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(fragmenty) 
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Czarowic: „Po dalekich siołach idzie wę
drowne, w kurzu krwi zrodzone po
danie o tym, jak wspaniale umierał 
za niepodległość Okrzeja, Baron, Iz
debski - i tylu innych. Obejdzie ono 
wszystkie drogi, trafi do każdego do
mostwa. Zrozumieją wszyscy polscy 
ludzie, jak niezgłębioną krynicą odro
dzenia narodu była ta rewolucja". 

Robotnik piąty: „J esteśmy proletariatem, 
wytworem potężnych sił świata, a naj
potężniejszą potęgą mocy rodzaju 
ludzkiego. Jeśli my pracujemy, żyje 
i rośnie świat. Jeśli my ustaniemy, 
stanie świat. Do nas lub do synów na
szych należy jutro świata". 

Robotnik szósty: „Jakże wyjdziesz na wol
ność, jeśli nie zdepcesz mocy tego, kto 
wolność na tej ziemi skuł w kajdany? 
Tego, kto wolność zakuł w kajdany 
trzeba obezwładnić, a jeśli nie podda
je się - zabić". 

Czarowic: „Naród jest tym, co w zbioro
wiskach ludzi na globie ziemskim, jest 
najbardziej istotnego, najściślej praw
dziwego. Bytowanie narodu jest najis
totniejszą prawdą i najgłębszą tajem
nicą. Uczucie miłości dla narodu swe
go jest niepojęte a niespożyte, tak so
mo jak uczucie miłości dla rodziców 
i rodziców dla dzieci. Podobnie jak w 
nas żyje nasz ojciec, dziad i pradziad, 
tak samo w narodzie żyje wiecznie i 
trwa jego przeszłość; prężą się siły, 
czyny, żądze i idee nad dziadów.". 

STEFAN ŻEROMSKI 
Autor „Róży" urodził się 16.X.1864 r. 

w Strawczynie koło Kielc, zmarł na zam
ku w Warszawie 20.XI.1925 r. Należał do 
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tych wielkich a nielicznych pisarzy pol
skich, cieszących się najwyższym autory
tetem moralnym, którym oddawano prawo 
władania sumieniem narodu. 

Bo też Stefan Żeromski podnosił w swej 
twórczości najistotnięjsze problemy nasze
go bytu społecznego i dziejów, nie pozwa: 
lał zabliźnić! się ranom polskim, do ludzi 
rządzących, aprobujących w Polsce niepo
dległej starą krzywdę społeczną, kierował 
nieustannie gorzki wyrzut i ostrzeżenie, 
wołał o działanie na rzecz sprawiedliwoś
ci i postępu. 

Całą, bardzo obszerną twórczość po~ieś
ciową i dramatyczną Stefana Żeromskiego 
przenika wrażliwość na problemy społecz
ne, dlatego też jego umiłowanymi bohate
rami są ludzie ofiarni, oddani drugim, po
święcający dobro własne, bohaterowie 
cierpiący od niespełnień i osamotnieni 
w swym cierpieniu. 

Jednym z wątków jego twórczości była 
walka o sprawiedliwość społeczną koja
rzona z tradycją walk niepodległościo
wych, z tragizmem upadku Pol~ki. Ste~an 
Żeromski był znakomitym stylistą uwiel
bianym przez młode pokolenie współczes
ne mu i następne, żyjące już w niepodle
głej Polsce. Znamy go także jako wybit
nego publicystę. Niedawno (1953-56) opu
blikowane zostały „Dzienniki" Stefana 
Żeromskiego, które są przebogatym zbio
rem materiału naświetlającego życie du
chowe autora i jego biografię twórczą. 

Głośniejsze powieści Stefana Żerom
skiego to: „Syzyfowe prace" (1898), „Lu
dzie bezdomni" (1900), „Popioły" (1904), 
„Dzieje grzechu" (1909), „Uroda życia" 
(1912), „Wiatr od morza" (1922), „Przed
wiośnie" (1925). 

Do dzieł dramatycznych Stefana Żerom
skiego granych do dzisiaj bardzo często, 
należą: „Sułkowski" (1910), „Uciekła mi 

przepióreczka" (1924). Grany bywa także 
„Turoń" (1923), dramat o rzezi galicyjskiej 
w 1846 r. Specjalne miejsce w jego twór
czości dla teatru zajmuje „dramat niesce
niczny" „Róża" (1908) osnuty na tle rewo
lucji 1905 r. i mówiący o epokowych pro
blemach wyzwolenia społecznego, nie
podległości kraju, roli inteligencji w histo
rycznych przemianach ideowych i poli
tycznych, wywołanych przez klasę robot
niczą w tamtym przełomowym czasie. 
Teatry nie podejmują takich sztuk Żerom
skiego jak: „Ponad śnieg bielszym się 
stanę" (1919), „Biała rękawiczka" (1921), 
traktujących o późniejszych problemach 
rewolucji i wojnie 1919-20, oraz o proble
mach moralnych tamtych lat. Niedawno 
odnaleziono nieznany dramat Stefana Że
romskiego p.t. „Grzech" (1897), który uka
zał się drukiem w przeróbce i z epilogiem 
L. Kruczkowskiego w 1951 r., oraz w wersji 
oryginalnej z 1897 roku w dwu dalszych 
wydaniach: 1957, 1966. 

W 1958 r. córka Stefana Żeromskiego 
Monika, przeglądając ocalone resztki bru
Jionu „Popiołów" natrafiła w jednym z ze
szytów na inny tekst dramatyczny. Oka
zało się, że jest to pierwszy akt nieznanego 
dramatu, który pt. „Dramatu akt pierw
szy" z autografu wydał w 1960 r. prof. Sta
nisław Pigoń. 

