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Tak by się czasem chciało rękom rozpostrzeć jak skrzydłom.
Szeroki, szeroki cddech piersiom niesytym wchłonąć.
Życ ie za drŻwiami tęsknot dzikim ogrodem rozkwitło,
tylko przyjść, uchylić zasłonę.
Ż '!:,ci e, krwią tętn}ące, słońcem jasne,
więcej
;
l
sercu i oczom praw daJ!
Niech się dopełni wszyst}w piękne i straszne c.:::.ła r.as::a rr..ęka i prawda . .
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Musisz ręce podnieść - nie do nieba do walki ze złym i mocnym!
Ch o dź ze mną i cierpieć b ędziesz, przebacz,
- i że nie spoczniesz.

moim jak cień idzie śmierć,
w ziemi kluje wyłom.
Kiedy pc.dniesz na zieleń, zielenią o pierś,
;;;as·i ej nienawiść lub miłość.
Za

każ.db m słowem

wchą pięfriq

Ty, ja, wszyscy, kto cierpi i pragnie,
czola śmiało podajemy burzom!
Jeśli nas brud zatopi dziś jeszcze na bagnie
zakwitniemy kwitnącą różą.
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NOKTURN POLSKI
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„Lecz wy, o

kości („.) płoniecie podziemnym
ze stoków Cytadeli. Każecie („.) grać ·
plemieniu 1polskiemu, kiedy się kładzie do· swego
starego snu, głos nocny - nokturn polski".
płomieniem

święte

(„.)

(Żeromski)
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Prolog
Zimą

1906 roku Stefan Żeromski wyjechał z kraju. Przez ·
Szwajcarię do Włoch. Towarzyszył swemu małemu
synowi. Tylko troska o chore dziecko, którego sam widok przejmował gu „uczuciem szczęścia", mogła zmusić autora „Nokturnu" do opuszczenia Polski w tamte dni. Wiosną 1905 roku
pisał do Witkiewicza z Zakopanego w uniesieniu: „mam szczery zamiar udania się w pierwszych dniach maja do Królestwa
(... ) Wytworzyły się nowe światy, wypłynęły nowe roty ludzi, .
ocknęły się olbrzymie i święte idee. We wszystkim czuć drganie nowego życia".
Włączył się w nurt tego życia z całym żarem nienasyconego
serca.
„A potem przemawiał Żeromski.
Jak dziś pamiętam jego postać na wzgórzu, z rozwianym _
Austrię,

......

włosem. Oczy jego rzucały błyskawice, a słowa padały mocne,
ważkie i ciężkie. Gromił urodę i słabość, nawoływał do ofiarnego czynu. Przypominał, że masy pracujące - robotnicze
i chłopskie - są narodem, a poza tym narodem pozostanie

tylko garstwa zdrajców i zaprzańców. „Kto chce walki o niei lepszą przyszłość narodu, ten pójdzie z nami - za
czerwonym sztandarem!"
I tłum za przewodem Żeromskiego opuścił wzgórze, śpie
wając Czerwony sztandar ... " Tak zachował się w pamięci autora „Kroniki ruchu rewolucyjnego" burzliwy wiec listopadowy
podległość

w

Nałęczowie.

Spokojny kurort, którego alejkami ' pomykał na wysokich
kołach welocypedu pogodny dziadzio Prus, rozrzucający łako
cie dzieciom, stał się nagle zarzewiem. „Odbywały się raz
w raz demonstracyjne pochody, ze śpiewami na drogach publicznych rewolucyjnych pieśni, zawieszanie sztandarów na
wszystkich drzewach Alei Lipowej - pisze Żeromski. - Wielu
uczestników po raz pierwszy dowiedziało się tutaj, jak wygląda godło Polski!"
Wyjechał dręczony niepokojem. Na kartki notesu, który
spłonie podczas kolejnego polskiego powstania, będzie rzucał
ołówkiem myśli niecierpliwej rozterki, szkice pomysłów, ciągle
w ojczyźnie obecny.
We Wiedniu, „kiedy z okien kapiących od szychu i szkła,
sypie się światło elektryczne- wracała na serce cicha, uboga
Warszawa''. Stał przed posągiem Nike Samotrackiej z poła
manymi skrzydłami i słyszał szelest „dzikich, szarych chwastów" na Cytadeli. Przepływały jak we mgle brązy i purpury

Rubensa, van Dycka, Velasqueza, Segantiniego. „Uwaga. Cała
rewolucja w dramacie musi być traktowana jHk m8te;iał do
.głównej treści. (... ) W drugim akcie rozmowa Róży z bohaterem. W pierwszym akcie prowokator, młody student mówi
·O księciu Giedr".
To pierwszy sygnał.
Przejeżdżał przez Rapperswil, p ełen wspommen. Na przełęczy, u stóp szczytu Glarnisch, l eżał jeszcze śnieg i trwała
cisza. Jak trwa i dziś. Ale on usłyszał wybuch broni Dana ...
„ ... wojska polskie nie są rozwiązan e i wciąż istnieją (... ) śnią
na leżach po niskich chałupach dalekiej północy, po norach
Warszawy i poddaszach Łodzi" - to zapisał w Rzymie, wróciwszy z przechadzki po villa Borghese.
Na Capri siadywał nieruchomo nad skałami Faraglioni,
w zapachu nagrzanych słońcem mirtów, pochłonięty grą fal.
Pod cieniem oliwek czytywał Shelleya. Wieczorami wiódł dysputy żarliwe z Gorkim i Andriejewem, który zachęcał go „do
podjęcia dramatu nowoczesnego". O jakimś zachodzie, mając
przed oczyma „rubinowo-żółtą smugę" Neapolu, wpisał do notesu: „Ojczyzna to nie tylko kraj i ludzie i przeszłość leżąca
w mogiłach, (... ) ale także przyszły porządek sp-0łeczny ... "
Czarowic - „przybysz z leśnych płaszczyzn" w tym samym
miejscu, „p-Onad najcudowniejszym morzem południa", poczuje
nagle „zaduch Pawiaka", a w zwierciadle wód „pienistych
i śnieżnych" zobaczy „naród swój podarty". Wtedy odepchnie
Bożyszcze, które nadpłynęło pod szkarłatnym żaglem skusić
Polaka krajem kwitnących kamelii...
Wracał Żeromski przez Wenecję. „Uczucie tęsknoty do kraju.

