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Tradycja literacka nie jest wartością niezmienną i na 
zawsze spetryfikowaną. Nowe doświadczenia historii odsła 

niają niejednokrotnie z olśniewającą wyrazistością praw
dc; i siłę utworów dawnych. A jeśli nie całych dzie ł, to 
przynajmniej niektórych stronic, z którymi nawiązujemy 

nowy i twórczy dialog. 
Jak jest w wypadku Żeromskiego? Nie chcę tu wracać 

do starych sporów. Zarówno do tych, jakie toczyły się wo-
kół ideologii pisarza, jak i do różnorakich dyskusji o kształ
cie artystycznym jego dzieła. Ile w obu dziedzinach na 
gromadziło się uproszczeń i nieporozumień, w tym pisałem 
obszerniej w wydanej niedawno książce Nowe spotkania 
z Żeromskim. 

Ale skoro teatr znów podejmuje próbę wystawienia 
Róży, nazwanej przez autora przekornie „dramatem nie
scenicznym", to warto chyba zapytać: dlaczego się tak 
dzieje, gdzie szukać zasadniczych przyczyn zainteresowania 
sztuką, która niebawem święcić będzie swoje półwiecze? 

Oczywista, na te pytania odpowie realizacja sceniczna 
środkami, jakimi mogą najpełniej wypowiedzieć się ludzie 
teatru. I nie chciałbym natrętnie wkraczać na teren ich 
gospodarstwa i chwalić lub ganić wybór, jakiego dokonali 
w tej sztuce przekraczającej swoimi rozmiarami czas prze
ciętnego spektaklu, aby odczytać ją ze świadomością na
szych czasów. 

Ale - to wolno mi uczynić - z radością witam sam 
fakt sięgnięcia przez współczesnego reżysera do Róży i do 
pisarza, którego niejeden krytyk z gestem nuworysza od
rzuca z żywych tradycji literatury i teatru, jakby w nim 
wszystko było martwe, bo to twórca związany z latami 
niewoli i - jak Wyspiański - „niewolnik jednej myF:i 
wielkiej", sprawy walki o wyzwolenie. 



Prawda, był cały pogrążony w tragicznych dziejach 
swego ·narodu i pisał przede wszystkim - posłużmy się 

jego słowami - o „zawiłościach duszy Polaka". Ale wielki 
pisarz nie mija z formacją historyczną, która go wy
dała. Jego wędrówkom po szlakach przeszłości narodowej 
towarzyszyło zawsze wnikliwe rozumienie samego mecha
nizmu historii, jej dramatyzmu i gorzkiej ironii. A gdy 
nieustannie i dociekliwie analizował „duszę Polaka", to 
sięgał do najbardziej ukrytych i wstydliwie przemilcza
nych motywów postępowania człowieka. Pasjonowały go 
najtrudniejsze problemy ludzkiej egzystencji. Był pisarzem 
najgłębiej związanym z losami swego narodu i zarazem 
pisarzem twórczego i zawsze żywego niepokoju moralnego. 
Jego dzieło jest po prostu zbyt bogate i zawiera zbyt po
tężny ładunek wiedzy o historii i człowieku, aby nie kusiło 
ono do nowych odczytań i żywego dyskursu. 

II 

Kusiła też i Róża niejednego człowieka tea tru. Był 

wśród nich największy w naszym stuleciu, Leon Schiller, 
inscenizator i reżyser słynnego wystawienia Róży w roku 
1926 w Teatrze im. Bogusławskiego. Kusiła i odstręczała 

zarazem obfitością problemów i złożonym kształem arty
stycznym, pomieszaniem różnych poetyk, naturaliz.mem 
niektórych scen, nadmiarem liryzmu i dłużyzną partii 
o charakterze publicystycznym. Ze wszystkich utworów 
dramatycznych Żeromskiego ten „dramat niesceniczny" jest 
niewątpliwie najtrudniejszy i najbardziej niepokojący. 

Ale kusić musi ambitniejszych przedstawicieli pięknej 
sztuki teatru, choćby wprawiało w zakłopotanie i bogactwo 
spraw i nader swobodna i niejednorodna konstrukcja dra
matyczna. W Róży spotkały się niemal wszystkie motywy 
ideowe dzieła Żeromskiego, jego niepokoje narodowe, spo
łeczne, psychologiczne. 

Dr am at o re w o 1 u c j i? Tak, ale uwikłany w sprawy 
narodu w niewoli, w najserdeczniejsze troski pisarza, który 
z ogromną odwagą demaskował egoizm, obłudę i okrucień
stwo klas panujących i jednocześnie żywił obawę, czy ży
wioł rewolucji nie skomplikuje i nie odsunie walki o wy
zwolenie narodowe. 

Dramat o rewolucji, w którym zjawił się i dawny, 
z młodych lat pisarza wyniesiony spadek pozytywistyczny 
z jego wiarą w twórczą rolę społecznikowsko-oświatowej 

działalności. 

Dramat o rewolucji z utopijnymi elementami o złożo

nej genealogii, bo śmiercionośny wynalazek Dana mający 
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przynieść wyzwolenie Poiski ma swoje źródła - jak wy
kazywał prof. Józef Ujejski - w pomysłach (tank parowy) 
snutych przez Antoniego Bukatego w epoce Wielkiej 
Emigracji, a jednocześnie wyrósł z pozytywistycznego prze
konania o omnipotencji nauki i techniki. 

Dramat o rewolucji, ale napisany przez autora, który 
miał odwagę sięgać do najtajniejszych pokładów natury 
ludzkiej i tropił w niej zespolone w całość niełatwą do 
rozwikłania elementy wielkości i poświęcenia, małości 

i podłości, który - składając hołd bohaterstwu rewolucjo
nistów - dostrzegał zarazem przerażające objawy zdrady, 
szpiegostwa, prowokacji. 

Dramat o rewolucji, ale i dramat o miłości, której 
tajemnica, piękno, niepokoje, otchłanie i kruchość zawsze 
pasjonowały pisarza najgłębiej. 

A więc dramat o rewolucji, którego niepodobna zamk
nąć w prosty schemat, iż jest fałszywy w swoim - jak 
pisano - „autentycznym wydźwięku ideologicznym". Utwór 
niewątpliwie bogaty, prowokujący niejednokrotnie do sprze
ciwów, ale przede wszystkim do głębszego wniknięcia 

w zawiły splot ideowych, dramatycznych i przeto bardzo 
ludzkich niepokojów wielkiego pisarza. „Skarga to strasz
na" - pisał o Róży słowami Choralu Ujejskiego Stanisław 
Brzozowski. Ale „skarga" budząca bardzo zasadnicze re
fleksje o historii i człowieku, o losach jednostek i całych 
klas społecznych wprzągniętych w wielki mechanizm dzie
jowy, w czas zasadniczej próby obnażającej zarazem ludzką 
wielkość i nędzę moralną. 

I może właśnie tu tkwi tajemnica, dlaczego ten „nie
sceniczny dramat", trudny do ogarnięcia w swojej roz
wichrzonej kompozycji i operujący fragmentami niemal 
artykułów publicystycznych, dlaczego ta sztuka Żerom

skiego pociąga najsilniej ze wszystkich jego dzieł drama
tycznych, dlaczego właśnie Róża musi najmocniej niepokoić 
pokolenia współczesne, które ze szczególną siłą poznały 
wielkość, ciężar i mechanizm rewolucyjnych przeobrażeń 
i najtrudniejszych doświadczeń moralnych. 

JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 
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Ze szkicu J. Z. Jakubowskiego 

„Stefan Żeron1ski - życie i Clzieło" 

Od redakcji programu: Niezależnie od napisanego specjalnie 
na naszą prośbę artykułu prof. Jakubowskiego „Żeromski i Róża" 
przedrukowujemy dotyczące bezpośrednio „Róży" fragmenty szer
szego szkicu tegoż autora z wydanej pod jego reclakcją książki -
antologii źródeł pt. „Stefan Żeromski" (PZWS, Warszawa 1964). 

I wreszcie Róża, najpełniejszy obraz rewolucji 1903 
w literaturze polskiej, utwór, który nawiązuje do wielkiej 
tradycji dramatu romantycznego. Nie tylko dlatego, że sceny 
więzienne i sceny balu przypominają Dziadów część trze
cią. Jest w Róży wielki obrachunek ideowy z całym życiem 
społeczeństwa, jaki podejmował ongiś w swoich dramatach 
Słowacki. Egoizm i upodlenie klas posiadających, rozdarcie 
ruchu robotniczego na zwalczające się odłamy (namiętna 

dyskusja Czarowica i Zagozdy skupiona wokół sprawy 
rewolucji społecznej i walki o wyzwolenie narodowe), fakty 
zdrady i prowokacji wśród rewolucjonistów, rozpaczliwe 
wołania o ratunek, jakim jest w istocie wynalazek Dana -
promienie, które mają porazić wroga - oto splot różnorod
nych zagadnień wypełniających stronice Róży. Upadek re
wolucji postawił przed Żeromskim na nowo sprawę przy
szłości narodu. I tu wystąpiły znamienne dla Żeromskiego 
obawy i nadzieje, o których pisał później Julian Brun
-Bronowicz: 

„Przed wstrząsem rewolucyjnym odczuwał on żywioł 

życia jako coś molekularnie narastającego pod powloką co
dzienności. Przerażało go wewnętrzne nieopanowane prawo 
procesu mogącego tworzyć kształty potworne i nienawistne. 
Szukał jednakże dźwigni do opanowania tego procesu nie 
poza nim, lecz w nim rnmym. Wierzył, że znalazł · go w kla
sie robotniczej. Ruch robotniczy podmuchem swej mocy 
rozżarzy przekazaną mu iskrę wielkiej tradycji dziejowej 
i roznieci ją w jasny płomień. Lecz kiedy pożar przyszedł, 
Żeromski nie dojrzał w nim blasku umiłowanej idei. Sza
tan jakiś zamienił tę wymarzoną promienność w czerwień 

rozkiełznanych chuci, owinął ją w duszące dymy brutal
nych pożądań, wszystko zbrukał i spopielił. Żywioł potocz
nego życia przerażał swym utajonym, zagadkowym two
rzywem; żywioł rozpętany przejmował śmiertelną grozą. 

