
TEATR, wspolczesny 
IMl(HIA f OMUHDA 
Wlfft[lń~Klf ~O 



Kierownik artystyczny 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Kierownik literacki · 
TADEUSZ LUTOG}fIEWSKI 

Konsultant programowy 
ANDRZEJ FALKIEWICZ 

! . 

-· 

HENRYK MARKIEWICZ 

O ,,PRZEDWIOŚNIU" 
Walka między nadziejami na reformistyczną przebudo

wę a protestem przeciw nies.prawiedliwości i ostrzeżeniem 

przed rewolucją rozgrywała się dotąd w różnym układzie 

sil wewnątrz poszczególnych utworów Żeromskiego. Na 
samym końcu jego drogi twórczej sprzeczność owa tak 
bardzo wzrasta, że dalsze współistnienie jest już niemożli
we, oddzielają się one od siebie i kształtują ideowo dwa 
diametralnie różne, choć sąsiadujące z sobą w czasie utwo
ry - Przepióreczkę i Przedwiośnie. 

W Przepióreczce (1924) przypomniał Żeromski swe ulu
bione wątki ideowe i fabularne - entuzjazm dla pracy 
społeczno-oświatowej, motyw magnackiej ofiarności na cele 
społeczne, przede wszystkim zaś patetyczny - „takie są 

moje obyczaje" - gest bohatera, który w imię wartości 

nadrzędnych · rezygnuje z własnego szczęścia. Gest ten, jak
kolwiek zasugerowany z dużą zręcznością teatralną, nie 
posiada jednak psychologicznej wierzytelności: jest wła śnie 

zbyt teatralny, dokonuje się zbyt łatwo, choć przecież nie 
tylko niweczy miłość Przełęckiego, lecz jest także jego 
samounicestwieniem moralnym w oczach ludzi najbliż

szych. A jednak Przepióreczka to bodaj najbardziej opty
mistyczny z utworów Żeromskiego. Wielka gra bohatera 
jest bowiem ofiarą skuteczną: ratuje czystość atmosfery 
moralnej kursów, naprawia krzywdę wyrządzoną Smugo
niowi, umacnia zespala realizatorów najdroższej dla 
Przełęckiego idei. 

Przepióreczka to świadome jakby przywołanie dawnych 
złudzeń - po to, by z nimi ostatecznie się rozstać. O wid
mie rewolucji przypomina tu Przełęcki tylko dla przekory, 
by wywołać sprzeciw kolegów; księżniczka zapowiada od-
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budowę na wpół symbolicznego zamku - Żeromski na
reszcie pozwala, by za życia spełniło się marzenie jeg;:i 
bohatera. 

W Przedwiośniu (1925) jest zupełnie inaczej: kiedy 
Cezary Baryka przyjeżdża do ojczyzny, zamiast oczekiwa
nych szklanych domów znajduje nędzne, ohydne rudery 
prowincjonalnego miasteczka. W tej scenie bolesnego roz
czarowania bohatera zamknął Żeromski własną drogę ide
ową, która od optymizmu pierwszych dni niepodległości 

doprowadziła go do najodważniejszej w literaturze owych 
lat powieści-oskarżenia społecznego. Humor, a niekiedy 
nawet nie pozbawione sentymentu upodobanie, z jakim 
Żeromski maluje uroki polskiego dworu, dostatnią bez
troskę ziemiańskiego życia, nie przesiania jednak jego spo
łecznej bezprawności i pasożytnictwa. Prawem kontrastu 
zresztą tym silniej biła w oczy ponura, dręcząca prawda 
o nędzy mas, o ucisku narodowościowym, o bezwzględnym 
terrorze policyjnym. 

Przedwiośnie było wyrazem głębokiego kryzysu ideowe
go. Stąd też nigdzie · Żeromski nie zabiera tu głosu w swo
im imieniu, nie powołuje również postaci, której poglądom 
dawałby całkowitą aprobatę. Cała prawie problematyka 
społeczna utworu pomieszczona została w dyskusjach mię
dzy równorzędnymi - w intencji autora - przeciwnikami. 
We wszystkich występuje Cezary Baryka - wobec prze
ciwników rewolucji proletariackiej jako jej sympatyk, wo
bec komunistów - jako oponent. Dialogi przy tym tak 
rozmieszczone są w powieści, że „ostatnie słowo" i dysku
syjna przewaga należy na przemian to do jednej, to do 
drugiej strony; Cezary jest rzecznikiem autora wtedy tylko, 
gdy oskarża i protestuje: „. .. czemu nie dajecie ziemi 
ludziom bez ziemi? ... Czemu gnębicie w imię Polski nie
-Polaków? Czemu tu tyle nędzy? Czemu każdy załamek 

muru uitkany jest żebrakami? Czemu tu dzieci zmiatają 

z ulic mokry pył węglowy, żeby się wśród tej okrutnej 
zimy troszeczkę ogrzać? ... " 

Umieszczając w sferze mitu Polskę szklanych domów, 
powieść przekreśla dawne utopie społeczne Żeromskiego, 

podważa również reformistyczne nadzieje Gajowca, odrzu
ca perspektywy rewolucji. Jest tylko rozpaczliwym pyta
niem o drogę rozwojową Polski. Sympatie dla rewolucji 
proletariackiej, tej - mówiąc słowami Cezarego Baryki -
„niewątpliwie wielkiej próby naprawy ludzkości", podziw 
dla „odwagi Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć 
stare i wszcząć nowe" - hamował u Żeromskiego lęk 

przed aktywnością mas. Rewolucja - znana przeważnie 
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z relacji i opmu wrogów - przedstawiała mu się przede 
wszystkim jako siła niszczycielska, nie dostrzegał zrodzo
nego z niej nowego świata. Kiedy jednak pisarz mówi 
o własnych ideałach społecznych - zestawia je tylko z ko
munizmem; pod piórem przeciwnika jest to wyraz głębo

