
Powtórka z lektur 

 

 

Był sumieniem Polaków, kierował się zasadą, że  

„trzeba rozdrapywać rany polskie, aby nie zabliźniły się błoną podłości”. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski 

 

Przeczytaj i powtórz sobie lekturę 

Przedwiośnie ! 

Przed wiosną musisz znać dobrze tą lekturę ! 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka 

wolnelektury.pl 

 https://literat.ug.edu.pl/przdwsn/index.htm 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://lektury.gov.pl/lektura/lalka
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie/
https://literat.ug.edu.pl/przdwsn/index.htm


 
https://nadwyraz.com/przedwiosnie-zeromski-koszulka-meska-czarna 

Tytuł powieści ma charakter  metaforyczny.  

        W dosłownym rozumieniu „przedwiośnie” jest okresem pośrednim 
pomiędzy zimą a wiosną, kiedy mimo niskich temperatur i wciąż zalegającego 
śniegu pojawiają się pierwsze oznaki powrotu przyrody do życia. Znaczenie 
przenośne można rozumieć jako czas, w którym kształtowało się państwo 
polskie po okresie zaborów, a w kraju panował niepodległościowy entuzjazm. 
Wymowa tytułu jest więc symboliczna i ideowa, to powieść polityczna – 
przedstawia istniejącą sytuację, krytykuje i szuka dróg reformy. 

 

 

Problematyka powieści 
        Żeromski nakreślił w powieści dwie koncepcje zmian w odrodzonym kraju. 
Pierwsza z nich to wizja Szymona Gajowca – rozwój oparty na pracy i powolnych, 
rozważnych reformach. Odmienny pogląd prezentuje w osobie Antoniego Lulka, 
pragnącego przede wszystkim rewolucji komunistycznej w stylu bolszewickim i 
szczególnie podkreślającego ciężką sytuację robotników. Koncepcję Gajowca 
autor przedstawia jako lepszy sposób naprawy kraju. Jednocześnie w powieści 
pojawia się pogląd, że robotnicy, którzy w wyniku rewolucji zdobędą władzę, nie 
będą w stanie właściwie pokierować państwem.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Metafora
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski


 

 […] Oświadczam krótko, iż nigdy nie byłem zwolennikiem rewolucji, czyli 
mordowania ludzi przez ludzi z racji rzeczy, dóbr i pieniędzy – we wszystkich 
swych pismach, a w „Przedwiośniu” najdobitniej potępiałem rzezie i kaźnie 
bolszewickie.  

Nikogo nie wzywałem na drogę komunizmu, lecz za pomocą tego utworu 
literackiego usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi, 
ostrzec, przerazić, odstraszyć.  

Chciałem, jak to zaznaczył jeden z czujnych krytyków polskich, a człowiek serca – 
„uderzyć w sumienie polskie” – wezwać do stworzenia wielkich, wzniosłych, 
najczyściej polskich, z ducha naszego wyrastających idei, dookoła których 
skupiłaby się zwartym obozem młodzież, dziś pchająca się do więzień, ażeby w 
nich gnić i cierpieć za obcy komunizm.  

Nie rozumiano mej przypowieści.  

Nie uderzyłem w sumienie, lecz tu i tam trafiłem w brzuch, tu i tam w serce 
poczciwe, niewiedzące, zaślepione. Nie rozumiano ohydy, okropności, tragedii 
pochodu na Belweder – sceny, przy której pisaniu serce mi się łamało.  

Koroną moich usiłowań stały się pochwalne artykuły w pismach moskiewskich 
głoszące, iż przyłączyłem się do komunistów, po prostu i bez namysłu, jakbym się 
oto zapisał do cyklistów albo esperantystów.  

Nie, panowie władcy Moskwy i panowie sympatycy władców Moskwy. Sprawa 
„nie ma tak dobrze”.  

Zawsze, wciąż, dawniej i teraz mówię to samo, iż tutaj w Polsce musimy 
wypracować, stworzyć, wydźwignąć, wdrożyć w życie idee, które by 
przewyższały moskiewskie, które by dały naprawdę i w sposób mądry ziemię i 
dom bezrolnym i bezdomnym, które by wydźwignęły naszą świętą, wywalczoną 
[…]  

Stefan Żeromski, fragment artykułu W odpowiedzi Arcybaszewowi i innym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedwio%C5%9Bnie_(powie%C5%9B%C4%87) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski


,,Przedwiośnie’’ było wezwaniem do debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. 

Bohaterem jest szlachecki syn Cezary Baryka, urodzony na zesłaniu w Baku. Jest tam 

świadkiem rewolucji komunistycznej, co do której się rozczarowuje. Wraca do Polski, 

zainspirowany przez ojca wizją idealnej ojczyzny, „szklanych domów”. Tymczasem 

przyjeżdża do kraju zniszczonego zaborami, który boryka się z biedą. Baryka walczy w wojnie 

polsko-bolszewickiej, zaś pobyt u przyjaciela w Nawłoci zniechęca go do leniwego życia 

w dworku. Spotyka monetarystę Szymona Gajowca, opowiadającego się za powolnymi 

reformami, co radykalizuje poglądy Baryki.  

