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Nie należałem nigdy do żadnej partii, do żadnego stronnictu:a 
politycznego ani literackiego. Natomiast wszedłem w lud i by
łem jednym z ludu ... 

Jestem towarzyszem wszystkiego, co cierpi, co walczy, co 
dąży do wolności. 

Stefan Zeromski 

STEFAN ŻEROMSKI 

Wszyscy żyjemy w tym właśnie rozbiciu. Czego chcieć -
nie wiemy. Mądrzy socjologowie potrafiliby zbić nas na 
kwaśne jabłko, nam jednak tak dalece jest źle, tak jak 

jest, że z ochotą każdy z nas „położyłby łeb" za to coś niezna
nego, co nazywamy daleko nawet odbiegającym od treści wyra
zem - ojczyzna. 

Wczoraj w ogrodzie publicznym zabił się wystrzałem z rewol
weru _starzec siedemdzies,ięcioletni, emeryt jakiegoś biura. Był 
unitą ... Człowiek był chory, sprzedawał graty, żonę wysłał do 
rodziny, sam zaczął wyprzedawać ubranie: niósł do Żyda surdut 
i sprzedawał go za dwa ruble, za rubla brał surdut od Żyda gor
szy i rubla, za którego żył przez tydzień - wreszcie, gdy nie 
było oo sprzedać, wpakował sobie kulę w serce. Gdy się o tym 
wszystkim słyszy, gdy si~ temu trupowi białowłosego starca 
utarzanemu we krwi przygląda, w całym ciele, w duszy rodzi 
się jakaś choroba, skir chyba, toczący serce. Nie jest to już nie
nawiść, skarga, bunt, ale jakaś straszna boleść. 

Tymczasem świat filistrów spaceruje, bawi się, weseli, używa 
przyjemności. A my, „z chmurami na mózgu", najlepsi niby -
nie mamy również prawa żądać, jak Heine, aby nam na trum
nie przybito szpadę, ponieważ i my łączymy się ze „stadem 
owiec, rozbitym przez wilki", nie walczymy. Oburzenie strasz
ne, tajone nie tworzy w nas żadnego czynu, a łzy połykane -
to nie czyn żaden. W społeczeństwie nie-Polaków i nie-Polek, 
lecz facetów i facetek nie ujdzie zresztą żaden czyn. 

Wchodzimy w świat urzędniczy. Słucham rozmów panów 
dygnitarzy z panami kwalifikującymi się na dygnitarzy ... Cała 
mądrość pierwszych i drugich polega na tym, aby mieć „czuja". 
Znaczy to: tak poznać pana gubernatora i panów radców, aby 
gdy, dajmy na to, jakiegoś referenta wyrzucą za złodziejstwo -
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umieć z dobrego humoru skorzystać w czas na posadkę wleźć 
i kłaniając się, iść a iść .. . Nazywa się to, że my mamy silnie 
„czującą", wallenrodyczną klasę urzędniczą. 

My mamy tylko lud. Ogromny lud, niezmierzony, niedostęp
ny jak szczyty Tatr. Byłem tu na procesji Bożego Ciała i napa
trzyłem się chłopów. Ulice starego miasta zmieniły się w kościół, 
po którym szły tłumy chłopów w burych sukmanach. Gdy za
śpiewali - mury, zda się, drżały i nie ma siły, która by śpiew 
ten stłumiła ... Wszystko może spodleć, zgnić - lud się ostoi... 

Na próżno z zasadami takimi chadzać po świecie, na którym 
„być dobrze" ogromnie jeszcze wiele znaczy. Nie będąc nawet 
szlachtą, mamy zasady i pretensje szlacheckie. Salon nas zjada. 

• • • 

Co to jest naród, co to narodowość? - woła Jaś S. (Jan 
- Strrożecki, kolega szkolny Żeromskiego, późniejszy 

wybitny działacz ruchu robotniczego. Przyp. red.) -
Jak człowiek inteligentny, nie popadając w obłęd, może rozu
mieć jakieś fantastyczne potrzeby narodu, popełniając natural
nie zbrodnie burzenia nienawiści plemiennej, a nie rozumie po
trzeb klas wyzyskiwanych? 

- Kochany Jasiu, jeżeli rząd przyszle nam dziesięć tysięcy 
na osiedlenie w naszym kraju, oo uczynisz? Czy nie przyjdzie 
ci ochota budzenia nienawiści plemiennej? 

; 
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Nigdy! Przychodzący byliby również proletariatem ... 

Żegnam cię, apostole. 

Pobitych ludów jarzmo nie kala, 

Gdy cierpiq za ojców grzechy ... 

Jarzmo to wzmacnia, łączy, zespala, 

Budzi Irlandię i Czechy. 

Gdy nad tym myślę , niknie ma trwoga 

I zwqtpień mgła się rozprasza, 

Boję się tylko miłości wroga 

I pocałunku Judasza ... 

• 

Mały Jaś kładzie na czoło idei taki pocałunek Judasza ... Głu
pi jest ze swym należeniem do Proletariatu - cóż robić, będzie 

robił głupstwa aż do tej chwili, póki nie zostanie filistrem. 
Wszystko młode, co plecie o ludzie, a ludu tego nie zna i nie ma 
w tzw. przekonaniach swoich głębokich dla ludu uczuć - w fili
strii kończy żywot. Wyczerpanie i niesmak nastąpić muszą 

w mózgach czczych. 

• • • 

Panowie mówią o koniach z ta'kim ożywieniem, z takim 
zapałem, z takim entuzjazmem. Wyrazy na kształt po
świstów wiatru przelatują koło mych uszu... Czasami 

śmieją się z jakiegoś tłustego konceptu, wtedy i ja się śmieję , 

literalnie z czego - nie wiedząc. Nie będąc w stanie przyłączyć 
się do tej rozmowy, doznaję niemal złości. Po jakiego jasnego 
diabła siedzę tam, niemy jak kufel piwa? A bo nie v;ypada ba
wić dam wobec tego, że nie posiadam ani trochy zdolności cio 
bawienia dam. Nigdy jeszcze w życiu nie byłem tak mało mć
wiący i nudny jak obecnie. Dawniej byłem inny, miewałem na
wet chwile dowcipu z bożej łaski. Strasznie mię zgryzły choroby 
i ... mężatki. Ze mnie, którego tak lubiono w Sandomierszczyź
nie np., dziś może się wyśmiać pierwszy lepszy facet, byleby 
miał trochę dowcipu. No, niech tam! 

• • • 

M
yślałem idąc, że dwie są w życiu siły intelektualne, r:a 

równi stojące z głodem: patriotyzm i miłość. Czym za
zdrość jest w prawdziwej miłości, tym samym jest nie-

nawiść w patriotyźmie. Obiedwie wybiegają na jedną skalę, na 
ten ostatni takt, do jakiego dotłuc się może serce, a skąd widać 
otchłań nicości. 
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W salonie znalazłem reprodukcje Lituanii i Wojny Grottge
ra - straciłem humor. Ogarnęła mię ta mroczna przepaś:'.: 
geniuszu. Spotkałem się z Grottgerem jak z wyrzutem 

bolesnym, że jestem między panami, bawię się, kocham w ary
stokratycznych mężatkach, jem lody i doznaję bólu brzucha, 
podczas kiedy powinienem być w siermięgę przybrany, chodzić 
od chaty do chaty i miesić chleb chłopskiego żywota krwawym 
potem, łzami i klątwą. 