kiego szacunku. I jakkolwiek środowisko komunistyczne 
kreśli w Przedwiośniu w sposób krzywdząco jednostronny, 
a częściowo fałszywy, to jedynie wśród komunistów znaj
duje pisarz reprezentantów istotnie nowej i w założeniach 

swych wyższych koncepcji życia społecznego. 
W końcowej scenie powieści widzimy Barykę w po

chodzie komunistycznym idącym na Belweder. Choć autor 
rozwiązania tego nie aprobował, choć starał się jego sens 
ideowy osłabić, 'tłumacząc je nalotem „wiatru od wschodu'", 
\dążąc je z osobistą klęską uczuciową Cezarego - decyzji 
tej przyświadcza powieściowy obraz polskiej rzeczywistości, 
wymowniejszy od argumentów Gajowca. Książka, którą -. 
według własnych słów - autor „chciał zabiec drogę rewo
lucji", pod wieloma względami stawała się jej ideowym 
sprzymierzeńcem. 

(ze wstępu do „Utworów wybranych" 
Żeromskiego, Czytetnik, Warszawa 1961) 

* 
W ogóle w dyskusyjnych i refleksyjnych partiach 

Przedwiośnia spotyka się nieraz akcenty aprobaty dla wiel
kiego prawa moralnego rewolucji, niszczącej krzywdę 

i przemoc człowieka nad człowiekiem, akcenty szacunku 
dla Leninowskiej dalekosiężności idei i odwagi czynu, dla 
bolszewickiej virtus „niezłomnej, która może być omylną 

jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą napra
v:y ludzkości", jak mówi Baryka. I rzecz jasna, że dzisiej
szy sccjalistyczny czytelnik bez wahania wyłuska z dys
kusji powieściowych te właśnie poglądy jako słuszne, 

a więc zwycięskie, tym bardziej, że Żeromski - będzie 

o tym jeszcze mowa - nie tylko przytaczał je . na ogół 

rzt' tel nie, bez zniekształceń i zafałszowań, ale niekiedy 
wyposażał nawet we wszystkie walory emocjonalne swe
go stylu (zwłaszcza w pięknej apostrofie rewolucyjnej mło
dego Baryki skierowanej do zmarłej matki). Ale zwycię

stwo tych poglądów w dzisiejszej recepcji czytelnika 
dokonuje się przede wszystkim za sprawą istniejącego już 

nastawienia odbiorcy. W samej bowiem powieści podwa
żają je kontrargumenty, które posiadają pozorną tylko 
albo bardzo ułamkową słuszność - co jednakże piórem 
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Żeromskiego nie zostało ukazane, a w pełni widoczne jest 
tylko z pozycji marksistowskich. 

* 
Trudno znależć w literaturze polskiej książkę, która 

by wywołała takie wrażenie i tyle polemik, co Przed
wiośnie. w ówczesnych kołach lewicowych - czytamy 
we wspomnieniach z tych lat - Przedwiośnie wywołało 

wrażenie wstrząsające... Byli ludzie, którzy przyznawali, 
że niektóre partie powieści czytali ze łzami w oczach, 
Przedwiośnie stało się jednym ze źródeł rewolucyjnego 
nurtu literatury dwudziestolecia. Ech powieści Żeromskiego 
dosłuchać się można łatwo w takich wierszach Władysława 
Broniewskiego jak Róża czy Do towarzyszy broni. Młody 
Leon Kruczkowski pisze w r. 1925 utwór pod znamiennym 
tytułem Cezarego Baryki elegia na śmierć Stefana Zerom
skicgo. Krytyka lewicy społecznej nie upraszczała jednak 
na ~gół problemu - nie przypisywała Żeromskiemu ideo
lcgii komunistycznej. Zastrzegł się przeciw temu jak naj
wyraźniej Julian Bronowicz w swej odważnej, nowatorskiej 
pracy Stefana Zeromskiego tragedia pomyłek (1926). 

Przedwiośnie nie jest całością skończoną. Nie jest 
zamkniętym etapem rozwoju myśli społecznej pisarza. 

Kiedy po ukazaniu się książki prasa prawicowa roz
poczęła przeciw niemu brutalną kampanię, Żeromski, wów
czas juź schorowany i przybity, obawiający się wręcz 

o bezpieczeństwo osobiste i osób najbliższych ugiął się 

pod presją ataków i obelg; w artykule W odpowiedzi 
Arcybaszewowi i innym odżegnywał się zdecydowanie od 
wszelkich sympatii dla komunizmu. Ale prawie równo
cześnie pisał do Heleny Romer-Ochenkowskiej (16 kwiet
nia 1925): 

Otrzymuję oto list z więzienia w Polsce od siedem -
dziesięciu ideowców z żądaniem wszczęcia dyskusji 
o nowym duchu w Polsce. Wszystko jedno, czy ci Judzie 
są komunistami czy jakimiś innymi. Zapewniają mię 
i świat w liście publicznie drukowanym, iż wierzą 
w potęgę Polski, jakiej nigdy nie było, gdy ich idea 
zwycięży .... 

HENRYK MARKIEWICZ 

(z kstqźkt pt. „»Przeclwtośnte« Stefrma 
żeromsktego". Wyd. Literackie, Kraków 

1953, wyd. I I 1965, wyd . II) 



