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Wczesne dromoty Żeromskiego - mlodzieńczy „Grzech", 
„Różo", „Sulkowski" , spotykoly się z przyjęciem no ogól 
chłodnym i dosc powściągliwym . „Grzech", wyslony ongiś 
na konkurs „Kuriera Warszowskiego", nie doczeka! się 
choćby wzmianki, a zniechęcany debiutant do końca życio 
nie odważy! się go nawet wydać. „Różo" było dramatem 
wybitnie niescenicznym. „Sulkowski" z największą trudno
ścią dowal się przystosować do wymogań teatru, a roto
wała go właściwie wspaniale kreacja znakomitego aktora. 
To Osterwo zabłysnął i oczorowal w roli glównej i tym 
osiągnięciem aktorskim utrwali! pozycję dramatu w reper
tuarze teatru narodowego. 

Autor, co nie bardzo sobie rodził z kompozycją po
wieści, tym więcej miol kłopotów z rygorami dramatu, 
któr'ych nie podobno wyminąc. Utwory byly rozwlekłe, po
szczególne motywy treściowe, traktowane liryczn ie lub po 
epicku, rozrostaly się w dlużyzny, ujęte w formę monolo
gów. W ich zaledwie gubił się i ginął niemal doszczętnie 
nerw dramatyczny. Zamiast widowiska scenicznego o żywej, 
frapującej intrydze powstawały obrazy luino z sobą zwią
zane i zastygłe w bezruchu. 

Żeromski miel zopewne świodomośc tych niedostatków, 
niemniej lubił się wyrożoc z przekąsem o znanych nie od 
dziś ze swych osobliwych i wygórowanych wymagań kryty
kach i recenzentach warszawskich, co to zawsze wszystko 
wiedziq najlepiej. W zmienionych warunków pokusił się 
jednak o przelomonie owej „zmowy' ' znawców i ekspertów 
sceny. W wolnym państwie dostęp do widowni był no 
pewno lolwiejszy. Teatr gworontowal szybkie i dorażne 
oddziolywanle, a w okresie szczególnego rozkwi tu własnej 
twórczości publicystycznej Żeromski - społeczn i k do bez· 
pośredniego kontaktu i wplywu no publiczność przywiązy
wał wyjątkową wagę i znaczenie. Pierwsze lota niepodle
głości są przeto okresem wzmożonych wysiłków dromoto
pisorzo. Powstają wtedy tuż po sobie „Ponad śnieg biel 
szym się stanę.„ " (1921), „Biało rękawiczko" (1921), 
„Turoń" (1923) i „Uciekła mi przepióreczko„." (1924). 

Wszystkie te dramaty dowodziły bezspornie, że autor 
poczynił znaczne postępy w zakresie oponowania zasad 
techniki dramatopisarskiej. A jednak 1 teroz zastrzeżenia 
i obiekcje krytyki nie byly pozbawione realnych podstaw. 
Dwa były przede wszystkim fundamentalne niedomagania 
teatru Żeromskiego . Pierwsze - to nieumiejętność czy nie
moinośc ograniczenia się i skup1eno no jednej sprawie, 
jednym motywie, co jest naturalnym postulatem dramatu, 
oraz utrzymywania utworu w jednej tonacji i klimacie. 

Drugi błąd generalny wszystkich tych dramatów to nie
bywała słabość motywacji wewnętrznej przebiegu zdarzeń. 
W dramacie żądamy mocnych i przekonywających uzasad
nień. Odczucie tragizmu sytuacji czy też wiara w możli
wość odwrócenia tragicznego biegu wydarzeń wywiązać 
się moie jedyn ie z. u świ adom ienia sobie nie dojącej się 
uchylic konieczności takiego włośnie, jakie dramat po
kazał, następstwo faktów. 

