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W piętnastym r :iku istnienia teatr nasz się
gnął po dziel a dwóch wielkich pisarzy pol.sk ich, 
których brakowało dotychczas w jego repertu3-
rze: po Stanisławie Wyspiańskim przemówi 
z opolskiej sceny Stefan Żeromski. 

O ile powie'.: .'i tego „poety prozy" są zna n ·~ 
każdemu czyL1jącemu Polakowi (a także czyt~!
nikom wielu :nnych krajów), - o tyle jego dra
maty rzadziej dociernjq do szerokich kręgr)w 
publiczności. Najpopularniejszą jeg.a sztuką jest 
„Uciekła mi przepióreczka", unieśmicrtelniomt 
w historii polskiego teatru wsp ania!q kr2acj:! 
Juliusza Osterwy w roli Profes:Jra Przeti:,ckiegc 
- Ta właśnie sztuka (1925) i dramat o rabacji 
chłopskiej z 1346 r. „Turoń" (1923) - byly do
wodem pełnego cpanowJnia war3ztatu dram <1-
lurgicznego przez pisarza. 

„Sułkowski" (1910) należy jeszcze do tyc!1 
utworów sccnicz,nych Żeromskiego, w których 
głębia psychologii postaci, obfitość epizodóv.· 
i bogactwo myśli ro zsa dzają formalne kannny 
dramatu. Te same błędy konstrukcyjne po~i;..
dają „Róża", „Ponad śnieg biel szym się stan:;" 
i „Biała rękawiczka" 

Jed1nakże „Sulkowski" ma nad tymi drama
tami przewagę czystego realizmu i żelaznej kon
sekwencji w przeprowa dzeniu linii psychologicz
nej postaci bohatera. Jeżeli dodamy do tego 
fascynująco piękny język dialogu, to możemy 
darować autor-owi, iż więcej uw ag i poświęcił 
temu właśnie dialogowi, 1niż potoczystojci akcji. 

Jeszcze jednym walorem tego dramatu jes t 
sam wybór głównego bohatera. w, n asze j litera
turze dramatycznej wiele istnieje dzie ł , osnutych 
na tle naszej historii, na tle losów narodowych 
bohaterów i wybitnych naszy·ch patriotów. Trze
ba było jednak wnikliwego spojrzenia Żerom
skiego, aby z szeregu znanych, blyszczących naz
wisk wyłuskać t<ik ma ło popularnego, a t3k nie
przeciętnego bohater a , jakim był J 6 ze f Su ł
k owski. 

Zaintereso1,vanie się lą właśnie, a nie inną 
postacią historyczm1 łączy się u Żeromski go 
z jego wiecznym sz ukaniem i dociekaniem 
prawdy o wolności spolecz.ne j, z je ' O nieustan
nym szukaniem pełne j p rawd y o r e w o 1 u
c j i. Ja kiekolwiek przeżywał chwilow e waha 
nia w sw ojej wbsnej postawie wobec rewolucji 
ludu, to wystarczy :cbie przypomnieć korowód 
jego bohatErów - buntow n ików, aby zrozumieć, 
jak bli>ką była mu sprawa ;:nies ienia krzywdy 
sp::i le czne j, nędzy i ucisku. 
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Józef Su I ko wski - „polski jakobin" 
- za jmuje u Żeromskiego godne miejsce w sze
r eg u bojowników .o sprawiedliwość. 

Nieślubny syn austriackiego pulkownik3 Teo
dora Sulkowskiego, urodził się ok. 1770 r. (Pew
ną jest tylko data jego chrztu: 1773 r.) - Wzięty 

na wychowanie przez jednego z największych 

wówczas m agnatów, ksiE;cia Augusta Sulkow
skiego, w pierwszych latach swego życ ia wyk :.
zuje niezwykłe wprost zd oln ośc i. Woż'.lny przez 
swego opiekuna po największych dworach królew
skich Europy, zyskuje sobie szybko mi ano „g 2-
nialnego dzieck a ", mówiąc swc'.Jcdnie kilko m a 
j ęzy kami i pochłan iając z zadziwiającą !atwo
ści<c\ tajniki wiedzy fiz ycznej, matem atyc.zm•j 
i historyczne j. 

