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Portret S. Żeromskiego 
według obrazu Kazimierza Mordasewicza 

O „PRZEDWIOŚNIU" ŻEROMSKIEGO 

„P rzedwiośnie" napisane zostało w kilku miesiącach letnich r. 1924, między 
czerwcem a wrześniem . Powstawało w warunkach niezwykle trudnych. Pisarz był 
chory i jak się miało okazać, . była to choroba śmiertelna. Jakby przeczuwając ów 
koniec Żeromski przełamywał bezsilność fizyczną i popędzał robotę, przywiązując 
do niej wagę szczególną. Powieść zgodnie z całą jego koncepcją i rozumieniem za
dań literatury miała być jeszcze jedną przestrogą, pouczeniem i dramatycznym 
apelem do narodu. 

Genezy, sensu i idei „Przedwiośnia" niepodobna zrozumieć bez uświadomienia 
sobie, że było ono wynikiem zderzenia się pewnego mitu politycznego, stworzone
go jeszcze przez wiek XIX, z realną rzeczywistością pierwszych lat niepodległości. 
W okresie mianowicie niewoli w wyobrażeniu pokoleń, dla których ostatecznym 
celem wszystkich usiłowań i dążeń było odzyskanie wolności, ukształtowała się 

wizja przyszłej, niepodległej Polski jako państwa idealnego, które stanie się na
tchnieniem świata jako wzór i przykład organizacji państwowej doskonałej, naj
lepszej z wszystkich możliwych. Żeromski nazwał to marzenie „Polską szklanych 
domów". 

Po r. 1918, kiedy niepodległość państwowa stała się faktem realnym, ów głę

boko zakorzeniony w umysłach mit idealny zetknął się po raz pierwszy po stu 
z górą latach z nagą, surową rzeczywistością życia . Wynik konfrontacji był dra
matyczny i bodaj nie mógł być inny, ponieważ żadna rzeczywistość nie jest zdolna 
sprostać marzeniu. Polska w tych pierwszych latach swego bytu niepodległego do
konała oczywiście olbrzymiej pracy na wszystkich polach działalności państwo

wej. Dźwignęła z ruin wsie, miasta, fabryki, koleje, szkoły. Podjęła niełatwe zada
nie zespolenia ziem i dzielnic polskich w jeden organizm. Zdołała ustalić swoje 
granice i ustabilizować ostatecznie swoją międzynarodową pozycję. Sam Żerom
ski to dostrzegał i podkreślał dobitnie, kiedy pisał w r. 1923 w jednym z pism 
publicystycznych, że „w przeciągu jednego roku szybkość postępu polskiego wy
konuje bieg nadzwyczajny". A jednak w tym budzącym otuchę obrazie Polski od
rodzonej ujawniały się zarazem groźne i niepokojące skrzywienia. Słabość ów
czesnego państwa polskiego i niepewność przyszłości kryła się mianowicie w je
go politycznej i społecznej organizacji w wewnętrznym rozbiciu i skłóce

niu, w klasowych i partyjnych egoizmach, w opieszałości i nieodpowiedzialności 

wielu czołowych reprezentantów ówczesnej administracji i organów przedstawiciel
skich. Rozproszenie sił politycznych, klęska partyjnictwa prowadziły do zażartej 



walki o władzę i nieustających kryzysów rządowych i parlamentarnych. Na skutek 
braku stałości rządu jako czynnika koordynującego pracę państwową pogarszała 

się ustawicznie sytuacja gospodarcza i komplikowały stosunki polityczno-społecz
ne. Szalała drożyzna, spekulacja i lichwa, pieniądz z każdym miesiącem tracił 

na wartości. Spadek waluty dezorganizował ekonomikę, bilans handlowy państwa 
stale był ujemny, a zacofany technicznie przemysł nie wytrzymywał konkurencji 
i tracił kolejno rynki zagraniczne. Rosł.o bezrobocie, a przez kraj przelewały się 

raz po raz fale strajków i protestów. Dochodziło do krwawych starć między lud
nością, a policją i wojskiem, padali ranni i zabici. Rozdzierana przez anarchię, 

podkopywana w swym istnieniu przez zatrważającą nieudolność rządzenia, Polska 
wydawała się niekiedy istotnie „państwem sezonowym", które pewnego dnia bądź 
samo siebie unicestwi, bądź stanie w obliczu nieuniknionej rewolucji. 