W teatrze Żeromskiego nazbyt częsta wzniosłość i praw
dziwa poezjo wielkich uczuć i wspaniałych idei kojarzy się, 
z oczywistą szkodą dla całośc i, z melodramatem. Melo
dramat jest teatrem plytkich i niewybrednych gustów, ckli
wych, sentymentalnych wzruszeń, sensacyjnych i jaskrowych 
elektów. W „Białej rękawiczce" morny wlościwie wszystko, 
czego może pożądoc publiczność szukająca przeżyc ła
twych i powierzchownych, ale jednocześnie no tyle „nie
zwyklych" i „frapujących", by zdolne były 'przykuć uwagę 
no trzy godziny wieczornego spektaklu. Mamy więc tutaj 
hrabiów I bandytów, cmentarz i knajpę, patetyczne śluby 
i sceny mordu, symbole honoru I dom publiczny. Colo to 
„awanturo" w 3 aktach z prologiem i epilogiem świadczy 
ponad wszelką wątpliwość, że i największym twórcom przy
trafiają się niekiedy żenujące potknięcia i pomyłki. 

No tle tej dramaturgii dość skromnego wymiaru wybija 
się ostatni utwór sceniczny Żeromskiego, komedio w 3 
aktach „Ucieklo mi przepióreczka „". Zdobyło sobie uzna
nie od pierwszego momentu, zawsze uchodziło zo naj
doskonalsze dzieło teatralne pisarza . 

( ... )zbiegają się w tej komedii raz jeszcze 1 podoją 
sobie ręce stare, dawne pomysły. Owo wieś polsko, smutno , 
biedna, zacofana, lu wywożono już nieco z swego cywili
zowanego bezwładu dzięki bezinteresownym wysiłkom 
grono ludzi szlachetnych i dobrej wol i; idea regionalnej 
kultury, tok bliska Zeromskiemu choćby z włosnych, oso
bistych, nałęczowskich poczynań; miody człowiek , fanatyk, 
zapalen iec, główny twórca i organizator imprezy, zawsze 
ten sam - Judym, N ienaski czy P.rzelęcki, boć tu tylko 
nazwisko się odmien ia; i no dokladkę jeszcze dwie kobiety. 
N ie orientujemy się no razie, Jako będzie ich rolo, ole 
odczuwamy niepokój. Wszak jui w „Sulkowskim" powie· 
dziano, że kobieto jest słabością i omdleniem trudzącego 
si~ męża . 

Sytuacjo zaczyna s i ę komplikować, bo w grę weszły 
uczucia i to o wiele poważniejsze niż staropanieńskie 
sentymenty księżniczki . Oto śliczna Doroto Smugoniowo 
zokocholo się w Przełęckim, a pan docent również nie po
trafi! się oprzeć urokowi „czarujących oczu" i „różanych 
usteczek" . Doroto jest zdecydowano no każde szaleństwo, 
jest gotowe w każdym momencie opuścić dom, męża, zo
brac tylko na ręce małego Jasio i pójść za Przełęckim 
choćby no koniec świata. Doskonale widzi to wszystko 
nieszczęsny mąż. ów poczciwy, prosty i pracowity za dzie
sięciu Smugoń . Jemu, patrzącemu no sprawę z dno wlosnej 
krzywdy, rzecz się przedstawia i wygląda inaczej. Oto 
przyszli któregoś dnia no tę zapomnianą, ubogą wieś 
mądrzy ponowie z wielkiego i dalekiego świata, przybyli 
z całym worem zasad, prawd i nakazów. A pozo tymi 
wszystk im i ideami, maksymami i pewn ikami kryło się jedno 



- szukanie miłosnych przygód. Przekonan ie Smugonio jest 
zapewne krzywdzące, ole on tok widzi i czyż w inny spo
sób mógłby sytuację oceniać? 

Cóż więc począć w położeniu tok fataln ie splątanym? 
Otóż story dylema t wszys tkich nieoma l bohaterów pisarza, 
wieczne rozdarc ie między głosem sum ien ia o największym 
t jedynym szczęściem miłości . W pasji samounicestwienia, 
oby się zohydzić doszczętnie w oczach zebranych, o przede 
wszystkim tej kobiety, której miłość winien zniweczyć i po
konać, posuwa się Przełęcki do na jdalszych gronie, nie 
zawaha się w wymownych aluzjach ujawnić publiczn ie 
tajnych efektów obu obecnych kobiet. I oto ten, który był 
przed godziną natchnieniem, sercem i motorem życic całej 
tej posłusznej i oddanej mu gromady, obnaża się przed 
nią jako moly fircyk , niepoważny błazen, wstrętny intry
gant, plotkarz i oszczerco . Uczucia przyjaźni, adoracji , po
dziwu i miłości ustępują miejsce pogardzie. Więc no złość, 
oby zaprzeczyć jego słowom zostaną tu wszyscy, będą to 
dzieło prowadzić dolej, będą tu podwójnie i w trójnasób 
procować. 