To pierwszy maja. Cóż to jest, cóż to jest? Morze wzburzone„
wicher dmie. Wszystkie wieści z kraju złe".
Sprawa I -

ZDRADA
„Kto go od trumien zasłyszał, niech powie,
A odbudujem całą Polskę nową
Na tym jednym, tajemniczym słowie ... "
Michał Tatarow, Rosjanin spolonizowany, kochał polską poezję
romantyczną. Tłumacząc „Popioły" na rosyjski mówił Żerom-
skiemu Słowacki ego . Do rewolucji wrócił z zesłania syberyjskiego. W kwietniu 1906 roku zginął z wyroku Polskiej Partii
Socjalistycznej, której był członkiem, oskarżony o prowokację ...
- Nie wierzę i nie uwierzę nigdy! - krzyknęła, dowiedziawszy się o tym „Piękna Pani". Zofia Nałkowska. Napisze
o nim powieść - „Książę". Nie uwierzył w zdradę „Giedroy-cia" i Zeromski: - To jakaś tragedia stanowczo! - Lecz była
to tragiczna prawda.
W kwietniu 1908 roku pisma socjalistyczne ogłosiły listę ·
szpiegów. Znalazł się na niej Stanisław Brzozowski. On! Autor
„Płomieni" i „Legendy Młodej Polski'', który jak nikt rozu-miał autora „Bezdomnych".
„Żeromski przykłada ucho do ziemi i słyszy szlochanie serc,..
wsiąkanie kr'wi, mękę podziemną, a bez świadków, mękę zapomnianą, nie wysłuchane skargi, żale nie wypowiedziane.
Wskrzesza on z mogił ludzi, którzy dźwigali na sobie twardy
obowiązek zguby".
Wedle relacji świadków Żeromski był wstrząśnięty. Wierzył·
w niewinność Brzozowskiego, zeznawał na sądzie obywatel-

skim, który winy nie udowodnił. Słuchał pepesowców, krzyczących z pasją: „W tych wypadkach nie może być dla nas
wyboru„. winien czy nie winien - trzeba strzelić w łeb ... "
Anzelm jest winien. Zaczadzony wielką poezją romantyczną,
uchyli się w chwili ostatecznej od obowiązku służby, jaki ona
nakłada. Odżegna od „chimery poetów", wybiera trzos złoty
miast szubienicy. Wybiera swoiste złudzenie potęgi („Car tylko
tego śmiercią karał, kogo ja na śmierć skazałem ... "). Zginie,
lecz zza grobu podzieli swą hańbę z bandą „tchórzów, niewolników, karierowiczów", którzy ,,kiedy my wyprowadzamy
skazańca pod szubienicę, tańczą do białego rana w Warszawie ... "
Przyjacielowi-socjaliście
Żeromski
(atakowany i przez
SDKPiL i przez PPS za „owe nie umotywowane wiary w niewinność, owe wątpliwości czy szpieg czasem nie ma szlachetnych zamiarów ... "), opowiedział spotkanie rapperswilskie ze
zbiegłym z Polski robotnikiem-socjalistą. Katowano go w
Ochranie, bito, deptano butami. A potem - kuszono zdradą.
Zgodził się. Wziął pierwsze srebrniki i uciekł ... Tu Żeromśki
przerwał. I o tym nie pozwalają mi pisać.
Odwrócił się od ściany. Słuchającemu :zdawało się, że zapłakał.

Sprawa II - WIĘZIENIE
25 października 1908 roku wieczorem autor „Nagiego bruku"
wrócił z filharmonii. Był na koncercie, którego dochód wspierał budowę ochronki . w Nałęczowie. „„ .mając pełne uszy muzyki („.) zasnąłem. Moje miłe sny przerwał ostry dźwięk

Ochronka w

Nałęczo.wie,

pierwsze dzieci.

-dzwonka, a potem liczne ostróg pobrzęki. Komunik żandar
mów i policjantów napełnił mieszkanie. Uspokajali mię tros.kliwie.
- Niechże. się pan nie niepokoi. To tylko rewizja.
Uspokoiło mię to nadzwyczajnie (... ).
Powędrowałem do cyrkułu przy ulicy Kruczej. Tam wśród
· złodziei, pijaków, prostytutek i szpiclów spędziłem resztę nocy,
ulokowany obok zlewu. Pamiętam do tej chwili twarze dwu
szpiegów, rodowitych Polaków, którzy się obok tegoż zlewu
:ozpostarli _i gaw~dzili do rana o swych zawodowych sprawach,
mteresach i zamierzeniach ..." Jeden z policjantów mówił głoś
no „pacierz do swego policyjnego Boga, żarliwie i głośno bijąc
się w piersi". Rankiem pobożniś odstawił więźnia do ratusza.
„Tam zastałem już spory i godny raucik, złożony ze znajomych". Przeważnie „przezacnych oświatowców". Dzień i noc
przestali „w tłoku nie~miernym", otoczeni szpiclami. Dopiero
nad ranem ułożył się Zeromski na pryczy. Nagle coś zachrapało, ~as_apało i znajomy głos z głębi brody „zarechotał z dawnym smiechem: - Jeszcze też tu tylko takich literatów brakowało! Ską~że to Pan Bóg prowadzi?" Marian Abramowicz.
Ten sam, ktory z sybirskiego zesłania przysłał dedykację: „Za
_Bezdomnych od bezdomnych podziękowanie i pozdrowienie"
„Olbrzym" i ·~?iedźwiedź", zwan~ prz~z Krzywickiego „wol~
nym st~ze.lcem , s~awny przemytnik „bibuły" - patriotycznej,
· :z~ socJahstyczneJ, każdej - byle uderzała w carat. Jemu pos~1ęcone są fr~zy „Snu o szpadzie" „ Tej to nocy przynie_s1dna z:ostała N11epodległość do tego kraju nędzarzy ducha, popychanych pięścią obcego żołdaka. Tej też nocy przyniesiona

została deklaracja praw świętego Proletariusza, która zdeptała
przemoc bogaczów". Kiedy umierał w niepodległej Polsce „nie strzelały na jego cześć armaty z wolnej Cytadeli, w której ciemniach bił się sam jeden z wrogami tej ziemi".

