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Nature of Swietokrzyskie Mts. in literary output of Stefan Zeromski 

statnie dzieło swego twórczego życia „Puszczę Jodłową” — dedy- 
kował Żeromski wybitnemu działaczowi polskiego krajoznaw- 

stwa — Aleksandrowi Janowskiemu. W utworze tym wyraził 
Wielki Pisarz szczególne uczulenie na piękno i wychowujące wartości 
przyrody ojczystej, uwydatnił historię swej ziemi, jak i ujawnił miłość 
do ukochanych przez siebie „gór domowych”, całego rodzinnego regionu. 
Była to miłość osobliwa, miłość człowieka, który — choć piórem swym 
nakreślił w słowie całe bogactwo obszaru ojczystego, od Tatr po Wy- 
brzeże, od Podlasia i Mazur po Śląsk — to jednak najczęściej wracał ser- 
deczną myślą do kraju lat młodości, do ziemi kieleckiej. Pamięć rzeczy 
l spraw osobiście przeżytych („pamięć rzeczy przeżytych bezposred- 
nio” — pisał kiedyś Z. Wasilewski!) była tą siłą zdolną utrwalać 
wspomnienia regionu, w którym Żeromski żył i tworzył. Już w mło- 
dzieńczych zapiskach, w poszczególnych tomikach ,,Dziennikéw”, obja- 
wił swój stosunek do ojczystej ziemi. Pisał: 

„Widać moje góry: śpiczastą Radostowę, ciemnoniebieską Łysicę i ponury Ka- 

mień. Co za cudowne powietrze! Gęste, jakby tłuste, żywiczne, orzeźwiające. 

Siedziałem na Karczówce godzin parę. O, jakże mocno, jak potężnymi węzły 

wpleceni jesteśmy w grunt naszej okolicy! Tym życiem żyjesz i potęgą jest 

w tobie nieświadoma miłość do tej ziemi”.? 

  

1W bieżącym numerze czasopisma sześć pierwszych pozycji stanowią referaty wygłoszone 

na sesji PTL poświęconej S. Żeromskiemu, która w dniach 25—26 października 1975 r. odbyła 

się w Kielcach (Red.). 
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Słusznie stwierdził — w jednej ze swych prac o Żeromskim — J. Z. 
Jakubowski, że „gdyby z „Dzienników wybrać różne opisy prze- 
rody, powstałaby jedna z najpiękniejszych książek w naszej całej lite- 

raturze o urodzie polskiego krajobrazu (...)”.3 
Trzeba jednak zaznaczyć, że nie tylko pamięć „o kraju lat dziecin- 

nych” — regionie świętokrzyskim czy „wyjątkowa pamięć rzeczy prze- 
żytych osobiście” były czynnikami sprawczymi obrazu przyrody ziemi 
kieleckiej w dziełach Żeromskiego, ale inne jeszcze obserwacje i do- 
świadczenia pisarskie złożyły się na sumę bogactwa i wszechstronności 
opisów. 

Żeromski był, i to już od wczesnej młodości, szczególnie uczulony na 
ból i krzywdę ludzką. Liczne dowody tej postawy łatwo odnaleźć w jego 
„Dziennikach”. Niejedne obserwacje rzeczywistych wydarzeń, dotyczą- 
cych cierpienia i krzywdy człowieka, zmodyfikował w artystyczne mo- 
tywy swych dzieł. Uwydatnił przy tym związki człowieka z przyrodą, 

podkreślał zależność stanów psychicznych jednostki od stanu otaczającej 
go natury. Dlatego też w opisach przyrody u Żeromskiego jest tyle tak 