• • • 

Ci młodzi ludzie chorują na mądrość i zaprzaństwo ducha. 
Wiadoma rzecz, że Krzywicki, wielki badacz stosunków 
społecznych, utrzymywał pewnego razu, że pierwszą jego 

rzeczą, od jakiej zacząłby działanie na gruncie miejscowym, by
łoby wysadzenie w powietrze Częstochowy. Gdy nazwałem pro
jekt taki co najmniej nierozważnym, lud bowiem zamordowałby 
wysadzacza i zamordowałby każdego, kto by po nim działanie 
od tego samego chciał zaczynać kroku - zapytano mię, czy je
stem konserwatystą? 
Taką jest logika ludzi ślepo wierzących w powagi, choć klną 

na czym świat stoi tym właśnie zaśniedziałym umysłom, tym 
konserwatystom, którzy wierzą w słowo dajmy na to Mickie
wicza, nie zmieniają zasad podstawowych przez życie całe ... 

Ci młodzi ludzie nie tylko kwestionują, ale po prostu rzucają 
błotem na Mickiewicza. Ludzi ceniących słowo wypowiedziane 
przez niego nazywają braminami, wpatrzonymi w przeciągu 

wieku we własny pępek. Jest ich legion. Ciekawa rzecz, czy też 
oni się zmienią? Dziś są to głupcy, karły, kretyny moralne, 
wyschłe serca, ale idzie ich ławica w przyszłość; jeśli się nie 
zmienią .. . 

Dawniej warto było umrzeć dla „cichych nocnych rozmów 
rodaków" - dziś nie warto umierać. Wiadoma rzecz, że po nas 
będzie tylko podłość. 
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Cudowna. noc, .1.11ajestat~cz~a, ~ ni~skończonym . ogromie 
trwałeJ poezJ1! · W kazdeJ mmuc1e zachwyceme twoje 

musi być tak wysokie, jak w pierwszej chwili usłyszenia 

wielkiego akordu, który znasz, kochasz, który jest wyrazem 

pewnego stanu twej duszy. Stałem długo na tarasie, patrząc 

w tę półmglistą dalekość płaskiego krajobrazu, który jednak 

ma w sobie przez swą posępną właśnie długość jakiś urok, jakiś 

urok nieskończoności. W dole chaty, pobielone ściany, których 

pod cieniem drzewin oblewa światło księżyca . Dziwne, czaro

dziejskie piękno! 

Widać, jak łąlci okryte mgłą wbiegają w lasy i cofają się po

dobne do szerokich wód leżących twarzą u stóp brzegów wyso

kich. Wierzchołki zbitej masy drzew w ogrodzie oświeca księ

życ - dołem ciemność leży. Tu i owdzie gromady liści przesiały 

na murnwę blady, bieluśki promień ... 

Świerki się czernią. Na szczycie topoli, jednej tylko topoii 

szemrzą liście. Otwierają się ramiona do czegoś, do kogoś, na

latuje młodość, która nie ma granic! Jak kwiat portulaki otwie

ra mały swój kieliszek na przyjęcie słońca, tak mózg w noc taką 

otwiera się na przyjęcie jakiegoś wielkiego wyobrażenia, jed

nego choćby wyrazu, formy, którą by mógł ochrzcić tę wielką 

całość, która go zakuwa w niemoc i podziw. Jak chłop, jak 

gw~br - nie "Znajduje nazwy innej, tylko tę najwyższą i naj 

prostszą: ojczyzna. 
Stefan Ze-romski: „Dzienników tom 

odnaleziony", Warszawa 1973. 
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„Pr zad.wio Ania" 

„Przedwiośnie", ostatnią po
wieść Żeromskiego wydano dru
kiem późną jesienią 1924 r. 
Pięciotysięczny nakład został 

rozikupiony w ciągu tygodnia, 
co na owe czasy było dużym 
sukcesem. Powieść wzbudziła 

ogromne zainteresowanie, spowodowane także faktem, że od
czytywano ją krańcowo różnie . System dwóch racji w dialogach , 
zamaskowane stanowisko autora, pytający charakter „Przed
wiośnia" - wszystko to nie sprzyjało jasnemu odczytaniu jego 
zawartości ideowej, zwłaszcza przy wyraźnie złej :ivoli wielu 
recenzentów, skłonnych niejednoznaczność powieści wykorzy
stać w interpretacjach jak najbardziej sprzecznych z intencjami 
Żeromskiego. Zarzuty stawiano autorowi ważkie i diametralnie 
różne. Jeden z recenzentów miał np. za złe Żeromskiemu, że 

bohaterem swej powieści "uczynił osobnika, który nie jest gen
tlemanem, ponieważ wobec kobiet zachowuje się grubiańsko. 

Dyskusja, jaką wzbudziło „Przedwiośnie" prowadziła często 

do oczywi:stych nonsensów, jednak wypowiedzi te stanowią cen
ny materiał w dziejach recepcji tej powieści. 
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ZGORZKNIAŁE SERCA UCISZAC 

B
urzyć można w jednej chwili, ale by budować, tworzyć -
trzeba czasu. W długim wysiłku, w pracy, w męce reali
zują się wielkie reformy. Dlatego należy nie jątrzyć rany, 

ale je koić, uczyć ludzi cierpliwości, ich nad miarę zgorzkniałe 
serca uciszać, od myśli o buncie odwracać - oto jakim ma być
polskie „Przedwiośnie". 

W. BEDNARSKI: „S. Żeromski -
„Przedwiośnie", Przegląd Powszech
ny t. 166, nr 495. 

CO ŚWIAT WYCZYTA Z „PRZEDWIOSNIA"? 

Co świat wyczyta z „Przedwiośnia"? Dowie się, że polski 
kapłan, w dodatku pochodzący z „wyższych" polskich sfer, 
a więc ma.iący od dziecka sposobność do obcowania z polską kui
turą, stoi na najniższym szczeblu barbarzyństwa, które pozwala 
mu nie tylko „urzynać się", nie tylko śpiewać kabaretowe pio
senki, ale nawet, w razie potrzeby, łamać tajemnicę spowiedzi! 

Dowie się, że polski szlachcic, oprócz katowania parobków. 
katowania usprawiedliwiającego nawet bolszewickie najazdy, 
nigdy dla kraju nic nie zrobił! . . 

Dowie się, że polski, najbardziej octdany służący .czeka tylko 
na sposobność, ażeby za posiadanie srebrnej papierośnicy roz:
walić łeb swemu pracodawcy! 

Dowie się, że polska policja rozporządza dostarczanymi jej 
przez rząd narzędziami tortur. 

Tak będzie Zachód czytał „Przedwiośnie" i tak, a nie inaczej 
będzie je rozumiał. 

„Czemu zwalczam „Przedwiośnie'" . 

