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Rzecz dzieje się w okolicy Małogoszczy, we wsi Niezdoły 

Stanisław Czernik 

KLECHDA POWSTAŃCZA 

Żeromski - mówiąc w sensie przenośnym - był dzieckiem powstania 
styczniowego. Dzieciństwo i lata młodzieńcze przeżywał w osobliwej 
atmosferze powstańczej, atmosferze legendy i anegdoty, która zastępo
wała zawiłe i długo nienapisane dzieje tego ruchu. Historia była tu 
trudno uchwytna, urywkowa, rozbita na drobne epizody rozwoju i upad
ku wielu partii i tysiąca małych bitw i potyczek, ataków i odwrotów, 
ucieczek i pogoni. Nikt nie znał dokładnie choćby tylko w przybliżeniu 
ogólnego przebiegu wydarzeń. 

W Królestwie Polskim nie wolno było w druku nawet wymieniać 
słowa po ws t a n ie lub po w st a n ie c, a cóż dopiero opisywać. Gdy 
generał rosyjski Berg ogłosił w Petersburgu „Zapiski o polskich spiskach 
i powstaniach" (1873), nie pozwolono wydać ich w polskim przekładzie 
przez długie lata w obawie, że nawet „urzędowa" wersja o wydarze
niach powstańczych może wpływać „nieprawomyślnie". Pierwsze polskie· 
opracowania dziejów 1863 r. Bolesława Limanowskiego (1882) i Walerego 
Przyborowskiego (1894), wydane we Lwowie i Krakowie, były zakazane 
w Królestwie. Wiedza o powstaniu rozpowszechniała się w ustny 
sposób, szeptanymi wersjami, w postaci opowiadań uczestników i świad
ków, skupiając się wokół przypadkowych chociaż nieraz barwnych 
epizodów i jednostkowych przygód, często dalekich od rzeczywistości, 

zniekształcając)'.Ch wydarzenia właśnie na miarę bajeczną, na miarę 

klechdy. 

Pokolenie powstańcze chwytało te strzępy dziejów na ogół mało 

krytycznie, bardzo emocjonalnie, i w tych warunkach osobliwie kształ
tował się obraz powstania w wyobraźni ówczesnej młodzieży. 

Niektóre elementy tej .ustnej literatury powstańczej głęboko zapadły 
w psychikę Żeromskiego, zakorzeniły się w jego wyobraźni, tak mocno, 
że przybrały ostatecznie kształt literacki, jak - dla przykładu - otwie
rające jego twórczość opowiadanie nazwane - co szczególnie charak
terystyczne - „bajką" „Rozdziobią nas kruki, wrony", lub późniejsze 
„Echa Ieśne", zawiązek „Urody życia". 

Wydaje mi się, że legendowa otoczka wydarzeń powstańczych była 
tak wielka i tak w znaczeniu emocjonalnym ważna dla Żeromskiego, 
że bez tego mitu nie wyobrażał sobie faktów dziejowych z tego zakresu, 
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i - co może najciekawsze - nie chciał sobie wyobrażać. Toteż nie 
widzimy w planach pisarskich autora „Wiernej rzeki'' zamierzenia po
wieści historycznej sensu stricto o 1863 roku, chociaż po upływie 
pięćdziesięciu lat narosła literatura historiozoficzna i pamiętnikarska, 
która w połączeniu z materiałem „ustnym" dawała znakomite możli
wości pisarskie. Skończyło się na opowieści - klechdziejskiej, jakby 
Zeromski nie chciał konfrontacji „swojej" uroczej i przejmującej legendy 
powstańczej z odmienną rzeczywistością. 

