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inspiracji twórczych Stefana Żeromskiego
Poszukiwanie obiektów fascynacji estetycznych w kręgu architektury

Sztuka była obecna w życiu Żeromskiego od wczesnych lat młodości. Jej wątki, 
refleksje o niej wplatały się w młodzieńcze poezje, karty dzienników, listy, dojrzałą 
twórczość. Dla Żeromskiego „sztuka stawała się tajemniczą i wieloznaczną w swej 
hieroglificznej symbolice księgą, z której odczytywać można było dzieje prac, buntów, 
marzeń, rewolucji ducha ludzkiego, poszukującego nieustannie nigdy nie osiągalnego 
ideału doskonałości”1. Źródłem fascynacji stawała się też wieczność sztuki, jej trwanie 
ponad czasem i przemijanie człowieka. Zdumiewała geniuszem, budziła dreszcz za
chwytu, przerażała ogromem zawartego w niej wysiłku i męki twórczej.

Od wczesnych lat młodości sztuka była inspiracją Żeromskiego w pierwszych 
próbach literackich, poszukiwał w niej natchnienia, myśli, uczuć, rozbudzała ona jego 
wyobraźnię, wyzwalała wspomnienia. Wczesne kontakty ze sztuką cechowała spontani
czność, ale na uwagę zasługuje również niezwykły dar wnikliwej obserwacji autora 
Popiołów. Wykazywał on pamięć szczegółów — barw i form, plastyczną wyobraźnię.

W Ciekotach młody Żeromski chętnie spędzał czas w otoczeniu przyrody. Stara 
puszcza jodłowa, olbrzymie, tajemnicze lasy świętokrzyskie pociągały go swą głębią 
i ciszą. Wielokrotnie przemierzał Łysicę, wędrował z niej na Łysieć z zabytkowym 
klasztotrem św. Krzyża, podziwiał Radostową. Pierwszy utwór wierszowany Żeromskie
go powstał pod wpływem wrażeń doznanych na widok świątyni na Świętym Krzyżu. Był 
to rok szkolny 1880/81, pisarz był wtedy uczniem czwartej klasy. Tak notował w swoim 
dzienniku: „Będąc raz na Świętym Krzyżu, doznałem niezrównanego wzruszenia na 
widok odwiecznych murów starożytnej świątyni i rozburzonego klasztoru — uczucia te 
odtwarzam w wierszydełku Na zwaliskach św. Krzyża (...). Powstał w ten sposób 
pierwszy mój wierszyk”2. Duże wrażenie zrobiły na Żeromskim — uczniu gimnazjum

1 S. Żeromski, Nawracanie Judasza, [w:] Dzieła, Warszawa 1956, t. 11, s. 119.
2

S. Kasztelowicz i S. Eile, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1961, s. 26.
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— kościół i klasztor św. Krzyża na Łysej Górze; jeden z najstarszych klasztorów 
benedyktyńskich, pochodzący najprawdopodobniej z pierwszej połowy XII wieku. Po 
pożarze w 1777 roku wybudowano nowy obiekt i ozdobiono malowidłami Franciszka 
Smuglewicza. W okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego św. Krzyż 
był miejscem manifestacji patriotycznych. Artystyczny opis kościoła na Łysicy da 
Żeromski w III tomie Popiołów, w rozdziale pt. Łysica.

W Dziennikach Żeromskiego powracał wielokrotnie motyw polskiego dworku 
w otoczeniu ojczystego krajobrazu. Dwór w Ciekotach z jego otoczeniem, starym 
młynem, groblą i figurą św. Jana, opisywał Żeromski w Syzyfowych pracach, Popiołach, 
Ludziach bezdomnych, Promieniu. Zawsze był to plastyczny opis architektury zespolo
nej z przyrodą, przepojonej uczuciem, będącym symbolem rodzinnych stron. W I tomie 
Dzienników pisarz wspominał: „Dworek nasz biały odbił się w tym zwierciadle całko
wicie z swym gankiem, tak prześlicznie dzikim obrośnięty winem, z swymi błyszczący
mi oknami, z lipami, modrzewiem, wierzbami i gruszą. (...) Kontury dworku naszego 
(...) otulone w lip ramiona (...). Wśród kwiatów stał nasz biały dworek, a w dworku wśród 
kwiatów zapachów mieszkało nasze szczęście ...”3. Pełen’ sentymentu i liryzmu opis 
ciekockiego dworku to wyraz tęsknoty i marzeń o szczęściu, które utożsamiał autor 
z pięknem ojczystego pejzażu i ciepłem rodzinnego domu. Podobne asocjacje i uczucia 
będą budziły w przyszłości u pisarza niektóre pejzaże Chełmońskiego, oglądane w jed
nym z warszawskich salonów sztuki.