Przez krótką chwilę zdawało się, że sprawę ocali falanga 
„bojowców", że ciężką kurzawę i opary walki klasowej roz
świetli szlachetny błysk szabli wskrzeszonego żołnierza-
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-powstańca. Lecz „akcja zbrojna" forsowana metodą spisko
wą, bez związku z ruchem masowym, w atmosferze opada
jącej już fali rewolucyjnej stoczyła się w bagno moralnego 
rozprzężenia, pospolitego bandytyzmu i prowokacji. Nik
czemne zachowanie się Polski posiadającej dopełniło roz
paczy". 

Wcześniej jeszcze, po ukazaniu się Dziejów grzechu 
i Dumy o hetmanie stwierdził największy krytyk tych cza
sów, Stanisław Brzozowski, że Żeromskiego przerażała za
wsze „brutalna moc", że stąd rodziło się u niego „męczeń
skie posłannictwo", utopijna wiara w jednostki szlachetne 
i wyjątkowe, które podejmą trud wielkiej i sprawiedliwej 
reformy społecznej wbrew egoizmowi klas posiadających 

i dokonają aktu sprawiedliwości poza surowymi prawami 
walki rewolucyjnej. „Żeromski - pisał Brzozowski -
mówi o p o 1 s k i m c u d z i e bezgranicznego poświęcenia. 
Nie ma form dziejowych, które by mogły istnieć bez nie
ustannego poświęcenia, które je utrzymuje: ale znaczenie 
dziejowe poświęcenia zależne właśnie jest od wartości tych 
form, które są przez nie dźwigane. Polskie poświęcenie, za
stępujące wszelkie formy, jest tylko rozpaczliwym wysił

kiem stworzenia w jednej chwili tego, co tworzone musi być 
nieustannie". 

Ale Róża - idźmy dalej śladami rozważań Brzozowskie
go z jego późniejszego artykułu (do tego krytyka zawsze 
trzeba wracać, gdy mówimy o literaturze Młodej Polski) -
mówi nie tylko o tym, że społeczeństwo istnieje „mocą 

altruizmu i poświęcenia". Brzozowski słusznie ujrzał w dra
macie Żeromskiego coś więcej - przekonanie, że naród 
musi stać się konkretną historyczną siłą: 

„Róża w syntetycznym geście wyraża tę prawdę: przede 
wszystkim poczuć się narodem-potęgą. I w tym już jest 
krok naprzód: naród musi istnieć jako siła. Co nie istnieje 
jako siła, nie istnieje. Naród może powstać jedynie przez 
przeciwstawienie się istniejącemu, przez stwierdzenie czy
nem, że ma własną wolę i moc przeprowadzenia jej w dzie
jowej rzeczywistości. Nie ma siły, więc apel do międzyna
rodowego prawa, dziejowej etyki. I krok drugi. Kto chce 
narodu, chce warunków jego dziejowego istnienia. Potęga 
musi być rzeczywista, porażać wroga. Nie przez monotonny 
postęp, lecz przez umiejącą walczyć, a więc widzieć we 
wrogu wroga, zbiorową wolę, odradzają się narody". 

Brzozowski dostrzegł bardzo wnikliwie, że Róża jest 
jakby ścieraniem się różnych poglądów pisarza. Wiara 
w siłę poświęcenia i cudu spotyka się tu z przekonaniem, 
że tylko zorganizowana siła narodu może wywalczyć nie-
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podległość i sprawiedliwy porządek społeczny: 
„Polacy, musicie tworzyć moc, myśl wasza musi być 

organem jej narastania - mówi Katerla. 
Co więc czynić? 
»Geniusz człowieka wszystko może«, »cud się stanie«. 

Apel do cudu jest patentem na bezkrytyczność i to będzie 
miało działanie niewątpliwie. Nie troszczyć się, czy zdołamy 
żyć dziejowo, na jakim poziomie umiemy żyć. 

To wszystko załatwi natchnienie. Wynalazek Dana godzi 
na razie w krytycyzm myśli, w męskie, niezbędne, nieroz
wijane w Polsce siły duszy. Staje się zasłoną, poza którą 
będzie i nadal bezdziejowość". 

Zatrzymaliśmy się dłużej nad sądami Brzozowskiego, bo 
wydaje się, że właśnie one sięgnęły najgłębiej w złożony 

świat ideowych doświadczeń wielkiego pisarza. Do końca 
swojej drogi twórczej borykał się on z problemem losu 
narodu. Do końca powoływał do życia szlachetne jednostki, 
które siłą poświęcenia mają przynieść narodowi niepodle
głość a klasom uciemiężonym życie godne wolnego człowie
ka. Tak jest przecież i w tragedii pt. Sulkowski (r. 1910) 
i w wielkich powieściach współczesnych · - Uroda żyĆia 
(1912) i w trylogii Walka z szatanem (Nawracanie Judasza, 
Zamieć, Charitas, 1916-1919). Ale i do końca również od
czuwał niewystarczalność ofiarnej działalności szlachetnych 
jednostek i szukał siły, rzeczywistej siły historycznej, która 
mogłaby zrealizować dwie wielkie tęsknoty pisarza - nie
podległość i sprawiedliwy ustrój społeczny, wyzwolenie ludu 
z nędzy i ciemnoty. Dlatego z taką uwagą wpatrywał się 

w potężniejący ruch robotniczy, targany jednocześnie nie
pokojem o los narodu. „Przez szereg lat Żeromski znajdo
wał się u peryferii tego ruchu, nie mogąc się z nim zjednać, 
ani odeń oderwać". Dziś, z perspektywy czasu i rewolucji 
socjalistycznej, wyraźniej dostrzegamy sprzeczności i niepo
koje wielkiego pisarza. Ale byłoby uproszczeniem utrzymy
wać, iż Żeromski nie posiadał „wiary w siłę mas ludowych". 

Dzieła wielkiego pisarza nie należy odczytywać jedynie 
jako publikacji politycznej odważającej argumenty w •spo
sób dyskursywny. Historia, sama historia wypowiedziała 

głos ostatni i decydujący w owej dyskusji, jaką toczył nie
ustannie Żeromski na kartach swych książek, borykając się 
z problemem rewolucji i szukając utopijnych rozwiązań 

społecznych poza prawami walk klasowych. Dziś z dzieł 

Żeromskiego promieniuje przede wszystkim właśnie atmos
fera wiary w siłę i słusz:ność mas ludowych, w przykład 

wielkiego pisarstwa związanego naprawdę z narodem i jego 
najszlachetniejszymi tęsknotami. 
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Pisano niejednokrotnie o „żeromszczyźnie". Przez owo 
pogardliwe określenie rozumiano „typ sentymentalnego, cier
piętniczego przerostu uczuć społecznych" i zarazem „niedo
rozwój myśli i woli". Zapewne, dzieło Żeromskiego mu 
wiele stronic, które są - jak już pisaliśmy - aż przesycone 
egzaltacją. Zapewne rację miał Brzozowski i ci, którzy to 
za nim powtarzali, że pisarza przerażała „sama brutalność" 
i utrudniała mu rozumienie surowych praw historii. Ale to 
tylko jeden element jego twórczości, który przesłonił nad
miernie naprawdę złożony charakter bogatego świata myśli 
i uczuć pisarza. Przez całe dzieło Żeromskiego płynie nurt 
głębokiego niepokoju moralno-filozoficznego, zawieszonego 
nad zawsze żywym pytaniem o ~ens ludzkiego życia. Dziś, 

po wielu okrutnych doświadczeniach historii i ujawnionych 
w latach wojny i obozów koncentracyjnych przerażających 
prawd o człowieku, głębiej potrafimy zrozumieć niepokój 
i mękę pisarza w Róży i innych jego dziełach. 

JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

Kazimierz Wiśniak: Projekty kostiumów 



'sTEFANIA SEMPOŁOWSKA 

Ze wspomnień osobistych 

o Stefanie Żeromskim 
(fragment) 

Wróciłam do Warszawy w czasie rewolucji w jesieni 
1905 r. Były to dnie listopadowe. Robotnicy w całym pań
stwie rosyjskim, a więc i w Polsce pod zaborem rosyjskim, 
postanowili zmusić rząd carski do nadania obywatelom 
swobód politycznych - zmusić swoją siłą. W powszechnej 
zmowie przerwali całą pracę i w strajku trwali póty, dopóki 
rząd carski nie ustąpił i pewnych praw politycznych nie dał. 