„Różę" w adaptacji Tadeusza Pliszkie
wicza wystawiamy w 50 rocznicę śmierci 
Stefana Żeromskiego; czcimy tym utwo
rem 70 rocznicę Rewolucji 1905 r., której 
wielkie, pamiętne epizody rozegrały się w 
proletariackim Zagłębiu Dąbrowskim, zaś 
szczególnie pod ówczesną Hutą „Katarzy
na" w Sosnowcu. 

JAP 
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OD ADAPTATORA 
„RÓŻY" 
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Ogromny fresk dramatyczny, pokazujący życie 
narodu polskiego w latach rewolucji 1905 i walkę 
rewolucjonistów - oto czym jest „Róża" Stefana 
Żeromskiego. Gdyby grać ją bez skreśleń, spek
takl wymagałby ponad stu aktorów, setki statys
tów i trwałby około pięciu godzin. A jednocześ
nie, wobec rozbudowanych wątków pobocznych, 
wątek główny rozpływałby się tracąc swoją 
ostrość. 

Adaptacja niniejsza, jak każda, jest wyborem. 
Wyborem w którym zrezygnowano zupełnie z 
wątku Anzelma, Krystyny, Dana, Bożyszcza, na 
plan pierwszy wysuwając Czarowica. 

Czarowic, ostatni rewolucjonista szlachecki, 
ostatni rewolucjonista romantyczny, należy do 
tego samego nurtu wielkich bohaterów naszej 
literatury dramatycznej , co Konrad-Gustaw Mic
kiewicza, Kordian Słowackiego czy Konrad Wys
piańskiego . Cały ciężar walki o niepodległość 
bierze na swoje barki, wierząc, że wystarczy dać 
przykład z siebie, aby naród ocknął się z letargu 
i sięgnął po wyzwolenie. 

Ten wspaniały ale jednostronny zryw kończy 
się tak, jak wszelkie tego typu zrywy kończyć 
się muszą - klęską. Ale zryw ten, mimo klęski 
jest potrzebny. 

„Nadejdzie dzień, gdy skruszy się i ocknie nie
wdzięczne i okrutne serce w polskim plemieniu. 
Wspomni ono imiona więźniów samotnych, co w 
czarnej nocy ducha wskrzesili męstwo w milio
nach niewolników i za niepodległość kraju wa
lecznie, dostojnie, wspaniale ponieśli śmierć. 
Przyjdzie tu lud niepodległy i odgarnie tę ziemię 
mogilną. Resztkę urwanego postronka, ocalałą na 
gardzielach, które w minucie szubienicy wołały 
o niepodległość duchów i ciał, poniosą we czci 
przed wielkim tłumem ... Na zaklęsłych grobach 
powstańczych i bojowniczych zasadzą różę cza
rującą - różę świętą, której kwiat, urząd naj
wyższy ludu nadawać będzie jako znak sławy, 
nagrodę za bohaterstwo, cnotę i geniusz". 

TADEUSZ PLISZKIEWICZ 

"' · .ł.~ .... 
ną,„Mt 

,r,J9o5 

K alendarzyk n a rok 1905 z fotografią St . .Żeromskiego, 
wydany przez M. Arcta w Warszawie. 

WOJCIECH NATANSON 

DRAMAT O REWOLUCJI 
I WYTRWANIU 

W 1906 roku powstał pomysł „Róży" Stefana 
Żeromskiego. Jej tematem miała być rewolucja 
1905 roku. „Cała rewolucja w dramacie musi być 
traktowana jak materiał do głównej treści" -
notował autor. 

W latach późniejszych Żeromski raz po raz po
wracał do tej sprawy. 

Rewolucja rozpoczęta wskutek przegranej ca-
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ratu w wojnie z Japonią w latach 1904-1905, 
znacząca się rzezią demonstrujących robotników 
petersburskich 22 stycznia 1905 r„ do których 
Mikołaj II kazał strzelać, przeniosła się do Po~
ski. Krwawo stłumiono wtedy rozruchy na uli
cach Warszawy i Łodzi. Żeromski, choć ciężko 
chory na grużlicę, brał udział w wydarzeniach 
rewolucyjnych w Nałęczowie. Został potem a~e
sztowany w Warszawie i jedynie pomoc przyia
ciół uratowała go przed zamknięciem w Cyta
deli. 

W 1908 roku utwór był już ukończony. Roz
poczęty w entuzjażmie. i nadziei, ostat~czny 
kształt otrzymał w chwili, gdy carat zdławił re
wolucję i triumfował. Żeromski . nie kryje_ g~~Y.
czy i niepokojów. Wie, że młodzi rewolucion.1s~1, 
bojownicy o wolność Polski mieli strasz~1w1e 
trudne zadanie. W latach 1905-7 aparat ucisku, 
mimo osłabiena, wciąż jeszcze działał. Oparty na 
strachu i żandarmerii, wykorzystywał nieprzy
gotowanie społeczeństwa, je.go n.ieś:viadomość, 
rozdwojenie, słabości. NastróJ, w Jakim rozgry
wa się „Róża", szczególnie jej Prolog, na stok~~h 
Cytadeli, w 20 stopniowym mrozie, w pobhzu 
grożącej rewolucjonistom szubie.ni.cy .- jest ~~a
miennym wyrazem tej beznadz1eJneJ sytuacJI. 

Niektórzy bohaterowie utworu, na przykład Za
gozda, widzą w samej męce wię~ienia, śledzt"'.''" 
wyrzEczeń i tortur - źródło heroi~zn.ego sz.częs
cia. Oto zeszli na samo dno danteJskiego p1ekł'.1, 
wyrzekli się wszelkich dóbr i przywil~jów, z11:aJą 
siłę doli proletariackiej. Ale cierpienie_ dla cier
pienia nie odpowiada ideałom Żeromskiego. Mot
to utworu, zaczerpnięte z angielskiego poety 
Shelley'a, głosi wiarę w głębię myśli i siłę mo-
ralną człowieka. · . . . 