W latach guwernerki Żeromski poznał wiele podobnych do ciekockiego dworków. 
W lipcu 1885 roku wyjechał z Sieradowic, majątku Zaleskich, gdzie uczył syna chlebo
dawców. Zwiedzał okolice, podziwiał ruiny klasztorne, zburzone mury zamkowe w Bo
dzentynie. Zwróciły jego uwagę krzyże przydrożne oraz liczne dwory szlacheckie. 
Okolicom tym poświęcił wiele miejsca w Dziennikach:

„Piękny to krajobraz: białe długie rzędy chat, gromady drzew zielonych, tulące 
dwory szlacheckie, na dalekiej, a wysokiej górze klasztor (...) — tuż ruiny klasztorne, 
zburzone mury zamkowe Bodzentyna, (...) krzyże przydrożne, drogi białe (...) i tylko 
patrzeć i patrzeć”4. Po raz kolejny wyraził uczucia zachwytu i pasje poszukiwania 
piękna w ojczystej naturze i sztuce. W bodzentyńskim kościele pisarz z zaciekawieniem 
obejrzał renesansowy pomnik-grobowiec z brunatnego marmuru biskupa Franciszka 
Krasińskiego, umieszczony w prezbiterium. Widział tam również — o czym notował 
w Dzienniku — ołtarz renesansowy, przeniesiony z kolegiaty kieleckiej: „widzieliśmy 
także w zakrystii ołtarz połowy, wojenny przeniesiony tutaj z Kielc”5. Żeromski z dużą 
uwagą zwiedzał zabytkowe obiekty, obserwował pilnie ich strukturę, bryłę, wnętrza. 
Ciekawiły go wszystkie dziedziny sztuki: architektura, rzeźba, malarstwo, historyczne 
pamiątki po fundatorach. Notatki czynione w trakcie podróży z pasją kolekcjonera, 
tworzącego jakby katalog, pozwalają przypuszczać, że od młodzieńczych lat Żeromski 
świadomie przygotowywał swój warsztat pisarski. W lipiec i sierpniu 1887 r. Żeromski 
udzielał korepetycji w Szulmierzu, skąd odbył liczne wycieczki do Ciechanowa, Opi
nogóry i innych miejsc. W opisie dworku szlacheckiego w Szulmierzu autor podkreślił 
płynne zespolenie architektury pałacyku z krajobrazem, z bogactwem przyrody. Rela
cja o architekturze była rozbudowana, autor szczegółowo charakteryzował obiekt i jego

3
S. Żeromski, Dzienniki, Warszawa 1953 ,1. 1, s. 185.

4
S. Kasztelowicz i S. Eile, op. cit., s. 158.

5 S. Żeromski, op. cit., 1.1, s. 158.,
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otoczenie. Wrażeniowość opisu i elementy liryzmu ustąpiły miejsca surowej i logicznej 
postawie krytyka:

„Pałac tonie w olbrzymich drzewach ogrodu (...). Pałacyk składa się z dwu skrzydeł 
parterowych, pośrodku których wznosi się piętro z dużym balkonem. Na balkon ten 
wychodzą trzy duże okna z naszego pokoju, przed pałacykiem roztacza się szeroki 
dziedziniec, pośrodku którego leży równa elipsa gazonu, otoczona dzikim winem. (...) 
Po drugiej stronie pałacu ciągnie się szeroki taras, na nim leży wielki dywan kwiatów. 
Poniżej tarasu ciągnie się ogromny ogród, przecinają go cztery baseny wody, idące 
wzdłuż ogrodu, przecinające go w poprzek — umyślnie, by stworzyć obfitość białych 
filigranowych, rzeźbionych, wypukłych mostków (..,)”6. Notatki, które zamieścił Żerom
ski w Dziennikach po zwiedzeniu zamku w Ciechanowie, zawierały zarówno bogactwo 
faktów dotyczących obiektu, jak i refleksje,.poglądy autora charakteryzujące jego 
postawę wobec sztuki. O ruinach ciechanowskiego zamku pisał: „Biedne, stare ruiny! 
Mają fizjonomię forteczną: dwie ocalałe baszty, połączone ze sobą grubym, do połowy 
zburzonym murem — mają strzelnice. Cały ten gmach ma formę prawidłowego czwo
rokąta. Tylna ściana zawaliła się w gruzy, drzewa na niej porosły (...)”7.

