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PISARZ NA ROZDROŻU ' 

Na Stefanie Żeromskim dobitnie sprawdza się twierdzenie, 
że prawdziwą wielkość i trwałe miejsce w historii litera
tury osiągają ci pisarze. którzy swą twórczość wiążą ściśle 
z żywotnymi problemami swojej epoki i swego narodu. Naj
bardziej istotną cechą dzieł Żeromskiego jest pełen cier
pienia protest przeciwko krzywdzie społecznej, nieustające 
dociekanie, kto jes t winie n ogromu tej krzywdy i kto może 
stanowić rękojmię przeobrażenia strasznej rzeczywistości. 
ów społecznikows ki. radykalny nurt pisarstwa Żeromskiego 
splata s ię n ierozerwalnie z głębokim patriotyzmem, wywo
dzącym si ę z romantycznych tradycji polskiej literatury. 
W niej chyba tkwi źródło samotniczego ofiarnictwa jego 
bohaterów-społeczników. 

Żeromski wzrastał w atmosferze wspomnień o klęsce 
powstania s tyczniowego i poszukiwania nowych dróg „na
prawy Rzeczypospolitej" poprzez programowe hasła pozy
tywizmu. Wychował się na lekturze Mickiewicza i Sło
wack iego oraz Prusa i Orzeszkowej. Romantycy dali jego 
bohaterom monumentalną nieugiętość i cierpiętnictwo, a po
zytywiści na uczyli ich zaglądania do najnędzniejszych za
ułków miej sk ich i chłops kich lepianek. Lekturę uzupełniło 
życie. Żeromsk i był dojrzałym człowiekiem w dobie nasi
len ia ruchu rewolucyj neg o w roku 1905. Był już znanym 
i doświadczonym pisarzem, kiedy nad Europą rozpętała 

się burza I wojny światowej. Był wreszcie świadkiem 

pierwszych la t kszt ltowania się powoj ennej polskiej pań
stwowości, la t pełnych rozczarowań dla tych, którzy wie
rzyli w Polskę nie tylko wolną, a le i sprawiedliwą. 

Jeżeli t\·;órczość jego ująć klamrą pierwszego i ostatniego 
utworu, a więc „Siłaczki" (1891) i „Przedwioś nia" (1924), 
to można by powziąć zbyt pochopne przekonanie o kon
sekwentnej ewolucj i społeczno-politycznych przekonań pi
sarza. U źródła tej ewolucji tkwiłaby cięrpiętnicza ofiara 
w iejskiej n auczycielki, usiłującej na własną rękę realizować 

szczytne ideał. , - zaś jej ukoronowaniem byłby Cezary 
Baryka. kroczący na czele zorganizowanego pochodu wal
czącego proletariatu . Nie t ak pros to jednak wygląda - jak 
wiadomo - droga poszukiwań ideowych Żeromskiego. Na
wet ów saai Bary ka nie jes t przecież monolitową postacią 

komunisty: taI•: j ak autor przeżywa nieustanną rozterkę 
wewnętrzną szukając dla siebie miejsca po jednej ze stron 
barykady. 

Stefan Żeromski w ka- ~~~~lł!Jr.~~~ 
ryk a turze Kazimierza 

Sichul kiego (1917). 

Tłum bohaterów opowiadań, nowel, powieści i dramatów 
Żeromskiego - to długie pasmo samoudręki tego „napra
wiacza świata''. Mimo, że olbrzymia większość jego utworów 
dotyczy na wskro ś polskich spraw i ludzi, to przecież nie
bywała wrażliwość pisa rza na krzywdę , nędzę i upodlenie 
człowieka każe mu cały t en ogrom nieszczęścia spos trzega(: 
nie tylko we własnym kraju. Widziany w podróżach i głę
boko przeżyty obraz bezmiaru nędzy zapadał w jego pamięć 
i odżywał potem pod piórem. Ta wrażliwość jedna k staje 
się czasem zarówno dla niego, jak i dla jego sobowtórów
-bohaterów męcząca ponad siły. I on i oni pragną chwilami 
oddać się całkowicie urodzie życia i zapomnieć o tym wszy-



