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ROK ŻEROMSKIEGO 

Czternastego października tego roku m1111e setna rocznica 
urodzin Stefana Żeromskiego, w rok później - czterdziesta 
rocznica jego śmierci. Pisarz, Jeszcze tak niedawno bez wa
hania zaliczany do współczesnych, w okresie międzywojen

nym najbardziej dyskutowany, budzący na j więcej skrajnych 
uc:wć, od uwielbienia do nienawiści, stal się włnsnością 

historyków literatury, a nie krytyków, jest już klasykiem, 
takim jak Prus czy Sienkiewicz. 
Żeromski szybko odchodzi w przeszłość i jest już dość od 

2 

na5 dule ko, abyśm } lllflqli yntelycznie uj.1ć 

twórczość [ ... ] 

Nct pierwszy rzut oh.1 jednak w:d u.ć , jak sprzeczn ośc i ·we
wnętrzne w dziełach ?crumskieqo działdją pr1 C'ci w n iep1u. 
Niektóre utwory są włuściwie trudne do czytania (Dz iej.:! 
1rzeclru, wielkie p<1rli e trylo<] iI, VVialr od morzu), choć inne 
pozostają wśród książek nujpoc1,ytniejszych, a na scenie z,,_ 
romski jest wciąż ob ok Fredry najczęś ciej grywonym auto
rem polskim. Styl jego utworów, tclk charakterystyczny ćlu 

epoki, postarza je przedwcześ nie. Ni e je~t to zjuwisl:o w lite
raturze europ~jskiej odosobnione. Z lego samego powodu 
przedwcześnie starzei ą się tu.kie wspaniale dziela, juk Jun 

Krzysztof lub Dusza wcwrowana Rollanda. Epol;a wieiosło·· 

wia i „pięknego stylu" był a trującu dla litercttury [ ... ] 

Trudno byłoby dziś przekonać kogokolwiek, 7e z achow .1ły 

aktualność społeczne postulaty Żeromskiego, wyraźone w ta
kich postaciach, jak Judym lub Nienaski, łalwie! natomiast 
wykazać przy ich pomocy bezradność pisarza, który bardzo 
krytycznie patrzył na swoją współczesność, a lękał się ra
dykalnych środków ULdrdwiających, których uboczne skutki 
mogłyby zniszczyć pewne wurtości, sLczególnie mu drogie. 
\V tym równieź widoczna jest jedna z tych sprzeczności, 

które stały się przyczyną burzy wokół Przedwiośnia. Ale 
wśród utopijnych pomy5lów, cz,1sem także w nieudałych 

utworach, odzywa się si ale jeden motyw bardzo nam bliski. 
Słyszy się go w społecznych powieściach, zaczynając od 
Syzyfowych prac, przez Ludzi bezdomnych, Urodę życia, Wal

kę z szatanem, do Przec/11· iośnia, jest w Popiołach i Wiernej 

rzece, jest w obu tak często grywanych dramatach - Sul

kowskim i Przepióreczce. To motyw wierności człowieka sa
memu sobie, swoim zasadom, swojemu poczuciu obowiązku 

wobec innych ludzi, u Żeromskiego silny aż do ob~esji i zbli
źający go nieoczekiwanie do najnowszych pisarzy na wscho-
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dzie, którzy pod wpływem przeżyć ostatniej wojny tak upa r
cie analiz ują ten sam problem, choć często z zupełnie> -.ói
nych pozycji filozoficznych. Sułkowski, Krzysztof Ced ro, 
Ceza ry Baryka, Salomea Brynicka, a nawet dziwaczny i sta 
roświecki Przełęcki są z tego punktu widzenia ludżmi zu
pełnie bliskimi. Bliskimi szczególnie nam w kraju, gdzie ta 
cecha charakteru manifestuje się częściej w „sytuacjach 
krańcowych" niż na codzień. Żeromski miał poczucie ko
nieczności wyrobienia tej „cnoty obywatelskiej" w swoim 
spolecze1istwie, którego najbardziej świadome wars!.wv d e 
prawowały się pod wpływem trójlojalizmu, parlyjnictw <1 , 
zabagnionej sytuacji ekonomicznej i społecznej, wychowania 
klerykalnego. Nie był jednak tylko teoretykiem, umiał sam 
także sprostać wierny swoim zasadom w chwilach nadzwy
czaj trudnych: gdy uchylił się od współpracy z Piłsudskim , 

straci wszy do niego zaufanie i gdy póżniej - wśród ogólnc1-
n a rodowej euforii - napisał Przedwiośnie Żeromski zdoby
wał sobie autorytet. nigdy nie oglądając się na popularn •1ś ć . 

Od młodych lat, zadokumentowanych w Dziennikach, u wa
i.ał, że powinien być - zgodnie z pojęciami romantyków -
ide ologiem i moralnym przywódcą narodu. Osiągnął to sa n> , 
mimo swoich rozlicznych niekonsekwencji, dzięki swej bez
komprom isowości ideowej. 

W ciągu cLterdziestu lat od śmierci Żeromskiego zaszły 

ta kie zmi any w życiu zbiorowym i metodach upowszechnia 
n ia kultury, że pisarz woli skromniej oceniać swoje możli

wośc i i pozycję w społeczeństwie. Ale dawny ideał „rządJ 

dusz" , ugruntowany przykładem wielkich pisarzy końca 

XIX i pocz ątku XX wieku, istnieje w świadomości pisarzy 
współczesnych i d a je o sobie zna ć . Pisa rstwo w Pol~ce je st 
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ZclWOdem, ale wciąż jest także „misją". Czasem ta misja 
może wyglądać śmiesznie, gdy po kaboty1'1sku celebruje j11 
grafoman, jednak widać ją przede wszystkim we wzmożo

nym poczuciu odpowiedzialności społecznej u pisarzy wy
bitnych. Takcl jest twórczość Leona Kruczkowskiego, który 
zaczął od protestu przeciw romantycznej historiozofii Ze
romskiego i \Vyspiańskiego, clle tak samo jak O!Ji rozumiał 

swój stosunek do narodu. 1'·1imn wielu różnic na tych sa
mych pozycjach stoją Dąbrowska i Iwaszkiewicz, Andue
jewski i Putrament, Brandys i Breza, Różewicz i Grochowic1k. 
T ctkie pojmowanie literatury weszło nam w krew. Ściąga 
to czasem zarzuty krytyków wgranicznych, że literatura nil
szc1 nadmiernie podporządkowanil jest polityce i socjologii, 
co pewien czas przeżywamy wstrz ąsy samokrylvki w imię 

takiego czy innego estetyzmu, nic to jednak nie poman:i: 
od póllora wieku literatura nasza jest działaniem, a nie 
tylko świadectwem. 

„„.Każda pospólna sprctwa znajdowGla w nim oddźwięk, 

jakakolwiek się lęgła inicjatywa, można było być pewnym, 
że Zeromski jest przy jeJ narodzinach. Tak przywykliśmy 

w kużdej chwili oglądać s ię w stronę Żeromskiego, trik 
przywykliśmy, że jest on 5erce m, myślą, sumieniem nnrodu, 
iż śmierć jego to na żywym ciele rana, która niełatwo się 

zabliżni. Trawa zarasta wszystkie groby i życie zwycięża 

wszystko, nurt jego popłynie dalej, ale na całym obszc.rze 
Polski nie ma nikogo, kto by .mógł zająć miejsce osierocone 
przez Zeromskiego. On był jedyny i w pewnym sensie -
ostatni". To są słowa Tadeusza Boya-Żeleńskiego z roku 
t 925. A dwudziestosześcioletni Kruczkowski pisał tuż po tym: 
„ ... dałeś krew sercu memu, a cóż ja dla serca uczynię? Lecz 
jutr o - wiem - będę miał serce niechwiejne! Hetmanie 1 

Na grobie twym legia chorągiew, którą podejmę!" Pisarz, 
którego tak żegnano, debiutował w epoce dektidentyzmu, 
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moderny, „sztuki dla sztuki" i formalnie był swej epoce 
wierny. Ale polska prawidłowość rozwoju wzięła górę nad 
modnymi teoriami. Nacisk sytuacji historycznej, potrzeb ży

cia, był silniejszy niż teorie estetyczne. Przemiana Gust:iwa 
w Konrada powtarza się w każdym polskim pokoleniu lite
rackim. Doswkiwanie się prostych analogii i wysnuwanie 
z nich wniosków miałoby więcej wspólnego z wróżbiarstwem 
niż rozumowaniem, niemniej jednak w tym widzę nadzieje 
naszej literatury. Jej ambicją było zawsze zajmowanie się 

wielkimi sprawami własnego spolecze1istw:i. Ale historia sta
wia czasem literaturze zadania zbyt trudne. Tak było chyba 
z Zeromskim, który w ciągu swojego niezbyt długiego żvcia 
miał dwie rewolucje i wielką wojnę ze wszystkimi politycz
nymi i społecznymi przyleglościami. Cała jego twórczość 

nosi ślady intensywnego przeżywania wypadków współ

czesnych i prób znalezienia sobie miejsca w zmieniającej 

się sytuacji. W takich warunkach nie powstaje sztuka kla
sycznie wyważona i spokojna. Dzieło Żeromskiego pełne jest 
walki, oporu i gwałtu zadawanego sobie. Jest to pomnik 
bardzo polski. 

[A. Klimowicz, Rok Żer&mskiego, 
„Nowe Książki", 15 I 1964] 



Z „POPIOŁOW" 

Przyszedłszy do końca szpaleru, stary Cedro powiódł oczy
ma i ręką po widzialnych obszarach zboża, po drzewac!t 
sadu, których gałęzie gięły się już od owocowych 1.awiąz

ków, i począł bezsilnie narzekać: 
- Wszystko to jego, wszystko to miał ... Dla niego rośnie 

to zboże, dla niego dojrzewają owoce, pachną kwiaty ... J~go 
ta glina, ten wiatr, ten szum ... Cała lu ziemia na ni~go c7.c
ka, dziedzina pradziadowska... Czegoż jeszcze chciał? C7.ego 
poleciał szukać? ... 

- Pojechał szukać - mówił Trepka z uśmiechem dobro
tliwym i nauczającym - ziemi innej, nie mojej ani lwojPj, 
tylko naszej, gminnej, gromadzkiej. Młodemu śni się ta wiel
ka ziemia, która do nikogo nie należy, staremu śni się mała, 

która należy tylko do niego ... Choćby też najmniejsza, byle 
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do niego tylko... Aż przyjdzie taki wiek w życiu człowieka, 
że ·go już żadna nie nęci. 