W „Róży" walka toczy się nie tylko z c1.er~1ęt
nictwem ale i defetyzmem. Były rewolucJomsta, 
Anzelm,' wskutek splotu okoliczności zostaje 
zdrajcą, denuncjatorem, prowokatorem .. Skaza
ny na śmierć za akcję, w której brał udział wraz 
z głównym bohaterem „Róży", intelig~nt~m _cza
rowicem i robotnikiem Ostem, kupuJe zyc1e za 
cenę zdrady, wyjawia policji _taj~mnice ruch~. 
Zostaje szpiclem i nawet znaJduJe satysfakcJę 
w złudzeniu potęgi, którą dać może takie ~tano
wisko. Zarazem tłumaczy przyczyny sweJ pos
tawy utratą wiary w r~wolucję, z.ał'.lr:1aniem 
się nadziei na niepodległośc. Ale ów mh1hzn: po.~ 
nosi klęskę. Anzelm ginie z wyroku orga~1z~CJI 
podziemnej, a jego najgorętszym pragmemei:n 
przed śmiercią staje się, by u~ochany syn - ni~ 
poszedł w jego ślady. Sam ":'1ęc zaprz~cza sweJ 
rozpaczy i nihilizmowi, uznaJe wartości etyczne, 
dla których warto żyć. 

Gorzka i surowa wiara, zawarta w „Róży" -
ogniskuje się w przełomowej scenie, kiedy skuci 
w kajdany: inteligent Jan Czarowic i robotnik 
Andrzej Oset są przesłuchiwani w biurze taj~ej 
policji („Ochrany"). Oset wytrzymuje zarówno 
podstępne pytania śledcze, jak i zadawane mu 
tortury. Czarowic nie poddaje się ani szantażo
wi, ani przerażeniu. Gdy wyniesiono omdlałego 
towarzysza, ściera chusteczką krew Osta z po
dłogi i tak też powstaje „czerwona róża", jako 
symbol solidarności patriotycznej, jako wyraz 
ofiary krwi składanej rewolucji. Na próżno więc 
carat próbował wykorzystywać różnice między 
towarzyszami wspólnej walki, jego prowokacje 
zostawały bez skutku. Wspólna męka, tortury 
i krew scementowały jedność społeczeństwa 
i ocaliły ideę rewolucji. 
Myśl Żeromskiego ogarnia w „Róży" sytuację 

aktualną - oraz sumę znanych wydarzeń i walk, 
które się dotychczas rozegrały. 

Raz po raz pisarz wpatrywał się w tajemnice 
porozbiorowego losu polskiego. W opowieści 
„O żołnierzu tułaczu" oraz w jednej ze scen 
„Róży" przypomni ślepotę i niesprawiedliwość 
panów wobec chłopskich weteranów walki nie
podległościowej . Niebawem w „Sułkowskim" 
ukaże oficera z książęcego rodu, ale solidarnego 
ze swą plebejską matką i z chłopami - legioni
stami. We „Wiernej rzece" da wizję powstańca 
1863 roku, któremu chłopi nie udzielą pomocy 
(także i tę sprawę wspomina „Róża"). W „Turo
niu" pochyli się nad dramatem 1846 roku. 

Wedle pierwotnego pomysłu miała być „Róża" 
dramatem. Z wolna wchłaniała jednak całe par
tie prozy, poezji. Rozgrywała się na pograni
czach snu i jawy. „Dramatem niescenicznym" 
nazwał ją autor, zapewne dla jej właściwości 
konstrukcyjnych. 
Już w lipcu 1914 zagrano fragmenty „Róży" 

w Zakopanem. W okresie międzywojennym wy
stawiono je na robotniczych scenach Warszawy· 
i Łodzi. Wilam Horzyca przygotował układ „Ró
ży" dla warszawskiego Teatru im. Bogusławs
kiego, gdzie 5.III.1926 odbył się spektakl, reży
serowany przez Leona Schillera. Od tej chwili 
weszła „Róża" do repertuaru polskich scen. Sta
ło się też jasne, że utwór ten skupia w sobie 
najistotniejsze pierwiastki pisarstwa Żeromskie
go, jego myśli i przewidywania, jego niepokoje 
i ufności w Polskę, echa „Popiołów" i „Ludzi 
bezdomnych", zapowiedź jego późniejszych sztuk: 
„Turonia", „Przepióreczki", „Przedwiośnia". 

WOJCIECH NATANSON 
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JAN KRZESŁA WSKI 

STEFAN ŻEROMSKI 
PODCZAS REWOLUCJI 

1905 ROKU 
„( ... ) Żeromski z rodziną mieszkał w Nałęczo

wie w tym samym domu, co Gustaw Daniłowski. 
Tam było ognisko ruchu PPS-owego, promieniu
jące na całą okolicę. Żeromski założył tajną szko
łę, był twórcą wszystkich poczynań społecznych, 
był przede wszystkim człowiekiem czynu. 
Był koniec października. Koleje stanęły. Ale 

nagle gruchnęła wieść o manifeście październi
kowym - o upadku absolutyzmu. Żeromski pro
mieniał cały. Dzielił się z przyjaciółmi marze
niami o tym, co najbliższa przyszłość Polsce 
przyniesie. Przyjaciele nie chcieli sączyć zwąt
pienia do jego duszy. 

10 

1 listopada 1905 roku zaimprowizowano zebra
nie na wzgórzu. Przyszli socjaliści, przyszła 
i Narodowa Demokracja, z inteligencją miejsco
wą i starym działaczem, chłopem Poniatowskim 
na czele. Endecy przemawiali hamująco, prze
strzegali przed rozpętaniem ruchu. Prawili du
żo o jedno! ci narodowej. świetnie się rozprawił 
z nimi Daniłowski, który dowodził, źe jedność 
działania rewolucyjnego jest najlepszą formą 
jedności narodowej. „Patrz - mówił - jak 
wszystko w kraju stanęło na jedno skinienie, 
gotowe do walki z caratem. Do takiej jedności 
czynu was wzywamy". 

A potem przemawiał Żeromski. 