Sprawa III - NARÓD
Zagozda - Nie wiem, co to jest naród.
Żeromski O, ziemi moja rodzinna, ukochana moja matko!
Ja cię krwią kocham, każdym tętnem.
Obraz 1 - Zagozda.
Chata chłopa Zagozdy, wisząca na przełęczy wsi KrajnoWymyślona, była punktem granicznym, który Żeromskiemu
zwiastował zawsze bliskość domu.
„Ta chata była najuboższa w naszej wsi, chociaż ładnie oma1.owa:na na r:iebiesko. Zagozdy były dobre ludzie, szkoda,
ze tak całkiem pomarły, a ich chaty też już nie ma" - oto
zapis uczennicy ze szkoły kraińskiej nam współczesny.
Imię chłopa z Krajna nadał Żeromski „szermierzowi wiecznie walczącemu" z „Róży", antagoniście Czarowica w wielkim
sporze światopoglądowym.
Kim był Zagozda naprawdę?
„ ... w nocy, śród ostro pociągającego wiatru szli dwaj młodzi
ludzie szosą prowadzącą do Suchedniowa. Byli to dwaj poeci
(... ) Cofnęli się o pięćdziesiąt lat, stanęli wobec poety, którego
zwano Adamem. Czuli i myśleli w tę noc chłodną i chmurną
jak romantycy". Ale potem „do trzeciej w nocy szedł spór
zacięty o socjalizm i patriotyzm". Już wtedy! W Kielcach
roku 1885.

'·

Max Nomad w swoim dziele „Aspect of Revolt" wydanym.
w New Yorku (1959) pomieszcza pasjonujący rozdział „The
Sage of Wacław Machajski". To on. Jan Wacław. Największa
przyjaźń młodości Żeromskiego . Radek z „Syzyfowych prac",
Kiżło w „Zamieci", Zagozda. Twórca peterburskiej Zmowy
Robotniczej w 1906 roku, od młodości najwcześniejszej wię
ziony i zsyłany, „odegrał swą wielką rolę na scenie sto tysięcy
razy większej, niż ją zakreślała młodzieńcza wyobraźnia, na
olbrzymiej arenie Sybiru, Rosji, Francji", jako „wódz tłumów
krwawy mistrz w dziele tworzenia rewolucji proletariackiej".
„Zygzaki przyjaźni" Żeromskiego z Machajskim pasjonująco
opisał prof. Stanisław Pigoń, jedyny, który miał dostęp do
korespondencji, świadczącej, iż stanowili oni ową rzadkość,
określoną przez Norwida mianem „szlachetnie się różniącego·
przyjaciela".
Powróciwszy z Włoch, wiosną 1907, Żeromski spotkał „dłu
gowłosego fanatyka Machaja" w Krakowie. Tu nastąpiła kulminacja ich ideologicznego konfliktu, sportretowanego w dialogu Czarowica z Zagozdą . Machajski dawno oderwał się od
pojęć: naród, ojczyzna, tradycja. „Zamysły przewrotu ustrojowego układał w wymiarach kosmopolitycznych" . Polska
w inteligenckim, nienawistnym mu rozumieniu to był tylko
ów wieczny „romans" Mochnackiego, pod który podkładał '
barwne kolory „szwoleżerów, kosynierów, Krakusów", a zarazem „granice, więzienia, racje stanu i stany posiadania ..."
Żeromski na kilka dni przed tym spotkaniem zapisał w no-tesie podróżnym: „Patriotyzm nie jest kategorią umysłową ani_

-systemem politycznym, lecz namiętnością, . taką . ja~. m.iłość:
nienawiść ... " Porozumienia między dawnymi przyJac10łmi byc
nie mogło.
W dramacie rozstają się na zawsze. W życiu było inaczej.
Żeromski kilkakrotnie ratował Machajskiego. Posyłał pienią
dze. Rekomendował. Po którymś z rzędu aresztowaniu ogłosił
wielki list otwarty „W sprawie Machajskiego", gdzie oceniając
jego umysł „lotny i badawczy, charakter niezłomny, wolę że
lazną" nazwał swego Zagozdę „jedną z najci.ek~wszych po·staci naszego życia", mickiewiczowskim „człowiekiem wolnym
w duchu".
Machajski przełożył na rosyjski prolog „Róży". Umarł
w Moskwie kilka miesięcy po koledze z kieleckiej ławy, za·pomniany i samotny.
Bożyszcze kładzie na piersi uśpionego Zagozdy szkarłatną
.różę. Żeromski na tece z listami przyjaciela położył napis:
.„J. W. Machajski. Wygnaniec na Sybir, więzień, bohater".
-Obraz 2 - PRAWDA.
„ ... w niejasnych odblaskach zapadającego wieczora widzieć
można było wąsate typy chłopskie, młode i zacięte twarze agitatorów, a gdzieś z boku tajemniczą, zawsze nieco chorobliwie
pochyloną, jakby rozwiewającą się chwilami we mgle, sylwetK:ę Żeromskiego, niby stronicę przeniesioną żywcem z jego powieści".

W nałęczowskiej szopie z siwego
wykładów Ludowego Uniwersytetu,

kamienia ludzie słuchali
jednej z form działalności

Towarzystwa Oświatowego „Światło", powstałego z inspiracji
Żeromskiego.

Autor Siłaczki" realizował swe młodzieńcze marzenia z czasów, gdy brnąc w błocie do chat oleśnickich analfabetów wołał
w Dzienniku: „O, oświato - przybądź, o, oświato - zstępuj
do nich, ratuj nas, zbaw nas ... Wierzę w ciebie, wierzę, że oni,
gdy cię poznają, uczczą Kościuszkę i Staszica, Mickiewicza
i Jeża, wierzę, że oni jedni wypłacą się macoszej ojczyźnie
sercem synowskim ... " Do dziś strzelisty gmach nałęczowskiej
ochronki (opisany w sprawie piątej Róży), zbudowany w lewej części z funduszów Żeromskiego i nazwany imieniem jego
syna - „złotego skauta" Adama, służy dzieciom polskim.
W szopie „Na Pałubach" (odtworzonej z !aką wiernością
w obrazie drugim sprawy pierwszej) - sam Zeromski mówił
o Mickiewiczu. Potem o Grottgerze, pokazując cykle „Litwania", „Polonia", niby stronice swych powstańczych powieści.
„W narodzie żyje wiecznie i trwa jego przeszłość" - powiada Czarowic. Trwa przecie nie tylko ta „ku serc pokrzepieniu". Trwa i ta nie „zalepiona pajęczyną obłudy". W aktach powstania styczniowego na Kielecczyźnie znalazłam raport wójta o pobiciu powstańców przez chłopów, w archiwum
ks. Ślusarczyka z Nowej Słupi - pamiętnik powstańca, który
opowiada o egzekucji wieszania chłopa za wydanie rannych.
Tak dokumenty potwierdzają prawdziwość „Wiernej rzeki",
„RQlzdciobią nas k!l'lu!ki, wrony ... " „Czas już zapomnieć i czas
przebaczyć" woła Prelegent w „Róży", usuwając pospiesznie kliszę z podobną sceną. - „Ciągle się tak krzepicie i umacniacie, odwróceni od prawdy .. .' - mówi mu Czarowic - gorycz.
11

