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„PRZEDWIOŚNIE" NA SCENIE 

Do wielu adaptacji powieści wystawionych na scenie 
tmnowskiej dochodzi jeszcze jedna: „Przedwiośnie" Że
romskiego. 

Ta znana i kontrowersyjna powieść wywołująca zaraz 
po ukazaniu się, jeszcze za życia autora tak wiele sprzecz
nych sądów zdobywa i dziś szerokie kręgi odbiorców nie 
tylko wśród młodzieży szkolnej jako lektura obowiązkowa 
lecz także wśród tych wszystkich czytelników, którzy szu kają 
w l iteraturze pięknej pomocy w rozwijan iu w sob ie myś li 
postępowej i humanistycznego światopog l ądu. 

Główny bohater „ Przedwi ośnia" Cezary Ba ryka j est bo
wiem jednym z nas, jak zresztą niema l wszystkie waż ni ej
S7e posloc ie l iterackie stworzone przez Żeromskiego. 
A „Przedwiośnie", przedstawiając drogę radyka li zującego 
polskiego inteligenta od ognia rewo lucj i w Baku w roku 
1917 do pochod u polskich komunistów na Belweder w roku 
1923, zostawia w świadomośc i myślącego czytelnika trwale 
ślady tej drogi przydatne i dziś . 

Wiadomo, że Żeromski w „ Przedwiośni u" nie agitował 
za przystąpieniem społeczeństwa po lskiego do kom un izmu 
formatu radzieckiego, -lecz święc i e wierzył, że t ropem Ba
ryki wyprowadzi naród z matn i bezideowośc i na otwartą 
przestrzeń, w której na gruzach starego można będzie 
budować to po lskie nowe z tą samą „virtus n i ezłomną", 
którą wykazywali uczniowie Lenina na b udowlach ko
munizmu. 

Doświadcza więc autor swojego Barykę w różnych oko 
licznościach historycznych i w różnych środow i skach: to 
jako żarliwego uczestnika radzieckich mitingów, to jako 
żołnierza polskiego w woj nie polsko -bolszewickiej, to jako 
namiętnego kochanka pięknej Laury, czy zaciekłego po le
mistę z senatorem Gajowcem, by wreszc ie kazać mu iść 
na czele zbuntowanych robotników na Belweder i to 
11atychmiast po nieudanym spotkaniu z Laurą. 

Bardzo krytykowano Żeromskiego za ten pośpiech Ba 
ryki, ale chyba niesłusznie: Baryka jest właśnie bardzo 
konsekwentny w swoich niekonsekwencjach, podlegając 
V\, działaniu przede wszystkim bodźcom emocjonalnym. 

Znamy to? Znamy! 

I u nas odruch ideowy czy moralny często wyprzedza 
akt dojrzałej rozwagi, z czego czasem wynika poży t ek, 
a czasem szkoda. 

Te pobieżne uwagi przypominają , że „ Przedwiośnie", to 
powieść w zasadzie po l ityczna, rezonerska i dyskusyj na, 
jakkolwiek i tu zdołał autor utrzymać właściwe proporcje 
pomiędzy wątkami tzw. prywatnymi a pub licystycznymi , 
dzięki czemu utwór ten jest bardzo interesu j ący i czyte lny. 

Jednakże inscenizator, jak w każdej adaptacji i tu musi 
dokonać wyboru, a j eśli idzie o „Przedwiośnie", to takiego 
wyboru, który by nie zagubił przewodu myś l owego Baryki 
w gąszczu przeżywanych przez niego doświadczeń życ i o
wych. Stąd wyszła więc koncepcja przeniesienia procesu 
my!ilowego Baryki z powieści na scenę w formie monologu 



' wewnętrznego bohatera, który to opowiada czy też komen-
tuje swoje sprawy i jest wtedy narratorem, to znów w nie 
wkracza i jest wtedy główną osobą dziołającą. 

Taka koncepcja z kolei upraszcza urządzenie sceny do 
najniezbędniejszych mebli i rekwizytów, które mają jedynie 
sugerować zmiany miejsca akcji czy funkcji postoci, a nie 
odtwarzać je dosłownie. 