- Tyś to go wywiódł z mojego domu tymi przemądrza

łymi głupstwami! tyś go podmówił do buntu! - na nowo 
zaczął użalać się Cedro. 

- Nie jam go podmawiał, tylko ocknienie, przebudzenie, 
siła żywota. Jam winien, żem go nie wstrzymał, to prawda. 
Alem go nie wstrzymywał, to wyznaję. 

- Wiedziałem, żeś to ty sprawił! Ty, nie kto inny! Cze
muś go nie zwiążał słowami, skoro taki wpływ na niego 
sobie wyrobiłeś? Gdybyż choć bił się tutaj jak ci oto, któ
rzy mój dom napełnili weselem... Ale gdzież on jest? co 
czyni? 

- Nie wstrzymywałem - mówił Trepka cicho, na poły 

do słuchacza, a właściwie do siebie - bom nie mógł. Stra
ciłem wiadomość rzeczy. Nic jut teraz nie wiem ... Nic nie 
wiem! Zawiodły mnie wszystkie lekarstwa, wszystkie na
dzieje rozbiły się i oszukały duszę. Widziałem spodlenie 
wszystkich instynktów, powolne znikanie zmysłu plemien
nego bytu. Poczucie hańby zżarło mię całego. Wspomnij, 
jak z pruskich banków brali pieniądze na ziemię, wiedząc, 

te ją zaprzedają na wieki. Niemiec drwił z nas czynami, 
instytucjami, pobudzaniem do rozpusty. Za pięćdziesiąt lat 
nogi by polskiej w tych Prusiech Południowych nie było: 

chłopów by zniemczyli szkołami, kulturą, szlachtę wysadzili 
z ziemi licytacjami, miasta zalali przemysłem i handlem. 
Młodzież złajdaczała, gałgaństwo i głupota padły na cały 

naród, jak morowe powietrze... - zaczął szeptać star~mu 

do ucha, tak żeby nikt nie słyszał. 
- co· mi ty bajesz! co opowadasz! Kłamstwa to twoje ... 
- A tej Galicji. .. 

- Przestań! 

- Trzeba było ratować. Honor plemienny za jaką bądź. 
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-cenę musiał się obudzić. Wolałbym, żeby zamiast uprowa
dzenia Krzysztofa ucięto mi tę rękę, tę nogę, ale musiałem, 
przyjacielu, podmawiać, żeby szedł. 

Zstępowali w dól, w najniższą część ogrodu, ramieniem 
o ramię oparci, ze zwieszonymi głowami, szepcąc do siebie 
wciąż starcze pogawędki-pociechy, zgrzybiali obadwaj, sta
rzy i bezsilni od smutku. 

- Na cóż mi się to wszystko zda w mojej niedoli •.• -
mamrotał Cedro. 

- Musiiilło co lepsze ocknąć się i rzucić w krwawą ką
piel. Mógłże to on spać w domu i władać kawałkiem ziemi? 
Przypomnij sobie jego duszę •.• On, Krzysztof! Pomyślże tył

.ko... On, Krzysztof! 

[S. Żeromski, Popioły, t. 3, Czytelnik 1954] 
s. 226-227. 

KAZIMIERZ WYHA 

O „POPIOŁACH" ŻEROMSKIEGO 

Zeromski rozpocz ął pisać Popioły w czasie pracy nud 
Ludźmi bezriomnymi, a więc przed r. 1900. Powieść wycho
dziła w odcinkach warszawskiego „Ty<jodnika Ilustrowane
go" od czerwca 1902 do grudnia 1903. Jej pierwsze wydu
nie książkowe ukazało się nu początku r. 1904. Rozpocz~te 

już podczas pracy nad Ludźmi bezdomnymi (rok wydania 
1900), Popioły powstają zasudniczo po tej powieści. Odby
wając w r. 1902 podróż po Włoszech , pisa1 z wcielał frag
menty jej opisów do powstającego utworu. Stanowią przeto 
Popioły ostatnie wielkie dzieło uko1iczone i wydane przez 
Żeromskiego przed rewolucją r. 190.5. 

Jaki jest stosunek tego utworu do współczesnej pisarzowi 
powieści historycznej? Najlepiej daje się on określić za po
średnictwem tematu Popiołów. Akcja powieści została wy
rażnie oznaczona w czasie . Trwa ona - z pewnymi oczywi
ście przerwami - lat piętnaście. Rozpoczyna się zimą 

r. 1797, konczy w sierpniu 1812. Obejmuje zatem prawie 
całą epokę napoleonską, począwszy od narodzin sławy 9e
nerała Bonaparte, póżniejszego cesarza Francuzów, aż do 
jej zmierzchu - podczas najazdu na Rosję w roku 1812. 

Epoku napoleonska stan.owi więc temat historyczny Po
piołów. Ale Zeromski nie dlatego sięgnął do niej, że po
ciągnęła go postać i działalnośc'.· Napoleona i że zapragnął 

poświęcić im swoją uwagę . Epoka ta obchodzi go przede 
wszystkim jako pierwsze ogniwo walk o niepodległość, to
czonych po rozbiorach przez naród polski. Zajął się nią 

pisarz ze względu na jej rolę w łancuchu tych walk. Walki 
te w ujęciu Żeromskiego stały się zaczynem głęboko sięga-
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jących przemian w życ iu narodu polskiego. Pod ich wpły

wem z „narodu" szlacheckiego zaczął powstawać nowy, 
zmieniony naród polski. Pisarz dostrzega zatem - dostrzega 
słusznie i przenikliwie - że walka narodowowyzwole11cza 
łączyła się w epoce napoleo11skiej z powstawaniem burżua

zyjnego narodu polskiego. Nie używa on oczywiście tego 
przymiotnika, ale sarn sens zjawiska chwyta trafnie, kied y 
w przedmowie do szwedzkiego wydania Popiołów w nastę 

pu;ących zdaniach wykłada zamiary towarzyszące pisoniu 
tego dzieła: 

11 \V dobie napoleońskiej stary naród polski przerodził s ię 

w znacznym swoim odhimie na inne zgoła społeczeństwu, na 
żywy i t\i.·O rczy org a nizm, który pod obcym panowaniem za cz 11 
żyć własnym, intensywnym żyriem i nabieru ć 3iły duchowej 
na cułe naslępne stule ci e... Gdy ten okres cza su, o ktUr \"11 

tu mowu, przeminqł, na kongresi e wi ede1lskim w r. 1815 władcy 

i dyplomd ci Europy innych zgoła ujrzeli Poliików niż ci, którzy 
przeżyli zgubę swPj politycznej niczulPżności". 

Zainteresowanie czasami napoleońskimi jest przeto u Że 
romskiego jednym z świadectw zwrotu do tematu walk na
rodowowyzwoleńczych. Jego twórczość historyczna skupia 
się wyrażnie na jednym tylko okresie historycznym: jest 
nim doba walk narodowowyzwoleńczych na przestrzeni ldt 
1795-1863. Najwybitniejsze i najbardziej znamienne ideolo
gicznie z utworów historycznych Żeromskiego łączą się z tym 
właśnie okresem. Są to: O żołnierzu tułaczu (1895), Popioły 

(1904), Echa leśne (1905), Sulkowski (1910), Wierna rzeka 
(1912), Turoń (1923). Tylko dwa utwory historyczne (Powieść 

o Udałym Walgierzu Duma o hetmanie) dotyczą innych 
epok [„.] 

vViedza Żeromskiego o przedstawionej epoce jest bardzo 
obszerna. Dzięki niej pisarz potrafi umiejętnie zróżnicować 
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kręgi społecz ne we wnqtr:z o bo; u szlr'< h e ck i c ~; o. Urni e tym 
kręgom ndcld{ odmi e nne , włd ściwe im f0 r in v obycza jowe. 
Zeromski ponadto z najcieplejszych uczuciowo rozdziałów 
powieści wysnuwa nieoczekiwane na pozór, a przecież słusz 
ne wnioski. Na skutek te go obrazy obyczajowe Popiołów 
lworzq w całości nic apologetyczną, lecz - realistyczną 
panoramę. 

Oto kilka puykładów. J r1 kże ostro i doqłębnie ukazana 
je st w Popiołach przep c1 sc ob y czajowo-kulturalna między 
szla chcicem z prz eciętnego dworku a mcżnowładcą tego cza
su. Zagadnieniu temu poświęcił Żeromski wiele scen pierw
szego tomu, w których Rclfal mozolnie zupoznaje się z kon
wenansami i tajemnicami towarzyskimi pałacu Gintułtów 

w Grudnie. Szczególną wymowę me. zwłc1 s zcza chwila, kiedy 
Rafał po raz pierwszy \1-kracza na sale pała cu i ogląd 0 zd~
miony nagromadzone tam dzieła sztuki. 

Inny przykłud to kapitalna w swej zamaskowanej ironii 
sielanka rod zinno Krzysztofa Cedry w Ols zynie. Zdaje siq 
niemal, że pisarz uległ jej urokom, zw!uszcz że tyle ciepła 
rodzinnego umieścił w tym obrazku. Tymczasem łagodna sie
lanka, kiedy to nawet Rousseau'a z zachwytem czytają, prze
mienia się nagle we wstępną scenę jednego z ważnych po
rozbiorczych procesów społecznych. Na rodzinie Cedry po
kazuje Zeromski zaczątki tego zjuwiska. 

