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~ewolucja lat 1905-1907 zajmuje szczególne miej
sce w dziejach najnowszych narodu polskiego, w dzie
jach i tradycji historycznej polskiej klasy robotniczej 
i polskiego ruchu robotniczego. Przez ponad 40 lat od 
upadku powstania styczniowego nie było w naszym 
kraju żadnego masowego ruchu antycarskiego -
prócz walki klasy robotniczej. I oto w ciągu zaledwie 
10 dni od zainicjowanego przez proletariat rosyjski 
w Petersburgu 22 stycznia 1905 r. wybuchu rewolu
cyjnego do otwartej walki z absolutyzmem carskim 
stanęła klasa robotnicza Królestwa Polskiego, a za 
nią szerokie kręgi demokratyczne naszego społeczeń
stwa: masy chłopskie, liczne grupy inteligencji oraz 
duża część młodzieży szkolnej i akademickiej. Nie było 
przed 1905 r. w dziejach Polski ruchu wyzwoleńczego 
i politycznego, który by objął tak nieprzebrane masy, 
a żadne z powstań narodowych XIX w. nie skupiło pod 
swym sztandarem tyle setek tysięcy ludzi. 

Była więc rewolucja 1905 r. pierwszym w dziejach 
polskiego społeczeństwa kapitalistycznego wielkim 
wstrząsem społecznym i politycznym, w którym za
angażowało się oczywiście z różnych pozycji klaso
wych całe społeczeństwo. 

'I-

w 1905 r. robotnicy polscy po raz pierwszy wy
stąpili tak powszechnie jako samodzielna siła politycz
na, jako ta klasa narodu, której idee społeczne i poli
tyczne miały ogólnonarodowy charakter ( ... ). Prole
tariat przemysłowy Królestwa Polskiego, stanowiący 

podówczas 6% ludności kraju, porwał za sobą do 
czynnej i bezpośredniej walki wielokrotnie liczniejsze 
od siebie warstwy społeczeństwa. ( ... ) 

Stefan Żeromski pisał wiosną 1905 r. do Stanisława 
Witkiewicza: „Wytworzyły się nowe światy, wy
płynęły nowe roty ludzi, ocknęły się olbrzymie i święte 
idee. We wszystkim czuć drganie nowego życia." 

LECH TRZECIAKOWSKI 
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~ewolucja 1905-1907 r. była na zie

miach polskich organiczną częścią rewolucji 

rosyjskiej i wraz z tą rewolucją przegrała. 

Utrzymał się rząd carski i jego władza nad 

Polską, mimo że carat zmuszony został do 

ustępstw: zaprowadzając parlament, przy

znając ulgi wyznaniowe i językowe. Nie 

tylko jednak w tych ulgach leżało główne 

osiągnięcie rewolucji. 

Przede wszystkim wciągnęła ona do walki 

o wiele szersze masy robotników i chłopów, 

niż miało to miejsce w 1831 czy nawet 1864 r. 
Po wtóre, proletariat polski wystąpił po 

raz pierwszy w roli inicjatora i przewodnika 

w tej walce. Po trzecie, walka o obalenie 

caratu ( ... ) zwracała się siłą rzeczy przeciw 

uciskowi narodowemu, podejmowała spra

wę wyzwolenia Polski. Setki tysięcy robot

ników, chłopów, inteligencji, młodzieży 

szkolnej włączały się w tę walkę pod róż

nymi sztandarami i rozbieżnymi progra

mami. Jak zawsze w dniach rewolucji, 

gwałtowne konflikty przeciwstawiały sobie 

ludzi, obozy i klasy, doprowadzały do roz

łamów w łonie organizacji i partii. Jak 

zawsze też w podobnych przesileniach, 

bohaterstwo jednostek, wytrwałość zbio

rowisk sąsiadowały z lichotą, podłością 

i zbrodnią. 

STEFAN KIENIEWICZ 

'1.J padek rewolucji 1905 roku przeżywał Żeromski 
Jako najbardziej osobistą katastrofę i klęskę. Po latach 

wielkiej, może niekiedy nazbyt śmiałej nadziei przyszło 

całkowite załamanie psychiczne. Klęska wydawała się 

zupełna i ostateczna. ( ... ) 

Gwałtowne oskarżenie pisarza zwracało się przeciw 

wszystkim bez wyjątku i bez żadnych rozróżnień. 