ARTUR HUTNIKIEWICZ 
I 

DZIEŁO NIEPOKOJĄCE 

Kompozycja powieści, rozłożenie akcentów nie jest za
tem fortunne, a robota artystyczna nie zawsze jednakiej 
i wysokiej jakości. Jak niemal wszystkie dzieła Żerom

skiego, ma ta powieść doskonałe momenty, świetne epizody 
i sceny, nawet miejscami długie i rozległe przestrzenie 
wspaniałej i prawdziwie epickiej narracji, ale jako całość 

jest pisarsko niedopracowana. I jeśli wywołała oddżwiek 

wyjątkowy, dyskusję tak burzliwą i namiętną, jak żadne 
chyba inne dzieło Żeromskiego, to nie tyle jako olśniewa
jące wydarzenie i rewelacja artystyczna, ile jako wystą
pienie polityczne i obywatelskie pisarza, z k'tórego zdaniem 
społeczeństwo liczyć się przywykło. Poruszyło opinię pełne 

niepokojów pytanie o dalszą drogę i przyszłość Polski, pło
mienne oskarżenie, które może nie zawsze znalazło w tym 
utworze pożądany i właściwy kształt artystyczny, ale biło 

przecież i uderzało z kart powieści w zmaganiu się sprzecz
nych racji ideowych, w dyskusjach i sporach bohatera. 
Sąd nad rzeczywistością odrodzonego państwa wypadł su
rowo. To niepokojące dzieło, wyrosłe z najwyższego wzbu
rzenia i noszące w swej nierównej strukturze wyraźne 

ślady duchowego rozdarcia, padało w beznadziejną, roz
paczliwą nicość i smutek ówczesnego życia polskiego jak 
namiętne, gwałtowne, przejmujące do głębi zaprzeczenie. 

* 
Ukazanie się Przedwiośnia rozpętało prawdziwą burzę 

wokół książki i pisarza. Nawet Dzieje grzechu, najbardziej 
spośród wszystkich poprzednich sporna i prowokująca opi
nię powieść żeromskiego, nie wzburzyły do tego stopnia 
i nie wywołały tak gwałtownej reakcji, jak te właśnie 

dzieje Cezarego Baryki. Na plan pierwszy wysunęły się 
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zdecydowanie polityczne akcenty i sugestie utworu; o wa
lorach artystycznych i niedostatkach dzieła wypowiadano 
się ogólnikowo, bądź zbywano je milczeniem. 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 umiarko
wane i rozsądne, oceny sumienne i wychwytujące wnikli
wie istotną myśl i intencję utworu utonęły w zamęcie 

nieprzytomnej nagonki, jaką rozpętała prasa politycznej 
i społecznej reakcji. Poziom „dyskusji" i ataków był 

prawdziwie przerażający. Najbardziej intymne i prywatne 
sprawy człowieka stały się przedmiotem publicznego obna
żania. Popłynął brudny potok kłamstw, nikczemnych 
oszczerstw i kalumnii. Określenia „renegat" i „wykoleje
niec" należały do względnie przyzwoitych i umiarkowa
nych. Pisano o „chamstwie uczuć", o „cuchnącej kloace 
Przedwiośnia", o „baciarstwie literackim", o szczególnym 
iakoby upodobaniu Żeromskiego w scenach nierządu. Do
magano się publicznie odebrania pisarzowi orderu Polski 
Odrodzonej, jako oszczercy polskich rządów i gorszycielo
wi młodzieży . 

Wszystkie te zarzuty „moralne" miały rzecz jasna zna
czenie najzupełniej drugorzędne; wytoczono przeciw utwo
rowi najcięższe działa, atakując powieść za jej rzekomo 
„wywrotowe" i podżegające tendencje. [ ... ] Podpowiadano 
Żeromskiemu, jak się ma oczyścić z „hańby" Przedwiośnia, 
jak ocenzurować i „poprawić" Clrugie jego wydanie i jak 
napisać dalsze dzieje Baryki. 

Do rosnącego wokół powieści i jej autora zamętu 

przyczynił się też niewątpliwie sukces dzieła w rewolucyj
nej Rosji. Tuż po ukazaniu się Przedwiośnia w r. 1925 
książka została sześciokro"tnie przetłumaczona na język ro
syjski, zdobywając niezwykły rozgłos i szeroką poczytność. 
W prasie radzieckiej pojawiły się recenzje i krytyczne 
omówienia o wymownych tytułach: Komunizm w Polsce 
wzrasta, Znamienny zwrot. Artykuły te podkreślając wszy
stkie niekonsekwencje i złudzenia autora, jego niechęć do 
rewolucyjnych rozwiązań, jego brak programu w kwestii 
społecznej, sugerowały przecież, że chcąc nie chcąc jest 
Przedwiośnie obiektywnie wsparciem rewolucji, że ostatni 
odruch Baryki wskazuje nieuchronną i nieodwracalną ko
nieczność . Komunistyczna krytyka krajowa nie wyciągała 

tak daleko idących wniosków. Podkreślano wyraźną anty
rewolucyjność autora, który odrzuciwszy dawne utopie 

naiwne marzenia o szklanych domach, obnażywszy ni.e-
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wystarczalność ewolucyjnego i kompromisowego programu 
Gajowca, odgrodził się zarazem zdecydowanie od perspek
tyw przewrotu nie dając żadnej „jasnej i kojącej odpo
wiedzi" na tragiczne pytania, jakie postawił w swej po
wieści. Ale krytykom z prawicy społeczne.i wystarczył 

sukces utworu za wschodnią granicą, by podnieść wrzawę. 
Dostrzeżono w tym sukcesie najoczywistsze potwierdzenie 
własnych pretensji i oskarżeń pod adrei;;em pisarza. 

ARTUR HUTNIKIEWICZ 

(z książki pt. „Stefan Żeromski", Wie 
dza Powszechna, Warszawa 1963) 

„PRZEDWIOŚNIE;' W OCENIE 
JEZUICKIEGO „ PRZEGLĄDU 

POWSZECHNEGO" 
Ostatnia powieść Żeromskiemu fatalnie się nie udała. 