Nad ludźmi „Przedwiośnia" rozpi ęty jest horyrnnt po
kryty plakatami z czasów Rewolucji Październikowej i bu
dowy państwowości polskiej z okresu pierwszej niepod
ległości. Wyświetlane w odpowiednich momentach punkto
wym światłem odpowiednie plakaty wyakcentują elementy 
ideologiczne toczącego się aktualnie dialogu. Grunt, po 
którym chodzą postacie „Przedwiośnia", to teren pokryty 
grudą wiosenną, w której wyżłobione są koleiny obrazują
ce splątane ścieżki polskiej myśli politycznej, a między 
nimi kielkują zielone choć wątłe jeszcze trawki nowego. 

Wydaje ncim się, że w takiej koncepcji i scenerii we
wnętrzny monolog Baryki nie przerywany gongiem i nie 
siekany kurtyną znajdzie właściwy nastrój i zdoła skupić 
uwagę widzów na najistotniejszej problematyce utworu 
zgodnie z zamysłem autora, który nas przecież zobowiązuje. 

K. B. 

WOKOL „PRZEDWIOŚNIA" •) 

Ukazanie się „Przedwiośnia" rozpętało prawdziwą burzq 
wokół książki i pisarza. Nawet „Dzieje grzechu", naj
bardziej spo~ród wszystkich poprzednich sporna i prowo
kująca opinię powieść Żeromskiego, nie wzburzyły do tego 
stopnia i nie wywołały tak gwałtownej reakcji, jak te 
właśnie dzieje Cezarego Baryki. Na pierwszy plan wy
suneły się zdecydowanie polityczne akcenty i sugestie 
utworu; o walorach artystycznych i niedostatkach dzieła 
wypowiadano się ogólnikowo, bądź zbywano je milcze
niem. Wyczucie istotnej wagi wydarzenia było zatem trafne, 
tylko reakcja na zjawisko okazała się po większej części 
niesprawiedliwa, nieuzasadniona albo wręcz krzywdząca 
i zdumiewająco brutalna w bezprzykładnej gwałtowności. 
Głosy umiarkowane i rozsądne, oceny sumienne i wy
chwytujące wnikliwie istotną myśl i intencję utworu utonęły 
w zamęcie nieprzytomnej nagonki, jaką rozpętała prasa 
politycznej i społecznej reakcji. Poziom „dyskusji" i ata
ków był prawdziwie przerażający. Najbardziej intymne 
i prywatne sprawy człowieka stały się przedmiotem pu
blicznego obnażania . Popłynął brudny potok kłamstw, 
nikczemnych oszczerstw i kalumni : określenia „renegat" 
i „wykolejeniec" należały do względnie przyzwoitych 
i umiarkowanych. Pisano o „chamstwie ucruć", o „cuchną
cej kloace „Przedwiośnia", o „baciarstwie literackim", 
o szczególnym jakoby upodobaniu Żeromskiego w scenach 
nierządu. Domagano się publicznie odebrania pisarzowi 
orderu Polski Odrodzonej, jako oszczercy polskich rządów 
i gorszycielowi młodzieży. 

Wszystkie te zarzuty „mora lne" miały, rzecz jasna, zna
czenie najzupełniej drugorzędne; wytyczono przeciw utwo
rowi najcięższe działa, atakując powieść za jej rzekomo 
„wywrotowe" i podżegajace tendencje. W zaślepieniu 
i zacietrzewieniu polemicznym zmącił sie doszczętnie zdro
wy rozsądek i oto dopatrzono się w „Przedwiośniu" myśli 
i pogladów nie istniejących, wyraźnego jakoby opowiedze
nia się pisarza za komunizmem, schlebiania elementom 
wrogim państwu polskiemu, podżegania do rewolucyjnych 
wystąpień. Uprzedzając usłużnie wypowiedzi autora, „od
czytując" jego domniemane projekty puszczano wodze 
tendencyjnym domysłom, kreśląc plany i zarysy dalszych 
cześci „Przedwiośnia". Znalazły się w tych nieprzytomnych 
majaczeniach wszystkie okropności, mogące wstrząsnąć 
i przerazić mieszczucha: triumf „bezbożnego żydostwa", 
„Trocki na Saskim placu" - „zburzenie Częstochowy". Prze
powiadano Żeromskiemu, jak się ma oczyścić z „hańby" 
, . Przedwiośnia", jak ocenzurować i „poprawić" drugie jego 
wydanie i jak napisać dalsze dzieje Baryki. 

