U jego 
żródeł leżała wiara, że wystarczy wstrząsnąć sumie
niami ludzkimi, by wywołać pożądane skutki spo
łeczne i polityczne. W tym celu Żeromski sięgnął 
po argument najsilniejszy, który miał przerazić: po
kazał Barykę idącego na czele tłumu robotniczego 
w kierunku Belwederu. 

U żródeł Przedwio§nia leżała wielka pasja, żar
liwość serca, szlachetny patos, wzniosłe dąźenia. To
warzyszyła temu jednak znaczna naiwność polityczna, 



niezrozumienie mechnizmu władzy politycznej w nie
podległym państwie polskim i, co za tym idzie nie
zrozumienie właściwych dróg prowadzących do istot
nych przemian. Tu tkwiło sedno „Stefana Żeromskie
go tragedii pomyłek" . 

Jest w Przedwiośniu wiele z bezradności literatury 
nawykłej do działania w innej epoce kulturowej, 
w innej sy tuacji społecznej i politycznej niż ta , któ
ra rozwijała się w niepodległej Polsce po roku 1918. 
Ale jest to bezradność ujmująca. Ze względu na 
żarliwość ideową, napięcie emocjonalne, bezkompro
misowość moralną. Dzięki tym głównie cechom po
wieść ta, powstała w pierwszej ćwierci naszego stu
lecia, u progu Polski niepodległej, do dnia dzisiej
szego błyszczy światłem pierwszej wielkości wśród 
polskich utworów literackich XX wieku. Zachowuje 
swą żywość i aktualność tak długo, jak długo auten
tyczne i niepokojące jest pytanie, jakie zadają sobie 
kolejne pokolenia Polaków. Pytanie o Polske. o to, 
jaka jest i jaka być powinna. 

Stefan Żeromski (ur. w r . 1864 zmarł w r . 1925) 
pierwszy swój tnm nowel pt. Rozdziobią nas krnki 
i wrony wydaje pod pseudonimem Maurycego Zycha 
w roku 1895. W roku 1898 ukazują się jego Utwory 
powieściowe, a następnie trzy powieśc i Syzyfowe 
prace, Ludzie bezdomni i Popiolu, które mu zyskały 
uznan ie i sławę. Po Popiolach ukazują się utwory : 
.1 ryman mści się , Sen o rycerskiej .~z padzie, Dzieje 
grzechii, Slowo o Bandosie, Róża, Sulkowski, Uroda 
żucia, Wierna rzeka (1912). Pierwsze lata niepodle 
głości P olski są okresem wzmożonych wysiłków pi
sarza. Powstają wtedy dramaty: Ponad śnieg biel 
szym. się s tanę (1921 ), Biała rękawiczka (1921), Tu
roii (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924). Powstają 
w owym czasie liczne utwory liter acko-krytyczne. 
wspo mnienia , oraz obszerne studium Snobizm i po
stęp (1923). Nowością tematyczną jak i artystyczn ą 
stały s i ę dwie książki Żeromskiego: Wiatr od morza 
(1922) i Międzymorze (1924) . Od pierwszej chwi li 
powstan ia wolnej Polsk i, Żeromski towarzyszył jej 
losom bardzo czynn ie. Niepokojący rozwój wydnrzer'l 
posłuży! za materiał do nowej powie~c i j aką by ło 
Przedwiośnie (1925). Puszc:::a jocllowa była ostatnim 
dziełem pożegnalnym Żeromskiego . 
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