stkim, co jest tuż obok, o morzu ludzkiej krzywdy, której 
należy nieść ulgę. Podobne chwile załamań przeżywa Jo
asia i Judym w „Ludziach bezdomnych", Cezary Baryka 
w „Przedwiośniu", Krzyś Cedro w „Popiołach", Nienaski 
w „Nawróceniu Judasza" i wielu innych literackich sobow
tórów Żeromskiego. Jakże prawdziwe są te załamania lu
dzi, którzy w swej samotnej walce z niesprawiedliwością 
społeczną odczuwali własną bezradność. Ich nadludzki wy
siłek i ofiara były przecież nikłą kropelką lekarstwa na 
olbrzymiej, jątrzącej się ranie. Każdy z nich staje w pew
nym momencie wobec konieczności wyboru: spełnienie mo
ralnego obowiązku lub dogodzenie jakże zrozumiałym ma
rzeniom o własnym, osobistym szczęściu. 
Żeromski nie potrafił znaleźć ani dla nich ani dla siebie 

oparcia w ściśle określonym froncie ideowym. W ciągu 
61 lat życia skłaniał siQ ku różnym ugrupowaniom poli
tycznym. Związał się na jakiś czas z kręgami narodowej 
demokracji chrześcijańskiej, w latach poprzedzających I woj
nę światową zbliżył się do radykalnej PPS i Piłsudskiego, 
lecz w czasie tej wojny odciął się od austro-polskiego so
juszu wodza legionów i należał do zwolenników orientacji 
profrancuskiej. Jak większość ówczesnej radykalnej inteli
gencji nie ufał komunistom, których program działania 
stawiał na pierwszym planie rewolucję społeczną, a nie od
zyskanie niepodległości Polski. Nikomu właściwie w pełni 
nie ufał i wszędzie widział tragiczne sprzeczności. Można 
by przytoczyć nieskończoną ilość przykładów owych roz
terek ideowych, dręczących bohaterów Żeromskiego. Roz
terek tak typowych dla ówczesnej inteligencji polskiej, któ
ra po przeszło stu latach niewoli ojczyzny marzyła o sło
necznych, „szklanych domach" w wolnym, sprawiedliwym 
kraju, lecz nie potrafiła wyjść poza kompromisowe rozwią
zania. 

Data powstania sztuki „Uciekła mi przepióreczka" (napi
sana w 1924 r., wystawiona po raz pierwszy 27. II. 1925 r. 
w warszaws im Teatrze Narodowym) skupia w tym wy
padku nasze zainteresowanie na pierwszych latach nie
podległej Polski. Był to okres , w którym kształtowało się 
nasze państwo burżuazyjne w atmosferze nieustannej walki 
o władzę pomiędzy endencją (Narodowa Demokracja, re
prezentująca sfery obszarniczo-przemysłowe) a obozem pił
sudczyków obejmujących kręgi średniej i drobnej burżuazji . 
Początkowo - w 1918 roku - obydwa te ugrupowania po
lityczne tworzą raczej wspólny front wobec rozpętanych 
w całej Europie ruchów rewolucyjnych. Zarówno Piłsudski 
jak i Dmowski (przywódca endecji) widzieli w komuniźmie 
wspólnego wroga. W tej sytuacji nawet Daszyński z PPS-D 

Stefan Żeromski z Juliuszem Osterwą nad tekstem 
„Przepióreczki" (1924). 

wydawał si <: _zby t radykalny i jego kandydatura na pre
miera, wysunięta przez Naczelnika Państwa - Piłsudskie
go, musiała upaść wobec wysuniętej przez endecję kandy
datury bardziej umiarkowanego Moraczewskiego (również 
z PPS-D). Po zamachu skrajnych nacjonalistów (4. I. 1919) 
na nowe~o pre~iera stanowisko to obejmuje zaproponowany 
pr zez P1łsudsk1ego Ignacy Paderewski, znany w świecie 
muz: k i popularyzator sprawy polskiej na aren ie między
narodowej , ale żadna indywidualność w zakresie polityki 
wewnętrznej. W wyborach do sejmu 1919 r. tryumf odnosi 
endecja i umiarkowane stronnictwa centrowe. Nadchodzi 
jednak moment olśniewającego sukcesu Piłsudskiego, który 
wykorzystuje ciężki okres wewnętrznych i zewnętrznych 
zmagań pienvszego na świecie p;::ństwa socjalistycznego 