przejmującego liryzmu i dramatyzmu, nieodłącznie związanego z życiem 

ludzkim. W. Borowy pisał o Żeromskim, że był to „niezwykły arty- 

sta opisu i narrator”, że „dał się poznać jako poeta uczucia (...), jako 

analityk natury ludzkiej, a nade wszystko jako wizjoner bólu w roz- 

maitych a niepoliczonych jego postaciach”. Uwagi Borowego na tle 

właściwości psychiki Pisarza są bardzo istotne. Żeromski był typem intro- 

wersyjnym, o cechach obsesyjnych. Wyrażało się to w swoistej perse- 

weracyjności, jako znamiernej cesze jego osobowości twórczej. Wyka- 

zują ją w dziełach liczne powtórzenia słowne, powtórzenia myśli, które 

prowadzą do ulubionych. nieraz stosowanych motywów. Synestezyjność 

zaś ujawniła się w ogromnej wrażliwości zmysłów i umiejętności odda- 

nia słowem barwy, zapachu, tonu itp., w zestawieniach kontrastowych, 

jak i w ekstremizmie emocjonalnym. S. Baley stwierdził, że „synes- 

tezyjność Żeromskiego jest wielokształtowa i poniekąd powszechna. Cha- 

rakteryzują ją synestezje zmysłowe (sfera wszystkich zmysłów), syneste- 

zje uczuciowe, złożone symbole pojęciowe, identyfikacje, kontrasto- 

wanie”.5 
Te wszystkie właściwości twórcze pisarza wiązały się nie tylko z ce- 

chami jego psychiki, ale i postawy. Tradycje narodowo-wyzwoleńcze, 

tak żywe w jego rodzinie, legendy i podania okolicznego ludu, niedaw- 

ne echa walk powstańczych, wpływ wielkiej literatury romantycznej — 

były dodatkowymi i ważnymi składnikami jego narodowej i patriotycz- 

nej edukacji. Również silnie oddziałały na Kształt pisarstwa Żerom- 

skiego rosnące od czasów jego kondycji po dworach ziemiańskich zain-. 

teresowania problematyką oświatowo-kulturalną, intencje pracy dla re- 

gionu, Ścisłe połączenie idei regionalnych z myślą społeczną. To wszyst- 

ko w sumie, dodawszy jeszcze oddziaływanie tendencji epoki i prądów 

oraz konwencji estetycznych, złożyło się na tę niepowtarzalność w naszej 

literaturze obrazu przyrody ojczystej, powiązanej z życiem ludzkim, 

ze sprawami narodu, z przeobrażeniami społeczeństwa. Nie mylił się 

chyba Z. Wasilewski, gdy pisał, że „nie masz w literaturze pięk- 

niejszej „pieśni o ziemi naszej” jak Żeromskiego krajobrazy i kontem- 
placje nad przyrodą polską” .5 
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W myśl słów samego Pisarza, w intencji jego wezwania rzuconego 
w przestrzeń i czas: 

„Idźmy tam, gdzie panuje wieczny szum brzóz nad szybką wodą rzeki, gdzie 

dziwnie pachnie w mgle rannej dziewanna i sosny majestatycznie grają niby 

na organach”.7 

Idźmy więc tam, a słowo Żeromskiego, zawarte w opisie krajobrazu 
ojczystego i w stanach przeżyć ludzkich na tle przyrody, będzie towa- 
rzyszyć dalszym rozważaniom. W jedynej, tak obszernej i pogłębionej 
w analizie, pracy o artystycznych znamionach twórczości Żeromskiego 
wylicza S. Adamczewski, w VII rozdziale pt. „Motywy krajobra- 
zowe” jakby grupy opisów: „Drzewa, śpiew ptaków, gędźba wód, Je- 
ziora, Morze, Niebo, Ziemia, kwiaty, muzyka łąk i zbóż”,$ wracając 
zresztą do tyeh spraw w innych częściach książki. Oczywistą jest rzeczą, 
że choćby nawet przyszło tutaj przyjąć inny układ lub powiększenie 
ilości grup motywów, to i tak nie dałoby się przeprowadzić właściwej 
analizy zagadnienia, które wymagałoby oddzielnej rozprawy. Dalsze roz- 
ważania będą zmierzały nieraz ku temu, co w pracy S. Adamczew- 
skiego nie było przedmiotem szczególniejszej uwagi, tj. ku wyka- 
zaniu ścisłego powiązania opisów przyrody ze stanami psychiki i posta- 
wy ludzkiej. 

