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IRZYKOWSKI O „DZIEJACH GRZECHU" 

Powieść społeczna osiąga swój szczyt nie wtedy, gdy jak u Bal
tacka, Zoli, Reymonta imponuje ogromną ilością i barwnością 
wprowadzonych postaci, szerokością rzutu i planu, lecz wtedy 
gdy linie różnych napięć społecznych, a więc obyczaje, prze
sądy, stopnie wykształcenia, siły i bezsiły, zapasy i braki ( ... ) 
krzyżują się w piersi ludzkiej, wywołując żywą krew w tym punkcie 
przecięcia. 
( ... ) Gdy tamci pisarze społeczni - których nazwijmy obiektyw
nymi - zajmowali się głównie zewnętrzną stroną ludzi, rozko
szowali się wielokształtnością ich losu i stosunków między sobą, 
Żeromski nie rozwija w tym kierunku szczególnej siły twórczej, 
natomiast z tym geniuszem, który ma w sobie coś z szaleństwa 
i coś z kapłaństwa, maluje sam już skutek, samą ranę, sam 
mord społeczny i dno krzywdy otwiera ku nieskończoności. 
DZIEJE GRZECHU są najwyższym aktem tej twórczości. Są chy
bione w tym, że losy Ewy są wyjątkowe; nie jest to typowa uwie
dziona dziewczyna, która została porzucona przez kochanka i ma 
zostać matką. Głównym motorem jej losów jest zagadkowy, wciąż 
nieobecny Łukasz, którego Ewa wciąż gubi i szuka tak, jak nie 
przymierzając Skrzetuski szuka wciąż swojej Heleny w OGNIEM 
I MIECZEM. W porównaniu z dziejami tego wyjątkowego grze
chu jakże naturalnym i prostym wydaje się los Fontiny w NĘDZ
NIKACH W. Hugo lub Kaśki Kariatydy u Zapolskiej. Nie bieda, 
lecz zawód miłosny gubi Ewę; zwykle filisterskie szczęście na 
przykład z Horstem lub nawet z Szczerbicem nie byłoby dla niej 
zamknięte, gdyby nie jej temperament i „szeroka" ekstatyczna 
natura, która jej każe wpadać w drugą ostateczność i wojować 
swoją rozpustą z całym światem. Mimo tych wyjątkowych zało
żeń Żeromski raz po raz zjednywa dla Ewy sympatię czytelnika, 
najofiarniejszym wysiłkiem poezji dżwiga jej los w górę, w pełne 
światło i nadaje mu znaczenie ogólnoludzkie. Nawet przekora 
Ewy staje się wtedy reprezentatywną: jest to Ewa matka rodu 
ludzkiego, która, wykolejona przez mężczyzn, zabija swój płód 
i sama udręczona, chce dręczyć również, wynaturza się i roz
bija to, co w niej miało być zwierciadłem Boga. 
Zwłaszcza zaś DZIEJE GRZECHU ilustrują wspaniale tę prawdę, 
że samotność jest najważniejszym zjawiskiem społecznym. Nie 
samotność wyrafinowana i wygodna, lecz samotność wśród ludzi. 
Gdy o ścianę są ludzie, a jednak jest się bezsilnym i bezbronnym 
wobec potęgi, z jaką machina przeznaczeń i przesądów spo
łecznych zbliża się, grożąc zdruzgotaniem. Krzyk: „Pomocy ! ra
tunku!" - ale każdy ma swoje inne racje, aby nie słyszeć. 

Karol Irzykowski 
Z recenzji zamieszczonej w „Robotniku" 1926 pt. Teatr Polski z dnia 22.X. 
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BRZOZOWSKI O STEFANIE ŻEROMSKIM 

{„.) To jest bowiem właściwością Żeromskiego, że obcuje się 
z jego dziełami bezpośrednio i wewnętrznie jak z muzyką lub 
nie zna się ich wcale. 
Żeromski nie objaśnia swoich postaci, nie komentuje ich czynów, 
wygrywa tylko na nich uczucia i wzruszenia. Nie zajmuje wzglę
dem psychicznego życia stwarzanych przez siebie ludzi żadnego 
stanowiska, zmusza nas tylko do życia niemi, do wibrowania 
ich, w konkretnoś ci swej bezimiennymi wzruszeniami. {„.) 
Życie duchowe postaci Żeromskiego nie jest nigdy dla niego 
przedmiotem, obiektem we właściwym znaczeniu tego słowa. 
Życie nie obchodzi go nigdy samo przez się, nie ma on wobec 
niego naiwnej ciekawości - stanowiącej zasadnicze fond wszel
kiego realizmu. 
Punktem wyjścia jest zawsze u niego uczucie, jest on lirykiem, tylko 
lirykiem dość niezwykłym . Uczucie, wzruszenie, przeżycie, które 
go przenika do głębi, staje się jakby duszą świata, staje się sło
wem rozwiązania zagadki, którą jest wszystko. Zawlada ono nim 
tak całkowicie, że widzi on i odczuwa wszystko poprzez nie, 
wrasta ono w cały świat przyrody zarówno jak i świat dusz i lu
dzi, i czyni z niego swój wyraz, swoją formę odczuwalną . { .. .) 
$wiat cały, życie cale staje się muzyką, muzyką zarówno tonów, 
jak i barw, zarówno wzruszeń, jak i ruchów, której treścią istotną 
jest to centralne przeżycie. 
Kompozycja Żeromskiego wtedy tylko mogłaby być konsekwentną 
i dostrojoną do najbardziej indywidualnych rysów jego twórczości, 
gdyby opierała się na uświadamianiu sobie tych swoich podstaw. 
Żeromski, jak mówiłem, walczy pod tym względem sam ze sobą, 
nie zdobył jeszcze słonecznej mocy zupełnego samopoznania. 