Chodzi tu o lojalne podporządkowanie się rnborcy Zil cenę 
podwyższenia dotychczasowej rangi społecznej. vV sa m. śro
dek sielanki powra ca Krzysztof z tytułem hrabiowskim za
kupionym w VViedniu. \Vartość analizy Żeromskiego podno 0 i 
jeszcze fakt, że wykręty i argumentacje towarzyszące temu 
podarunkowi są zdumiewająco podobne do rzeczywistych 
c1rgumentacji i wykrętów stosowanych w owym czosie. Stary 
Cedro tak powiada synowi: „Dziś dla nas powinno być ma
ksymą to samo, co za Rzeczypospolitej: równość szlachecka. 
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Szldchcic na zagrodzie równy wojewodzie". Łcidna równosc -
tytuł hrabiowski kupiony u zaborcy! Żeromski pokazuje 
w ten sposób, jak dewaluowały się tradycyjne pojęcia szlci

checkie. 
Uroki życia szlacheckiego dają również napęd psychologii 

takich bohaterów powieści, jak Rafał Olbromski. Ale w jego 
postaci te uroki dziwnie się przełamują, świadcząc dobitnie 
o odchodzeniu Żeromskiego nie tylko do realizmu krytycz
nego, ale od realizmu w ogóle. Bo kimi.e jest Rafał? W jed
nej połowie swej osoby chłopak szczery, prosty, zawadiacki, 
dzielny, kochliwy, niegłupi wprawdzie, ale też nie glowacz 
polityczny. Dla pięknej kobiety gotów zuwsze popełnić szu
leństwo. 'v\I boju nie ulęknie się i nie zadrży. Ten Rafa! 
jest realistycznie przedstawiony i p1 awdziwy psychologicz
nie. Vlf drugiej połowie postaci jest to osobnik zgoła od
mienny. Zdolny jest do niezwykle subtelnych przeżyć osobi
stych. Na przyrodę wrażliwy niczym poeta zakochany w kraj
obrazach. Umie dumać i filozofować jak mędrzec. Ten drugi 
Rafał jest psychologicznie całkiem nieprawdopodobny. Tym
czasem Żeromski zupełnie się z tym nie liczy i w rozlicz
nych ustępach powieści pozwala działać, myśleć i czuć temu 
drugiemu Rafałowi w sposób niczym nie skrępowany [ ... ] 
Wysiłek zbrojny, a nie wysiłek polityczny bądż społecznv, 

stoi ... w centrum myślowym Popiołów. Ale czy stoi sa
motny? Związków z wysiłkiem politycznym nie ma co pu
szukiwać wobec braku w powieści wszelkich ku temu nB

tcriałów. Czy więc stoi samotnie na tle społecznym, a Zrl

mazanie wątku Wćllki klasowej tym mocniej go izoluje? 
I czyim jest on wysiłkiem - szldchty jedynie, czy całego 

narodu? Przeciw komu się kieruje? Przeciw zaborcom tylku, 
czy także przeciw sytuacji narodu, który pogrąża się w za

stoju społecznym i narodowym, kiedy grzęźnie w nim je90 

klasa panująca? 
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Odpowiedź Popiołów na te pytania jest jasna. Wysiłek 

zbrojny kieruje się zarówno przeciw zaborcy, jak przeciw 
groźnemu dla przyszłości narodu bytowaniu klasy panujące_i. 

Żeromski ukćlzuje w rozlicznych scenach, że Rafałów, Krzysz
tofów, Ojrzy!'1skich nie tyle idea, w imię której mćlją wal
czyć, ile sam fakt porwania za szablę włącza w wymćlgani,1 

chwili dziejowej. Całkowite zanurzenie dziełć! w szlachecko
-prowincjo1rnlną typowość służy uprawdopodobnieniu tej tezy. 
Jej sens staremu Cedrze wykłada Nekanda-Trepka, inspira
tor ucieczki Krzysztofa do oddziałów Księstwa Warszaw
skiego. 
„Zawiodły mię wszystkie lekarstwa, wszystkie nadzieje 
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rozbiły się I oszukały duszę . \Vid zia ł em sp,)dlenic wszy ·,_ 
kich instynktów, powolne znikanie zmy sł u plemiennego by tu. 
Poczucie hańby zżarło mię całego. ·wspomnij, jak z pruskich 
banków brali pieniądze na ziemię, wiedząc, że H zaprze
dają na wieki. Niemiec drwił z nc1s czynami, inslyluc..jami, 
pobudzaniem do rozpusty. Za pięćdziesiąt lat nogi by pol 
skiej w tych Prus i ech Południowych nie było: chłopó'." hy 
zniemczyli szkołami, kulturą, szlachtę wysćldzili z ziemi li cy 
tacjami, miasta zalali przemysłem i handle m. 1'·1łodzież złaj

daczała, gałgaństwo i głupota padły na cały naród, jak mo
rowe powietrze... Musiało, co lepsze , ocknąć się i IZilCić: 

w krwawą kąpiel". 

Ale i tutaj, chociaż teren tak sobie ogra1fr:z ył, Żeromski 
jeden z problemów epoki napoleońskiej uwypuklił z dużym 
zrozumieniem. W stosunku do obrazów sejmikowej anarchii 
czy zupełnej samowoli domowej starych Olbromskich i Nur
dzewskich zagćldnienie to ~' tanowi w powieści silny kontra s t. 
Mamy tu na myśli fłlkt, że w karbach dyscyplinv woj~ko

wej, wśród goryczy i zawodów zmiennego losu pol1tyczneqo 
i wojennego wyrasta nowoczesna dyscyp:ina palriotyzn;u, 
nowoczesna zdolność do karności obywatelskiej i społecz

nej [.„] 

Ktoś mało znający Żeromskiego, a znający historie; Polsk i, 
mógłby sądzić, że z militarną stroną wyzwoleóczcgo wysiłku 
będzie u niego sprawa prost.a . Polscy ułani, cizielne czyny 
ich szabli, Samosierra - oto najczęściej podkreślane w his
torii czasów napoleoi'1skich elementy militarnego wy~iłku 

Polaków. Zeromski i w tej sprawie robi nam niespod ziankc; 
podobną do tej, która się zdarzyła w domowej sielance Ce
drów. z sielanki wyrósł oportunizm narodowo-spokczny, 

a z ułańskiej szabli? Dzieła ułar'lskiej szabli są w Popiolach 
jak najbardziej niepodobne do tradycyjnych C7ynów tego 
wojennego narzędzia w prozie polskiej. Niedostatek proble-
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matyki klasowej Popio/uw został w wystarczającej mierze 
zrównoważony przez samodzielną i postępowq interpretację 

militarnej strony powieści. 

Zasadniczą i powszech nie podkreślaną niespodzianką w trak
towaniu przez pisarza tej kwestii jest fakt, że zrywa on cał

kowicie z sienkiewiczowskim schematem batalistycznym. \Voj
na była dla Sienkiewicza wspaniałym widowbkiern, które 
pozwalało rozwinąć talenty opisowe pisarza. Widowiskiem 
tuk wspaniałym, że zniknęły w nim krew, trnd i śmierć. 

Czym innym jest wojna dla Żeromskiego. Dlil masy żołnier

skiej i bojowego oddziału jest ona krwawym i ciężkim tru
dem. Dla dowodzących jest nie mniejszym wysiłkiem myśli, 

odpowiedzialności, nie przespanych nocy, bolesnych zmagań 
o decyzję i słuszny rozkaz. 

Dlatego spośród wielu kampanii i bitew przedstawionych 
w Popiołach pierwsze miejsce należy się bitwie pod Raszy
nem. Obraz jej jest najpełniejszy i najbogatszy, jeżeli chodzi 
o zrozumienie zagadnienia wojny przez pi3arza. Widzimy, 
jak dojrzewa decyzja bitwy, jak odbywa się jej przygoto
wanie, jak toczy się sarna walka i jakie są dalsze jej 5kutki. 
\>llidzimy to wszystko w pełnych i realistycznyc:1 ramach. 
Góruje w nich współczucie dla cierpień ludu zamieszkują-
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cego wsie, w kt órych toczy się wulkil. Sce na wypędze ni L1 
przez Rafała ludności Falent należy do na jbu nlzi0J prze jmu
jących w powieści [„.] Pasja zaś jego uv.•.i lni,1 historię od 
sztywności schematu i służy humanistyczne mu, głęboko ludz
kiemu współczuciu dla masy ludowej. \Vyraż .1 ona również 
stosunek pisarza do wojny w ogóle . W przecimo\'1ie do 
szwedzkiego wydania Popiołów Żeromski u j ął ten sto~lll11~k 
w następujących zdaniach: 

„Obyż skończyły się JUZ nareszcie wojny r~e czywi ste 
i obyż nie trzeba już było ani ich przeżywć,„\ an i opisywać! 
Artysta i czy telnik chyłkiem zawsze <l o tego tematu po
wróci, gdyż nigdy i nigd z ie , niestety, dusza ludzka jak ta m 
nie maluje się w swym okrucie11stwie i w swym aniel
stwie - lecz czym wojna jest w istocie, wiedzą tylko ci, 
co zostali na polu, stratowani jej kopytami i kołami„." 

vV Popiołach obecne jest jednak nie tyll\.o cierpienie ma sy 
ludowej. Obecny jest również jej patriotyczny gniew. Przed· 
stawiony w powieści obraz nieugiętej walki lud u hiszpa:'1 -
skiego ma w intencji pisarza charakter wzui'u dla narodu 
polskiego w jego walce o niepodległoś ć. Tekst Popioiów, 
w których po stronie hiszp ańskiej występuje stal·~ bezimien
na, nie oznaczona imionami dowodów masa wałczącego 
ludu, a pisarz wyrażnie podkreś la jej upór i gniew p a trio
tyczny, dobitnie na to wskazuje. Bywa tak i.e, że intencję 
podobną Żeromski wypowie wprost: 

„Poznali tu męstwo jeszcze nie widz ia ne , upór stalowy. 
Rozumieli to już, że majq przed sobą nie nficen·r.v- i żołnie
rzy, nie lu<l burzliwy i l ecący w rozsypkę , gdy niltrze ćwi
czony batalion, lecz lud potęgą fan atyz111u prze istoczony 
w armię ... vVodze m stawał się najtę:ż.s zy, najdzielniejszy i naj
zacieklejszy przez jednomyślny i jednng!ośny rozkuz 
masy. Jeśli żle obmyślił, nieskutecznie accz )Oprowadz ił, 
słabo wykona ł, nędznie zarządził, za słabo i miękko natarł, 
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nic walcz y ł , słowem na śmierć, j..ik lego chcia ł a wo ła po
" , zec hna , wydawano nili! wyrok gorącym prnwem, ~lawiuno 

p ud murem i jego własna podkomend na grom ada kulami 
pu.e szywa ł a mu serce " [„.] 