Trzeba od razu jednak posłużyć się truistycznym stwierdzeniem, że 
niepomierne i olśniewające jest bogactwo opisów przyrody ojczystej, 
a w tym — regionu świętokrzyskiego, w utworach Żeromskiego. Wystę- 
pują one, w pogłębionej formie i treści artystycznej, zarówno już 
w „Dziennikach”, jak i we wczesnych opowiadaniach i nowelach., dosko- 
naląc się w dalszych utworach Pisarza. Nie trzymając się chronologii, 
trzeba tutaj wymienić tak ważne i wartościowe opisy, jak: niedzielne 

popołudnie września w „Ach! Gdybym kiedy dożył tej pociechy (...)”, 

fragmenty listu Piotra do ojca i zakończenie w „Doktorze Piotrze”, począ- 

tek opowiadań „Zapomnienie”, opisy w „Siłaczce”, w „O żołnierzu tuła- 

czu”, w „Powieści o Udałym Walgierzu” i in. W „Promieniu” opisy parku 
i okolice Niemrawego, w „Syzyfowych pracach” — powrót Marcinka do 
domu na Zielone Święta, Gawronki i okolice, park miejski w Kleryko- 

wie; „Ludzie bezdomni” — Cisy i okolice, park w Cisach, fragmenty 

pamiętnika Joasi, scena z rozdartą sosna; „Popioły” — Puszcza Jodłowa 
na Łysicy, ogród dzieciństwa, powrót z rodzicami Rafała po Swiętach 

Wielkiejnocy, w drodze na Wygnankę, staw w Wygnance wieczorem, 
drzewa w Grudnie, Tarniny, opisy tatrzańskiej przyrody w tomie dru- 

gim, itd. Pomija się tu „Urodę życia”, trylogię „Walki z szatanem” i in- 
ne jeszcze powieści, ale trzeba przytoczyć „Wierną rzekę” i „Puszczę 
Jodłową”, w których jawi się wyraziście krajobraz ziemi kieleckiej, tak 
silnie sprzęgnięty z dziejami narodu i losem człowieka. A. Hutnikie- 
wicz podkreślił to w celnym słowie, pisząc, że „Pejzaż, natura nie są 
bowiem (...) — u Żeromskiego tylko tłem, w pewnym sensie automa- 
tycznym, lecz bywają zazwyczaj organicznie związane z sytuacją czło- 
wieka. Jako malarz krajobrazu Żeromski wykazuje niekiedy genialną 

nieomal zdolność znajdowania środków prezentacji artystycznej, odda- 

jących nieomylnie istotę rzeczy”. 
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Podstawą opisów jest w zasadzie zawsze prezentacja realistyczna, 

ujęta w bogate ramy doznań zmysłowych: wzroku, słuchu, węchu, sma- 

ku itp. Hutnikiewicz w cytowanym już „Wstępie” pisze o kom- 

ponentach optycznych, akustycznych, kinetycznych i termicznych. Wy- 

czuwalność życia przyrody w opisach Żeromskiego jest na ogół zgodna 

z istotą przeżyć ludzkich, powstających lub rozwijających się na jej 

tle. Szczególne stany ludzkie otrzymują nieraz — w różnych utworach — 

podobną, nawet identyczną oprawę w opisie przyrody. Powtarzają się 

motywy, tak jak i powtarzają się doznania i przeżycia ludzi. Krytycy 

Żeromskiego już dawno wykryli powtarzanie się motywów przyrody, 

odpowiadających określonym stanom psychicznym postaci jego utwo- 

rów. Najwięcej jest powtórzeń motywów: wilgi, róży, głogu, liści, drzew 

(jodły, brzozy), księżyca, wody (strumienia, rzeki), kwiatów (poza różą) 
itd. Ta skłonność Pisarza do powtarzania motywów krajobrazowych 
stwarzała pewne niebezpieczeństwa, których wynikiem są często prze- 
rosty motywów, skłonność do superlatywu i nawet maniery, nieunik- 
nione obsesje doznań zmysłowych, przesadna tonacja niektórych opisów. 
Wykazywanie braków i potknięć artystycznych Żeromskiego w tej dzie- 
dzinie miało już miejsce nieraz, nie jest jednak istotne dla rozważań 
tego szkicu. Ważniejsze wydaje się podkreślenie różnorodności opisów 
przyrody, uwydatnienia ich więzi z przeżyciami i losami człowieka, głę- 
bokiej nastrojowości i liryzmu, trafności ujęć symbolicznych, wyrazi- 
stej uczuciowości jako świadectwa miłości pisarza do ziemi ojczystej 
1 współczucia, współzrozumienia ludzkiej doli. 

