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ANTRAIGUES 

Dyskutowa1iśmy tutaj o tym, gdzie leży praw
da, dokąd należy iść, żeby ,ią znaleźć . 

J(S I ĄŻ Ę 

Prawda !„. Nie łatwo ją ,znaleźć . Nieraz wśród 
wężowiska zdrady trzeba, wytężywszy wzrok, 
prawdy szukać. Z duszą ludzką związana jes t 
prawda i związana zdrada, jak z ciałem naszy m 
prawa i lewa ręka . 

S ULKOWSKI 



Stefan Żeromski 
Portret \\'yc:ó!kowskiego 

Żeromskiego 

problem 
wiernośd 

i zdrady 

Drukujemy trzy teksty Żeromskiego, a mianowicie 
fragmenty: Dumy o hetmanie, opowiadania Echa leśne 

i dramatu Róża. Jeden i ten sam problem łączy je z Sul
kowskim - problem wierności i zdrady. Teksty zestawia
my, aby unaocznić, jak głęboko problem ten nurtował Ste
fana Żeromskiego w pierwszym okresie jego twórczości. 

Teksty wybrał Jerzy Ką dz ie I a. 

Ocknął się kanclerz ze snu twardego. 
Siadł na posłaniu i rozważał - sen li to jeszcze? 
Usły.szał za namiotem krzyk, żeby zmniejszyć tabor wozów 

i małą kupą uchodzić. 
Poznał Marcina Kazanowskiego głos. 
Usłyszał inny krzyk, żeby wszystko porzucić i komunikiem, 

co siły w koniach, gnać do rzeki. 
Usłyszał trzeci krzyk, żeby wozy zostawić, zsiąść z koni, 

konie sprząc, czyli zbatożyć, i poza końmi, jakoby za taborem, od
strzeliwując się, iść do kraju na los. 

I posłyszał hetman w krzykach tych, zrozumiał trzeżwo. że 
to już złamane jest wszystko i że nadchodzi śmierć. 

Zdrętwiało jego serce, wzniosło się do modlitwy i wzmogło. 
Wstał z loża - szablę przypasał. 

Wdział kołpak . 

Wyszedł. 

A był już obóz rozerwany. 
Tatarzyn łańcuchy wozów tam i sam rozrąbał, w tabor się 

włamał i w wyrwach siekł się w pałasze z obroną. 
Ze wszech stron tworzyły się dziury w zaszczycie. 
Ci, co jeszcze kolas bronili, padali od miecza, inni w stryki 

Wołochów. 

Najśmielszych rąbało ostrze na śmierć, upadłych tratowały 
kopyta pędzących bachmatów. 
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teraz t,_.siącami i zbierał wojskiem roz
Kan tymir uderzył 

bitych, jak ptaki siecią . h t nem polnym w przedzie taboru . 
znalazł s ię kanclerz z e ma 

A koni przy n ich jeszcze trzysta . 
. t postawili nawale tatar-

Bokami końskimi się zwarli i amę 

skiej . K t ·ra 
Przeciw nim wszystka siła an ym1 . . , 
Powtórnie ozwie się rada: - wszyscy z k om. 

Konie bat ować! 

I 'posłuchali wszyscy jako rozkazu. h ·1 
k mu kark przez c w 1 ę 

Kanclerz, zsiadłszy ze swego, rę ą 

gładził... . ·h tarych szabli d obył, przeb ił 
A wraz rozparł się na nogac s ' a znak że n ie 

n ią bok i serce konia drogiego z mocą dawną - n ' 

będzie uchodził. 

Padł wierny koi1. zarżał ostatni raz waletę 
Na przednich wsparł się nogach 

panu. . 
Lecz już nie spo3rzał pan. 
Już go nie słyszał . 
Szedł w swoją daleką drogę. 1 . 