Koleje, poczty, telegrafy, fabryki stały. Był to wielki 
strajk powszechny dla wywalczenia praw politycznych dla 
wszystkich. Strajk, któremu wszyscy w Polsce sprzyjali, 
pragnęli jego zwycięstwa, ale ofiarę największą ponosiła 

klasa robotnicza - strajkiem tym narażając się na głodowe 
dnie i tygodnie. Komitet Obywatelski w Warszawie zbierał 
pieniądze i pomoc dla strajkujących. Przedstawiciele robot
ników rozdzielali i roznosili je głodującym towarzyszom. 
Pracowałam w Komitecie Obywatelskim jako delegatka 
związków robotniczych. Razem z Bolesławem Prusem i kil
ku innymi obywatelami wydawałam robotniczym delegatom 
zapomogi dla dzielnic. Oni roznosili te zapomogi do miesz
kań podług spisów, składanych przez różne grupy i sto
warzyszenia robotnicze. W słotny dzień listopadowy wśród 
delegatów robotniczych zjawił się w biurze strajkowym 
Komitetu Obywatelskiego Stefan Żeromski - miał z jednym 
z robotników roznosić zapomogi w dzielnicy mokotowskiej. 
Mimo zakazu lekarza, mimo męczącego suchotniczego kaszlu, 
w zimny dzień jesienny listopada, przez błotne wówczas 
uliczki Mokotowa, chodził po ciemnych, wilgotnych izbach 
robotniczych, po suterenach, poddaszach i przybudówkach 
podmiejskich. On, pracownik pióra, nosił zapomogę straj
kową walczącym o swobodę pracownikom młotów i kielni. 
O zdrowie swoje nie pytał. Może gdzie w dzielnicy moko
towskiej żyje jeszcze i pamięta tę wę:lrówkę robotnik, pod 
którego opiekę oddałam wtedy, pełna niepokoju, nie dba
jącego o siebie wielkiego pisarza. 
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W 1908 r. zaaresztowano Żeromskiego. Stan jego zdro
wia był wówczas bardzo ciężki. Władze rosyjskie bały się, 

że śmierć w więzieniu znanego już w Europie pisarza może 
wywołać oburzenie całego cywilizowanego świata. Po kilku 
dniach wypuszczono go z więzienia. Ale te kilka dni prze
żytych w więzieniu ukazały oczom Żeromskiego niedolę 
i nędzę wię.źnia politycznego. 

Żeromski wobec obrazów takich nie poprzestawał na 
słowach, szukał czynu. W jego tece autorskiej leżał nie dru
kowany jeszcze rękopis. Mógł go sprzedać, dostać poważny 
fundusz tak potrzebny mu w chwili, gdy trzeba było kraj 
opuścić i iść na emigrację. Żeromski jednak nie zawahał 
się rękopisu Słowa o bandosie ofiarować Towarzystwu Po
mocy dla Więźniów Politycznych. Rękopis ten wydany zo
stał kosztem innego b. więźnia, a książka rozprzedana przy
niosła niemałą korzyść Towarzystwu Opieki nad Więzie
niami. 

STEF ANIA SEMPOŁOWSKA 

W X pawilonie Cytadeli warszawskiej 



WŁADYSLA W BRONIEWSKI 

Chór 

Róża 

Kiedyż uniesiem głów ponad zbroczone wezgłowie? 

(Żeromski) 

Idziemy pod mur Cytadeli 
otworzyć zapadłe mogily, 
odwiązać z ojcowskich gardzieli 
wisielczy powróz przegnily. 

Jęk w wichrze 

Chór 

Nie zwalony jest mur Cytadeli, 
na mogilach szalej porasta, 
nikt nocą krat nię wyłamał, 
ta sama krzywda, ta sama 
idzie z krzykiem na wsie i na miasta. 

Odgarniemy ziemię cmentarną, 
odnajdziemy ojcowskie kości, 
wydało śmiertelne ziarno 
dostojne zboże wolności. 

Jęk w wichrze 

Chór 
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Próżno siejemy głów ziarno, 
przepada ziarno w ugorach, 
pługi slów nie zorały gruntu, 
krzywda płodzi upiora buntu -
zaprzęgniemy do pługów upiora. 

Wisłą, wiatrami Mazowsza 
niech radość zaszumi nad nami! 
Pozdrawiamy cię, ziemio najdroższa 
prostymi slowami, łzami. 

Jęk w wichrze 

Chór 

Mila sercu ziemia Mazowsza, 
ale nad nią, jak wieko trumny, 
zatrzasnęła się czarna dola. 
Jęczy ziemia w bezlistnych topolach, 
Jęczy wiatr nadwiślański, szumny. 

Niech ta ziemia wiosnami zapomni 
krew zakrzepłą stokrotną warstwą, 
jasny dom niech zbudują bezdomni, 
niech z popiołów stanie mocarstwo! 

Jęk w wichrze 
W śród świata do śmierci bezdomni, 
po stokroć, po stokroć staniemy 
z gołymi szyjami pod zorzą, 
jak w czas żniwa dojrzale zboże, 
bujne złoto rodzinnej ziemi. 
Z żył otwartych na nowo w glebę 
niech żywica żywota przecieka -
wyrośniemy powszednim chlebem, 
wyrośniemy radością człowieka. 

Niech wicher nas rwie i lamie, 
niech kości jak ziarno rozsieje -
po stokroć wzejdziemy wiosnami, 
skrwawieni, bezdomni, sami, 
różą z serca Okrzei. 

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 
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Zasada opracowania tekstu 

Zasadą adaptacji jest wierność tekstowi rozumiana 
w ten sposób, że za niedopuszczalne uznaje się jakiekolwiek 
dodatki, natomiast za uprawnione uważa się prócz skrótów, 
koniecznych przy każdej próbie realizacji „Róży", prze
sunięcia kompozycyjne nie tylko obrazów dramatu, ale 
także i kolejności fragmentów dialogu. Skróty nie mają 
charakteru mechanicznego; można je określić raczej jako 
montaż dramaturgiczny, którego celem jest kondensacja 
warstwy dyskursywnej, wydobycie point, zaostrzenie sta
nowisk polemicznych. 

Akcja dramatu rozegrana jest na dwóch planach: real
nym i wizyjnym. Plan realny to scena badania Osta i Cza
rowica. W ten plan włączają się projekcje myśli Czarowica. 
Ich znakiem wywoławczym staje się Bożyszcze. W planie 
realnym istnieją wyrażnie dwa etapy czasowe: badanie 
Osta przy Czarowicu w części pierwszej i badanie Czaro
wica w części drugiej. Redukcji uległ wątek erotyczno-sen
tymentalny (sprawa Krystyny). Natomiast wyraziście po
winny w danej koncepcji układu tekstowego wystąpić wąt
ki patriotyczno-społeczne i moralistyczne (sprawa Anzelma), 
konflikt ideowych postaw w dialogu Zagozda - Czarowic, 
tragizm rozwarstwienia świadomości politycznej w scenie 
hali fabrycznej. Adaptacja, dążąc do ściszenia barokowego 
rozrostu liryki w tekście, nie rezygnuje jednak z posłużenia 
się napięciem lirycznym tam, gdzie ono staje się funkcjo
nalnie dodatnim elementem dzieła. 

Podporządkowanie wątku Krystyny nadrzędnej idei 
dramatu prowadzi w konsekwencji do rezygnacji z przed
stawienia zespołu fabularnego wiążącego się z postacią Be
nedykta. Scena odczytu z przeźroczami w szopie zostaje 
również skreślona, bo ma do pewnego stopnia charakter 
wtórny. To, co ma wyrazić w planie treści ideowych, za
wiera w sobie również scena balowa, a w szczegółach także 
scena w hali fabrycznej. Zupełnie poza nawiasem nie tylko 
tej, ale i wielu innych interpretacji kompozycyjnych „Róży" 
pozostaje scena Czarowica i Bożyszcza na włoskim wybrzeżu 
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(tzw. w nomenklaturze pełnego tekstu „Róży sprawa czwar
ta"). Natomfast ze sceny na szkolnym wzgórzu (sprawa 
szósta) adaptacja przyswaja sobie dwa epizody: Nastkę 

i Szczypiorka, a skreśla scenę z Olesiem i Michałkiem. 

Zakończenie dramatu jest rekapitulacją patriotycznej 
warstwy tekstu (liryczny obraz narodu - „białopienrl'ej 
brzozy"), lecz ponadto wydobywa z tekstu dzieła Żerom

skiego bardzo doniosły współcześnie problem odpowiedzial
ności twórcy za dzieło i jego konsekwencje, odpowiedzial
ności uczonego za skutki wynalazku, co ·jednak na zasadzie 
równania metaforycznego zawiera też zagadnienie odpowie
dzialności artysty za kształtowanie wyobraźni i uczucio
wości zbiorowej. 