Opisy przyrody w utworach Żeromskiego, jak i opisy stanów psy- 
chicznych człowieka, tak często współistniejące z krajobrazem, cechuje 
ogromna skala wzruszeniowa, różność tonacji emocjonalnej, od wybu- 
chu beztroskiej wesołości do ironii i satyry, od intymnej kontemplacji 
do patosu, od głębokiego liryzmu do tragizmu. A wszystko to wynika 
z tej wszechogarniającej miłości do ziemi ojczystej, do regionu dzieciń- 
stwa i młodości. Sercem pisał w „Dumie o hetmanie” te słowa: „Trawy 
moje młode, w podwiośnia na pochyłych góry zborowskiej błoniach ku 
rzece — matce, lasy moje senne kurozwęckie, rytwiański mój bór, stawy 
moje oleśnickie! (...) Dom mój, ród mój! Moja jest ta ziemia polska, moja 
własna... .10 

Io tej ziemi pisał, będąc w Kurozwękach: 

„Wróciłem do was, duże pola, i wy, lasy zamglone, niby święci na wiejskich 

ołtarzach dymem kadzideł, cicho stojące na granicach pól, nad nurtami krętych 

rzek. Idę szpalerem topolowym po drodze pełnej pyłu. Po bokach rozciągają 

się łany koniczyny skoszonej i porastającej na nowo. Tysiące komarów prze- 

walają się jak mgła w drżących falach słońca. Mnóstwo wróbli hałasuje nad 

głową — daleko skrzypi wóz, naładowany resztką owsa. Na ludzkich twarzach 

i na twarzy pól widać wesele skończonej pracy — znać w powietrzu cichym 

niby krzyż błogosławieństwa, kreślony ręką bożą”.!! 

A wyjeżdżając z Kurozwęk, zamiast obiektywnego, realistycznego 
opisu pól i lasów, ujawnił swe osobiste uczucia i doznania chwili po- 

żegnania: 
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„Żal mi pól tych serdecznych — ach, tych kochanych obszarów, mgieł rannych 
i wichrów wyjących za oknem w ciemne noce, szumu drzew i róż pąsowieją- 
cych swymi główkami przy bitych drogach, wszystkiego, co jest tobą, cicha, za- 
padła, spokojna, miła wsi... I czegoś jeszcze: pary oczu błękitnych jak niebo, 
czoła białego jak listek róży... do którego raz tylko wolno mi było przycisnąć 
usta”.12 

Podobnie do własnych doznań na tle przyrody wprowadzał opisy to- 
warzyszące wzruszeniom i przeżyciom postaci literackich. Oto dla przy- 
kładu fragmenty opisu dwóch przeżyć Rafała Olbromskiego z „Popio- 
łów”: na polowaniu, na nocnej wyprawie do Dersławic. W obydwóch 
przypadkach opisy przyrody wiążą się z jego doznaniami i przeżyciami, 
związek opisów jest prostszy lub bardziej złożony, towarzyszący chwili 
przeżyć lub potęgujący stan psychiczny, zależnie od ich siły, wymowy 
faktu. 

Na polowaniu, gdy oczekiwał na wynik nagonki: 

„Wróciwszy na swe miejsce młody myśliwiec wytężył słuch... Gdy go do ostatniej 

granicy na zwiady posłał, łudziło mu się, że i las z nim razem słucha. Cisza 

była wciąż ta sama, głęboka, zaiste niezgruntowana...” 3 

Oczekiwanie, cisza lasu wraz z poszumem drzew nanosiły wspom- 
nienia: 

„Kiedy nadciągała z daleka owa pieśń lasów, zdało się Rafałowi, że płynać bę- 

dzie przez jego ciało tak samo jak przez drzewa. Zapomniał wówczas, gdzie jest 

1 co się z nim dzieje. Snuły się w nim wspomnienia nieujęte, niedotykalne, za- 

mglone, przedziwnie żebrzące o pamięć. 

Był daleko od tego miejsca, nie pod szczytem Łysicy, na stanowisku. Był w ogro- 

dzie swego dzieciństwa. Tajała kra i okiść wszystkiego, co rzeczywiste... 1% 

A gdy zwierzyna wyszła na niego: 

„Nagle olbrzymia czapa mokrego śniegu runęła na jego ręce, twarz, kolbę i pa- 

newkę. Pociągnął za cyngsiel. Krzemień sucho trzasnął, ale iskra nie zapaliła 

zmoczonego prochu. Gdy młodzieniec przetarł oczy, ujrzał już tylko sarnie nogi, 

wytężone jak stalowe sprężyny, i białe ich „talerze”. Przesadziły najwyższe sto- 

jące szczyty chojaków i znikły. Tylko te szczyty zielone i giętkie jeszcze długo 

drżały i kiwały się, a śnieg leciał niespokojnie z potrąconych gałęzi. 

