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prace to właściwie powieść o samych Kielcach 
i ziemi kieleckiej. Akcja utworu przypominała pod 
wieloma względami losy samego autora. Gawronki 
były przetworzonym obrazem rodzinnych Ciekot, 
zaś Owczary przypominały Psary, gdzie Stefan przy-
gotowywał się do nauki w gimnazjum. Żeromski 
miał okazję poznać żywe w ustnych przekazach 
tradycje powstańcze, obserwował warunki życia 
ludzi na wsi i w mieście, sam zetknął się z biedą 
i problemami szkolnymi, z których największym 
była rusyfikacja. Pisarz sięgał również po charakte-
rystyczne cechy autentycznych znajomych, kre-
ując bohaterów powieściowych. I tak np. Marcin 
Borowicz przywodził na myśl Żeromskiego, dy-
rektor gimnazjum Kriestoobriadnikow to literacki 
portret prostaka Woronkowa, natomiast Andrzej Ra-
dek łączył cechy autora z lat młodzieńczych oraz jego 
przyjaciela Jana Wacława Machajskiego. Sylwetki 
Bernarda Zygiera i Anny Stogowskiej miały raczej 
wartość symboliczną.

Nazwisko Borowicza pojawiło się w Dziennikach 
już w 1887 r. To postać z planowanej powieści o Wło-
dzimierzu Borowiczu, później pisarz wprowadził je 
w Siłach, a następnie w Syzyfowych pracach. Bo-
hater ten miewał podobne przeżycia oraz problemy 
w szkole jak niegdyś sam Żeromski.

Mimo iż nie są znane bezpośrednie przyczyny, któ-
re skłoniły pisarza do napisania Syzyfowych prac, 
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to jednak genezę powieści można upatrywać w na-
gromadzeniu informacji, przeżyć i doświadczeń do-
tyczących szkolnictwa poddanego bezwzględnemu 
procesowi rusyfikacji.

Streszczenie 
1
Czwartego stycznia państwo Borowiczowie odwieź-
li swojego syna Marcinka do szkoły początkowej 
w Owczarach. Matka nie ukrywała łez, a i sam 
chło piec bardzo przeżywał rozstanie z rodzicami. 
Podczas jazdy saniami dziecko rozglądało się po 
okolicy i obserwowało zmieniający się krajobraz. 
Gdy dotarli na miejsce, przywitali ich prowadzący 
szkółkę państwo Wiechowscy. Budynek miał tylko 
jedną klasę. Następnie oprowadzono przybyłych 

po szkole. Na widok dyscy-
pliny, tj. bata do wymierzania 
kary, Marcin jeszcze bardziej 
się wystraszył. W domu państwa 

Wiechowskich chłopiec poznał Józię – siostrzeni-
cę księdza Piernackiego. Następnie przystąpiono 
do rozmów na temat zapłaty za naukę Marcinka. 
W jego przypadku miały to być głównie artykuły 
spożywcze. Po ustaleniu warunków zamieszkania 
chłopca rodzice wyruszyli do domu. Marcin bardzo 
przeżywał rozstanie, daremnie próbował ich do-

OWCZARY
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gonić. Po źle przespanej nocy został przez panią 
Wiechowską zaprowadzony do sali szkolnej. Lek-
cja rozpoczęła się modlitwą po rosyjsku. Pan Wie-
chowski zajmował się głównie jednym uczniem – 
Piotrem Michcikiem, doskonale czytającym po 
rosyjsku. Potem jeszcze kilku innych chłopców 
zostało odpytanych z rosyjskiego alfabetu. Lekcje 
były nudne. Nudzili się nie tylko uczniowie, ale 
i sam nauczyciel. Na zakończenie zajęć wykładow-
ca zaintonował pieśń Kol sławien..., nad którą za-
częła po chwili dominować Święty Boże...