Głos Narodu 1925 nr 145. 
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ZWIERCIADŁO SUMIENIA 

• 

Z eromskiego nie będą odkrywały przyszłe pokolenia. Dzie-
ło jego jest na oścież otwarte przed nami. Możemy ujrzeć 
w nim swe oblicza i sumienia jak w czystym, kryształo-

wym zwierciadle. 
TADEUSZ ŁOPALEWSKI: 

„Zwierciadło sumienia polskiego", 
Tygodnik Wileński 1925 nr 10. 

OBRZYDLIWY EROTYZM 

I w naszej młodzieży pokładamy tę śmiałą nadzieję, iż nie
zadługo zrozumie, a raczej w szlachetności swej odczuje, 
że trucicielem jej duszy jako kwiat radośnie ku słońct\ 

życia się roztulającej to - Żeromski. I wtedy rozgorzała szla
chetną zemstą za ten pesymizm, jaki w wielkiej mierze z utwo
rów tego chorobliwego, nienaturalnego, przeczulonego pisarza 
dziś do jej duszy się sączy, uderzy wbrew starszemu społecze11-
stwu na alarm i w okresie triumfalnego zmartwychwstania za
głuszy głośnym „eviva! Niech żyje radość życiowa!" złowrogie 
krzyki rosyjskiego puszczyka ... 

I wtedy poleci przez kraj okrzyk bojowy: „Precz z „Przed
wiośniem" i obrzydliwym pesymizmem i erotyzmem Żerom
skiego!" 
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Roczniki katolickie •na rok Pański 
1926, Poznań 1926 str. 520. 

WZYWANIE TRZECIEGO CUDU 

Dlaczego „Przedwiośnie"? „Wierzymy, że doczekamy się 
jasnej wiosenki naszej " - mówi Gajowiec. Na czym opie
ra się ta wiara, że syzyfowej pracy garści Gajowców, 

zmagających się z bezruchem moralnym społeczeństwa ; przyj
dzie na odsiecz jakaś nagła rewolucja moralna? Co uprawnia do 
nadziei, że rozmach sił twórczych, który nie wytrysnął ze sło
mianego entuzjazmu pierwszych dni niepodległości, ani z zapału 
wojennego, znajdzie się właśnie w nadchodzącym okresie i za
triumfuje nad „wiatrem od wschodu" ? 

Odpowiedzi wyraźnej na to nie ma. A raczej jest jedna: Ga
jowiec wierzy w cuda ... 

„Cud wyrazi się czymś, co wstrząśnie duchem c;łłego narodu. 
Sprawić go może garść ofiarnych i nieustraszonych. Albo obja
wi się w geniuszu jednostki" ... 

„Ogień Dana" unicestwi zmorę najazdu. Twórczy geniusz dok 
tora Baryki, wynalazcy „szklanych domów" mocą swej woli, 
cudem swego czynu, odkupi małość gnuśności współziomków. 

„Przedwiośnie" to oczekiwanie, wzywanie trzeciego cudu. 

w 

JULIAN BRUN-BRONOWICZ: 
„Wyzwa1I1ie trzeciego cudu", War 
szawa 1926. 

WIELKI TESTAMENT 

wielkim testamencie, zawartym w „Przedwiośniu", prze
kazuje Żeromski pokoleniom wolnej Polski świadomość 
odpowiedzialności za odziedziczoną po niedawnej prze

szłości ideową spuściznę. 
TEOFIL WOJEŃSKI: .,Stefan Że 

romski. Rozbiór treści ideowej", 
Wars zaw a 1926. 
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WIELKA POWIESC SPOŁECZNA 

p rze~:'i:ośnie" ~o wielka. J>?.wieść i pod pewnymi względa
mi Jedyna wielka pow1esc dwudziestolecia. 

Wielka przez odwagę sądu moralnego. Żeromski jedyny za
kwestionował nie celowość polityczną wyprawy kijowskiej, ale 
prawo do Ziem Wschodnich. Żeromski w wyprawie kijowskiej 
dojrzał nieszczęsną próbę „intromitowania z powrotem pudlc:i. 
Gagę do pałacu na Ukrainie, gdzie już pewnie jest teraz wiejska 
szkoła"„. 

Żeromski w postaci wiceministra Szymona Gaj owca nie po
kazał nam tępawego biurokraty, marnego człowieka, kariero
wicza czy głupca. Żeromski mierząc się z Szymonem Gajowcem , 
mierzył się ·z obozem Piłsudskiego w jego optimum. Pokazał 
właśnie owego człowieka „czystych rąk", którym początkowo 
tak pyszniły się rządy sanacji, człowieka o gorącym sercu 
i otwartej głowie, „państwowca", wyrosłego z walk o niepod
ległość. Za Szymonem Gajowcem, za „człowiekiem na właści
wym m~ejscu", za mądrym, dobrym i pracowitym Gajowcem, po
kazuje Żeromskii w „Przedwiośniu" „ogromny cień polskiego 
policjanta, który ma prawo - prądem elektrycznym doświad
czać, wkładać ołówek między palce, a potem je ściskać maszyn
ką". Za Szymonem Gajowcem, za obroną trwałości polskief,'.O 
pieniądza i polskiej racji stanu pokazuje Żeromski nie rozcięty 
wrzód Na•włoci i gnębienie w imię Polski nie-Polaków, nędzę 
wsi i wyzysk robotników„. 

To nie Cezary Baryka, ale Stefan Żeromski rzuca w twarz 
Gajowcowi: „jedyną waszą mądrością jest policjant no i żoł

nierz". 

Po „Przedwiośniu" cała reszta literatury dwudziestolecia wy
daje się mdła, czcza i miałka. „Przedwiośnie" to wielka powieść 
społeczna. 
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JAN KOTT: „Wielk·a powieść dwu
dziestolecia", Kuźnica 1945 nr 11. 

• 

POWIESC - ZAPYTANIE 

Data urodzin Żeromskiego 
- rok 1864 - zbiegła się 

z upadkiem powstania 
styczniowego i uwłaszczeniem 

chłopów w zaborze rosyjskim. 
Śmierć (20 listopada 1925 r.) na
stąpiła w parę lat po Rewolucji 

Październikowej i odzyskaniu niepodległości, wyprzedzając 

o kilka miesięcy przewrót majowy. Przypadek więc sprawił, że 
daty życiorysowe pisarza wyznaczają chronologiczne granice 
problematyki górującej w jego twórczości. 

Żeromski głęboko i żarliwie przeżywał wielkie zagadnieni'.l 
swych czasów. W literaturze polskiej pozostanie on jako pisarz 
aktywnie współuczestniczący w kształtowaniu świadomości na
rodu, czujny wobec zjawisk, pojmujący swój zawód jako odpo
wiedzialną słu.ibę społeczną. Pozostanie jako pisarz, który w swej 
epoce z największą miłością i współczuciem dla cierpiącego 

człowieka, z największą nienawiścią do wyzysku, przemocy 
i znikczemnienia, oskarżał ustrój kapitalistyczny, budził w su
mieniach czytelników gniew i bunt przeciw uciskowi społecz
nemu i narodowemu. 

Było tragedią wielkiego pisarza, że nie mógł znaleźć słusznych 
odpowiedzi na dręczące go pytania związane z przyszłością na
rodu, choć zmagał się z nimi z taką uczciwością, troską i pasją, 
jak nikt w jego pokoleniu literackim„. 

