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Józef Sulkow ski pod murami Aleksandrii 

„O, 11w3a droga Ojczyzno! Kiedyż ujrzę u Ciebie 
w każdej wsi zamiast pręgierzy zasadzone dr=ewo 
wolności... Kiedy lud pozna swe prawa, jakże ol
brzymią wtedy stanie się jego sila!" 

Józef Sulkowski 
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Wielki nasz ·powiesc10pisarz, Stefan Zeromski 
(J 8H-1925) raz. po raz powracał w swym życiu 
do sprawy dramatu. Miał lat 33, gdy na konku,·s 
,.Kurjera Warszawskiego" nadesłał dramat „Grzech". 

Choć w jury konkursu zasiadło 

kilku ludzi, którzy młodemu pisa
rzowi byli bliscy i których opin ' i 
wierzył - autor .. G rzech.u" nie 
tylko nagrody nie okzymał, ale 
nawet najskromniejszego wyróż
nienia . Taki wynik miał posmak 
klęski, n ic więc dziwnego, że Że
romski rzucił dwa zeszyty, zawie
rające rękopis sztuki w „czelfiść 
szafy". 

Do niedawna można było sądzić , 

że niepowodzenie na konkursie 
dramatycznym „Kurjera ·warszaw
skiego" zniechęciło Zeromskiego 
na dłuższy czas i odstręczyło go 
od nowych prób dramatycznych. 
Lecz w 1958 roku córka •pisarza, 
Monika Żeromska, dokonała nie
spodziewanego odkrycia: odnaila
zła akt nieznanego dotychczas 
dramatu Żeromskiego. Utwór ten 
został zapisany w zeszycie, które
go pisarz użył następnie ja·ko 
au.tografu „Popiołów" . ów akit ma 
konstrukcję niezwykle z.wartą, 

rytm dramatyczny bardzo mocny. 
Widzo\vie Teatru Ludowego pamiętają zapewne treść 
utworu , tutaj właśnie wystawionego w 1959 rnku, 
przez Irenę Grywińską. 

Dop1<:ro wypadki 1905 roku z.nów obudziły zain
teresowania Żeromskiego dla 'spraw dramaturgii 
i teatru. Już w 1906 roku urodził się pierwszy za
mysł nowego dramatu, którego osią miała być re
wolucja . Lecz dopiero w roku 1908 ów dramat zo
stał ukończony, druki m ukazał się w 1909 roku, 
nakladem Spółdzielni Wydawniczej „Książka " w 
Krakowie, pod pseudonimem J ózefa Kater.li . Tytuł 
„Róża". 

Wiadomo, że nowoczesny konflikt społeczny wy
pełniał już dwie pierwsze próby dramatyczne że
romskiego. Wielką nO\vośc!ą w „Róży„ będzie po
wiązanie tego konfliktu ze sprawą narodow:.i, 
z walką o .niepodległość. Można powiedzieć, że pro
letariat ,polski owych lat - jest głównym boha
terem „ Róży". W scenie śledztwa policyjnego, so
cjali sta J an Czarowic na widok męczeństwa pro
letariusza Andrzeja Osta i z c ałą świadomością 

rr.ąk, które jego samego za chwilę czekają, mówi 
do ,nac,zelnika carslciej „Ochra1ny": „Nie zmyjesz 
p an ze s:omat, z duszy i ze w spomnienia chłopa pol
skiego i robotnika krwi , którą tu wylewasz. Wa sze 
tortury budzą z martwych dusze. Wasza szubie
nica pracuje dla niepodległej Polski. ... Zrozumieją 
v;szyscy polscy ludzie, jak niezgłębioną krynicą 

regeneracji narodu była ta rewolucja ... " 
Silniej jeszcze przemawiała obrazowa metafora 

teatraJna, do której aluzję zma.Jeźć można w ty
tule: Czarowic napełnia swą chusteczkQ krwią 
Andrzeja Osta, po katuszach śledztwa, w którym 
Oset zachował bohaterskie i pogardliwe dla żan

darmów milczenie. Jest to właśnie czerwona róża, 
symbol wa>lki o wyzwolenie. 