Ujrzawszy, że znowu jest sam na tym miejscu, gdzie przed sekundą odbyło się 

coś jak misterium tajemne, Rafał ze wściekłością cisnął strzelbę w zarośla, a sam 

runął na ziemię duszac się od łkania”.5 

Rafał w parku dersławickim, pod dworem Heleny: 

„Pod cieniem brzozowego krzewu, który w grube drzewo się rozrósł, była dar- 

niowa ławka, tej nocy zadeta do znaku. Naokoło sypały się puchy śniegowe z ci- 

chym szelestem, ale na to miejsce prawie nie padały, gdyż utworzył się tam 

na gałęziach jakby dach z okiści. Westchnął z głębi serca. Zatrzymał się tam 

i twarz ukrył w dłoniach. Serce rozdzierało się w nim od myśli, że już iść trze- 

ba. (...) Biały promień wydzierał się z serca okiennicy i nikłym kręgiem swoim 

ciemność rozpraszał. Płatki śniegowe wiły się w nim i połyskiwały miliardem 

brylantowych światełek”.16



A w kilka miesięcy później, po raz pierwszy od czasu choroby, wy- 
wołanej nocną jazdą z Dersławic i ranami od wilczych kłów, wygnany 
przez ojca z Tarnin, zboczył, by spojrzeć na to, co minęło: 

„Czuł w sercu szczęście tamtego dnia i nadziemską mocą wyobraźni przenosił 

je całe, olbrzymie jak świat, aż do tej chwili i miejsca. I nagle jeden podmuch 

wietrzyska wszystko w proch rozbijał. Zlatywało na ziemię jako kwiat czereś- 

niowy. Dom był pusty, niemy. (..) Zasklepiona od balsamów wiosennych rana 

rozdarła się na nowo. Ukazywała się spod złudy uczuć, spod miękkich wielo- 

barw kwiatów, z głębi prochów i dymów wonnych rzeczywistość chropawa, istot- 

ny, szorstki byt i wszystka jego głupia nędza”. 

Można by przytoczyć jeszcze wiele przykładów, aby uzasadnić, jak 
silnie wiążą się opisy przyrody świętokrzyskiej z dziejami postaci 
z utworów powieściowych Zeromskiego. Bywa i tak, że pozornie samo- 
istny opis przyrody nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ jest on 
przy tym odtworzeniem wyjątkowego, niepowtarzalnego stanu psychiki 
ludzkiej, nastroju zrodzonego w kontekście faktu i scenerii, jest uchwy- 
tem pamięci o jedynej takiej chwili. Oto znany opis powrotu Marcinka 
z rodzicami na Zielone Święta, do domu: 

„Na niebie rozprysły się gwiazdy w niewysłowionym ich mnóstwie i przepychu. 
Zdawało się, że od nich urywają się niezmiernie małe świecące cząsteczki i po- 
woli, nikłymi warstwami, zsypują się ku ziemi. 

Stały tam w przezroczystym lazurze jakieś smugi dziwnie oświetlone, śpiące 
w niebiesiech ciałka obłoków, drogi i znaki, kształty blasku niepojęte, nęcące 
oczy i duszę. Z traw szerzyły się zapachy dojrzewających kwiatów, od rzeki po- 
ciągał wilgotny, mocny i miły odór rokit i wikliny. 

A wody wciąż szeptały... 

Cichą ich melodie przerywało tylko ostrożne stąpanie koni po głazach 
i dźwięk żelaznych obręczy, gdy trafiały na kamienie, wspinały się na nie ze 
zgrzytem i opadając stukały. 

Pani Borowiczowa miała wzrok skierowany na roziskrzone niebo. Dawne 
wspomnienia ciągnęły ku niej z dalekich przestworów cudownej nocy, młode 
nadzieje wypływały z serca przeczuwającego już schyłek swych snów, kres ma- 
rzeń i jakieś wielkie znużenie. 

Teraz to serce rozwierało się na oścież dla przyjęcia wszystkiego, co człowiek 
uczciwy pielęgnuje i kocha. 