Do rosnącego wokół powieści i jej autora zamętu przy· 
czynił się też niewątpliwie sukces jego dzieła w rewolucyi
nej Rosji. Tuż po ukazaniu się „Przedwiośnia" w r. 1925 
książka została sześciokrotnie przetłumaczona na język 
rosyiski, zdobywając nierwykły rozgłos i szeroką poczyt
ność. W prasie radzieckiej pojawiły się recenzje i krytyczne 

•i Tytuł pochodzi od redakcji programu. 



omow1enio o wymownych tytułach: Komunizm w Polsce 
wzrasta, Znamienny zwrot. Artykuły te, podkreślając wszyst
kie niekonsekwencje i złudzenia autora, jego niech ęć do 
rewolucyjnych rozwiązań, jego brok programu w kwestii 
spolecznej, sugerowały przecież, że chąc nie chcąc jest 
,,Przedwiośnie" obiektywnie wsparciem rewolucji, że ostatni 
odruch Baryki wskazuje nieuchronną i nieodwracalną ko
nieczność. Komunistyczno krytyko krajowo nie wyciągnęło 
tok daleko idących wniosków. Podkreślono wyraźną onty
rewolucyjność autora, który odrzuciwszy dawne utopi e 
i naiwne morzenia o szklonych domach, obnażywszy nie 
wystarczalność ewolucyjnego i kompromisowego progra
mu Gajowca, odgrodził się zarazem zdecydowanie od 
perspektyw przewrotu ni e dojąc żadnej „jasnej i kojocej 
odpowiedzi" no tragiczne pytania, jakie postawił w swej 
powieści. Ale krytykom z prawicy społecznej wystarczył 
sukces utworu za wschodniq granicą, by podnieść wrzawę. 
Uostrzeżono w tym sukcesie najoczywistsze potwierdzenie 
własnych pretensji i oskarżeń pod adresem pisarza. 2.e-
1·omski przeżywał całą tę nagonkę głęboko i dotkliwie. 
Wobec wiadomego powszechnie zdziczenia obyczajów 
w życiu publ icznym, mnożenia się objawów brutalnego 
samosądu, obawiał się nawet o bezpieczeństwo własne 
i najbliższych mu osób. No obelgi osobiste odpowiadać 
nie mógł i nie zamierzał, ole pod presją zarzutów po l i
tycznych ugiął się i nie chciał pominąć ich milczeniem. 
„Oświadczam krótko - pisał w l iście otwartym „W odpo
wiedzi Arcyboszewowi i innym" - iż nigdy nie byłem 
zwolennikiem rewolucji . („.) Zawsze, wcioż, dawniej i teraz 
mówię to samo, iż tutaj w Polsce musimy wypracować, 
stworzyć, wydźwignąć, wdrożyć w życie idee, które by 
przewyższyły moskiewskie, które by doły naprawdę i w spo
sób mądry ziemię i dom bezrolnym, które by wydźwignęły 
noszą świętą, wywalczoną ojczyznę no wyżyne świata, 
gdzie jest jej miejsce". (Fragment z książki pt. „Stefan 
Zerom ski"). 
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DIALOG 

Wracam z zebrania komunistów. 

Powinszować znajomości! 
A gdrie morn chodrić? 
Jak to - gdzie masz chodzić. Masz się uczyć 
medycyny. 
Jo teraz od komunistów pobieram lekcje 
wiedzy o Polsce. 
Uczyl Piotr Marcina. 
Nie! Nie! Gdyby nie oni, byłbym ciemny jak 
toboka w rogu. Pon także nie wiesz całej 
prawdy. 
Od was się jej dowiem! 
Tok! Moja matko umarło nie z biedy i nie 
z bicia i nie z samych chorób, lecz z tęsknoty 
za Polsko. Mój ojciec„. Mój ojciec i moja 
matko! A wy, wielkorządcy, coście zrobili 
z tego utęsknienia umierających? Katownię! 
Biją! Biją no śmierć w więzie~ioch ! Kotują! 
Policjant uzbrojony w narzędzie tortur - to 
jedyna ostojo Polski! 
Bluźnisz - młodzieńczel 
Nie bluźnię. Mówię prawdę. Jeślibym zaczął 
„bluźnić" to już do pono nie wrócę. Jeszcze 
raz wróciłem. 