\V konstrukcji ideowo-historycznej Pupio/u-.·i :\ ~1połcon nie 
jes t wyłącznym sprc1wcą epoki oL narza nej _i<-'gn imieniem. 
Stanowi on ema nacj ę si ł zb iorowych poruszanych takimi 
ideami i nadziejami, które pozwalają Napoleonowi J.i e;· o\\'ilĆ 

lymi siłami. Napol eo n jest tylko emc1 nacją kolumn wojsk 
pies zyc h, tłumów konni cy, rąk jego żolnicu. y-. Żeromski za
gadnienie roli wielki ej jednostki w hi stori i rozwią:nje na 
tej tylko płaszczyżnie: wielka jednostka w dziejach je>t wy
niki e m si ł i dążnoś c i ca ł ej epoki, a żrudła t·1'ci1 sił mieszczą 

<; ię w masie ludowej. Takiego ustawienia v;idlziej postaci 
history cz nej u czyła Żeromskiego Wo;na i pokój To ł stoja. 

Żeromski naukę zrozumi a ł i przeprow,'Jdz il ją na p ostaci 
trudniejszej do odarcia z Jcgendy dla pisar:n puł s'.dego a ni
że li dl a pi sarza rosyjskiego. 

Tdkie t eż ujęcie mocno o ~łnhin niebezµicczc1ist\,·o parl\' 

k ułaryzmu za warte w Popiołach. Niebezpieczeństwo polega 
I'J tym, że ca ły olbrzymi me cha ni ;:m społe c-:rHl-polityczny 

epoki napoleońskiej ukazany został w powie~ci jedynie od 
s trony pol skiego partne ra. Uderza w Popiołach du ża kon
sekwencja w pomijaniu frnncuskiej stro ny zagilclnienia na
poleo r'lskiego . Mimo to wąskiego purtyk ula ryzrn u nie ma, 
albowiem dec yzja powieściowa na ter.1at tccio. jaką rolę 

w pro ces ie history cz nym odgrywa zb i orowo ~": , nie jest de
cyzją partykularnq, choc i ażby zupadła na qrcnic sprnw jed
neg o narod u. 

Stosunek Żeromskiego do osoby Nc1pn leona ,~s: cdcl za ra
zem jego stos unek do legendy napoleo ńskiej. I.e~jencL1 ta 
jt1ko forma oceny i forma interpretacj i epoki przez pisarzu 
w ogóle n ie istni eje w Popiołach. Is tnieje oczywiście jnko 



fakt epoki napoleońskiej. \Nyraża się w e ntuzjazmi e i przy
wiązaniu żołnierskim, w żołnierskich sposobach oceny ni e
zrozumiałych najczęściej wy biegó w i posunic;ć nup oleo11 skie
go imperializmu. Nie istnieje jako norma oceny ze st rony 
pisarza. Dlatego z pełną stanowczo ścią wyd obyw;1 on te mo
menty walk Polaków u boku Napoleon d, w ju k ich jego pod
boje najsilniej się zderzają 'l ich nad ziej Gr.;i: S,rn Domingo, 
a przede wszystkim Hiszpania. Rozwinie te sprze cz nośc i 

dramat o Sułkowskim [ ... ] 
Czymże więc ostatecznie s ą Popioły w obrębie dorobku Że

romskiego? Swoją jednolitością kompozy cyjną oraz umiejętnym 
artystycznie przeprowadzeniem główne g o wątku ideowego nie 
dorównują zapewne trylogii Sienkiewi cza czy Faraonowi Pru sa. 
'Wśród wielkich polskich powieści historycznych stoj ą jednak 
najbliżej tych dwu jej szczytów. Przewyższaj ą za ś uj ęc i e Sien
kiewicza swym postępowym charaktere m. PrzewyższcJ ią zrozu 
mieniem tego, na czym polega rozwój hi s toryczny i !< to jes t 
jego ostatecznym sprawcą. Sienkiewicz o to w ogóle nie pyt a ł, 

dostrzegając w historii jedynie wspaniałe widowisko na rodow e 
i wielkich jego aktorów, wie lkich boda j w sensi e psych olo
gicznej niezwykłości. 

Również w dorobku samego Żeromski ego nap otykamy d zie
ła bardziej jednolite tak pod względem ideowym, jak ar ty
stycznym - O żołnierzu tułaczu, Wierna rzeka. Al e w dorob
ku tym żaden utwór nie świadczy o tak wie lki ch a mbi cjncn 
myślowych i poznawczych, o takiej odwadze w zu atakow,rniu 
problemów centra lnych, podstawowych, wyruża j i)cych s i ę 

w prostych pytaniach: z czego odrodz nł się m ój n nr 6d 2 
w jakich popiołach tluły iskry tego odrodzer. id? kto w ost a tni ej 
instancji tworzy historię ·- w ie lka jednostka czy masa ? 

Te proste pytania nie trac ą nigdy aktua lnośc i , a lb o \-. iem 
dotyczą węzłowych spraw historii w ogóle. Dlatego nic 
zmiejsza się wartość Popiołów. Nic zm iejsz a s ic; , po n ieważ 
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7'.1 war ~c1 .w . ni ch odpowiedź na le pyt ania jest postępowa, po
~ 1ewa z s w1 udczy o wi e lkie j odwadze myślowej i pisarskiej 
Zeromsk1ego 1„.1 Żarliwo ść Żeromskie go w szukaniu prawdy 
o p os tępie hi tor ycLnym w ogóle i pos tę pie jego narodu 
w szczególn ośc i p1'7edurła si ę przez te przeszkody , a Popiołom 
za pe wniła trwa ł ą ż yw ot n o ś ć . 

[S. Żeromski, Popiol~" t. 3, Czytelnik 1954, Posłowie] 



KRUCZKOWSKI O ŻEROMSKIM 

Przywykło się określdć Stefana Zerorw;kiego jdkri „urzu
ciowca". Urzędowy historyk „Młodej Polski", W. Fe ldman, 
za najważniejszy rys ustroju duchowego autora Popio!Ow 

uważa „bezbrzeżną, wszechogarniającą tkliwość, do obłędu 

dochodzącą wrażliwość na wszystko, co żyje i cierpi". Oi<re
ślenie to, w .ćasadzie trafne, wymarJil jednak uściślającej ko
rektury. „U cz uciowość" i „tkliwość" Żeromskiego nie mi;:i!y 
nic wspólnego z czułost.kov„·ym sentymentalizmem. Bylc1 to 
raczej nieubłagana, zuciekła aż do okrucie1'istw,1 pasja mo
rnlnu, pasja tropienia z ł a , tropienia krzywdy i wszelkiej ni e 
sprawiedliwości. Mężne, nieustraszenie czujne sumienie było 
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dl ,1 Żeromskiego najwyższq instancj,J sprc1w ludzkich. Je()U 
humanizm nie ma ,1ni ślaclu rys,)11· o limpijskich, jest w swej 

istocie zil pr ze czeniem humanislycllw j równowogi harmo
nii --- jest humanizmem walki o dnlr; człowieka. 

P otężny, wojujqcy instynkt mor a lny, tkwiqcy u poclsluw 
o sobowo.ści Zeromskiego, wyznaczył je90 pozycję nie tylko 
w liter uLurze, ille i w życiu polskim na przełomie XIX i XX 
w ie ku. Była to po zy cji\ zupełnie wyjątkowa. Ten wielki po· 
qrobowiec powstdnia styczniowego romantyk z bliznami po 
wysypce pozytywistyczne j, nie zdolny przez całe swoje żvcie 

tw,·ircze do zerwania 9tębokiej irracjonalnej więz i ze świc1-

tem - n il jlepszych zresztą - tr adycji szluchetczyzny, wy
fl.Jsł n<1 wodza duchowe90 współczes nej mu genera cji p c1'tę

pmn'j, dem okratycznej inteli9encji polskiej i wywarł wpływ 
przemożny na rozw,·ij nurtów społe cz no-r,1dykalnych w nc1-
szej l ite raturz e . \Vew nętrznie da leki od za łożeil r0wol ucj i 
cocja lnej, nieufny \1·ubec ru chu robotniczego, skłonny ra czej 
do wła s nych, nieraz n uiwni e utopijnych koncepcyj uleps?J 
nid świ at.a -··- za pisu! jedna k (j ak nikt przed nim i ni e wiel11 
jeszue po nim) najbc1rcl ?. iej w lit erat urze polskiej wst rz ą'<1-

jące kurty numię lnych prawd o krzywdzie i podłoś c i soc jcl l· 
nej, o d oli uciśniony c h i wyd ziedz iczon yc h. 

Te pr.iwdy bulesne spos lr zeg <Jł Żeromski \Vicl1eniern 

wpro st drclpieżnym - nie tylko w swojej w'półczesnośc i: 

w z iejących wyzysk iem pracy czeluściilch Zagłębia Dąbrow

ski ego, w nędzy WCHS Zinvski ego 9etlil, w nikczemnej stypie 
burżu azji polskie j na poboj ow isku 1905 roku. Tych pruwcl 
haniebnych umys ł pisarza szukał również i dociekał w pr ze 
sz łości narodowej, w dziejowym nur cie życia polskiego -
rozumiej tJC, że tam, na szlak11ch procesu historyczne go, splq-
1 u ły się zawiłe korzeni e z ł a , pr ze klęte węzły powro 1.ó w obez
wlaclni a jących byt narodu. 

Na s zlctkdch tych legio -- i zac iążyło fatctlni e przez ca ły 
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wiek XIX - zasd dni cze p rzeciwi e Jiq \ ' O: t rag iczne rozct\\'o 

jenie między id eo l ogią wo l nościową, Z \ >' i ąz a n ą z im ien iem 
Po lski w ocza ch d e m okracj i e u rop ejsk ie j - a ponurą rze czy 

wi st ośc i ą s po łeczną kraju . Przec 1 w i e ń tw o, k tóre zaczę ł o s iq 
od fuk tu, że „w legionuch Dąbrowski ego sz la ch ta p o ls ri.<1 
kr zy cza ł ci: Wolność ! Równość!, a p o p ow ro cie do ];ra ju rn 

bunt poczy tywał a n u jlżejszą o równoś c i po "• iastkę!" (Z tvl n
niieslu Gromwly Grudz ią ż ). Prze ci w ie l'istwo t o kł a dł o się c ie 

ni e m z ł owrog i ego fa łs zu na w szys tkich p olsk ich p o ws ta n ia c :1, 

w y c i sk a ło S\1·o je p i ę tn o na w szys tk ich n as zych p oc zy no ni .1d1 
ni epodl egł oś c i owyc h X IX stu lecia. 