Przed nim - konfrontacja z Ostem, która pozwala rzucie
:katom zwycięskie wyzwanie: „Po powstaniu sześćdziesiątego
trzeciego byliśmy („.) społeczeństwem bez ludu. („.) Was~e
tortury budzą z martwych dusze. Wasza szubienica pracuje
-Ola niepodległej Polski".
Opowiadał mi Michał Basa, poeta z Tarczka i partyzant
-ostatniej wojny: - „Oset" to był dla mnie, obok „Nurta"
i „Ponurego", najbardziej ceniony dowódca. Jego dziad został
na Sybirze za powstanie. Jego ojciec był ślusarzem w Skarżysku. Więc Władysław Wasilewski, jak poszedł do lasu, przy.brał pseudo „Oset" na ojcowską cześć, od roboitnika kielecK:iego z „Róży". Tego, który katowany, bity, z łamanymi rę
kami, nikogo nie zdradził, a jego ostatnie słowa to były tylko
„Niech żyje„." Bo tę „Polskę" - to już mu wbili pięścią
w usta.
„Oset" padł w lasach pod Skarżyskiem. Miał jeszcze drugie
·pseudo - „Odrowąż". Z „Wiernej rzeki" ...
Obraz 3 „Grono

DZIEDZICTWO
rzemieślników,

ludzi najprostszych, ledwie umie„Dziadów" część trzecią (... ) w sposób niezrównany („.). Kozactwo, krążące po okolicy, mogło lada chwi1a napaść na ową szopę „na Pałubach" i nahajami pisać na
-plecach widzów nowy akt sztuki" . Tak iścił się Żeromskiemu
,sen o teatrze".
Że „Róża" nosi na sobie „ tchnienie" „Dziadów" i „Nie-bosjących czytać, grało

kiej" zauważyły zgodnie autorytety, tak w ocenach i temperamentach odległe, jak Boy, Irzykowski, Brun.
„Róży" patronuje motto z Shelleya, „syna bogów, pochło
niętego przez morze" (jak go z zachwytem Żeromski określi
w „Snobizmie i postępie"). Z Shelleya jest postać Deity - Bożyszcza, której „mglistość i niezrozumiałość" tylu sarkań po
ukazaniu się „Róży" była powodem. Czym jest Bożyszcze?
Aniołem? Szatanem? Kusicielem? Przewodnikiem? „Czarnym
lustrem" sumienia? Wieszczem, ukazującym wedle shelleyowskiego motta: „czym człowiek być może, czym nie jest, czym
był niegdyś i czym być musi?" Ucieleśnieniem poezji, pasującej mieczem Warneńczyka Czarowiców-Konradów, romantycznych samotników, na rycerzy niepodległości?
„Poza tobą, żołnierzu polski, gdy samotny na haku szubienicy zawisasz - gdy lecisz w krwawy skazańca rów, z sercem
zestrzelonym od kul sołdackich - gdy dogasasz powolnym
straceniem w stepie Sybiru - nie powiewa sztandar dalekiej
potęgi. Poza tobą nie ma nic (... ) Tylko poezja polska nie opuści
cię, nie zdradzi i nie znieważy, żołnierzu! („.) Gdyby nawet
sprawa twoja była przegraną - ona ci wiary dochowa („ .).
W twoje ręce włoży złoty swój sen, sen tylu pokoleń mło
dzieży, sen o rycerskiej szpadzie".
Obok Mickiewicza, nawracającego na polskość Borowiczów,
Rozłuckich, nawet Anzelmów, ktoś jeszcze pasował swą szpadą
młodego Żeromskiego. Wytykany przez Zagozdę Mochnacki.
Od niego weźmie autor imię swego pierwszego pseudonimu Maurycy, gdy nazwisko zaczerpnie od chłopa z Ciekot - Zych.
Tak wyda swoje rewolucyjne inwokacje: „Sen o szpadzie"

(1905), „Nagi bruk" (1906). „Nokturn" (1907). „Różę" - podpisze imieniem nigdy nie przepłakanej i nie zapomnianej matki - Józef Katerla.
W Rapperswilu zbierał materiały do biografii „szalonego
jasnowidza". Nad gorącymi słowy Mochnackiego pochylał się
w cichym podlaskim dworze, w sześćdziesiątą rocznicę listopada: „W każdym powstaniu jednakże prawie błędy wojskowe
i polityczne. (... ) We wszelkim bohaterskim przedsięwzięciu
naszym byliśmy na kształt kunsztownego ognia, co od jednego
razu strzeli w górę jasnym strumieniem i w dymach gaśnie. ( ... )
Lecz (... ) - mamyż wyrazić w samych sobie to przekonanie,
iż nigdy nie uda się nam doprowadzić do końca co zaczniemy? (.. .) Lud polski, który ciągle śpiewa „J eszcze Polska nie
zginęła" wyraża tymi krótkimi słowy najgłębszą maksymę
swego jestestwa. (... ) Z doświadczenia może powiedzieć o sobie:
„Narody nie umierają".
Epilog

„I „Róża" Żeromskiego. Mam wrażenie, że to szczyty tego,
co można było osiągnąć. Wszystko co mógł dać Leon Schiller
(... ) złożyło się na wspaniałość nie do wypowiedzenia. (... ) Grał
wielki zespół (... ) W soboty i w niedziele grywaliśmy po dwa
razy dla mas robotniczych. Tłumy całe nas słuchały". To
z „Pamiętnika" Ireny Solskiej - Krystyny.
Stefan Żeromski nie dożył scenicznego sukcesu „niescenicznego dramatu". Zmarł cztery miesiące przedtem. W listopadzie 1925. Udręczony do głębi schorowanego serca napaściami
na „Przedwiośnie" .