Nie ze względów literackich! Jako dzieło sztuki jest ona -
naszym zdaniem - lepszą, i to znacznie, od poprzednich 
utworów Żeromskiego [ ... ] Lecz właśnie te wielkie wartości 
literackie Przedwiośnia tym bardziej podnoszą jego fatal
ność. Oby to była powieść licha, niedołężnie napisana! 
Przeszlibyśmy nad nią do porządku, nie przyniosłaby żad
nej szkody. Niestety jest inaczej! [ ... ] Wierzymy Żerom

skiemu, że cel mu przyświecał wielki i szlachetny: w rze
czywistości osiągnął skutek wprost przeciwny, a nie mógł 
osiągnąć innego, bo każde zdanie jego książki, od pierw
szego do ostatniego, wbrew intencji autora, nabrzmiałe jest 
wołaniem o rewolucję komunistyczną [.„] Czy się godziło 

wydawać dziś w Polsce taką książkę [ ... ] Przypuśćmy na
wet, że obraz Polski współczesnej w Przedwiośniu je~t 

we wszystkim zgodny z prawdą, to czy jest rzeczą ro
zumną dolewać oliwy do ognia, j'ątrzyć? [ ... ] Burzyć można 
w jednej chwili, ale by budować, tworzyć, trzeba czasu. 
W długim wysiłku, w pracy, w męce realizują się wielkie 
reformy. Dlatego należy nie jątrzyć rany, ale je koić, uczyć 
ludzi cierpliwości, ich nad miarę zgorzkniałe serce uciszać. 
od myśli o buncie odwracać - oto jakim ma być polskie 
Przedwiośnie. 

W. BEDNARSKI 

(Przegląd Powszechny, nr 496/1925) 
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STEf AN ŻER OMSKI 

, 

PRZED WIO SNIE 
Adaptacja sceniczna: Andrzej Witkowski 

Reżyseria 

ANDRZEJ WITKOWSKI 

Scenografia 

KAZIMIERZ WIŚNIAK 

Muzyka 

WŁODZIMIERZ SZCZEP ANEK 

Praca nad słowem 

JADWIGA GROSSMAN-NARDZEWSKA 

Asystent reżysera 

ANDRZEJ BIELSKI 

premiera grudzień 1968 



OSOBY 

CZĘŚĆ I - SZKLANE DOMY CZĘŚĆ III - WIATR OD WSCHODU 

Cezary Baryka - Edward Lubaszenko I I Cezary Baryka - Edward Lubaszenko 

Ojciec Baryki - Stanisław Szreniawski 

Matka Baryki - Maria Górecka 
Laura - Halina. Dobrucka 

inż . Białynia - Medard Plewacki Szymon Gajowiec - Bolesław Idziak 

Czarny - Andrzej Bielski 
- Andrzej Skupień 

Parień - l\:azimierz Ostrowicz Lulek - Bronisław Wilczek 

Maszynista - Jerzy Nowacki 
Przewodniczą.cy - Andrzej Witkowski 

CZĘŚĆ II - NAWŁOĆ Towarzysz Mirosław - Mieczysław Ostroróg 

Cezary Baryka - Edward Lubaszenko Towarzyszka Karyla - Maria Zbyszewska 

Hipolit - Zbigniew Geiger 
Policjant - Bogusław Kierc 

Laura - Halina Dobrucka 

Karolina - Barbara Marszałek 
- Andrzej Bielski 

Mat.ka Hipolita - Jadwiga Pytlasińska 

Ksiądz - .Jerzy Z . Nowak - Bronisław Wilczek 

Barwicki - Zdzisław Kuźniar - Medard Plewacki 

Macieju ni o - Edward Apa Towarzysze na zebraniu 
- Kazimierz Ostrowicz 

Wojciunio - Lucjan Zitrig 

Jędrek - .Jerzy Janeczek 
- .Jerzy Nowacki 

Lekarz - Jerzy Nowacki - .Jerzy Janeczek 

oraz Bożena Gazewska, Jadwiga Kukulska, Marlena Milwiw, Helena Reklewska. 

Inspicjent Sufler 

Kazimierz Ostrow icz Jadwiga Figiel 



V-Dyrektor JANUSZ PŁAWINSKI 

Kierownik techniczny 

Andrzej Rogulski 

* 

Główny elektryk 

Henryk Janowski 

* 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej 

Eustachia Leś 

Józef Podolski 

* 

Malarskiej i butaforskiej 

Władysław Dach 

* 

Stolarskiej 

Józef Stepek 

* 

Akustyk 

Maciej Prosek 

EWA KORZENIEWSKA 

NOWAT'ORSTWO 
„PRZEDWIOŚNIA'' 

[ ... ] Twórczość Żeromskiego jest dlatego tak sugestyw
na, że jest niezmiernie uczciwa. Autor w każdej następnej 

powieści przezwycięża swe poprzednie przekonania zgod
nie z pewniejszym i prawdziwszym rozumieniem życia. 

Nienaski walcząc wewnętrznie z „bohaterszczyzną" walczył 
nie tylko ze sobą dawnym czy ze swoimi poprzednikami. 
Przezwyciężył on w ten sposób dawny pogląd autora, który 
w samotnej ofiarnej działalności jednostek widział pełną 

możliwość zaradzenia krzywdzie społecznej. 
W Przedwiośniu ta walka z już przezwyciężonymi 

przez autora przekonaniami przyjęła inne formy. Jak 
słusznie zauważył Markiewicz, w Przedwiośniu występuje 

system „dwóch racji" reprez~ntowanych przez Gajowca 
i Cezarego. Nie ulega wątpliwości, że Gajowiec wyraża 

wiele przekonań Żeromskiego, ale .przekonań, które zostały 
przezwyciężone przed okresem Przedwiośnia. W Snobizmie 
i postępie i Turoniu Żeromski istotnie tak, jak to przy
pisuje Gajowcowi, pragnął „w ( ... ) obraz rzeczywistości ( ... ) 
tchnąć ducha proroków i apostołów, którzy za czasów nie-

. woli nie dawali usnąć na wieki tworowi nieszczęsnemu, 

noszącemu nazwę narodu polskiego". 
Był to bowiem okres, w którym autor usiłował zasto

sować do współczesnej mu rzeczywistości ideały Mickie
wicza, ideologię Towarzystwa Demokratycznego i socja
lizm;i utopijnego. Wówczas też ulegał sugestii teorii „re
wolucji moralnej" Abramowskiego. 