Żerom s ki, po g robow iec 1863 roku , nie móg ł g o ni e Lil\111·a 
:i" yć. J nk n a jmniej s kłonny do u lega n ia frazeo lo g ii. bezk o m 

p ro m isow y w o bec fo lszu , ni e p r.lejed nany irop 1ciei obłudy 

s połennej i w sze lkie g o e goiz mu, 1rn tkn ą ł s ię n il t ę ni e szuq

> n ą Pfil \li d ę p o l5k iego dru mat u narodo wego j uk n a o s tr y , 
clo k r wi r a n i qcy s topę węd rowca k .im iei1 nil sz la k u d z iej o 

w y m - i wi e l okroć clo p rawdy te j p o \\"rnca w swe j t \1or 

Cl<J ś c i, bory ka s ię z ni ą i zmilg <1. 

Z ty c h to zmag,ui , l bolesnego roz t r ząs a n i a n arodow ych 
lo só\1· p o \V st il je w r. ! 89<J opowi a dc1 n ie Zerom skiego O żoł 

nierzu tuła czu. Można j e u tnać za preludiu m d o o gł oszone~JO 

w p ięć la t póź ni ej wie lk iego e p o s u, Popiołów, za pie rwszy , 
s1. ki rnwy rz u t zamys łu tw ó r czego s ię g ajqce go ku mi tom epo 

ki n apo leo1is ki e j [ ... ] 

Pra w cl ;1 , )o łni erza -tuł ac Ld" - M a tusi! Pulut a był a gorzkq , 
i ro n i c z n ą prawd ą kilku po k o le 1i d e mo kra cji pols k ie j . Zer c m 

; ki, os ta tni w P olsce wi e lki pisar z z nieul ecza l ną sk i1Zc1 s1L1 -
c he tczyL ny, zgłębi a ł i t.uga ł t ę pruwdę l w im sz p one m s w eq •> 

ra dyk a lizmu u czu cio w ego. I r h oć z b o le 5nych tych rozezn a i1 
n ie wyc iąga ł w szyst k ic h ko nsekwencji .~ wi ato po gl ądowyc h, 

by ł ni ewątpliwie p isarzem , cl o k tórngo d z ie ła z żywym w zru 

sze ni e m sięgać becl z ie za w sze pol s ki robo tnik, ch ł op i int e -
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l ige nt prac u ją c y. <Jby czerp .ii: /. ni ch nie ty lko od rt;bnc, szcze 
góln ie jsze uroki i czM y języ ka ojczys tego, a le i tę żar li

wość o d o l ę cz ł owie k a, t ę pas j ę moru ln ą i tę na miętność 

s um ie n ia, pr zez k t óre S te fa n Żerom s ki d obrze s i ę Zi!S łuży ł 

sprawie pos t ępu sp o lerz ne go w n il'>Lym kr 0ju . 

[L. Kruczkowski, Przedmowa do S. Żerom
skiego O żołnierzu tułaczu, PIW 1947] 



WACŁAW BERENT 

DĄBROWSKI I PONIATOWSKI 

Pojuzrl tak n ierl.:nv nego jeszcze kom e nd.:inta Trojg u f\hru 1-
zó w turkotał po twardych drog ach pruski c-h , unoszą c go Jo 
kraju. Tak w pojedynkę iściły się dziewię c ioletnie obietni ce 
\1a zurka, śpiewane co dnia dla tych dwudzies tu tysięcy , jr1-
kie przewinę ły s ię przez legiony. - Władze pruskie , ogł u

szo ne całkiem świata przewrotem, oddawa ły mu po drod; e 
honory wojskowe , juk gdyby tuż za nim c iągnę ły do Polski 
te dwadzieścia tysięcy zatraconych [„.] 

Nie tylko u rzymskich lub greckich ruin wskrzeszają spod 
l iemi widma d ziejów i duszy gromadnej. 

Spiewają wciąż legionowego marsza piosenkę starą , na kl.u
rej słowa już dawno baczyć przestał. Tym ra zem jednak cz o
ło przecierać musiał: czy alJy c:ro słuch nie myli< Słys zy 

p-11ccie najwyrnżniej pod wybijc111e rytmy swego Mazurki!: 

Ja~~ Czd rneck i Wl<Hilł z Dunii 

Po szwedzki m rozbio1 zr:-, 

T y n·am wrncusz z zi~1Li wł oski ej 

Zer wcił "ię z siedzeniu, c1 ręką, którn do1yc!'C .' d,. ~.1 luto

wała ludz iom, przysłonił n,1gle twilrz. Dz ieją się bo rze czy 
n ie pojqte: najskrytsze rojenia jego w samotności włoskiej 

wyśpiewuje mu oto na ulicu ch lud SWl'j. 

Spiewują wciąż, a raczej wcale nie z żo łnierska za wod z,J 
z uroczystym przejęciem, jukby lementem jednotonnym, ni
czym to chłopstwo nasze po kościołach. Jak w kościele roz
j.:nzają się już oto świe ce w cknuch cułego miasta. I nad 
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wszelki e spoJziewanie lud zk ie, usłyszy w tych oto s łownch 

uwieńczoną tu w kraju chwałę swych legii włoskich: 

P1 zodkUw nnszyrh słyszPm rl7ir--ld, 

G<ly o was sł yszemy . 

tv1arsz, morsz . . . 

I Iejnałem wzbiło się imię jego nad ulice Poznania. Stoi 
w powozie wciąż sprężony. Daremnie twcirz oburącz już 

przyslania : widzieli ludz ie, a i zapisał niejeden, jak rnz po 
rciz drgnęły mu ramiona i z ipnęła pierś, nim odchyli! oblicze 
opanowane spoko)em. Poczuł się u celu życia. Ciałem się 

stuły uwzięte dążenia jego. Wi cher dziejowy zdmuchnął 

w jednej chwili ten mur uprzedze11 i niesławy, jakim go od 
ludu oddzie liła Vvarszawa - .a tych lłumów poch odnie roz
niosą żagiew powstania po kraju całym [„ .] 

Po lata ch niewie lu , kieruj ą c swój niepokój już nie w stro 
nę zapomniunych Prusaków, lecz Moskali pod Konstantym, 
zwróci się młodzież warsn 1wsk il do Dąbrowskiego: 

Gene i dl!?, j.:i.kik ol Wi<'k Jo~ 11urn noq przeznarzv, 
... Ni e b~dzi e nad sr·r rn 1ni p1:n'rr1oc p ~rnowałi.1: 

Ty żyje<;:?! 

Może przypudkowe współdżwięki początku i koi'l cu przy
pomną tu niejednemu s ł owa wies zrzc1 : 

Jenerale, .„Ciebie dłngn Lilw.1 nu: 7i.l 

CzckiJ.ła - <lłuqo, j11k my, żydzi, tvJesyj a<;7, 1, 

C iebie prorokowuli ddwno mi dzy 'ludem 

~piewdk i, C iebie n iebo ob wl<'śriło cud em . 
Z yj„ 

Ta cmfil zu cymbalisty w Soplicowie była oczywiście Zil· 

mierzona: szło o duchowe rysy tej postaci i o rodzącą si~ 

wtedy legendę. Vvydźwignięta jednak na ów koturn roman
tyczny, już z niego nie zejdzie lege nda o legionach. -
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Pokolenia uczyć się będą w szkołach tego wiersza, mimo 
lepszej dziś wiedzy naszej: - że z Żydami i ich Mesj11szem 
miał Dąbrowski tyleż wspólnego, ile oni wtedy z krwuwymi 
zmaganiumi się Polaków - że nie prorokowali go śpiewu

cy, ale właśnie z Godebskim przemilczali go posępnie lub 
z Kosseckim zwulczali go wręcz - że nie obwieszczały go 
nieba znaki, ule zniesławienia i oszczerstwa nieustanne. 

„Prawdziwsza od historii" legenda odbiegła tu nader do
wolnie od dziejów; lecz że była to dowolność geniusza, żyć 
przeto będzie zawsze. Zacna szluchta dobrzy11ska będzie po 
wieki składała w oczach pokoler1 u nóg Dąbrowskiego i Kniu-
7.iewicza epickie narzędzia swych swawoli ostutnich: wszyst
kie „swe Scyzoryki i te swoje Brzytwy" oraz te Rózgi i Ko
newki, które „Dąbrowski, śmiejąc się, podziwiał". Będzie też 

po wieki obwoływała go ta szlachta litewska, „Jaśnie vVieł

możnym Hetmanem Koronnym", choć w Koronie, wiadomo, 
postanowiono inaczej: naczelnym wodzem wojska, które on 
stworzył, został ktoś inny: książę krwi spod Blachy w \Var
szawie. 

Z najwyższego mianowania Mickiewicza ostatnim Hetma
nem Polski został jednak - dla ludu i legendy - Dąbrow

ski [.„] 

Dekret Napoleona powołał tymczasową Komisję Rządzącą. 

Niebawem wyśle ona wojsku pod Gdansk (wmiast medyka
mentów i cukru) najśpieszniej opracowany Regulamin Służ

by, iJ w nim co artykuł niemal, to zapowiedż --· wierzyć się 

nie chce - chłosty! Jak Dąbrowski spędził młodość w ko

szarach saskich, tak książę Józef otr zymał wykształcenie 

wojskowe w Austrii. Oderwany nagle od zabaw i kobiet 
w Warszawie, sprężył się i wysrożył w mundurze ponad 

miarę - jak to bywa w takich razach. I w najlepszej wie
rze wprowadzał to, czego się nauczył za młodu: _wpruwdzie 
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nie uustricicką ustc1wę, lecz bod<1jże gorszy od niej dawny, 
polski „Proceder wojskowy". Inni zaś członkowie Komisji, 
ludzie nieposzldkowanej intencji, glosowali zu tym w naj
rzetelniejszym przeświad cz eniu, że skoro do ochotników szla
checkich i mieszczanskich przybywają ju:i: regularni braricy 
od ilości dymów, chłopy p,1Ji.szczyi.niane, ten wypróbowany 
środek zapewni nowemu wojsku li!d i porządek najwięk5zy. 

