
Klasa III TGTF – 23 kwietnia 

Temat 1.: Wizje rewolucji w „Przedwiośniu”. 

Rewolucja jest to nagła i gwałtowna zmiana władzy ( często przybiera postać zamachu stanu). 
Jest zjawiskiem, które kojarzy się z chaosem i destrukcją. W czasie tego politycznego 
przewrotu ginie wiele tysięcy niewinnych ludzi. Utopijność rewolucji polega na tym, 
że burzyciele starego porządku przekreślają wszystko, co kiedyś istniało i uważają, że cały 
ów świat był zły i pozbawiony jakichkolwiek wartości. Rewolucjoniści dążą do stworzenia 
lepszego, wspanialszego świata, który byłby oparty na odmiennych, lepszych zasadach 
gwarantujących szczęście. Jednak paradoks rewolucji polega na tym, że ci, którzy głoszą 
szczytne ideały, stosują metody, które stoją w wyraźniej sprzeczności z głoszonymi hasłami. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

Rewolucja to jeden z najważniejszych tematów podjętych przez Żeromskiego w Przedwiośniu. Chociaż 
autor sam nie uczestniczył nigdy w podobnym rozruchu, to zdołał namalować jego przekonujący obraz 
w swojej powieści. Widzimy rewolucję z dwóch perspektyw – indywidualnej (los Baryki oraz los jego 
matki) oraz zbiorowej (mieszkańcy Baku). 

 

Rewolucja bolszewicka ogarnia Baku w roku 1917. 

Początkowo w Baku niewiele się zmieniło, było wręcz „głucho, martwo i nudno”. Dopiero 
przybycie nowego komisarza – Polaka – spowodowało znaczące zmiany w mieście. Przede wszystkim 
zostały zamknięte liczne instytucje użytku publicznego, takie jak banki. Sklepy przestały funkcjonować 
z powodu przejściowego braku towarów. Te małe niedogodności nie przeszkodziły bakijskim 
robotnikom popaść w euforię. Zbierano się na mitingach i publicznych egzekucjach, organizowano 
pochody. Obraz Baku w okresie rewolucji to obraz miasta zamkniętego. Dla rewolucjonistów taki stan 
był pożądany, wręcz pozytywny, bo w takiej sytuacji w końcu wszelkie dobra stawało się wspólne. Była 
to oczywiście jedynie gra pozorów, ponieważ to przywódcy rewolucji, nowi dygnitarze zamieszkiwali 
pałace dawnej, znienawidzonej arystokracji. Na ulicach odbywały się teraz pochody i manifestacje 
poparcia dla rewolucji, na których wykrzykiwano sztandarowe hasła komunistycznej ideologii. To siła 
tłumu podjudzanego przez rewolucjonistów przemieniała Baku w miejsce okrutnych mordów. 

Rewolucja została ukazana jako potężna siła przemieniająca ludzi w bezmyślnych morderców, 
owładająca ludzkimi umysłami (przypadek Baryki) lub budząca przerażenie i zgrozę (pani Barykowa). 
Czarek w przeciwieństwie do swojej matki zachłysnął się rewolucyjnymi ideami – społeczną równością 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82623-rewolucjonisci


i sprawiedliwością, bolszewickim idealizmem. To „zauroczenie” sprawiło, że dobrowolnie oddał skarb 
zakopany przez ojca w ogrodzie. Chłopak przysporzył swoim zachowaniem matce wiele zmartwień i 
kłopotów. Zupełnie nie umiał zrozumieć jej racji. 

 

 

Barykowa trafnie przewidywała narodzenie się nowej arystokracji, komunistycznych 
dygnitarzy, którzy zajmą miejsce dawnych panów. Poglądy pani Jadwigi ukazują rewolucję z innej 
perspektywy: jej ofiarami stawali się ludzie bogaci oraz arystokraci – z dnia na dzień (bez podania 
przyczyny) stawali się biedakami, a w wielu wypadkach również więźniami. Nieważne, czy ktoś był 
uczciwy czy występny, młody czy stary, ważne okazywało się jego arystokratyczne pochodzenie. Taki 
los spotkał nie tylko księżnę Szczerbatow-Mamajew i jej cztery córki, ale również panią Barykową, która 
im pomogła. To moment aresztowania matki, a w konsekwencji również jej śmierć, otrzeźwiły myśli 
Baryki i pozwoliły mu przewartościować obraz rewolucji. Momentem przełomowym stał się tu pogrzeb 
matki, podczas którego Baryka dostrzegł brak ślubnej obrączki na jej palcu. 