Wszystkie te koncepcje, reprezentowane w Przedwioś

niu przez Gajowca, przeciwstawiały rewolucyjnej ideologii 
proletariatu reformistyczne ideały burżuazji. Ich podsta
wowym założeniem był solidaryzm narodowy. Żeromski 
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w Przedwiośniu pokazał dwie klasy walczące i dwie różne 
ideologie. Tym samym zerwał z utopią solidaryzmu i skazał 
Gajowca na obronę pozycji, którym zaprzecza treść utworu. 
O tym, że światopogląd Gajowca jest już obcy żeroms

ldemu, świadczy również przekonująca siła dowodów Ceza
rego, wskazuje na to zakończenie powieści i opowiedzenie 
się Baryki po stronie demonstrantów. Poza tym autor od 
siebie wypowiada krytyczne uwagi, które demaskują sens 
działalności Gajowca. 

Książka Gajowca - mówi Żeromski - miała być na
bita faktami, naładowana Jak nabó.J. Do kogo . to on 
zamierzał nią strzelać, kogo tym dziełem poraz1c, kogo 
obalić, a kogo obronić i podżwignąć . · 

Na tle porównania z poprzednimi utworami Żerom

skie.go wydaje się, że Cezary odgrywa tu taką rolę w sto
sunku do Gajowca, jaką spełniał Nienaski wobec Judyma 
i siebie samego z lat młodzieńczych. Jest krytykiem i opo
'nentem, któremu autor przyznaje słuszność. 

W Watce z szatanem konflikt rozgrywał się wewnątrz 

bo)1atera, ponieważ dotyczył tylko sposobu, w jaki jed
nostka może zaradzić złu społecznemu. Nie mogło więc 

być wątpliwości, że póżniejsze koncepcje Nienaskiego zwy
ciężają. Konflikt Przedwiośnia jest konfliktem historycz
r.ym, dotyczy pokazanej przez autora walki klas, dlatego 
musi mieć dwóch przeciwników reprezentujących różne 

ideologie, ale w obu utworach widać, komu i kiedy autor 
przyznaje rację. W najsilniejszej, poza zakończeniem, scenie 
Przedwiośnia, w której Baryka rzuca oskarżenie Polsce 
burżuazyjnej - całkowite zwycięstwo jest po jego stronie. 
On wypowiada te pytania, które powtarzały się wielokrot
nie w publicystyce Żeromskiego i które pojawiły się już 

w W aice z szatanem. 
Te ostre ookarżenia są po prostu zebraniem i sfor

mułowaniem obrazów życia występujących od dawna 
w twórczości Żeromskiego. Rozproszone jako fragmenty 
różnych utworów nie uderzały tak swą rewolucyjną siłą. 

Tutaj, w ustach Cezarego, pełne pasji uczuciowej, wyra
żone w formie zapytań i zdań wykrzyknikowych, stały sit: 
wielkim oskarżeniem ustroju Polski. Były - to trzeba 
sobie jeszcze raz uświadomić, aby zrozumieć rewolucyj_ność 
twórczości Żeromskiego - zawarte od dawna w wielu jego 
utworach. Nowa jest tylko konsekwencja w wyciąganiu 

wniosku z faktów wielokrotnie pokazywanych. Żeromski 

w Przedwiośniu doprowadził swą sprawiedliwą krytykę 

ówczesnej sytuacji w Polsce do tego kresu, poza którym 
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pozostawało już tylko rewolucyjne podjęcie walki. Zwąt
pienie w możliwość reform i w ich skuteczność prowadzić 
mogło do dwóch rozwiązań: pogodzenia się z rzeczywistoś
cią - co uczyniło wówczas wielu pisarzy - lub opowie
dzenia się po stronie tych, którzy mają odwagę zburzyć 

stary porządek. To oznaczały słowa Cezarego: 

Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dziel.o .niez
nane zburzyć stare i wszcząć nowe? ( ... ) Mac1ez wy 
w so'bie zawzięte męstwo tamtych ludzi, virtus - niez
łomną, która może być omylna jako rachuba, lecz Jest 
niewątpliwie wielką próbą naprawy ludzkości? 

W porównaniu z poprzednimi utworami Żeromskiego 

Przedwiośnie zawiera dwa rodzaje obrazów pokazujących 
rzeczywistość. Jedne z nich występowały w bardzo po
dobnym kształcie wielokrotnie i od dawna. Drugi rodzaj 
scen o treści graniczącej z rewolucjonizmem, ściśle zwią

zanych z nowym problemem widzenia i interpretowania 
zjawisk społecznych, pojawia się w Przedwiośniu po raz 
pierwszy. Do scen nieomal że konwencjonalnych trzeba 
zaliczyć' przedstawienie życia we dworze, opisy wsi, nędzy 
żydowskiej i wiele innych. Te silne wzruszeniowa elementy 
wielu utworów Żeromskiego w Watce z szatanem były 

nawet szerzej rozwinięte i wydobywały więcej jaskrawych 
szczegółów charakteryzujących sytuację. Mimo tego dopiero 
w Przedwiośniu nabrały one akcentów rewolucyjnych 
i stały się bezwzględnym oskarżeniem ustroju. 

Na to, że mogły one spełniać tę nową rolę, złożyło 

się kilka przyczyn. Po pierwsze, wystąpiły 1W nowym kon
tekście układu dwóch klas walczących ze sobą; wystąpiły 

więc w sąsiedztwie takich scen, jak rewolucja w Rosji , 
pochód na Belweder, katowanie więżniów politycznych, co 
musiało wpłynąć na zmianę ich sensu i treści. Po drugie, 
stały się argumentami w walce dwóch światopoglądów, 

argumentami przemawiającymi za słusznością ideologii 
rewolucyjnej. Po trzecie, autor podporządkowując je na
czelnej koncepcji utworu zastosował inny rodzaj ich inter
pretacji. W dotychczasowej twórczości realistyczne obrazy 
życia miały przemawiać bądż siłą przedstawianych faktów, 
bądź też siłą nastroju uczuciowego, często - jak np. 
w Dziejach grzechu - graniczącego z nieprzekonywającym 
melodramatyzmem. W Przedwiośniu autor stosuje zupełnie 
inną technikę pisarską, która najwyraźniej uwidacznia się 