Jak dziś , pamiętam jego postać na wzgórzu 
z rozwianym włosem. Oczy jego rzucały błyska
wice, a słowa padały mocne, ważkie i ~iężkie. 
Gromił ugodę i słabość, nawoływał do ofiarnego 
czynu. Przypomniał, że masy pracujące - robot
nicze i chłopskie - są narodem, a poza tym na
rodem pozostanie tylko garstka zdrajców i za
przańców: - Kto chce walki o. n.iepodleg~ość 
i lepszą przyszłość narodu, ten póJdz1e z nami -
za czerwonym sztandarem! 

I tłum za przewodem Żeromskiego opuścił 
wzgórze, śpiewając „C z e r w o n y Szt a n dar" 
i wznosząc go. Na wzgórzu pozostała mała garst
ka zwolenników Narodowej Demokracji. 

W niedzielę 5 listopada odbył się w Nałęczo
wie ogromny wiec. Znowu przemawiał Żerom
ski. Nie słyszałem go jednak, gdyź wyjechałem 
w sprawach partyjnych do Lublina, gdzie jed
nymi ulicami kroczył pochód socjalistyczny -
drugimi tak zwany pochód narodowy". 

( .. . ) „Do Żeromskiego ludność odnosiła się 
z pietyzmem, a endecy psy na nim wieszali. 

29 listopada w domu Żeromskiego obchodzo
no rocznicę listopadową. Żeromski prosił mnie 
o wygłoszenie historycznego odczytu. Pokój , 
przedsionek, krużganki były zapełnione chłopa
mi. Żeromski wygłosił najpierw krótkie prze
mówienie, następnie odczytał z nama.szczeniem 
manifest Towarzystwa Demokratycznego, po 
czym udzielił mi głosu. Na sali zapanował nas
trój rewolucyjny. Wreszcie znany działacz ludo
wy Kazimierz Dulęba (brat proletariatczyka 
Henryka Dulęby) , który z żoną i jej siostrą, Faus
tyną Mokrzycką, znaną działaczką , mieszkał 
w Nałęczowie, zaintonował pieśń „Armaty pod 
Stoczkiem", zmieniając ją trochę. Tak np. śpie
wał: 

My, chłopi, nie znamy wiedeńskich traktatów ... 

Tłum włościański, złożony z paruset PPS-ow
ców i ludowców z okolicy, podchwycił tę pieśń 
przy pierwszej strofie. Później odśpiewano 
Czerwony Sztandar". ( ... ) 

„Kronika Ruchu Rewolucyjnego" tom. III, Nr 1 (9), 
styczeń-luty-marzec 1937 r. str. 52-54. 
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ADAPTACJA, STEFAN ŻEROMSKI I N SCEN IZACJA 

I N SCEN IZACJA , • PLASTYCZNA: 

I REŻYSERIA: ROZA JERZY MOSKAL 

TADEUSZ RZECZ O REWOLUCJI 
MUZYKA: 

PUSZ KIEWICZ 1905 ROKU 

CZĘŚĆ I OBSADA: 

BABA CMENTARNA I - Elżbieta Trojanowska 
BABA CMENTARNA li - Marta Kotowska 
DUCH ŚWIATŁA - Henryk Maruszczyk 
DUCH CIEMNOŚCI - Mieczysław Franaszek 
CZAROWIC - Krzysztof Misiurkiewicz 
ŻOŁNIERZ CARSKI - x x x 
ROBOTNIK I - Marek Łyczkowski 
ROBOTNIK li - Andrzej Hołaj 
ROBOTNIK Ili - Edward Skarga 
ROBOTNIK IV - Bogusław Weil 
ROBOTNIK V - Zygmunt Biernat 
PROWOKAfOR - Antoni Jurasz 
PRELEGENT - Jerzy Czarski 
ASYSTENTKA PRELEGENTA - Zofia Jarończyk 
MURARZ - Andrzej Hołaj 
MALARZ - Marek Łyczkowski 
GRZEGORZ - Bogusław Weil 
PAN I - Edward Skarga 
PAN li · - Bogusław Weil 
PAN Ili - Zygmunt Biernat 
PAN IV - Wiktor Fronczyk 
DZIENNIKARZ. - Włodzimierz Figura 
ROZPUSTNA ZAŁOBA - Lidia Bienias 
RYGERZ - Antoni Słociński 
INFANTKA - Anna Gołębiowska 
DAMA Z OBRAZU POPE 'A - Jadwiga Leśniak-Jankowska 
UŁAN - X X X 
ZŁAMANA REWOLUCJA - x x x 
WISIELEC - x x x 

JÓZEF ŚWIDER 

CZĘŚĆ li 

SZPIEG I - Zygmunt Biernat 
SZPIEG li - Marek Łyczkowski 
SZPIEG Ili - Andrzej Hołaj 
SZPIEG IV - Włodzimierz Figura 
SZPIEG V - Wiktor Fronczyk 
SZPIEG VI - Edward Skarga 
SZPIEG VII - x x x 
PROWOKATOR - Antoni Jurasz 
NACZELNIK POLICJI - Bernard Krawczyk 
OSET - Wacław Jankowski 
CZAROWIC - Krzysztof Misiurkiewicz 
ŻOŁNIERZ CARSKI I - x x x 
ŻOŁNIERZ CARSKI li - Bogusław Weil 
ŻOŁNIERZ CARSKI Ili - x x x 
ZAGOZDA . - Antoni Słociński 
DUCH CIEMNOSCI - Mieczysław Franaszek 
DUCH ŚWIATŁA - Henryk Maruszczyk 
BABA CMENTARNA I - Elżbieta Trojanowska 
BABA CMENTARNA li - Marta Kotowska 

ASYSTENT REŻYSERA: 
MAREK Ł YCZKOWSKI 

KONTROLA TEKSTU: 
DANUTA GROCHOWINA 

PROWADZENIE PRZEDSTAWIENIA: 
RYSZARD GROCHOWINA 

STANISŁAW EDWARD MOŁEK 
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Trybun ludowy. 1905 rok. 
Rys. A. Kamieński. 
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ZE SCENICZNYCH 
DZIEJÓW „RÓŻY" 

W zestawieniu ujęliśmy wszystkie znane do 
tej pory inscenizacje „Róży", także te zrealizo
wane w teatrach robotniczych; ilość ich, znacznie 
przewyższająca realizacje teatrów zawodowych, 
mówi o dużej popularności tego dramatu w krę
gach proletariackich, dla których Żeromski zaw
sze był Katerlą, bo tym nazwiskiem podpisane, 
były pierwsze wydania „Róży", ootem wielo
krotnie powielane w maszynopisach. 

