
Dzień dobry, 

Kontynuujemy omawianie lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Poniżej znajdziecie dwa 
fragmenty utworu – „Kłótnia z Gajowcem” i „Manifestacja”. 

Jak wiecie, Cezary Baryka po przyjeździe do Polski poznaje i próbuje zrozumieć różne koncepcje 
przemian w Polsce. Żadnej z nich nie akceptuje w całości. Wszystkie one budzą w nim wiele 
wątpliwości. Podczas poprzedniej lekcji czytaliście fragmenty dotyczące sporu głównego bohatera      
z komunistami. Dziś poznacie fragmenty, w których zaprezentowana została jeszcze jedna koncepcja 
odrodzonej Polski, koncepcja rządowa, reprezentowana przez Szymona Gajowca.  

Zapiszcie temat lekcji i przeanalizujcie tabelę dotyczącą niżej zamieszczonych fragmentów 
„Przedwiośnia”. Następnie przepiszcie do zeszytu notatkę znajdującą się pod tabelą. 

Temat: Ideologiczny  spór - kłótnia z Gajowcem. 

Jak jest? – argumenty Baryki Jak powinno być? – wizja Gajowca 
– ludzie są katowani w więzieniach, a jedynym 
strażnikiem prawa jest policjant uzbrojony          
w narzędzie tortur;  
– chłopi nie mają ziemi, na której mogliby 
pracować, więc cierpią nędzę, podobnie jak 
robotnicy;  
–  Żydzi są stłoczeni w gettach; 
 – władza nie podejmuje żadnych działań 
zmierzających do poprawy bytu mieszkańców, 
zwłaszcza najuboższych, przyjmuje politykę 
„jakoś to będzie”. 
 
 
 

– w pierwszej kolejności należy bronić granic        
i suwerenności młodego państwa;  
– budowanie wspólnego domu wymaga 
pieniędzy;  
– plany reformy finansów;  
– w niepodległej Polsce nastąpi zrównanie          
w prawach wszystkich narodów ją 
zamieszkujących. 
 
Jak powinno być? – wizja Baryki 
– należy przeprowadzić reformy przewyższające 
te bolszewickie i niemieckie, zwłaszcza reformę 
agrarną, polegającą na oddaniu ziemi chłopom. 

Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Wnioski – jaka jest wymowa 
„Przedwiośnia”? 

Brak jest jednego spójnego programu odbudowy 
Polski – ścierają się różne koncepcje. Pierwsza – 
rządowa – postuluje powolne wprowadzanie 
zmian, druga – chce wielkiej idei, wprowadzenia 
reformy rolnej, przyznania równych praw 
mniejszościom narodowym zamieszkującym kraj, 
zniwelowania biedy dotykającej robotników         
i chłopów. 
 

Należy wcielić w życie jakąś ideę, która pozwoli 
ludziom zyskać wiarę w przyszłość. 
Polska jest wspólnym dobrem i wyzwaniem dla 
ludzi ją zamieszkujących i czujących się Polakami. 
To od nich zależy jej charakter i przyszłość. 
Niestety, o wpływy walczą różne grupy 
społeczne, często reprezentujące skrajnie 
odmienne poglądy. Należy dokonać właściwego 
wyboru. 

 

Notatka:  

Cezary Baryka czuł się odpowiedzialny za swoją ojczyznę, stąd jego potrzeba podjęcia konkretnych 
działań na rzecz poprawy bytu obywateli Polski. Nie zgadzał się na powolne reformy, choć nie był też 
zwolennikiem rewolucyjnych zmian. To wyraziciel głosu młodego pokolenia buntowników krytycznie 
oceniających warstwę rządzącą i szukających własnej drogi.  



 

 



 

 



 

 

 



 

Źródło: B. Chuderska, Odkrywamy na nowo, Gdynia 2013. 

 

 