w „Nawłoci". Pisarz pokazuje życie ziemian, dostatki i roz
kosze tego sposobu egzystencji w oświetleniu lekko sa ty
rycznym. Brak tu ostrych oskarżeń, patetycznych wykrzyk
ników, bezlitosnej krytyki. Na plan pierwszy zostaje wy-
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sunięta jałowość, wegetatywność i egoizm tego trybu życia. 
Przy powierzchownej, śledzącej tylko przebieg akcji lektu
rze można by sądzić, że zachodzi duża różnica pomiędzy 

bezwzględną odautorską krytyką warstw posiadających, 

przeprowadzoną w Walce z szatanem, a tym, niemal ponęt
nym życiem mieszkańców Nawłoci. Podobnie zresztą nędza 
wsi i biedoty żydowskiej, dola bezrolnych występują 

o wiele wyraziściej w poprzednich utworach Żeromskiego . 

Mimo to właśnie Przedwiośnie zawierało te, natych
miast przez publiczność i krytykę przedwojenną dostrze
żone, elementy rewolucjonizmu. Zadecydowała o tym nie 
tylko postać Baryki i nowe obrazy rzeczywistości wypeł

nione rewolucyjną treścią. Na taką wymowę powieści 

wpłynął w dużym stopniu sposób, w jaki autor zinter 
pretował przedstawiane wydarzenia. Oceny tych zjawisk 
dokonuje tu Baryka, który chociaż nie reprezentuje sta
nowiska konsekwentnego rewolucjonisty, jednakże po do
świadczeniach w Baku i ówczesnej sympatii dla rewolucji 
rosyjskiej inaczej widzi polską rzeczywistość niż poprzedni 
bohaterowie Żeromskiego. Tamci szukali sposobu,' w jaki 
dałoby się zreformować stosunki społeczne. Baryka, cho
ciaż pozbawiony jest świadomości i konsekwencji ideowego 
rewolucjonisty, ocenia rzeczywistość porównując ją z wy
darzeniami w Rosji. W Nawłoci co pewien czas, jak na
trętny refr~n, powtarzają się takie słowa lub myśli Ce
zarego: 

Strzeż się, bracie! Pilnuj się! Za tę jedną srebrną 
papierośnicę, za posiadanie kilku srebrnych łyżek, ci 
sami, wierz mi, ci sami, Maciejunio i Wojciunio, Szy
mek i Wałek, a nawet ten Józio - Józio! - wywleką 
cię do ogrodu i głowę ci rozwalą siekierą. 

Kiedy indziej Cezary myśli o życiu w Nawłoci: 

A ci tutaj wszyscy są tak pewni swego. Do licha! 
Nic nie widzieli, co jest, co bywa na świecie, a tak są 
pewni swego... · 

W rozmowie z Karoliną Baryka tak określa ten- zawsze 
. u Żeromskiego bierny lud: 

Cóż to za cierpliwy lud! Lecz przyjdzie chwila, że 
rozum w ten lud wejdzie. Rozum się pchać będzie 
drzwiami i oknami do tych chat i legowisk. 

Na Chłodku nędza chłopów i ich pokora wobec życia 

takie myśli wywołuje w Cezarym: 

Zbuntujcież się, chłopy potężne, przeciwko swemu 
sobaczemu losowi! 

Ten rodzaj interpretacji jest zupełnie nowym elemen
tem w twórczości Żeromskiego. Cezary komentuje właści-

18 

wie wszystkie te obrazy Przedwiośnia, które pojawiały się 
JUZ dawniej w twórczości Żeromskiego, natając im nowy, 
bardzo ostry społecznie sens. W podobny sposób za pomocą 
zdecydowanych słów Cezarego: „Policjant uzbrojony w na
rzędzie tortur - to jedyna ostoja Polski'', autor przezwy
cilęża swój własny obraz policjanta pokazanego jako ofiara 
władzy. Jest to przezwyciężenie sięgające w najistotniejsze 
elementy dawnej ideologii Żeromskiego, rozbija bowiem 
ten rodzaj humanitaryzmu burżuazyjnego, który usiłował 
oddzielić człowieka od społeczeństwa i roli, jaką w nim 
pełni. Baryka w tej scenie reprezentuje nowy typ huma
nitaryzmu, występującego w obronie klasy robotniczej i jej 
przywódców katowanych w więzieniach sanacyjnych. Ba
ryka nie tylko więc interpretuje rzeczywistość, ale spełnia 
w utworze tę samą rolę, którą spełniał Nienaski w sto
sunku do dawnych koncepcji Żeromskiego. 

· Tutaj występuje JUZ trzecia funkcja Cezarego 
przeciwnik Gajowca jest interpretatorem rzeczywistości po
kazanej przez autora i równocześnie w wielu scenach, poza 
dyskusjami z Gajowcem, staje się krytykiem dawnych 
koncepcji Żeromskiego. Ta jego funkcja uwidacznia się 
najsilniej wówczas, kiedy demaskuje ostatni ze szlachet
nych mitów Żeromskiego - mit „szklanych domów". 