Ziemskie troski, codzienne znoje, interesy i małostki ustąpiły. na chwilę 
i matka Marcinka o wielu rzeczach i sprawach niemal zapomnianych myślała, 
myślała... 

W pewnym miejscu przejeżdżało się w bród rzeczułkę. Wkroczywszy do 
wody konie natychmiast zatrzymały się, schyliły łby i jęły głośno żłopać wodę. 

Marcinek położył głowę na, kolanach matki i przycisnąwszy usta do jej rąk 
spracowanych szepnął: 

— Mamusiu, jak to dobrze, że mama po mnie przyjechała... Tak sobie jedzie- 
my razem... To dopiero dobrze... 

Gładziła pieszczotliwie jego włosy i schylając się, w sekrecie nie wiedzieć 
przed kim, szepnęła mu na ucho: 

— Będziesz zawsze kochał swoją matkę, zawsze a zawsze? 
Słodkie łzy padające wielkimi kroplami z oczu chłopca zastąpiły jej wyrazy 

odpowiedzi”.18 

Wzajemne oddziaływanie stanów przyrody i psychicznych stanów 
ludzkich uwydatnił Żeromski w niejednym utworze. Kilka tutaj przy- 
kładów, choćby urywkowych. Dr Obarecki z ,„Siłaczki” oczekuje na po- 
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wrót posłańca z lekarstwami, aby ratować Stasię Bozowską. Jest w sta- 
nie wielkiego napięcia nerwowego. 

„Była czwarta po północy. Doktór zaczął nasłuchiwać, zrywał się za każdym 

szelestem. Co chwila zdawało mu się, że ktoś idzie, że otwiera drzwi, że stuka 

w okno... Wsłuchiwał się całym niemal organizmem. Wiatr huczał, szyber w pie- 

cu kołatał — zresztą cisza znowu”. 

Posłaniec nie nadjeżdżał: 

„Przed świtem doktor Obarecki szedł wzdłuż wsi, po głębokich zaspach, łudząc 

się ostatnią nadzieją, że go zobaczy. Złe przeczucie jak koniuszek igły wrzynało 

mu się w serce. W nagich gałęziach topoli przydrożnych głucho huczał wiatr, 

choć burza ucichła”.20 

A oto po burzliwej rozmowie z synem, który odkrył, że przez lata 
jego studiów, by go utrzymać ojciec wyzyskiwał robotników, po rozsta- 
niu, stary Dominik Cedzyna przeżywa chwilę rozpaczy: 

„Pan Dominik (...) poszedł wolno, nie mając żadnego już zamiaru ani wiado- 

mości o kierunku, w jakim postępuje. Schylał się ku ziemi i przy świetle ostat- 

niego brzasku zorzy wieczornej rozpoznawał głębokie ślady stóp syna wyciśnięte 

w miękkim śniegu, które teraz mróz miłosierny utrwalał dla niego na tej okrut- 

nej drodze. Na każdym z tych śladów zatrzymywał się, macał go laską... Na 

każdym z piersi jego wydzierał się cichy, nieprzerwany jęk, podobny do żałos- 

nego skomlenia wiatru nad mogiłami cementarza”,2! 

Opisy przyrody uwydatniają często ideową wymowę utworu. Tak 
jest np. w „Zmierzchu”, opowiadaniu o ciężkiej pracy Gibałów przy 
zwózce torfu. Walkowa niepokoi się o małe dziecko, pozostawione przez 

„nich w izbie. Przyroda, w tonacji krajobrazowej, jakby współżyje z jej 
obawą i nawet ją wzmacnia: 

„I teraz oto z dala noc idzie, dalekie, jasnoniebieskie, lasy sczerniały i rozpływają 

się w pomroce szarej, na wodach blask przygasa, od stojących przed zorzą 

świerków padają niezmierne cienie (..). Walkową strach ogarnia. Włosy jeżą 

jej się na głowie i mrowie przechodzi po skórze. Mgły idą jak żywe ciała, pod- 

pełzają do niej chyłkiem, zabiegają z tyłu, cofają się, czają i znowu ławą suną 

coraz natarczywiej. Kładą na niej wreszcie wilgotne swe ręce, wciągają w ciało 

aż do kości, drapią w gardzieli i łechcą w piersiach. Wtedy przypomina jej się 

dziecko. Od południa go nie widziała: śpi samo jedno w zamkniętej izbie, w ko- 

lebce lipowej, zawieszonej u stragarza na brzozowych wiciach. Płacze tam pe- 

wno, zachłysta się, łka... Matka słyszy ten płacz przedziwny, żałosny jak pisk 

kani na pustkowiu. Rozlega się on w jej uszach, nęka jakieś jedno miejsce 

w mózgu i drażni w sercu”. 