Wszędzie widział egoizm, chciwość, bezwład, oboję

tność, nieudolność I niechęć wyzyskania dla społecznej 

korzyści nawet tych skromnych możliwości, jakie da

wał przecież niedawny, krótkotrwały i przemijający 

okres wytchnienia. Widział zaślepienie i zaciekłość 

klasową warstw posiadających, ich służalczy stosunek 

względem władz zaborczych, ale i w obozie rewolucji 

mimo bohaterstwa jednostek dostrzegał rozkład, de

moralizację, zdawało mu się, że się pod wielkie I święte 

hasła podszył zwyczajny rozbój, a śladami „męczeń

śkich kroków" postępował jak widmo pospolity ban

dytyzm.( ... ) 
Rewolucja przeraziła pisarza potęgą i grozą rozpę

tanego żywiołu. Nie rozumiał jej historycznej ko

nieczności, zapominał, że „konwulsje rewolucyjne" 

niemal z reguły towarzyszyły w społeczeństwach no

woczesnych wyzwalaniu się nowych i twórczych sił. ( ... ) 

Cały ten dramat obalonych nadziei, rozwianych 

iluzji, tak głęboko osobiście przez pisarza przeżyty, 

domagał się wyrażenia środkami sztuki. Żeromski 
uczynił to w trzech przede wszystkim utworach, po

wstających niemal współcześnie z biegiem wydarzeń 

- w powieści „Dzieje grzechu", w „Dumie o hetma

nie" i w dramacie „Róża". 

ARTUR HUTNIKIEWICZ 



Zdaniem Żeromskiego zawiłościom „doli polskiej" 
odpowiadał wielki, odbywający się w zmiennej oprawie 
plastyki i muzyki, retoryczna-dyskursywny dramat. 
Klasycznym jego okazem jest „Róża". 

Nazwano ją „Dziadami" 1905 roku. Żeromski 
zmierzył się w niej równie śmiało, co w „Przedwiośniu" 
z nową, współczesną mu, historią Polski. „Róża" jest 
dziełem, które od chwili powstania do dziś budzi naj
żywszy oddźwięk. Żywotność jej i polemiczność bierze 
się z frontalnego podjęcia problematyki nowszych 
naszych dziejów, z pasji rozrywania „ran polskich, 
żeby się nie zabliźniały błoną pc;dłości". A także z jej 
zagmatwania. „Róża" jest najbardziej zawiłym, we
wnętrznie rozdartym dziełem Żeromskiego. 
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lD formie wyraźnie nawiązuje „Róża" do dramatu 
romantycznego: do „Nieboskiej" (scena fabryczna), 
do „~ziadów" (sceny więzienne, salon warszawski), 
a takze do „Wesela". Kontynuuje więc tę specjalną 
odmianę dramatu - rozrachunku z narodem. Luźne 
obrazy, wizje, improwizacje wiąże poetycki symbol 
róży. 

* 
Stosunek autora „Róży" do rewolucji ma w sobie 
coś z fatalizmu. Począwszy od młodzieńczych „Dzien
ników" obserwujemy jak socjalizm to przyciąga go, 
to odpycha (z zasięgu jego idei wydrzeć się nie może. 

Byłoby grubym uproszczeniem twierdzić, że tylko po
szukiwanie realnego oparcia dla idei wyzwolenia na
rodowego zbliżało Żeromskiego do ruchu robotniczego. 
We wznoszącej się przed rokiem 1905 fali rewolucyjnej 
widział jednak Żeromski przede wszystkim siłę zdolną 
urzeczywistnić marzenia niepodległościowe. Tworzy 
wtedy „Nokturn", „Słowo o bandosie", „Nagi bruk" 
- dzieła wyrażające dynamizm rewolucyjny. Z właś
ciwą sobie skrajnością wznosi mit „Swiętego Proleta
riusza" i pada przed nim na kolana. I oto kiedy rewo
lucja wybucha, w płomieniu jej nie dostrzeże !umiło
wanej idei. Im bardziej mityczny był stosunek Żerom
skiego do rewolucji, tym surowszy osąd samego zja
wiska, tym bardziej gorzkie rozczarowanie jej prze
biegiem i klęską. „Różę" zrodziła rozpacz. 