. . l icznym, na kilkoro strze eme 
A szedł w gronie coraz mmeJ 

z łuku . . d e polskie . . towarzysze wybram - usz . 
Syn przy mm 1 · · uchodził 
Kto jeszcze k on ia mógł dopasc, w noc . k. 'i\'Iar-

. . · mężów· Kazano\VS 1 1 
Aż zostało t owarzystwa dz 1e s1ęcm . . . odzie F arens-

. . 1k . , k" Łuka sz Potocki wo3ew • 
cin, Bałłaban, Zo ie\\ s. 1 . t' . t e Maliński. Kurzawski 
bach, Silnicki i Strzyzowsk1 ro mis rz , . 

i Złotopolski Abraham. dwunasty, kanclerz 
Syn hetmański jedenasty, hetman polny 

trzynasty. t ·edobrei· liczbie, w odważną puszczą 
Tak we trzynas u, m 

się drogę. . · · dl i uchodził. 
Prosili go towarzysze, zeby na kon sia .. dl 
Kon ia pojmanego z taboru .syn mu ,przyw10 . . . miło mu 
W milczen iu odtrącił .strzemię - przydaiąc, ze 

będzie razem z takimi umierać. . nikogo z tych, co odeń 
Spojrzał po hufcu i nie . dos:rz:gł 

odebrali przysięgę, że z obozu me uidz1e. 
Gorzkim się śmiechem zachłysnął . . 
Z nocy na idących runęła w.ie.lka wo3sk fala. 
Zawyją w szaleństwje radosc1 Tatarzy. kagańców -

d b daleko w blasku Ujrzy hetman prze so ą , ' 
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w łykach syn;! jedynego, jak go na uździenicy konie wleką po 
ziemi. 

Więc poczn ie się z zastępy wrogów siec sam - na śmi erć -
za imię :polskie. 

Ciosy w boju padają na .głowę , na ,piersi i na ręce . 
Jeden i drugi napastn ik od jego szabli na placu pozostał. 

Odrąbał dziki z Azjej barbarzyńca w ramieniu rękę z szablą 
wrośniętą w dłoń. 

Od s iekł ją jakoby galęż od ,pnia. 
Padło walczące ramię, co sławy polsk iej nie puściło z dłoni . 

A ściął inny wysoką głowę. 

Zleciała, jako dla wilków przynęta , żeby s ię nad n ią zaba
wili, załoga ·bezpieczeństwa Rzeczypospolitej z granic jej wynie
s iona - iżby dalej spać mógł naród - ostatni dar dla ojczyzny 
i harde skwitowanie panom Potockim ze zniewag odbioru. 

Porwał ją trzeci żołdak, wbił na spi sę ku wiecznemu po
strachu i czci polskich pokoleń . 

Krew poplątanymi strugami dr zewce w ysokie opl otła . Za-
snęły oczy zniechęcone. 

Przed namiotem głowę wroga I,skiender basza wystawi. 
Padyszachowi w darze ją pośle. 

U bramy drewnianej seraju, którą sułtan do meczetu cha
dza, na włóczni zawiśn ie ,przez lata. 

Aż jej ptacy, gnieżdżący się w wieżach Aj i Sofii, o k tórej. 
marzył wydarc iu , źrenice wydzi obią. 

DUMA O HETMANIE 

* 

Led·:-,riem tej nocy zasnął, budzi mnie adiutant, młody czło
wiek: strzały gęste w lasach. Ocknąłem się . Las rzeczywi ście hu
czy ... Ot, jak teraz. Żal... Serce boli. Posłałem ja drugą rotę na 
wsparcie Szczukinowi. Nie upłynęło więcej nad dwie godziny, 
nadciągnęli. Wprowadził ich chłop na obozowisko, ale już teraz 
prawdziwe. Kiedy ich ogarnięto i uderzono bagnetem, większość

wybiła się i 1pierzchła w las, sporo zginęło na miejscu. Szczukin 
przyprowadził wziętego w rukopasznom boj,u, krótko mówiąc ,_ 

nie kogo innego tylko mego bratanka, „Rymwida". Mia'łem ja 
rozkaz nieodwołalny od mego generała brygady - lasy aż po. 
Bodzentyn oczyścić za ,wszelką cenę - z prawem życ ia i śmierci. 
Nie było czasu na wysłanie jeńców do więzienia w Kielcach , 
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a i siły miałem szczupłe. Oficerowie wzburzeni. We mn ie, jako 
w krewnego, suTowym pytającym wzrokiem patrzą . 