Studiowa nie ksiąg nie odry\'.ialo go jednak od 
bystrej obserwacji rzeczywistości. Tak samo ni e 
zaślepia go lawina pochwal, pochlebs tw i za
szczytóvi, do :mawanych od ukoronowan ych oso·
bist oś ci. Ma jąc zaledwie 14 - 15 l a t jes t już w 

, 
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pe'ni zor ientow a ny v1 sytu3.c j i: wie, że j ~gL 

cpiekun j es t sprzedawczykiem i zd raj cą n a r'.l
dowym. V\ 1e , że takim, jak on, z awd z ięcz· 

Pol~ka swój pierwszy rozbiór. że dla t ak ich , 
jak on - lud i na ród są jedyn ie s topniem, po 
ktć rym s ię stą pa po bog ctwo, zaszczyty i do
stojeńs twa . - I "vówczas młody Sułkmvski zdo
bywa s ię n a czyn, god ny dojrzałego człowieka: 

ci~ka prawdę w oczy swemu on i emi a ł emu ze 
zgrozy stryjo wi , od rz uca je o o p iekę, hojne za
pisy m3jątkowe oraz godnośc i i z pustą kiesu
ni ą. ale za to z se11:em pe ' nym najgorę tszych 

ucz uć p a triotycz nych ws tę p uj e do wojska (po
znt ń > ki ou 'k ordynacji Sulkowskich) w stopniu 
podchorąże"o. Do wielu dzi edzin studiowane' j 
n auki dorzuca jesz.cze jedną: stra tegię wojsko
wą. 

Odtąd już całe życie Józefa Sulkowskiego jest 
jedną nieprzerwa ną służbą w walce o niepodle
głość kraj u . Ale s łowo w o 1 n ość łączy się 

u niego z:nvsz e ze słowem rów n 0 ś .::. 
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HERKULES III RINALDO d'ESTE, książe 
Modeny 
AG N IESZKA GONZAGA, jego krev. 
i wychowanica . 

FRANCISZEK PESARO, prokurator necji 
LUDWIK de LAUNAI, hr. d'ANTRAIGUES, 
człcuwk poselstwa rosyjskiego, reprezentant 
Ludwika XVIII 

KAWALER MORDWINOW, ambasador 
cesarza Rosji · t 
KAWALER W.ORSLEY, ambasador króla 
Anglii 
CONDULMERO, generał 

MIKOŁAJ ERIZZO 1 . . . . . . 
JÓZEF FRIULI patrycjusze weneccy 
KAROL RUZZINI . . . . . . 
VENTURE, uczony orientalista 

Wimicjusz Więckowski 
Witold Lisowski 
Franciszek Buratowski 
Wiktor Fronczyk 
Jerzy Racina 
Władysław Olszak 
Stanisław Wieszczycki 

Wincenty Czerski 
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A n na Denys 
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M'l rian Godlewski 
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Witold Zarych ta 
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NAPOLEON BONAPARTE, GENERAŁOWIE, OFICEROWIE, ŻOŁNIERZE, SŁUŻĄCY. 

Rrzecz dzieje się w latach 1796 - 1798, w c s ie włoskiej i egipskiej kampanii Napoleona 
Bona parte. 