W dwa dni po zwiedzeniu Ciechanowa pisarz udał się na przejażdżkę konną do 
Opinogóry, gdzie obejrzał kaplicę, zamek i grób Zygmunta Krasińskiego, o czym 
zanotował w Dzienniku: „Pałac nie robi wrażenia, Hr. Wincenty wzniósł go dla Zygmun
ta wyłącznie w stylu średniowiecznym. Jest on cokolwiek podobny do zameczku Łuszcz- 
kiewicza w Kielcach. (...) Po drugiej stronie pałacu i parku wznosi się kościół. Żaden 
z kościołów warszawskich nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Jest to jakieś greckie 
cacko, cudowna myśl architekta. Mało się znam na stylu, o ile jednaj wnosić mogę, jest 
w tej budowie styl romański”8. Żeromski, zafascynowany klasyczną kaplicą w Opino
górze, trafnie analizujący jej architektoniczne detale, jak korynckie kolumny i portyki, 
mylnie ocenił ten styl, nazywając go romańskim. Miał przy tym świadomość niedostatku 
wiedzy o stylach, co z pokorą wyraził w Dzienniku. Opuszczając kaplicę, skierował się 
w stronę prezbiterium, gdzie za żelaznymi drzwiami, z wykutym na nich herbem, stało 
sześć drewnianych trumien.„Jesteś w tym podziemiu Polakiem, czcicielem wielkiego 
prochu (...). Wobec tego prochu czujesz się tak nikczemnym i małym, tak dziwnym wstyd 
uderza cię w twarz”9 — wyraz głębokiego szacunku, hołdu i pokory dał się odczuć 
w słowach pisarza. Ujawniła się tu siła oddziaływania zabytków, pamiątek historii 
naszego narodu na wyobraźnię pisarza i jego postawę wobec sztuki. Po ostatnim 
spojrzeniu na sarkofagi patrzący chłodnym okiem krytyk staje się pokornym czcicielem 
prochów.

Latem 1888 roku Żeromski — student Instytutu Weterynarii, wyrwany z warszaw
skiej nędzy przez Józefa Saskiego, znalazł się w Kurozwękach, o których pisał:

„Na górze stromej i skalistej rozłożyło się miasteczko jedno z tych, jakie Bóg wie 
za co noszą miano miasteczek. Kilkadziesiąt chat zbudowanych w czworobok, chat nie 
włościańskich, gdyż mają staromieszczańskie portyki o oryginalnie rzeźbionych słu
pach, studnia pośrodku rynku, bożnica, kościół i klasztor szarytek. (...) Zstępując z góry 
dopiero, widzisz ogrody i gąszcze olbrzymich drzew, a wśród nich oblany dokoła wodą

6 Tamże, t. IV, s. 110.

7 Tamże, s. 180.

8 Tamże, s. 185 -  187.

9 Tamże, s. 185.
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pałac”10. Pobyt na wsi znów dawał możliwości licznych wyjazdów do okolicznych 
miejscowości, gdzie przebywali jego krewni. Zwiedził wówczas wiele wsi Kielecczyzny 
i Sandomierszczyzny m.in. Sulisławice, Czernicę, Chobrzany, Chmielnik. Z młodzień
czym entuzjazmem pisał: „Nie zaznał przyjemności, kto nie jeździł sandomierskimi 
wąwozami. Piętrzą ci się przed oczyma zamki, ruiny, zwaliska, złomy skał — glinia
ne”1 1. Równocześnie przyszły pisarz gromadził zapiski o dworach szlacheckich, minach 
starych zamków, obserwował życie szlachty i arystokracji. Wyobraźnię pisarza rozbu
dowały opowiadania Józefaty z Żeromskich Saskiej.

W Kurozwękach zainteresował Żeromskiego stary pałac hrabiego Wincentego Po
piela, o którym wspominał w Dziennikach: „Trzeba przedostać się przez gęste zarośla 
(...) przemaszerować po białych mostkach wygiętych (...), aby ujrzeć w całej pełni 
pańskie oblicze pałacu. Na szczycie jego bieleją herby, na werandach bocznych rosną 
egzotyczne krzewy (...). Na dziedzińcu okrytym równą murawą widzisz elipsy dywano
wych trawników, strzyżone płaty wygradzają ścieżki (...). Na przeciwległym pałacowi 
dopiero wzgórzu wznosi się dwór rządcy majątku (...)12. Opis ten, zamieszczony 
w Dziennikach pod datą 2 VIII 1888 r., uległ po latach literackiej metamorfozie w Po
piołach. Żeromski zapoznał się bliżej z historią pałacu w Kurozwękach, a świadczy 
o tym obszerny materiał włączony do powieści, gdzie pisarz scharakteryzował strukturę 
obiektu ulegającą przemianom w kolejnych etapach rozbudowy zamku. Fachowa termi
nologia zawarta w relacji o zabytku wzmagała erudycyjność opisu.

Pisarz, obserwując architekturę, jej wnętrza, wyposażenie, oceniał gust rezydentów, 
ich zainteresowania oraz cechy osobowe. Od opisu surowego wnętrza dworku Józefa 
Saskiego przechodził do charakterystyki jego mieszkańca:

„Pokój jego leży po lewej stronie dworku, wprost z sieni. Są tu dwa stoliki, dwa 
nasze łóżka, trzy stoliki, pięć batów, jedna śpicruta, (...) kilka starych piór, tytuń, gilzy 
(...)”. Dalej autor dodaje: pokój ten „jest typowym wyobrazicielem kasty ludzi niezmier
nie ciekawej i ważnej społecznie. Mieszka tu niespożyta energia, niezmierna wytrwa
łość, niezmierna zdolność do wszelkiej pracy, rzutność, odwaga (...) i moralna równo
waga. (...) Jest to krew czysto polska”13.

