
Stefan Żeromski Syzyfowe prace  (epika) 

 

•  Tytuł 

Określenie „syzyfowa praca” odnosi się do działań nauczycieli i urzędników, którym 

ostatecznie nie udaje się zrusyfikować młodzieży. Początkowo młodzi ludzie 

podporządkowali się zasadom przekazywanym w carskiej szkole, w końcu jednak 

obudziła się w nich świadomość polskiego pochodzenia i nie poddali się wynarodowieniu. 

Do uporu i trudu Syzyfa można także porównać wytrwałość polskiej młodzieży, ich 
nieustanny wysiłek, stawianie oporu rusyfikacji i dążenie do zachowania polskości.  

• Gatunek literacki:  powieść społeczno-obyczajowa 

Obszerny utwór pisany prozą o wielowątkowej fabule. Obejmuje dzieje bohaterów  

w II poł. XIX wieku w zaborze rosyjskim i przedstawia różne środowiska społeczne. 

Zawiera pewne elementy autobiograficzne (niektóre wydarzenia z życia Marcina 

przypominają koleje losu samego Stefana Żeromskiego). 

• Czas i miejsce akcji 

Akcja utworu toczy się w latach 1871-1881, w opowieści strzelca Szymona Nogi pojawiają 

się informacje na temat powstania styczniowego; wydarzenia rozgrywają się  

w prowincjonalnym mieście zaboru rosyjskiego Klerykowie i jego okolicach – 

Gawronkach, majątku rodziców Marcina Borowicza, w pobliskich Owczarach oraz  
w Pajęczynie Dolnym, rodzinnej wsi Radka. 

• Bohaterowie 

Marcin Borowicz, Andrzej Radek, Tomasz Walecki (Figa), Bernard Zygier,  

profesor Majewski, profesor Sztetter, inspektor Zabielski. 

• Główne wątki 

Rusyfikacja dzieci i młodzieży polskiej 

W powieści ukazano metody wynaradawiania młodych Polaków, jakie stosowano  

w szkole w zaborze rosyjskim. Rosjanie oczerniali katolicyzm i rozpowszechniali 

prawosławie, zakazali posiadania i czytania polskich książek, fałszowali historię Polski, 

pogardzali polską kulturą, prześladowali za posługiwanie się polskim językiem. 

Rusyfikatorzy wymuszali posłuszeństwo, nagradzali pokornych i tępili każdy przejaw 

buntu. W powieści ukazane są odmienne postawy Polaków wobec polityki zaborcy. Były 

osoby lojalne wobec władz (nauczyciel Majewski), niewyrażające jawnie sprzeciwu  

w obawie przed konsekwencjami (profesor Sztetter) oraz buntujące się (Bernard Zygier, 
który nie zawahał się wygłosić z pamięci w klasie  Reduty Ordona). 

Losy Marcina Borowicza i Andrzeja Radka 

W powieści przedstawione są najważniejsze wydarzenia z życia Marcina Borowicza, 

chłopca ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej: od pobytu ośmiolatka w wiejskiej 

szkółce, poprzez naukę w klerykowskim gimnazjum aż do czasu wyjazdu na studia.  



Osobnym wątkiem są dzieje Andrzeja Radka, chłopskiego dziecka, który dzięki 

bezinteresownej pomocy nauczyciela Paluszkiewicza zdobywa elementarną wiedzę, uczy 

się później w gimnazjum, by ostatecznie wejść w skład młodzieżowej grupy 

samokształceniowej.  

• Najważniejsze motywy 

Dojrzewanie młodych ludzi 

Dorastanie młodzieży i zachodzące w nich zmiany widać najlepiej na przykładzie 

głównego bohatera, Marcin Borowicza. Dojrzewa on wraz z kolejnymi doświadczeniami. 

Przeżycia szkolne, rodzinne i relacje z innymi kształtują jego charakter, osobowość, 

wpływają na rozwój intelektualny, wreszcie na budzenie się świadomości narodowej.  

Rola literatury w podtrzymaniu świadomości narodowej 

Reduta Ordona Adama Mickiewicza recytowana przez Zygiera na lekcji języka polskiego 

sprawiła, że młodzi uczniowie po raz pierwszy dowiedzieli się o wydarzeniach, które 

rozegrały się w czasie wojny polsko-rosyjskiej, po powstaniu listopadowym. Wszyscy byli 

poruszeni. Od tego czasu zaczęli się potajemnie spotykać i czytać zakazane dzieła. 

Literatura sprawiła, że wszelkie wcześniejsze dążenia rusyfikatorów skończyły się 

niepowodzeniem.  

Przyjaźń 

Przyjaźń rodzi się między Marcinem Borowiczem i Andrzejem Radkiem, chłopcami  

z różnych środowisk społecznych. Kiedy Radek zostaje wydalony ze szkoły za pobicie 

kolegi, Marcin wstawia się za nim do inspektora. Wiedział, że Radek wdał się w bójkę, 

ponieważ był wyszydzany za pochodzenie. Podziwiał go za odwagę i szczerość.  

Z kolei Radek wsparł na duchu Marcina zrozpaczonego po wyjeździe Biruty.  

Chłopcy mieli wspólne zainteresowania – czytali razem zakazaną literaturę i zgłębiali 
polską historię. 

Miłość 

W życiu Marcina dużą rolę odegrała miłość do matki. W dzieciństwie doświadczył 

matczynej miłości i troski, był z matką bardzo związany, silnie przeżył rozłąkę. Jej 

śmierć była dla chłopca tragedią – stracił motywację do nauki, nie wyobrażał sobie 

dalszego życia.  

W ostatniej klasie gimnazjum Marcin przeżył pierwsze zauroczenie – zakochał się  

w Annie Stogowskiej (Birucie), którą widywał w parku. Mocno przeżył wiadomość,  

że Biruta wyjechała z rodziną w głąb Rosji. 
 