I

Ten film niech będzie różą czerwoną, złożoną na grobie
wi,~lkiego pisarza" - zapowiadał spiker w czołówce ekranizowanej „Róży".
Róża" czerwona mocno przed kamerą zbielała (sceny strajkt;{' boleśnie zmaltretowała" cenzura), ale oglądamy i dziś ten
fil~· z głębokim wrażeniem. Dla aktorów. Jaracza, Znicza,
.Junoszy-Stępowskiego. Czarowica zagrał młody, utalentowany
Witold Zacharewicz. Zbrakło mu w filmie finałowej sceny,
gdy konający ostrzega Dana. i Polskę okrzykiem: „Czekają
Niemcy! Niemcy! Niemcy!"
Był to rok 1936.
Henryk Szaro, reżyser „Przedwiośnia", „Dziejów grzechu" zamordowany przez hitlerowców w 1942 roku. Michał Znicz
{Anzelm) tropiony i ścigany umiera w kryjówce. Zacharewicz
(Czarowic) - w Oświęcimiu. Stefan Jaracz (stary Baryka,
Oset) - w Oświęcimiu. Kazimierz Junosza-Stępowski (Naczelnik policji) - zastrzelony przez tragiczną pomyłkę polskiego
podziemia. Jedynym, który przeżył Oświęcim - jest Zbigniew
Sawan. Filmowy Cezary Baryka.
Raz w życiu słyszałam, wśród świstów, syków i trzasku
zdartej płyty głęboki głos Żeromskiego . Mówił o poezji i o samotności.

Żegnał

go Broniewski wierszem

„Róża":

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

EDWARD SZYMAŃSKI
NIEPODLEGŁOŚĆ

Przed tym słowem drżeli królowie,
strach po nocy ze snu ich zrywa.:t,
bo się mieści w tym jednym słowie
zemsta sprawiedliwa.
Bo się mieści w tym jednym słowie
niespodziany, niecofnięty grom.
Znaczy ono w każdej ludzkiej mowie
sztylet w pierś
i dynamit pod tron.
Za tym słowem tropili żandarmi,
by je wreszcie osaczyć gdzieś
i kolbami zatłuc na śmierć
za kratami, w kazamatach czarnych.
Pomagały im pulki dragonów,
setki szpiclów, rubel i knut.
Przy kropidłach i biciu dzwonów
jakoś nie chciał się stać ten cud„.
Na to słowo czyhali w cenzurach
czynownicy wielbiący rozkaz,
i gorliwie skrzypiały im pióra
na raportach, donosach, wnioskach.
Nie pomogły awanse, ordery,
nie umieli niewoli obronić niepodległość wyszła z suteren,

z chat, z kamienic

i przeszła po nich.
pisana krwią
w progach chat i na bruku miast,
milionową pieśnią wyrasta,
marsz wydzwania idącym dniom.
A im drożej zdobył ją naród,
tym jaśniejszą w przód pójdzie drogą.
Nie ulęknie się królów i carów nikogo.
W piersi ludu dzwonią prawdą żywą
słowa proste, jak chleb powszedni,
różnym dźwiękiem, nakazem jednym:
Niepodległość,

NIEPODLEGŁOśC, WOLNOśC
SPRAWIEDLIWOśC.

A gdy świt słońcem zapali
ponad wszystkie narody bratnie wolnym ludom słowo szkarłatne:
SOCJALIZM.

1938 r.

ZDZISŁAW

J. ADAMCZYK

Wystawienie Róży w rocznicę odbudowy państwowości polskiej ma swoje głębokie uzasadnienie; przecież to właśnie Róża
by ła pierwszym w dwudziestowiecznym piśmiennictwie polskim wielkim dziełem literackim, które otwarcie i wyraźnie
podniosło sprawę naszych aspiracji niepodległościowych i walki
o wolność .
Nieco wcześniejsze utwory Stanisława Wyspiańskiego (Wesele, Wy zwolenie) stawiały tę kwestię w kategoriach dosyć
ogólnych i bez ścisłego związku z aktualną sy tua c ją polityczną.
Tamte dramaty, roztrząsające przyczyny sła bości i ni e zdolności
sp oł eezeństwa polskiego do podj ę ci a czynu wyzwoleń c z e g o
i o c eniające w takim właśnie aspekci e idee, p o glądy, p ostawy
i na stroje w społeczności galicy jskiej - nie miały za sobą wyraźn e go zaplecza w atmosferze politycznej pierwszy ch lat n a-·
szego wieku czy w konkretnych w ypadkach dziejowych.
Inaczej Róża. Napisana i w ydana w roku 1909 - wy rosła
z doświadczeń dopiero co w ygasł ych wypadków rewolucji
1905-1907 roku1 ujmowała kwesti ę polskich dążeń niepodległościow y ch w kontekście niedawnych walk, stanowiła sąd gorzki i surowy - nad współczesnymi.
, ,
Żeromski, podobnie jak duża część polskiej inteligencji, traktował wypadki rewolucyjne lat 1905-1907 jako kolejny antycarski zryw wolnościow y, łączył z rewolucją - on, który problemy narodowe i społeczne widział zawsze w ich wzajemnym