Kolejnym obiektem, który stał się przedmiotem refleksji w Dziennikach, był Osso- 
lin. Wrażeniowo i ulotnie zaprezentował pisarz zamek, oddając doskonale nastrój starej 
ruiny mijanej szybko podczas przejażdżki konnej: „Ujrzeliśmy przed sobą ruiny zamczy
ska (...). Olbrzymie (...) wały obiegają dokoła wzgórze, obok nich głębokie fosy, zarosłe 
wielki zielskiem, idą za wałami szukając dawno umarłych panów w kontuszach (...). 
Wjeżdżamy pod olbrzymią arkadę (...). Baszty i szczątki ścian, poszarpane w zęby, 
wydają się olbrzymimi palcami ukazującymi na niebo. Na basztach porosły dzikie głogi, 
wjazdowe bramy zawaliły gruzy, okna porozdzierała jakaś tajemnicza moc na wieczną 
karę oczom, co za dumnie z tych okien na świat patrzyły”14. Stare zamczysko, leżące 
w ruinie, wywarło silne wrażenie na pisarzu, było dlań żywą kartą historii, świadkiem 
wielkich wydarzeń, „państwem umarłych pokoleń”. Ruiny i groby zachowały swą 
wielkość i moc oddziaływania, stały się jakby kamienną księgą, z której można odczy

' 10 S. Żeromski, op. cit., s. 168.

11 Tamże, s. 237.

12 Tamże, s. 18.
13

S. Żeromski, op. cit., t. V, s. 179.

14 Tamże, s. 169.
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ty wad dzieje rodów szlacheckich. Aby lepiej zrozumieć tę symboliczną księgę, Żeromski 
słuchał opowieści żony powstańca listopadowego Józefaty Saskiej i pod wrażeniem tych 
słów notował: „Słuchasz i przesuwają ci się przed oczyma ludzie rzeczywistsi niż 
w powieściach. Żywi ludzie, tylko jakby zamgleni, niewyraźni, przyprószeni siwizną — 
jacyś inni ludzie nie nadający się do tej miary, jaką nauczyli się mierzyć wszystko 
współcześni. (...) O dawnych bogach zapomnieliśmy, (...) spodleliśmy (...). Bez miłości 
ojczyzny, bez wiary w nią, bez religii, jaką mi ona zastąpiła — zdechłbym”15.

Podobne wrażenie i odczucia wyniósł Żeromski ze spotkania z ruinami zamku 
w Szydłowie i Chęcinach, po obejrzeniu których napisał: „Szydłów ze starymi mury 
i olbrzymią basztą zajął moją uwagę. Stara polska ziemia zakrzepła w ruinach (...). Jam 
zawsze mały i wstydliwy wobec ruin i gruzów. Wyobraźnia zaludnia je (...), dodaje im 
mowę i życie, a ja  stoję, mizerny potomek, jak winowajca”16.

Zafascynowanie historią Sandomierszczyzny i jej rdzenną polskością ujawniło się 
w zapiskach o zamku w Chęcinach: „Ile razy już ja drżałem na widok tych ruin. Zdaje 
mi się, że cała nasza święta zamarła Polska uosobiła się, odfotografowała się w tej 
olbrzymiej, przerażająco pięknej ruinie”17. W komentarzach, pełnych patosu i głębokie
go zaangażowania uczuciowego, wyrażała się troska o losy ojczyzny, poczucie bezrad
ności i beznadziejności. Stare zamczyska, dworki, pałace, które z pasją badacza zwie
dzał, były dla autora Popiołów symbolem polskiej tradycji, kultury, budziły wspom
nienia, ożywiały wyobraźnię, wyzwalały rozmaite emocje — dreszcz zachwytu, przera
żenie, pokorę, zdumienie.

Ziemia Sandomierska ze swą kulturą i historią, ukrytą w starych dworach, ruinach 
zamków, w malarstwie i innych rdzennie polskich obiektach sztuki, działała inspirująco 
na młodego twórcę. Żeromski odwiedził w Sandomierzu kościół św. Jakuba i przylega
jące doń średniowieczne cmentarzysko. Wątek historii i legendy związanej z tą świątynią 
podjął pisarz w Popiołach, a książę Gintułt wystąpił jako porte-parole autora, dając 
wyraz jego poglądom na temat sztuki.

Wędrówki sandomierskie odżyły w Nawracaniu Judasza. Przypomnieć można do
świadczenia Ryszarda Nienaskiego w jego działalności oświatowej w miasteczku Posu
cha; odbudowę starej wieży ariańskiej. Wreszcie coś z tych peregrynacji sandomierskich 
młodego Żeromskiego jest w wędrówkach architekta przemierzającego wsie i miasteczka 
Bretanii — od bretońskiej Częstochowy — Treaquier. Rozmyślania Nienaskiego na temat 
sztuki średniowiecznej, kościoła w Clarte, na temat starej i nowoczesnej sztuki, na temat 
wykorzystania starego piękna dla potrzeb kulturalnych współczesnych, te wszystkie 
bretońskie refleksje przypominają westchnienia nad ruinami zamku w Chęcinach.