Zreszt,1 tak zwane stunowisko kl.:isowe nie sięga zazwyczaj 
aż do sumie1i ludzkicl1, ci przy zielonym stole panuje nad 
prnwodawcami konie czność ścisłych lormułowar1 prawnych 
i nuda. (Zdarzyło się właśn:e, że nu jednym z pQsiedzen po
dobnych zdrzemnął się któ1 yś ze starszych i sapliwych pa
nów. Siedz ący obok książę Józef trącił go łokciem: ,Jv1ini
.•;lrzc, 7asnąć mo?na na posiedzeniu, ule chrapać nie godzi 
się".) 

Kośćcem duchowym i kadro11 yn: legii trleciej i nadwiślari
skiej były prz ' biegłe znów pod sztandar Dąbrowskiego 

L wszystkich za borów i krajów Europy ostutnie resztki jego 
legionów duwnych: ci znad Pudu i Tybru, ci z Werony, 
Mantui, Rzymu i Neapolu. Łatwo wyobrazić sobie, jak za
wrzeć śród nich musiało na wieść o podobnym regulaminie. 

Z Dąbrowskim stLJła się rzecz zgoła nieoczekiwana: naj
wytrwal szemu opildły nagle n;ce u samego celu. Ziemia 
swoja'.„ Gdy tęsknotu lat długich dozna tak gwałtownego 

otrzeźwienia, gorycz i ornierzienie zalewa wszystko nad 
miarę. Ogarni,1 go po raz pierws7y nigdy w 7.yciu nie dozna
wana apatia: niech się dzieje co chce! vVeżrnie abszyt je
neralny od wojsku i rodaków rnzern - „skoro zamiast po
chwał i nagród nie znajduje żołnierz jak tylko smutne przy
pomnienia o kijuch i rózgach" (parisz.czyznach). Tak wy
buctnął w liście (z Cniewu dnia 20 lutego 1807 r.) „Do 
Dyrektora \Voyny, Jaśnie Oświecone:go Księcia Poniatow
skiego" - pisząc dalej: 
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„Pierwszy to raz podczas mej trzydzie~lolctrdej słu ż b y 

wojskowej, że się waham uskutecznić rozkazy mojej zwier zc h
ności. Pierwszy to raz w czasie szesnastoletniej służby mej 
ojo:yżnie, że proszę o uwolnienie mnie od komenderowanid 
takim wojskiem". 

Komisjd cofnęła się. Miałże w te jej rózgi wejrzeć Nap o
leon, który w podyktowanej przez się Konstytucji Księstwa 

polskie poddaństwo pa11szczyżniane na~wał najtwardszym sł o 

wem francuskim: esclavage [„.] 

Czubiły się i te dwa orły w jednym gnieździe - przypo
minają się tu mimo woli słowa Maćka z Dobrzyna. Te n mł o 

dy porastał nader pochopnie w pióril orłów napolco11ski ch, 
stary nie wyzbył się, mimo wszystko galijskiego czuba re
wolucji. Kim zresztą mógł być dlar1 wtedy jeszcze ten w Ci r 
slinvski książę Pepi wymuskany na galanta? ten „arystokrnt" 
spod Blachy, lak wyniośle obojętny równie orężnym jak 
i duchowym ratowaniom rodaków jego z toni pruskiej?„ . Toż 
mógłby mu przed oczami zadzwonić nil dłoni - ilomaż to 
kulami dobytymi ze swych rar;? - nie liczył! [„.] 

vV kilka zuledwie miesięcy po pierwszym sformowaniu 
wojska przez Dąbrowskiego otrzymuje nominację na na cz"'l 
nego wodza książę Józef włuśnie. Działo się to na hucznym 
billu w Łazienkach, jaki wyprawił na cześć marszałkostwd 

Davoul. „Pewny jestem" - rzekł wtedy - że gdyby Zaj ą 

c1,ek lub Dąbrowski otrzymali naczelne dowództwo, lak by 
mnie szykanowali, lak by dokucza]i, dŻby mnie iagryżli". 

(Pomi11my lu całkowicie typową postać Zajączka, pyszałki! 

wobec swoich, a służalcd wobec obcych.) vV legionach, wi e 
my, grzeszył Dąbrowski, wręcz przeciwnie, nazbyt wielką 

niepamiętliwością uraz i krzywd. Dozna tego z czasem i ksią
żę od „warchoła", jak w chwilach niedobrodusznego już 

chybu humoru obzywał siebie wódz były. 

Nie dość było i lego. Przy numeracji pułków - sprnwie 
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tak szczególnie wtedy jąlriącej opinię wojskową - numery 
pierwsze otrzymały pulki książęce, które dotychczas niemal 
wcale nie wyruszały w pole, za czym regimenty Zajączka, 

a w ko11cu dopiero skrwawione wojsko Dąbrowskiego spod 
Tczewa, Gdar1ska, Frydlandu. 

Ti!k się to wszystko odmieniło w kraju. 
Oto on sam, odsunięty od dowodzenia wojskiem, które 

stworzył, z nogą wciąż jeszcze w bandażach, trawiony go
rączką od jej run, przez ludzi na konia wsadzany; umiło

wany syn już kaleką, inwalidą mizernym n<1 zawsze, a dawni 
·~ ołnierze je;io legionowi („gemajny moje!") za tyle krwi 
przelanej na świecie mieli być niemal na samym lu wstępie 

(lak 11·ylrnchnie przed \.Vybickim:) - „pędze111 priez rÓZ<Ji 
i kije". 

Ziemia swoja!„. 

Po rc1 z trzeci od cz<1sów włoskich odmieniło się obli c~c 

obozu polskiego. Co lak złowróżbnie zapowiadało się w le
gionie naddunajskim Kniaziewicza, ziściło się nad Wisłą. 

Po licho zawsze odzianych, a tak żarliwe garnących si>'; 
do wiedzy oficerach legionowych z drobnej szlachty i miesz
czan ndslali w kraju panicze, których po dworach wie jskich 
nie musnęło nawet wiel_kie przeobrażenie się psychiki na
rodowej po rozbiorach. Sprawą kapitilłną dla nich stał siq 
teraz mundurów kolor, strój i krój. A musiał ich mieć wtedy 
kużdy oficer zasobniejszy niezliczoną ilość - od tak zwa
nych „mundurów małych", przez uniformy od parady zwykłej 
i „wielkiej", aż po „balowe" - istny róg obfitości dla dzi
siejszych miłośników strojów militarn 'eh . Tkwili zaś ci pa
nowie pod czapicami, wielkimi jak cebry, z kitą pod sufit 
lub stosowanymi w poprzek głowy olbrzymimi pierogami -
od ramienia po ramię - jdk czarna strzecha nad człekiem. 

Srogo przedstawiał się korpus oficerski Księstwa. vVynio
słością najbardziej wtedy uprzywilejowanego stanu zarazili 
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wojskowi lrancuscy swych kolegów polskich. Skojarzyło się 

to u nich z przedrozbiorową purchawkowatością sampanów 
i odęlo pod mundurem napoleońskim w pychę bez granic. 
Nudzą mnie listy pańskie - odpisywał Zajączek ministro\'--i 
wojny i naczelnemu wodzowi. Gdy tak przemawi'!łu -;tar
szyzna, nie oczekiwać było lepszego tonu oficerów \Il sto
sunku do ludności. Dozna lego niezadługo i wyzwalani\ Ga
licja. 

Przedrozbiorową plag<; karciarstwa tępił Dąbrowski w le
~1ionach. Vv jednym z najopryskliwszych rozkazów dziennych 
(z r. VII) powiada, ż.e skoro znajdują się oficerowie nie co
fający się przed ogrywaniem swych kolegów, niechże przy
najmniej nie czynią tego publicznie, ku zgorszeniu cudw
ziemców. - Książę dla zaskarbienia sobie sympatii oficerów 
rad zasiadał z nimi do kart „i przegrywał do nich po kró
lewsku". Przykład z góry działał oczywiście zaraźliwie: ubo
dzy podporucznicy z piechoty, a i sierżanci, ogrywali sir; 
wzajem zgoła po szews ku, niejeden odbył kampanię z karta
mi w zanadrzu. 

Podejmował książę podkomendnych swoich hucznie; a gdy 
znudzony prędko ich towarzystwem, wycofywał się na po
koje, prosił uprzejmie młodzież, aby bez żenady zabawiału 

się dalej sama. K011czyły się te zabawy jak dawne uczty 
sejmikowe (odżyło i to!) choć nie zrazy i bigosy dymiły 

obecnie z mis, lecz dani,ł wytworniejsze obnosiła teraz służ

ba. Bombardowano się z początku kulkami chleba, za cz ym 
owocami z deseru; w końcu fruwało wszystko ze stołu. Jak 
oparzony biegał koło tych swawolników stary kamerdyner 
księcia, wyrywając im z rąk, ci się dało: Um Golles \-Villen, 

scicl dach gescheid mcin c Herren! 

Jeśli idzie o przyszłe junactwo bojowe, to fermentowanie 
pierwszego moszczu było zgubniejsze dla porcelany książęcej 
niźli dla owej młodzieży, którą rozsadzał tymczasem nad-
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miar sił żywotnych; a że tylu z nich polegnie hen, na śnie

gach Rosji, pod Lipskiem i w odwrocie pod Paryż, więc nie 
procesujemy się z nimi o zastawę nie swoją. 

Gorsze było to, ·że niewygubny sarmatyzm szlachetczyzny, 
tłumiony dotychczas twardym kulakiem pruskim, święcił swe 
odżycie i wolność w pierwszej wtedy ostoi ładu - w woj
sku. (Na podobnej zabawie, już podczas wojny, w Lublinie, 
spalono srogiemu a pedantycznemu Fiszerowi na psotę jego 
„papiery" sztabowe prawdopodobnie. Książę wybaczy.) 
Protekcjonalizm zakwitł: wyższe nieraz szarże osiqgali ludzie 
bez żadnych ku temu przygotowań i uzdolnień. \Vartości 

były i tu przetasowane, jak przy numeracji pułków, jak kar
ty przy zielonym stoliku. - Dlaczego tacy właśnie osiągJli 

owe stanowiska? - pyta się niejeden z młodzieńczych nie
gdyś wielbicieli księcia. I odpowiada sobie na starość: -
Bo mieli czelność żądać. 