W tej sytuacji wszystkim odpowiedzialnym ludziom w Polsce musiało się na
rzucać pytanie: co będzie dalej? Pytanie to zadawał sobie również Żeromski, tak 
czujnie wsłuchujący się zawsze w sprawy swego narodu. że Polska musi się zdo
być na jakiś wielki akt wewnętrznego odrodzenia, to było oczywiste i poza wszel
ką dyskusją. Ale owa świadomość konieczności łączyła się jednocześnie z niepo
kojem, czy się znajdą w Polsce siły moralne, które by owo dzieło wielkiej napra
wy i przebudowy podjąć się odważyły i zrealizować zdołały . Z takich i tym po
dobnych pytań i obaw narodził się pomysł powieści, która miała być obrazem Polski 
współczesnej, a jednocześnie ustosunkowaniem się znakomitego pisarza do palących 
problemów jej społecznego i państwowego życia. 

Bohaterem powieści uczynił Żeromski młodego człowieka, który się urodził z da
la od Polski, który zna ją tylko ze wspomnień matki i ojca, z ich tęsknoty, ma
rzeń za tym utraconym krajem ich młodości i szczęścia. Polska Cezarego Baryki 
jest to zatem nie tyle obraz rzeczywisty, ile wyidealizowana legenda, która budzi 
nieprzemożoną ciekawość, ale jednocześnie nieufność. Nieufność pogłębioną wy
jątkowym doświadczeniem i niezwyczajną miarą porównań, jaką dysponuje ten 
dwudziestoletni młodzieniec, który widział rewolucję, widział, jak się rozsypuje 
zmurszała przeszłość , a na jej gruzach zaczyna się organizować jakiś porządek 

nowy. Żeromski w ciągu całej powieści tak aranżuje sytuacje, aby umożliwić swemu 
bohaterowi stałe konfrontowanie rzeczywistości z marzeniem, owej wizji matczy
nej i ojcowskiej z nagą, nieosłonioną prawdą. Po pierwszym rozczarowaniu, którym 
było przekroczenie granicy, Barykę wciągnął wir nowego życia. Jego biografia jest 
bardzo reprezentatywna i nieomal typowa. Jak wszyscy bierze udział w wojnie 
r. 1920. Potem ma możność poznania owej istniejącej jeszcze wówczas Polski szla
checkiej, dokonującej swego historycznego żywota w starym, ziemiańskim dworze. 
Swoista uroda tego życia, prześwietlonego jak ongiś Mickiewiczowskie Soplicowo 

Projekt dekoracji Janusza A. Krassowskiego; 
kompozycja aktu pierwszego 



najczarowniejszymi blaskami przedwieczornej godziny i nieuchronnego zachodu, 
zdoła na chwilę zająć całą pasję i namiętność młodzieńczą bohatera, ale nie na 
tyle, aby mu zmąciła zupełnie trzeźwość widzenia i nie pozwoliła dostrzec owych 
niepokojących cieni, które czają się na peryferiach lekkomyślnej i beztroskiej Na
włoci. Kolejny pobyt w Warszawie dopełnia niejako edukacji ideowej młodzieńca. 
Baryka poznaje wszystkie ponure tajemnice polskiego życia i zarazem dostaje się 
w tryby dwu sił miażdżących, które współzawodniczą o władztwo nad tym krajem 
i narcdem i reprezentują dwie odmienne, sprzeczne i wykluczające się w zasadzie 
propozycje działania: reformistyczno-pozytywistyczny, ewolucyjny, obliczony na 
długą, stateczną pracę organiczną program Gajowca oraz niecierpliwy, radykalny, 
prący do gwałtownych. i rewolucyjnych rozwiązań program lewicy komunistycznej. 
Trzecia część powieści jest obrazem szarpaniny duchowej bohatera, który miota się 
w rozpaczy pośród sprzecznych idei, przyznaje rację to jednej, to znów drugiej 
stronie, wobec obu jednakowo nieufny i powtarzający uporczywie jedno i jedyne 
dramatyczne pytanie: coście z Polską zrobili i dokąd prowadzicie ten kraj nieszczę
sny? 
Powieść nie przynosi właściwie żadnej zdecydowanej i jednoznacznej odpowiedzi 