uwarunkowaniu i traktował jako nierozerwalną jedność - nadzi eje na odzyskanie wolności. Gdy nadzieje te zawiodły, gdy
zawiódł pisarza stosunek do rewolucji dużej części społeczeń
stwa polskiego, w niektórych „poematach prozą", jak np.
w Nokturnie, a najpełniej właśnie w „dramacie niesceniczny m"
Róża wytoczył współrodakom proces, wylał na karty ·.-tworu
cały swój fal , całą gorycz płynącą z rozczarowania, z załama
nia si ę nadziei i marzeń .
Jest w Róży coś z Dziadów czę ści III Mickiewicza, z Grobu
Agamemnona Słowackiego i jest coś z Piekła Dantego. Bohater
utw oru, Czarowic - patriota, marzyciel i entuzjasta - odbywa w ędrówk ę przez wszystkie kręgi polskiego piekła okresu
rewolucji i czasów porewolucyjnych. Szukając sojuszników dla
swego programu niepodległościowego trafia i na wiec robotniczy , i do sali balowej, poznaje smak więzienia i tortur w carsk iej Ochranie, widzi nieowocność prac oświatowych prowadzonych wśród rzemieślników i ludu wiejskiego. Sojuszników
zbyt wielu nie znajduje, ale jego wędrówka odsłania smutną
prawdę o społeczeństwie polskim i o źródłach jego słabości:
dostrzega je pisarz w rozbiciu klasy robotniczej między różne
orientacje ideologiczne i programy różnych partii politycznych,
w egoizmie klasowym i nienarodowej postawie posiadaczy,
w obojętności ludu, na którego świadomości ponurym cieniem
kładzie się historia odwiecznych konfliktów między chłopstwem
a szlachtą, wreszcie w zdradzie - wszechobecnej zdradzie uosobionej w postaci arcyszpicla Anzelma.
Skarga tn straszna - taki tytuł nadał swej pracy o Róży
wybitny krytyk młodopolski, Stanisław Brzozowski. „Ta książ-
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ka - pisał - ma w sobie tę bezpośrednią wymowę, jaką ma
krwawa chusta z głowy robotnicy, skrwawiona, podarta przez
nahajki koszula".
Bo też Żeromski nie oszcz ędza tutaj nikogo i niczego. Wprawdzie w epilogu utworu garstka patriotów-rewolucjonistów niszczy całą armię zaborczą dzięki cudownemu wynalazkowi Dana,
ale przecież nie jest to żadna optymistyczna pointa. Właśnie
zakończenie tak nieprawdopodobne, tak manifestacyjnie utopijne - zdaje się mówić, że gdy na ziemiach polskich nie ma
realnych sił społeczn ych zdolnych do wywalczenia niepodległości, gdy wśród Polaków zanika patriotyzm i ofiarność,
a krzewi się wygodnictwo, obojętność i zdrada - t ylko cud
może sprowadzić wyzwolenie.
Wymowa Róży jest bez wątpienia gorzka i oskarżycielska;
kto wie, czy nie tutaj najpełniej zrea lizował a się maksyma,
sformułowana wprawdzie w Sułkowskim, ale traktowana w historii li teratury jako naczelna dewiza twórczości Żeromskiego:
„trzeba rozdrapywać rany polskie, żeby nie zabliźniły się błoną
podłości". A jednaż Żeromski nie tylko „poi żółcią" także
„karmi nadzieją".
W „sprawie drugiej" Róży, w chwilę potem jak Czarowic
w biurze policyjnym musi oglądać torturowanego kieleckiego
robotnika-bojowca Osta, podejmuje on z naczelnikiem Ochrany
dyskusję polityczną i historiozoficzną, wykładając swoje rozumienie sensu i celu rewolucji, która wprawdzie została utopiona w krwi, ale zasiała ziarno zaowocujące niepodległością.
Wypowiedź Czarowica z pewnością wyrażająca poglądy
samego Żeromskiego, bo podobnie ujmował tę kwestię w Snie

o szpadzie - można sprowadzić do' następującej tezy: w czasie
powstania styczniowego żywe jeszcze konflikty chłopsko-szla
checkie z jednej, a zręczna polityka zaborcy z drugiej strony
sprawiły, że lud nie poparł wa:lki o wolność, że po roku 1863,
jak mówi Czarowic, „byliśmy jedynie skatowaną szlachtą, społeczeństwem bez ludu"; teraz, w latach rewolucji, za cenę tortur, cierpień, ofiar i krwi - dążenia wolnościowe przejęły masy polskich robotników i chłopów, a to jest rękojmią i gwarancją zwycięstwa w walce o wolną Polskę.
Prorocze okazały się te słowa, głęboko trafna okazała si~
historyczna „diagnoza" Czarowica. Nie trzeba było długo czekać, by potwierdziły ją wydarzenia dziejowe.
Po ukazaniu się książkowego wydania Róży (do pełnej realizacji scenicznej doszło dopiero po kilkunastu latach) - krytyka przyjęła utwór niechętnie. Ponieważ temat Róży był jeszcze i świeży, i bolesny, wymowę ideową dramatu i postawy
poszczególnych bohaterów odczytywano jako polityczną ocenę
ówczesnych stronnictw i partii, a skutek był łatwy do przewidzenia: ze wszystkich stron posypały się na Żeromskiego
gromy.
Dziś już mało kto pamięta o sporach politycznych sprzed
lat siedemdziesięciu, dziś, dla nas - przy wszystkich swoich
niejasnościach i niekonsekwencjach myślowych, przy jakże typowym dla Żeromskiego żywiołowym i „niescenicznym" języ
ku, utrudniającym kontakt z przeżyciami i uczuciami bohaterów - jest Róża jednym z tych wielkich dzieł naszej narodowej klasyki literackiej, które muszą budzić szacunek i dla
swojej przenikliwości historycznej, i - nade wszystko - ze względu na potęgę patriotycznego bólu autora.

Jakże

i jak wszechogarniająca musiała być
do ziemi i narodu, jakże głęboko zrósł się
z marzeniem o Niepodległej, skoro przepoił Różę takim bólem
i taką goryczą - i rzucił ją współczesnym w twarz niemal
jak obelgę.
bowiem

głęboka

miłość Żeromskiego

„Naród Twój jest jak lamentująca białopienna brzoza„. Patrz,
jak poprzerzynane są korzenie ,t wej brzozy ukochanej, jak
schnie i pęka- jej kora, jak z :ran bezużytecznie wycieka w ziemię sok życiotwórczy! Zamiera 'w pustkowiu brzoza żywcem
pogrzebiona.
Dodaj raniienia! Od dzieła twego dźwignie isię, wyrwie ..."
(Bożyszcze do Dana w „Róży")

KRONIKA
sceny kielecki~j
l879D 1979

„Porównywałem niegdyś

w jednej ze swych pisanin do l ę
Polski do nieszczęścia brzozy żyjącej, której pień wygiął się
w pałąk, wskutek tego, iż jej koronę, 11agiętą . aż do ziemi, ~ gałęźmi, pędami i liśćmi przywaliła nazmierna, nieudźwignionu
masa jałowej gliny.
A oto teraz szczęśliwe oczy oglądają cudowny widok, jak ·ta.nieśmiertelnie żywa korona, wyciągnąwszy gałęzie, pręty i liś-
cie spod .zeschniętej :i spętanej nawały, uciekła w niebiosa i .tam
-radośnie drży wszystkimi młodymi witkami, a życiotwórcze
soki jej pędzą ku górze szlaki naturalnymi ·w wyprostowanym,
strzelistym 1pniu ... "
(Żeromski jesienią 1918 roku witając niepodległość)

·.