i uderza na Związek Radziecki. Miał to być ów zdawna 
planowany marsz na Wschód, owo spełnienie marzeń o Pol
sce „od morza do morza", leżacych oczywiście w interesie 
kresowych obszarników. Rozpaczliwa obrona zaatakowanej 
Armii Czerwonej przybrała wkrótce niebezpieczny dla sa
mego agresora charakter i dopiero sprawny manewr stra
tegiczny Piłsudskiego czyli osławiony „cud nad Wisłą" od
parł kontrofensywę wojsk radzieckich. Cała ta niesławna 
wyprawa i sukces ostatnilll.i bitwy przysporzyły Piłsudskie
mu nowego splendoru i umocniły mit o „Wodzu narodu" 
w oczach radykalizującej inteligencji. 

Dla zrównoważenia rosnącej siły obozu piłsudczyków en
decja szuka oparcia w Polskim Stronnictwie Ludowym 
„Piast", które pod wodzą Witosa reprezentowało interesy 
bogatego chłopstwa. Reakcyjne siły montują teraz wspólny 
front. W 1921 r. sejm delegalizuje Komunistyczną Partię 
Polską, partię, która mimo popełnianych niewątpliwie pew
nych błędów stanowiła jedyną siłę przeciwstawiającą się 
zdecydowanie koncepcji państwa burżuazyjnego i walczącą 
o interesy mas robotniczych. W 1922 r. (16. XII.) ginie z rąk 
endeckiego zamachowca pierwszy prezydent polski, Gabriel 
Narutowicz. W okresie prezydentury jego następcy Stani
sława Wojciechowskiego, do władzy dochodzi rząd „Chjeno
-Piasta" („Chjena" - skrót od „Chrześcijańska Jedność 
Narodowa") czyli oficjalny sojusz reakcyjnych sił endecka
-chłopskich z premierem Witosem na czele. 

Był to okres krachu gospodarczego (pamiętna inflacja 
pieniądza) i ściśle z tym związanego nasilenia ruchów re
wolucyjnych, często bardzo krwawo tłumionych. Piłsudski 
oficjalnie wycofał się wtedy z czynnego życia politycznego, 
przebywając w swoim Sulejówku pod Warszawą. Z wprawą 
stratega czekał cierpliwie na kompromitację rządu „Chjeno
-Piasta", a tymczasem w aureoli wodza legionów, opatrzno
ściowego męża i „Mistrza Kapituły Virtuti Militari" jeździł 
po kraju do garnizonów wojskowych na spotkanie z ofice
rami. Po trzech latach miały się te kontakty zamortyzować 
w przewrocie majowym. 

Dewaluacja pieniądza, co raz gorsze warunki ekonomiczne 
i rosnąca fala wewnętrznych rozruchów zmusiły znowu 
endecję do zawieszenia broni wobec obozu piłsudczyków 
i w ostatnich dniach 1923 r. premierowski fotel Witosa 
zajmuje Grabski, którego reforma skarbowa istotnie wpro
wadza wyraźną poprawę sytuacji w kraju. Następuje pewne 
ożywienie gospodrcze, cichną ruchy rewolucyjne i krótko
wzroczni optymiści zaczynają z większą nadzieją patrzeć 
w przyszłość. 

• 
Obsada a ktorska pierwszego przedstawienia „Przepióreczki" 

w Teatrze Narodowym - 1925. (Pismo J. Osterwy) 
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Ten właśnie okres jest tłem społecznym sztuki Stefana 
Żeromskiego „Uciekła mi przepióreczka". Okres względnej 
stabilizacji ekonomicznej, w której radykalizująca inteligen
eja usiłuje realizować szereg społecznych inicjatyw. Obok 
różnych przedsięwzięć ekonomicznych daje się zauważyć 
wyraźne ożywienie w kręgu działaczy oświatowych. Po
wstają towarzystwa organizujące kursy dokształcające, lu
dowe uniwersytety i inne podobne akcje. Mają one prze
ważnie charakter typowo regionalny, a ich rozwój i skala 
działania uzależnione są ściśle od prężności i aktywności 
miejscowego środowiska. Oczywiście inicjatywy te wymagały 
czyjegoś finansowego poparcia i często znajdowały je u hoj
nych protektorów ze sfer arystokratyczno-ziemiańskich. Nie 
była to ze strony owych protektorów czysta filantropia: 
patriotyczne społecznikowstwo należało wówczas w tych 
kręgach do dobrego tonu, bo nie wiele kosztując przyspa
rzało popularności i zjednywało przychylność opinii publicz
nej. A to już był poważny atut w rozgrywkach o władzę 
w młodym państwie. 