Twardo wystąpi to wojsko przy oswobadzaniu Galicji. Nie 
dość mu było entuzjazmu powszechnego; każdy rozkaz ob
wieszczano pod karą śmierci. Podrwiwała wprawdzie lud
ność z tej grozy niewczesnej; a przecie tu i ówdzie przyszło 
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do szubienic, zwłaszcza za błahe maruderstwa ~wieżych za
ciągów. Owiała tych paniczów aura miejscowa: austriacka. 
Niechże w naszym wojsku, myśiano, będzie wszys~ko 

stramm. 
Po obywatelach żołnierzach i światłych oficerach legionów 

Dąbrowskiego, po na poły rewolucyjnej jeszcze żołnierce 

Kniaziewicza hodować się poczęli w kraju militaryści [„.J 
Po latach dwóch, gdy wybuchnie nowa wojna Napoleond, 

a więc i Księstwa z Austrią, na pierwszą wieść o tym rzuci 
się D4browski w bryczkę, i tym razem dla pośpiechu naj
lżejszą, a odmieniając co milę konie po wsiach, pędzić bę

dzie dniem i noc4 do Warszawy, by tu z miejsca zawrócić, 
powiadają niektórzy, pod Raszyn. Był może przypadkowym 
świadkiem, jak dwukrotnie a śmiertelnie został ranny ten, 
co w swych wierszach ujął mu chwały na wieki. I jak ksią
żę Józef uznakomicił się swym atak.iem na grobli pod lus
kiem falęckim. - Z Godebskim zresztą pogodził się już był 

dawno; ledwie stanąwszy na ziemi polskiej, wezwał go 
z \Varszawy pruskiej do Poznaniu: mimo urazy głębokiej 

wyczuwał w nim serce czyste bodajże najpłomienniejsze 

w kraju, a więc potrzebne mu w obliczu powstania. Taka 
była jego pamiętliwość krzywd. 

Tą porą wszakże nie myślał na pewno ani o poecie pad
łym w polu, ani o głównodowodzącym brawurze oficerskiej. 
Jeśli z tak naglącym pośpiechem zameldował się dobrowol
nie komenderującemu en che/, sprawiła to głębsza nad am
bicje wszelka troska o Rzecz. 

Może przeczuwał, że gdy po tej wstępnej z polska hrn
wurze raszyl'lskiej przyjdzie na żałosne opuszczenie vVarsza
wy, naonczas całą tą wojną (na ziemii!ch polskich przynaj
mniej) pokieruje nie kto inny, tylko on sam. Na radzie 
wojennej w Zegrzu narzuci wszystkim swój plan działc111. 

I nie zwlekając przedrze się w przebraniu przez nieprzyja-
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cielsk.ie podjazdy z powrotem do \Vielkopolski, by z tego 
wtedy rezerwuaru najsprawniejszych wrychle żołnierzy ścią

gnąć n owego rekruta. W nieprawdopodobnie krótkim czusie 
powróci już na czele wojska. I będzie wraz bił najeżdżcę 

swą metodą wojny szarpanej pod Łęczycą, Rawą, a najdziel
niejszym w tej wojnie ramieniem Sokolnickiego - pod Górą 
Kalwarią; niezadhgo i świetniej jeszcze pod Sandomierzem 
(gdzie pokpił wprzódy sprawę sztabowiec księcia, uczony 
Fiszer). Tymi uderzeniami bocznymi i zagrożeniem tyłów 

w Galicji wykurzy już po miesiącu Austriaków z ·warszawy. 
Swą w.ś niezwłocznością działań „w dobrze skoncentrowa
nym C(>lu" (jak mawiał; wolą zwycięstwa, mówi się dzisiaj) 
udzieli wojsku całemu legionowego impetu, błyskawiczności 

decyzji i hazardu. 
Wojna, wrychle tak krwawa na północy kraju (pod Górą, 

na przykład, po wdarciu się w okopy austriackie zamieniła 

się bitwa w rzeż wzajemną na bagnety, z której uszły je
dynie dwie barki nieprzyjaciela, zatopione zresztą na Wiśle), 
wojna ta wydała się Aleksandrowi Fredrze w Galicji „spa
cerem wojskowym i zrywaniem łatwych wawrzynów". Ksią

żę Józef bowiem, który tam dowodził. kierując się niewczes
nymi względami polityki. starał się stwarzać f.:ikty dokonane 
przez zajmowanie jak największych obszarów. 

Rozstrzygnęło wszystko, jak wic1domo, zwycięstwo Napo
leona pod dalekim Wagram. - Księstwo powiększyło się 

w dwójnasób. 

Napomknijmy tu jedynie o ponurej, iście san-domingowej 
znów służbie, tym razem legii nadwiślańskiej oraz kilku in
nych pułków polskich, walczących wtedy za Pirenejami. 
(Słowo Polacci budziło w tamecznej ludności grozę nie mniej
szą niżli w kraju do niedawna zakrzyk: Kozaki! a los infer

nos z Polski przeklinały po latach wielu kobiety i dzieci 
Hiszpanii.) Ten najtragiczniejszy dla ówczesnego pokoleniil 
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rozdźwięk równoczesnej walki o wolność własną i niewolę 

cudzą potrafi z czasem przezwvriężyć romantyzm, który 
owładnie legendą o legionach, wywyższając w niej wszystko, 
co chmurne, groźne, dalekie i - Napoleońskie. 

Tam za Pirenejami - dantejskie Inferno po dwakrc.ć bu
rzonej Saragossy lub niedościgła brawura bohaterów Samo
sierry; tu zaś w Polsce, gdzie Napoleon poznał „piąty ży

wioł przyrody: błoto, gdzie koniotopne drogi „stepów pol
sk ich" wiodły tak niedawno jeszcze wojska jego od niechluj
nej mieściny żydowskiej do drugiej jeszcze brudniejszej - tu 
pożal się Boże! Radzymin, Rawa, Góra Kalwaria. Łqczyca ... 

A jednak imiona tych miasteczek - „chwały odtąd nie
spożytej" - płonęły czerwonymi głoskami u murów w on 
tryumfalny po zwycięstwie dzień Warszawy: 11 ii51:opada 
1809 r. Ostatni u nas historyk tej wojny, skłonny przypisy
wać księciu Józefowi jak najwięcej w niej zasług. powiilda 
mimo to o Dąbrowskim: „Może to jego duch wiódł pułki 

Poniatowskiego do zwycięstwa? Może on sam lepiej by to 
uczynił? a na pewno lepiej by poprowadził organizację woj
skową w Galicji. Jednak do największych jego zasług rnli
czyć trzeba tę właśnie, że umiał się wyrzec i drugorzędną 
rolę, narzuconą mu przez wypadki, spełnić całą siłą swego 
geniuszu i serca". 

Drugie z tych słów można by zastosowc1ć i do księcia Jó
zefa, pierwszego niesposób. 

Całą wielkość serca okaże Poniatowski po katastrofie 
1812 r., gdy wbrew namowom i perswazjom postilnowi po
wieść dalej wojsko polskie za Napoleonem. \V tvch chwi
lilch najtragiczniejszych dla siebie wahań będzie po dwakroć 
kierował broń nabitą przeciw sobie, odrzuci ją przecie: uchyli 
w myślach wraz z rozpaczą i podszepty rozpaczliwej poli
tyki narodu, który tonął: pójdzie za głosem wszystkich in
stynktów swego rycerstwa i godności narodowej. Pbzosta wi 
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też po sobie nową w Europie legendę o Roland:t.ie. Ludowi 
zaś francuskiemu przekaże - po Dąbrowskiego zapomnianych 
już walkach w obronie republiki - bardziej tam pamiętne 

memento: jak to przeznaczenia Francji kojarzą się nieunik
nienie z losem Polski. Stanie się tej łączności symbolem nie
ledwie [ ... ] 
Rozdźwięki między starym i nowym wodzem trwilły do 

o statka. Należał Dąbrowski do tych, którzy na zły koniec 
wróżyli pochodowi roku 1812; nalegał przed Poni"towskim na 
pozostawienie w kraju zatajonych rezerw kadrowych i ukry-
ych zapasów broni. Otwarta zawsze przyłbica księcia nie 
pozwalała mu wdawać się w te zamysły podziemnego dzia
łania. W ogromie armii narodów, idącej na Ro~ję. wojsk.1 
Księstwa, rozdzielone w niej i rozproszone z umysłu, ode
grały - w tej „wojnie polskiej" jakoby - rolę uboczną 

i, mimo olbrzymich strat, mierną. Dąbrowskiemu przvpadło 

w udziale osłaniać ponownie odwrót Francuzów, tym razem 
nad Berezyną właśnie. Tamże znów ranny, zjawi s ię w kraju 
późno, gdy Poniatowski zdecydował już był dalsze cofanie 
się z Napoleonem. Nie pozostawało mu nic innego j<1k po
ciągnąć za wojskiem - pod Lipsk. 

[W. Berent, Nurt, Czytelnik 1959) 



JERZY BROSZKIEWIGZ 

LEKTURA „POPIOŁOW" 

Książki młodości wielce są zdradliwe. Z reguły demaskują 
<.zytającego - tego sprzed lat np. dwudziestu pięciu - cza
'dmi kompromitują autora. Jedną z największych przykrości 

!Jteruckich, jakie przeżyłem, był Marlin Eden. Przed trzydzie
'tu laty czytałem tę powieść tak łapczywie, jakby był to 
Połap czy Trzej muszkieterowie - a zarazem z olśnieniem 

i bardzo pysznym poczuciem, że jestem w stanie brać udział 
w filozofowaniu, w rozmyślaniach oraz samobójstwie. Przed 
t rzydziestu laty czytałem Marlina Edena na kolanach, 
dziękując autorowi, iż czyni mnie intelektualistą. Przed Iaty 
d w u d z i e s t u powrót do Marlina stał się przygodą za
wstydzającą i poniżającą. Nie bylem w stanie dokończyć lek
lury. Uratowałem sobie Londona poprzez natychmiastową 

ucieczkę w nowele północne i południowe. Nie udało mi się 

jednak uratować ani Marlina, ani wspomnienia o dawnej 
euforii, podszytej głupim dzieckiem. Kto winien? Oczywiście 
euforia, naiwność oraz czas. Przede wszystkim czas histo
ryczny, przewartościowujący kryteria nad podziw szybko 

bezwzględnie. Pierwszy raz czytałem Marlina EciC'nJ. 

w r. 1934 - drugi raz w 1944. Komentarz - ufam - zby
teczny. 