Zakończenie „Róży", tak daleko odbiegające od tradycji 
inscenizacyjnych, staje się poniekąd kluczem do propono
wanej tu interpretacji. Powinno bowiem unaocznić przejś
cie problematyki dramatu z płaszczyzny narodowej na uni
wersalną. To, co nas dziś w dziele Żeromskiego najbardziej 
interesuje, określić można jako nową wartość poznawczą 
wewnątrz poetyki romańtycznej. „Róża", nie przestając być 
hołdem wobec bojowników przeszłości rewolucyjnej, mówi 
nam o żywej walce tych społeczeństw, które idą dziś tą 

drogą, jaką myśmy szli wczoraj. Nadaje to pracy teatru 
nad „Różą" akcent nie muzealny, lecz humanistyczny 
w najpełniejszym znaczeniu tego pojęcia. 

A.W. 
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LESŁAW EUST ACHIEWICZ 

Z dziejów scenicznych „Róży" 
Żeromski wydał „Różę" pod pseudonimem Józef Katerla. 

Podtytuł utworu określał jego formę literacką terminem 
„dramat niesceniczny". W dobie Młodej Polski, gdy teatr 
krakowski szczycił się już wielu realizacjami arcydzieł ro
mantyzmu polskiego i europejskiego, manifestacyjne pod
kreślenie „niesceniczności" bynajmniej nie musiało oznaczać 
przekonania o tym, że drzwi teatru na zawsze pozostaną 

dla „Róży" zamknięte. Żeromski odcinał się od bezpośred
niej nadziei na światło sceny częściowo zrażony literackimi 
niepowodzeniami swych wczesnych prób dramatycznych, 
częściowo zaś uwiedziony pokusami narracyjnego rozbudo
wywania wątków. „Róża" poza sz.erokim oddechem dialogu, 
który stale prz'ekracza kompozycyjne normy widowiska te
atralnego, zawiera w sobie autonomiczne frogmenty ulirycz
nionej prozy (np. opis koncertu Szczypiorka w zakończeniu 
„sprawy szóstej"). Pełnię blasku poetyckiego 'odnaleźć więc 
możemy tylko poprzez lekturę. „Niesceniczność" oznacza 
zatem nie to, że scena jest „niemożliwa", lecz to, że nie 
wystarcza, by objąć wszelki kształt wizji twórczej Żerom
skiego. 

Na pierwszą wielką próbę sceny czekała „Róża" kilka
naście lat - do roku 1926. Andrzej Pronaszko pozostawił 
w swych wspomnieniach o Żeromskim opis odwiedzin u pi
sarza na dzień przed jego śmiercią. Udał się do Żerom
skiego na Zamek wraz z Leonem Schillerem w związku 

z przygotowywaną dla Teatru im. Bogusławskiego insceni
zacją. W ten sposób „Róża" była jakby końcowym akordem 
świadomości pisarskiej swego twórcy. Według relacji Leona 
Schillera Żeromski od pierwszych dyskusji na temat wysta
wienia „Róży" w Teatrze im. Bogusławskiego zajmował sta
nowisko sceptyczne. Sądził, że zamiar reżyserski nie uda się, 
„wszystkie bowiem dotychczasowe próby zawiodły". Pisarz 
myślał oczywiście o próbach amatorskich (jak w roku 1922 
na scenie Ogniska Robotniczego w Warszawie na Lesznie). 
Innych przed rokiem 1926 nie było. 

5 marca 1926 odbyła się faktyczna prapremiera „Róży". 
Układ tekstu pochodził od Wilama Horzycy. Inscenizatorem 
i reżyserem był Leon Schiller, konstrukcja przestrzeni sce
nicznej była dziełem Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, 
muzyka L. M. Rogowskiego. Spektakl składał się z 9 ob
razów. Pierwszy - „Pod Cytadelą" - odpowiadał prolo-
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gowi książki, drugi - „Cela więzienna" - równał się 

„sprawie pierwszej" (Zagozda, Czarowic, Anzelm, wizja 
Krystyny), trzeci - „Biuro policji tajnej" - przynosił in 
extenso sprawę drugą, czwarty był powrotem do sytuacji 
celi więziennej, piąty ukazywał „Halę fabryczną" (a więc 

tzw. „obraz pierwszy" według nomenklatury używanej 

w pełnym, książkowym tekście), szósty prowadził widzów 
na „Bal", siódmy prredstawiał „Dwór" Czarowiców, ósmy -
„Wieś" (Nastka, Oleś, Michałek, Szczypiorek). Wreszcie obraz 
dziewiąty - „Droga" - spełniał funkcję epilogu. Insceniza
cja Schillera opuszczała zatem tylko scenę odczytu z przeż
roczami Grottgera w wiejskiej szopie (tzw. „obraz drugi'') , 
rozmowę Czarowica z Bożyszczem nad morzem („sprawa 
czwarta") i alpejską scenę rozmowy Dana z Bożyszczem 

(„sprawa siódma"). „I nie tych scen brakło w teatrze", pisał 
Boy-Żeleński. „Brakło... - i na to nie da się poradzić -
tych petitowych komentarzy autora, czasem kilkustronico
wych, które tworzą jak gdyby aurę powietrzą utworu. Two
rzą zarazem dekorację dramatu". 

Obsada „Róży" w roku 1926 przedstawiała się w głów

nych rolach następująco: Karol Adwentowicz (Czarowic), 
Irena Solska (Krystyna), Wacław Nowakowski (Bożyszcze), 

Kazimierz Justian (Anzelm), Jan Kurnakowicz (Dan), 
Aleksander Zelwerowicz (Naczelnik). Premiera została po
witana z szacunkiem i z entuzjazmem przez krytykę. Boy, 
wychodząc z łatwej asocjacji z „Dziadami", rozwinął porów
nanie w bardzo sugestywny sposób: 

„Byłoby krzywdą i falszem grywać „Dziady", a nie grać 
„Róży". Geniusz Mickiewicza uczyni! z więziennego epizodu 
wileńskiego wspanialy symbol polskiej martyrologii, ale 
jakże prostym, jakże dziecinnym był w życiu ów dramat 
w p1·ównaniu z tragediami, które czekaly naród. Garść mło
dzieży zaplątana wpół mimo woli w sztucznie rozdmuchaną 
sprawę, otoczona w więzieniu wspólczuciem i sympatią spo
łeczeństwa, widząca za murami ocalenie i - poza kilkoma 
ofiarami - powrót do życia, ach, gdybyż tylko tyle trzeba 
bylo wycierpieć! Porównajmy z nimi ostatnich bojowników, 
tych, co wydali caratowi śmiertelną walkę, w której więzie
nie i katorga byly nie epizodem, ale powszednim chlebem, 
a śmierć bezslowna i haniebna - kresem. Spoleczeństwo, 

poza garścią towarzyszów walki, obce jej i wrogie, widząc 
w jej szermierzach wrogów porządku. Rozlam i zamęt 

w duszy: od Mickiewicza sprawa skomplikowała się boleś

nie, mieszając w tragedię narodową porachunki spoleczne! 
Wypełzają z ciemności owe dwie siły, które zatrzymują, 

zohydzają walkę i czynią ją rozpaczliwym miotaniem się 
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w ciemnościach: z jednej strony kupiony ceną życia p r o
wokator, z drugiej strony korzystający z zamętu i foryto
wany przez rząd bandyta. Nie ma przyjaciela, towarzysza, 
któremu można by się zawierzyć: wczorajszy druh dziś może 
stal się szpiegiem. Któż mógl ręczyć za samego siebie! Jasny 
i prosty stosunek do społeczeństwa jakże stal się zawiły 

i bolesny!" 
Cały tekst recenzji Boya pisany jest w wysokiej tempe

raturze emocjonalnej, której nie tłumaczy sam przedmiot 
analizy, o ile nie uwzględnimy kontekstu historycznego. 
Teatralne rozbłyśnięcie „Róży" dokonało się w smudze żar
liwej dyskusji o „Przedwiośniu". 

z jeszcze większą pasją poszukiwacza tragicznych styg
matów obserwował Schillerowską „Różę" Karol Irzykow
ski. Cytując Brzozowskiego hołd składał scenie, w której 
storturowany Oset błaga dawnych towarzyszy, rozpozna
nych wśród szpiclów, „prz€z polską mowę" o pomoc dla 
dziecka. „święte słowo mu zanieść ... " 

Jest to jedna z najprzedziwniej niesamowitych i monu
mentalnych chwil, jakie kiedykolwiek zastygły w burszty
nie teatralnej ekspresji. Brzozowski w broszurze „Skarga 
to straszna. Rzecz o »Róży« Józefa Katerli" tak ją w roku 
1910 komentował: 

„Kiedyś po latach z tej modlitwy wznoszonej przez ka
towanego do szpiegów i oprawców, aby dziecko mu przed 
szpieg~stwem chronili, ze zdławionego zaklęcia na polską 
mowę wydobędzie się zrozumienie epoki, staną one za 
pomnik czasu. Z tych kilku wierszy przemówi jego groza. 
„Przez polską mowę!" Tyle pozostało jej tu władzy nad 
światem, ile go ma to wyplute wraz z krwią siowo nad tymi . 
ohydnymi duszami. Na dnie wężowej jamy modlitwa do 

wężów". 