Ideologia „Przedwiośnia" nie da się odtworzyć na podstawie 
poszczególnych wypowiedzi postaci powieściowych. To stwier
dzenie nie przesądza oczywiście o rezygnacji z ustalenia ideo
logii powieści na innych podstawach. Wręcz przeciwnie - samo 
to stwierdzenie w pewien ogólny sposób wyznacza sens ideowy 
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„Przedwiośnia": to nie powieść-recepta społeczna, lecz powieść
zapytanie o drogę rozwojową Polski. 

HENRYK l\lARKIEWICZ: ,,Przed-
wiośnde" Stefana Żeromskiego", 

Kiraków 1953. 

WARTOSC ZYCIA I WALKI 

Nowa powieść, której Żeromski oddał pracowite noce i dnie, 
poświęcona była właśnie sprawom współczesnego pol
skiego życia. Razem z najświatlejszymi przeżywał autor 

rodzący się sprzeciw. I coraz głębiej czuł, że idee rewolucyjne 
będą musiały znaleźć w książce miejsce, jako racje skrzywdzo
nych i buntujących się. Rozumiał, że zamknięta jest w nich 
ogromna siła, dająca cel życiu i oparcie działaniu, siła fascynu
jąca, którą nie wolno gardzić. Marzenie o niepodległej, zmienio
ne w rzeczywistość niosło rozczarowanie. Żeromski pragnął 
wskrzesić bohatera dawnych swych książek, stan namiętnej 

tęsknoty za wielkością i ofiarą. Rysując bohaterów nowej po
wieści uświadomił sobie coraz lepiej, że ludzie rewolucji, ci lu
dzie, którzy zdecydowani są odrzucić istniejący porządek razem 
z państwem, jakie go strzeże - mają za sobą argumenty druz
gocące . Rozma'Ch i gwałtowność ruchu komunistów, ich zaciek
łość, ich determinacja - syciły się doświadczeniami, obok któ
rych żaden uczciwy człowiek nie mógł przejść bez drgnienia 
serca. Nowa książka miała być groźnym obrazem stawiającym 
te racje przed oczy społeczeństwa. Pisarz chciał targnąć sumie
niami, zapytać o przyszłość państwa, 'którego klasy rządzące 

ugrzęzły w bezdusznej, sytej obojętności. 

Nadeszło lato, Żeromscy wybrali się do Włoch. Lekarze zale
cali g.orą-co pobyt na Południu, on sam chętnie myślał o odwie
dzeniu miast widzianych przed wieloma laty, odświeżeniu daw
nych wrażeń, przypomnieniu młodości i siły. Ale Włochy spra
wiły tym razem zawód. Mimo ciepłej pogody, nie mógł pozbyć 
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się kaszl u, chrypki, jakiegoś nieznośnego skrzypienia w płu

cach. Męczyło go słońce, drażniło pensjonatowe życie, nadmiar 
hałasów, ludzi, nieustanny ruch. Obecność mnóstwa niemieckich 
turystów była nie do zniesienia. 

Pobyt nie dał spodziewanego wypoczynku. Wrócił do kraju 
coraz bardziej obcy ludziom, zamknięty w sobie, milczący. W 
Warszawie czekały listy, propozycje, zaproszenia, jakieś prośby 
o przyjęcie, rozmowę, albo po prostu o wsparcie. Przerzucał 
ułożone papiery z obojętnością człowieka żyjącego w innym 
świecie. 

Jednego tylko pragnął w tej chwili: skończyć nową powieść, 
uwolnić się od trudu· ponad siły. Jesienią tego roku napisał 
ostatnie słowo „Przedwiośnia", słynne zdanie ostatniego utwo
ru, które przez wiele lat miało dostarczać materiału interpretz.
cjom: „Baryka wyszedł z szeregów robotników i parł oddzielnie 
wprost na ten szary mur żołnierzy - na czele zbiedzonego tłu
mu", Raz jeszcze zadawał autor swoje ipytanie, buntował się 

przeciw istniejącemu światu i szukał w nim miejsca dla ludz
kiE'.go szczęścia. Raz jeszcze przeżywał swoją niepewność o war
tość życia i walki, których znamieniem jest lklęska. 

WŁODZIMIERZ MACIĄG: „Że

romski. Opowieść o wierności". K 3. 
tow.ke 196'1. 

DRAMAT POKOLENIA 

Tendencje i intencje „Przedwiośnia" były bardzo przejrzyste ~ 

ukazać na tle wewnętrznego rozprężenia, marazmu, lekkomyśl
nej beztroski posiadaczy, nędzy ludu, nadużyć władzy i opiesza
łej powolności rządców młodego państwa prawdopodobną per
spektywę zdarzeń, przywołać widmo rewolucji, ostrzec przed 
nim, przerazić. Dramat Cezarego Baryki miał być dramatem po
kolenia. Pokolenie to chciało wierzyć, że odrodzone państwo pol
skie będzie domem wo}ności. Gdy rzeczywistość zaprzeczyła te
mu marzeniu, pokolenie to stanęło wobec tych samych niepoko-
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jących pytań, wahań, niepewności, co bohater powieści. Autor 
zarysował w utworze trzy jak gdyby możli~ości wyjścia z im
pasu i wszystkie trzy, jeśli nie odrzucił, to wydatnie podważył. 

Najpierw dał więc utopię owych szklanych domów, potrakto
waną zresztą od samego początku jalko czystą fantazję i złudze
nie przez ujęcie jej w formę gorączkowych majaczeń umieraj ą 

cego człowieka i przez brutalną konfrontację z realną prawdq 
pogranicznej mieścimy. Możliwość druga to ów ostrożny, min i
malny program Gajawca, ograniczający się do połowicznych 

reform społecznych - zabezpieczenia porządku, stabilizacji pie
niądza, wzmocnienia armii, upowszechnienia oświaty, popie:-a
nia rozwoju gospodarki państwowej, program bezsilny wobec 
namiętnych inwektyw i oskarżeń Cezarego, niezdolny go p rze
konać i dyskredytujący się ostatecznie w owym końcowym mar
szu bohatera na czele tłumu manifestantów. I wreszcie d ro2a 
trzecia, droga rewolucji pod przewodnictwem komunistów. ÓW 
marsz Baryki na Belweder miał być właśnie uświadomieniem 
perspektywy bardzio możliwej i rea~nej .„ 

Odrzucenie wszystkich ukazanych perspektyw było bardzo 
wymO'Wne. Auuor nie opowiadał się wyraźnie po żadnej stronie, 
chciał jedynie obudzić z gnuśnego bezwładu i zbrodniczej obo
jętności. Ostatnia scena książki była rozpaczliwym alarmem, 
krzykiem przestrogi„. 

Sąd nad rzeczywistością odrodzonego państwa wypadł suro
wo. To niepokojące dzieło, wyrosłe z najwyższego wzburzenia 
i noszące w swej nierównej strukturze wyraźne ślady ducho
w ego rozdarcia, padło w beznadziejną, rozpaczHwą nicość i smu
tek ówczesnego życia polskiego jak namiętne, gwałtowne, przej-
m~: ące do głębi zaprzeczenie. 
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ARTUR HUTNIKIEWICZ: „S tefan 
Żeromski ' ', Warszawa 1967. 

