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Powieści Żeromskiego są pewnego rodzaju symfo
niami psychologicznymi, i na tym to zasadza się ich 
tajemnica kompozycyja. Nieuświadomione, lecz prze
możne i zasadnicze dążenie artyzmu Żeromskiego na 
tym polega, że usiłuje on zestroić wszystkie wzrusze
nia i wszystkie stany duszy ludzkiej w ten sposób, 
aby współbrzmieniem swym wywołały treść głęb
szą od nich wszystkich, w nich wszystkich obecną 
i przenikającą je nawskroś( ... ) Sztuka staje się tu roz
szerzeniem duszy. Czytanie książek tych przeobraża. 
Inaczej się po nich widzi, czuje, inaczej życie własne 
przeżywa. 

Stanisław Brzozowski, 1904 

Cechami talentu językowego Stefana Żeromskiego, 
którymi przechodzi on wszystkich swoich poprzedni
ków są: przede wszystkim wielka zdolność utrzymy
wania w pamięci ogromnych zasobów i niezmiernie 
różnorodnych materiału językowego, oraz wiel\rn 
umiejętność aktywnego nim władania z zachowaniem 
właściwego umiaru, następnie spontaniczność, żywio
łowość, przejawiająca się w zadziwiającej możności 
docierania za pomocą słowa samego, nie obrazów ·
do głębin duszy ludzkiej, dar wstrząsania duszami 
ludzkimi samymi wyrazami nie tylko obrazami. 

Henry~ Ułaszyn, 1926 

O STEF ANIE ŻE ROMSKIM 

Książkę się skończy i trzeba wracać do teraźniejszości. 
Wiemy jak wyglądał ten nawrót do ternżniejszości 
wśród pokolenia krzepiącego się Ogniem i mieczem. 
Drugą falę może nie tak żywiołowego, ale napewno 
glębszego entuzjazmu wywołał pisarz, który nie karmił 
czytelników obrazami chwały, tylko zaczął się szamo
tać z tą ciężką, tą nie do zniesienia przykrą rzeczy
wistością polską. Nawiązywał do przegranych powstań, 
do klęsk, do zgniecionego przez niewolę człowieczeń
stwa w ludziach w Polsce. Uczuciowiec niesłychanie 
wrażliwy nie chciał pomijać żadnego z cierni w ciele 
społeczeństwa, żadnej rany ani choroby. Kładł palce 
rzytelnika w te rany, w te tryby. Rozpalał najbar
dziej dojmującą, jak tortura, wolę pozbycia się na
jeźdźcy, wydobycia się na wolny świat, na słońce. 

Aniela Grnszecka, 1934 



A1e nie tylko On był wtedy w nas - my też byliśmy 
w Nim, widzieliśmy, że nie istnieje w nas ani jedno 
poruszenie duszy, którego Żeromski nie potrafiłby 
zamknąć w swoje samotne słowo - i tak nie znając 
nas, uwiecznił nas jednakże ... 

Nie oszczędzając nam obcowania z klęską i cierpie
niem w żadnej ze swoich książek - w tej trylogii 
Żeromski doprowadził stronę tragiczną do najostrzej
szego chyba napięcia. Faktem jest przecie dziwnym, 
a niewątpliwym, że przez to spiętrzenie cierpień nie 
została naruszona - owszem została raczej spotęgo
wana nasza pewność wartości życia. Mimo wszystko 
i ze wszystkim, co ono niesie. 

Maria Dąbrowska, 1925 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH : 
Bogdan Iwankowski - Kierownik techniczny, 
Antoni Rasiński i Zofia Turgula - Pracownie 
krawieckie. Aleksandra Turgula - Modyst
ka, Jan Kruszwicki - Perukarnia, Włady

sław Makowski - Stolarnia, Damazy Guzikow
ski - Malarnia, Stefan Zandecki - Pracownia 
dekoracy jno - tapicerska, Władysław Mackie
wicz - Modelarnia, Sylwester Korzeniowski -
Pracownia obuwnicza, Florian Grodzki - ślu

sarnia, Dionizy Gabrysiak - Scena, Tadeusz 
Molski - Elektrotechnika. 
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