Wśród wielu opisów dworów szlacheckich zamieszczonych w Dziennikach intere
sujący jest komentarz na temat rezydencji Józefiny Bronikowskiej w Koszutowie. 
Wnikliwy obserwator o plastycznej wyobraźni uchwycił wszystkie detale wyposażenia 
wnętrza do mebli, poprzez figurki, fotografie i rysunki na ścianach. Opis dworku 
Józefiny Bronikowskiej, będący rzetelną relacją, niemal katalogowym zestawieniem 
eksponatów, zrobiony z myślą o spożytkowaniu go w przyszłości w literaturze pięknej, 
jest świadectwem mody tamtego czasu. Mówi o preferowanym przez pisarza stylu, 
sposobie urządzania wnętrza, a nagromadzone słownictwo w pełni podkreśla aprobatę

15 S. Żeromski, op. cit., s. 194.

S. Żeromski, op. cit., t. V, s. 224.

17 Tamże, 1 .1, s. 138.
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pisarza dla gustu rezydentki: Dwór „urządzony z komfortem, — pisał Żeromski — jaki 
rzadko daje się spotkać, ze smakiem, z szykiem i modnie”18. Uwagę pisarza zwróciły — 
edycja angielska wszystkich dzieł Szekspira z „przepysznymi ilustracjami” oraz rysunki 
i barwne akwarele Romana Rupniewskiego, przedstawiające żołnierzy napoleońskich 
Królestwa Kongresowego: „Na ścianach do osiemdziesięciu małych rysunków, przed
stawiających armię polską we wszystkich jej gatunkach i odmianach (...). Są to orygi
nalne rysunki pana Rupniewskiego, złożone w darze pani Józefinie. Rzeczy nader ładne 
i miłe (,..)”19. Opis salonu spełnił funkcję wartościującą. Wysoka ocena smaku estetycz
nego rezydentki jest równocześnie aprobatą jej postawy etycznej.

Odmienna aura uczuciowa towarzyszy opisowi dworu Gustawa Zaborowskiego 
w Oleśnicy. Tak charakteryzował Żeromski salon w tej rezydencji: „sala jest olbrzymia, 
zajmująca pół dworu, ma cztery okna, posadzkę anielsko froterowaną, dwa garnitury 
aksamitnych mebli, fortepian, cztery konsole (...). Na jednym ze stołów stoi duża 
fotografia ... Fryderyka III, na drugim Wilhelma II. To się nazywa w tych stronach 
gustowne urządzenie domu. Obok znajduje się gabinecik z garniturem mebli krytych 
jasną materią (...). Nic, co by zajęło oko, co by dowiodło, że tu mieszkają ludzie 
inteligentni, żadnego obrazu, żadnej statuetki, wygląda to jak skład z meblami (,..)”20. 
Brak jakichkolwiek upodobań artystycznych szedł w parze z brakiem gustu, snobizmem 
i kosmopolityzmem mieszkańców Oleśnickiego dworu. Tym razem negatywna ocena 
smaku estetycznego splata się z bardzo surową oceną postawy moralnej rezydentów,
0 których napisał: „zdrajcy kraju, padalcy hańbiący naród”21. Podobną funkcję pełniły 
opisy wnętrz w literaturze pięknej. W Nawracaniu Judasza salony pań Żwirskiej i To- 
polewskiej, a w Przedwiośniu salon Seweryna Baryki odzwierciedlały system wartości 
bohaterów, kreowanych na podobieństwo postaci poznanych z autopsji.

Żeromski, nieustannie poszukujący nowych, ciekawych obiektów doznań estetycz
nych, dotarł do Podzamcza folwarku Zamoyskich w dobrach Maciejowice (w powiecie 
garwolińskim). Stanisław Zamoyski odbudował pałac zniszczony w czasie bitwy w 1794 
roku i otoczył go wspaniałym parkiem. Niezwykły nastrój tego romantycznego zespołu 
pałacowo-ogrodowego Żeromski podkreślił w swych notatkach: „Co za park! Jak żyję 
nie widziałem nic podobnego. Coś jak sen. Jakie tam są świerki, cyprysy, sosny Duglasa, 
zatoki drzew i polany, gdzie kryją się posągi z kararyjskiego marmuru — tu Tankred
1 Rozamunda, tam sarkofag Czartoryskich — gotyckie domki, zabudowania w kształcie 
baszt, pałacyk, oficyny i oranżerie. Zawracaniem głowy jest Wilanów albo Opinogóra 
wobec tego parku. Tam jest coś tęsknego, jakaś melancholia posępna i cicha”22. Zespo
lenie rzeźby i architektury z przyrodą, wkomponowanie w zieleń licznych budowli 
o różnorodnym charakterze, typowe dla romantycznego parku krajobrazowego, miało 
(w intencji artysty) nadać sztuce niezwykły powab, wzbudzać w widzu najróżniejsze 
uczucia — tęsknoty, podziwu, zadziwienia, niepokoju. Odczucia, którym Żeromski dał 
Wyraz w Dziennikach, pisząc o melancholii, tęsknocie, sennych widziadłach i marze
niach, kojarzą się z romantyczną postawą wobec sztuki, co odpowiadało oczekiwaniom 
twórców tego zespołu parkowo-pałacowego.