Gdy zaś ciało Osta legnie w kurzu i krwi, szeptem an
tycznego chóru opadnie na nie widmo szubienicy, strach 
rzeczy ostatecznych jak w halucynacjach obsesyjnych rodem 
z Dostojewskiego. Boy scenę śledztwa nazwał zbyt okrutną, 
uznał ją za „omyłkę" teatru. Ale Boy-wolterianin ukształ

tował swą wrażliwość na optymistycznej mądrości francus
kiego Oświecenia. Można by mu polemicznie przeciwstawić 
słowa z „Horsztyńskiego": „Niech kobieta wycierpi słuchem, 
co inni wycierpieli ciałem!". - zastępując w układzie me
taforycznym kobietę przez młodzież, przez nową generację 
czy przez jakiś inny termin z zakresu pokolenia współczes
nej stabilizacji. 

Inscenizacja Schillera stała się wzorem dla innych 
przedstawień „Róży" w latach dwudziestych i trzydziestych. 
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Wystawiano „Różę" w Krakowie, Wilnie, Łodzi, Poznaniu , 
czasem z pewnymi skrótami czy uproszczeniami w stosun
ku do modelu, ale w ogólnym zarysie podobnie - jako 
dramat narodowy, oparty o poetykę romantyczną z nielicz
nymi inkrustacjami ekspresjonizmu. 

Sięgnął po „Różę" również film, w sposób jednak na 
tyle bezceremonialny, że wzbudził współcześnie (tj. w roku 
1936) zasadnicze protesty. Reżyserował „Różę" według sce
nariusza Anatola Sterna Józef Lejtes. Grali: Irena Eichle-. 
równa (Krystyna), Witold Zacharewicz (Czarowic), Stefan 
Jaracz (Oset), Dobiesław Damięcki (Dan), Bogusław Sam
borski (Benedykt), Michał Znicz (Anzelm). Wbrew tragicznej 
rewolucyjnej wymowie dzieła rozbudowano powierzchowne 
akcenty, deformując w ten sposób koncepcję ideową, a nie 
uzyskując estetycznego ekwiwalentu w sferze motywów 
psychologicznych. 

Od dawnych dziejów „Róży" dzieli nas już przeszło 

ćwierć wieku, ·od prapremiery inscenizacji Schillera więcej 
niż czterdzieści lat dynamicznych, bogatych w trudne do
świadczenia historii. Przez ten czas problematyka „Róży"' 

zyskała wymiary uniwersalne, przekroczyła barierę naro
dowej literatury i neoromantycznej tradycji. Po ekspery
mentalnym teatrze koszalińskim „Dialog", o którym wspo
mina Ewa Siemińska w rozprawie „Dzieje recepcji »Róży« 
Stefana Żeromskiego", podjął pałeczkę w sztafecie insce
nizacyjnej w roku 1964 Teatr Klasyczny w Warszawie. 
Adaptacja Zbigniewa Krawczykowskiego włączyła do grupy 
podstawowych scen epizod odczytu w szopie wiejskiej, zre
dukowała natomiast wątek Anzelma, przeciw czemu za
protestowali recenzenci przedstawienia. Wojciech Natanson 
zakończył sprawozdanie krytyczne melancholijną uwagą: 

„Dziwna to rzecz: »Różę« ogląda się u nas raz na 40 lat ... " 
Zamyka się koło refleksyjne. Boy w roku 1926 postawił 

tezę: trzeba grać „Różę" tąk jak grywa się „Dziady'', Na
tanson w roku 1964 wskazał na złudny charakter tego 
dezyderatu. Prawda majaczy gdzieś pomiędzy tymi stwier
dzeniami. Bez względu na większy stopień historycznego 
skomplikowania „Róża" w hierarchii literackiej nie stanie 
obok „Dziadów", bo jest mniej celna choćby w warstwie 
słownej. Ale „Róża" jest jak ów posążek brzydkiego Sylena, 
w którego wnętrzu ukrywa się wizerunek bóstwa. Amor
ficzność formy kompozycyjnej, barokowa retoryka dialo
gów - to są zewnętrzne chropawe łuski. Trzeba je zdzierać 
w upartej, nieefektownej pracy nad tekstem. Są bowiem ze 
świata wczorajszej estetyki tak jak pewne modernistyczne 
rysy w psychologii postaci. Pod nimi wszakże kryje się nie 
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odrzucona jeszcze przez historię prawda o heroizmie i po
dłości, o cierpieniu i walce, o odpowiedzialności uczonego, 
artysty i żołnierza za każdy czyn i każdą myśl. Tej prawdzie 
teatr chce dać wyraz, chce uchwycić migotliwą falę poezji, 
która przechodzi od lirycznej ballady Zagozdy o więzieniach, 
buntach i ucieczkach do niemal surrealistycznej groteski 
Nastki i Szczypiorka, od szarpiącej dialektyki rozmowy 
Bożyszcza z Anzelmem do wysublimowanej lapidarności 

dialogu Bożyszcze-Dan, od emocjonalnej wieloznaczności 

zjawy Krystyny do realizmu scen balowych i rubasznej, 
flamandzkiej rodzajowości szpiclów. 

To bogactwo, bujność wyobraźni języka, gęstość dżungli 
nastrojów, przenikliwość analitycznego obnażenia ludzkie j 
psychiki, ciemna gorycz obserwacji społeczne j - pozwalają 

przypuszczać, że „Róża" w swych dalszych dziejach sce
nicznych będzie przeżywać nowe metamorfozy częściej niż 

w cyklach czterdziestoletnich. 

LESŁAW EUSTACHIEWICZ 

Demonstracja uliczna w Krakowie 

JULIAN TUWIM 

Z „K wiatów polskich" 
... Ulica czarna, w oczach czarno 
Jakby się cale miasto wparlo 
Między dwa rzędy szarych domów, 
I z oki en krzy k , i tlok z balkonów 
W jedną się czarną wrzawę z lewa, 
I domy, oblepione mrowiem, 
Idą, dach w dach i glowa w głowę 
Dumnym pochodem trzypiętrowym 
I już kolysze się nasz dom, 
I plynie, morzem uniesiony, 
A za sztandarem ciągnie śpiew: 

„ Niesie on 
zem sty grom 

ludu gniew, 
Przyszłości rzucając siew, 
A kolor jego jest czerwony, 
Bo na nim robotnicza krew, 
Bo na nim robonicza krew".„ 

Potem do bram wnosili stróże 
Zwłoki bojowców i soldatów, 
Zostaly po nich krwi kałuże: 
Lepka purpura łódzkich kwiatów. 
Najpierw je wodą polewano, 
Potem je piaskiem przy sypano, 
N a.zajutrz zaś pędziły po nich 
Wprzężone w pary świetnych koni 
Powozy panów fabrykantów, 
Panów prezesów i bogaczy, 
Pa łaców, banków i brylantów. 

JULIAN TUWIM 



Rewizja uliczna w Warszawie 1905 

HANNA OSIŃSKA 

Inscenizacje „Róży" 
26 VII 1914 Zalrnpane, Koło Dramatyczne Sekcji Przyjaciół Zako

panego w sali „Morskiego Oka". Fragmenty (Sprawa druga -
Biuro policji tajnej i Obraz trzeci Sprawy pierwszej Sala 
balowa). Reżyseria - K. Adwentowicz. Dekoracje - A. Prc
caj!owicz. 
Czarowic - K. Adwentowicz. Reszta obsady nieznana. 

1922 warszawa, scena Ogniska Robotniczego na Lesznie. Układ 

tekstu, reżyseria, obsada - nieznane. 

1926 Łódź, Scena Robotnicza. Fragment (Sprawa druga - Biuro 
policji tajnej). Reżyseria i scenografia - W. Wandurski. 

Łódź, Teatr Robotniczy Towarzystwa Uniwersytetów Robotni 
czych „Studio" (prawdopqobnie przeniesiono tutaj s pektakl 
w. Wandurskiego) . 
Obsada nieznana. 

21 Il 1926 Warszawa, Robotniczy zespól Amatorski „Studio" w sa li 
Domu Robotniczego (akademia ku czci „Proletariatu"). ł' rag„ 

ment (Sprawy drugiej - Biuro policji tajnej). 
Obsada nieznana. 