STEFANIA SEMPOŁOWSKA: 

• 
Zarom!>him 

f • 

Wróciłam do Warszawy w cza
sie rewolucji 1905 r. Były to 
dnie listopadowe. Robotnicy 
w całym państwie rosyjskim, 
a więc i w Polsce pod zaborem. 
rosyjskim, postanowili zmusić 

rząd carski do nadania obywa
telom swobód politycznych - zmusić swoją siłą. W powszech
nej zmowie przerwali całą pracę i w strajku trwali póty, dopóki 
rząd carski nie ustąpił i pewnych praw politycznych nie dał. 

Koleje, poczty, telegrafy, fabryki stały. Był to wielki strajk 

powszechny dla wywalczenia praw politycznych dla wszystkich. 
Strajk, któremu wszyscy w Polsce sprzyjali, pragnęli jego zwy
cięstwa, ale ofiarę największą ponosiła klasa robotnicza -
strajkiem tym narażając się na głodowe dnie i tygodnie. Ko
mitet Obywatelski w Warszawie zbierał pieniądze i pomoc dla 
strajkujących. Przedstawiciele robotników rozdzielali i rozno
sili je głodującym towarzyszom. Pracowałam w Komitecie Oby
watelskim jako delegatka związków robotniczych. Razem z Bo
lesławem Prusem i kilku innymi obywatelami wydawałam ro
botniczym delegatom zapomogi dla dzielnic„. W słotny dzień 

listopadowy wśród delegatów robotniczych zjawił się w biurze 
strajkowym Komitetu Obywatelskiego Stefan Żeromski - miał 
z jednym z robotników roznosić zapomogi w dzielnicy mokotow
skiej. Mimo zakazu lekarza, mimo męczącego suchotniczego 
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kaszlu, w zimny dzień jesienny listopada, przez błotne wówczas 
uliczki Mokotowa, chodził po ciemnych wilgotnych izbach ro
botniczych, po suterenach, poddaszach i przybudówkach pod
miejskich. On, pracównik pióra, nosił zapomogę strajkową wal
czącym o swobodę pracownikom młotów i kielni. O zdrowie 
swoje nie pytał. Może gdzieś w dzietlnicy mokotowskiej żyje 
jeszcze i pamięta tę wędrówkę robotnjlk, pod którego opiekę od-
dałam wtedy, pełna niepokoju, nie dbającego o siebie wielkiego 
pisarza ... 

W 1908 r. aresztowano Żeromskiego. Stan jego zdrowia był 
wówczas bardzo ciężki. Władze rosyjskie bały się, że śmierć 

w więzieniu znanego już w Europie pisarza może wywołać obu
rzenie całego cywilizowanego świata. Po kilku dniach wypusz
czono go z więzienia. Ale te kilka dni przeżytych w więzieniu 
ukazały oczom Żeromskiego niedolę i nędzę więźnia polityczne
go. Żeromski wobec takich obrazów nie poprzestawał na sło
wach, szukał czynu. 

1925 r_ 

STANISŁAW POSNER 

Czy Żeromski był socjalistą? Będą tacy, którzy powiedzą : 
„nie!" Będą tacy, którzy powiedzą: „Oczywiście tak' " 
Znałem go socjalistą. Był na pewno socjalistą, gdy pisał 

„Ludzi bezdomnych" albo kreślił architekturę utopii agrarnej 
Bodzanty. Jeżeli nawet później wielki ten artysta od.szedł od nas 
- cóż to znaczy? Jego dusza była z nami zawsze. Jego ból 
społeczny, jego tęsknota, jego protest przeciwko krzywdzie -
były zawsze jednakie. Znalazły swój Wj<raz w „Przedwiośniu" . 

Połowa książek Żeromskiego - to biblioteka oświeconej kla
sy robotniczej. Dzwonnik dzwoni w wielki spiżcwy dzwon su
mienia - to Judym. Dzwonnik dzwoni w wielki dzwon wolnoś-
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ci - to SEN O SZPADZIE. Dzwonnik dzwoni w wielki dzwon 
sprawiedliwości społecznej - to RZECZ O BANDOSIE, to 
PRZEDWIOŚNIE krzywdy i szklanych domów. 

1925 r_ 

HANNA MORTKOWICZ-OLCZAKOWA 

Sumiania na.rodu 

Swe dzieła pisał Żeromski zwyczajnym piórem, ze stalówką 
w drewnianej obsadce, czerpiąc atrament z kupnego 
szklanego kałamarza . Nie uznawał bowiem pisania na 

maszynie, a pierwsze wieczne pióro dostał od żony i córki na 
ostatnie przed śmiercią imieniny. Bawił się tym piórem jak 
dziecko, pstrykając nim, pllamiąc atramentem stronice i ostat
nie notatki i rękopisy te zachowały te wzruszające ślady klek
sów. 

Złotego pióra ani innego daru tego rodzaju nie otrzymał Że
romski nigdy od społeczeństwa. Nie obchodził w swoim życiu 
żadnego jubileuszu. Nie było jego nazwiska na pierwszej liścit

dekorowanych orderem Polonia Restituta, wielką wstęgę tego 
orderu rzucono mu dopiero na trumnę_ . 

Jeśli mógł, dawał sam_ Całe honorarium za „Dzieje grzechu" 
przezn9.czył na budowę nałęczowskiej ochrony, a cały nakład 

„Słowa o bandosie" na więźmiów politycznych, do dyspozycji 
Stefanii Sempołowskiej. 

Nie brał od innych, od państwa, narodu, wielbicieli, właściwie 
nic poza uwielbieniem jednych, napaściami i zniewagami in
nych ... 
Żeromski sławny, wielki w odrodzonej Polsce, nie spoczął na 

lau::-ach . Pozostał „sercem nienasyconym" i sumieniem krwa
wiącym narodu. Zachował swą niezwykłą skromność i pracowi
tość, swój prosty i życzliwy stosunek do ludzi. Ale zachował 
także jasne widzenie polskiej rzeczywistości, która ·niestety nie 
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spełniła jego pragnień i nadziei. Nie dał się zaślepić złudzeniom. 
oczarować obietnicom, przekupić zaszczytom. Pierwszy podniósł 
odważny głos protestu i ostrzeżenia, nie licząc się ze skutkami 
takiej właśnie postaiwy ... 

Tak samo odnosił się negatywnie do agresji na wschód. „Mniej 
Te Deum, a więcej oleum" - powiedział podobno, gdy uroczy. 
ste naboieństwo czciło zwycięstwo 'polskie pod Kijowem. 

Za taką właśnie postawę niezależną i daleką od wszelkich 
dogmatów zapłacił i brakiem poparcia w sferach rządowych , 
i nieotrzymaniem nagrody Nobla. Haniebny harmider, napaści, 
kalumnie, donosy, które wynikły z powodu „Przedwiośnia", za
kłóciły swym zgiełkiem ostatnie miesiące jego życia. 

Pozwany przed sąd Ligi Obrony Czci przez komisarza Leona 
Kajdana, którego praktyki śledcze wspomniał w „Przedwios
niu", Żeromski napisał mu w liście z dnia 3 marca 1925 roku : 

„Miłość ku Polsce, wyśnionej przez naszych męczenników, 
a obecmie zohydzonej w „przedwiośniu" jej istnienia ... skłoniła 
mnie do napiętnowania ich (władz śledczych) publicznie, bo ca
łość i dobra sława mej ojczyzny jest mi droga ." 