Jeszcze roz? 
Jeszcze raz! Pytom się, czemu nie dojecie 
ziemi ludziom bez ziemi? 
Nie morny pieniędzy no wykup. 
Wykup! Nie stać was no złamanie n~ogno
terii, która już raz pchnęło Polskę w niewolę. 
Czemu gnębicie w imię Polski nie - Polo
ków? Czemu tu tyle nędzy? Czemu kozdy 
załomek muru utkany jest żebrakami? Czemu 
tu dzieci zamiatają z ulic mokry pyl weglo
wy, żeby się wśród tej okrutnej zimy tro
szeczkę ogrzać? 
Czekaj! Zaraz! Za dużo no raz pytań! Po 
kolei! 
No wszystko pon znajdzie wytłumaczenie! 
Wiem! Ale jo nie chcę, nie 7hcę pońsk11ch 
tłumaczeń! Jo chcę zoprzeczen w czynie. 
Dajemy co dzień, zwołno , w trudzie, mało -
ale dojemy. 
Jo teraz stawiam pytania! I pytom się: na 
co wy czekacie? Dol wo'.'1 los w ręce_ ojczyzn~ 
wolną, państwo wolne, krolestwo Jagiellon?~. 
Dał wam ludy obce, ubogie, proste, .abysc1e 
je no sercu tej Mocorki, tej Pani, tej Matki 
ogrzali i do serca jej przytulili. Stolicę wol
ności dol wam w tym mieście! Czekacie! 
Czekacie! Czekacie!, oż wam jarzmo znowu 
nolożo. 
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Nie nałożą! Zginiemy, zanim jarzmo nam na
łożą ! Niedoczekanie ich, żebyśmy na to 
patrzyli! 
Nie wierzę! Wy rajcujecie przyczyny swo1e1 
nowej niewoli. Ginąć będzie za was mądra
lów, jak zawsze - młodzież. Ja przecie wiem 
co mówie bom również za piecem nie sie
dział, gdy

0 

młodzi szli ginąć. To wy pobijecie 
znowu te młodzież - swoją mądrością, bo 
jedyną .,,,;aszą mądrością j es t policjant, no -
i żołnierz . 

Tak, żołnierz ! A ty co jeszcze masz na 
obronę? 
Ja mam jeszcze na obronę - reformy! Re
formy, które b·; przewyższyły bolszewickie 
i niemieckie, które by ludy okrainne od
wróciły twarzą ku Polsce, a nie ku Rosji. 
Ale wy jesteście mali ludzie - i tchórze! 

To jest tylko zniewaga. W tym nie ma ani 
krzty prawdy. 
Boicie się wielkiego czynu, wielkiej reformy 
agrarnej . Musicie iść w ogonie „Europy" . 
Nigdzie tego nie było, więc jakżeby mogło 
być u nas? Macież wy odwagę Lenina, ~eb.y 
wszcząć nowe? Umi ecie tylko wymyslac, 
szkalować, plotkować. Nikt nie myśli o tym, 
żebyście byli bolszewikami, lecz czy pcsiada
cie ich męstwo? 
„Pewnym mestwem ja się nigdy n.ie po
chlubię, ja przed bliźnim drżę męczenstwem, 
w otchłań spychać ja nie lubię". 