Konfrontacja mitu z rzeczywistością rozpoczyna się od 
pierwszych słów Seweryna Baryki. Cezary wręcz wątpi 
w to, czy krewny, inżynier Baryka, w ogóle istnieje. Potem 
pyta ojca, czy widział on hutę, i z ironią stwierdza, że 
nie bardzo wierzy, aby „nowa cywilizacja mogła się zacząć 
od jednej szk.lanej huty". - „Jakaś - mam wrażenie -
krucha i ła·two tłukąca się cy;wilizacja" - dodaje, pozornie 
przekonany argumentami ojca . Wszystkie dalsze wywody 
ojca przecina ironicznymi lub kpiącymi uwagami. W pew
nym miejscu powiada: „Marzenia, marzenia", w innym: 
„Jakoś ta cała cywilizacja idzie u ciebie, ojcze, sposobem 
cokolwieczek fajerwerkowym". W zakończeniu rozmowy 
Cezary już nie kpi, lecz walczy z marzeniami ojca -
przeciwstawiając )ego utopii swe rewolucyjne przekonanie, 
że „dopóki łotrostwo kradzieży dawnych bogactw nie jest 
wygubione na całym świecie" - filantrop nie ma na nim 
nic do roboty. Dyskusja o szklanych domach tocząca się 
między ojcem a synem staje się od tego miejsca walką 
dwóch światopoglądów - walką, w której Cezary wygłasza 
to · najbardziej bolesne dla humanitaryzmu Żeromskiego 
stwierdzenie, że gdy nie ma innego wyjścia, należy zabijać. 

Łotra w człowieku trzeba siłą wydusić, a gdy się nie 
poddaje - zabić. 
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Po raz drugi demaskuje Cezary mit „szklanych do
mów" zestawiając go po przekroczeniu granicy z widokiem 
brudnej, nędznej wsi polskiej. 

Te wszystkie fakty zdają się wskazywać na to, że racje 
Baryki i Gajowca nie są równorzędne i że funkcja, którą 
Cezary pełni w utworze, czyni zeń właściwego bohatera 
Przedwiośnia. Drugą konsekwencją tej interpretacji jest 
zatarcie różnic między występującymi od dawna w dzie
łach Żeromskiego obrazami rzeczywistości - a scenami 
nowymi, takimi jak katowanie komunistów czy opis rewo
lucji. Obrazy w dawnych utworach służyły wnioskom 
o charakterze reformistycznym - miały, pokazując rzeczy
wistość, budzić dążenie do jej przekształcenia. W Przed
wiośniu wszystkie sceny, zarówno te, które zawierają 

w swej treści ładunek rewolucyjny, jak i te tradycyjne, 
po zinterpretowaniu przez Cezarego stają się ostrym i bez
kompromisowym oskarżeniem polskiej rzeczywistości. To 
przede wszystkim zadecydowało o rewolucyjności Przed

wiośnia[ ... ] 

EWA KORZENIEWSKA 

(z rozprawy pt. „ Od Walki z szatanem 
do Przedwiośnia" w monografii z bioro
wej „Stefan Żeromski", IBL - Czytel-

nik, Warszawa 1951) 

Na stronach 3, 6, 10 i 22 - zdjęcia z inscenizacji „Ró
ży" Żeromskiego w Teatrze Współcze1mym, w reżyserii 

Andrzeja Witkowskiego, oprawie scenograficznej Kazimie
rza Wiśniaka: 
s. 3 - na pierwszym planie Zdzisław Kuźniar (Oset) 

i Eliasz Kuziemski (Naczelnik), 
s. 6 - Halina Dobrucka (Krystyna), 
s. 10 - Eliasz Kuziemski (Naczelnik) Edward Lubaszen-

ko (Czarowic), 
s. 22 - Zdzisław Kuźniar (Oset) 

fot. Grażyra Wyszomirska 

LEON KRUCZKOWSKI 

ŻER OMSK[ 
WOBEC REWOLUCJI 

[ ... ] Niezrozumienie mechanizmu dziejów, niedostrzega
nie nowych sił społecznych, rosnących w codziennej walce 
klasowej, załamywało linie realizmu w twórczości Żerom

skiego, podobnie jak „tołstoizm" zamącał wielkie, klasyczne 
linie realizmu Lwa Tołstoja . W ten sposób „żeromszczyzna" 
stała się na długie lata pojęciem oznaczającym nie tyle 
lub nie tylko pewien „styl" literacki, ile przede wszystkim 
pewien rodzaj drobnomieszczańsko-inteligenckiego „bun

. tarstwa" - bez rewolucyjnych konsekwencji. Stąd już 

jeden krok tylko do przeciwdziałania rewolucji. Istotnie, 
gdzie do głosu dochodził Żeromski-ideolog, tam prawie 
zawsze, szczególnie po roku 1917 rozlegało się wołanie 

o „zabiegnięcie drogi rewolucji". Ilekroć twórca Ludzi bez
domnych opuszczał grunt swego bezpośredniego doświad

czenia społecznego -. myśl jego zawisała najczęsc1eJ 

w idealistycznym podniebiu reformistycznej utopii i tych 
wszystkich złudnych wyobrażeń i niezdarzonych pomysłów , 

o których pod koniec życia sam miał napisać z bolesną 

szczerością : 

„Moje rozumienie było zawsze pomyłką ... Wszystko 
zawsze inaczej wypadało, niżem zamierzył, przewidział, 
obliczył. Wszystko inaczej się stało , niżem wyjaśnił. Poza 
moim logicznym wywodem wszystko szło stronami, swo
ją własną drogą". 

A jednak, mimo całą swoją utopijną programowość 

społeczną płynącą z lęku przed przewrotem i towarzyszą
cym mu rzekomo zniszczeniem dorobku kulturalnego, Że

romski instynktem rzetelnego pisarza-artysty wyczuwał 

niekiedy siłę twórczą i prawdę wewnętrzną rewolucji pro
letariackiej. Wyczuł je zwłaszcza w godzinach najcięższej 

dla siebie próby, kiedy obnażająca się brutalnie rzeczy
wistość pierwszych lat Polski ziemiańsko-kapitalistycznej 

coraz dotkliwiej zaprzeczała jego dotychczasowej ideali
stycznej wierze w zniweczenie starego zła społecznego 

przez automatyczne niejako działanie „cudu niepodległości". 
To on właśnie - jedyny spośród wszystkich pisarzy pol-
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skich swego pokolenia - miał wówczas odwagę nazwać: 

Rewolucję Październikową „wielką próbą naprawy ludz
kości". To on, niezdolny odczuć kadenowską „radość z od
zyskanego śmietnika ojczystego", do wielkorządców tamt~j 
Polski, Polski Piłsudskiego i Dmowskiego, wołał ustami 
Baryki: 

„Jesteście Judzie mali i tchórze!„. Boicie się wielkie
go czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany 
starego więzienia. Musicie iść w ogonie „Europy". Nig
dzie tego nie było, więc jakże by mogło być u nas? Ma
cież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, 
zburzyć stare i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, 
szkalować, plotkować.„ Polsce trzeba na gwalt wielkiej 
idei! Niech to będzie reforma rolna, stworzenie nowych 
przemysłów , jakikolwiek czyn wielki, którym ludzie mo
gliby oddychać jak powietrzem. Tu jest zaduch„. waszą 
ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Polskę przełaj
daczyli : „jakoś to będzie!" 