Jeden jedyny Smugoń rozumie sens istotny całej tej 
komedii, widzi, jak się znowu zwraca ku niemu serce 
Doroty. W ostatniej scenie staje między nim o Przełęckim 
twardo umowo. 

„- Wszystko co zrobiłem. com przyobiecał - mówi 
Przełęcki do Smugonio, zgiętego przed nim w podziwie, 
uwielbieniu i pokornej wdzięczności. - Przed niczym się 
nie cofnąłem . Złotą swoją sławę podeptałem nogami. bo 
takie są moje obyczaje. ( ... ) Pójdę teraz stąd i oko wosie 
już mnie nie zobaczy. ( ... ) Ale woson pamiętaj! Masz tu 
teraz za siebie i za mnie robić, com jo zaczął. Tok robić, 
jakom zaczął. wnystko, com zaczął. la dwu masz robić!". 

„( ... ) Ze dwu nos, za trzech, ze dziesięciu będę robił, 
ile mi sil starczy i rozumu". 

Sztuczność założenia, no którym wspiera się konstruk
cjo komedii, jest oczywista. Choć skomplikowano . s~tuo~jo 
moralno wymaga istotnie radykalnych rozstrzygnięc, nie
podobna sobie przecie lłprzytomnić człowieka tej p~ny~ji 
społecznej, co Przełęcki , który by wpadł no koncept rownie 
dziwaczny i nienaturalny. I cóż powiedzieć o działaczu. 
przywódcy, który uwikławszy się w . romansową owo n turę 
usiluje rotować położenie porzuceniem posterunku r robi 
to no domiar rzeczy w sposób tok niebywale ryzykowny. 
Boć przecie zbyt gwałtowne aplikuje Przełęcki „środki 
lecznicze", by sprawo mogło się zakończyć bez wstrząsu, 
jak sugeruje autor. Wódz nie może ulegać kaprysom, nie 
może bezkarnie i bez spowodowania nieobliczalnych skut
ków ośmieszać dzieło, któremu dotąd służył. A dolej - to 
nieprawdopodobna łatwość, z jaką improwizuje Przełęcki 
swoją forsę i brawuro, z jaką tę komedię odgrywa. Nie
prawdopodobna pewność, że zebrani potraktują ten dzi
waczny wyskok tok dosłownie i z śmiertelną powagą. I to 
zdumiewająco łatwowierność zacnych profesorów, dzie
cięco wprost naiwność, oni cienia podejrzeń, że w tym 
zaskakującym odwrocie i przeobrażeniu kolegi chyba coś 
się kryje. Przed godziną był im przywódcą, o teraz jest 
błaznem i fircykiem. 

A jednak - sztuko wzrusza i urzeka. Zastrzeżenia poja
wiają się jedynie wówczas, gdy rozstrząsomy .utwór rozu
mowo, no chłodno, gdy spoglądamy nań I oceniamy 
z emocjonalnego dystansu. Dopóki jednak trwamy w bez
pośrednim zasięgu magicznego dziolonio sceny, teatru 
i poezji , wszystko, co s i ę no scenie oweJ dzieje, wydoje się 
n i esłychanie doniosłe i prawdziwe. Jesteśmy pod czarem 
pięknych słów, cudownego d ialogu, który mieni się wszyst
kimi odcieniami wspanialej mowy Zeromskiego, jesteśmy 
pod urokiem czystej i subtelnej miłości, pod wrażeniem 
gestów szlachetnych. Mniejsza o psychologię dowolności, 
gdy ze scel"ly przemawia samo ideo poświęcenia. A wszyst
ko to opromienione uśmiechem, tym pogodnym i nieśmia
łym uśm i echem, który tok rzadko gościł w dziełach pisarza. 