To są stare, magnackie, romantyczne teksty, 
którymi się w potrzebie zamaz~je stawiane 
dzisiejsze zarzuty. Nie o męczenstwo chodzi, 
lecz o męstwo postawienia nowej idei. Jaką 
wy macie ideę Polski w tym świecie nowo
czesnym, tak nadzwyczajnie nowym? Jaką? 
Prosiłem cię, żebyś ze mną pracował. Te 
stosy papierów zawierają nową ideę Polski . 
To są stosy papierów i nic więcej. Lud zgło
dniały po wsiach, lud spracowany po fabry
kach, lud bezdomny po przedmieściach. Jak 
zamierzacie ulepszyć życie Żydów stłoczonych 
w gettach? Nic nie wiecie. Nie macie żadnej 
idei. 
Nie o to nam też idzie, jaką ideę marzyciel 
wydłubie ze swego mózgu, pasującą do 
życia jak pięść do nosa, lecz o mądre urzą
dzenie istotnego życia na zasadach naj
mądrzejszego współżycia. 
Nie! Pol sce trzeba no gwałt wielkiej idei ! 
Niech to będzie reforma rolna, stworzenie 
nowych przemysłów, jakikolwiek. c.zyn w ielki, 
którym ludzie mogliby oddychac 1ak powie
trzem. Tu jest zaduch. 

STEFAN żEROMSKI 

Kronika życia i twórczości 

1864 - 1873 

Stefan Żeromski urodził się w Strawczynie (12 km od 
Kie lc) 14 października 186.J r. jako najm1odszy z rodzeń
stwa a zarazem jedyny syn Ojciec, zubożały dzierżawco, 
pochodzący z litewskiej rodziny, zmieniał często miejsce 
pobytu i pracy. W rok po urodzeniu się Stefana rodzino 
przeniosła się do Woli Kopcowej, a następnie na pobyt 
d1 uższy do wsi Ciekoty. W malowniczej ziemi kieleckiej 
spędził przyszły pisarz lata dzieciństwa, do których tyle
kroć później będzie wracał w swojej twórczości literackiej. 
Wzrastał w otoczeniu czterech sióstr, pod opieką subtel
nej, kochającej sztukę mat~i. Józefy z Katerlów. Niezwykle 
głęboka miłość i przyjaźń motki z synem przerwała przed
wczesna śmierć pani Józefy. To pierwsze wstrząsające 
przeżycie odezwie się niejednokrotnie echem w twórczości 
pisarza. Bagaż wspomnień okresu dzieciństwa dopełniła 
atmosfera walki narodowo-wyzwoleńczej. Ziemia kielecka 
odegrała bowiem wybitnq rolę w powstaniu 1863 r. a ro
dzina Żeromskiego, o silnych tradycjach niepodleg!ośc i o
wych , wciągnięta była bezpośrednio w rozgrywające się 
wypadki historyczne. 

1874 - 1883 

Regularną naukę rozpoczął 9-letni Stefan jednorocznym 
kursem przygotowawczym do gimnazjum w szkółce wiej
skiej w Psarach. Gimnazjum kieleckie, w którym znalazł 
się jesienią 1874 r. było s;:kołą rosyjską. Chłopiec uczył 
się tu przez dwanaście lat, do 1886 r. a więc o trzy lata 
zo dużo. Uczniem był bowiem raczej słabym, nieprzeciętne 
wyniki osiągał jedynie w literaturze rosyjskiej i oczywiście 
w języku polskim, który nie był przedmiotem branym pod 
uwagę. Nie uzyskał matury, co zamknęło mu drogę na 
wyższe studia. Natomiast pisać zaczął wcześnie. Już jako 
młodziutki uczeń zadziwić mógł kolosalnie wydajną pro
dukcją literacką (wiersze liryczne, poematy epickie, po
wieści, dramaty, przekłady z literatur słowiańskich) . 

Od śmierci matki (1879) Żeromski zdany byt całkowicie 
na własne siły. W 1881 r. ojciec ożenił si ę ponownie 
(z Antoniną Zeitheimówną). Smierć ojca w 1883 r. za
mknęła pierwszy rozdział życia pisarza. 