Nie należy się dziwić, że hołdujący zawsze społecznikow
skiej postawie Żeromski obrał sobie za bohatera swej nowej 
sztuki jednego z owych regionalnych działaczy oświatowych. 
Nie jest to już samotniczy cierpiętnik, ale energiczny or
ganizator, umiejęcy porwać za sobą całą grupę ludzi. Postać 
bardzo charakterystyczna dla tamtego okresu, kiedy dość 
s21erokie kręgi inteligencji polskiej ogarnął zapał umacnia
nia świeżo zdobytej niepodległości i gospodarska troska 
o dalsze losy kraju. 

Jak dalece sztuka ta wyrosła z ówczesnego autentycznego 
tła społecznego, świadczy o tym fragment szkicu Wacława 
Borowego, jednego z najwybitniejszych badaczy twórczości 
Stefana Żeromskiego. Borowy początkowo pisał tylko re
cenzje jego nowych utworów (od 1922 r.), lecz po śmierci 
pisarza objął swymi pracami stopniowo niemal wszystkie 
dziedziny wiedzy o Żeromskim. Jeszcze w 1950 r. referował 
wyniki swych badań na posiedzeniach naukowych, mając 
zamiar wydać nowe publikacje, lecz niestety śmierć poło
żyła kres jego pracy. W 1960 r. Państwowy Instytut Wy
dawniczy wydał jego rozprawy i szkice w książce pt. „o Że
romskim". Między innymi znajduje się tam rozprawa, na
pisana w odpowiedzi na recenzencką polemikę warszawskich 
krytyków po prapremierze „Przepióreczki" w 1925 r. (Do 
omówienia tej sztuki wracał zresztą Borowy jeszcze dwu
krotnie - w 1936 i 1947 r., uważając ją za najwybitniejsze 
osiągnięcie Żeromskiego pod względem czystości konstruk
cyjnej). W rozprawie tej odpiera zarzuty kilku recenzentów, 

którzy dopatrywali się w sztuce „nieprawdopodobnych sy
tuacji". Oto odnośny fragment rozprawy: 

„ ... \Vięc może nieprawdopodobny jest ów pomysł uniwer
sytetu regionalnego i gromady profesorskiej, która mu służr 
tak zapamiętale? Ależ to właśnie szczególnie mocno oparte 
jest na rzeczywistości! Taki uniwersytet „już się robił" 
w okresie premiery sztuki i kursy takie, jakie w nich wi
dzimy, już wtedy bywały! Dwie postaci sztuki, Przełę_cki 
i Ciekocki, otrzymały nawet, zdaje się, kilka rysów dwocll 
rzeczywistych działaczy tej idei. Dawnic.i urządzał podobne 
kursy... Ryszard Nienaski w powieści „Nawracanie Juda
sza"; gdy grano sztukę, pracowali już koło nich ludzie z krwi 
i kości, ludzie, którzy się karmili marzeniem Zeromskleg• 
i którzy znaleźli poparcie tego marzenia w zachodnioeuro
pejskiej teorii regionalizmu. Jeśli więc ktoś mówi, że całr 
pierwszy akt „Przepióreczki" to dawna społecznikowska 
„żeromszczyzna", niech pamięta, że to już „żeromszczyzna" 
wtórna: „żerllmszczyzna", która przeszła niejako przez flłtr 
neczywistości I próbę zastosowania praktycznego". 