„Róża" z.ostała przyjęta bardzo go,rąco przez du
żą część czytelników - z ·drugiej jednak strony 
wywołała zastrzeżenie wielu recenzentów, i to ze 
wszystkich odłamów publicznej opinii. Zastrzeżenia 
owe dotyczyły zarówno formy utworu, istotnie bar
dzo .3miałej, jak i zagadnień treściowych. Być mo
że, iż z tych właśnie powodów ll'o:z.poczyna Żerom
ski - już jesienią 1909 roku - pracę nad nowym 
utworem, gdzie na nowo zapragnął zajrzeć w oczy 
wielkiemu vrob~emowi powiązania wa1lki wyzwo
leńczej z rewolucją społeczną. Utworem tym był 
,,Sułkowski". 

Postać, którą nasz wielki pisarz obrał za boha
tera tego dramatu, skupiła na 1sobie uwagę histo
ryków ówczesnych. Z listu Żeromskiego do prof. 
Adama Skałkowskiego z 19.11.1910 r. wynika, iż 

pisarz pokazał m~ rękopis dramatu, że skorzystał 
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Ryszard Bacciarelli w roli Sulkowskiego 

„ 

z wielu wskazówek i wyjaśnień. „Kwestje, k'tóre 
mnie najbardziej interesują jako fakty historycz
ne" czytamy w tym. liście „to: 1) kwestja pocho
dzenia i owa kwestja adoptacji przez stryja Augu
sta, 2) ,pam'iętnik o wojnie 1792 roku, 3) udział 

w projektach wyprawy egipskiej po zajęciu We
necji, 4) Chwila śmierci". Kilka lat ,później, 1918-
1919, :sporo miejsca poświęci losem Józefa Sułk:Jw
skiego przywódca nowszej szkoły historyków pol
skich, mistrz prof. Skalkowskiego, Szymon Aske
nczy, w książce ,.Napoleon a Po.Iska"'. 

Kilka słów o Józefie Sułkowskim. Był on potom
kiem magnacki-ej rodziny, która odegrała dużą ro
lę za czasów Augusta II. Dziadek Sułkow3kiego 

był nieślubnym synem samego króla, a przyjacie
lem i ministrem Augusta III. Józef był z kolei nie
~lubnym dzieckiem księcia Franciszka, przedostat-

„ r.iego z 4 braci, „Książąt świętego państwa rzym
skiego na Bielsku i Rydzynie". W myśl ówczes
nych zasad obyczajowych z.nalazł się .Józef poza 
„legalnym" obrębem rojziny; ale wychowywało go 
po kolei ki1lku stryjów, m. in. główny przedstawi
ciel rodu, ks. August. Dano mu bardzo staranne 
wychowanie, ale po śmierci stryjci Augusta został 

pozbawiony wszelkich praw majątkowych. Nie tyl
ko je:Jnak ze względów osobistych, ale i z naj
głębszego przekonania przejął się Józef Sulkow
«ki nienawiścią do arystokracji rodowej. 

„Tym .szybciej jednak w twar:lej życia dojrzewał 
odmianie" pisze Askenazy. „Tym większą przejmo
wał się pogardą dla intrygi i nikczemn::iści nie 
t ylko familij.nej, lecz magnackiej; tvm bezwzględ
ni ej szy m potępieniem całego na ogól starego spo
lEczno-państw::iwego porządku rzeczy, jako głów
nego nieszczęść krajowych czynnika: tym ognistszą 
wiarą w konieczność powszechnego, radykalnego 
przewrotu stosunków wewnętrznych, jako jedyne;ro 
środka ratuinku i odrodzenia narodoweg·o". Młody 
oficer, zaledwie 20-kilkuletni, bierze udział w kam
panii 1792 roku, wciąż w straży przedniej, dwu
krntnie ranny, odznaczony krzyżem „Vktuti Mili
tari". Przyjaźni się wtedy z młodym poetą, przy
wódcą polskiego jakobinizmu, Jakubem Jasińskim. 
Latem 1792 r., 1po kapitulacji króla St. Au gusta, 
Sułkowski wyrusn do Francji rewolucy"nej. Tu 
do;; taje się pod wpływ orientalisty Venture'a; od 
niego nauczył się po arabsku. Z ramienia jakobinów 
wyrusza na Ws chód, by zbuntować przeciw Angli
kcm - dalekie Indie. Zdradzony przez szpiegów. 
dzięki przytomności umysłu wydostaje się z matni. 
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F rancuz i i Polacy p o ws z e c z as y przyjaciółmi 