5 lll 1926 Warszawa, Teatr im. \V, Bogusławskiego. Układ tekstu -
W. Horzyca (Dramat w dziewięciu Sprawach: I. Pod Cyta ·· 
delą; II. Cela więzienna; III . Biuro policji tajne j; IV. Cel& 
więzienna; V. Hala fabryczna; VI. Bal; VIII. Wieś; IX. Droga). 
Inscenizacja i reżyseria - L. Schiller. Rozbudowa sceny -
A. Pronaszko, z. Pronaszko. Muzyka - L. M. Rogowski. 
Bożyszcze - w. Nowakowski, Anzelm - K. Justian, żotnierz 

rosyjski - E. Poreda, Czarowic - K. Adwentowicz, Krysty
na - I . Solska, Dan - J. Kurnakowicz, Zagozda - J. Lubicz· 
-Lisowski, Oset - J. Bonecki, Naczelnik - A. Zelwerowicz, 
Chrypa - E. Solarski, Flańtus - W. Wolski, Stasiek -
W. Krasnowiecki, Szlachcic J. Szyndler, Pitagoras 
M. Szacki, Hilary - W. Arnoldt, Dąsik - E. Biernacki, 
Lejba - J. Micir1ski, żołnierz pierwszy - E. Poreda, żolnierz 
drugi - M. Jankiewicz, Mówca pierwszy - W. Wybrar1ski, 
Mówca drugi - R. Wasielewski, Mówca trzeci - J. Szyndler, 
Mówca czwarty - W. Krasnowiecki, Mówca piąty - E. So
larski, Mówca szósty - \V, Arnoldt, Mówca siódmy - M. Sza
cki, Mówca ósmy - z. Karczewski, Postać - A. Borska, 
Ułan - R. Wasielewski, Rewolucja - z. Życzkowska, Skaza
niec - ••*, Chochoł - E. Poreda, Pan pierwszy - Kurnako
wicz, Pan drugi - s. Janicki, Pan trzeci - W. Wolski, Pan 
czwarty - M. Szacki, Pan piąty - Z . Karczewski, Pan szó
sty - W. Arnołdt, Redaktor Slaz - M. Zoner, Dama 
E. Wodzińska, Dama w masce - z. Jakubowska, Benedykt -
T . Białkowski, Szczypiorek - M. Bay-Rydzewski, Oleś -
E. Kuncewiczówna, Michałek - M. Balcerkiewiczówna, Na
stka - E. Drabikówna, Grześ - J. Lubicz-Lisowski, Oficer 
rosyjski - z . Karczewski. 
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2j IX 1926 Lódź, Teatr Miejski. Układ tekstu - W. Horzyca i L. 
Schiller. Reżyseria - M. Szpakiewicz. Dekoracje - K. Mac
kie wicz. Muzyka - L. M. Rogowski. 
Anzelm - J. Woskowski, Bożyszcze - T. Białoszczyński, żoł
nierz - R. Kieliszczyk, Dan - K. Tatarkiewicz, Zagozda - · 
A. Wojdan, Czarowic - M, Szpakiewicz, Krystyna - I. Koz
łowska (E. Dziewońska), Oset - S . Jankowski, Naczelnik -
w. Krasnowiecki, Hilary .:_ T. Żeromski, Flańtus - S. Gro
licki, Lejba - M. Znicz, Stasiek - M. Szacki, Chrypa -
K. Szubert, Pitagoras - J. Pelszyk, Dąsik - J. Mroziński, 

Szlachcic - T . Krotke, żołnierz pierwszy - R. Kieliszczyk, 
żołnierz drugi - K. Łabędzki, żołnierz trzeci - •••, Żołnierz 
czwarty - w. Matuszkiewicz, Policjant - ' ' '. Zagozda -
A. Wojdan, Mówca pierwszy - K . Fabisiak, Mówca drugi -
W. Gurynowicz, Mówca trzeci - A. Wojdan, Mówca czwarty 
- z. Wilczkowski, Mówca piąty - T. Żeromski, Mówca szó·· 
sty - M. Szacki, Mówca siódmy - A. Kliszewski, Dama -
w. Jerzmanowska, Ułan - R. Kieliszczyk, Rewolucja - W. 
Niedziałkowska, Skazaniec - •••, Chochoł - A. Wojdan, Dama 
w masce - W. Jakubińska, Pan pierwszy - L. Krzemieński, 

Pan drugi - J. Mroziński , Pan trzeci - K. Fabisiak, Pan 
czwarty - S. Gralicki, Pan piąty - J. Bielicz, Pan szósty -
K. Matuszkiewicz, Redaktor Slaz - K. Szubert, Benedykt -
W. Ziembiński, Szczypiorek - W. Ryszkowski, Oleś - Z. Ta
tarkiewiczówna, Michałek - A. Bulkowska, Nastka - M. Dę
bicka, Grześ K . Fabisiak, Oficer rosyjski - L. Krze
mier1ski. 

21 I 1927 Lwów, Teatr wielki. Układ tekstu - W. Horzyca . Reży
seria - J. Strachocki. Scenografia - z_ Balk. Muzyka 
Leszczyr1ski. 
Czarowic - J. Strac~10cki. Anzelm - J. Guttner, Naczelnik 
E. Barwiński, Oset - J . Szyndler, Krystyna - A. Halska, 
Benedykt - Obornicki, Szczypiorek - W. Ratschka, Micha
łek - B. Dąbrowski, Nastka - Wołoszynowska, Oleś 

r. Ładosiówna. Reszta obsady nieznana. 

8 IX 1928 Kraków, Teatr Miejski im. J. Słowackiego. Układ sceni
czny - w. Horzyca. Reżyseria - z. Nowakowski, Dekora
cj e - M. Różar1ski. Muzyka - K. Meyerhold. Bożyszcze -
W. Surzyński , Czarowic - B. Dąbrowski, Zagozda - T. Bur
natowicz, Dan - z. Ziembiński, Anzelm - w. Krasnowiccki, 
Benedykt z. Kulakowski, szczypiorek W. Neubelt, 
Grześ - w. Kaczmarski, Naczelnik - J. Leliwa, Oleś - L. 
Miodor1ska, Michałek - s. Kostecka, Oset - W. Kaczmarski, 
Hilary - W. Szymborski, Chrypa - L. Komarnicki, Dąsik -
W. Miarczyński, Pitagoras - S. Turski, Szlachcic - R . Kier
czyński, Stasiek - J. Klimaszewski, Flańtus - J . Łubia

kowski, Lejba s . Milski, Panowie - T. Burnatowicz, 
R. Kierczyński, S. Kwaskowski, J. Mazanek, S. Milski, Z. 
Ziembir1ski, Robotnicy - W. Miarczyr1ski, s . Turski, F. Wy
socki, J . Klimaszewski, s. Kwiatkowski, J. Łubiakowski, 

E. Kostrzewa, Krystyna - z. Jaroszewska, Nasika - M. Bed„ 
narska, Dama w wieku - z . Zalewska. 

24 X 1931 Wilno, Teatr Miejski na Pohulance. Układ tekstu 
w. Horzyca. Reżyseria - M. Szpakiewicz. Scenografia 
W. Makojnik. 
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Cza rowic - M. Wyrzykowski, Anzelm - M. Szpakiewicz, 
Zagozda - Wasilewski, Dan - S. Jaśkiewicz, ·Naczelnik -
K. Wyrwicz, Szczypiorek - L. Wołłejko, Krystyna - Szpa
kie wiczowa. Reszta obsady nieznana . 

Xll 1931 Sosnowiec, Teatr Miejski. Reżyseria i scenografia -
J . Gołaszewski. Opracowanie muzyczne - B. Horowicz. Cza
rowic - Szafrar1ski, Bożyszcze - J. Gołaszewski, Anzelm -
B. Horowicz, Ose t - s. Brem, Naczelnik - Tar1ski, Bene
dykt - Polański, Krystyna - Tańska. Reszta obsady nie
znana. [Il XI 1937 - wznowienie tej inscenizacji w cyklu 
przedstawień dla młodzieży). 

27 I 1932 Warszawa, Teatr im. S. Zeromskiego. Fragmenty (Spo
wiedź Anzelma wg Prologu. Cela więzienna wg Sprawy 
pie rwszej, Obrazek z pracy nauczyciela szkoły ludowej wg 
Sprawy szóstej) . Inscenizacja i reżyseria - I. Solska, I. Gall. 
Muzyka - Cz. Gadomski, R . Palester. Czarowic - H. Rozma
rynowski, Anzelm - s. Brem, Bożyszcze - E. Snay, żołnierz 
- W. Arnoldt, Krystyna - J. Sokolicz, Nastka - J. Kopi
jowska, Oleś i Michałek - •••. Reszta obsady nieznana. 

11 XI 1932 Częstochowa, Teatr Kameralny (akademia z okazji ro
cznicy odzyskania niepodległości). Tekst wg wersji z 27 I 1932 
w Teatrze im. s. Żeromskiego na Żoliborzu w Warszawie . 
Inscenizacja, reżyseria i scenografia - I . Gall . 
Czarowic - W. Ziembiński, Krystyna - H. Gallowa, Anzelm 
- S. Brem, Bożyszcze - Ceranka-Poznar1ska, Zagozda -
Piotrowski, Szczypiorek ~ s. Dąbicz, Nastka - J . Kopijow
ska, Oleś i Michałek - ••-. Reszta obsady nieznana. 

31 III 1933 \Varszawa, Teatr im. S. Zeromskiego. Tekst prawdopo
dobnie wg wersji z 27 I 1932. Reżyseria - K. Benda (wg „Ga
zety Warszawskiej") lub W. Ziembiński (wg „Robotnika") . 
Czarowic - \V. Ziembiński. Reszta obsady nieznana. 