Historia lektury Martina miała charakter szczególnie zło

śliwy. Była charakterystyczna, lecz nie typowa. Była t:r•µowa 
w sposób pozaliteracki. Marlin upadł wraz z całą masą UjJad
łości okresu pokwitania: wraz z zachwytami nad Ginq-=r 
Rogers (prototypem Bardotki tańczącej) i miłością ćo Joan 
Harlow (prototypu BB rozebranej) - wraz z zachwytami nad 
meczem „Pogoń" - „Admira", i miłością do Karawany El-
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lingtona - wraz z zachwytami nad felietonistyką Zygmunta 
Nowakowskiego i miłością do poezji Paula Verl11ine'J. Od
powiedzialność ponosiły dwa czasy: własny czas przcsz ly 
(dokonany) powszechny czas teraźniejszy (dokonującv 

się). 
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Oczywiście przygoda z detronizacją Martina nie tyczy ła 

się arcydzieł ani książek trwałych. Po dziś dzień Murzyn 
z załogi Narcyza, Czarodziejska góra. Tak taczy się światek 

i Zywnty sławnych mężów są mi tak bliskie, i bliŻ~le, i rów
nie cenne jak przy pierwszym ich odkryciu. Są nawet trochę 

zbyt statyczne, zbyt podobne do siebie z ,wtedy' i „teraz", 
co chwilami bywa niepokojące, jako że - być ffi<JŻr> --· sam 
czytelnik pozostał wobec nich zbyt statyczny. Na szczr;Sc-i e 
jednak są książki, które wywołując ten sam wysoki - jak 
powiada W. Filler - diapazon uczuć. zmieniają ja:-:ości i stc1-
ją się cenne poprzez odkrywanie w tym samym materia!~ 

no\•.rych związków, układów oraz kryteriów. Kryteriów są

dzenia autorów, świata i... siebie (co wcale nie jest mało 

ważne dla czytelnika chcącego pisać, i piszącego). 

Tym raLem nie będę wyliczał tytułów, zatrzymam sil) przy 
jednym -- przy Popici/ach mianowicie. 

Jest to książka, którą czytałem lat temu trzydzie~ci, dwa
dzieścia, dziesięć - i wczor;ij. N ie jest ona arcydziełem lite
ratury światowej. Jest zbyt n ierówna, by być rzeczywistym 
arcydziełem literatury narodowej. Ale jest to książka, której 
mi już nikt i nigdy nie odbierze. W ie m, że Żeromski piszac 
tom trzeci był bardzo chory i śpie szył do słowa „koniec" 
ścigając się z grużlicą. Wiem, że z ac i ążyła na Polpf.1/och je
dna z n<1jbardziej destrukcyjnych stylistyk - moderna. v\'iem 
wreszcie, że Popioły nie prze kroczc1 nies te ty qr.rn~c n<1sze j 
literatury, bo nie są ani tak spry tnie eleganckie j,1k Our> 

vaci is, ani tak egzotyczne jak Chł opi. \Viem jednu~:, "e je '1 
to k si ążk<1, bez której nie można się obyć , jeśli chce się 

zdobywać zarówno elementarną, jak i dojrzałą ;~·ie<lzę o p i
sarstwie w Polsce, o polskim pisarstwie i o Folsc,~ sume i. 

Przed trzydziestu laty Popioły czytałem trochę tak jak Po
top - działała magia literackiej ba tailstyki uprawi a nej przez 
pi5arzy, których na cja była pozbyta a rmii. Cóż Zd 1 e ktu • · ,~! 
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Można by ją nazwać porywającą. Wielka PrLygoda. \\'ojen
ka, wojenka„. itd. 

W ciągu lat następnych uczyłem się czytać i rickzytywać 

puste i pełne stronice Popiołów dokładniej niż za pierwszym 
razem. \Viele z nich spopielało. Ale o wiele więcej żyje -
i to żyję w sposób, za który czuję bardzo głęboki szacunek, 
zarówno dla Żeromskiego widzenia świata, jak dla jego pi
sarskiej wyobraźni, sumienia, postawy, myślenia o narodzie, 
o literaturze i sobie. 

Był Żeromski wieszczem, czy nie był? - pomir'!my taki 
temat. Obrabiała go tak czy tak rodzina dr Ferdydl!rkiewi

czowskich„. i obrabiać będzie nadal. jałowo a nudno. Nie 
do pominięcia natomiast jest temat inny: Żerom'ikiego po

czucie odpowiedzialności za świat przez siebie opisywany. 

A raczej: za ten fragment świata, który opisywał, określał 

i sądził - i po którym poruszali się jego ludzie, czyli (jak 
zwykło się mawiać) jego bohaterowie. 

Ludzie Żeromskiego to Polacy. Nieustannie i beo'.prze~tan

nie Polacy. Żeromski był polskością, polskim tematem 

i wszelkimi sprawami, które jego są, zdominowany od pierw
szej do ostatniej zapisanej przez siebie kartki. l'ascynowal i 

go inni, Rosjanie, Niemcy, i dalsi inni. Ale tylko s!z/J spec1e 

polskości. Jest to jeszcze jeden dowód owej dominacji bę

dącej bardzo świadomym wyborem. A nic by w tym nie bylo 
nowego ani ponad inne przykłady godniejszego szacunku, 

gdyby nie rzetelność, uniwersalna i ludzka spraw·ediiwość 

w osądzaniu owych „bohaterów" w wybranym fragmencie 

czasu i świata. Co zaś w tym wypadku oznaczai'! słowa 

„rzetelność" i „sprawiedliwość", niech wyjaśni jerlno tylko 

porównanie - Polaków Sienkiewicza na Dzil{ich Polach 
z Polakami Żeromskiego pod Saragoss11. KomentJrz chyba 
zbyteczny. 
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Istnieje i krąży (rdczej jako recepta dla sł;ibo-silnych niż 

jako teoria mądrych) pogląd, iż szanse na uniwersalizm lite
racki może polsk literatura zdobyć: gł0wnie pnez odpols z
czanie siebie samej. Przez pomijdnie rzeczy, spraw i wątków 
narodowych i z narodem związanych. Uznajmy Ów pogląd 
za receptę jedynie - wtedy utraci on w a lor ahistorycznej, 
niepoważnej bzdury. Jest bowiem rzeczą pewną, iż pod
st a w ową szansą na uniwersalizm jest ostrość widzenia 
rzeczy jednostkowych w otaczających je układach: a) his
torycznych, b) narodowych, c) społeczno-ustrojowych (vide a). 

Żeromski nie zdobył rangi pisarza uniwersalnego. Smiem 
twierdzić jednak, że nie wskutek swego ulegania polskości. 

Być może - a jest to temat dla uczonych w piśmie, czy 
raczej w pismach zebranych Żeromskiego - pisarz utracił 

tę szansę na terenie formy, zbyt plastycznie poddającej si<~ 

przybyszewszczyżnie i nie najlepszym (a nawet co gorszym) 
formalnym wzorom wielkich melodramatów Dostojewskiego. 
Smiem podejrzewać, że ulegał i uległ - wbrew odwadze 
swego pisarskiego sumienia - niektórym co pomniejszym 
strachom oraz modom literackiej profesji. 

Jedno jest jednak oczywiste: był pozostał jednym 
z pierwszych - od czasów Słowackiego, Mickiewicza i Nor
wida - pisarzy polskich, którzy wznowili po z n a wcze 
ambicje naszej narodowej literatury. Dla których nonkon
formizm wobec narodowej wygody, ploty i zmowy, był nie 
celem, lecz skutkem etycznej odwagi. Etycznej - w sensie 
literackim, w sensie poszanowania dla rucji sprzecznych, 
dla wielorakich wyglądów rzeczywistości ludzkiej i narodo
wej, dla (po prostu) dialektyki pisarskich dramatów_ \V roku 
1964 nie można pisać formą Żeromskiego. Ale nie można, 

jak sądzę, być w 1964 polskim pisarzem, nie pamiętając 

o jego bezspornej, w wymiarze polskim, wielkości. 

Uwagi, które tu spisałem, mają na celu wierzytelne uza-
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sadnienie faktu, że podjąłem się tzw. adaptacji Popiołów Że
romskiego dla użytku sceny teatralnej. 

Inicjatywa wyszła od teatru. Podjąłem ją z miejsca 
i z przekonaniem. Ocena wyników nie należy do mnie. Po
winienem natomiast w dalszym ciągu uzasadnić, według ja
kiej metody pozwoliłem sobie spisać wybór scen dramatycz
nych wg Popiołów Stefana Żeromskiego. 

Bardzo świadomie i uparcie uchylam się od formuły „adap
tacja". Adaptacja bowiem wg Słownika wyrnzów obcych -

oznacza przystosowani0. Przystosowanie określonej ca ł o
ści do warunków odmiennych niż te, w których wyżej 

wzmiankowana całość powstała. Ja natomiast, z chęci uza
sadnienia sensu i racji swego SZć1cunku dla niepełnej, lecz 
prawdziwej wielkości Popiołów, starałem się dokonać \\Y
boru. Wyboru tematów, konfliktów, scen, a nawet środków. 

Po prostu - starałem się przenieść w wymiar sceniczny 
swoją d z is ie j s z ą 1 e k turę Popiołów to znaczy 

i wszystko to, co podczas owej lektury każe mi traktowc1Ć 

Rok Żeromskiego za prawdziwie istotną sprawę polskich pi
sarzy wsp ó ł czesnych. 

Pomiędzy pierwszą a ostatnią moją lekturą Popiołów mie
szczą się doświadczenia ogólnych i jednostkowych trzydzie
stu ostatnich lat. Te doświadczenia - takie jak je widzia
łem i rozumiałem - kazały mi wybierać z Popiołów ludzi, 
ich konflikty i (nawet) kwestie. 'vV owych wyborach do
puściłem się nawet filologicznych nielojalnoki, poddałem 

niektóre zdania i sytuacje zabiegom dosłownie chirurgicz-
nym. Mam jednak nadzieję, że zasada główna 

zasada teatralnego przekazu mojej obecnej lektury Popiołów 
dowiedzie, że nielojalności rzędu „zdanie" zostały podpo
rządkowane lojalności rzędu „literatura". 

Podkreślam; nie mówię tu o wynik11ch, lecz o intencjach 
„adaptacji". 

48 



Resztę zaś rozstrzygnie próba sceny i twórcze działanie 

teatru. Chcę mieć nadzieję, że wtedy dalszy komentarz bę

dzie - być może - zbyteczny. 
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