Zespół Kremskiego zakończył sezon letni; nowi aktorzy pojawili się w Te.a trze Ludwika dopiero w listopadzie. Wprawdzie we wrześniu zapowiadano przyjazd nowo zorganizowanej
trupy dramatycznej Józefa Teksla, ale występy te nie doszły
do skutku. Zespołem, który przybył jesienią, kierował Józef
Puchniewski (w sezonie letnim aktorzy grali w warszawskim
teatrze ogródkowym „Alhambra", potem w Radomiu). Podczas
dwumiesięcznego pobytu w Kielcach planowano zaprezentować
nowy · repertuar, złożony przeważnie z komedii i operetek.
Przedstawienia rozpoczęły się 9 listopada komedią Sardou
„Rozwiedźmy się". Inauguracja wypa<lła korzystnie, aktorzy
grali bardzo dobrze a zwłaszcza Sochaczewska i Rugier. Po
pierwszym spektaklu następne posypały się jak z rękawa: „Noc

świętojańska" i „Błędne ogniki" Staszczyka, „Halka" Moniuszki, „Spirytyści" Mosera, „Szatan na ziemi" Suppe, kilka sztuk
Gawa1'ewicza („Hannibal ante portas", „Kraszewski w Warszawie", „Po drodze", „Preludium Chopina") i innych autorów.
„Gazeta Kielecka" podawała tylko tytuły sztuk i czasem daty
ich wystawienia, brak w niej było jakichkolwiek recenzji;
rzadko, zamieszczano w prasie niezbędne informacje na temat
prz-edstawienia lub ważnego przedsięwzięcia dyrektora zespołu.
Puchniewski np. by umożliwić wstęp do teatru mniej zamoż
nym widzom, obniżył cenę wszystkich biletów do 30 i 25 kopiejek. Fakt ten decydująco wpłynął na powodzenie przedstawień. Przykładowo na czterech spektaklach w pierwszym tygodniu grudnia było dwa tysiące osób. W tym czasie miał
swój benefis Szymborski (6.XII. - „Doktor Klaus") a trochę
później Gloger (13.XII. „Złoty cielec" i „Portret pięknej
kobiety''), Recki (15.XII. - „Szatan na ziemi") i Sochaczewska '(19 .XII. - „Separacja"). Ostatni, pożegnalny wieczór należał do Michaliny Sosnowskiej (20.XII. „Rozwiedźmy się"
i „Złoty cielec". Jej benefisem Puchniewski zakończył występy
w Kielcach. W bogatym repertuarze zespołu znalazły się także
utwory Łętowskiego („Izrael na puszczy"), Świderskiego {„Ojcowizna"), Korzeniowskiego („Karpaccy górale") i wielu
innych. Wyjeżdżając, Puchniewski wywoził ze sobą wdzięcz
ność publiczności, w której pamięci zapisał się jako dyrektor
dobrego i zgranego zespołu.
Tylko dwa miesiące trwała przerwa w przedstawieniach
w Teatrze Ludwika. Nie był on jednak zamknięty. Bardzo
często odbywały się tu doraźne maskarady, które cieszyły się

zmiennym powodzeniem. Bale, które odbywały się w częsc1
parterowej sali teatralnej, miały swoich widzów w lożach i na
galerii. Od nich właśnie zależało czy zabawa przyniesie dochód.
Dwudziestego drugiego lutego 1882 roku zatrzymał się
w Kielcach nowy, przed sześcioma miesiącami zorganizowany
zespół Józefa Teksla 1. W dniu następnym zainaugurował występy komedią „Grube ryby" Bałuckiego. Aktorzy grali dość
dobrze (bez szarży, przesady i gonienia za efektem) a szczególnie wyróżnili się Kalicińs'ki, Sikorski, Cybulski, Borawska
i Celińska. Ze sztuk Bałuckiego .zaprezentowano także „Teatr
amatorski" i „Krewniaków". W początkach marca Teksel
zmienił nieco oblicze trupy. Zaniechał repertuaru operetkowego, zwolnił orkiestrę i zwrócił się w stronę komedii i dramatu. Przewagę miały teraz sztuki polskie: „Biedni" L. Świ
derskiego, „Pan Benet" Fredry, „Błażek opętany" Anczyca
i inne.
Józef Teksel, podczas pobytu w Kielcach, obchodził jubileusz
25-lecia pracy scenicznej. Z tej okazji wystawiono komedie
Józefa Korzeniowskiego „Konkurent i mąż" i „Okrężne". Dochód z jednego przedstawienia, zgodnie z tradycją, zespół
przeznaczył na korzyść straży ogniowej i gimnazjum. Ogółem
odbyło się dwadzieścia pięć spektakli; piątego kwietnia towarzystwo Teksla wyjechało do Radomia.
W czasie miesięcznej przerwy w występach na kieleckiej
scenie, po mieście rozeszła się pogłoska o zlikwidowaniu sali
teatralnej. Wprawdzie był projekt urządzenia tam mieszkań
prywatnych i wybudowania naprzeciw Hotelu Polskiego Qdrębnego budynku teatralnego ale Stumpf odstąpił od tego planu.