 

 

 

 

 

 



Ta chwila to początek ideowej ewolucji bohatera. Zaczyna on rozumieć, że cenę za rewolucję i 
jej owoce płacą niewinni ludzie, dostrzegł krzywdę jednostki – nie jakiejś anonimowej osoby wieszanej 
podczas publicznej egzekucji, ale własnej matki, która o mały włos nie spoczęła w zbiorowej mogile. 

Ale to był dopiero początek tragicznych skutków bolszewickiego przewrotu, który dał okazję 
do rozjątrzenia starej rany bakijskiego społeczeństwa – nienawiści Ormian i Tatarów, która teraz 
przerodziła się w nieludzką walkę. W Baku zapanowała całkowita anarchia i bezprawie. Dochodzi do 
rzezi, krew leje się ulicami, wszędzie jest pełno pozabijanych ludzi. Ci co przeżyli szybko uodparniają 
się na ten straszliwy widok. Cezary najpierw służy jako żołnierz jednej ze stron, następnie pracuje przy 
zakopywaniu trupów. To właśnie jedno z ciał przykuwa jego uwagę. Przepiękna naga postać młodej 
Ormianki wzbudza w nim niezwykłe, niemalże miłosne odczucia. Młody woźnica i piękna nieżywa 
dziewczyna prowadzą ze sobą niezwykły dialog. 

I rzeczywiście, ta scena przemieni poglądy Baryki na rewolucję, odtąd będzie się bał powtórki zdarzeń 
z Baku, co nie znaczy, że przestanie dostrzegać racje rewolucjonistów. Tak naprawdę do końca powieści 
nie będzie umiał wybrać jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Nie zgodzi się w pełni z 
komunistycznymi ideałami Antoniego Lulka, jego marzeniem o rewolucji bolszewickiej w Polsce, bo dla 
Cezarego rewolucja to nie abstrakcja, hipoteza, ale prawdziwe zdarzenia, bolesne doświadczenie. Lulek 
i Baryka nie mogą dojść do porozumienia przede wszystkim dlatego, że dysponują zupełnie innym 
doświadczeniem. Ale Baryka jednocześnie nie umie zupełnie odrzucić idei rewolucyjnych, zarówno w 
Chłodku, jak i w biednych warszawskich dzielnicach dostrzega ludzi żyjących w skrajnej nędzy, 
potrzebujących pomocy już teraz, nie za jakiś czas, w trybie powolnego ewolucyjnego postępu, jak to 
proponował Szymon Gajowiec. 

 

Obraz rewolucji w Przedwiośniu stanowczo na charakter odstraszający, zniechęcający. W 
książce jednak problemy, postulaty wszystkich stron zostały przedstawiony rzetelnie. Autor nie daje 
konkretnego rozwiązania na przezwyciężenie trudności w niepodległym państwie, ale ukazuje 
złożoność sytuacji. 

 

Stosunek głównego bohatera do rewolucji w „Przedwiośniu” 

Cezary Baryka z rewolucją spotkał się po raz pierwszy w Baku. Idee rewolucji październikowej 
wkrótce po wybuchu dotarły do miasta, a władzę przejęli komisarze ludowi. Bohater początkowo był 
zafascynowany nowym ruchem. Dzięki niej nie musiał chodzić do szkoły, brak było jakichkolwiek zasad, 
panowała atmosfera wolności i przygody. Jako niedoświadczony młodzieniec niewiele rozumiał z tego, 
co się wokół niego działo, nie zdawał sobie sprawy, że komuniści posługują się sloganami, że 
manipulują podburzonym tłumem robotników. Imponowała mu buta agitatorów i siła rewolucyjnych 
haseł, a także pragnienie budowy lepszego świata. 

Fascynacja ideami rewolucyjnymi sprawiła, że Cezary oddalił się od matki, a pani Jadwiga z 
niepokojem obserwowała, jak jej syn staje się coraz bardziej brutalny, obracając się w świecie 
samosądów i krwawych egzekucji. Bezmyślnie powtarzał komunistyczne hasła, wierząc w sens 
dziejowych przemian. Nie zawahał się wydać komunistom rodzinnych kosztowności, które ukrył ojciec. 
Nie zastanawiał się skąd jego matka w mieście pogrążonym w chaosie czerpie żywność. Dopiero 
aresztowanie i skazanie do katorżniczej pracy jego matki, jako kara za przygarnięcie wynędzniałych 
uciekinierek z książęcego rodu sprawiła, że zaczął się zastanawiać. Śmierć matki wstrząsnęła nim, 
zauważył, że zaręczynowy pierścionek matki zniknął wraz z jej palcem. Zdarzenie to pokazało 



chłopakowi całe zło i zwierzęcość mechanizmów rewolucyjnych. Zobaczył cenę jaką trzeba zapłacić za 
rzekomą równość społeczną. 