18 Tamże, t. III, s. 240.

19 Tamże, s. 240.

20 Tamże, t. V, s. 299.
21 S. Kasztelowicz i S. Eile, op. cit., s. 87.

S. Żeromski, op. cit., s. 505.22
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Kielce — miasto, z którym pisarz związany był od 22 roku życia, także dostarczało 
mu niezapomnianych wrażeń. Tu podziwiał Żeromski stare drewniane dworki, skryte 
w ogrodach, z gankami o trójkątnych portykach, wspartych na białych kolumnach 
i bramki z gontowymi daszkami. Dziennik pisarza informuje, że w latach nauki w gim
nazjum, Żeromski często odwiedzał kościół św. Trójcy, XVIII-wieczną świątynię semi
narium duchownego. Ciche wnętrze kościoła stanowiło dla młodego pisarza tło dla 
marzeń, wspomnień i refleksji: „Wbiegłem do naszego kościółka, ·— wspominał — stary 
przyjaciel! Usiadłem w kącie i marzyłem. Nie było tak nikogo. Dusza ucieka w minione 
lata i waży się jak ptak na skrzydłach wspomnień”23. W Snobizmie i postępie pisarz 
nawiązał do innego jeszcze obiektu zabytkowego Kielc — do pałacu biskupiego, w któ
rym zachwyciła go sala portretowa: „Patrzą na nas, gdzie się nie obrócić, przenikliwe 
oczy wielowiekowych władców Kielc — biskupów krakowskich. Oto założyciel kole
giaty — Gedko vel Gedeon, którego imię — zdaniem Wincentego Kadłubka — należa
łoby wyryć złotym rylcem (...)24.

Imponujące wydały się pisarzowi modrzewiowe stropy belkowe polichromowane 
i fryzy podstropowe, zdobione dekoracją geometryczno-roślinną, emblematami i moty
wami heraldycznymi. Szczególnie bogaty wystrój posiadała Izba Stołowa Górna, gdzie 
na obiegającym trzy ściany podstropowym fryzie ukazano wizerunki biskupów krako
wskich, królów Zygmunta III i Władysława IV oraz herby. Galeria portretów przodków 
stanowiła dla pisarza wartość dokumentu historycznego.

Inny obiekt zabytkowy Kielc, który przetrwał w opisach Żeromskiego, to XVIII-wie- 
czny pałacyk naczelnika Tomasza Zielińskiego, miłośnika sztuki, kolekcjonera 
zaprzyjaźnionego z wieloma artystami. Niezwykły wdzięk tego pałacu został utrwalony 
w opisie zamieszczonym w Urodzie życia: „Dom był dość niezwykły, budowa z końca 
XVIII wieku, pokryta starą, sczerniałą, różową niegdyś dachówką w karby. Ponad 
parterem o wielkich szybach okien wznosiło się od strony ogrodu piętro z okienkami 
czteroszybowymi. Całość miała wdzięk rzeczy dawnych”25.

Latem 1890 roku Żeromski przebywał na Podlasiu. Drohiczyn widziany z oddali, 
zza Bugu, zrobił na nim wrażenie wielkiego, obronnego miasta, najeżonego od wież 
i gmachów. Lecz po przeprawie promem — nastąpiło rozczarowanie: „Najbiedniejsza 
mieścina, jaką wyobrazić sobie można ... Ruiny kościołów, wybite okna, czarne, prze
rażające mury, zielska (...). Pod szczytem ostrołuków, które pękają i walą się w gruzy, 
świergocą z gniazd jaskółki (.,.)”26. Wśród potrzaskanych kościołów Drohiczyna każe 
Żeromski błądzić Piotrowi Rozłuckiemu w Urodzie życia, niemal dosłownie przenosząc 
na karty powieści swoje refleksje. Młodzieńczą wycieczkę do Drohiczyna, u boku 
Szymona Gajowca, wspominać będzie pani Barykowa z Przedwiośnia. Drohiczyn to dla 
autora Popiołów również siedziba prastarej kultury. Na Górze Zamkowej i na granicy 
miasta ze wsią Zajęczniki odkryto ślady osad wczesnośredniowiecznych. Pisał o tym 
Żeromski w Dzienniku·. „Tuż nad brzegiem rzeki wiszą gliniaste urwiska, podziurawione 
przez lochy. Mają one kształt wałów czy nasypów. Głucha wieść niesie, że mają tu być 
zabytki schronisk aż Jadźwingów, których Drohiczyn był stolicą”27. Żeromski i tym