1884 - 1889 

Korepetycje, a w czasie wakacji guwernerka po szla
checkich dworach, stały się na długie lata podstawowym 
środkiem utrzymania dla Żeromskiego. Był to nędzny 
i gorzki kawałek chleba. Jesienią 1886 r. z absolutorium 
kieleckiego gimnazjum w kieszeni znalazł się w Warszawie 
1oko słuchacz Szkoły Weterynaryjnej. Ciągłe jednak nie
powodzenia w uzyskaniu pracy, a także pogarszający się 
gwałtownie stan zdrowia (pierwsze objawy choroby, która 



nękała pisarza da końca życia), skłoniły autora „ Syzyfo
wych prac" do wyjazdu z Warszawy. Początkowo składał 
wizyty w dalszej rodzinie na prowincji, następnie zaś roz
począł daleką wędrówkę guwernera poprzez strony ro
dzinne, Sandomierskie, Mazowsze, Podlasie aż po Lubel 
szczyrnę. Doświadczenia z tych lat posłużyły mu jako 
materiał dla wielu wybitnych dziel o tematyce społecznej. 

1890 -1894 

Jesienią 1890 r. objął Żeromski kolejną posad ę guwer
nera u pp. Górskich w Nałęczowie. Miejscowość zachwyci
ła go połączeniem atmosfery uzdrowiska i wsi. Poznał tu 
swą przyszłą żonę, Oktawię z Radziwiłowiczów Rodkie
wiczową. Dzięki jej pomocy na łamach „Głosu" zaczęły 
się pojawiać drobne korespondencje Żeromskiego, a po
tem i większe utwory - cykl „Odruchy", opowiadania 
„Ananke", „Zapomnienie", „Zmierzch", „Niedziela''. Jako 
debiut przyjąć należy obrazek „Ach gdybym kiedy dożył 
tej pociechy", który ukazał się w „Tygodniku Powszech
nym" w 1889 r. 

Po krótkiej podróży do Zurychu przyjął Żeromski posadę 
pomocnika bibliotekarskiego w Raperswil {Szwajcaria). 
dokąd przeniósł się z żoną zaraz po ślubie , w 1892 r. 
Zmiana klimatu okazała się zbawienna dla zdrowia . Praca 
w bibliotece, źle płatna, miała jednak dobrą stron ę -
nieograniczony dostęp do piśmiennych zasobów emigracji. 
Młody pisarz powoli wyrabia sobie pozycję. Powstają 
dalsze utwory: „Oko za oko", „Mogiła", „O żołnierzu 
tułaczu". 

1895 - 1904 

W 1895 r. wyszły drukiem pierwsze książki Żeromskiego: 
„Rozdziobią nas kruki i wrony" w Krakowie, pod pseudo
nimem Maurycy Zych, w Warszawie tom „Opowiadania" -
pod własnym nazwiskiem. 

Tęsknota za krajem, a tJkże zatargi z dyrekcją biblio
teki spowodowały powrót państwa Żeromskich do kraju 
w 1896 r. Pisarz planował rozpoczęcie szerokiej akcji 
oświatowej w rodzinnych Kielcach, co jednak skończylo 
się całkowitym niepowodzeniem. W 1897 r. autor „Ludzi 
bezdomnych" opuszcza niegoscinne Kielce i obejmuje 
nasadę w bibliotece ordynacji Zamojskich w Warszawie. 
Zapowiadało to okres względnej stabilizacji. W 1899 r. 
przychodzi na świat syn Adam. Zarówno kontakty środo
wiskowe. jak i praca literacka idą pomyślnie. W krakow.
skiej „Nowej Reformie" postępuje druk w odcinkach 
„Syzyfowych prac", które ukazały się w tym samym roku 
w wydaniu książkowym. Znalazły tu piękny wyraz żywe 
wspomnienia z lat szko lnych. Powstają kolejno „Lu-dzie 
bezdomni", „Popioły" i dramat „Grzech" . Stan zdrowia 
pisarza gwałtownie się pogarsza. Końcowe partie „Popio
łów" pisał z bolesnym pośpiechem, w czasie krwotoku. 
Głośne drielo zaczęło się ukazywać w 1902 r. na łamach 
„Tygodnika Il ustrowanego", a w dwa lata później otrzy ~ 
mało pos\ać książkową. Sukces „Popiołów" pociągnął za 

sobą uzyskanie trwałej pozycji l iterackiej, niezależność 
materialną, a co za tym idzie - możliwoić wyłącznego 
poświęcenia się pisarstwu. Zakopane, do którego prze
niósł się Żeromski, łączyło zalety uzdrowiska z ciekawym 
środowiskiem. Obok utworów patriotycznych zaczynają 
powstawać inne o walorach czysto artystycznych, np. „Ary
man mści się" (1901). „Powieść o Udalym Walgierzu" 
(1905). 