Cezary Baryka zachłysnął się wolnością kraju, lecz jest rozczarowany 
kształtem nowej, niepodległej ojczyzny.  

,,Ludzi bym chciał tu poznać. Własnymi oczami zobaczyć wszystko. Tych 

prostych. Chłopów, Żydów, robotników, rzemieślników, rybaków, 

pracowitych i urwipołciów, dobrych i złych, mądrych i głuptasów. Chciałoby 

mi się gadać o ich życiu. Nażyć się z nimi! ‘ 

Gdzież są twoje szklane domy? 

  

 

https://czytam.pl/k,ks_723627,Przedwiosnie-Stefan-Zeromski.html 

 

       Cezary Baryka, główny bohater powieści podlega przemianom. Początkowo jest to, 

rozpuszczony młody chłopak, nieliczący się z cudzymi potrzebami. Urzeczony nadchodzącą 

rewolucją, bierze w niej czynny udział. Późniejsze wydarzenia sprawiają, że Baryka stopniowo 

kształtuje własne poglądy i odkrywa swą tożsamość (także narodową). W ostatniej scenie idzie 

w robotniczym pochodzie na Belweder. Kiedy idącym w pochodzie robotnikom zastępuje 

drogę wojskowy kordon – tłum się zatrzymuje, lecz Cezary samotnie kroczy dalej.  

https://czytam.pl/k,ks_723627,Przedwiosnie-Stefan-Zeromski.html


Powieść składa się z trzech części: Szklane domy, Nawłoć, Wiatr od wschodu. 

Bohaterowie 

 Cezary Baryka – „rówieśnik epoki”, urodzony w Baku w 1900 r., samodzielny i samotny, 
niepokorny, szukający drogi życiowej, buntujący się wobec zła świata. Przeżywa 
fascynację i rozczarowanie rewolucją, potem rozczarowanie kształtem Polski i zawód 
miłosny. Powieść pokazuje drogę Cezarego do dojrzałości. Rodzice: Seweryn Baryka, 
Jadwiga z Dąbrowskich Baryka. 

 Szymon Gajowiec – młodzieńcza miłość matki Cezarego, któremu później pomaga; 
wysoki urzędnik w Ministerium Skarbu. Patriota przygotowujący własną książkę o 
naprawie Polski. 

 Hipolit Wielosławski – przyjaciel Cezarego, uratowany przez niego w czasie wojny 
bolszewickiej, właściciel Nawłoci. 

 Laura Kościeniecka – wielka miłość Cezarego. Piękna wdowa, właścicielka zadłużonego 
Leńca; dla pieniędzy wyszła za bogatego Barwickiego. 

 Władysław Barwicki – bogaty nuworysz, narzeczony, później mąż Laury; w czasie 
spotkania w nocy w Leńcu wdał się w bójkę z Cezarym. 

 Antoni Lulek – znajomy Cezarego, student prawa na uniwersytecie, zapalony 
komunista, ślepo wierzący we wszystkie hasła rewolucyjne. 

Tło historyczne powieści 

 I wojna światowa (1914 – 1918). 
 Rewolucja październikowa w Rosji (1917): rewolucja w Baku, konflikt azersko-

ormiański. 
 Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918). 
 Wojna polsko-bolszewicka (1920). 
 Pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości: rozczarowanie kształtem odrodzonej 

Polski. 

Forma utworu 

 Cz. I Szklane domy – obraz rewolucji w Rosji i drogi Baryki do Polski; mit o szklanych 
domach. 

 Cz. II Nawłoć – arkadia dworu w Nawłoci, obraz życia ziemiaństwa i chłopów 
(Chłodek), perypetie uczuciowe Cezarego. 

 Cz. III Wiatr od wschodu – dyskusja dotycząca losów kraju (poglądy komunistów, 
program Szymona Gajowca). 

Różne drogi naprawy Rzeczypospolitej w Przedwiośniu 

 Rewolucja zbrojna – przedstawiona na przykładzie krwawych wydarzeń w Baku i 
zebrania komunistów w Warszawie. Jest siłą niszczącą, ale wynika z tragicznej sytuacji 
najuboższych, z zaniedbań społecznych. Ostatnia scena to ostrzeżenie przed groźbą 
rewolucji, do której może doprowadzić bezczynność władzy. 



 Rewolucja techniczna – mit szklanych domów. To wizja utopijna, niemożliwa do 
realizacji, bo wymagająca ogromnych nakładów finansowych. Symbol rozwiania 
nadziei wiązanych z odzyskaniem niepodległości. 

 Program reform (głoszony przez Szymona Gajowca) – m.in. wprowadzenie polskiego 
pieniądza, edukacja, obrona granic, prawa dla mniejszości narodowych. Program, być 
może, najlepszy, ale zbyt powolny („Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei!”). 

                        Więcej na : 
http://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/przedwiosnie-zeromski 

https://lektury.gov.pl 

Słuchaj i  pobierz audiobook 

 https://lektury.gov.pl/lektura/przedwiosnie#sluchaj-w-przegladarce 

Obejrzyj  

 https://www.cda.pl/video/398063213 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 
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