STEF ANA ŻEROMSFiIEGO 
słowo o roku 1863 

Stefan Żeromski jest (obok Orzeszkowej) pisarzem, na któ
rego twórczości rok 1863 zaważył najsilniej, był problemem 
najgłębiej w niej zakorzenionym i najczęściej powracającym. 
Jeśli pominąć nie dochowane, szkolne jeszcze iuvenilia: „Frag
ment z fragmentu", „Dziennik powstańca'', powieść o Marku 
z Krajna i poemat „Bezkiszkin'', wysnuty z klechd domowych, 
z „opowiadań ludzi prostych", a opisujący „dzieje rosyjskiego 
oficera, który poszedł do naszego powstania, a pojmany w po
tyczce tracony był na szubienicy w rynku miasteczka Włosz
czowy" - jeśli pominąć te iuvenilia, okaże się wówczas, że 
Żeromski zaledwie trzykrotnie - w opowiadaniu „Rozdziobią 
nas kruki, wrony", w „Echach Leśnych" i w „Wiernej rzece" 
uczynił rok 1863 głównym i bezpośrednim tematem swego 
pisarstwa. Trzykrotnie tylko - ale zwróćmy uwagę na czasowy 
rozrzut tych utworów: 1894 - 1905 - 1912 (daty publikacji) 
i na ich miejsce w stosunku do periodyzacji twórczości Żerom
skiego; widać wówczas, że temat styczniowy staje się jakby 
uwerturą każdej nowej fazy jego pisarstwa, jakby tędy właśnie 
najlogiczniej szła droga ku nowym zadaniom ideowym i arty
stycznym. Może zresztą jest to tylko złudna konstrukcja histo
ryczno-literacka, narzucająca prawidłowość tam, gdzie działał 
tylko przypadek? Dałoby się jednak znaleźć dla niej pośrednie 
oparcie w wypowiedziach samego pisarza. 
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Należał on przecież do generacji dorastającej, gdy „jeszcze 
był nie wysc,hnął ślad stopy skrwawionej pokonanych bojow
ników, jeszcze ściany przydrożnej austerii czarne były od kul 
i podziurawione jak rzeszoto, a każdy człowiek dojrzały, 
co krwawe czasy przeżył, tylko o nich mówił, kładł je w moje 
uszy jak do składu (wspominał po latach Żeromski), a czasem 
tym dzielił na części swe życie przed i popowstaniowe". 

Tak rysuje się autorowi „Puszczy jodłowej" (1925) tradycja 
powstańcza w perspektywie powszedniości życiowej, obser
wacji potocznych, domowych klechd i stroskanych aluzji 
otoczenia.( ... )*). 

Dla Żeromskiego, jeśli nie rok 1863, to )dęska powstania 
i jej następstwa były zasadniczym, kształtującym przeżyciem 
pokoleniowym, układem wyjściowym zarówno dla refleksji 
ideowej nad polską rzeczywistością, jak i dla jej wizji arty
stycznej. Stąd zaczynała się dla niego wspókzesność, tu był 
zespół wzorców i probierzy moralnych, służących jej ocenie. 
Toteż różnorodne aluzje i nawiązania do roku 1863 przenikają 
wszystkie niemal utwory Żeromskiego, tam zwłaszcza, gdzie 
do głosu dochodzi sprawa narodowa. W najpiękniejszej scenie 
„Syzyfowych prac" (1898) Zygierowa recytacja „Reduty Or
dona" zespolić się musi w pamięci Marcinka Borowicza z opo
wieścią strzelca Nogi o „skrwawionej mogile pod świerkami", 
po to, by nastąpiło rozbudzenie jego patriotyzmu. W „Urodzie 
życia" (1912) u mogiły ojca-powstańca dokona się symbo
liczny powrót do polskości Piotra Rozłuckiego. Sprawy roku 
1863 pojawiają się również pod piórem Żeromskiego - publi
cysty: nie poskąpił swego autorytetu dla przedmowy do „Kry
jaków" M.J. Wielopolskiej i dwóch książek (włoskiej i polskiej) 
o kapitanie Nullo, czy dla apelu o pomnik tego bohatera. 

We właściwym tryptyku powstańczym: „Rozdziobią nas 
kruki, wrony" - „Echa leśne" - .,Wierna rzeka" zwraca 
uwagę symboliczny walor tytułów. Symboliczny - nie daje 
się więc dokładnie wyekspediować, pozostawia pole dla inter
pretacji różnych; zawsze jednak sugeruje, że ta przeszłość jest 
zarazem z wielu powodów aktualna, współczesna dla pokolenia 
Żeromskiego .( ... ). 

*) Wiadomo z listu samego pisarza do St. Piołun-Noyszew
skiego że w takich właśnie opowiadaniach ciotki Józefaty 
Saskiej miała swe źródło „Wierna rzeka". Z tradycji okolicz
nej również wywodzą się „Echa leśne'', co zresztą naraziło 
później autora na konflikt z rodziną gen. Wojciecha Ostrow
skiego. 
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Chci_ałoby się powiedzieć, że tytuł „Wierna rzeka" jest 
symbolicznym określeniem nie tematu dzieła, jak to zazwyczaj 
bywa, ale stosunku samego dzieła do tematu. 

Wierność ta to przede wszystkim hołd bohaterstwu, soli
darność uczuciowa z bezkompromisową manifestacją narodowej 
woli niepodległości. „Nie ma wyboru. Zbyteczne jest wszelkie 
o tym sło~o" - mówi z determinacją Hubert Olbromski. 
„To co oni czynili nie jest godne przekleństwa" - broni pow
stańców Salomea. 