Akt I: grudzień 1796 ~ po bitwie pod Arco! akt II : m aj 1797 - w pałacu Casa del Duca 
w Wemecji; akt !Il : wrzes ień 1797 - w mies;. a niu Józefa Sulkowskiego w Mediolanie; 
akt IV: marzec 1798 - w za m eczku Chiara pod Lozanną; akt V: październik 1798 - pod pała
cem Elfy-Bey w Kairze, w głównej egipskiej kwaterze gen. Bonapartego. 
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To też Wielka Rewolu~ja Fra tllCU3k a 1739 r. wy
da.la mu si ucie l eśnieniem jego marzeń i po
stanowi! ni ezłorr:m ie przeni eść jej idee na gruat 
pol~k i . T u jedn ;: k trzeba było na jp i< r w wywa l
c zyć niep. :i d leg ~ ość . 

Wierny swoim ideom rus·za w 1791 r. do wal 
ki przeciwko wojskom car::kiej H.osji. W 1792 r. 
(już w randze kaoitana) otrzymuje Virtuti Mili
tari za boha tE rską pos tawę w bitwie pod Zelw:-i. 
Klc; ska Polski i triumf Targowicy nie załamują 
go. W 1793 r. jes t ju ż w Paryżu, gdzie rnatych
miast wiąże się z r ew::lucyjnymi kolami jak o
bir:.ów. Opanowawszy dzięki nowemu przyjac>~
lowi nazwi skiem Venture znajomo~(: językó·,v 

w~chod nich, zostaje wysłany w ta;nej misji do 
Indii, aby tam podkopać wp~ywy i panowanie 
Anglii. W prze bra niu , z fałszywymi papierami, 
ściga ny angielskimi l istam i gcń~zymi, do-2iera do 
K cmstantyno pola, gdzie dnwiaduje się o wybu
chu powsta n ia Kościuszkowskiego w Polsc2. 
Natychmiast przedziera się z powrot::m do kr:.i
ju, aby zdążyć już tylko na os ta tnie chwile n:.i
rodow ego zryw u. W1alczy, ale wraz z c'tiym na 
rodem musi ulec przemocy. - Op:rnowany jcd
nq myślą: walczyć, walczy ć aż do zwycięstwa -
ru3za znow u do Paryża. 

Tu, u beku republikań~kiej armii francuskiej 
widzi swoje miejsce. Wierzy, że armia la nies:.e 
wyzwolenie uciska nym narad-om, że walcząc ra

wreszcie kiedyś do Polski, zdobywając dla niPj 
zem z nią przeciw Niemcem i Austrii, wkroczy 
wolność. 

Dnia 1 maja 1796 r. zos taje odkom:::nderowainy 
z Paryża do kwatery generała B onapa rtego, któ
ry właśnie r9z poczyna wielką kampanię włosk1. 

Polski jakobin, Józef Su'kowsk i wierzył, ż:; 

B onaparte będ zie jego mistrzem i na u czyc ielem 
w walce o wolną, sprawiedliwą Polskę. 

Przecież ten korsykańska-fra ncuski republika
nin wkraczał do W.łach, jako w yzwolic iel ludu 
włoskiego, uciskanego przez obcych Austriak ó1,.v 
i własnyc h dożów! -

Skądże miał w iedzieć polski wygna niec, że 

republikań3ki genera ł si ęgn ie potem p-o„. tron c:e-
sarski 'J„. 

k.k. c. 



Scena dramatyczna: 

ZYGMUNT AUGUST i BARBARA 
- ST. WYSPIAŃSKIEGO 

NASZE KOCHANE DZIATKC 
- N. MANZARIEGO 

DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH 
- U. HADŻIBEKOW A 

„ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA" 
- A. MILLERA 

Scena lalkowa: 

„BALLADA O SZE\:VCZYKU" 
- M . KOWNACKIEJ 

Scena dramatyczna: 

„MIKROBY" 
Z. SKOWROŃSKIEGO 

„SŁUGA DWÓCH PANÓ"Y" 
- C. GOLDONIEGO 

Scena lalkowa: 

„PRZYDRÓŻKA" 
- HANNY .JANUSZEWSKIEJ 
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Opracowanie literackie programu - Krystyn 1 

K :nopacka -Csala. 

Opracowanie graficzne - Zygmun t Smanclzik . 
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