na te pytania i to jest zupełnie zrozumiałe. Pisarz nie jest politykiem i żądać od 
niego konkretnych wskazań czy dyrektyw postępowania byłoby śmiesznością. Pi
sarz jest organizatorem świadomości narodowej i narodowego sumienia. Toteż 

w „Przedwiośniu" nie ma żadnej recepty, ukazany został jedynie stan zagrożenia, 
a Cezary Baryka pojęty jako symbol całego młodego pokolenia, które widząc zbrod
niczą opieszałość i nieudolność pokolenia ludzi dojrzałych, odpowiedzialnych za 
stan i bezpieczeństwo odrodzonego państwa, wśród dramatycznych sporów, zwąt
pień, sprzecznych racji i szamotań ideowych szukało swojej własnej drogi do Pol
ski, zawsze wolnej, suwerennej i niepodległej, ale jednocześnie dla wszystkich spra
wiedliwej. Powieść była wezwaniem do rachunku sumienia, do wielkiej ogólno
narodowej dyskusji nad przyszłością państwa i wołaniem o wielką, z najrdzenniej 
narodowego ducha wywiedzioną ideę Polski. 

W sensie artystycznym „Przedwiośnie" nie jest arcydziełem literatury. Niezbyt 
fortunnie skomponowane, rozrosłe ponad miarę w obrazach awantur miłosnych bo
hatera, a dziwnie zwięzłe i oszczędne w partiach ideowych, utykające nazbyt często 
na publicystycznych mieliznach, zawiera przecież miejsca niezrównanej piękności 

w soczystym, zmysłowym malowidle nawłockiej Arkadii i przejmującego patosu 
w tyradach głównych partnerów ideowej dyskusji. Wbrew też pozorom powieść 

zachowała do dzisiaj świeżość życia, siłę i zdolność oddziaływania. Zdeaktualizo
wana w swej bezpośredniej warstwie znaezeniowej, odwołującej się do określonego, 
a bezpowrotnie minionego momentu historycznego, pozostaje przecież obrazem 

pewnej koncepcji życia, życia które odnajduje swoją rację i uzasadnienie w peł

nym pasji zaangażowaniu i podporządkowaniu siebie wartościom ponad osobistym. 
Jest to zarazem powieść o młodości, która w każdym czasie szuka niecierpliwie 
swej drogi i pragnie przebudowywać rzeczywistość, ponieważ praca nad ulepsza
niem świata jest nieskończona i trwać będzie aż po i<,res historii. A jako dzieło 

wyrosłe z określonego doświadczenia polskiego jest przykładem literatury, która 
pragnie być nie tylko sztuką i pięknem, ale jednocześnie pomagać swemu narodo
wi w jego przemianach i postępie dziejowym. 

Artur Hutnikiewicz 



Część I. 

Cezary Baryka 

Ojciec Cezarego 
Matka Cezarego 
Ksiądz Gruzin 
Podróżny 

Żołnierze, podróżni. 

Część II. 

Hipolit 
Matka Hipolita 
Ksiądz 

Karolina 
Maciejunio 
Jędrek 

Laura 
Barwicki 
Lekarz 
Dama 
Służba, goście. 
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- GRAŻYNA KORSAKOW 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- MAREK BARGIEŁOWSKI 

- ANDRZEJ SALA W A 
- ELŻBIET A MARZ INEK 
- JANUSZ MICHAŁOWSKI 
- JANUSZ OSTROWSKI 
- MARIA CHRUŚCIELÓWNA 
- JÓZEF SADOWSKI 
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- TATIANA PAWŁOWSKA 
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Część III. 

świadek I 
Przewodniczący sądu 

Adwokat 
Minister 
Gajowiec 
Lulek 
Towarzyszka „Karyla" 
Towarzyszka „Wanda" 
Towarzysz „Mieczysław" 
Przewodniczący zebrania 
Policjanci, świadkowie, 

publiczność. 