Premiero „Przepióreczki" odbyło się 27 lutego 1925 r. 
Kiedy po skończeniu spektaklu opadło kurtyno, ogarnęło 
solę dziwne wzruszenie. Było tok, jakby z dusznoty egoiz
mów nienawiści i kłamstwo, szarzyzny i pospolitości otwo
rzy/ ktoś nagle szeroki i rozleg ł y widok w przestrzeń pełną 
słońca i błękitu. (Fragment ks ią ż k i pt. „Stefan Żeromski". 
Wiedzo Powsxechno, W · wo 1964). 

ARTUR HUTNIKIEWICZ 
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Juliusz O sterwa w roli Pnelęck iego 

JULIUSZ OSTERWA 
do 
STEFANA 
ŻER OMSKIEGO 

Drog i Panie Stefanie. 
Dwa tygodnie podróżowałem . W ilno - Łódź - Toruń -

Bydgoszcz - Poznari. Przeziębiłem się 1 dwa następne 
tygodnie przeleżałem w łóżku . Zap.olenie okostnej, inf luen
zo. Uroczystość otwarcia Teatru Narodowego odłożono do 
września . Z wielu względó IV bardzo dobrze się stolo. „Prze
p ióreczkę" wypuścimy w jesieni. 

Pracowolem nad n i ą w czasie choroby. Naszk icowałem 
sobie obsadę. Może jeszcze ulegnie zmianie. Mamy czas. 
Czytając po raz drugi I wczytując się - doznawałem 
uczucia niepokojąco-wzruszającego . Ach, Penie Stefanie. 
Czym jo okażę , jak wyrażę swoją miłość do Pono i wdzięcz
ność za to, co Pon napis-al. 

Zostanie w naszym żelaznym repertuarze . Perło nasza 
najdroższa . - Nie powiem nic, nie będę zapowiadał nic. 
Proszę mi zostawić swobodę obsady . - Nie chcę s i ę ro d zić 
nikogo. Panu tylko (i Pani ) zwierzę si(l, że prawdopodobn ie 
będziemy mieli niezłą Dorotke - 1esli będzie zaa ngażowa
na p. Mołanow1czó..vno z Torunia . 

Progne obsadzić tok i pokazać tak. żeby nie patrzono 
jak no „sztukę teatralną" - ole żeby widziano i - wdy
chano w siebie , i raz no zawsze zapam i ętano - i ciągle 
sobie priypominono. - Nie wiem jeszcze. czy zostanę 
w kierownictwie Teatrów Miejskich, bo jeśli nie stwarza 
takiego Teatru Narodowego, jak ja go pojmuję, to w kie
rownictwie nie b ęde - ole dla tei sztuki zastane. (.„) 

W krótce wznowię „Sułkowskiego" i pozostanę w W ar
szawie przez kwiecień i maj - może dłużej. - Jeżeli bym 
miał obiąć kierownictwo tu, z koricem lipca sprowadzę 
sob ie łóżko do nowego gmachu i będę się przygotowywa ł . 
Kto wie, czy nie rozpocznę prób z „Przepióreczki" (sceny 
zbiorowe) przed urlopem. - Nie wiem, kiedy Państwo 
wracają, czy zobaczymy się przed wrześniem . Ani „ Maze
py' ' , ani Fredry nie myślę „wygrywać" . Rocze.1 te trzy 
sztuki, bo i „Przepiórka " pójdo no przemian. ( .. . ) 

lączę wyrazy nojmocn1ejszego przywiązania, dla Pani 
najpiękniejsze ukłony, do których załączają swoje W ando 
i El żunia. 
5 IV 1924 Juliusz Osterwa 
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• 
Stefan Zeromski 

UCIE~A Ml 
PRZEPIÓRECZKA ... 

Komedia w 3 akiach 

SMUGOŃ , nauczyciel wiejski . 

DOROTA, jego iono . 

KSIĘ2NICZKA CELINA SIENIAWIANKA 

BĘCZKOWSKI, odministrator 

PRZEtĘCKI, docent fizyki 

WILKOSZ. historyk . 

CIEKOCKI, lingwisto 

RADOSTOWIEC, geolog 

MALOWIESKI, batonik , 

KLENI EWICZ, antropolog 

BUKANSKI, geograf . 

ZABRZEZINSKI, historyk sztuki . 