~lstoriozofla „Róży" jest tragiczna i samotnicza 
stokroć bardziej, niż „Dziadów". Unosi się ponad rze
czywistością i usiłuje ją syzyfowym wysiłkiem dźwignąć 
spoza niej. „Żeromski poznaniem artystycznym wy
szedł poza ten świat, ale w nim tkwi uczuciem i dla
tego jego twórczość jest dotychczas - pisał Brzo
zowski - zjawiskiem rozwijającym się wbrew niemu 
samemu, wbrew jego „świadomości". Sztuczki z prze
ciwstawianiem pisarza samemu sobie bywają nacią
gane - tutaj sąd Brzozowskiego można zastosować 
z całkowitą trafnością. „Róża" wchłonęła - wbrew 
jej koncepcji - dużo bliższe i dużo świeższe treści 

prawdziwe. 
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9 rzy współczesnym odczytaniu „Róży" uderza traf
ność satyry społecznej, żywotność dylematów moral
nych, uchwycenie pewnych stałych aspektów „ro
mansu" Mochnackiego. Od rzeczy wielkich po całkiem 
małe. Jest więc „Róża" nie tylko dziełem rozdartym, 
ale dziełem przekazującym najwięcej tragizmu bez
władu polskiego. Rozdarcia polskiego ruchu robotni
czego. Rozczłonkowania jego społecznych i naro
dowych zadań. Jego wielkości i manowców. Jest dzie
łem szczególnie wyczulonym na powikłany stosunek 
inteligencji i proletariatu ( ... ). A także dziełem o ogro
mnym zasobie marzycielstwa polskiego, kształtującego 
wyobraźnię wielu pokoleń do dziś dnia. 
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„Niesceniczny" dramat Żeromskiego stanowił dla ludzi 
teatru frapujqcy materiał, czego dowodem były liczne in
scenizacje „Róży" dokonywane od 1914 roku. 

Poczqtkowo fragmenty „Róży" prezentowano na sce
nach amatorskich (dwa obrazy wystawiło Koło Drama
tyczne przy Sekcji Przyjaciół Zakopanego 26 lipca 1914 r.), 
sceny w Biurze policji tajnej wystawił na Scenie Robotni
czej Łodzi Witold Wandurski (1926 r.), natomiast całość 
„Róży" wystawił Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 

także w 1926 r. w reżyserii Leona Schillera i znakomitej 
adaptacji Wilama Horzycy. 

W 1936 r. reżyser Józef Leites przeniósł „Różę" na ekran. 
Autorem scenariusza był Anatol Stern, zaś adaptacji do
konał W. Pobóg-Malinowski. 

Powojenne premiery „Róży" to przede wszystkim: 

1964 r. - Teatr Klasyczny w Warszawie 
inscenizacja i reżyseria Irena Babel 
adaptacja Zbigniew Krawczykowski 

1968 r. 

1968 r. 

Państwowy Teatr Ludowy w Nowej Hucie 
adaptacja i reżyseria Irena Babel 

Teatr Współczesny we Wrocławiu 
adaptacja i reżyserio Andrzej Witkowski 

1975 r. Teatr Zagłębie w Sosnowcu 
adaptacja, inscenizacja i reżyseria Tadeusz Pllszkiewlcz 

1978 r. - Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 
inscenizacja i reżyseria Henryk Giiyckl 
adaptacja Andrzej Ochalski 



W programie wykorzystano: 

1. Tadeusz Drewnowski. Teatr „Pod Turoniem". Dialog 5/1959 
2. Artur Hutnikiewicz. Stefan Żeromski. Wiedza Powszechna, 
. Warszawa 1973 
3. Stefan Kieniewicz. Historia Polski 1795-1918. PWN , War-

szawa 1969 
4. Dzieje Polski pod red. Jer:z:ego Topolskiego. PWN, Warszawa 

1978 (dział pióra Lecha Trzeciakowskiego) 

Program ilustrujq szkice kostiumów do „Róży" Józefo 
Napiórkowskiego zreprodukowone przez Stanisławo Wa
silewskiego 
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