Ten fragment eseju Borowego redakcja wydawnictwa 
opatruje w 1960 r. następującym komentarzem: 

. Autor ma tu na myśli kurs wakacyjny zorganizowany 
w ·'r. 1922 w Sandomierzu przez Aleksandra Patl<::owskiego. 
Warto też przytoczyć refleksję, jaką nasunęła Borowemu 
pierwsza lektura ,Przepióreczki" na dwa dni przed jej pre
mierą. Pod datą i5 lutego 1925 r. zanotował on w dzienniku 
m.in.: „.„Przełęcki - prawdziwy pomnik za życia dla Pat
kowskiego· doskonałe uchwycenie wszystkich jego pięknych 
rysów!" _:Za pierwowzór innego bohatera „Przepióreczki", 
Ciekockiego, uchodził prof. Kazimierz Nitsch". 
Wacław Borowy mówi o często zresztą wspominane.i ,.spo: 

łecznikowskiej żeromszczyźnie''. Warto przy tym dodac, 
że nie ma w literaturze polskiej drugiego pisarza. którego 
nazwisko posłużyłoby do sformułowania słowa określają
cego pewien określony styl czy cechę p~sars!w?. Autor~~ 
tego niepochlebnego zresztri sformułowania m1eh na mysh 
właśnie owo absoiutne, okrutne wręcz ofiarnictwo boha
terów dzieł żerom&kiego. Profesor Przełęcki podejmując 
swoje dzieło społeczne i1ie ma w sobie jedna~ nic z cięr
piętnika. Przeciwnie: jego inicjatywa przynosi mu roz?łos 
i sławę budzi anlauz i uznanie i nie wymaga od mego 
żadnych' poświęceń. Mogło by się nawet wydawać. że na dnie 
jego zamysłu tkwi chęć zaimponowania opinii publicznej. 
Jeżeli jednak początkowo nie znajdujemy w Przełęckim 
charakterystycznych dla bohaterów Żeromskiego c~ch, _te~ 
wkrótce potem spotykamy się z typowym w jego tworczosc1 



konfliktem: konfliktem moralnego obowiązku i własnego, 
osobistego szczęścia. I tu trzeba przyznać, że sposób roz
wiązania tego konfliktu przez Przełęckiego jest u Żerom
skiego czymś absolutnie nowym, a jego motywacja dosyć 
z~ożona . Mimo to j es t to sposób jedyny, logicznie wypłv
wający z zaistniałych faktów i z psychiki bohatera sztuki. 
Na tym właśnie polega bezbłędność konstrukcyjna „Prze
pióreczk i" i jej warto5ć ponadczasowa. Zmieniły się spo
łeczne warunki życia, zmieniły się fo rmy społecznych ini
cjatyw i obyczaje, ale nie te sprawy są dla nas dzisiaj 
w „Przepióreczce" naji stotni e jsze. Niezależnie od epoki i oby
czajów zav,·sze cz1owiek s to.je wobec doraźnej konieczności 
dokonania w y boru p01'1 i ędzy inte r esem własnym, osobistym, 
a inte resem idei, której służy. I zawsze nasza decyzja wiąże 
s i ę z losem in nych ludzi, pozostawiaj ąc w ich psychice jakiś 
określony ś lad, jedno więcej doświadczenie życiowe. 

Sztukę „Uciekła m i przepióreczka" wystawiamy w roku, 
w którym caly pol~ki świat kulturalny obchodzi setną rocz
nicę urodzi n S tefana Żeromskiego. Dziwnym zbiegiem oko
li czności nasza premiera odbywa się prawie w tym samym 
d n iu i miesiącu, co p r a premiera tej sztuki przed czterdzie
stu dziewięci· laty w Warszawie. ·wówczas rolę Przełęc
kiego gra ł .Juli us z Oste rw a (dla k tórego rola ta została na
pisana), a Smugonia -- Stefan .Tar" Cz. Nikt - jak dotąd -
nie może się równr ć z olśni0wającym aktorstwem tych 
dwóch niezapomniar.ych artys tów sceny polskiej. Mimo to 
„Prz pióreczka" powinna być w sta łym repertuarze polskich 
~h~. ~~~ 

Stefan Żeromski w gronie ak torów wykonujących role w 
„Przepióreczce" w Tea trze Narodowym (1925). Siedzą od le
wej: L. Solski, T. Trapszo -Krywul owa, St. Żeromski, M. 
Malanowi cz-Niedzielsk a. Sto j ą od lew e j: St. Jaracz, M. Li
manowski, J. Kotarbińsk i, A. Bed narczyk , J . Osterwa, A. 
Różań sk i, J. Chmie l"!'1ski , .J. Z ie liński, J. Śliwicki, Wł. Sta-

szkowski. 

