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Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

Stefan Żeromski
Żeromski urodził się 14 X 1864 roku w Strawczynie pod
Kielcami, w patriotycznej szlacheckiej rodzinie.
Trudna sytuacja materialna, częste choroby nie sprzyjały
systematycznej nauce. Nie uzyskując matury, jesienią 1886 roku
Żeromski wyjechał do Warszawy i wstąpił do Szkoły
Weterynaryjnej (uczelnia ta nie wymagała matury). W trakcie
krótkich studiów (przerwanych z powodów finansowych),
ustalały się poglądy pisarza na kwestie społeczne i polityczne.

Zmarł 20 XI 1925 roku.

Cechy twórczości
• W swych powieściach, opowiadaniach, nowelach i dramatach Żeromski
korzystał z szerokiego wachlarza obserwacji społecznych i politycznych przemyśleń.
Żywo angażował się w podejmowane przez siebie kwestie, co miało swoje
odbicie w stylu i języku, którym pisał. W swoich powieściach sięgał po wątki
historyczne.

PRZEDWIOŚNIE
Powieść została ukończona 21 września 1924r.

Metaforyczne znaczenie tytułu
• Przedwiośnie jako okres przejściowy między dwoma porami roku: zimą i
wiosną

• Przedwiośnie jako odniesienie do sytuacji panującej w Polsce po odzyskaniu
niepodległości

• „to dopiero przedwiośnie nasze…”- nadzieja na szybki rozkwit ojczyzny

O CZYM JEST
PRZEDWIOŚNIE?

• Opisuje losy Cezarego Baryki, wychowanego w Imperium Rosyjskim, w Baku, który

jako młodzieniec przybywa do Polski, ojczyzny zmarłych rodziców.
• W Przedwiośniu opisany zostaje proces dojrzewania Cezarego Baryki — zarówno
wewnętrznej i zewnętrznej przemiany z chłopca w młodego mężczyznę, jak i
podjęcia ważnych decyzji — wyboru studiów i drogi życiowej, a także postawy
ideologicznej wobec zachodzących zmian politycznych. Z powieści wyłania się także
polityczny i społeczny obraz Polski, która dopiero co odzyskała niepodległość —
zamiast tak wspaniale opisywanego przez ojca kraju Cezary przyjeżdża do miejsca, w
którym panuje chaos i nędza.

Właściwa akcja „Przedwiośnia” rozpoczyna się wraz z wybuchem I wojny światowej. Fabuła powieści
Żeromskiego jest ściśle sprzężona z wydarzeniami historycznymi. Rok 1917 przynosi więc rewolucję,
później zakończona zostaje I wojna światowa, a Polska odzyskuje niepodległość. Spokój nie trwa jednak
długo, gdyż już 1919 dochodzi do konfliktu polsko – bolszewickiego. Gdy w Rydze podpisano
zawieszenie broni, Baryka wrócił do Warszawy. Akcja powieści kończy się w okresie przedwiośnia roku
1924, kiedy to główny bohater dołącza do manifestacji robotniczej.

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.

Były to domy nowoczesne, funkcjonalne i piękne. 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.
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.
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