\\' Stambule zastaje go wybuch Insurekcji Koś

ciuszkowskiej. Wraca n a os~atnie dni ruchu, po 
długiej i ciężkiej iPodróży, w iPrzebraniu. Raz jeszcze 
znalazł się więc we Francji i niebawem zosta:if 
adiutantem jednego z na j świetniej szych wodzów 
arn1ii 1re wolucyjnej - Bonapartego. Jako czło

wiek blisko stojący przyszłego cesarza , staje s·i ę 

jego pierwszym informatorem w sprawie Polski. 
w roku 1796 pisał Bonaparte do Sułkowskiego: 

„Podział Polski jest dziełem n iecnym, które utrzy
~ać się nie może. Ale .. . Polacy nie powin11i pole
gać na pomocy obcej ... Naród ujarzmiony przez są
siadów nie może podnieść się inaczej , jak z bro
nią w ręku. " Kilka lat póżniej Sułkowski wyrusza 
wraz z Bonapartem na Egipt. 22.X.1798 r. Sułkow
ski, jeszcze obandażowany, osłabiony niewyleczo
nymi ra;nami, wyruszył przed świtem na rekone
sans. Qpadni ty na cmentarzu podmiej skim pod 
starym meczetem, przebity gradem oszczepów, zo
stał rozszarpany na strzępy. Bonaparte kazał dla 
uczczenia jego pamięci, na miejscu meczetu wznieść 
„fort Sułkowskiego", którego ślady przetrwały po 
wiek XX. 

Praca nad tym dramatem zabrała Żeromskiemu 
rok czasu. Już w maju 1909 ślęczał nad .zbieraniem 

„ 

materiałów po 7 godzin dziennie, w krakowskiej 
Bibliotece Czartoryskich. W czel.'Wcu kupił zeszyt 
„na Sułkowskiego" (zawsze pisywał w kajetach), 
prosił o słownik, bo „masę czytam po francusku". 
ll.VI.1910 r. pisał: „ ... Zamknę się jeszcze szczel
niej w moim pokoju i zabiorę do „Sułkowskiego", 

bo mam już wszystko przygotowane, ale brak jesz
cze siły woli, żeby tak ko1osalną rzecz, europej
skie przedsięwzięcie rozpocząć ... Gdybym mógł napi
sać „Sułkowskiego". Zbliżam się tysiące ~azy do 
stołu i cofam . bo nie czuję siły, żeby się rzucić na 
tq Shelleyowską postać". Ale już w końcu 1ipca 
donosi, że napisał jeden akt. „Teraz zabieram się 

do najtrudniejszego. Bardzo to dla mnie trudny 
utwór ... " 2.X.1909 r.: „Sułkowskiego" napisałem 

2 akty. Ten drugi, n a jtrudniej szy, lkończę. Wypadł 
dość dobrze i teraz dopiero rozumiem, jaki trud 
podjąłem, zabierając się d:o tego dramatu. Jeśli go 
napiszę, będzie to fundamentalna moja praca„. 
w każdym razie napisanie tego drugiego aktu dało 
mi możność zobaczenia ·olbrzymiej całości. Tyle 
do tego dramatu robiłem poszukiwań , szperań , za
biegów, że kiedy teraz czytam rezultat , zdumienie 
mnie bierze, że to jest właśnie , czego tak mozol
nie szukałem. Cóżby to było, gdybym te sceny zo
baczył w teatrze„ ." 