Maria Malanowicz -Niedzielska (Smugoniowa) i Juliusz Oster
wa (Fr:>:ełęcki) w „Przepióreczce" w T ea trze Narodowym 

w W a rszawie (1925 r.). 



DWA LISTY 

\Vraz z egzemplarzem broszury O „Przepióreczce", napi-
1rnnej wkrótce po prapremierze warszawskiej tej sztuki, 
~rzesłał Borowy żercmskiemu list. Oto jego tekst : 

Wielce Szanowny Panie! 
Z wielkim zakłopotaniem , którego nawet nie mogę 

wyrazić, bo piszę z konieczności w pośpiechu , posyłam 
Panu pierwszy egzemplarz broszurki, który przed chwilą 
dostałem z drukarni. Zakłopotanie moje wynika stąd, 
że, przeczytawszy tę rzecz z musu coś osiem czy dzie
więć razy w korektach, dokładnie i dotkliwie uświado
miłem sobie jej niedostateczność . 

Jest ona w jakichś dwóch trzecich identyczna z arty
kułami drukowanymi w „Warszawiance". Zdecydowa
łem się na ich wydanie „na osobności", bo mi się 
wydawało. że jest w nich kilka rzeczy, których nie za
uważył (czy też może nie powiedział) nikt inny z kry
tyków. Zachętą było dla mnie to, że - jak pośrednio 
przez P atkowskiego, dowiedziałem - Pan przychylnie 
spoglądał na te artykuły i myśl wydania ich w odbitce 
nie wydała się Panu niestosowną. 

Rzecz od początku do końca jest traktowana po dzien
nikarsku. Zasadniczo nie jestem zwolennikiem wyłącz
nego oddawania si ę te j „metod zie". Było to gorącym 
m oim pragnieniem , kiedy publikacja mojej broszurki 
-zos tała postanowiona, zwrócić się do Pana, prosić o go
dzinę rozmowy, wywnętrzyć swoje wątpliwości, wypy
tać s i ę o trafność różnych domysłów, uzyskać podstawę 
do przemyślenia na nowo tych i owych szczegółów (któ
re to w szystkie pragnienia Patkowski streścił mi w jed
nym zdaniu: „trzeba by się pani m a tki spytać"). Nie
s tety, jak przyszło co do czego, oka zało się, że dysponuję 
tak małymi skr awkami czasu i tak nieporęcznie roz
r zuconymi, że niepodobna było o należytym urzeczy
w istn ieni u tego plan u myśleć . Najbardziej (szczerze 
przyznam) zląkłem się tego, że w razie, gdyby Pan 
zachwiał moją pewność co do j akiej ś kwestii albo wska
zał jakieś głups two, które mocno osadziło się w tzw. 
s trukturze artykułów , to nie miałbym może czasu, żeby 
się porząd nie nad tym zastanowić i porobić poprawki, 
a tak miałbym zakłócony spokój sumienia już w czasie 
druku. Wolałem go zostawić (po dziennikarsku) pod 
znakiem zapytania, rozgrzeszając się (po dziennikarsku 
znowu) rozumowaniem: jeżeli są jakieś głupstwa, to 
w każdym razie jest znaczny procent rzeczy z sensem. 

I tak druk bardzo się przewlókł. Zecerzy obchodzili 
w tym czasie ogromnie gorliwie święto Matki Bo!łciej. 
Drukarnia miała jakieś przeszkody. Patkowski wyje
~hał. Nakładcy nie umieli obliczyć papieru. Itp. Pewno 
po świętach dopiero będzie broszurka w księgarniach 
i w teatrze (podobno pozwolono na jej sprzedawanie 
razem z afiszami). 

Bardzo przepraszam za posługiwanie się samowolnym 
skrótem tytułu komedii - nawet na okładce. Ale tytuł 
całkowity trudny jest do manewrowania. Chciałem go 
zresztą wprowadzić do nagłówka broszurki, ale nakładcy 
uznali, że nadto już zrobiłoby się ten nagłówek długi 
i „niekupiecki". 

Łączę wyrazy prawdziwej czci 
W. Borowy 

A oto odpowiedź Stefana Żeromskiego: 

Wielce Szanowny Panie Doktorze! 