Reżyserio: JANINA ORSZA-tu KASIEWICZ 

Asystent reżysera: CELI NA BARTYZEL 

o s o b y : 

JERZY PlóRKOWSKI 

LIDIA HOLIK-GUBERNAT 

CELINA BARTYZEL 

STANISŁAW KOCZANOWICZ 

ZBIGNIEW SLUZAR 

HENRYK KORBUT 

HENRYK KLEPS 

ZYGMUNT MILSKI 

JANUSZ URBAŃSKI 

JAN MĄCZKA 

LUDWIK JARECKI 

JAN BRZEZINSKI 

ANTONI SWIDER 

ALEKSANDER SOKOŁOWSKI 

Scenoqrofio : ZDANA JASINSKA 

Realizacjo akustyczna: JAN NOWICKI 

P iosenkę „Uciekła mi przepióreczko" śpiewają dzieci ze szkół tarnowskich 
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Drogi, Najdroższy Panie Stefanie . 
.L listu Elżuni dowiaduję się, że Drogi Pan czuje się 

lepiej. Korzystam więc z tej radorne j chwili - oby się 
przeciągnęła w długi czas rzetelnego zdrowia - i spieszę 
z potwierdzeniem wiadomości wysianych poprzednio przez 
Myrmyr-Niedzie l ską. „Przepiórka" zrobiło w Poznaniu głę
bokie wrażenie. Cisza w s ł uchaniu, w przyjmowaniu było 
stole tak ogromna. że wzruszało do łez. Zamiast projekto
wanych trzech razy graliśmy ją razy dziesięć. - Szereg 
moich znajomych opowiada li (sic) mi z dumą, że szereg 
ich znajomych i oni sami bywali no „Przepiórce" po kilko 
razy. Jednocześnie w tea trze konkurencyjnym no występach 
Ćwik l ińskiej byly pustki . („.) 

Nojserdeczniejcze pozdrowienia d la Pańs two o bojga 
i uco lowonio dla naszych córek p roszę przyjąć od 

Juliusza i Wandy Osterwów 
Hel 20 VII 25 

Wilno, 27 sierpnia 

Drogi - Najdroższy Panie Stefanie. 
Z największą radością dowiedziałem sie, że stan Pań

skiego zdrowia znacznie się poprawił. - Z pełnego serc~ 
wysyłam mocne życzenia zdrowia zupełnego. Zoł9czom zos 
dowód, jak Pono cala Reduto kocha . - Oto, Jok ~rz~d 
sześci u loty zaczynaliśmy Redutę warszawską Ponsk1m 
utworem , tak i teraz rozpoczynamy swoją działalność „re
gionalną" od „Przepiórki". I wrzesnio wyjeżdżamy do sz:
regu miast. Ja osobiście będę grai w Biolymsto~u i ~rzes 
ciu - potem Przełęckiego gro Knobelsdorf Kaziu, klorego 
przygotowuję na dalszą drogę - som zaś muszę wracać 
do W ilno, bo mię czekają zajęc ia związane z otwarciem 
teatru. Po objeidzie tym, zorganizowanym z zarządem 
O gnisk Kolejowych, wysy łam li część Zespołu ~o objoz~ 
pólnocnych miejscowości , gdzie stoją nosze wo1ska . - C1 
jadą z „ W ieczorem Poezji Polskiej" . W programie będq 
i fragmen ty z „Popiołów" . 

„Zapowiedź" Reduty bijemy w kilkunastu tys iącach 
egzemplarzy; będzie bezpłatnie rozda wo no i - wylepiono -
gdzie tylko znajdzie się miejsce odpowiednie. 

Nie wypodo mi chwal i ć moich ukochanych redutow
ców - ole muszę powiedzieć, ie prowincjo dawno chyba 
nie widziało takiego zespołu . Wracam z próby i jestem 
z niej zadowolony. (.„) 

N ajserdeczn iej pozdrawiam, Drogi Panie Stefanie, Pan i 
rączki cał u ję, o Mumę jak Elżunię 

wierny Juliusz Osterwa 

ŻER OMSKI 
i REDUTA 

Stefan Żeromski Juliusz O sterwa 

„Znalazłem się w „Reducie" w rok po śmierci wielkiego 
pisarza, który za swego życia patronował temu teatrowi 
jako prezes Towarzystwo Przyjaciół „ Reduty" 2ernmski wy
warł też swój wpływ no określenie zasad ideowych i arty
stycznych, jakimi „Reduto" miało się kierować. Ale pozo 
sformułowaniami teoretycznym i - w których dziś nie mogę 
sobie przypomnieć, co pochodziło od Żeromskiego, o co 
od innych - najważniejsza było twórczość dramatyczna 
pisarza. 