Te proste słowa, cytat z zaginionego listu, charakteryzują 
najlepiej chyba postawę Żeromskiego , która w ostatnim roku 
jego życia wywołała tyle sprzecznych głosów i komentarzy. 

1946 
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STA:SISŁAiW 1STRUMPH-WOJTKIBWICZ 

Raalia i. p<>t>łaci 
,,Przadwie>imia" 

Pewnego dnia roku 1925, 
śpiesząc ulicą Mazowiecką do 
„Kuriera Warszawskiego", zo
baczyłem w witrynie księgar
ni Mortkowicza nowy tom Że
romskiego. Była to powieść 

„Przedwiośnie", o której krąży
ło JUZ sporo plotek. Obliczyłem pieniądze, książkę kupiłem 

i zwolniwszy kroku zacząłem ją przeglądać. Do redakcji nie 
doszedłem. Naprzeciw gmachu Zachęty Sztuk Pięknych znalaz
łem ławkę i nie dbając o chłód pogrążyłem się w lekturze.· 
W „Przedwiośniu" uderzyło mnie przede wszystkim to, że Ce
zary Baryka wychowywał się w Baku, gdzie i ja chodziłem do 
gimnazjum. W miarę jak czytałem, rosło moje zdumienie: nie
jasne z początku podejrzenia przeszły niemal w pewność, gdy 
obok bardzo wielu różnic wykryłem także ·i dużo podobieństw, 
nat::-ętnie zdających się mówić o tym, że znakomity pisarz, rysu
jąc sylwetkę i dzieje swego bohatera, miał przed oczami obraz 
przez kogoś mu· odmalowany, modelem zaś tego obrazu, choć 
najoczywiściej zniekształconym, byłem chyba ja sam .. . 

Jest niewątpliwie coś żenującego w przyznawaniu się do cze
goś podobnego, nawet dziś, po wielu latach, kiedy i z własnej 
praktyki pisarskiej wiem; że pisarz czerpie nieraz wątki, cha
raktery i sytuacje z autentycznych przeżyć ludzkich. Wówczas 
jednak, gdy odczytywałem „Przedwiośnie" po raz pierwszy , 
moje pomieszanie było bezgraniczne. Bladłem i czerwieniłem się 
na przemian, niby pojmany na gorącym uczynku przypuszczeń , 

które nie tyle hańbią, ile ośmieszają. Dokonałem pewnego wy-
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siłku, żeby sobie wyperswadować jakieś tam rzekomo pokre
wieństwo z bohaterem powieści. Przeglądając raz jeszcze książkę 
stwierdziłem, że przecież z Baryką działo się inaczej niż ze mrn.i: 
on nie zdawał matury, ja zaś ją zdałem, ojciec Cezarego był 

nafciarzem, podczas kiedy mój ojciec był sędzią i bynajmniej 
do wojska powołany nie został, ja sam podczas wojny służyłem 
nie w piechocie, lecz w kawalerii, no i tak dalej. Jednakże sporo 
innych okoliczności zupełnie wyraźnie świadczyło na rzecz po
dejrzenia, a raczej pewności, że w jakiś dziwny sposób Żerom
ski korzystał z dowolnie przeinaczonych realiów związanych 
z moją rodziną. Któż to opowiedział Żeromskiemu, że ojdec 
marzył o Siedlcach, że w domu często mówiło się o takich oko
licach siedleckich, jak na przykład niezapomniana Sekuła, że 
ojciec - co prawda żartobliwie - zwykł przepowiadać nastanie 
czasów, kiedy już rrie tylko domy, ale i całe miasta będą szkla
ne ... Anegdoty na temat specyficznie polonizowanej mowy ro
syjskiej mogły dotyczyć tak samo mojej matki, jak i sławnej 
na Kaukazie ze swych językowych gaff pani Grabowskiej; ojcie::: 
nie zbierał wydawnictw historycznych, lecz (do dziś nie wiem, 
dlaczego) książki z dziedziny balneografii, tudzież romantyków 
niemieckich; szpicrutą nigdy nauczyciela nie uderzyłem, a po 
wojnie, goszcząc u przyjaciela i towarzysza broni, romansów nie 
uprawiałem ... Najbardziej jednak dotknęła mnie wtedy, zdu
miała i zirytowała jakaś przewrotna analogia między historią, 
jaką Żeromski wymyślił dla swego bohatera w Nawłoci, a tym 
incydentem, który, oczywiście zupełnie inaczej, wydarzył sie 
podczas mojej gościny w pewnym dworze ziemiańskim, już po 
wojnie. 

Moją „Nawłoć" trzeba by tu pokrótce opowiedzieć. Jak wolno 
domyślać się dzisiaj człowiekowi dojrzałemu, młodziutki eks
podchorąży ułanów, z ręką na temblaku, wpadł wówczas w oko 
urodziwej i dojrzałej mieszkance dworu. Saion i rozrywki zie
miańskie nie wystarczały mi, wiele czasu spędzałem w stajniach, 
we wsi, na polu, z różnymi ludźmi, co najwyraźniej damę draż
niło. Kto wie, czy ostatecznie nie uwiodłaby młodzika, ale na 
swoje nieszczęście odnosiła sie arogancko i niesprawiedliwie do 
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służby i oficjalistów, a między innymi do swojej panny służą
cej, którą nieraz widziałem płaczącą. Z krytycznego stosunku 
do pańskich fanaberii i pańskich przywilejów wynikły dysku
sje, tak zwane zasadnicze, wreszcie okazało się, że lepiej bym 
wracał do Warszawy, przyjaźń była w agonii, gościna u rodziców 
mojego kolegi kończyła się„. Wszystko jednak, niemal do koń
ca przebiegało bardzo poprawnie. Po obiedzie zajechała bryczka 
i oto domownicy gromadnie wyszli na ganek, żeby gościa od
prowadzić. A kiedy już obcałowałem rączki wszystkich pań 
i uściskałem dłonie panów, niedoszła heroina romansu, ze zły
mi błyskami w pięknych oczach, jadowicie oświadczyła, że 
wszystko byłoby dobrze, gdybym nie „bolszewizował" służby 
i nie uwodził brudnych dziewek. Powiedziane to było właśnie 
w chwili, kiedy pochyliłem się z ostatnim pożegnaniem. Cała 
sprawa powinna się była na tym zakończyć, gdy wtem dostałem 
parasolką przez twarz. Ze wstydem przyznaję, że tę parasolkę 
z rąk damy wyrwałem i zrobiłem z babskiego oręża właściwy 
użytek. Wynikł z tego twnult, gdyż męska część załogi dworu 
próbowała mnie rozbroić. Parasołkę wyrzuciłem już z bryczki. 
Była to niemal ucieczka. Wyjeżdżałem z niesmakiem do wszyst
kich i do siebie, tylko furman pocieszał mnie słowami: „dobrze 
jej tak, nareszcie, cholera jedna, 'oberwała" ... W taki to sposób, 
raz na zawsze, ułożyły się moje stosunki z dworem ziemiań
skim. 

