
Klasa III TGTF – 17 kwietnia 

Temat: „Przedwiośnie” jako powieść o dojrzewaniu. 

 

Jesteś już po lekturze powieści Stefana  Żeromskiego. Jeśli jeszcze potrzebujesz utrwalenia treści 
powieści możesz obejrzeć film w reżyserii Filipa Bajona z Mateuszem Damięckim w roli Cezarego 
Baryki. 

Zapoznaj się z notatką poniżej. Najważniejsze informacje wynotuj w zeszycie. 

 

 

Przedwiośnie – powieść polityczna Stefana Żeromskiego wydana w 1924 (z datą 1925)  
w Warszawie w Wydawnictwie Jakuba Mortkowicza.  
Powieść składa się z trzech części: „Szklane domy”, „Nawłoć”, „Wiatr od wschodu”. Opowiada o życiu 
Cezarego Baryki, reprezentanta młodego pokolenia, urodzonego i wychowanego w Baku, 
przyjeżdżającego do odrodzonej po I wojnie światowej Polski.  
Obok Cezarego Baryki, głównymi bohaterami powieści są:  

• Jadwiga z Dąbrowskich Baryka i Seweryn Baryka – rodzice Cezarego, 
• Szymon Gajowiec – przyjaciel z lat młodości matki Cezarego; urzędnik państwowy, 
• Hipolit Wielosławski – przyjaciel Cezarego z okresu wojny polsko-bolszewickiej, 
• Karolina Szarłatowiczówna – młoda dziewczyna zakochana w Cezarym, 
• Wanda Okszyńska – osoba darząca Barykę takim samym uczuciem jak Karolina, jednak 

młodsza od niej i mniej zamożna, 
• Laura Kościeniecka – arystokratka, kochanka Cezarego, 
• Antoni Lulek – ideowy bolszewik, który chciał wciągnąć Cezarego do komunistycznej 

organizacji. 
 
 
Geneza powieści Żeromskiego „Przedwiośnie” jest ściśle związana z sytuacją społeczno-polityczną 
pierwszych lat niepodległości Polski po ponad stuletniej niewoli. Żeromski zawsze interesował się 
sprawami swojej ojczyzny, jego dzieła w większości były zaangażowane politycznie bądź społecznie.  
 
Po 1918 roku twórczość Żeromskiego zwróciła się w stronę kwestii odradzania się państwa polskiego. 
Powieściopisarz pisze wtedy wiele dzieł publicystycznych, rozpatrujących najważniejsze problemy 
bieżące, m.in.: „Na probostwo w Wyszkowie”, „Początek świata pracy”, „Snobizm i postęp” oraz 
„Nowa Warszawa”. W tym czasie rozwija się również jego twórczość dramatopisarska: „Ponad śnieg 
bielszy się stanę” (1920), „Biała rękawiczka” (1921), „Turoń” 1923), „Uciekła mi przepióreczka...” 
(1924). Natomiast dorobek prozatorski tego okresu ogranicza się właściwie do jednej, niewielkiej 
powieści pt. „Przedwiośnie”.  
 
Powieść ta powstawała przez kilka lat (1921-1924) i przechodziła wiele metamorfoz. Prawdopodobnie 
pomysł na historię o losach młodego Polaka urodzonego w Baku pojawił się w czasie rozmów z 
osobami, które przeżyły rewolucję w tym dziwnym zakątku świata. Sam Żeromski nigdy rewolucji nie 
widział, nie był też w miastach opisywanych w utworze: Baku, Moskwie, Charkowie. Obrazy tych miast 
to kreacja literacka oparta nie na rzetelnych studiach, ale na wspomnieniach świadków oraz artykułach 
prasowych. 
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Etapy dojrzewania Cezarego: 
 

1. Rewolucja bolszewicka i utrata matki 

 

Pierwszym etapem dojrzewania Baryki jest obserwacja rewolucji bolszewickiej w Baku. 
Wydarzenie to stanowi niejako symboliczny koniec jego dzieciństwa. Baryka analizuje przewrót 
społeczny niezwykle dogłębnie. Zapoznaje się bowiem z ideologią bolszewicką, która początkowo 
wydaje się mu bardzo atrakcyjna. Następnie jednak ma okazję naocznie obserwować skutki rewolucji – 
aresztowania, konfiskaty majątków i masową śmierć niewinnych ludzi. Z pewnością Cezary jest za 
młody, żeby zrozumieć ideologiczną manipulację, której początkowo daje się uwieść. Porywają go 
wzniosłe  hasła, atmosfera wieców i demonstracji, dopiero jednak widok zmasakrowanych ciał i śmierć 
matki uświadamiają bohaterowi istotę przewrotu. 