W październiku 1909 r. wyjechał Żeromski do 
Paryża, gdzie w pięknym mieszkaniu przy rue 
Er·nest Oresson spędził 21h roku zycia. Tu syn jego, 
Adaś, ukończył liceum Montaigne'a . Tu Żeramski 
zimą 1910 roku ukończył „Sulkowskiego" i dłu go 
go, wielokrotnie, przepisywał. 

* 
Bohater dramatu Żeromskiego , podobnie jak jego 

pierwowzór historyczny, jest płomiennym rewolu
cjonistą i jakobinem, wrogiem arystokracji i mo
narchizmu. Dr·ogę do odzyska•ni a Polski widzi 
w zmobilizowaniu siły ludu, a szczególnie polskich 
chłopów, tworzących zawiązek przyszłego wojska 
rewolucyjnego. Formalnie i •wyraźnie zobowiązuje 

się wobec żołnierzy, że w wolnej Polsce usta ni~ 

raz na zawsze uci sk pańszczyźniany. Jak będzie 

wyglądało owo podwójne wyswobodzenie z niewo
li narodowej i społecznej ; tego Sułkowski wyraźnie 
nie mówi. Pewne niekonsekwencje myśli wytykali 
tu krytycy, np. prof. Kazimierz Wyka w swej prze
nikliwej pracy „Żeromski jako pisarz historyczny" 
(Książka zbiorowa „Stefan Żeromski" 1951 „Czy.tel-



nik"). Ale nie owe zagadnienia zajmują przeje 
wszystkiun uwagę pisarza. Chojzi mu o p e d a g o
gi ę rewolucyjną i wyzwoleńczą. „Żołnierze!", mó
wi Sułkowski w pierwszej !Zaraz odsłonie . „Teraz 
jesteście ludźmi wolnymi. Na ostrzu bagnetów dla 
innych wo>lność Po ziemi cudzej nosicie. z jedne
go teraz jesteśmy pnia, ja .i wy. Jakem ja po3 ąl 

duszą, reo się w .naszych oczach za straszna rzecz 
dokonała, tak sam.:> wy Pojąć macie." 

Tego rodzaju P€dagogia powodu je · ważną konse 
kwencję: odpowiedz i a 11 n ość. Istotnie bardzo 
trudny problem dalszych aktów „Sułkowskiego " na 
tym p olega, że grze pokus i intryg politycznych, 
którymi przedstawiciele starego porządku próbu
ją oplątać młodego polskiego Jakobina - musi on 
przeciowstawić heroizm baTdzo ludzki, nie papie
rowy czy patetyczny. Sułkowski toczy wojnę na 
dwa fronty: z ,przeciwnikami i z samym sobą. 

Z własnymi wątpliwościami przede wszystkim. Wie, 
:lR do aego własnego obozu wdarła się zdrada. Naj
tajniejsze plany i poczynania prze'dostają si ę d'O 
wiadomości przebiegłego wywiadowcy strony prze
c·iwnej, hr. d 'Antraigues. AUe i sam wódz, zwierzch
nik, przyjadel, ten , któremu Sułkowski chce zło
żyć w ręce los ludu, los świata i p!'Zyszłość Pol
ski, Napoleon Bonaparte, - nie jest sojusznikiem 
całkowicie pewnym. Czy ·nie zechce kiedyś sprze
dać sprawy rewolucyjnej za cenę własnego wy
wyższen_ia i wzniesienia nowej tyranii'? Czy nr 
zapragnie zagrać polskimi żołnierzami - jako afo
tem, w ,grze o własną władzę'? A tu z drugiej stro
ny - kusiciele wskazują możliwość służenia sp-ra
wie polskiej w •odmiennej kombinacji, nie przeciw 
absolutyzmowi w sojuszu z francuską rewolucją, 