Realizacje teatrów zawodowych wyróżniamy 
drukiem tłustym. 

1909 
czer\viec 

1914 
26 lipca 

1915 

1921 

- ukazuje się książkowe wydanie pod 
tytułem: Józef Katerla - „Róża, dra
mat niesceniczny", Krakowska Spół
ka Nakładowa „Książka", Lwów, 
H. Altenberg. Drukarnia Ludowa w 
Krakowie 1909, ss. 250. Jeszcze w 1910 
ukazuje się II wyd., w 1913 III wyd. 

- prapremiera. Kolo Dramatyczne przy 
Sekcji Przyjaciół Zakopanego Tow. 
Tatrzańskiego, w sali „Morskiego 
Oka", wystawia sceny w Ochranie 
oraz na balu. Sprawą niewyjaśnioną 
jest: kto reżyserował to przedstawie
nie - Stefan Żeromski, czy Karol 
Adwentowicz - który grał rolę Cza
rowica. 

- sam Żeromski wystawił trzeci obraz 
„Róży", rolę Czarowica grał Jan Ko
chanowicz. 

JO październik- w teatrzyku Ogniska Robotniczego 
przy ul. Leszno 53 w Warszawie ode
grany został dramat „Róża", przysto
sowany przez robotnika, w dwu częś
ciach. (Z akt policji). 

1924 
listopad 

1926 
21 lutego 

- kolo literacko-dramatyczne TUR przy 
ul. Fabrycznej w Łodzi przystępuje do 
pracy nad „Różą" Katerli. 

- amatorska inscenizacja w sali Teatru 
im. Kamińskiego przy ul. Oboźnej w 
Warszawie, na akademii ku czci „Pro
letariatu". 
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Afisz „Róiy" wystawionej w Wilnie w 1931 r. 
Archiwum teatralne PIS PAN. Fot. Fr. Kaczkowski. 

5 marca - premiera w Teatrze im. Bogusław
skiego w inscenizacji I reżyserii Leona 
Schillera. Spektakl pobił rekordy po
wodzenia, grano go 66 razy, choć trwał 
3 godziny. 

- przedstawienie w Teatrze Miejskim w 
Łodzi, układ tekstu Wilama Horzycy, 
reżyseria Mieczysława Szpakiewicza. 

17 pażdziernik- zespół sceny TUR w Przemyślu wy
konał fragment „Róży" w reżyserii 
Łabackiego. 

21 listopada wieczór reprezentacyjny Sceny Robot
niczej w Filharmonii Łódzkiej: „Róża" 
Katerli, scena w Ochranie. 

- inscenizacja Witolda Wandurskiego na 
Scenie Robotniczej w Łodzi. 

- spektakl w Teatrze Robotniczym TUR 
„Studio" w Łodzi. 

1927 
1 maja 

- scena z · „Róży" odegrana przed robot
nikami cegielni (strycharzami) w Łodzi. 

Sekcja Dramatyczna przy Kole ~ultu
ralno-Oświatowym PPS - le wicy w 
Kutnie odegrała akt z „Róży". 

1927 
2 października- Sekcja Dramatyczna TUR w Samborze 

odegruła 2 sceny z „Róży". 

1928 

- premiera w Teatrze Wielkim we Lwo
wie, w reżyserii Janusza Strachockiego. 

- premiera w Teatrze im. J. Słowac
kiego w Krakowie, w reżyserii Zyg
munta Nowakowskiego. 

7 październilta- z okazji Dnia Młodzieży R obotniczej 
artyści TUR-u w Łodzi wystawili dwie 
sceny z „Róży". 
Sekcja Dramatyczna TUR - Powązki 
w warszawie \vystawiła „Róż~", (spra
wę drugą), pod kierunkiem pp. Mał
kowskich. 

1929 

1930 
1 maja 

11 listopada 

1931 

1932 

1932-1933 

1933 

- Sekcja Dramatyczna TUR w Skar
żysku-Kamiennej odegrała „Różę" . 

- S ekcja Dramatyczna TUR w Łodzi pod 
kierownictwem Damięckiego opraco
wała fragment „Róży". 

- Sekcj a Teatralna OM TUR w Radom
sku odegrała drugą sprawę z „Róży''. 

- Teatr TUR-u w Krakowie odegrał 
fragment „Róży" (Sledztwo). 
Koło Dramatyczne przy Robotniczym 
Stowarzyszeniu esperantystów odegrało 
„jedną odsłonę" z 11Róży". 

- premiera w· teatrze wileńskim; w re
żyserii Szpakiewicza. 

- premiera w Teatrze Miejskim w Sos
nowcu, w reżyserii Jerzego Gołaszew-
skiego. . 

- fragment „Róży", scenę w Ochranie 
wprowadził do swego repertuaru Kra
kowski Teatr TUR. 

- dwie inscenizacje w Teatrze im. Że
romskiego w Warszawie, w reżyserii 
Ireny Solskiej oraz Iwo Galla. 

- Robotnicze St udio Teatralne Władys
ława Broniewskiego w warszawie grało 
fragmenty „Róży". 

- w tym sezonie Cen~ralna Scena Robot
nicza w Warszawie pod k1erunk1e m 
E. Poredy wystawiła fragmenty „Róży". 