11 XI 1936 Poznań, Teatr Nowy. Układ tekstu - J. Balicki (Poe ma t 
dramatyczny w sześciu obrazac h : Prolog: Pod murami Cyta
deli, Obraz I - Więzienie, Obraz II - Ochrana, Obraz III -
Więzienie, Obraz IV - Ogród, Obraz V - Na wsi). Insceni
zacja i budowa sceny J. J. Baliccy. Reżyseria - N. Młodzie
jowska . Ilustracja muzyczna - J. Młodziejowski. 
Bożyszcze - K . Przystański, Anzelm - S . Brem, żołnierz 
R. Piotrowski, Czarowic - J. Lubicz-Lisowski, Zagozda 
R. Piotrowski, Oset - J. Balicki. Naczelnik ochrany - R. 
Wasilewski, Szpiedzy - M. Dowmunt, J. Jaroń, T. Łuczak, 

T. Piotrowski, S. Smoczyr1ski, S. Sojecki, Krystyna - J. za
klicka, Szczypiorek - S. Purzycki, Nasika - I. Kwiatkowska, 
Oleś i Michałek - •••. 

28 I 1937 Lódź, Teatr Miejski. Układ tekstu - H. Szletyński (Pro
log : Pod murami więzienia, Część I. Hala fabryczna i sala 
balowa, Część II. Więzienie, Część III. Wieś i dwór, Epilog. 
Droga). Inscenizacja i reżyseria - H. Szletyński. Dekoracje -
K. Mackiewicz. Kierownictwo muzyczne - B. Szmirgeld (mu
zyka oparta na motywach Beethovena i Chopina). 
Bożyszcze - J. Smay, Anzelm - J. Winawer, żołnierz .rosyj
ski - "*, Czarowic - T. Białoszczyr1ski, Robotnik 1 - w. 
Matuszkiewicz, Robotnik II - Z'. Stróżewski, Robotnik III -
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M. Nowak, Robotnik IV - W. Modrzyński, Robotnik V -
j, Krell, Robotnik VI - K. Dejunowicz, Robotnik VII - J. 
Ciechanowski, Robotnik VIII - Cz. Kulak, Pan I - Cz. Ka
linowski, Pan II - J. Mroziński, Pan III - T. Kondrat, Pan 
IV - K. Karwin, Pan V - s. Sipiński, Dama - z. Topolska. 
Dziennikarz Slaz - A. Górecki, Postać w czarnym płasz

czu - •••, Postać ułana polskiego - Cz. Kulak, Postać ze 
złamanym skrzydłem - D. Malejówna, Postać wisielca - •••, 
Naczelnik - H. Szletyński, Agent Pitagoras - M. Nowak, 
Agent Dąsik - J. Krell, Agent Flańtus - s. Sipiński, Agent 
Lejba - T. Kondrat, Agent Chrypa - J. Mroziński, Agent 
Hilary - Z. Stróżewski, Agent Stasiek - K. Łabędzki, Agent 
Szlachcic - K. Korwin, Oset - W. Matuszkiewicz, Zagozda -
W. Modrzeński, Dan - K. Dejunowicz, Krystyna - K. Ank
wicz-Szyjkowska, Nastka - A. Połomska, Benedykt - cz. 
Kalinowski, Oficer - K. Korwin, Grześ - Cz. Kulak. 

18 lV 1961 Koszalin, Teatr Propozycji „Dialog". Fragmenty (Prolog, 
Sprawa pierwsza, druga, trzecia). Opracowanie dramaturgiczne 
i reżyseria - H. Rodkiewicz. Muzyka - K. Szymanowski 
(Stabat Mater i III Symfonia). Opracowanie muzyczne -
A. Chmielewski. 
Bożyszcze - A. Domin, Chór - J. Antoniewicz, K. Bejnaro
wicz, A. Dąbrowski, W. Dąbrowski, T . Dlużniewski, A. Domin, 
J. Domin, J. Giemza, K. Matuszak, T. Mielniczuk, E . Radliń
ski, T. Stobiecki, Z. Woźniak, Żołnierz moskiewski - T. Miel
niczuk, Anzelm - J. Domin, . Naczelnik - J. Antoniewicz, 
K. Bejnarowicz, Czarowic - W. Dąbrowski, Oset K. Ma
tuszak, Agenci - A. Dąbrowski, T. Dłużniewski, J. Domin, 
J. Giemza, E. Radliński, T. Stobiecki, z. Woźniak. 

30 V 1964 warszawa, Teatr Klasyczny. Adaptacja - z. Krawczy
kowski (Prolog, Sprawa Pierwsza: Aleja, Sprawa Druga: Cela 
więzienna, Obraz Pierwszy: Hala fabryczna, Obraz Trzeci: 
Wielka Sala Balowa, Sprawa Trzecia: Biuro w Policji Tajnej, 
Sprawa Czwarta: Stary Park, Sprawa Piąta: Płaskowzgórze, 

Epilog). Inscenizacja i reżyseria - I. Babel. Scenografia -
K. Pankiewicz. Muzyka - A. Bloch. Plastyka ruchu - W. 
Szczuka. 
Jęk wichru - B. Michalski, Sniegowy Wąż I - J. Nalber
czak, Sniegowy Wąż II - W. Sadowy, Głos - H. Norowicz, 
Bożyszcze - z. Maciejewski, żołnierz - K. Dębicki, Kry
styna - A. Ciepielewska, Czarowic - S. Niwiński, Anzelm 
R. Pietruski, Robotnik I - J. Nalberczak, Robotnik II 
w. Janecki, Robotnik III - L. Łochowski, Robotnik IV 
w. Kwaskowski, Robotnik V - w. Kowalski, Robotnik VI 
B. Hussakowski, Robotnik VII - T. Grabowski, Robotnik 
VIII - W. zagórski, Prelegent - E. Wieczorkiewicz, Ko
bieta I - A. Rostkowska, Kobieta II - J . Kurylukówna, Ko
bieta III - H. Parysiewicz, Kuba - Z. Prus, Murarz - S. 
Butkiewi.cz, Malarz - C. Roszkowski, Grześ - B. Hussa
kowski, Pani w wieku - E. Łabuńska, Panna I - I. Inato
wicz, Panna II - I. Szurowska, Pan I - z. Rzuchowski, 
Pan II - A. Bogucki, Pan III - R. Kierczyński, Pan IV -
W. Szklarski, Aktorka - H. Norowicz, Aktor - Z. Kęstowicz, 
Dziennikarz Slaz - K. Brodzikowski, Pan Starszy - A. Ło

dziński, Pan Roztargniony - S. Malatyński, M.odzieniec Zło-

śliwy - B. Michalski, Szpicel I - J. Kozakiewicz, Szpicel II -
Z. Prus, Szpicel III - J. Januszewicz, Szpicel IV - T. Gra
bowski, Szpicel V - W. Zagórski, Chrypa - T. Chmielewski, 
Naczelnik - J. Kaliszewski, Oset - J. Nalberczak, żołnierz I 
K. Dębicki, żolnierz Il - J. Bokota, Benedykt - W. Głąbik, 

Dan - W . Szklarski, Głos I - H . Norowicz, Głos II -
W. Sadowy. 

Teatralne dzieje „Róży" są znaĆznie bogatsze mz się za
zwyczaj przypuszcza. Krytycy, piszący na temat przedsta
wienia w warszawskim Teatrze Klasycznym w roku 1964, 
powołują się tylko na jedną inscenizację: Leona Schillera 
w Teatrze im. Bogusławskiego; Ludwik Simon w „Biblio
grafii dramatu polskiego" wymienia siedem inscenizacji; 
tymczasem było ich - jak wskazuje powyższe zestawie
nie - co najmniej siedemnaście. Istnieje bowiem możliwość, 
że poza wymienionymi przez nas przedstawieniami insce
nizowano „Różę" w okresie dwudziestolecia międzywojen
nego w którymś z mniej znanych teatrów prowincjonal
/.iych. 

W dziejach inscenizacji „Róży" można zaobserwować 

kilka wyraźnych etapów, uzależnionych przede wszystkim 
od rozwoju poszczególnych .form sztuki teatralnej. Od mo-

. mentu wydania utworu (1909) do czasu inscenizacji w Te
atrze im. Bogusławskiego (1926) dyrekcje teatrów straszyło 
widmo „niesceniczności" dramatu Żeromskiego. Konserwa
tyzm formy teatralnej, panowanie konwencji dziewiętna

stowiecznego realizmu i iluzjonizmu w reżyserii i sceno
grafii oraz związanego z nim ściśle aktorstwa typu 
„psychologizującego analityka", ciągle opóźniały termin pra
premiery. Nie jest też dziełem przypadku, że - w tej 
sytuacji - na fakt pierwszych inscenizacji „Róży" (oczy
wiście we „fragmentach") odważyły się mniej zakostniałe, 

chociaż pracujące w nieporównanie skromniejszych wa
runkach niż teatry zawodowe - sceny amatorskie: Kolo 
Dramatyczne Sekcji Przyjaciół Zakopanego, Scena Robot
nicza i Teatr Robotniczy „Studio" w Łodzi oraz Zespół 

