
♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: ,,Audycje Kulturalne” – w dobrym tonie 

 

 

REDAKTOR MAREK HORODNICZY: „Kultura na pięć”, to nowy video-blog 

Audycji kulturalnych Narodowego Centrum Kultury, prezentujemy w nim 

ranking pięciu najlepszych wydawnictw, lub wydarzeń kulturalnych w 

subiektywnej ocenie ludzi kultury. Gościem dzisiejszego odcinka „Kultury na 

pięć”, jest profesor Maria Olszewska, literaturoznawca z Wydziału Polonistyki 

Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik pracowni historii dramatu tysiąc 

osiemset sześćdziesiąt cztery - tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć, autorka 

licznych studiów poświęconych literaturze polskiej, znawczyni twórczości 

Stefana Żeromskiego. Przed państwem pięć najciekawszych książek autora 

„Przedwiośnia” w ocenie profesor Marii Olszewskiej. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Stefan Żeromski, pisarz, który na stałe wpisał się do kanonu 

polskich lektur i wydaje się nam, że znamy jego twórczość dosyć dobrze, aczkolwiek 

ostatnio coraz mniej tych powieści, tekstów jego, mamy w lekturach szkolnych, czy  

w  nawet w zestawach bibliotecznych, a warto do Żeromskiego wrócić, warto go 

czytać na nowo, poszukując rzeczy, powiedzmy sobie na marginesie mniej znanych, 

nie tylko takich jak wielkie powieści typu „Ludzie bezdomni”, czy ostatnio czytane  

„Przedwiośnie”. Warto szukać dlatego, że to spotkanie z Żeromskim może okazać się 

niezwykle interesujące, żeby nie powiedzieć fascynujące. Chciałabym nazwać to 

swoje wystąpienie takim tytułem „Zdziwienia Żeromskim”, albo poszukiwanie  

„Żeromski jakiego nie znacie”.  

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Pierwszy tekst, o którym chciałabym powiedzieć, to są 

młodzieńcze dzienniki, dzienniki które on pisał od roku tysiąc osiemset 

osiemdziesiątego drugiego. Potem zarzucił pisanie i w roku tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątym pierwszym nie wrócił już do pisania dzienników, aczkolwiek 

oczywiście w jakiś sposób te dzienniki zastąpiła bardzo obszerna korespondencja. 

Dzienniki są niezwykłą lekturą, zostały znalezione późno, dlatego, że Żeromski zgubił 

dzienniki, zostały znalezione przez pensjonarki, które z wypiekami na twarzy czytały 

historie miłosne zapisane na stronach wielu zeszytów. Różne doświadczenia 

młodzieńcze Żeromskiego, które były przedstawione w sposób niezwykle śmiały tutaj 

je fascynowały. Dopiero dzienniki zostały wydane w latach pięćdziesiątych i wtedy 

weszły w obieg czytelniczy, aczkolwiek dzienniki są tak bogatym tekstem, że 

właściwie można powiedzieć, że są niedoczytane, to jest taka nieustająca lektura 

dzienników. Dzienniki są czytane pod różnym kątem, na co między innymi wskazywał 



Roman Zimand, pisząc o Żeromskim jako fascynującym diaryście. Nie sprowadzają 

się tylko i wyłącznie do wątków erotycznych jakby chcieli niektórzy. Można 

powiedzieć, że w dzienniki wpisane jest pełne doświadczenie młodego człowieka, 

który wchodzi w świat. Niekoniecznie trzeba czytać dzienniki w kontekście 

późniejszej twórczości Żeromskiego, przede wszystkim trzeba przeczytać te dzienniki 

jako kapitalną opowieść o dojrzewaniu i w to dojrzewanie wpisane jest wszystko, są 

pierwsze próby literackie, bo przecież Żeromski dosyć wcześnie debiutuje  

tłumaczeniem wiersza Lermontowa, zapisuje swoje fascynacje literackie, lektury, 

spotkania z różnymi ludźmi, doświadczenia miłosne, ale też zapisuje również  

pierwsze takie doświadczenia straty, jak śmierć matki, sieroctwo. Nie tylko ma to taki 