- nowa premiera w teatrze im. Żerom
skiego w warszawie, w reżyserii Ka
rola Bendy. 

- premiera '"!' Teat~ze K~me~:ilr_tym . w 
Częstochowie, w mscemzaCJl l rezy
serii lwo Galla. 

- premiera w Teatrze Nowym w Poz
naniu, w inscenizacji i scenografii Ja
niny i Juliusza Balickich. 

17 
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1936 

H37 

1939 
styczeń 

1944 

1945 

1961 

- filmowa 
1
:wersja „Róty'', w rejyserii 

Józefa Le tesa, adaptacja W. P-bóg
Malinows~iego, scenariusz Anatola 
Sterna. Film mocno okrojony przez 
sanacyjną cenzurę. 

- premiera w Miejskim Teatrze w Łodzi 
. w inscenizacji i retyserii Henryka 
Szletyńskiego. 

- zespól OM TUR - Warszawa-Podmiej
ska, wystawił w reżyserii Bolesława 
Drożdża trzy fragmenty z „Róży" pod
czas wieczoru ku czci Zeromskiel(o 
l Struga. Przemówienie wygłosiła 
Wanda Wasilewska. 

- konspiracyjne przedstawienie w wyko
naniu zespołu Szkól Zawodowych w 
Warszawif, w podziemiach klasztoru 
Felicjanek na Glinkach, w reżyserii 
J. Baculewskiego. 

- pierwsza 'po wyzwoleniu premiera w 
Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi. 

18 kwietnia - premiera w wykonaniu zespołu „Dia
log" w Koszalinie w opracowaniu 
Henryki Rodkiewicz. I nagroda w 
01<ólnopolskim Festiwalu Teatru Po
ezji. 

1964 - nowa Inscenizacja w rocznicę urodzin 

1968 
styczeń. 

maj 

1975 

Żeromskiego w Teatrze Klasycznym w 
Warszawie; adaptacja Zbigniewa Kraw
czykowskiego, inscenizacja i re:!;yseria 
Ireny Babel. 

- premiera w Teatrze Współczesnym we 
Wrocławiu, w reżyserii Andrzeja Wit
kowskiego, ze scenografią Kazimierza 
Wiśniaka 

- w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie 
Irena Babel ponownie realizuje adap
tację Zbigniewa Krawczykowskiego, w 
opracowaniu dramaturgicznym Aliny 
Tarnowskiej. 

- premiera w Teatrze Zagłębia w Sos
nowcu z okazji 70 rocznicy Rewolucji 
1905 r. i 50 rocznicy śmierci Stefana 
Żeromskiego, w inscenizacji i reżyserii 
Tadeusza Pliszkiewicza. 

Wybrał I zestawi!: 

JAN PIERZCHAŁA 
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JAN PIERZCHAŁA 

WIELKIE TO BYŁY DNI 
Jak wiemy z historii, 22 stycznia 1905 roku 

poruszenie rewolucyjne ogarnęło Petersburg, w 
osiem dni później Warszawę i jeszcze w tym 
samym dniu Zagłębie, jakby na potwierdzenie 
wielkiej sprawności działania rewolucjonistów 
polskich. 

SDKPiL i PPS w Zagłębiu WYdały odezWY do 
robotników a choć nie było między nimi tak
tycznej jed~ości, przyświecały im wspóli;ie. naj
wznioślejsze cele, jakimi były: WYZwoleme klasy 
robotniczej i nowy ład. 
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1 lutego 1905 roku Zagłębie Dąbrowskie zalała 
piech6ta carska i kozacy. Dwustu kozaków, przy
byłych z Miechowa, zakwaterowano w pełnej go
towości w podwórzu naczelnika straży ziemskiej 
Makarowa, innymi oddziałami obstawiono ulice 
i urzędy państwowe. 

W tym samym czasie katowicki burmistrz za
wiadomił naczelnika powiatu Danilczuka, że 
sklep z bronią i amunicją Czaplickiego w Kato
wicach :tostał rozkupiony do szczętu. Nikt nie 
mógł wątpić, że broń i amunicję, zakupione w 
Katowicach, przeniesiono przez Przemszę i Bry
nicę do Zagłębia. 

4 lutego o 11 rano przystąpili do strajku pow
szechnego robotnicy kotłowni w fabryce „Fitzner
Gamper" w Sosnowcu. W parę minut później 
odezwały się syreny huty „Katarzyna", u „Scho
na" i „Dietla''. Na stacji kolejowej w Sosnowcu 
kolejarze wysadzili lokomotywę na znak, że i oni 
przystępują do strajku powszechnego. W parę 
godzin później uformował się w Sosnowcu dzie
sięciotysięczny pochód. Jedna jego część ruszyła 
w kierunku Dąbrowy Górniczej, druga zaś w 
kierunku Niwki. 

W Dąbrowie stanęła huta „Bankowa". Do 
strajku przystąpiły: szkoła górnicza, szkoła real
na i kopalnia „Reden". W całym Zagłębiu: w Dą
browie, Sosnowcu, Niwce, Niemcach, Strzemie-· 
szycach, w niedalekim Zawierciu zamarł ruch. 

W najbliższych dniach pod sztandarami 
SDKPiL i PPS odbyło się kilka wieców, z których 
największy zgromadził 60 tysięcy ludzi. 7 lutego 
stacjonowało już w Sosnowcu 12 tysięcy piechoty 
rosyjskiej, ale strajk trwał nadal. Tłumy robot
nicze zebrane na wiecach żądały ośmiogodzin
nego dnia pracy, zlikwidowania znienawidzonej 
władzy carskiej, podwyżki płac i wolności. 