23 Tamże, t. V, s. 57.
24

S. Żeromski, Snobizm i postęp, Warszawa 1926, s. 184 -  185.
25

S. Żeromski, op. cit., s. 41.

26 S. Żeromski, Dzienników tom odnaleziony. Warszawa 1973, s. 62.

27 Tamże, t. IV, s. 2 1 3 - 2 1 4 ,
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razem zajął postawę badacza dociekliwie analizującego kulturę starego grodu, poszuku
jąc dowodów potwierdzających polskość ziemi Podlaskiej. Obecność zabytków prastarej 
kultury materialnej dawała pisarzowi poczucie doniosłości tego miejsca. Napawała 
optymizmem także rozbrzmiewająca „jędrna polszczyzna”, o której wspominał w Dzien
nikach.

Studia w Warszawskiej Uczelni Weterynaryjnej w latach 1886- 1889 dawały okazje 
do poznania zabytków miasta oraz umożliwiły Żeromskiemu bezpośredni kontakt z dzie
łami sztuki malarskiej, które znał z reprodukcji zamieszczanych w pismach ilustrowa
nych. Wzmianki zawarte w Dziennikach, a mówiące o zwiedzaniu zabytkowych obiek
tów Warszawy, są lapidarne. Dotyczą kościoła barokowego na Czerniakowie oraz 
Starego Miasta, gdzie uwagę pisarza zajęła fasada katedry św. Jana: „Zwiedzaliśmy 
Kamienne Schodki, Bugaj, Brzozową, przyglądaliśmy się osobliwościom Rynku, podzi
wialiśmy strukturę św. Jana. Delikatne mocnopąsowe promyczki czepiały się kolumie
nek wieżycy, podobnych do rozstawionych palców ręki, wskazujących na niebo”28.

Obszernym komentarzem opatrzył Żeromski wizytę w pałacu wilanowskim. Mało 
trafne wydaje się skojarzenie wilanowskiego klasycystycznego kościoła projektu Hen
ryka Marconiego, ze stylem renesansowym. Pisarz sam zresztą przyznał, że „nie zna się 
na stylu — tym bardziej na stylu tego rodzaju”29. Asocjacje z renesansem wzbudziły — 
grecki spokój tego obiektu, korynckie kolumny, harmonia kompozycji. Próbował doszu
kiwać się analogii do bazyliki św. Piotra w Rzymie poprzez analizę detali architektoni
cznych, dekoracyjnych i struktury kompozycyjnej. Daje to obraz metody, jaką pisarz 
obrał, aby zdobywać i poszerzać wiedzę o stylach.

Podziw pisarza wzbudziło także w Wilanowie mauzoleum w stylu neogotyckim, 
ufundowane przez hrabiego Aleksandra Potockiego dla rodziców, a zrealizowane przez 
Konstantego Hegla i Jakuba Tatarkiewicza. Przedmiotem wnikliwej obserwacji był 
również pałac — barokowa rezydencja Jana III Sobieskiego. Niedosyt wiedzy o kulturze 
i stylu epoki, w której wyrosło to dzieło, znów zabrzmiało w słowach pisarza: „Trzeba 
mieć wielki zasób historycznej wiedzy, doskonały smak artystyczny, znajomość ducha 
epoki, aby choć blado opisać wszystko, co się tam rzuca w oczy”30.

Trzeba ciągłego poszerzania erudycji, aby napotkane dzieła architektury i inne 
wytwory geniuszu ludzkiego, które pisarz poznaje, nie pozostawały tylko w sferze 
wrażeń. Celem artysty jest utrwalić te wrażenia, przetransponować na język literatury; 
wymaga to jednak — przyznaje Żeromski ■— wiedzy, kompetencji, nie tylko poetyckiego 
talentu i wrażliwości na piękno. Postawa pisarza jako krytyka sztuki była typowa dla 
II połowy XIX wieku. Wyrastała z powszechnego zainteresowania sztukami plastycz
nymi w tym okresie. Z nutą pesymizmu autor Popiołów podkreślał nasilającą się 
kosmopolityczną ciekawość, snobizm, jaki cechował wielu odbiorców sztuki: „Miejsce 
świętości zajmuje kosmopolityczna wiedza — ciekawość”31 — pisał w Dziennikach.