wymiar osobisty, dlatego że te doświadczenia wpisane są w doświadczenia 

pokoleniowe, można powiedzieć, że jest to opowieść o czasach, o ludziach,  

o świecie, o nim samym w momencie dla niego niezwykle ważnym, w momencie 

przełomowym, wyłaniają się obrazy Warszawy, obrazy Lwowa, Krakowa, różnych 

dworów, gdzie pracował, Nałęczowa i można powiedzieć, że jest to panorama  

tamtych czasów, ludzi, ziem, miejsc, no i wszystkich nieprawdopodobnych 

doświadczeń intymnych, osobistych i to bardzo osobiste, bardzo intymne spojrzenie 

na świat czyni tę lekturę absolutnie fascynującą. Żeromski zmienia się, śledzimy jak 

młody Stefan zmienia się w trakcie pisania dzienników, jak dojrzewa, jak  

rozpaczliwie szuka idei i odnajduje ją w polskości, kiedy wypowiada słowa, że -

”ojczyzna jest moim sumieniem”, odrzuca socjalizm, odrzuca komunizm wtedy, ale 

też rozpaczliwie szuka tego, co byśmy dzisiaj powiedzieli takim doświadczeniem 

człowieczeństwa. W to wpisuje się chociażby bardzo śmiałe doświadczenie 

erotyczne, bo rzeczywiście Stefan pisze o tym w sposób niezwykle bezpośredni i na 

tym polega prawdziwość tego tekstu, który można czytać bez końca otwierając te 

dzienniki w dowolnym momencie i Żeromski nas  

w tych dziennikach nie zanudzi. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Kolejnym tekstem, który jest dla mnie fascynujący, jest to 

niewielka powieść „Wierna rzeka”, napisana u progu pierwszej wojny światowej. To 

był rok tysiąc dziewięćset dwunasty, wydana w roku tysiąc dziewięćset trzynastym, 

poprzedzona przez dwie wielkie powieści historyczne przede wszystkim „Popioły”,  

o czasach napoleońskich i potem przez „Urodę życia”, gdzie zostaje przywołany 

wątek patriotyczny, powstańczy. Kiedy „Uroda życia” jest powieścią niezwykle 

obszerną, jest opowieścią o szukaniu tożsamości, szukaniu polskości przez Piotra 

Rozłuckiego, tak „Wierna rzeka” jest właśnie powieścią intymną, jest to powieść, 

która rozgrywa się w czasach Powstania Styczniowego, ale to powstanie pokazane 

jest w sposób absolutnie niezwykły z perspektywy kobiety Salomei Branickiej, która 

jest uczestnikiem zdarzeń, ale jednocześnie, te doświadczenia interioryzuje, to 

Powstanie Styczniowe. Zamienia się w jej przypadku w doświadczenie wewnętrzne, 

nie jest to wielka historia, to jest właśnie mikro historia rozgrywająca się w odludnym, 

położonym na odludziu dworze Niezdoły, do którego przybywa ranny powstaniec  



i można powiedzieć, że ta opowieść o powstaniu, opowieść którą Żeromski nazywa 

„klechdą domową”, tak bardzo intymna, tak bardzo osobista, zamienia się  

w opowieść o miłości trudnej, miłości pomiędzy powstańcem, a dziewczyną – 

Odrowąż jest księciem, ona jest prostą szlachcianką. Mamy również, różnego 

rodzaju perypetie miłosne, mamy strażnika dworu i w pewnym momencie, ta powieść 

„Wierna rzeka” z tym przepięknie rozwiniętym motywem rzeki, która jest świadkiem 

wydarzeń, która jest powierniczką, w której Salomea utopi pieniądze, które dostała 