„Reduto" rozpoczęło swoją dz1ololnosć od wystawienia 
dramatu „Ponad śnieg bielszym się stanę" , co odbyło się 
w roczni cę powstania listopadowego, dnia 29 listopada 
1919 roku . Ale nie ten utwór był utworem progra mowym 
młodego teatru. Program wypowiedziało najpełniej „ Prze
pióreczko" , która po przeniesieniu się „Reduty do Wilno 
nie schodziło z afisza przez długie wieczory. Organ izowane 
przez „ Redutę" objazdy artystyczne po dalekic;h ziemiach 



Wileńszczyzny i Nowogródczyzny miały w swym repertuarze 
także „Przep i óreczkę" . Zarówno genialna kreacja Osterwy 
w roli Przelęckiego , jak i szczególna atmosfera „Reduty", 
która nadało utworowi pełny wyraz artystyczny i ideowy -
spowodowały to, że „Przepióreczko " weszła głęboko w hi 
storię zespołu i w osobistą historię każdego z nos. 

W „Reducie" była i.ywo tradycja Żeromskiego, o którym 
mówiono „pan Stefan" - tok jak mówiono o Osterwie 
„pan Juliusz" , Zeromskiego, poza Osterwą i Limanowskim, 
moli l iczni koledzy, choćby Dobiesław Damięcki, który był 
nauczycielem Moniki Żeromsk i ej I Elżuni Osterwianki . 
Oglądałem też fotografię z milą dedykacją, jaką Że
romski wypisał Morii Malanowicz-Niedzielskiej, która grało 
Smugoniową na premierze „Przepióreczki" w Teatrze Na
rodowym . O „panu Stefanie" mówilo s i ę w „Reducie" 
nieomal szeptem, zawsze z uwielbieniem dlo jego twór
czo5ci, o ci, co go osobik ie znali - z uwielbieniem dla 
jego prostoty i jego zadziwiającej skromności . W błękit
nym gabinecie pono Ju l iusza w W i lnie stolo no biu rku 
fotografio Żeromskiego z przyjaznymi słowami, wypisanymi 
drobnym i ładnym pismem. No ścianie wisial duży portret, 
ten, który znamy z ostatnich lat życ i a pisarza. 

Osterwo często powolywol się no rozmowy z Żerom
skim, na jego opinie, które był y czymś wiążącym" . (Fra 
gment p n edmowy (tytul pochodzi od red. prog ramu) nie 
dawno zmarłego p isarza do jego sztuki pt. „ Powrót Prze
łęckiego", wystawionej 16 czerwca 1937 roku w warszaw
skim Teatrze Narodowym. W utworze tym Zawieyski pokozol 
„ dalsze losy bochoterów komed ii Stefano Żeromsk iego 
„Uciekło mi przepió reczko ... " ). 

JERZY ZAWIEYSKI 
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STEF AN ż·EROMSKI 
Kronika życia 
i twórczości 

1864-1873 Stefan żerom s k i urodził się 
w Strawczynie (12 km od Kielc) 
14 pozdziemlko 1864 r. jako naj

młodszy z rodzeństwo a zarazem jedyny syn. Ojciec, zubo
żały dzierżawco, pochodzący z li tewsk iej rodziny, zm ienia! 
często miejsce pobytu i procy W rok po urodz:eniu się 
Stefano rodzino przeniosła się do Woli Kopcowej, a na
stępnie no pobyt dłuższy do wsi Ciekoty. W malowniczej 
ziemi kieleckiej spędzil przyszły pisarz lata dzi ecińs two, 
do których tylekroć później będz ie wracał w swojej twór
czości literackiej. 