Dziękuję z serca za ten prawdziwie przyjacielski dar 
jaki mi Pan nadesłał w postaci broszury. Ze !;ZCzerą 
rozkoszą czytałem artykuły Wielce Szanownego Pana 
o. tern r:iojem sztuczydle, a teraz choć raz w życiu na
cieszę się dosyta swoim szczęściem. K rótko powiem: ta 
książeczka to najwyższa w mym życiu nagroda za 
w szystko com przeżył i przecierpiał. Będę i ·ja pisał 
o roli krytyki teatralnej w Warszawie i moźe choć 
w małej mierze oddam przyjaźń za przyjaźń. 

ściskam serdecznie dłoń Wielce Szanownego i Dro
giego Pana i łączę wyrazy pozdrowienia 

Stefan Żeromski 

Warszawa, Zamek, d. 8. IV. 1925. 

Jesienią tego samego roku uporczywa choroba zakończyła 
życie Stefana Żeromskiego. W dalszym ciągu trwały i trwa
ją polemiki wokół jego twórczości. Rzecz charakterystyczna, 
jak oceny jej ś ci ś le były związane z postawą ideową ich 
autorów. W atmosferze sporów politycznych pierwszych lat 
Polski międzywojennej Żeroms ki nie opowiadał się po żad
nej stronie. Sam dla siebie stanowił własny front ideowy. 
Dlatego też na przykład ani Roman Dmowski, ani Józef 
Piłsudski nie uznawali jego wielkości. Dmowski zachwycił 



się wprawdzie jego pierwszymi nowelami („Rozdziobią nas 
kruki, wrony"), ale już po ukazaniu się „Syzyfowych prac" 
powiedział: - „To już pisarz polski, który częściowo uległ 
obcemu wpływowi". - Oczywiście chodziło tu o „obce wpły
wy" społecznego radykalizmu. Żadnego z następnych dzieł 
pisarza - jak mówił Wacławowi Borowemu - nie doczytał 
już do końca. Zarzucał Żeromskiemu brak porządnego wy
kształcenia, który zbyt łatwo poddawał go „wpływom ludzi 
dużo niżej (? !) od niego stojących, często mało wartościo
wych". Tak oto wódz endecji skwitował nieustający bunt 
pisarza przeciwko krzywdzie i uciskowi społecznemu. 

Nie z większym uznaniem oceniał twórczość Żeromskiego 
Piłsudski, który według relacji Wacława Borowego (prze
kazanej mu przez Józefa Ujejskiego) tak oto krótko i węzło
wato - zgodnie z charakterystyczną dla niego lapidarnością 
sformułowań - określił swój stosunek do twórczości pi
sarza: - „Nigdy mnie nie brał Żeromski. Są piękne miej
sca w „Popiołach" ... Ale i tam brud przemaga". - Słowa 
te w ustach człowieka, który w momencie dojścia do władzy 
zapomniał o swoim pepeesowskim, mocno radykalnym ro
dowodzie ideowym, nie są specjalnie zaskakujące. 

W świetle tych wypowiedzi wodzów dwóch ugrupowań 
politycznych, walczących o rządy międzywojennej Polski 
burżuazyjnej, . głęboko muszą zastanowić słowa jednego 
z ówczesnych czołowych działaczy komunistycznych, Jana 
Hempla: - „Ten wielki artysta niemal do ostatnich chwil 
życia zachował wrażliwość artystyczną, dźwięczał jak cu
downy detektor, odśpiewujący przechodzące nad Polską 
fale dziejowe. Nie rozumiał, niezdolny był rozumieć po
tężnego wiatru od Wschodu, ale wiernie spełniał swą misję 
artystyczną, i;ygnalizował ten wiatr w taki sposób, na jaki 
go stać było". 

Wrażliwość artystyczna Żeromskiego - to wrażliwość na 
nędzę i niedolę człowieka krzywdzonego. To obsesyjne wręcz, 
uparte marzenie o Polsce niepodległej i wolnej oą ucisku 
społecznego, walczące w nim samym z umiłowaniem pełnej 
urody życia. Kiedy widziany obraz rzeczywistości był zbyt 
straszny i dręczący - pisarz szukał ukojenia w mglistej 
wizji „szklanych domów". I znów powracał do upartej walki. 

„Bo takie były jego obyczaje". 
k. k. c. 
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