ale odwrotnie: z dwornmi przeciw ludowi. I wszyst
ko to komplikuje s ię jeszcze pokusą szczęścia oso
bistego, miłością do pięknej księżniczki, która nie
świadomie może się stać sojw;znikiem zdrady. 
Konflikt między miłością a poczuciem odpowie
dzialności, już zarysowany w „Sułkowskim" (a tak
Żf'· w „Lud·zfach bezdomnych ") powróci potym w 
ostatniej sztuce Żeromskiego, w „Przepióreczce". 
Powróci tam również zagadnienie budzenia świa
domej myśli zbioro~iska, któraby mogła zastąpić 
- wolę przywódcy. „Czy ja m am w sobie za wa.s 
wszystkich siłę, niewolnicy'? " , mórrłbv słowa Suł

kow.skiego powtórzyć docent fiz;k i . i wyznawca 
Einsteina, Przełęcki. Sprawa wybitnej jednostki, 
pracującej dla dobra ogółu i poświęcającej dla sp0-
łeczeństwa wszystko, co ma najcenn'ejsze - jest 

• 

oczywiście antytezą bonapartyzmu, czyli wywyż
szenia się wodza kosztem swych wyznawców. Sztu
ka o Sułkowskim musiała więc być atakiem na 
wywodzący się z ruchu rewolucyjnego nowy de
cpotyzm. Dlatego w tym jednym punkcie Żerom

ski wybiega poza pewniki ustalone przez historio
grafię. Każe Napoleonowi świad·omie posyłać na 
5mierć bezkompromisowego a obdarzonego nie
zwykłymi zdolnościami rycerza rewolucji , J ózefa 
Sutkowskiego. 

Ostatnia odsłona przynosi fil:>zoficzne wyjaśriie

nie stanowisk, jakie zajmuje twórca „Sułkowskie

go". Bohaterstwo, które powoduje ryzyk!o śmierci 
- jest dla Sułkowskiego drogą do p r zek r eś 1 e
n i a śmierci. Kto się śmierci nie lęka, w imię wiel
kiego celu, wyrywa śmierci jedyny jej oręż , .jedy
re narzędzie ·jej władzy. Bohaterstwo daje też moc 
unieśmie11telnienia : w (ludzkiej pamięci i w kolejach 
ludzkiego losu zbiorowego. Ale czy bohater stwo po
lega tylko na ryzykowaniu życia'? Kto wie , czy nie 
piękniejszym bohatestwem świeci Sułkowski w owej 
sc€il1.ie, gdy wobec przedstawicieli ancieri regime'u 
i drogiej sobie księżniczki Agnesiny Gonzagi, wyrze
ka się książęcych swych 1przodków a ;przyznaje do 
matki, która „była z motłochu " . Nie prz& maso
chizm, ale przez poczucie najpiękniej.szej z cnót, 
odwag i cy w i 1 n e j, wierności samemu sobie 
i poczrucia od0powiedzia'lności - Sułkowski przy:maje 
się do solidarności z poniżonymi i skrzy·wdzonymi. 

Wojciech Natansoll 
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Księżniczka 

Sulkowski 

R A M A T u 

Za radami waszmosc pana inni 
pójdą aktorowie. Ja gram rolę 

wiernego żołnierza. 
Wiernego - komu"! 
Wiernego swej duszy. 
Nie zaprzeczam, że to rola pięk
na i że waszmość się do niej na
dajesz. Ale komu ufasz? Uzurpa
tor, ten Włoch sfrancuziały po
pchnie cię w nicość, gdy mu two
ja polska prostoduszność będzie 

zawadzała ... 
- Nie! ... 
- Smieszny polski błędny rycerzu. 

- A jeśli staniecie się legiami idą
. cymi bez wiedzy, ślepo za Ceza
rem? Wielka sława wojenna za
ślepia oczy jak słońce. 

- ... Czy idziesz na północ do swe
go kraju? 

- Pani, będę tam, gdzie grzmią 

działa republikańskie. 