Krzyżowa droga Odrow'ąża wśród naigrawania się gromady 
chłopskiej, jego późniejsza upokarzająca bezradność - bezrad
ność człowieka ukrywanego, żałosne zdziczenie wygłodniałego 
oddziału powstańców, bohaterskie kłamstwo Salomei tłuma
czące~ . si~ ze _śladów krwi na swoim łóżku, mrow'ie wszy 
w poscieh komisarzy Rządu Narodowego, wszy, „które zostały, 
gdy dwaj ludzie znikli jak cienie" - epizody te uwierzytelniają 
„hańbę i śmieszność", „odrażające cierpienie", „ohydę i mękę 
duszną" - formuły ich przeżyć, nieznane bohaterom Bolesła
wity, a u Orzeszkowej występujące - w nierównie słabszym 
stopniu - jedynie w „Hekubie". 

Wieloraką inwersję obowiązującej tradycji wprowadza Że
romski kreśląc dzieje miłości Salomei i księcia Odrowąża. Miłość 
ich literackich poprzedników najczęściej pozostawała niespeł
niona: rezygnowali oni ze szczęścia osobistego w imię patrio
tycznego obowiązku. W najróżniejszych wariantach powtarzały 
się sytuacje uczuciowe najwcześniej wyrażone w pięknym 
wierszu M. Romanowskiego: 

Co tam marzyć o kochaniu, 
O bogdance, o róż rwaniu -

Pla nas nie ma róż! 
My - jak ptacy na wędrówce 
Dziś tu, jutro na placówce 
Może staniem już. -

„Miłość im obojgu - czytamy w ;,Parze czerwonej" (1864) 
Kraszewskiego - zdawała się świętokradzką kradzieżą, gdy 
tylko o kraju myśleć i kraj kochać się godziło". Wacław Kosz
<:zyc w „Wybrańcach losu" (1864) miłości erotycznej przeciw
stawiał inne, wyższe uczucie jednoczące dusze wvzwolone 
z namiętności ziemskiej „węzłem nierozerwalnym" idei w jej 
boskiej piękności. 
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Żeromski tymczasem ukazał w „Wiernej rzece" wielką 
·namiętość miłosną jako schronienie przed okrucieństwem rze-
czywistości i zarazem - źródło siły, by stawić jej czoło. Na 

,ostatnich dopiero stronicach powieści . odzyskują siłę stare 
schematy moralno-patriotyczne - schematy, których życie 
literackie właśnie autor „Ludzi bezdomnych" miał tak bardzo 
przed~użyć. „Młody książę szedł w nieświadomości i dla tego 
czynu poświęcał miłość. Wdeptywał ją bez litości w ziemię". 

Ironia losu sprawia jednak, że Odrowąż opuszczając Salomeę 
w imię ol:owiązku walki - od spełnienia tego obowiązku 
zostanie pr~ez matkę odciągnięty . W „Wier nej rzece" - inaczej 
niż w tradycji literackiej , inaczej niż w pozostałych utworach 
Żeromskiego - zwycięstwo nad miłością staje się zdradą 
sprawy narodowej; w odczuciach czytelników ukochana boha
tera w irracjonalny sposób zespala się z tą sprawą, wyrasta 
zresztą na jej świadomą głosicielkę. 

Artur Grottger „Bitwa" 
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Jan Błoński 

SALOMEA BRYNICKA 

Już Słowacki mówił o „chorym narodzie" i sam nie wahał 
się liczyć między „ludzi obłąkanych". Jest więc w „Wiernej 
rzece" sporo stron nie do zniesienia - nie dlatego, aby odpy
chały, ale dlatego, że czytelnik wstydzi się własnych łez (od 
płaczu zaś bronimy się najłatwiej szyderstwem). Ta „klechda 
domowa" jest jednak znakomita i myślę, że najlepiej uniknął 
tu Żeromski zasadzek łatwego sentymentu. 

„Wierna rzeka" opiera się bowiem na szeregu paradoksów -
paradoksalnie skupionych w arcyprostej postaci Salomei Bry
nickiej. Najpierw (strach powiedzieć) właśnie okrucieństwo na
daje tej powieści równie poważny wymiar. Okrucieństwo pa
triotyzmu. To w „Wiernej rzece" padają słowa o dwu młyń
skich kamieniach, między które popadła Polska. „Zbyteczne 
jest wszelkie o tym słowo". Można jednak znaleźć również 
intuicję głębszą: że, mianowicie, powstanie jest tylko koniecz
nym okupem, bez którego naród straci spoistość, stanie się 
bandą wynędzniałego lokajstwa. (Mówiono dawniej o honorze 
- dziś o więzi społecznej czy narodowej). Powstanie nie ma 
najmniejszych szans i Salomea, chociaż .. myśli jej stoją na 
poziomie niezdolskim", wie to znacznie lepiej od swego na-
1wn:e zapalczywego kochanka. „ 