Przemierzając sale wilanowskiego pałacu, Żeromski koncentrował uwagę na ele
mentach wyposażenia wnętrz takich, jak stoły, kanapy, gobeliny, majoliki, rzeźby 
i portrety, a wszystko to było znakiem minionej epoki, wyrazem gustu fundatorów, 
objawem panującej mody. Notował w Dziennikach: „Z każdego przedmiotu wieje

28 Tamże, s. 214.

29 Tamże.

30 Tamże.

31 Tamże.
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zamarła przestępczość.· Każdy z tych przedmiotów wtrąca cię w inną sferę, unosi dokądś 
na chwilę — a wszystko odziane tajemniczą, mglistą czcią i żalem”32. Po obejrzeniu 
chińskich apartamentów podziwiał obrazy zgromadzone w galerii wilanowskiej, były to 
dzieła Pawła Veronese, Guido Reniego, Correggia, Greuze’a i innych mistrzów. Obrazy 
Correggia uświadomiły Żeromskiemu, jak ważnym środkiem malarstwa jest barwa, 
która odzwierciedla temperament, wrażliwość, stany emocjonalne człowieka. Skojarze
nia z kompozycją utworu muzycznego nasunął obraz Guido Reniego, o którym zanoto
wał: „To coś nowego! (...) coś przerażającego masą twarzy, masą ciał, stanowiących 
jedną, olbrzymią jak skończony utwór muzyczny, jednolitą całość”33. Stan uczuć i myśli 
jakie towarzyszyły pisarzowi w czasie pobytu w wilanowskiej galerii oddają słowa: 
„Pędzisz zgłodniałymi oczyma z arcydzieła na arcydzieło i wicher tej sztuki porywa cię 
za sobą (...). Wreszcie uciekasz z tamtąd, bo powstaje w uczuciach chaos: jak wichry 
(...) latają myśli i mało piersi nie pękną (,..)”34. Kontakt z oryginalnymi dziełami 
włoskich mistrzów wywołał silne emocje, był przykładem percepcji irrealnej. Refleksje 
o pałacu wilanowskim kończy autor notatką: „Wiesz teraz, dlaczego ludzie chodzą do 
Włoch, wiesz, czego się uczą i rozumiesz, jakie oni spędzają dnie patrząc na ten świat 
zaczarowany, potężny, święty, wspaniały i wszechmogący jak natura”35.

W czerwcu 1889 roku Żeromski udał się do Krakowa. Zwiedził tam klasztor 
dominikański, kościół na Skałce, Sukiennice, muzeum Czartoryskich oraz dwukrotnie 
odwiedził Wawel. Wrażenia utrwalone w Dziennikach po raz kolejny świadczą o głębo
kim przeżywaniu i wewnętrznym zaangażowaniu pisarza: „Z bijącym sercem wchodzi
łem na wawelską górę, ze czcią patrzyłem na stare mury (...). Myśli i uczucia rozlatują 
się, nogi drżą (...). Większe na mnie wrażenia wywiera niedola wielkości niż wielkości 
świetność. Skarbiec jest mniej drogi niż groby. Gdy stanąłem przy grobowcu Kościuszki, 
czułem ten żal przeniknięty czcią, jaki muzułmanin czuć musi w Kaabie. Kościuszki 
grób!”36. Skarbiec był dla autora Dzienników bogatą kolekcją sztuczną, zaaranżowaną 
przez współczesnych ekspozycją. Żeromski wyrażał pogląd, że prostota i autentyzm są 
cenniejsze niż przepych i bogactwo materiałów i form.

32 Tamże.

33 Tamże.

34 Tamże.

35 Tamże.

36 Tamże, t. III, s. 380.
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Family, Art and Culture as ai Source of Stefan Żeromski’s Creative 
Inspiration. Searching for Objects of Aesthetic Fascination in 

Architecture

Summary

Years o f tutorial duties and a short period of studies in Warsaw Scholl for Veterinary Surgeons was the 
time of constant search for beauty in nature and native culture. Aesthetic opinions o f the writer gradually 
crystallised. Żeromski considered observation to be a very important element in the process: „My idea of art.,” 
he wrote, „develops and crystallises into permanent principles as I watch the rural life. My principles o f realism 
were not developed by the critical principles that are to be found in books or by the aesthetic theories of 
Brandes, Taine, Paul Bourget, Turgenev or Zola they were developed by observation. (...) 1 want to give novel 
power by basing it on naturalistic truth.” Those words o f the author o f Journals clearly defined the writer’s 
motivation in his search for aesthetic knowledge. Elements taken from the world of art will participate in 
creating the literary world. Real motifs drawn from fine arts will construct the naturalistic truth hence, 
attention paid to dependability o f information, collector’s passion in learning about styles and the constant 
desire to experience art with his own senses. Even as a young man, eromski, alienated from the noblemen 
environment by the fact that he did not own an estate, rebelled against the system of values accepted by his 
social class. At the same time, he was emotionally attached to the culture o f his social sphere. He was aware 
of his own individuality, o f his important social tasks and of his mission in his artistic endeavours. Aesthetic 
knowledge and developed taste for art are basic conditions o f being accepted by the circles o f social elite. The 
knowledge enriches the writer’s personality and artistic culture.