Rzecz znamienna, na którą kiedyś zwróciła juź uwagę 

krytyka radziecka: Cezary Baryka jest pierwszym 
i ostatnim zarazem bohaterem Żeromskiego wyzwolonym 
z programowego „samotnictwa", ukazanym w ostatniej 
najwymowniejszej scenie Przedwiośnia w szeregach tłumu 
robotniczego, idącego na Belweder. „Samotnikiem" jest 
w Przedwiośniu - po staremu - utopista Gajowiec.„ 

Czy to znamienne przesunięcie i cały demaskatorsko
-oskarźycielski, główny .i najdobitniejszy nurt Przedwiośnia 
pozwala ocenić ostatnią powieść żeromskie,go jako sygnał 

zachodzącego w jego twórczości pod koniec źycia jakiegoś 

istotnego przełomu ideowego przełomu w kierunku 
rewolucyjnym? 

Faktem jest bezsprzecznym, źe w najgłębszym odczuciu 
pisarza rzeczywistość Polski burźuazyjnej zagroziła całemu 

systemowi jego wierzeń społecznych. Tym razem pisarz 
nie znalazł na nie źadnego ze swoich zwykłych, reforma
torskich rozwiązań, twarde i namiętne racje Baryki w kul
minacyjnej rozprawie z Gajowcem wyraźnie górują nad 
mrzonkami starego utopisty. Nad Przedwiośniem pozostał 

draźniący dla burźuazji polskiej znak zapytania , za który 
zapłacono Żeromskiemu kampanią wściekłości i obelg. 
Burźuazja oczywiście myliła się. Przedwiośnie nie było 

powieścią rewolucyjną, lecz burźuazja nie myliła się czując 

instynktownie niepokój wobec wstrząsów rewolucyjnych, 
które powieść ta sygnalizowała. 

[ ... ] Prawda społeczna twórczości Żeromskiego prze
mawia najdobitniej tam, gdzie najsilniej przemawia jej 
prawda artystyczna: w niezapomnianych, przejmujących na 
zawsze obrazach człowieka cierpiącego, w realistycznych 
obrazach je,go niedoli społecznej i narodowej. 
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W ogniu doświadczeń ostatnich dziesięcioleci wietrzeje 
i kruszy się filozofia i publicystyka Żeromskiego, obnaża 

się jałowość jego reformistycznych utopii, odsłaniają się 

jego omyłki i zabłąkania myślowe, do których sam się 

przyznawał. 

Pozostaje jeden z wielkich, walczących humanistów 
naszego pi śmiennictwa, sam po wielokroć wspominający 

z rad ością i dumą najjaśniejsze karty jego postępowych 

tradycji: światły szermierz w walce z obskurantyzmem 
i zacofaniem, z fanatyzmem religijnym i rasowym, z upo
śledzeniem socjalnym kobiety. 

Pozostaje nieubłagany tropiciel krzywdy i niesprawie
dliwoś ci, obłudy społecznej i egoizmu, „połaniecczyzny" 

i „dulszczyzny" - jeden z głównych w literaturze naszej 
oskarżycieli obszarniczo-burżuazy jnego systemu eksploa ta
cj i i poniżenia człowieka . 

Pozostaje głęboki, żarliwy patriota, przenikający dzieje 
narodu w poszukiwaniu za najwyższymi w nich wzlotami 
myśli, które znajdował nie w magnackiej polityce „wschod
niej", nie w podboju bratnich narodów słowiańskich, lecz 
w utrzymaniu i obronie rdzennych ziem zachodnich, Śląska, 
P om orza, Warmii i brzegów Bałtyku. 

Pozostaje pisarz, który - jak mało kto - umiłował 

piękno języka ojczystego i jego ludowe żródła, przeciw
stawiał się zawsze kosmopolitycznemu snobizmowi w sztuce, 
pisarz, który całą swoją twórczością wierny był własnemu, 
młodzieńczemu wyznaniu : 

„Obrzydła mi już zgniła filistria „klas wyższych".„ 
Zwracam się tam, gdzie jest niezgłębiona rozmaitość, 
wiecznie zmieniająca formy życia, niezbadany jak przy
roda świat - do ludu . I jako człowiek, i jako artysta 
znajduję tu wszystko, czego szukam: fakty , chwytające 
za serce, piękna i ciekawości zaspokojenie". 

I liryk, liryk niezwykły, znający - jak mało kto 
poruszenia bolesne i radosne wnętrza ludzkiego o głębo

kich związkach z ojczystą przyrodą. 
Pozostaje pisarz, namiętną miłością związany przez 

całe swoje twórcze życie z losami narodu - bardziej niż 
z losami swojej klasy! - żarliwy zarazem marzyciel 
o lepszej, szczęśliwszej ludzkości: pisarz, nie rozumiejący 

w pełni trudnych dróg do tej szczęśliwszej ludzkości wio
dących, ale bezlitośnie odważny w tropieniu zastanego 
zła, pisarz, którego pasja twórcza zbieżna była - często 

wbrew jego mniemaniom - z dążeniami sił walczących 

tuż obok niego o sprawiedliwość i postęp społeczny, o .znie
sienie wyzysku człowieka przez człowieka, o braterstwo 
i przyjażń narodów. 
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