2
Po dwóch miesiącach pobytu w szkole Marcin zdu
miewające uczynił w naukach postępy (s. 20). Na-
uczył się czytać i pisać dyktanda po rosyjsku, roz-
wiązywać zadania w czterech działaniach, a także 
ćwiczył się w rozbiorze zdania na części mowy 
i na części zdania, na które szczególną uwagę zwracał 
pan Wiechowski. Przez cały ten czas rodzice nie 
odwiedzali chłopca, by go zahartować. Codziennie 

o godzinie drugiej Borowicz odby-
wał korepetycje u nauczyciela. Często 
wywoływał śmiech, wplatając w opo-

wiadanie poznanych tekstów słówka niepasujące do 
wypowiedzi. Największe postępy uczynił jednak 
w katechizmie księdza Putiatyckiego i w kaligrafii. 
Wykładowca zabronił mu pisania piórem, ponieważ 
chłopiec bardzo brudził się atramentem. 

NAUKA
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Nauczyciel zastawał go niejednokrotnie ba
zgrzącego z niezmiernym entuzjazmem litery 
ogromne i koślawe [...] (s. 21).

W pierwszych dniach marca pan Wiechowski przy-
niósł z miasteczka wiadomość, że w najbliższym 
tygodniu ma przyjechać do szkoły dyrektor. Roz-
poczęły się przygotowania. Uczono więc dzieci ro-
syjskich pieśni, robiono porządki w szkole i zaku-
piono różne smakołyki. Uczniowie z trudem znosili 
nadmiar obowiązków i kar. Wszystkim udzielało 
się zdenerwowanie nauczyciela wywołane wizytą 
dyrektora. Wiechowski po-
rządkował wszelką doku-
mentację: dzienniki, wy kazy 
i sprawozdania. Nadszedł 
dzień przyjazdu. Dyrektor Piotr Nikołajewicz Jacz-
mieniew przyglądał się postępom uczniów w na-
uce. Jego uznanie wzbudził Piotr Michcik, który 
był najlepszy zarówno w czytaniu po rosyjsku, jak 
i w arytmetyce. Inni uczniowie nie wykazywali się 
już tak dużą wiedzą jak ich kolega. Jaczmieniew 
spostrzegł, że poza Michcikiem reszta dzieci mia-
ła wielkie braki w znajomości języka rosyjskiego. 
Zaczął rozmawiać z nimi po polsku. Okazało się, 
że ten język nie sprawiał im żadnych trudności. 
Dyrektor oskarżył Wiechowskiego o prowadzenie 
polskiej propagandy. Rozgniewał się, nie przyjął 
zaproszenia na poczęstunek i wyszedł. Nauczyciel 

WIZYTACJA
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był zrozpaczony. Zaczął płakać, ogarnął go strach, 
że zostanie zwolniony z posady. Postanowił się 
upić, by zapomnieć o całej sprawie. Po chwili do 
jego mieszkania powrócił dyrektor Jaczmieniew, 
by pochwalić nauczyciela i obiecać mu podwyżkę 
pensji. Zaskoczonego Wiechowskiego ogarnęła ra-
dość. Okazało się, że wiejskie kobiety naskarżyły 
na niego wizytatorowi, iż każe dzieciom śpiewać 
pieśni po rosyjsku. Odjeżdżając z Owczar, Jacz-
mieniew wspominał młode lata, kiedy dyskutował 
ze szwajcarskimi nauczycielami wiejskimi. Roz-
myślał także o metodach wzmożenia rusyfikacji. 
Spoglądał przez okno karety i widział, jak 

ciągnęły się smugami lasy, pagórki, wielkie 
białe płaty pól... (s. 34).

3
Nadszedł dzień egzaminów wstępnych do gimna-
zjum klasycznego w Klerykowie. Borowiczowa uda-
ła się z synem do miasta. Atmosfera była napięta, 
tym bardziej że nikt nie znał dokładnej da ty eg-
zaminu. Dodatko we emocje wzbudzali nauczycie-
le, którzy z lekceważeniem odnosili się do dzieci
i ich ro dziców, szcze-
gólnie zaś do Polaków. 
Pani Helena bała się 
o przyjęcie syna, gdyż 
wielu kandydatów

EGZAMINY
W KLERYKOWIE
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