 

 Prawdziwym wstrząsem dla bohatera jest obraz zbezczeszczonych zwłok młodej Ormianki. Widok 
ten wywołuje w nim prawdziwy szok. Cezaremu wydaje się, że słyszy jej słowa: „Przypatrz się dobrze 
zbrodni ludzkiej! Strzeż się! Pamiętaj!”. Kiedy zaś podczas pogrzebu matki, dostrzega, że brak na jej 
placu ślubnej obrączki, co całkowicie przewartościowuje jego świat: „Teraz dopiero czuciem dotarł do 
wiadomości, dla kogo to w dzieciństwie i zaraniu wczesnych młodzieńczych lat przechowywał kindżał 
w kaukaskiej pieczarze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Podróż do kraju i marzenie o szklanych domach 

 

Kolejnym etapem dojrzewania bohatera jest podjęcie decyzji o ucieczce z bolszewickiej Rosji i 
podróż do Polski. W czasie tej podróży Baryka ma okazję porozmawiać z ojcem o kraju jego przodków. 
Bohater dowiaduje się, że Polska jest państwem zbudowanym zupełnie inaczej niż rewolucyjna Rosja. 
Ludzie zamiast wzajemnie się zabijać i walczyć o pieniądze, tworzą nowoczesne, szklane domy, które 
stanowią szczytowe osiągniecie cywilizacji opartej na społecznej harmonii i powszechnym dobrobycie. 

W jego umyśle powstaje zatem idealistyczna utopia, do której odtąd będzie starał się dążyć. Ojciec 
przed śmiercią przekazuje mu bowiem marzenie kilku pokoleń jego rodu marzących o wolnej i 
sprawiedliwej ojczyźnie. Ma to być niejako biblijna Ziemia Obiecana. 

 

 

3. Wojna polsko-bolszewicka i przyjaźń z Wielosławskim 

 

Polska rzeczywistość rozczarowuje Barykę, czuje się tutaj zupełnie obco, jest niejako przybyszem 
z innego kraju. Jednak gdy wybucha wojna z bolszewikami, bohater ofiarnie walczy na froncie w 
obronie Polski. Jest to bardzo ważny etap jego dojrzewania do polskości. Zaczyna on budować swoją 
tożsamość narodową obserwując zachowania ludzi, którzy decydują się zginąć za swój kraj. Na froncie 
powstają też pierwsze więzy przyjaźni i słowo Polska zaczyna przybierać konkretny kształt. Nie jest to 
już tylko blade wyobrażenie znane z opowieści rodziców, ale realna przyroda, obyczaje i ludzie. 

 

 

4. Pobyt w Nawłoci i miłość 

 

Pobyt w Nawłoci, do której zaprasza Barykę jego przyjaciel, pozwala mu poznać urodę życia. Czas 
spędza się tu bowiem całkowicie beztrosko. Ciągłe uczty, bale i pikniki stanowią niewątpliwą 
przyjemność dla ciała i ducha. W tych okolicznościach Baryka chętnie romansuje z  młodziutką kuzynką 
Wielosławskiego, Karoliną Szarłatowiczówną. W końcu prawdziwie się zakochuje w pięknej Laurze i 
przechodzi erotyczną inicjację. Miłość jest dla niego uczuciem najwyższej wagi, nie zważa zatem na 
towarzyskie konwenanse panujące w prowincjonalnej Nawłoci. Laura jednak odrzuca Cezarego i 
wybiera dostatnie życie u boku pana Barwickiego. 

Zawód miłosny jest więc kolejnym etapem kształtowania dojrzałości Cezarego. Bohater poznaje 
bowiem smak emocjonalnej porażki, która stanowi rodzaj wtajemniczenia w okrutną naturę ludzkiego 
losu. Jednocześnie obserwując życie ziemiaństwa Cezary zaczyna porównywać je z ponurą wegetacją 
ubogich chłopów. Ów jaskrawy kontrast wywołuje w nim bunt wobec niesprawiedliwego porządku i 
dlatego nie ma zamiaru dłużej uczestniczyć w pasożytniczej zabawie szlachty. 

 

5. Warszawa i radykalny bunt 

Pobyt w Nawłoci, a następnie nędza życia w stolicy stanowią więc etapy ostatecznego kształtowania 
postawy Cezarego. Tak jak w Baku mocno odciął się od ideologii mordu i przemocy, tak w Polsce 
kontestuje społeczne kontrasty. Bohatera nie przekonuje argumentacja Szymona Gajowca, który wierzy, 



że czas jest lekarstwem na niedoskonałości społecznego porządku, czuje się bezsilny wobec tego, co 
dostrzega i w czym sam uczestniczy. 

Baryka nie ufa również komunistom, na tajnym zebraniu wypowiada się w krytycznym tonie o 
ideologii rewolucji. Twierdzi, że klasa robotnicza nie może stanąć na czele narodu, ponieważ sama 
potrzebuje pomocy. Kiedy jednak jego argumenty zostają odparte przez opis tortur, jakie spotykają 
więźniów, Baryka czuje się zdezorientowany. Nie jest już pewien, kto ma rację, dlatego jego 
opowiedzenie się za komunistami w ostatniej scenie powieści można traktować jako kolejny etap jego 
procesu dojrzewania, który dobrze oddaje symboliczny tytuł „Przedwiośnie”. Nie jest to bowiem akt w 
pełni dojrzałej i ukształtowanej osobowości, ale krok desperacji człowieka zagubionego, który jeszcze 
nie znalazł swojego miejsca w polskiej rzeczywistości. 

 

 

W przyszłym tygodniu będziemy mówić o rewolucji w powieści. Wyjaśnij pojęcie rewolucja  
i przypomnij sobie wiadomości na temat rewolucji październikowej. 

W czwartek 23 kwietnia udostępnię link to testu online z treści lektury. Do testu będzie można 
podejść tylko 1 raz. Będziecie mieli na napisanie go 30 minut.  

 