Kai:ałem złożyć sąd polowy, i to natychmiast, bo trzeba 
było bandę ścigać bez zwłoki. Ja prezydujący, kapitan Szczukin 
i kapitan F.iedotow z prawej strony, porucznik von Tauwetter 
i feldfebel Jewsiejenko - z lewej strony. Zasiedliśmy natych
miast w wielkiej izb:e tej karczmy. Łojowa świeca paliła się 

w lichtarzu ... 
Generał mówił coraz szybciej, niezrozumiałej, coraz częściej 

wtrącał rosyj.skie wyrazy, zwroty, zdania. Poprawił się na krześ
le i ciągnął: 

- Przy,prowadzili. Sześciu żołnierzy, on w środku. Mały, 

wychudły, czarny, oborwaniec. Włosy wzjeroszeny. Ledwie po
znać ... Spojrzę ja na niego: Jaś, rodzonego brata ulubiony syn .. . 
Na kolanach wyhodowałem... Jakieś na nim gałgany... Twarz 
przez całą szerokość rozerwana bagnetem, sina, zapuchnięta. Jak 
wpMwadzili, tak i stanął przy drzwiach. Czeka. A ty, sędzio, 

sądż! 

No - tam pytanie urzędowe, formalne: - kto jest? Milczy. 
Patrzymy w niego wszyscy. Towarzysz dobry, kolega kochany , 
dusza-człowiek, oficer pierwszorzędny. Twarz jego zrob:ła się 

harda, zastygła, skrzywiona od jakiegoś uśmiechu, co tę twarz" 
milą, dobrą i miękką wykrzywił, podobnie - ot, jak kowal veź

mie i wykrzywi w ogniu .raz na zawsze miękkie żelazo w krzywy 
hak. 

Ci żołnierze, co go strzegli, to byli zarazem świadkowie. 
Zeznają , że go pojmali w lesie, nocą, bijącego się z nimi pierś 

w pierś, zeznają, że on i jest ten sam, ich własny porucznik, 
Rozłucki. Sprawa jasna, cóż tu więcej? Głosować ... 

Wtedy zwraca s i ę do mnie sędzia z prawej 1strony, kapitan 
Szczukin, i powiada, że chce jeszcze podsądnemu 1pytan:a zada
wać. Cóż - zadawaj. Wistał Szczukin ze swego miejsca, kulaka
mi oparł :s ię z całej mocy, na ostatek przechylił się przez ten 
stół ku niemu. Żyły mu na czoło wylazły, twarz sczerniała jak 
ziem ia. Oczy wlepi! \V w:nowajcę. Czekamy wszyscy, o co go 
jeszcze będzie badał. Tym[zasem ten słowa wypowiedzieć nie 
może, bo człowiek by! twardy, nieuczony. Nozdrza mu drgają, 

brwi się zeszły. Zaczął wreszcie walić kulakiem w stół i wołać 
ku podsądnemu: 

- Rozłucki! ty nie śmiej tu przed nami hardo stać! Nie 
śmiej w nas patrzeć takimi oczami! Tyś zaprzysięgał czy nie? 
Coś robił z twoją przysięgą? Odpowiadaj! Przysięgałeś czy nie? 

- Przysięgałem - rzekł. 
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- Prz:sięgałe~ - . j.ął znowu krzyczeć Szczukin na całą 
ka:czmę,_ gn10tąc stoł p1ęsciami - a z tą świętą przys i ęgą t 
cos zrobił? _ Tyś . ~ o 

. ? . z szeregu uciekł do wroga! To prawda czy 
nie. 

- To prawda. 

. - Raz_em z innymi zdrajcami swego panującego napadłeś 
na. Jego WOJSko z za ~adzki. Prowadziłeś zdrajców dawał ~ , 
najzgubniejsze wskazówki uczyłeś ich gdzi"e · . k, d _e~ .m 

• . . • • • • - - , 1 Ja u erzac:. Ja 
sam w'.dz1ałem cię dz1s1eJszej nocy w bitwie z żołnierzam • h · 
własneJ rot.y. ~a tu świadczę, że widziałem, jak żołnierz . De~~~ 
sz:czuk zranił c1ę bagnetem. To prawda r;x.y n'e? 

- To prawda. 

- Jeżeli to wszystko prawda to ty nam · ł · wym · .; . • , zo nierzom pra-
, 

1 w.ernym, .w oczy tu męznym wzrokiem patrzeć nie śm iej! 
Stoisz przed obliczem sprawiedliwego sądu. Twój własn - t ,· 
• ąd nad tobą · s Y ~ f)J 
- . . sprawuje. pu ść oczy i zniż się , bo ty jesteś zdr a·_ 
ca i nędzn 1 k! J 

On na to rzekł : 

- Ja stoję przed sądem Bo cr A t · „a. Y mnie sądź wedłue: 
swojego sądu , jak chcesz. -

Szczukin siadł. 