Księżnic:zka 

Sulkowski 

Sulkowski 

- Jakże to pojąć, że pragnąc wol
ność i szczęście zanieść do Pol
ski, idziesz. waszmość gdziein
dziej? 
Ciągle i ze wszystkich stron sły
szę to pytanie. 

Nie ma przeszłości i nie ma Je
gend. Jest !to, co jest w nas i co 
czynimy ( ... ) Swiat pełen jest 
zdrady, podstępu i sprżedajnośc1 

sumienia. Kiedy mnie zapytują 

o to czym mógłbym być, rodzi sie 
we mnie przy.puszczenie, że już 

czyhają na moją wyśnioną wiel
kość, której jeszcze nie posiad~m, 
ażeby ją podobnie jak Polskę 

przekupić, zniweczyć i zgubić (. .. ) 
Niegdyś rycerze ,polscy o~ł<miali • 
piersi karacenową kolczugą, aże

by ich zatrute nie dosięgły strza
ły. Dziś ojczyzny nie ma. Nie ma 
czym by osłonić serce. 

d"Antraigues - Każdy szlachcic .polski jest kan-
dydatem na tron, nawet wówczas, 
gdy już samego miejsca na któ
rym tron mógl stanąć nie ma na 
świecie. 

Venture - Wszedzie na ziemi historia mor
dów i rzezi stanowi to, co nazy
wamy historią ludzko3ci. 

* 
Sulkowski Zapy.tuję jeszcze rnz: po co wasz

mość do mnie przybyłeś? 
cl'Antraigues - Przybyłem do ciebie, Rzymiani-

Sul,kowski 

d ' A ntraigues 

Sulkowski 

d'Antraigues 
• 

nie, który idziesz za swym Ceza
rem w przekonaniu, że idz:csz za 
najwyraźniejszym symbok:m Rze
czypospolitej. Oszukuje was ten 
kuglarz. Wywodzi "N pole. A ju
tro ujarzmi was, błędnych ryce-
rzy. Strzeż się waszmość . 

- Czemuż to? 
- Bonaparte to m istrz. Widzisz sam 

i stwierdza z jak mną zagrał . 

Strzeż się, żeby tak nie zagrał i 
tobą. 

- Moja sprawa jest tutaj z góry 
przegrana. Ja tu wcale nie gram 
i nic nie chcę wygrać. 
A jakiż waszmość panu dano 
awans za tY'le prac, za te wszyst-
kie trudy? Piszesz proMamacje -do 
wojska. Czyż nie? Czytałem te 
słowa: „żołn•ierze! Góry dzielą 

was od Francji. Przemkniecie się 
przez nie, gdy będzie trzeba na 
skrzydłach orilich". Wszakże to 
waszmość pisałeś. To twój, to 
polski styl... 



KOMENTARZ CHRONOLOGICZNY 

1770 - Przypuszcza1 ny rok urodzenia Józefa Sulko\vskieg.1 . 

1790 - Sutkowski publikuje broszurę pt. „O tatni gh,, 
oby \vatela polsk iego' ·, gdzie żąda u san1owolnienia 
chłopa i zró\,rnan ia stan \\'" , 

17!1'2 - Woj na z Rosją Sulkows ki w randze kapitana. od
znac-m się boh:i t e ko w b it\\·;c pod Zelwą. Po p rzy
stąpieniu Stanisława Augus ta do Targowicy emi
g ru.ie do Fra ncji. 

1796 - Foczą ki zwycic;skicj karnpnnjj włoskiej E onap arc 
lego. Sulkows ki bierze w n iej udział. Wkrn cezen ie 
do Mediolanu, do Modeny i dwukr otne oblężenie 

Mantui. Wyróżniwszy sic; w bitwie z Austria kami 
pod Cnstiglione, potem pod San Giorgio, Sułk ~wsk1 

zost<1jc ad iutant 
Na czeln ego W odza. 

przybocznym Bonapartego -

Bonaparte, na c.z.ele armii frnncu skiej, odnosi z'vy- • 
cięstwo w bitwie pod Arcole. W g rndniu powstaje; 
pierwsze kon1panie pols l~ ic ,\. 'vojs kL1 napoleori.skin1. 