od matki Józefa, po nic, bo miłość jej nie jest na sprzedaż, zamienia się 

w opowieść uniwersalną o ludzkich uczuciach, o życiu w czasach ekstremalnych, 

sytuacji granicznej, o tym jak miłość i śmierć łączą się ze sobą w jeden węzeł. Potem 

ta miłość, tak niezwykła, tak niezwykle opisana przez Żeromskiego powróci  

w kolejnej jego powieści „Zamieci”. To jest druga część walki z szatanem, gdzie 

Żeromski wykreuje przepiękną postać Xeni. Te kobiety, które są niezwykle 

samodzielne, uczuciowe, one też w jakiś sposób, można powiedzieć, nadają piętno, 

naznaczają piętno, tę opowieść tak bardzo kobiecą, feministyczną byśmy powiedzieli, 

a jednocześnie tak niezwykle intymną i ciepłą, nie pozbawioną tragizmu  

i okrucieństwa życia. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Kolejnym tekstem, o którym bym chciała powiedzieć, jest 

króciutkie opowiadanie pod tytułem „Kopernik z wiatru od morza”. Wiatr od morza 

powstaje już po pierwszej wojnie światowej na fali fascynacji Bałtykiem i przymorzem  

Żeromskiego, pisze historię tamtych ziem, ale pisze znów ją w sposób szczególny. 

Cofa się do czasów prehistorycznych, aż praktycznie po współczesność i można 

powiedzieć, że przesuwają się przed nami obrazy historyczne, ale przesuwają się 

znów w sposób niezwykle ważny, istotny, czy charakterystyczny dla Żeromskiego, że 

bardziej jest to historia z takiego antropologicznego punktu widzenia, niż historia 

obiektywna jako przepływ zdarzeń gdzieś nad głowami bohaterów, chociaż taka 

historia też się oczywiście pojawia i w tej historii Pomorza, historii tamtych ziem. Jest 

miejsce na opowieść o Koperniku, ale znów jest to opowieść zupełnie inna niż 

jesteśmy przyzwyczajeni do hagiografii, której Kopernik, jawi się jako ten, który 

zmienił właściwie cały sposób myślenia o wszechświecie, otworzył nas na 

nieskończoność. Tutaj jest przedstawiony Kopernik jako samotnik, jako ten który 

nocami siedzi na wieży we Fromborku i wpatruje się w puste ciemne niebo i te 

niebiosa tak bardzo przytłaczające właściwie uświadamiają mu jedną rzecz, 

uświadamiają mu, że oto stoi w obliczu nieskończoności i ta nieskończoność go 

przeraża. Właściwie staje się takim czymś czarnym, pustym. Zamienia się w pustkę  

i tak oto Kopernik czuje się niezwykle samotny, ta samotność nie jest czymś dobrym, 

tylko wręcz przeciwnie. Pozwala Kopernikowi na doświadczenie zła, na taką pokusę 

nihilistyczną, on czuje że traci wiarę, przecież jest kanonikiem. Nagle wydaje mu się, 

że oprócz niego nie ma nikogo, że jest w absolutnej pustce i właściwie kiedy siedzi 

całkowicie samotny, pozostają mu tylko dwa drewniane narzędzia za pomocą, 

których to narzędzi zmieni się, jak wiemy z historii cała wizja ludzkości, ale ten 



Kopernik pokazany przez Żeromskiego jest postacią niezwykle ludzką, błądzącą, 

samotną, tęskniącą za pełnią, a jednocześnie odczuwającą jakiś nieprawdopodobny 

deficyt i tak naprawdę ta opowieść o Koperniku, to nie jest opowieść o wielkim 

uczonym, o wielkim zdobywcy kosmosu, powiedzmy to sobie w ten sposób, tylko jest 

to opowieść o samotności, która obezwładnia człowieka i prowadzi go w pustkę, 

rzecz niezwykła w polskiej literaturze. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Mówiłam państwu o opowiadaniach, o powieściach. Czas na 

dramat, dlatego że Żeromski był dramaturgiem i dramat cenił bardzo wysoko, 

chciałabym powiedzieć o ostatniej sztuce i jednym z ostatnich tekstów, które napisał. 