Zakończenie opisu wzmaga niepokój obojga o dziecko, uwydatnia trud 

ich pracy, podkreśla ideową wymowę obrazu: 

„Głowy ich opadają na piersi, ręce wykonują ruchy jednostajne, kadłuby zgi- 

nają się ku ziemi... Kółka taczek turkoczą i skwierczą, fale podobne do rozcień- 

czonego wodą mleka kołyszą się między wzgórzami czarnymi. W głębi niebios 
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roznieciła się gwiazda wieczorna, płonie drżąc i ciska w poprzek mroków ubogie 
swoje Swiatelko’’.23 

Podobnie silną wymowę ideową ma jeden z opisów parku klerykow- 
skiego, w którym tak często bywał Marcin Borowicz. Po wyjeździe 
Biruty, po ostrej wymianie zdań z rodzicami, pełen niewiary w przy- 
szłość usiadł znowu na ławce w parku: 

„Pusto było w tym ustroniu. Kamienne ławki stały tak samo, tylko liście bzu 
poczerniały, śpiew ptasi ustał. Borowicz siadł na swym miejscu i zmartwiałymi 
oczyma przyglądał się ławce sąsiedniej. 

Kiedy niekiedy z wysokich drzew spływał liść zeschnięty, Kkołysał się na 
powietrzu i cicho padał między uwiędłe trawy. Kiedy niekiedy za żelaznymi 
sztachetami dawał się słyszeć łoskot kroków przechodnia po kamiennym chod- 
niku albo w dali okrzyk uczniów bawiących się w piłkę na gimnazjalnym po- 
dwórzu. 

Drżącymi palcami Marcin wyjął z bocznej kieszeni kartkę z pismem ,„Bi- 
ruty” i przycisnął do ust zsiniałych słowa piosenki: 

Ach, kiedyż wykujem, strudzeni oracze, 

Lemiesze z pałaszy skrawionych?... 

Duszę jego gruchotała boleść tak głęboko, jakby trzymał na wargach ręka- 
wiczkę lub wstążkę wyjętą z trumny. Skąpy orszak myśli snuł się po rozbitym 
mózgu. Było ich coraz mniej, coraz mniej... Tylko dwa, trzy pytania wracały 
ciągle. 

Po cóż to wszystko ludzie robią, po co czynią dobrowolnie na złość słab- 
szym spośród siebie, dzieciom? Toż to jest pomoc udzielona młodości przez 
wiek i rozum dojrzały? Nie, tylko mściwe, obłudne a umyślne łganie gdzie się 
da, podstawienie nogi, żebyś upadł i żebyś się rozbił. A ty wierzysz, że wyku- 
jem lemiesze z pałaszy skrwawionych... zapłakał w głębi serca’’.24 

Przyroda towarzyszy jego smętnym rozmyślaniom, dostosowuje się 
swoim stanem do myśli Marcina, podkreśla tym samym — tak, ważną 
dla idei powieści — wymowę sceny końcowej „Syzyfowych prac”. 

Opisy przyrody stają się też nieraz w utworach Żeromskiego ważnym 
symbolem, choć nie zawsze jednoznacznym, istoty przeżyć człowieka 
(rozdarta sosna w „Ludziach bezdomnych”) lub sensu ideowego jakiegoś 
fragmentu treści. Tak jest np. w „Syzyfowych pracach”. Jaczmieniew 
wraca po wizytacji szkoły w Owczarach i myśli „cóż by tu można zro- 
bić, co tu właściwie zaprojektować celem wzmocnienia rusyfikacji...”. 
Pisarz dla kontrastu, w symbolicznym sensie, prezentuje opis przyrody, 
krajobraz, na który spogląda, snujący te myśli, wizytator: 

„Tu i tam ciągnęły się smugami lasy, pagórki, wielkie, białe płaty pól... Daleko, 
daleko za ostatnimi sinymi borami szarzały lekkie mgły przesłaniające widno- 
krąg. Było samo południe. Z kominów chat w ogromnych wsiach szły wszędzie 
dymy błękitnymi słupami. Był to jedyny ruch w tej niezmiernej przestrzeni. Cała 
ona leżała w niemym spokoju, jakby spała. Tylko długie pasma dymów zdawały 
się pisać na białych, martwych kartach pola nikomu nie znane, tajemnicze 
znaki’’.25