V.7 tym mom e ncie toczy się a,,_ 
c j a a k t u ,.S u l k o w s k i e g o". 

1797 - Ro7~romienie wojs.k austria cki ch pod Rivoli. Pa<l
da nie ię Mantui. Roko,\·7-inia pokojo\ve z Austri c1. 

W maju tego roku rozgrywa się 

akt II „Svlkowskiego". 

Ro7pędzenie Rady D7J esi ęciu w Wenecji. Re\\·olu cj a . 
Are~ztowanie d" ntraigues'a z papierami kon1pro 
mitującymi generała P ichegru ( 'pisek ruj a listyczny). 

Pnryż. 18 fructidora - ;ires1. towania '" Kon w .en c:e. 
Zwycięstwo Dyrektoria tu . 

W e w r z eś n i u te go ro k u, w M e d i o
.1 a n i e ro z g r y w a s i ę a k t III „s u l
k owskie go". 

W raż.dzieTniku - p okój z Austrią. Pier\\'<;Ze roz· 
c7~1ro\vanie lcgionis tthv p1.:dsKich do Bon npn rt egu. 

1798 - Napoleon Bonaparte zostaje mianowany Wodzem 
Naczeln~·m wyprawy Egipskjej. 

W marcu tego rok u, w Szwaj ca
r i i, w m a j ą t k u k s i ę c i a M o d e n Y 

pod Lozanną, rozgrywa się akt IV 
„s u ł ko wskiego". 

Zdobycie Aleksan,Jrii, zdobycie Kairu. Październ ik : 

Powstanie w Kairze. Smierć Sulkowskiego . 

W tych dniach rozgrywa się akt 

V sztuki. 

1799 - Bon aparte opuszcza E ,gipt i udaje się do Paryża. 
Napoleon obala Dyrektonia t i sam obejmu.ie w~a
dzę z tytulem Pierws zego Konsula (zamach stanu 
18 brumaire'a). 

1801 - Pokó.i w Luneville. Rozwiązanie Legionów Pol
skich. 

18Gt - NapoJeon Bonaparte zostaje cesarzem Napoleo

nem I. 

1910 - Opublikowanie tragedii Stefana żeromsl<iego „Snl
ko\vski''. 

1917 - Prapremiera „SuUrnwskiego" w Teatrze Pols kim 
w warszawie (8.Xl) w reżyserii Ludwika Solskiego. 

12:!6 - Wznowienie sztuki w tym samym teatrze (27.XL) 
w opracowaniu Ju,Jius za Osterwy. Obsada: Sul
ko\vski - Qsterwct, Kc;iążę Modeny - Zcl\vero\vi-::z, 
Ks i ężniczka - Irena Malkiewicz, hr d'Antraigues -

Samborski. 

DZIEŁA 

„Rozdziobią nas kruki, 'vrony.„ '' 1H95 , „Opowiadania
0 

1895. „Syzyfo,ve prace" 1898, ,. Ut\vory po,vieścio,ve" ('vr:.z 
z ,.Pro mieniem") 189n, „Ludzie be7.dornni" 1900, „Aryman 
mś l się" i „Godzina" H•'04; „Popioły" 1904, „Echa Iesne" 
1905, „Powieść o Udałym Walg ierzu" 190ti, „D zieje grze
r hu" 1908, „Duma o hetmanie" 1902, ,.Słowo o ba ndosie" 
1P08, „Róża" 1909, „Sulkowski" 19111, „Uroda życia" 1~12, 
„Sen 0 szpadzie" 1914 , „Sen o chlebie" 1916. „Walka 
z sza.tanem" 1: „Nawrac..a nje .Jud~s.za" 1916, II: , .Zan1i.cć" 
1916, „Projekt Akademii literatury połs. ej" 1918. „ Po
czątek ,;wial1ł pracy" l!ł!R , „Wi~ la " 1918, „Walka z szata
ne m" Jll: „Caritas'· 1919, „Organizacja inteligencj i L.a· 
w odowej" 1919, „ \Vszy tko i Nic" 1919, „O Adamie żerom
s n ,\,s pomnjenie4 ' 1919 , „Inter arma 0 1920 . „Pon ad śni•-:i.g 
bielszym się stanę„." 1920, „Biała rękawiczka" 13::1, 
.,Wkitr od morza" 1922, „Snobizm i postęp" 1923. „Po
myłki" 1923, „Turon" 1!1'23 , „Międzymorze" 1924. „Uciekla 
mi przepiórec1.lrn„." 1924, „Bicze z piasku" 19'2.:i, „Przed
w io6:nie" 1925, „ Pu s-z.cza jodłowa" 1926 (pośm. wyd .), „E le
gie" 1926 (.pośm. wyd.), „Dziennik pod.róży" lil3l (pośm. 
wyd.). „Dzienniki" (wy.d. pośm. t. I - 1953, t. II - 19H, 