„Uciekła mi przepióreczka”, tekst który powstaje równolegle z „Przedwiośniem”, to 

jest rok tysiąc dziewięćset dwudziesty czwarty, wystawiony jest przez Juliusza 

Osterwę w jego teatrze w Reducie i okazuje się wielkim sukcesem nie tylko 

Żeromskiego, ale całej polskiej dramaturgii. Jest to sztuka dzisiaj zapomniana, była 

jedną z najważniejszych sztuk w dwudziestoleciu międzywojennym i tutaj Żeromski 

znów, pokazuje zupełnie inną swoją twarz, bohaterem nie jest Prometeusz, nie jest 

wielki święty laicki, którego on posyłał do walki ze złem tego świata. Można 

powiedzieć, że po „Róży”, która wpisuje się w teatr monumentalny, jest zestawiana z 

„Weselem”, czy z „Kniaziem Patiomkinem”, to ten tekst późny Żeromskiego znów jest 

tekstem niezwykle osobistym i kiedy wcześniej dotyczyły go tak wielkie sprawy, jak 

sprawa polskości, sprawa jednostek tragicznych, myślę tutaj o „Sułkowskim”, 

„rozrachunek z rewolucją bolszewicką”, „ponad śnieg bielszym się stanę”, czy 

„rozrachunki bandyckie w białej rękawiczce”, tak można powiedzieć, że tutaj znów 

spotykamy się z Żeromskim, który pokazuje bardzo osobiste doświadczenie 

człowieka, dlatego że Edward Przełęcki, doświadcza czegoś, co możemy nazwać 

utratą złudzeń, ale w sposób zupełnie niezwykły jest to pokazane, dlatego, że oto 

mamy społecznika, któremu wydaje się, że zmieni świat, więc wydaje nam się, że oto 

na tych kursach nauczycielskich znów pojawił się ktoś taki jak doktor Judym, który 

będzie społecznikiem, będzie działał, będzie zmieniał świat, będzie budował Polskę 

obywatelską. Nic mylnego, jest to opowieść  

o nieszczęśliwym uczuciu, dlatego że żona nauczyciela zaczyna darzyć Edwarda 

miłością i jest to miłość odwzajemniona, ale wie jedno bohater, że nie można 

budować własnego szczęścia, własnego świata na cudzym nieszczęściu i wydaje się, 

że to jest takie bardzo oczywiste, takie bardzo ogólnikowo pokazane. No tak 

oczywiście to jest slogan, no nie można budować na cudzym nieszczęściu, natomiast 

Żeromski pokazuje dramat swojego bohatera w sposób niezwykle subtelny, on wie 

jedno, że musi ponieść ofiarę, ale ofiarę znów w szczególny sposób w bardzo 

osobisty. On wie że musi świadomie stanąć twarzą w twarz z własną klęską i musi 

przekonać tę kobietę, że jej nie kocha i to jest wszystko oparte na takim paradoksie 

uczuć, kiedy właściwie tak jakby potwierdzeniem tej miłości paradoksalnie jest 

wyrzeczenie się tej miłości, bo tylko w ten sposób może prawdziwość tego uczucia 

ocalić. I tutaj ten dramat ludzki, tak niezwykle pokazany, to nie jest rezygnacja w imię 



wielkich ideałów, jak w „Ludziach bezdomnych”, czy potem w „Urodzie życia”, ale jest 

to zwykłe ludzkie uczucie, z którym się trzeba zmagać, które właściwie można 

powiedzieć, że określa człowieka, nadaje sens życiu, ale nadaje w ten sposób, że 

trzeba z tego uczucia zrezygnować i tutaj warto jeszcze raz do tego tekstu sięgnąć, 

właśnie obierając go z takiej otoczki społecznikowskiej i ujrzeć to co ludzkie, tak 

bardzo bliskie Żeromskiemu. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK] 

 