1874-1886 Regularną naukę rozpoczął 9-
letn i Stefan jednorocznym kursem 
przygotowawczym do gimnazjum 

w szkółce wiejskiej w Psorach, G imnazjum kie1eckie, w któ
rym znalazł s i ę jes i en i ą 1874 r. było szkołą rosyjską. Chło
piec uczył się lu przez dwanaście lot, do 1886 r. o więc 
o trzy lata za dużo . Uczn iem był bowiem raczej słabym, 
nieprzeci ętne wyniki osiągał jedynie w li teraturze rosyjskiej 
i oczywiśc i e w języku polskim, który nie był przedmiotem 
branym pod uwagę. Nie uzyskał matury, co zamknęło mu 
drogę no wyższe studio. Natomiast p isać zaczął wcześnie . 
Jui jako młodziutki uczeń zadziwi ć mógł kolosalnie wydaj 
ną produkcją literacką (wiersze li ryczne, poematy epickie, 
powieść, dramaty, przekłady z literatur słow i ańskich) . 

1886 -1894 Korepetycje, o w czasie wokacji 
guwernerka po sz lacheckich dwo
rach, stoły s i ę no dług i e lota 

podstawowym środk i em utrzyma ia dla Żeromskiego . Byl 
to nędzny i gorzki kawałek chleba . Jesienią 1886 r 
z absolutorium kie leckiego gimnazjum w kieszen i zna l azł 
się w W arszawie. jako słuchacz Szkoły Weterynaryjnej . 

Jesienią 1890 r. objął Żeromski kolejną posad ę guwer
nera u pp. Górskich w Nałęczowie. Miejscowość zachwy
ciło go połączeniem atmosfery uzdrowisko i ws i. Poznał 
tu swą przyszłą żonę, Oktawię z Radziwi łowiczów Rodkie-



Dom .Żeromskich w Ciekotoch 

il 

Gimnazjum kieleckie 

wiczowq. Dzięki jej pomocy no lamach „Głosu" zaczęły 
się pojawi ać drobne korespondencje Żeromskiego, a potem 
i większe utwory - cykl „Okruchy", „Niedziela" . Jako de
biut p14yjąć należy obrazek „Ach gdybym kiedy dożył tej 
pociechy" , który ukazał się w „Tygodn iku Powszechnym" 
w 1889 r. 

Po krótkiej podróży do Zurychu przyjął Żeromski posadę 
pomocn ika bibl iotekarskiego w Raperswil (Szwajcario}, 
dokąd przeniósł s i ę z żoną zaraz po ślubie, w 1892 r. 
Zmiano klimatu okazała się zbawienna dla zdrowia. Praco 
w bibliotece, żle plotna, miała jednak dobrą stronę - nie
ogran iczany dostęp do p iśmiennych zasobów emigarcji. 
Miody pisa14 powoli wyrabia sobie pozycję. Powstają dol
sie utwory: „Oko za oko", „Mog i ło", „O żołnierzu tulocw" . 

1895-1904 W 1895 r. wyszly drukiem pierw
sze ks i ążki Żeromskiego: „Roz
dziobq nos kruki i wrony" w Kro

kowie, pod pseudonimem Maurycy Zych, w Warszawie tom 
„Opowiadania " - pod własnym nazwiskiem. 

Tęsknoto za krojem, o także zatargi z dyrekcją biblio
teki spawodowoly powrót państwo Żeromsk ich do kroju 
w 1896 r. Pisarz pionowo( rozpoczęcie szerokiej akcj i 
oświatowej w rodzinnych Kielcach, co jednok skończyło 
się całkowitym niepowodzeniem. W 1897 r. autor „Ludzi 
bezdomnych" opuszcza niegościnne Kielce i obejmuje po
sadę w bibli otece oraynocji Zamojskich w Warszawie. 

Zopowiodolo to ok res wzgl ędnej stabil izacji . W 1899 r. 
p14ychodzi no śwrot syn Adam. Zarówno kontakty środo
wiskowe, jak i proco literacko idq pomyślnie. W krokow
skiej „Nowej Reformie" postępuje druk w odcinkach 
„Syzyfowych prac" , które ukazały s i ę w tym samym roku 
w wydaniu książkowym . Znalozly tu piękny wyraz żywe 
wspomnienia z lot sikolnych . Powstają kolejno „Ludzie 
bezdomn i", „ Popioły" i dramat „Grzech". Stan zdrowia 
pisorz9 gwałtown ie s ię pogarsza . Końcowe partie „Popio
łów" p isał z bolesnym pośpiechem, w czasie krwotoku. 
Glośne dzieło zaczęło się ukazywać w 1902 roku na lamach 
„Tygodnika Ilustrowanego", o w dwa lato później ot14y
molo postać ks iążkową . Sukces „Pop iołów" pociągnął za 
sobą uzyskanie trwalej pozycj i literackiej, niezależność ma
ter i alną, o co za tym idzie - możl iwość wylącznego po
święcenia s i ę pisarstwu. Zakopane, do którego przeniósł 
się Żeromski , lączylo zalety uzdrowisko z ciekawym środo
wiskiem . Obok utworów patriotycznych zaczynają powsta
wać inne o walorach czysto artystycznych, np. „Aryman 
mści się" (1901), „Powieść o Udolym Wolgie14u" (1905} . 

