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Z KORESPONDENCJI ŻEROMSKIEGO ZE ŚWIĘTOCHOWSKIM

Opracował 

WŁADYSŁAW SŁODKOWSKI

Publikowane niżej dwa listy pochodzą z nie znanej dotąd korespondencji Ste
fana Żeromskiego z Aleksandrem Świętochowskim. Autorem pierwszego listu, 
datowanego 14 grudnia 1899 z Warszawy, jest Żeromski. Rękopis ten zachował się 
w  bardzo dobrym stanie. List Żeromskiego otrzymał autor tej noty, z uprzejmym 
pozwoleniem na publikację, od pani Marii Swiętochowskiej-Grosmanowej, drugiej 
żony adresata. List pisany był czarnym atramentem na ćwiartce zwyczajnego, 
liniowanego papieru listowego o formacie 21X13,3 cm. List pisany zupełnie czy
telnie, starannie, choć zapewne w  pośpiechu. Świadczy o tym jedna poprawka li
terowa (w wyrazie „krótką” zamiast r początkowo było t) i niewyraźnie napisany w y
raz „sprawozdania”. Pisownia listu nie odbiega od obecnych norm ortograficznych.

Jest rzeczą wiadomą — a informują o tym szerzej Dzienniki1 — że młody 
Żeromski już w  latach szkolnych i studenckich był pilnym czytelnikiem utworów  
wodza pozytywizmu warszawskiego, a zraziwszy się do „Głosu”, wertował numery 
„Prawdy”, i coraz bardziej cenił ideowy kierunek publicystyki Świętochowskiego. 
Wyrażając „uwielbienie dla znakomitego pisarza i publicysty” 2 dał swój wkład 
autorski do okolicznościowej publikacji: „Prawda”. Książka zbiorowa dla uczczenia 
dwudziestopięcioletniej działalności Aleksandra Świętochowskiego3. Bliżej zetknął 
się z nim dopiero w  latach pracy w  Bibliotece Ordynacji Zamojskich, gdy spotykał 
go często na wieczornych zebraniach towarzyskich u Bukowińskich, które skupiały 
ówczesnych przedstawicieli radykalnej inteligencji warszawskiej.

Miarą uznania Świętochowskiego dla młodego pisarza było zaproszenie go do 
składu jury konkursu poetyckiego, który ogłosiła „Prawda” 4. Żeromski otrzymał 
do recenzji jeden z utworów nadesłanych na konkurs, pt. Łabędzia pieśń , i w  tej 
sprawie pisał do Świętochowskiego:

Czcigodny Panie Redaktorze!
Załączani notatki o moich Łabędzich pieśniach  [!]. Jeżeli Pan Redaktor 

znajdzie, że są zbyt krótkie lub niedokładne, to uprzejmie proszę o zwrot 
i krótką wskazówkę, jak poprawić, gdyż nie wyobrażam sobie dokładnie 
typu takiego sprawozdania.

1 Zob. S. Ż e r o m s k i ,  Dzienniki. T. 2. Warszawa 1954, s. 98, 190—192, 228, 456; 
t. 3 (Warszawa 1956), s. 25, 333 n.

2 W liście do L. Méyeta z 21 IX 1897. Zob. maszynopis: Listy Stefana Żerom
skiego. Zebrał i opracował S. P i g o ń .

3 Ibidem. Zob. też: Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Opracowali
S. K a s z t e l o w i c z  i S. E i l e .  WTarszawa 1961, s. 141.

4 Ogłoszenie konkursu i składu jury: „Prawda” 1899, nr S, s. 36.
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Raczy Pan Redaktor przyjąć egzemplarz mej powieści, którą świeżo  
w ydałem  5.

Łączę w yrazy najgłębszego szacunku ĴLiQ-TOVCtSWl
Żabia 4 
14 XII [18] 99

Autograf odpowiedzi Świętochowskiego jest własnością p. Moniki Żeromskiej, 
która łaskawie zezwoliła autorowi tej noty na jego ogłoszenie, a tekst został uprzej
mie udostępniony przez prof, dra Stanisława Pigonia.

Warszawa, 17 grudnia [1899]
Szanowny Panie.
Notatki są zupełnie wystarczające i dobre. Dziękuję za nie, a jeszcze 

bardziej dziękuję za w ielce m iły mi dar z powieści P a ń sk ie j6. Prze
śliczny talent Wasz, K ochany Panie, rozradowywał m nie każdym nowym  
objawem , a dziś jeszcze sprawia mi głęboką przyjem ność życzliw ej 
pamiątki.

Serdeczne pozdrowienia przesyłam . . л ,A. Świętochowski

Łabędzia pieśń  nie otrzymała ani nagrody, ani nawet wyróżnienia. Jury oceniło 
ją jako utwór słaby. W sprawozdaniu z Konkursu Poetyckiego, zaopatrzonym pod
pisami: A. G. Bema, S. Krzemińskiego, I. Matuszewskiego, L. Méyeta, W. Sie
roszewskiego, A. Świętochowskiego i S. Żeromskiego, czytamy:

„Łabędzia pieśń  zawiera wynurzenia starca, który po długoletniej nieobecności 
wrócił do m iejsca rodzinnego, gdzie spotyka nowe widoki i wskrzesza dawne 
wspomnienia, a wszystko to opowiada dość potoczyście, lecz nieraz bałamutnie” 7.

Pierwszą nagrodę otrzymał poemat Jana Waręża Przez głębinę.  Dopiero później 
okazało się, ku zdziwieniu redakcji8, że laureatką występującą pod tym pseudo
nimem była Maria Konopnicka.

Przyjazne stosunki obu wybitnych pisarzy zacieśniły się z chwilą powołania 
Żeromskiego, wraz ze Stempowskim i Sieroszewskim, w  skład komitetu redakcyj
nego „Prawdy” 9. Gdy Żeromski, zrezygnowawszy z pracy w  Bibliotece Ordynacji 
Zamojskich, wyjechał z Warszawy do Zakopanego, jego kontakty z „Prawdą” i ze 
Świętochowskim  się rozluźniły. Nie udało się też odnaleźć jakichś śladów dalszej 
ich korespondencji10.

Mowa с Ludziach bezdomnych.
Egzemplarza Ludzi bezdomnych  brak w  części księgozbioru A. Świętochow

skiego, którą p. Maria S w i ę t o c h o w s k a - G r o s m a n o w a  uratowała od znisz
czenia w czasie drugiej wojny światowej.

7 Sprawozdanie z  konkursu poetyckiego. „Prawda” 1900, nr 2, s. 19.
Zob. notatkę redakcji — „Prawda” 1900, nr 3, s. 35.

u Zob. Od Redakcji.  „Prawda” 1900, nr 15, s. 167.
10 Więcej listów  Żeromskiego w  archiwum domowym pani M. Swiętochowskiej- 

-Grosmanowej nie ma, choć istnieją uzasadnione przypuszczenia, że korespondencja 
taka jeszcze później była prowadzona.



A utograf lis tu  Żerorr jkiego do Świętochowskiego z 14 XII 1899