Niejeden tez opis przyrody w utworach Zeromskiego ma znamiona 
autobiograficzne, choćby cytowany już tutaj fragment z „Syzyfowych 
prac”, traktujący o powrocie Marcinka z gimnazjum do domu na Zie- 
lone Święta. Zmodyfikowany w utworze, przetworzony artystycznie ten 
i Ow opis jest echem przeszłości, wspomnieniem dzieciństwa i młodości, 
nawrotem do osobistych Pisarza kontaktów z przyrodą regionu święto- 
krzyskiego. Ma ten charaketr wmontowany w opowiadanie list dra Pio- 
tra do ojca — starego Cedzyny, zaczynający się od słów: „Pamiętam 
raz... , takimi są wspomnienia Rafała o ogrodzie dzieciństwa na wstępie 
„Popiołów”, takimi są urywki pamiętnika Joasi z „Ludzi bezdomnych” 
i in. Niektóre z opisów mają topograficzny wprost sens, uwydatniają 
realny krajobraz ziemi kieleckiej w czasach Żeromskiego, rzadko już 
zachowany w tamtej, z owych lat, postaci. Ciekoty jawią się jako Ga- 
wronki, Głogi, Wygnanka; Kielce jako Łżawiec i Kleryków itd. 

Coś z tego krajobrazu, coś z tych opisów miejscowości, lasów, gór, 
dróg, chat i dworów pozostało, przetrwało do dzisiaj dzięki nie tylko 
wielkiemu talentowi narratorskiemu Pisarza, ale i dzięki jego pasji, by 
utrwalać piękno ziemi ojczystej, by — kochając ją — uczyć innych tej 
miłości, wskazując im bogactwo krajobrazu polskiego, uroki gór i dolin 
świętokrzyskich. 

Nie wprowadzając tutaj elementów teoretycznoliterackich, trzeba jed- 
nak powiedzieć, że każdy z cytowanych fragmentów opisów przyrody 
zawiera cechy charakterystyczne dla pisarstwa Zeromskiego. Ogólnie 
rzecz biorąc — opisy przyrody w utworach Pisarza charakteryzuje naj- 
częściej malarska jakby kompozycja obrazu. Mieści się w tym kontra- 
stowanie barw, plastyczność opisu, dzięki wszechstronności bodźców 
zmysłowych, nie tylko uczulonych na dźwięki i szmery, różnorodność 
tonacji. Tropy stylistyczne, jak przenośnie i porównania siużą jako śro- 
dek do uwydatnienia barw i kształtów. 

Dzięki temu krajobraz ojczysty jawi się w utworach Zeromskiego 
w niezwykłym bogactwie i różnorodności obrazów. Ukazał przyrodę 

w jej odmienności barw, świateł i cieni, poszumie wiekowych drzew, rwą- 

cej wodzie potoków, bełkocie fal rzecznych czy ukojonym szepcie stru- 

myków. Las, woda, pola, góry i dóliny, wiatr i obłoki, słońce i księżyc, 

kwiaty i ptaki — przedstawione są przez Pisarza w coraz to nowym 

ujęciu i bogactwie obrazu, pełnym impresji, wykazującym tak ścisłe, 

uczuciowe powiązanie Żeromskiego z przyrodą ojczystą. 

Gdy myśli się o krajobrazie polskim, to widzi się awóch jego naj- 

większych odtwórców. Jednym z nich jest malarz — Józef Chełmoński, 

drugim Pisarz — Stefan Żeromski. 

Cechy twórczości Żeromskiego wraz z głębokim umiłowaniem ziemi 

ojczystej sprawiły, że „stworzył zupełnie u nas odrębny — jak stwierdził 

Adamczewski — sobie właściwy, jedyny, własny typ krajobrazu 
- literackiego. A ubrał go w taki przepych języka, w tak niebywałej skali 

roztoczył obrazy przyrody, tak przepoił jej piękno sercem nienasyco- 
nhym?’’,26 , 

Bowiem świat Żeromskiego — jak słusznie o nim mówiono — był 

jak Polska, jak ziemia ojczysta.
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