Czytając opis wypadków w Nawłoci, nie wiedziałem czy 
śmiać się, czy płakać z typowego dla Żeromskiego „uszlachet
nienia" mojego epizodu ... erotyzmem, podniesionym do trzeciej 
potęgi! 

Jeszcze bardziej zastanowiła mnie wówczas sprawa ideolo
gicznych wahań Baryki. Miałem na Kukazie różnych przyjaciół 
i kolegów. Niektórzy, jak Czesław B„ choć zaprowadzili do od
radzającej się Polski oddziały żołnierzy-Polaków, przeniknięci 
byli rzeczywiście ideą rewolucyjną. Inni, jak Tolek P., znaleźli 
się nawet w czerwonej kawalerii, czasami może z powodu zami
łowania do pięknych stadnin, do tej kawalerii wcielonych. Resz
ta wstąpiła do polskich szeregów. Wielu z tych ostatnich wie-
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rzyło, że po wyzwoleniu skończą się w nowej Polsce „folwarki", 
wiejskie czy miejskie. Tymczasem rzeczywistość w Polsce zasta
liśmy inną, zmiany pożądaliśmy, ale „marsz na Belweder" wv
dawał się nam co najmniej przedwczesny. Odnosiłem wrażenie, 
że wielki pisarz sprawę Baryki uprościł, wyprowadzając jego 
rewolucyjność n.ajpierw z rzekomego zruszczenia, a dopiero póź
niej uruchomiwszy mechanizm oddziaływania stosunków spo
łecznych w Polsce. Nadmierne dawki erotyzmu także wydały 
mi się tu niestosownością. I tak dalej ... W konsekwencji, ogrom
nie przejęty powieścią, a jednocześnie buntując się przeciw nieJ, 
pełen rozterki niby przed zagadką, tegoż dnia postanowiłem 
pójść do Żeromskiego na rozmowę. 

Znakomity pisarz mieszkał wtedy na Zamku Warszawskim, 
gdzie rząd Rzeczypospolitej kazał mu wydzielić mały aparta
me:it. Jak wiadomo, Żeromski lubił młodzież, w ogóle był przy
stępny. Powitał mnie bardzo serdecznie. Dopiero później oku
zało się, że pamiętał moją fizys z zebrań literackich i z paru 
roz:mów poprzednich, ale nazwiska mojego nie znał. 

Przy czarnej kawie wytoczyłem wtedy przed pisarzem to 
wszystko, co w przeciągu kiliku ostatnich godzin we mnie pod 
wpływem „Przedwiośnia" narosło. Zadałem szereg pytań co do 
pochodzenia powieściowych realiów i postaci. Opowiedziałem 
co w „Przedwiośniu" łączy się ze mną czy moim domem, co jest 
razbieżne. Zaatakowałem pisarza za to, co młodzieńcowi wyda
wało się sztuczne albo prymitywne, jeśli chodzi o fabułę i pro
blematykę. Żeromski słuchał mnie bardzo uważnie, z wielkim 
zaciekawieniem, a w pewnej chwili, uśmiechając się, zawołał: 
„A więc to pan jest tym sławnym Stasiem Strumphem z Baku'?" 

Bardzo mnie to speszyło. Najwidoczniej chodziło o „sław~" 
niedobrą. Powiedziałem Żeromskiemu, że chyba nasłuchał sie 
plotek, że Barykę skleił banalnie, trochę z mojego życia, trochę 
na rpodobieństwo innych znanych mu wyrostków, tak jak zrobił 
Rafała Olbromskiego. W rzeczywistości - tłumaczyłem się -
moje ekscesy młodzieńcze posiadały zupełnie inny charakter. 
Nie miałem nic wspólnego ani z wagarami, ani z łobuzerią, am 
tym bardziej z rosyjską „chandrą". Przeciwnie, w Baku zało-
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żyłem kółko samokształcenia „Ogniwo", wydawaliśmy pismo, 
wykładałem historię powstań na uniwersytecie robotniczym 
(notabene założonym przez moją matkę), wciąż uczestniczyłem 
w akcjach kulturalnych Polskiego Domu i w pracach Czytelni 
Polskiej. Przygody, owszem, były, ale zawsze jakieś romantycz
nej natury. Nie moja wina, jeśli o skutkach za wiele plotkowa
no. Dlaczego więc znakomity pisarz tworząc r;ostać wyraźnie re
wolucyjną, opierał się na wersjach pochodzących najwidoczniej 
ze środowiska, delikatnie mówiąc, zatęchłego? 

W pewnym sensie mój domysł okazał się trafny. ŻeromS'ki 
istotnie otrzymał informacje o środowiS'ku - jak je nazywał -
„bakuńskim" od dwu polskich matron, które długo w Baku 
mieszkały. Paniami tymi były: doktorowa Przedborska, matka 
dwu synów, oraz doktorowa Czarnocka (lub Czarnecka?). Obie 
te panie odwiedzały Żeromskich w Konstancinie. Przesiadując 
na werandzie, na wyścigi opowiadały mu o życiu polskiej ko
lonii w Baku, a więc oczywiście i o tamtejszej młodzieży, o jej 
losach rewolucyjnych i wojennych. Stąd - wyjaśnił Żeromski 
- poznał on „bakuńskie" tło i dowiedział się tylu rzeczy o nas, 
o naszym prawdziwym życiu, że można było z tego m::iteriału 
wysnuć fabułę. Naturalnie- mów'ił pisarz- tworzyłem swoich 
bohaterów na nowo, nie kopiując niewolniczo z natury, lecz 
nadając im własne charaktery i własną historię. Czasami tylko 
zbliżają się one do osób autentycznych, a to przez cząstkowe 
zbieżności faktyczne ... 

Jakież jednak fakty zostały przytoczone Żeromskiemu na do
wód oburzającego czy niepokojącego „zbolszewiczenia" niektó
rych chłopców z Baku? A więc pisarz dowiedział się o takich, 
co wstąpili w szeregi partii bolszewików albo znależli się w Ar
mii Czerwonej. Opowiedziano mu o innych, którzy chociaż 

formowali polskie oddziały, ale zaprowadzili u siebie formy „ko
munistyczne", względnie stosowali „komunistyczne" metody. 
Ale nawet o mnie, który wstąpiłem do pułku ułanów krecho-• 
wieckich, wyrażały się te panie z ubolewaniem. Powodów ni·~ 

zabrakło. Interesując się młodzieżą w Baku, czytały wydany 
przeze mnie w roku 1921 tomik wierszy „Płonę i blednę" , gd7;P. 
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jeden z pamfletów zaczynał się zuchwałym dwuwierszem: „za 
wywalczoną Polskę, paskarską i warcholską" ... Prócz tego, moje 
utwory znalazły się w bardzo „podejrzanym" wydawnictwie, 
jakim były skandaliczne dla mieszczaństwa i tradycjonalistów 
„_Niebieskie pięty", zresztą dość niewinna jednodniówka, siląca 
się na „futuryzm". Nieraz widywano mnie w restauracyjce Mil
lera czy w Dużej Ziemiańskiej, w towarzystwie takich „zakał" 
jalk Anatol Stern, a nawet Stande czy Bruno Jasieński. Wresz
cie obie panie wspomniały o skandalu, jaki wywołałem, zapro
szony do ziemiańskiego dworu. Opisany poprzednio epizod na 
ganku urósł w ich opowiadaniu do jakiegoś symbolu politycz
nego. Najgorsze było to, że nie kryłem się z przekonaniem o ko
nieczności likwidacji folwarków. No, i tak dalej. Teza ogólna 
była taka, że młodzieńcy, raz już „zarażeni" przez rosyjską re
wolucję, są jakby straceni, a przynajmniej znajdują się na dro
dze do upadku. Wersje, podlane sosem ziemiańskiego, „patrio
tycznego" oburzenia, najwięcej, zdaje się, dały Żeromskiemu 

do myślenia - ale oczywiście do innych doprowadziły go 
wniosków. 