Stanisław Brzozowski 
W-wa 1905 
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Stefan Żeromski (1864-1925) najwybitniejszy polski pisarz I po
lowy XX wieku - powieściopisarz, dramaturg, publicysta. Główny 
nurt jego twó rczości wypełniają sprawy wyzwolenia narodowego 
w powiąza n iu z problemami przeobrażeń społecznyc h. Zmaga
nia narodu wśród klęsk rozbiorowych, dojrzewanie świadomości 
patriotyczno-obywatelskiej, tragiczne sp rz ec zności społeczne i hi 
storyczne walki narodowo-wyzwoleńczej - oto kluczowe zagad
nienia tej twórczości, która penetruje rozległy obszar naszej hi 
storii od wojen napoleońskich („Popioły") poprzez schyłek XVIII 
wieku („Sułkowski" 1910), rabację chłopską („Turoń" 1923), po
wstanie styczniowe („Echa leśne" 1905, „Wierna rzeka" 1912} 
po rewolucję 1905 r. („Róża" 1909), rewolucję Październikową 
i wojnę 1920 r. („Przedwiośnie" 1925). 
Temat obyczajowy - odpowiedzialności moralnej i postaw etycz
nych towarzyszy bohaterom powieści i dramatów wprzęgniętych 
w ten historyczny kierat, by niekiedy wysunąć się na plan pierwszy 
jak np. w sztuce „Grzech", czy w powieściach „Uroda życia", 
„Dzieje grzechu". Ta ostatnia powieść, której adaptację prezen
tujemy na Dużej Scenie naszego teatru, stała się szczególnie 
głośna ze względu na drastyczność obyczajową [„brutalne, na
turalistyczne studium upadku kobiety" (A. Hutnikiewicz)], o której 
gorąco dyskutowano zwłaszcza po premierze jej schillerowskiej 
adaptacji w r. 1926 w Teatrze Polskim w Warszawie. (Układ dra
matyczny i inscenizacja l. Schiller, reż. l. Schiller, dek. K. Frycz, 
muz. J. Maklakiewicz). „Dzieje grzechu" w adaptacji i insce
nizacji Schillera, reżyserii Jana Boneckiego, scenografii Konstan
tego Mackiewicza zagrał również Teatr Miejski w Łodzi 15.IX. 
1928 r. za dyrekcji Bolesława Gorczyńskiego. 
Stefan Żeromski urodził się w Strawczynie w Kieleckiem. Wychowywał w Cie· 
kotach u stóp Gór Swiętokrzyskich, następnie uczęuczał do gimnazjum 
w Kielcach. Nie otrzymawszy matury wyjechał w 1886 r. do Warszawy. W tym 
okresie był więziony za dz iałalność patriotyczną i oświatową. Od 1889 przez 
kilka lat pracował jako nauczyciel prywatny w dworach szlacheckich . Z tego 
okresu, jak równiei z wcześniejszych lat gimnazjalnych pochodzą „Dzien· 
niki" Żeromskiego. W 1889 wyjechał do Wiednia, Zurichu i Monachium. 
W Rapperswilu w Szwajcarii oraz w Warszawie pracował jako bibliotekar:z. 
Od 1904 zajmuje się wyłącznie działalnością literacką, którą rozpoczął opo
wiadaniami i szkicami powieściowymi: „Rozdziob ią nas kruki, wrony", 
„Obrazki z ziemi mogił i krzyżów" (1895). W 1898 pisze pierwszą powieść -
są to autobiograficzne 11 Syzyfowe prace". W 11 ludziach bezdomnych" (1900) 
stworzył typowy dla swego pisarstwa wzór bohatera - samotnego inteli· 
genta - społecznika i reformatora, który dla szlachetnej misji ideowej po
święca szczęście osobiste. Kilka pokoleń inteligencj i polskiej karmiło się tq 
literaturą, szukając w niej drogowskazu dla własnych postaw obywatelskich 
i moralnych. Równocteśnie z pracą literacką Żeromski prowadzi iywq dzia
łalność na polu oświaty i kultury, angażuje się w sprawy polityki. Z chwilą 
wybuchu ' wojny światowej zaciąga się do legionów Piłsudzkiego, które 
wkrótce opuszcza. Po wojnie mieszka w Warszawie i pobliskim Konstan
cinie, 
Żeromski był inicjatorem projektu utworzenia Akademii Literatury Polskiej, 
założycielem polskiego oddziału Pen-Clubu, współtwórcą i prezesem Zwią
zku Literatury Polskiej. W 1924 kandydował do nagrody Nobla, którą jednak 
otrzymał Reymont. 
Ostatnia powieść - 11 Przedwiośnie11 1 była wielkim wydarzeniem literackim 
i ideowym. W końcowym okresie życia napisał Żeromski kilka dramatów: 
„Ponad śnieg bielszym się stanę.„ ", 11 Biała rękawiczka" i najczęściej spo
śród nich wystawiany 11 Uciekła mi przepióreczka„ .", w którym jeszcze raz 
powrócił do lubionego motywu bohatera - idealisty. 
Dopełnienie twórczości epicko-dramatycznej stanowi proza poetycka: rapso
dy, archaicznie stylizowane poematy oraz publicystyka kulturalna i społeczng, 

wg hasła z Wielkiej Encyklopedii l'ewnechnej 
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