1905-1912 Rewolucyjne wydarzenia 1905 r. 
zastoją Żeromskiego w Nolęczo · 
wie. Jako prezes i współtwórco 

Towarzystwo Szerzeni o Oswioty „świotlo" , organizuj e roz
maite instytucje socjalne, bie14e również czynny udziel 
w dziololnośc i PPS. W okresie tym powstało szereg utwo-



rów pod wpływem wypadków burzliwych dni („Sen o szpa
dzie" 1905, „Nogi bruk" 1906, „Nokturn" 1907, „Słowo 
w bandosie" 1908). 

Jesienią 1906 r. choroba syna skłania Żeromskiego do 
podróży włoskiej. No wiosnę 1907 r. jest już z powrotem 
w Nałęczowie . Przeżywszy silnie upadek rewolucji tworzy 
z Zakopanem „ Dzieje grzechu" (1908), „Dumę o hetmanie" 
(1908) i „Różę" (1909). 

No rok 1909 przypada 'nowo podróż - tym razem do 
Francji, która dało pisarzowi wiele pięknych I owocnych 
twórczo przeżyć. Wraca w swej pracy literackiej do ulu 
bionej idei posłannictwo wybranych i ofiarnych jednostek. 
Powstają w tym czasie: „Sulkowski" (1910) , „Urodo życia" 
(1912). o dla uczczenia 50 rocznicy powstania styczniowego 
„Wierna rzeka" (1912) . 

1913-1919 Po trzech lotach pobytu we Fran
cji powraca Żeromski przez Kra 
ków do Zakopanego, gdzie zo

staje go atmosfera przygotowali do wojny. Następuje 
w tych lotach gwałtowna zmiana w życiu osobistym pisa
rza. Miłość do Anny Zawadzkiej, malarki (ilustrowola 
w Krokowie „Wierną rzekę") spowodowała rozstanie się 
z Oktawią i powtórne małżenstwo. Wkrótce potem umiera 
16-letnl Adam, ukochany syn Żeromskiego. 

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

1920 -1925 W niepodległej Polsce Żeromski 
rozpoczął niezwykle czynne llte
rocko i obywatelsko życie . Prze

niósł się do Warszawy, gdzie z czasem zamieszkał na 
Zamku. W 1920 r. objeżdża wraz z Kasprowiczem tereny 
plebiscytowe Warmii i Mazur. Stora się m.in. o założenie 
polskiego oddziału Pen-Clubu. Odkrycie piękno nadmor
skich terenów inspiruje powstanie „Wiatru od morza" 
(1922) i „M i ędzymorza" (1922). które w połączen iu 
z „Wisłą" (1918) tworzą tzw. trylogię morską. Na te lota 
przypada również okres wzmożonej twórczości dramatur
gicznej: „Ponad śnieg bielszym się stanę ... (1921 ). „Biała 
rękawiczko " {1921) , „ Tu ron' ' (1923), „Uciekła mi przepió
reczko" (1924) . 

„Przedwiośnie" , które ukazało się w 1925 r. ściągnęło 
no pisarza burzę niezadowolenia reakcyjnych kręgów opinii 
publicznej. Do oburzenia przyczyniło się powodzenie książki 
w Rosji . Pasmo doznawanych przez Żeromskiego przykrości 
pogłębia porażko w staraniach o nagrodę Nobla. Bez
nadziejnie chory pisze pod wpływem wspomnień swój 
ostatni utwór - „Puszczę jodłową" (1925). Umiera nagłe 
20 listopada 1925 roku. 
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