Kolejny silny wstrząs przeżył, gdy pracując przy grzebaniu ciał zobaczył zwłoki pięknej, młodej 
Ormianki (ofiary tureckich mordów). Zdał sobie sprawę z najciemniejszej strony rewolucji, z faktu, że 
niesie z sobą cierpienie, bezprawie, zbrodnie i śmierć. Stracił wszelkie złudzenia, choć wrażliwość 
społeczna na krzywdę, którą wzbudziła w nim rewolucja miała towarzyszyć mu już zawsze. 

Po doświadczeniach zdobytych na terenie Związku Radzieckiego młody Baryka miał szansę 
przyglądać się działalności ruchów rewolucyjnych w młodym państwie polskim. Swoje zastrzeżenia do 
programu komunistów opierał na obserwacji przebiegu rewolucji w Baku. Negował walkę klas jako 
źródło i motor społecznych przemian. Nie wierzył by warstwa nędzarzy, których cechowała niska 
kultura, mogli uzdrowić kraj. Był świadomy, że rewolucja nie przynosi poprawy bytu, a jedynie zubaża 
społeczeństwo. Teza o zniszczeniu państwowości w imię interesów klasy robotniczej także do niego nie 
przemawiała. Jedynymi postulatami, które podzielał z rewolucjonistami było pragnienie społecznej 
równości, przeprowadzenie szybkich reform i walka z ubóstwem. 

 

Temat 2.: Mit szklanych domów. 

 

Motyw szklanych domów pojawia się w opowieści Seweryna Baryki. Po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę w 1918 roku wraca on do Baku, by odnaleźć rodzinę. Dowiaduje 
się, że jego żona zmarła. Namawia syna – Cezarego – by wyruszył z nim do odrodzonej 
ojczyzny. By zachęcić chłopaka do wyjazdu, opowiada mu o szklanych domach, które są 
budowane w Polsce.  
 
 

 
Szklane domy wg Seweryna Baryki 
 



Podczas podróży wspomina, że widział je na własne oczy. Były to domy nowoczesne i 
funkcjonalne, higieniczne, piękne – ich kolor zależał od okolicy, w jakiej je budowano. Były 
więc domy białe, różowe, jasnozielone, w odcieniu fioletu lub nasturcji. Poza tym bardzo łatwo 
się je montowało, w ciągu kilku dni. Wizja ta w ówczesnych czasach musiała się wydawać 
fantastyczna.  
 
       Do dziś w języku polskim wyrażenie „szklane domy” oznacza coś nierealnego, mrzonkę, 
wytwór fantazji. Zmyślając historię o polskiej myśli technicznej stary Baryka nie miał złych 
intencji, pragnął by syn wyjechał wraz z nim do ojczyzny. Słowa o szklanych domach 
wypowiada trawiony chorobą, mogą więc one wynikać z majaczenia chorego umysłu. 
Dodatkowo projektantem domu jest lekarz noszący nazwisko Baryka (daleki kuzyn Seweryna), 
dlatego wizję te można traktować jako proroctwo na przyszłość.  
 
      Szklane domy były symbolem nadziei i marzeń Seweryna Baryki o wolnej i rozwijającej 
się Polsce. Po wielu latach niewoli, Polacy pragnęli, by ich odrodzona ojczyzna była idealna, 
by dzięki postępowi technicznemu szybko się rozwijała i bogaciła.  
 
       Rozwój techniczny miał zagwarantować krajowi dobrobyt, był też alternatywą dla haseł 
komunistycznych. Dzięki niemu miało powstać społeczeństwo równe, sprawiedliwe, bez 
obszarów nędzy i biedy oraz poniżenia. Niestety, Cezary szybko po przekroczeniu granicy II 
Rzeczypospolitej przekonuje się, że wizje ojca są jedynie mrzonkami i nie mają rzeczywistego 
odzwierciedlenia. 
 
 
 
 
Od 24 kwietnia godz.10.00 do 26 kwietnia godz. 10.00 dostępny będzie test online ze 
znajomości lektury: https://www.testportal.pl/test.html?t=z5hH9dfDpqMj 
 
Test będzie dostępny tylko w wyznaczonym czasie. Na rozwiązanie testu masz 25 minut (14 
pytań). Dobrze zastanów się nad odpowiedzią, raz udzielonej nie będzie można zmienić. Do 
udzielonej odpowiedzi nie będzie można wrócić. Test jest obowiązkowy. Ci, którzy do niego 
nie przystąpią otrzymają ocenę niedostateczną. 

https://www.testportal.pl/test.html?t=z5hH9dfDpqMj