Inscenizacja i reżyseria 
Scenografia 
Opracowanie muzyczne 
Choreografia 
Asystenci reżysera 

Inspicjent 
Sufler 

oskarżeni, 

- PAWEŁ TOMASZEWSKI 
- STANISŁAW SPARAŻYNSKI 
- WITOLD TOKARSKI 
- JERZY KOZŁOWSKI 
- JERZY ŚLIWA 
- WOJCIECH SZOSTAK 
- ZOFIA MELECHÓWNA 
- WANDA ŚLĘZAK 
- WITOLD TOKARSKI 
- KAZIMIERZ KUREK 

- HUGON MORYCIŃSKI 
- JANUSZ ADAM KRASSOWSKI 
- GRZEGORZ KARDAŚ 
- TERESA KUJAWA 
- KAZIMIERZ KUREK 
- WITOLD TOKARSKI 
- JADWIGA BOGUSZ 
- BARBARA TOMASZEWSKA 



Jest to („.) przywilej, i zarazem jeden ze sprawdzianów wielkości literatury, że 
tworzy ona dla całych pokoleń jakby archetypy wyobraźni narodowej. Tworząc je, 
Żeromski nieustannie rozbijał w świadomości swych czytelników skamieliny my
ślowe i uczuciowe, wygodne schematy, obłudne samousprawiedliwienia. Nie oszczę
dzał także własnych złudzeń i nadziei gdy zaprzeczało im życie. Wciąż szukał, 

niepokoił, burzył. Był gorzki, dręczący, okrutny, gdy mówił o podłości i brutalności 
swego czasu. Jego patriotyzm ogarniał nienawiścią nie tylko wroga ale i „sprzy
mierzeńca wroga w ojczyźnie". Zaprawiony na bezlitosnej autoanalizie „Dzienni
ków", stawał się nieraz dociekliwym tropicielem utajonych i nieuświadomionych 
słabości i małości ludzkich. W literaturze polskiej nikt tak jak on nie był wyczu
lony na tragiczne antagonizmy bytu, na okrucieństwo przyrody i nieuchronną obec
ność bólu i krzywdy w stawaniu się historii. 

Henryk Markiewicz: „O twórczości Żeromskiego -
rozważania rocznicowe"; „Nowe drogi"; nr - 10; 1964 r. 

Cement, żelazo, szklo, cegla - oto zapewne będzie mowa budowniczych, z któ· · 
rej tworzyć będą nową pieśń („.). Gdy pójdą w ruch wielkie fabryki żelaza, robot
nicy polscy wytwarzać będą w piecach i halach żelazne kształty upiększeń, spoje
nia, wiązadła, luki, rynnice i wszelkie widome formy, zrodzone z intuicji i twór
czej imaginacji artystów - formy, wobec których może zbledną wynalazki dawne 
a dziś już tylko kształty umarłe i zgasną czary świątyń gotyckich. 

My („.), którzy jesteśmy tak zapóźnieni wśród ludów cywilizowanych, musimy 
wykonać prace najcięższe, najgrubsze i najprostsze. Mamy odbudować z gruntu 
wieś polską. Mamy dopiąć tego ażeby na miejscu lepianek i chałup stanąl dom 
wygodny, zdrowy, czysty i według naszego umiłowania zbudowany. 

S. Żeromski: „W brzasku przedwiośnia" 

Polska nie dlatego powstała, żeby dygnitarz cywilny, czy wojskowy pędząc w au
tomobilu, obryzgiwał dziadów i żebraków, wtulonych w każdy kąt, w każde zała
manie muru stolicy państwa. Polska nie dlatego powstała, żeby w jej granicach 
miała swe rozpostarcie burżuazyjna fabryka paskarstw, szwindlów i oszustw. Po!
ska odrodziła się z krwi i pracy męczenników po to, żeby na miejscu, gdzie stała 
ciemnica niewoli rozpostarło 

0

się najjaśniejsze pracowisko postępu. Polska nie mo
że zostać w tyle poza sąsiadami, jak w wieku XVII, gdyż to była byłaby 

jej śmierć. 

S. żer omski: „Snobizm postęp" 

Boicie się wielkiego czynu, wielkiej reformy agrarnej, nieznanej przemiany sta
rego więzienia. Musicie iść w ogonie „Europy". Nigdzie tego nie było, więc jakżeby 
mogla być u nas? Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zbu
rzyć stare i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, szkalować, plotkować. Macież 
wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi, virtus - niezłomną, która może być 
omylną jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą naprawy ludzkości? 