Literacko biorąc - „Wierna rzeka" tym jest doskonalsza, 
im bardziej beznadziejna, im bliższa wzorca tragedii, gdzie 
nie ma już miejsca na żadne ziemskie pocieszenie. Można 
się spierać z „Ludźmi bezdomnymi" i sądzić, że Żeromski 
źle ustawił dylemat Judyma. Z „Wierną rzeką" nie ma dy
skusji. Jak z sennego przerażenia jest ten dwór, gdzie z me
chaniczną metodycznością przybywa coraz to nowa śmierć ... 
Wszystko się tu rozsypuje i cała przyszłość może być tylko 
nieznużonym konaniem.( ... ) 
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Na „Wierną rzekę" patrzymy z perspektywy odzyskanej. 
niepodległości. Spójrzmy z perspektywy niewoli, w której 
umrze przecież Salomea. Podobno całą swą opowieść odpi
sał · Żeromski z prawdziwych wydarżeń. Boję się myśleć 
o starości tej kobiety.( ... ) 

„Wierna rzeka" jest opowieścią o ofierze - i to ofierze 
daremnej, cząstkowo tylko usprawiedliwionej . Będąc arbi
trem sytuacji, Salomea wybiera w końcu - przeciwko sobie. 
Tymczasem nic jej ku temu nie przeznaczało i miarą talentu 
Żeromskiego jest to, że nie przydał Salomei żadnych upięk
szeń. Panna Brynicka nie jest bardzo mądra, jest tylko od
ważna, w głębokim znaczeniu: nie boi się wyboru, nie boi 
się samotności. Ta przeciętna wiejska panna staje się stopnio
wo powstańczą Antygoną. 

·Jeden jeszcze punkt należy podkreślić w historii Salomei 
Brynickiej . Mianowicie powtarza ona w swej osobistej przy-

Artur Grottger „Schronisko" 
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godzie - równie dyskretnie co znacząco - los całego pow
stania. Jest we „Wiernej rzece" uporczywa obecność chlopa, 
któregq obojętność poraża zrywy żołnierzy 1863 roku. Krzyw
da chłopska obraca się przeciwko krzywdziciel"1n - i w bez
brzeżnej ślepocie - uniemożliwia sukces powstania. Podobny 
spór, słabszy społecznie, naturalnie, ale analogicznej natury 
i równie dotkliwy dla jednostek - zabija miłość Salomei 
i księcia. Los panny Brynickiej jest odwróconą symetrią lqsu 
powstan,ia i to jest prawdopodobnie klucz do „Wiernej rzeki". 
Jako uczestniczka insurekcji (bo w istocie nią jest) Salomea 
przegrywa dlatego, że jest a ż „szlachcianką", ale jako kobieta 
przegrywa dlatego, · że jest t y 1 ko szlachcianką. Przesąd 
l krzywda społeczna są w obu wypadkach podobne. ( ... ) 

Ta wierność i ta samotność Salomei mają dla mnie wygląd 
osobliwie aktualny. Salomea zapowiada jakoś rozterki i ofiary 
inteligenckich dzieci ostatniej wojny i ostatniego powstania. 
Zapewne, różne to historie, odmienne okoliczności. Ale podob
ny gest i podobne nieszczęście. Poprzez wiek cały - wspólna 
ofiara łączy pa1~nę Brynicką i Maćka Chełmickiego. Pozostała 
bowiem wierność sprawie przegranej, w której cząstkowo tyl
ko można s'ę rozpoznać; pozostał młyński kamień historii 
l złudna, daremna ucieczka w miłość. 
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OSOBY: 
Ks. JÓZEF ODROWĄŻ . 

Ks. ODROWĄŻOWA . . 

SALOMEA BRYNICKA . 

ANTONI BRYNICKI . . 

PANI RUDECKA ... 

SZCZEPAN PODKUREK 

HUBERT OLBROMSKI 

WIESNICYN .. . . 

MAJOR DRAGONÓW . 

I OFICER . 

II OFICER. 

III OFICER 

SOŁTYS 

I CHŁOP . 

II CĘŁOP . 

III CHŁOP. 

TOWARZYSZ 

·. 

Stanisław. Siekierski 

Danuta Korycka 

1 

Zofią. Dobrzańska 

Kazimierz Błaszczyński 

Bożena Borzymska 

Władysław Badowski 
Piotr Milnerowicz· 

Wacław Ulewicz 

Andrzej Skubisz 

Edward Warzecha 

Andrzej Mirecki 
Wojciech Kaczanowski 

Zdzisław Tymke 

Edward Warzecha 

Andrzej Mirecki 

Wojciech Kaczanowski 

Zdzisław Tym~e 

Zołnierze rosyjscy 
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