Robotniczy „Studio" w Warszawie. 
Działalność Sceny Robotniczej w Łodzi wiąże się nie

rozerwalnie z postacią Witolda Wandurskiego, który spra
wuje tutaj obowiązki organizatora i teoretyka teatru, 
dramaturga, reżysera i scenografa . Jeżeli Scena Robotnicza 
w Łodzi mogła się poszczycić znacznie większymi osiągnię
ciami niż którykolwiek z działających wówczas teatrów 
robotniczych, to było to przede wszystkim zasługą samego 
Wandurskiego, który propagując nowy repertuar stosował 
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zarazem nowoczesne metody inscenizacyjne, korespondujące 
z poszukiwaniami rewolucyjnego teatru radzieckiego (prze
de wszystkim: W. Meyerhold, „Proletkult"), niemieckiegq 
(E. Piscator) i czeskiego (J. Honzl). Mimo trudności finan
sowych, lokalowych i cenzuralnych, zespół Sceny Robotni
czej dopracowywał się nowych inscenizacji, którymi były 

m.in.: „Róża" Broniewskiego, „Inwalidzi" Standego i frag
menty „Róży" Żeromskiego. Ze względu na brak stałego 

pomieszczenia upraszczano do minimum scenografię, za
stępując ją tylko koniecznymi rekwizytami (drabina, tabo
ret, trapez gimnastyczny); w ten sposób powstawała tu -
z konieczności i ograniczenia - kompozycja przestrzenna 
bliska ideom konstruktywizmu. Przedstawienie „Róży" 

w Teatrze Robotniczym „Studio" w Łodzi, o którym wła
ściwie nic pewnego nie wiadomo (poza faktem, że się 

odbyło), jest prawdopodobnie przeniesionym spektaklem 
Wandurskiego, przygotowanym trochę wcześniej na Scenie 
Robotniczej. 

Charakterystyczne, że sceny amatorskie - podobnie jak 
tsatry zawodowe - ciągle zderzały się z opinią o „nie
sceniczności" dramatu Żeromskiego; dlatego wystawiały one 
przede wszystkim te fragmenty „Róży", które tradycyjnie 
uznawano za najbardziej „sceniczne". O wyborze „dramatu 
niescenicznego" przez. Sceny Robotnicze decydował - jak 
się wydaje - fakt, że scena „Biuro policji tajnej" brzmiała 
jako wyraźna aluzja do ówczesnej sytuacji społecznej. 

Pierwsze inscenizacje nie zawsze mogły zadowalać -
z uzasadnionych powodów - pod względem artystycznym, 
ale też nie sprawy artystyczne decydowały o podjęciu 

„Róży" przez te teatry. W każdym razie zasługa amator
skich zespołów w przełamywaniu nieprzenikalnych dotąd 

granic między teatrem a dziełem dramatycznym Żerom
skiego wydaje się nie podlegać dyskusji. 

Inscenizacja „Róży" w Teatrze im. Bogusławskiego 

otwiera drugi okres jej teatralnego życia. Wilam Horzyca 
i Leon Schiller poszukiwali wówczas konsekwentnie, z prze
korą buntowników i nowatorów, odpowiedniej formy tea
tralnej dla inscenizacji polskiego dramatu romantycznego 
i neoromantycznego. Poszukiwanie własnego stylu teatral
nego w kategoriach „Polskiego Teatru Monumentalnego", 
wyprowadzonego z idei Mickiewicza i Wyspiańskiego, spra
wiło, że twórcza konfrontacja z nim tekstu Żeromskiego 
zrodziła w rezultacie jedno z najwybitniejszych dzieł w hi
storii współczesnego teatru polskiego i na przestrzeni całej 
działalności inscenizacyjna-reżyserskiej Schillera. Niewąt

pliwa jest tutaj także zasługa Andrzeja i Zbigniewa Pro-
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naszków, których nowatorska w1zJa plastyczna znalazła 

w „Róży" niezwykle silne źródło twórczej inspiracji. Nic 
też dziwnego, że „dramat niesceniczny" Żeromskiego zna
lazł wówczas najbardziej odpowiedni kłlztałt teatralny 
właśnie w awangardowym Teatrze im. Bogusławskiego. 
Obok trzech Schillerowskich inscenizacji „niescenicznych" 
dramatów, którymi były: „Opowieść zimowa" Szekspira, 
„Nieboska komedia" Krasińskiego i „Achilleis" Wyspiań

skiego, było to najbardziej reprezentatywne przedstawienie 
w tym teatrze. Przedstawienie to było zarazem wyzwa
niem. 

Zastanawiające wydają się p-aralele pomiędzy kierun
kiem poszukiwań inscenizatorów „Róży" w Teatrze im. Bo
gusławskiego a poszukiwaniami czołowych twórców Wiel
kiej Reformy, w szczególności: E. G. Craiga, A. Appii, 
R. Wagnera, E. Piscatora, W. Meyerholda. Inspiracje te 
odnoszą się zresztą nie tylko do inscenizacji warszawskie.i, 
lecz - w postaci mniej lub bardziej złagodzonej - do 
wszystkich tych realizacji teatralnych „Róży", które zna
lazły się w kręgu jej oddziaływań (Łódź 1926; Lwów 1927; 
Kraków 1928; Wilno 1931; Sosnowiec 1932). Schillerowska 
inscenizacja wywierała przez pewien okres swoje piętno 

na zdolnych i ambitnych, ale mniej twórczych reżyserach, 
którzy nie potrafili wyrw.ać się z kręgu jej działania. Kry
tyka lwowska pisała nawet wprost o „kopii przedstawienia 
w Teatrze im. Bogusławskiego". 

Realizacja fragmentów „Róży" w Teatrze im. Żerom
skiego na Żoliborzu (1932) i'Ozpoczyna następny okres tea·· 
tralnych dziejów „Róży", który zakończy łódzka inscenizacja 
Szletyńskiego (1937). Inscenizację „Róży" w Teatrze im. 
Żeromskiego - opierającym się na własnych siłach i nie 
posiadającym odpowiednich warunków egzystencji - na
leży traktować jako śmiałą próbę eksperymentu artystycz
nego. „Duża ilość drzwi - napisze potem Irena Solska -
ułatwiała rozplanowanie sytuacji, balkon nad częścią sceny 
mógł być także wyzyskany. W „Róży" („.) wielką odgrywał 

rolę: na balkonie rządził Palester i Gadomski oraz chóry 
zespolone z muzyką i niepokojem w przyrodzie I aktu". 

W łódzkiej inscenizacji z roku 1937 nowe opracowanie 
tekstu miało - zdaniem inscenizatora - uczynić dramat 
Żeromskiego bardziej czytelnym dla widzów, a jednocześnie 
nadać teatralnej „Róży" dynamikę dramatyczną. Poprze
dzający premierę odczyt Wandy Wasilewskiej nadał insce
nizacji w Teatrze Miejskim charakter wyrażnego opowie
dzenia się w przybierającej aktualnie na sile walce 
klasowej. 
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Zdecydowanym zwrotem do anachronicznej już kon
wencji dziewiętnastowiecznego iluzjonizmu była poznańska 
realizacja „Róży" w Teatrze Nowym, schlebiająca gustom 
i poglą?om drobnomieszczańskiego widza. Warto przy tym 
zaznaczyć, że zaTówno częstochowska inscenizacja z roku 
1933, oparta o przedstawienie Teatru im. Żeromskiego na 
Żoliborzu, jak i poznańska z roku 1936 miały charakter 
okolicznościowy i związane były z rocznicą odzyskania nie~ 
podległości. 

Po wojnie pierwszą próbę inscenizacji fragmentów 
„Róży" podjął dopiero w roku 1961 Teatr Propozycji „Dia
log" z Koszalina, który właśnie za tę realizację otrzymał 

nagrodę na Pierwszym Ogólnopolskim Festiwalu Amator
skich Teatrów Poezji. W roku 1964, przeszło ćwierć wieku 
po ostatniej inscenizacji „Róży" w teatrze zawodowym, 
wystawił „dramat niesceniczny" Żeromskiego w adaptacji 
Z. Krawczykowskiego, w inscenizacji I. Babel i scenografii 
K. Pankiewicza, warszawski Teatr Klasyczny. 

„Współczesna inscenizacja »Róży« - pisał Tadeusz 
Drewnowski w roku 1959 - jest- zadaniem najbardziej 
nęcącym i najbardziej ambitnym" a Leon Schiller twierdził, 
że „nowe opracowanie »Różyce ocaliłoby dla naszego teatra 
jeszcze jedno ogniwo jego postępowych dziejów. Ale to do
piero sprawa szczegółowych analiz i prób inscenizacji". 

Nowa inscenizacja Teatru Współczesnego we Wrocławiu 
nakazuje dzisiaj przywołać to wyzwanie, skierowane pod 
adresem polskiego teatru. 

HANNA OSIŃSKA 

W R O CL A W s;K A DRUKARNIA NAUKOWA 

z.m. 680/67 3000 D- 8/ 1056 

Początek przedstawień wieczornych godz. 19.15 
Dyrekcja i Administracja Teatru 

Wrocław, ul. Rzeźnicza 12 

Telefon 
Centrala 432-76 
Dyrekcja 387-73 
Org. Widow. 437-62 

Zamówienia na bi!Pty zbiorowe przyjmuje Dział Organiza
cji Sprzedaży od godz. 8 do 15. Telefon 437-62. Bilety Indy
widualne w kasie teatru od godz. 10 do 13 i od 16 do 19.15. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" Rynek 38 codziennie 

oprócz niedziel i świąt w godz. 10-18. 
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