t. III - 1 !J56). 



Przedstawienie prowadzi 

GABRIEL !MALSKI 

Sufler 

WALENTYNA MICHAJŁOW 

Kierownic y pracowni: 

Krawieckiej m kie j 

TADEUSZ BOLCZAK 

Krawieck iej dams ldej 

HALINA ORLICKA 

Malars kiej 

EUGENIUSZ PALARCZYK 

stolar {iej 

MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Perukarskiej męskiej 

LEOPOLD MICHALSKI 

Peruka kiej da ms kiej 

WANDA KLUGE 

M delato rs Jdej 

CZESŁAW ZAGAJEWSKI 

Tapicerskiej 

KAZIMIERZ DZWONKOWSKI 

Kierownik oświetlenia 

ROMUALD KAMOCKI 

Brygadier s c eny 

WITOLD JARKIEWICZ 

Kierownik techniczny 

EDWARD KOPACZ 

• 

J 

W REPERTUARZE TEATRU 

ALEKSANDER FREDRO 

NOWY OON KISZOT 
CZYL I STO SZALENSTW 
Widowisko w Ili aktach z muzyką Stanisława Moniuszki 

• 
JAN AUGUST KISIELEWSKI 

OSTATNtE SPOTKANIE 
WESOŁY DRAMAT W li CZĘ$CIACH 

• 
LEON KRUCZKOWSKI 

ODWETY 
SZTUKA W Ili AKTACH 

• 
STEFAN ŻEROMSKI 

SUŁKOWSKI 
DRAMAT W V AKTACH 

• 
W przygotowaniu: 

JERZY KIERST 

TAJEMNICZA SZKATUŁKA 
B A J K A D L A DZ IE CI 

RS\V „Prasa". Z. 177. H-24. 



Kasa bHe towa T e a t r u czynn a c o
d ziennie od godz. IO d o 19.1 5. a w po

n led zia!lci od g d7„ 10 do 17. 

* 
Przedsprzedaż bile tó w: „ORBIS" ul. 
I3rack :J l G i u l. Targo\v ;:i 5fj, kasy 
„SPATIF" Al. .J e rozolims ki e 23 m:az 

irnsn bHctow a T ea tru (tel. 923-61i ) . 

* 
Zamówie ni a nn bilr ty zbiorowe przy j 
muj e Orga n izacja widowni (tel. 923-GG 
i n3 I-1 Ri na m icsiqc z góry, codzi ennie 
od ~ocl z . 8 d o 16 p r ócz ni e d ziel J świąt. 

* 
Doj.1zd do T ntru lra n1wajan1i nr ~ 

i .l2 o r az a u tobusami n r 101 z PI. 
Trzech Krzyży i nr 119 lub 120 spod 

c e rlnvi przy Dwo rcu Wile 1iskim. 

* 
PO PRZEDSTAWI ENIU SPECJALNY 
A UTOBUS OD W ZI PUBLlCZNOSC 

DO PLACU KONSTYTUCJI 



c.na zł 2,50 