W Zagłębiu ciasno było od wojska, mimo to 
strajk nie osłabł, przeciwnie, wzmagała się sprę
żystość jego organizacji. W dniu 9 lutego, w środę 
po południu, zebranie delegatów robotniczych, 
zwołane w kopalni „Renard", uchwąl,iło. podtrzy-. 
manie strajku. 1 tego właśnie dnia, w czasie kon
ferencji delegatów robotniczych w Sielcu ro
zeszła się nagle pogłoska, że w hucie „Katarzy
na" pracuje większa liczba ludzi niż tego wy
maga obsługa pieców. 
Wzburzyło to tłum stojący pod kopalnią „Re

nard" i z Sielca ruszono z gniewem pod hutę 
„Katarzyna": 
. Bramę huty zastano zamkniętą. Były to po
teżne żelazne wrota, osadzone dobrze w grubym 
murze i napierający tłum nie mógł ich wyważyć. 
Kiedy delegacja robotnicza udała się do dyrekcji 
huty, ten sam młody robotnik, który przyniósł 

wiadomość do Sielca, wspiął się na bramę, prze
skoczył ją i odryglował od wewnątrz. Zadyszany 
tłum naparł. Otworzył się widok na plac huty. 
Ujrzano piechotę stojącą w szyku, gotową do 
salwy. Jak to zwykle bywało w takich momen-, 
tach odezwały się najpierw werble doboszy, bo 
one 'zawsze przypominały śmierć i jej towarzy
szyły. Tłum zbił się ciasno ra~ię przy rai:nieniu, 
lecz się nie cofał. Zamarł. Oficer w głębi placu 
błysnął w górę obnażoną szablą, wrzeszcząc ry
tualnie, na trwogę: „Uchodi! Uchodi!" 
Odpowiedział mu nieulękły głos z szeregów ro

botniczych : 
„Towarzysze, naprzód!!!" 
Pod hutą „Katarzyna" zostało 41 z~bitych _i 150 

rannych. Nikt jeszcze nie policzył, ilu zabitych 
było tam naprawdę. Wszyscy ciężko lu~ lżej_ ran: 
ni wyniesieni zostali przez towarzyszy ~ u:n1ei:a~1 
później we własnych domach lu_b gd~1~. mdz1eJ, 
ukryci przed okiem szpiclów ~ pol!CJI. Przez 
wzgląd na bezpieczeństwo rodzin trzeba było 
przemilczeć niejedną śmierć. . 
Dzień 9 lutego w Sosnowcu był krwawym, nie

zapomnianym dniem. Dzisiaj ~iewyobra~alny 
już jest gniew i rozpacz Zagłębiaków,_ umiera
jących od zbrodni, jakiej tu j~sz.cze ~1e znano. 

Na drugi dzień po krwaweJ srodz1e kozacy 
rozpędzili nahajkami rodziny żałobników, zebra
ne przy zamordowanych, nikog? nie dopl!szczono 
do wzięcia udziału w pogrzebie, wreszc1~ prze
moc i katowskie rzemiosło władzy carsk1eJ do
sięgły szczytu, kiedy pomor?o:van:>:"ch pod hutą 
Katarzyna" pochowano bez1m1ennie. 

" So!'nowiec zamarł. Groza i rozpacz trwały trzy 
dni. Dopiero 13 lutego, w niedzielę, tłum rob_o
ciarzy znowu wyległ na ulicę, by_ wz_iąć u~ział 
w manifestacyjnym pogrzebie ucznia g1mnazJum, 
A. Malewicza, który w dniu 9 lutego śmiertelnie 
ranny pod hutą i wyniesiony spod kul przez ro
botnika, znanego rewolucjonistę - Stanisława 
Bergera, zmarł w domu. . . 

Strajk upadł pod kulam_i; ~rwało Jednak ~~ągłe 
skupienie i gotowość podJęc1_a nowych akcJ1, by 
zamienić je ponownie w straJk powszechny.„ 

Latem 1905 roku raz po raz w Sosnowcu, Dą
browie i Czeladzi pojawiały się pochody robot
nicze organizowano strajki, coraz też częściej 
słych~ć było strzały rewolwerowe i wybuchy 
bomb dynamitowych. . 

W dniu 24 listopada 1905 roku doszło do starcia 
zagłębiowskich szeregów rob?tniczych. z koza
kami. z Sosnowca, uformowani w pochod, robot
nicy ruszyli tego dnia do Będzina , by tam pod 
więzieniem żądać uwolnienia zatrzymanych to-

21 
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warzyszy. Na środuli uderzyły w demonstrantów 
szable i piki kozackie, pochód został zatrzymany 
i rozbity. Mimo naporu sotni kozackich, wieczo
rem tego dnia odwołano przedstawienie w sosno
wieckim teatrze, by odbyć wiec, na którym po
darto wydany w dniu 3 października manifest 
carski, obiecujący wolność i demokratyczne ulgi 
oraz ogłoszono strajk powszechny. 

Na najwyższy wysiłek organizacyjny zdobyły 
się w tym czasie SDKPiL i PPS. Następnego 
dnia zwołano nowy wiec do teatru i powołano 
tam Komitet Obywatelski , złożony z przedsta
wicieli obu partii. Wobec chwilowej bezradności 
władz carskich i spadku mobilizacji wojskowej, 
Komitet zaczął sprawować rządy w Sosnowcu, 
choć istniała tu jeszcze administracja rosyjska, 
nie zamierzająca wcale ustępować. Ta dwuwła
dza trwała dziewięć dni. 

W tych dniach, a właściwie na wiecu w teatrze 
w dniu 25 listopada, przydarzyło się coś co nie
małą nadzieję i entuzjazm musiało wzbudzić 
u robotników Sosnowca. Policmajstrem Sosnow
ca był wtedy niejaki Kronenberg, Rosjanin, choć 
niemieckiego nazwiska. Kronenberg, mimo iż 
żandarm carski, nie zatracił bez wątpienia po
!.ytywnych C€Ch charakteru, niejakiej nawet 
szlachetności i prawości. Miasto poznało go od 
tej strony już wcześniej. Podczas wydarzeń luto
wych i późniejszych w lecie 1905 roku, jego oso
bista postawa zapobiegła nieraz przelaniu krwi, 
umiał bowiem nakłonić kozaków do wycofania 
się, co nie było w ich zwyczaju. W lutym 1905 
roku tłum robotniczy, idący z fabryki Schoena 
do Niwki, zagarnął Kronenberga w ciżbę i zmu
sił go do niesienia czerwonego sztandaru. Spot
kało to zresztą i innych policmajstrów w Za
głębiu. 