S. Żeromski: „Przedwiośnie"; wypowiedź 
Cezarego Baryki w dyskusji z Gajowcem. 

Chcąc napisać powieść polską - trzeba naprzód całą Polskę przewędrować, zoba
czyć, zrozumieć i odczuć („.). Powieść nasza powinna być naszym rachunkiem su
mienia. („.). Gdyby mi wystarczyło życia, sił, środków obserwowania i wytrwało

ści - w romansie „Zwiastun" przedstawiłbym walkę przeszłości szlacheckiej i ary
stokratycznej z socjalizmem jako przyszłością. W romansie pt. „My" przedstawił
bym wszystkie warstwy narodu, aby wykazać, czy co jesteśmy warci. Tam i tu 
chcę schwytać na uzdę charakter narodu na tle absolutnie współczesnym„. 

S. Żeromski: „Dzienniki" 



Projekt dekoracji Janusza A. Krassowskiego 
do drugiego obrazu aktu trzeciego 

Jeszcze jedna książka na scenie. Tym razem jedna z najważniejszych książek 

międzywojennego dwudziestolecia. Napisana w sześć lat po odzyskaniu niepodle
głości biografia pokolenia uosobionego w postaci Cezarego Baryki. Powieść, która 
nie ma dotąd odpowiednika w powojennej literaturze. Wielka epopeja epoki powo
jennej nie została napisana. Może nikomu nie starczyło dość szerokiego oddechu. Mo
że w dobie rodzącej się nieufności do powieści, jako gatunku, zamierzenia pisarskie 
nie mogły sięgnąć poza kilkanaście arkuszy druku? Zresztą samo „Przedwiośnie" 
nie jest książką olbrzymią. Ma trzysta stron. Jest za to powieścią od razu niezwykle 
szeroko zakrojoną. Od początku została napisana jako epos. Żeby zacząć pisać epo
peję, trzeba wielkiej odwagi, albo wielkiej pewności siebie, zaufania do własnych 
możliwości, do własnych przemyśleń na temat epoki, którą chce się unieśmiertel

nić. Żeromski kiedy pisał „Przedwiośnie" był już wieszczem i mieszkał na Zamku 
Królewskim. Kto dzisiaj jest wieszczem? 

„Przedwiośnie" nie może stać się współczesną epopeą. Dzielą nas od tej książki 

doświadczenia dużo straszniejsze niż przeżycia Cezarego w Baku. I sprawy dużo 
dziwniejsze i bardziej zarazem realne od szklanych domów Seweryna Baryki. Nie 
została napisana językiem naszego czasu i na to nie ma rady. Jednak ciągle szu
kamy w niej nie tylko prawdy o latach międzywojennych, szukamy też w niej 
siebie. Może dzieje się tak dlatego, że została ona mimo wszystko napisana bar
dziej w głąb niż inne książki z tamtych i bliższych lat. I dlatego warto odgarniając 
z niej warstwę po warstwie, zapominając o udrękach szkolnej lektury, znależć ślady 
tych, którzy się na „Przedwiośniu" wychowali. Przez nie poszli na pierwsze w życiu 
zebranie, a jednocześnie na stałe wprowadzili do swojego słownika pojęcie szkla
nych dom.ów. W „Przedwiośniu" będzie zawsze kawał prawdy, nie o całym naro
dzie, ale o współczesnej inteligencji polskiej. I po czterdziestu latach mówi o tym 
ona więcej niż niejedna bardzo uczona rozprawa socjologiczna. 

J. Kłossowicz „Przedwiośnie po czterdziestu latach"; 
„Polityka" nr 46; 1964 r. 



CEZAREGO BARYKI ELEGIA 
NA ŚMIERĆ STEF ANA ŻEROMSKIEGO 

Niewiele słów dobędę, jak ziemia szarych, 
Ja - tysięczny Baryka, najmłodszy z Cezarych! 
Jako o śmierci ojca, wiem o śmierci Twojej! 
O, czemuś mnie opuścił w przeddzień mego znoju! 
Ku ostatecznej Rzeczy obrócony twarzą 
Odszedłeś! 
Już cię nie będą siec wichry, które mi serce 

obnażą! 

Już mnie miłować nie będą Twe oczy, źrenice 
troski. 

W powietrzu polskim się łamie mój śpiew 
synowski! 

„„. leżała bezsilna głowa nad przeraźliwą 
pustynią ... " 

Dałeś krew sercu mojemu - a cóż ja dla serca 
uczynię! 

Leon Kruczkowski 

Projekt dekoracji Janusza A. Krassowskiego; 
finał aktu trzeciego 
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