MARIA OLSZEWSKA: Jako ostatni utwór wybrałam „Puszczę jodłową”. Jest to tekst, 

jeden z ostatnich Żeromskiego, kiedy doświadczony po bardzo złym przyjęciu 

„Przedwiośnia”, po miażdżących recenzjach tej powieści, właściwie atakowany  

z lewa, prawa i ze środka, zaczyna szukać azylu i można powiedzieć, że takim 

azylem, takim przezwyciężeniem deficytu, braku, tym co nada sens jego egzystencji 

jest powrót do kraju lat dziecinnych, do gór, do doliny i do gór domowych, czyli do 

Ciekot, do tych gór, które Ciekoty otaczają, do świata który jest światem ładu i 

harmonii, który jest po prostu światem pięknym w sobie, bo zachowanym we 

wspomnieniu i buduje w ten sposób pisarz więź pomiędzy tym co jest jak najbardziej 

rodzinne, a pomiędzy nim, tą rodzinną ziemią, a wszechświatem, można powiedzieć, 

że jest to nieprawdopodobnej urody hymn na temat urody ziemi rodzinnej. To 

poczucie wartości tego związku wręcz atawistyczne, to co określa ludzką tożsamość, 

a tak naprawdę co określa ludzkie życie. Wędrujemy przepięknymi dolinami Gór 

Świętokrzyskich, wędrujemy po szczytach Gór Świętokrzyskich, czujemy zapach 

puszczy, która nie jest ani moja, ani twoja, ino boża święta i odczytujemy wraz z nim 

historię zapisaną w pniach starych drzew, cofamy się aż do czasów pierwotnych. 

Tutaj Żeromski w sposób kapitalny buduje historię tych ziem, budując jednocześnie 

historię polskości, bo według niego kolebką polskości jest właśnie przestrzeń Gór 

Świętokrzyskich z wysokogórskim klasztorem, gdzie powstawały Kazania 

świętokrzyskie. Tam się kształtował język, a język to jest sposób myślenia, wyrażania 

myśli, on w tym opowiadaniu dotyka, można powiedzieć rdzenia polskości, stąd to 

opowiadanie, to nie jest tylko taka nostalgiczna podróż  

w przeszłość, aby uciec od rzeczywistości, to jest potwierdzenie tego, co dla 

Żeromskiego jest niezwykle ważne, co go wyróżnia jako pisarza i jako człowieka, 

mianowicie polskość. Żeromski jest pisarzem polskim w takim dobrym tego słowa 

znaczeniu, nie nacjonalistycznym, tylko w rdzennie polskim, to rdzenność tę 

entelechię polskiego narodu udaje mu się ujawnić właśnie w tym króciutkim tekście, 

tekście hymnie na temat ziemi rodzinnej, ziemi która jest centrum polskości, stąd 

takie myślenie też i poetyckie, ale i geopolityczne. Tam jest, można powiedzieć 

Polska i wszystko co polskie, a więc na koniec swojego życia potwierdził status 

polskości, status siebie jako polskiego pisarza, a jednocześnie niezwykłego poety 

pióra, dlatego że opisy, język, opisy które tam się pojawiają są niezwykle barwne, 

plastyczne. On wraca do tej sztuki słownej, którą objawił, chociażby w „Popiołach”.  

W tych kapitalnych opisach przestrzeni Tatrzańskiej, czy potem w „Urodzie życia”, 

gdzie ta przyroda, zwłaszcza polskie drzewa, polska brzoza, polskie brzozy, polskie 



sosny, tak mocno wpisują się w polski krajobraz, bez którego właściwie Żeromski 

sobie nie wyobraża życia, nie wyobraża istnienia, a więc mamy na koniec niezwykły 

testament, zamykający całość jego twórczości, będący podsumowaniem tego 

wszystkiego o czym całe życie myślał i co najbardziej ukochał. 

 

♪[PRZECIĄGŁY.DŹWIĘK]  

LEKTOR: „Audycje kulturalne” w dobrym tonie. 