W miesiącach letnich odbyło się w teatrze kilka koncertów
m.in. sióstr Bulewskich i śpiewaka Kareska. We wrześniu
koncertowała w Kielcach europejskiej sławy śpiewaczka Teodozja Friderici-J akowicka. W programie znalazły się arie z oper
Moniuszki, Dionizetti'ego, Thomasa. Publiczność była zachwycona i gorąco oklaskiwała swoją rodaczkę - kielczankę. W obydwu wieczorach Jakowickiej uczestniczył młody Żeromski.
W dzienniku swoim złożył hołd utalentowanej artystce tymi
oto słowami: „Jak mi się tęskno czy wesoło na sercu zrobiło,
gdym usłyszał „Dumkę" Sowińskiego („.). Szczęśliwym, żem
zasłyszał tę, której imię, której śpiew słychać i pod bezchmurnym niebem Italii. Cześć ci, cześć, Polko! Z całego serca skła
dam u stóp z tymi bukietami uznania, co się do nóg twych
sypały. Cześć Ci, mistrzyni" 2•
Sezon zimowy rozpoczął dla Kielc w grudniu wieczorem
dramatycznym Józefa Cybulskiego (m.in. monodram „Na estradzie"). Podczas świąt Bożego Narodzenia występy w teatrze
zainaugurował zespół Józefa Puchniewskiego. Tym razem zespół przebywał w Kielcach aż do końca maja 1883 roku. Był
to swego rodzaju ewenement. Trupy prowincjonalne stale
zmieniały skład, dyrektorów i miejsce pobytu. W takiej sytuacji
„stałość" zespołu Puchniewskiego zasługiwała na pełne uznanie. Bardzo obfity repertuar pozwalał na częstą zmianę tytułów, co w dużym stopniu zapewniło frekwencję na przedstawieniach. W celu pozyskania publiczności, dyrektor wprowadził
różne formy pracy zespołu. W niedzielne popołudnia odbywały
się spektakle dla dzieci. Ceny biletów były niższe od normalnych. Co tydzień urządzano maskarady, z „milionami niespo-

dzianek". Przedstawienia rozpoczęła „Noc świętojańska" Staszczyka, grana już poprzednio, a po niej nowe i znane opery,
operetki, komedie i dramaty. Wiele szumu wywołała dwuaktowa komedia Stanisława Borowskiego z Leszczyn (Kieleckie)
pt. „Inżynierowie jadą" poruszająca aktuaJny temat budowy
drogi Iwangrodzko-Dąbrowskiej. Opinia Zeromskiego o tej
sztuce była bardzo zwięzła, gdyż określił ją jednym zdaniem:
„J est to rzecz dowcipna, ale bez tendencji i celu" 3•
Inni autorzy sztuk granych w pierwszych miesiącach 1883
roku to Galasiewicz, Kleczewski (,,Pan Starosta"), Swiderski
(„Nieoględni", „Ojcowizna"). Podczas postu przybyło widzów
na spektaklach teatralnych. W tym czasie zespół przechodził
reorganizację. Wiele osób odeszło do dwóch nowo powstałych
w Polsce trup dramatycznych a przybyli: Jej de, Zastawski,
Mikulski i Czaroryscy. Publiczność zwabiona do teatru nowymi
twarzami i serią benefisów, zasiliła teatralną kasę na dłuższy
okres. Pierwszy benefis miał Marian Winkler (22.II. - „Tylko
jedno słowo", „Piosenka wojaszka", „Bojomir i Wanda"). Następne wieczory odbyły się na dochód Puchniewskiej {„Indygo"), Pichorowej „Podróż po Warszawie"), Sylwestry Adler
(„Dwie siostry"), Królikowskiego („Zburzenie Jerozolimy"),
Heleny Wodzyńskiej („Wiara, miłość, nadzieja"), Halickiego
„Biedni"), Eugeniusza Majdrowicza („Halka"). W kwietniu,
na scenie Teatru Ludwika, występowała znakomita artystka
Władysława Orsetti (ostatnio w teatrze petersburskim). Miał
też swój benefis kielczanin Ludwik Jabłoszewski („Dwie blizny" Fredry, „Po drodze" Gawalewicza, „U wrót szczęścia"
Swięcickiego). Dyrektor Puchniewski, wcelu zwiększenia po-

pularności zespołu, zaprosił na goscmne występy znakomitego
artystę scen warszawskich Wincentego Rapackiego. Utalentowany aktor sprowadził do teatru liczne rzesze widzów. Spektakle, klthre uświetnił swoją grą to „Safa.-i.duły" Sardou, „Opieka
wojskowa" .Bogusławskiego, „Dziwactwo z uprzedzenia" Kra-

szewskiego,

„Pan Jowialski"

Fredry,

„Szlachectwo duszy"

Chęcińskiego, „Kupiec wenecki" Szekspira, „Świętosu~k" Mo-

liera i wiele jednoaktowych komedyjek. Przedstawienia z udziałem Rapackiego cieszyły się ogromną popularnością. Żeromski
natomiast bardziej krytycznym okiem spojrzał na jego sposób
gry. W „Dziennikach" napisał! że w sztuce Szekspira „Rapacki
występował w roli kupca - Zyda Shyloka i nieszczególnie się
popisał" 4 • Słabo też, według Żeromskiego, w ypadł wieczór
. wokalno-deklamacyjny z udziałem aktorów zespołu Puchniewskiego. Rapacki, czytał lecz nie deklamował („Zaścianek"
z „Pana Tadeusza"), Halicki „pojęcia najmniejszego nie
ma o deklamacji", Orsetti „deklamuje nieżle ale po aktorsku,
z gestami a b ez uczucia. N a koniec Żeromski stwierdził, że
„deklamacja nie udała się.zupełnie" 5• Na podstawie tych dwóch
przykładów nie można Zeromskiemu zarzucić, że w swoich
ocenach zbyt ostro krytykował znanych i lubianych przez publiczność artystów, gdyż np. o grze Rapackiego w Partii szachów" pisał: „Co za artyzm, co za sztuka cienio~~nia myśli,
ruchy, charakterystyka", 6 a głos Maurycego Bruszewskiego
(tenor) określił jako „silny i ładny". Wiele innych utworów
wystawionych przez trupę Puchniewskiego zyskało również
pochlebne opmie autora „Dzienniików"1.
Puchniewski, wykorzystując popularność Rapackiego, podwyższył o 25 proc. ceny biletów. Odbiło się to niekorzystnie

n~ d?choda.ch ~eatru w z~iązkU;. ze zm~iejszeniem się liczby
widzow. ~iał Jednak pubhcznosc benefis Rapackiego; grano
dramat historyczny „Pro. honore domus" (17 maja 1883). Artysta ~Ył. gorąco oklaskiwany. Na specjalne prośby widzów
wystąpił Jeszcze ostatni raz 20 maja w obrazku dramatycznym
„Hans Jurga" ~~olt~i) i w komedii „Zrzędność i przekora"
Fredr~. Po wyJezdzie Rapackiego miała jeszcze swój benefis
Ors~ttl („~detta" Sardou) a 28 maja, po pięciomiesięcznym pobycie w Kielcach, zespół Puchniewskiego opuścił miasto.
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