S- '?łos~wanie . Dwa gło sy padły za karą natychmia stową 
„czu~ina l v_on Tauwettera, dwa za odesłan iem pod k onw jerr: 

do Kielc. l\:n •.e t_edy przyszł o przechyl i ć szalę . No, i przechyl i
łem ··· - mow1l cicho, kiwając głową. 

. - Mieli wyprowadzić. Jewsiejenko wniósł z"e moz· 
n ·e ma · · D · e o:tat-

' . zyczen1e. alem głos. Spojrzał tedy na mn ie tym. : -
czarami oczu, wlepił je we mnie Staliśmy ws i p. e 
On p d dł bi" k · zyscy za s olem. 

o. sze 1s o. Patrzy mi w oczy, ja w jego. Jakby wie 
lufy pistoletowe przys tawił... Pam iętam surowe slowa: 
_ ~ Rozkazuję przed śmierc i ą, i to jest moja n iewzruszona 

o~tatnia ~ola, żeby mój mały, sześcioletni syn, Piotr, był ,,~y~ 
c. o:vany Jako Polak, taki sam jak ja. Rozkazuję, żeby go t , • 
c11 ocby to był · 1cz;, c, 

. , o pr:ec1wne sumieniu wychowawcy, jak jego ojciec 
zrobił :vszystko, az do samego końca. Rozkazuję mu głosem o-Iu-
chym, zeby pracował dla swej ojczyzny i żebv J·es·1· "d · "' t b : . . J, 1 ZaJ zie po-
rze a, um . er~ł ~la . nieJ bez jednego drgnienia strachu, bez jed-

nego westchnienia z~l.u, tak samo jak ja. No, i wszystko. 
Oddał nam czesc po wojskowemu. 
Wyprowadzil i. 

ECHA LEŚNE 

* 
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ANZELM 

Tu oto leży „Marek". Uciekł był ze mną z więzienia, z zam
ku w Łęczycy. Czekałem na niego ciemnymi nocami, brodząc 

doukoła miasta po moczarach. Och, ciemnymi nocami... Tłukło 

mi się wóvvczas w piersiach inne, głupie serce. Kochałem go. 
Gwiazdy do mnie o nim mówiły. światło kisięży;ca nas ostrzega
ło jak siostra czuła. Skoczył w moje ramiona z wysokiego muru. 
Uciekaliśmy poprzez błota, rozkisłe ł<Iki, przez głuche lasy. Tylko 
to jedna ciemna noc wie, ile między nami było niezłomnego po
bratymstwa. W piersiach mu grały suchoty, a śmiechem się wte
dy radosnym zanosił. Niosłem go, gdy mi padał, nie czując cię

ża ru, jak matka nosi dziecko. Po całej o11ocy chodu, o świcie , 

pomnę, weszliśmy na plebanię do księdza sta'rego, żącl!ając po
siłku i paru godzin snu. Drżał ksiądz i szeptał modlitwę. Na
ka rmił nas wyklętych rewolucjonistów, przemokłych zbiegów 
napoił winem. Jedliśmy wtedy w milczeniu we trzech, patrząc 
sobie nawza.jem w oczy i widząc na wskroś polskie, niewolnicze 
serca. na szą wylękłą, nadwiślańską dolę, mieszając tnvożny po
s i ł ek z gorzkimi łzami. Śmieszna polska nędzo! 

W zamian kiedym ja , w walce z wojskiem, na rogu wiel
komiejskiej ulicy postrzał otrzymał w ramię, on mię, „Marek", 
towarzysza, wywlókł zaułkam i - spomiędzy patrolów wydżwigał 
na r amieniu, schował w izbie swojej. 

Dzieci troje i żonę wysłał spać do ciasnej sieni, w łóżku 

mi ę swoim położył i leczył sam, żeby nie wzywać lekarza. Ukrył 
m i ę , o alii wtedy, wywiózł chorego w daleką stronę. 

śmieszna polska nędzo! 
Wydałem żandarmom ono tęgie braterstwo między nami 

dwoma. I wszys tek nasz sekretny zamach, któryśmy razem czy
n il i. I każdą myśl. zaprzysiężoną sł owem męskim, naszym, ho
norn ym, głuchą tajemnicę powziętą po społu. gdyśmy nocami 
oba j w gorącz ce .szeptali. 