I to byłoby wszystko, co po tylu latach mogę sobie przypom
nieć: sądzę, że warto i od tej strony wejrzeć w mechanizm 
„Przedwiośnia", które niby kunsztowny stary zegar działa nie
zawodnie po dzień dzisiejszy i przypomina o mistrzu, co go 
zdziałał, i o mijającym czasie, który wciąż odmierza... -

1961 
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ANTONI SŁONIMSKI 

ha.lt>z~~ cią9 ,,Prza.dwio!Jnia.11 

B
yłem u Żeromskiego na parę ?ni przed j.ego ś~iercią. Roz
mowa zeszła na aresztowame Bronowicza. Zeromski był 
przejP,ty i podrażniony. Pamiętam jedno zdanie i ręczę 

za ścisłość relacji. Powiedział Żeromski: „Żle się dzieje, jeśli 
w wolnej Polsce tacy ludzie jak Bronowicz siedzą w więzie

niach". Pytałem się Żeromskiego o plany pisarskie. Powiedział , 
że jeśli mu zdrowie pozwoli, będzie pisał dalszy ciąg „Przed
wiośnia". Miała to być powieść pod tytułem „Wiosna" , obrazu
jąca dalsze dzieje Cezarego Baryki. Mówił również Żeromski 
o próbach zastraszenia go przez komisarza Kajdana. Był zły 

i powiedział coś w tym rodzaju: „Jeszcze zobaczymy ... " lub 
„jeszcze im pokażę" .. . 

Nie jestem pewien dokładnego brzmienia tych słów, ale tak i 
mi Ziastał tekst w pamięci. Być może, że te słowa, i nast :-ój całe.i 
rozmowy zabarwiły moje wrażenie, ale wydało mi się wtedy, 
że owa „Wiosna", którą Żeromski pisać zamierzał czy też pisa
nie już rozpoczął, pójdzie w kierunku bardziej już od „Przed
wiośnia" radykalnym. 

1953 

MARIA DĄBROWSKA 

IVa.jla.p.t>za wa.rto!Jei p.olt>kia.'io dueha. 

Oto w g~o~ie przyjaciół rozmawiamy o wahaniach wśród 
sfer ofic1alnych - czy po „Przedwiośniu" z jego akcen
tami buntu społecznego dać Żeromskiemu państwową 

nagrodę literacką. Oburzamy się na te wahania, my - którzy 
pozostaliśmy wierni naszej młodości. Żeromski nagrodę w koń
cu dostał, ale przepadł na rzecz Reymonta, kiedy poszło o pol
skiego kandydata do nagrody Nobla. To nas bolało. Żeromski 
był w naszych oczach jeśli nie najwyższym i najdoskonalszym 
wyrazem, to wyrazem najwyższych i najlepszych wartości pol
skiego ducha. 

1946 
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JERZY ZAWIEYSKI 

'll16wil za nar6d 

Śmierć pisarza wytworzyła 
nagłą pustkę. Pamiętam dzie
dziniec zamkowy w dniu po
grzebu Żeromskiego, gdy prze
mawiał minister oświaty i w 
imieniu młodych poetów bods j 
czy nie Tuwim? Może Lechoń? 

A patem szliśmy ulicami na cmentarz kalwiński i staliśmy dlu
go u grobu, na który rzucono wielką i ciężką płytę kamienn~ ... 

Ze śmiercią Żeromskiego starsze pokolenie straciło \vodza . 
Starsi mówili i pisali: „wódz", „budziciel narodowego sumienia · 
często także: „symbol Polski walczącej i niepu.:!l;;:g1ej". 

Moje pokolenie nie miało wodza i nie chciałr go mieć. Pols'..:-n 
już była i nie należało o nią walczyć . Krzywda ~p.):eczna, o któ
rej mówił Żeromski - istniejąca nad;:il, wymn~ała decyzji mo
ralnych, na jakie nie każdy rrió '1ł się zdobyć. 

Jeszcze za życia Żeromskiego przejawiały się w litera turze 
tendencje skierowane przeciw niemu, przeciw „żeromszczyźnie", 
czemu apostołował Juliusz Kaden-Bandrowski. Jego proza eks
presjonistyczna, wyrosła z obsesji biologizmu, dawała przykład 
mowy nowoczesnej, obcej mowie Żeromskiego. Realizm dwu
dzies1mlecia, rozwidlający się w różnych kierunkach opanowa
nia nawej rzeczywistości polskiej, szedł niejako programowo 
wbrew Żeromskiemu i żeromszczyźnie. Codzienność i zwykłość, 
prostota środków, oszczędność słowa, przeciwstawiały się boha
terstwu romantycznemu, patetyzmowi i historii, tragizmowi in
dywidualnemu i poetyckości słowa. Przeciwstawiały się temu, 
czym przepełnione było „serce nienasycone" purpurata litera
tury wieszczej. Jedynie dla poetów Skamandra pozostał Zerom-
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ski nadal ukochanym i uwielbianym pisarzem, czemu dawali 
wyraz w poetyckich utworach i w licznych wypowiedziach, dru
kowanych w „Wiadomościach Literackich". Mimo że twórczość 
pisarzy dwudziestolecia szła odmiennymi torami niż twórczo:O:ć 
Żeromskiego, to jednak pamięć o największym pisarzu-liryku 
była otaczana czymś w rodzaju kultu. Już zamilkł ten, który 
budził sumienia, już nie wywoływał burz i niepokojów, toteż 

dziesięciolecie jego śmierci obchodzono w sposób podniosły 

i uroczysty. 

Zdawało się wówczas, że nowe problemy życia, nowe idee 
społeczno-polityczne, nowe prądy literaokie odsunęły dzieło 

pisarza na plan dalszy. Nie' był Żeromski już wodzem młodych, 
ale był tym, który młodych kształtował, nawet jeśli wyzwalał 
bunt lub sprzeciw. Nie stał się też pisarzem obojętnym, nic nie 
znaczącym i nikt chyba nie potrafił uporać się bezboleśnie z je
go dziełem. Należę do tych, dla których Żeromski oznaczał mi
łość - miłość trudną i niezapomnianą, pełną walk, buntów 
i uwielbienia. Wydaje mi się, że obraz tych walk, wyrosłych 
z fascynującego wpływu Żeromskiego , ma >vymowę nie tylko 
osobistą, lecz i ogólną. 

1958 

Fragmenty wspomnień pochodzą z tomu „Wspomnienia o Stefanie Ze
romskim", Warszawa 1961. Tytuły nasze (red.) . 
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