1905 - 1912 

Rewolucyjne wydarzenia 1905 ' r. zastają Żeromskiego 
w Nałęczowie. Jako prezes i współtwórca Towarzystwa 
Szerzenia Oświaty „światło", organizuje rozmaite insty
tucje socjalne, bierze również czynny udział w działalności 
PPS. W okresie tym powstało szereg utworów pod wpły
wem wypadków burzliwych dni („Sen o szpadzie" 1905, 
„Nagi bruk" 1906, „Nokturn" 1907, „Słowo o bandosie" 
1908). 

Jesienią 1906 r. choroba syna skłania Żeromskiego do 
podróży włoskiej. Na wiosnę 1907 r. jest już z powrotem 
w Nałęczowie. Przeżywszy silnie upadek rewolucji tworzy 
w Zakopanem „Dzieje grzechu" (1908), „Dumę o hetma
nie" (1908) i „Różę" (1909). 

Na rok 1909 przypada nowa podróż - tym razem do 
Francji, która dała pisarzowi wiele pięknych i owocnych 
twórczo przeżyć. Wraca w swej pracy literackiej do ulubio 
nej idei posłannictwa wybranych i ofiarnych jednostek. 
Powstają w tym czasie: „Sutkowski" (1910), „Uroda życia" 
(1912), a dla uczczenia 50 rocznicy powstania stycznio
wego „Wierna rzeka" (1912). 

1913 - 1919 

Po trzech latach pobytu we Francji powraca Żeromski 
przez Kraków do Zakopanego, gdzie zastaje go atmosfera 
przygotowań do wojny. Następuje w tych latach gwał
towna zmiana w życiu osobistym pisarza. Miłość do Anny 
Zawadzkiej. malarki (ilustrowała w Krakowie „Wierną 
rzekę") spowodowała rozstanie się z Oktawią i powtórne 
małżeństwo. Wkrótce potem umiera 16-letni Adam , uko
chany syn Żeromskiego. 

W okresie wojny światowej zrodziły się stopniowo z róż
nych redakcji 3 tomy powieści „Wa lka z szatanem" („Na
wracanie Judasza", „Zamieć", „Charitas"). 

1920 - 1925 

W niepodległej Polsce Żeromski rozpoczął niezwykle 
czynne l iteracko i obywatelsko życie. Przeniósł się do 
Warszawy, gdzie z czasem zamieszkał na Zamku. W 1920 r. 
objeżdża wraz z Kasprowiczem tereny plebiscytowe Warmii 
i Mazur. Stara s i ę m.in. o założen i e polskiego oddziału 
Pen-Clubu. Odkrycie piękna nadmorskich terenów inspiruje 
powstanie „Wiatru od morza" (1922) i „Międzymorza" 
(1922), które w połączeniu z „Wisłą" (1918) tworzą tzw. 
'rylogię morską. Na te lata przypada również okres wzmo-



zonej twórczości dramaturgicznej: („Ponad ś ni eg bielszym 
si~ ~tonę ... " 1921, „Biała rękawiczka" 1921, „ Turo1i" 1923, 
„Uciekła mi przepióreczka" (1924). 

„Przedwioś nie", które ukazało się w 1925 r. ściąg n ę/o 
na pisarza burzę niezadowolenia reakcyjnych kregów 
opinii publ icznej. Do oburzenia przyczyniło się powodzenie 
ksi ążki w Rosji. Pasmo doznawanych przez Żeromskiego 
przykrości pogłębi/a porażka w staraniach o nagrodę 
Nobla. Beznadziejnie chory pisze pod wpływem wspomnień 
swó j ostatni utwór - „Pus1czę jod/ową" (1925). Stefan 
Zeromski umi era nagle 20 li stopada 1925 r. 
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