O Kronenbergu powiedzieć jednak trzeba, iż nie 
obraziło to jego nastawień wewnętrznych, choć 
bez wątpienia obliczone było na podrażnienie 
jego godności urzędnika carskiego. Kronenberg 
zdobył się wspomnianego dnia w teatrze sosno
wieckim na czyn , który kazał się domyślić jego 
solidarności ze strajkującymi robotnikami. Kiedy 
ogłoszono strajk powszechny, podarto manifest 
cara i wybrano Komitet Obywatelski, policmaj
ster Kronenberg złożył swoją władzę w ręce re
wolucji i uciekł do Katowic. Uznając ten szcze
gół, można więc mówić o formalnym jednowładz
twie Komitetu w Sosnowcu w następnych dzie
więciu dniach, kiedy sprawował władzę. 
Był to, choć krótki, niezmiernie jednak cie

kawy okres. Wielkie to były dni. 

JAN PIERZCHAŁA 

ilj ~~ ~~~~~y:~tł~ ~=1-~::ti~1;:iJ~~:= 
-.~~~:~o~*1:/~~:·~: i:k:t~ ~~;.6:=~ 
I Wu ~~!'$ •Hi'~Mł~ iti~ t~~ \'ll(l~t~ t an i.ll dl) ~ , , 

"T.v.wttn.:,~ t'li~~i:::t-~· w~ tt tiin fll ~".Int .ffł. ·* "1il!f~ 
~- ~ ~ ~st~:s.~łiot M':łtj~1 t>f' ~*w w )lt-anllt i~ * ~n,-e 
l':l'Jniłlli??UK jhlW~tt~ ili>:O>fyilit f:.~t ~'<~~~'>~'#" W \toj#k;~ 

Wiomy. ;,. c» ,_.,. n;r< h"'•"''l" Uil<<>I•;> ~ V-"· 

~~,.:ttj;~m·~~~~ „~~~!t~!ł~.~1,·łw:a ;!i:r~~-tn~ 
w~ ~~„ul'ri3> li.M&J ,..J'l.;.t#I"~ ~""łK~ r-:A ... 1 ~;:u. .tł~„ ~te: 

ł. JX)"if~f9:} ~ eatU:l ~ ttł- ~ł:i. j„ } Mpt<fl\łUit:Ws.)'. ~łiłł 
~- lf"s.>..d);m ~1ttw1~~ t •n:M.._h>ttfl•c.:t4': • Nłlf• \Njf, 

t ,t~ fi*"fa: v~ i(\1W•~ ~lt+vmJ" ~· dti B•~j lltał la: M JllJ~ 
*'•J~a. p.q:•~,ll~~. dłl> •mtM:ot~u jnt tąl!!,;tie ~- /. t~«t t4tntkfm 

1 V~\!r:r;~~::~~~ia=~~ ~1:11:!.~;= !:! 
«ł.aJ ~~ - 1t. "Ił") ...... „ aiuu• ll'ho·rvł~w t.wytl~~ .ta "'t CJJOrw~q,y .siumdt*' 1 

l'fft'Z % f'Jq4t'łll llltÓW! 

Xłro1l tyj(• rewoluejat 

Nie«b tyJł' rrpliblłkll 4rmokratyezmt 
Z llfllllot'Zt\dl'lłl krajOW)'m! 

.Ylłlelł ty Je SóeJallzm t 

• 

23 



Zastępca Dyrektora: MIECZYS&AW CZECH 

ZESPOŁ ADMINISTRACYJNY 

Główny Księgowy: 

- Tadeusz Kuszej 

Dział Upowszechniania Teatru: 
Aleksandra Krzemińska 
Maria Grzybowska 
Mirosława Orczyk 

Dział Ogólny: 
Maria Misiaszek 
Ewa Moroń 
Wanda Trzcionka 

Dział Gospodarczy: 
Janusz Frey 

Dział Zaopatrzenia: 
Irena Szczepańska 

ZESPOŁ TECHNICZNY 

Kierownik Techniczny: 
Jerzy Kotula 

Brygadierzy Sceny: 
Andrzej Górski 
Marian Robak 

Dźwięk i światło: 
Maciej Kędzierski 
Marian Dąbek 
Jacek Gawroński 

Pracownia Krawiecka Męska: 
Adam Szymański 
Stanisław Kawecki 

Pracownia Krawiecka Damska: 
Halina Rostowska 
Janina Stępień 

Pracownia Perukar!>ka: 
Zofia Segda 
Lidia Drobnik 

Pracownia Malarska i Modelatorska: 
Barbara Susczyk_ 

Pracownia Stolarska: 
Jan Ciszowski 
Stanisław Maniara 

Pomoc Krawiecka: 
Janina Kurdziel 
Alina Kornobis 
Helena Czwarnowska 
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Szkice koncepcyjne inscenizacji plastycznej obrazów „Róży", w których na jeden 
element stały nakładają się lub z niego „wyrastają" kolejne obrazy, Przez „wyrasta
nie" i ruchomość pewnych elementów dekoracji scenograf Jerzy Moskal wkracza 
niejako w akcję, podkreśla ją, pointuje, zachowując jednocześnie typ i charakter 
narracji jaka cechuje adaptację. 
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hzecbprzedaż biletów 10 K«Ufe Teatru 
10 godzinach od lZ-18 

Dział UJ>OtDSzechniania Teatru 
i Kasa biletowa 

Cmtrala 

66-11-27 

66-04-94 