śm i e ::; zna polska nędz o ! 

Ot o tu leży „Rud olf". To my zabili śmy z n im generała żan
dc:rmów . Zdobyliśmy razem po cztę z w.ie1'kimi pieniędzmi. Wy
s trzelaliśmy ko nwój do nogi. W ucieczce jednego dnia leżeliśmy 
w zbożu dostałym, kiedy pościgi wojenne przerzynały wzdłuż 

i wszerz okolicę. On, strudzony, spał kamiennym snem. Jam czu
wał. Sł:1'szałern glosy kawalerzystów, rozróżniałem 15zczę·k bron i 
i tętent o kilkadz i esiąt k roków od miej sca naszej kryjówki. Nie 
budziłem go, żeby spokojnie wypoczął. A gdy się ocknął, pamię

tam, twarz miał jak gdyby cudzą, maskę jakąś okrutną z gipsu, 
oczy w niej - pł omienie jarzące. Skarżyć się począł na los nasz 
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straszliwy, który nam rozkazał być mordercami z zasadzki dla 
t~j, mówił, .dalekiej, dla tej, mówił, nie naszej, dla tej potomnej 
mepodległeJ Polski. 

Śmieszna po!ska nędzo! 
Wydałem wszystko, wydałem i tamtą chwilę do cna. 
Oto. tu_ le_ż~ „Grzegorza" chłopski trup. Głęboko leży 

:-1'' zmarz~ięteJ glmie. Torturami podarli mu cialo, gumowymi ki
Jam1 odbili je od kości, porozrywali spoidła żeber, jako że się 
był zaparł do ostatniej kropli krwi i do ostatnie"o tchu. Nikt 
~ nim nie _wie~ział_ nic, tylko ja jeden. A ja wiedz7ałem wszyst
''_o. Jam wiedział, Jak go umieli zużyć ludzie, gdzie pchnęli jego 
:1e:nn.ą wolę. Wyszedł z chałupy w ciemną noc, żeby się bić na 
sm1erc_ o Polskę, a zawisł tu pod nazwiskiem bandytv. 

Smieszna polska nędzo! · 

. _Wydałem wszystk;e jego straszliwe uczynki, całe dzieje 
wielkiego męstwa, z ciemnej n:ewiedzy wypływające. 

Przekręcił się teraz w ziemi, obrócił ku mnie zgniłą twarzą. 
Krople ~r.wi jeszcze mu s i ę toczą ze ślipiów p o milczących, na
gie!: kosciach . Patrzy się oczod olami w m oje oczy i pyta się 
~;me, co ludzie z jego du szą i z jego spracO\van ą ręką zrobil i. 
Pyta się mnie, com ja z nim zrobi.I. [„.] 

BOŻYSZCZE 

O sobie samym mów do mnie. 

A N ZELM 

. Prawdę powiem. Powiem ci , gdy taka jest twoja w ola, 
k iedy po raz p ierwszy u c zuł w sobie tę n ową myśl. 

BOŻ Y SZCZE 

Stra ch ją w tobie dlugo płodził z nierządnej chci wości. 
Wyłu zez te dzieje tchórzostwa , przekupstwa klanE twa , rozwiąz
łośc i i zdrady. 

A N ZEL:\.I 

. . . Ty j: znasz i ważys z. Ja je tylko u czuwam w dali... Po śnie 
c ;ęzk1m UJrzalem tę myśl. Nad ranem. W febrze. Wiosenny to 
był ranek. Chmura ciemna leżała na n iebie. Za nią d ołem do
łem ~ z~rza . Blade jakowe3 kwiat.y snuły mi się w oczach.' Całe 
moJe zyc1e i jego ws zystko znaczenie, sens mego bytu, wcielony 
został w _te kwiaty. Już mię wtedy 'skazali byli na powróz. Po·
prz:z dwie druciane kraty pozwolili mi ostatni raz spojrzeć na 
mo '. ego Jedynego syna, dziesięcioletn i ego Olesia. Wyciągnął do 
n;nie drob;ie ręce, ale mi ich d otknąć n:e dali. Patrzył we mnie 
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poprzez oka drucianych krat nieopisanymi oczami dz:ecięcej bo
leści. Nad odrażającą mękę, nad jałowe próżniactwo duszy, nad 
brudny bezwład w:ęzienia, nad strach i podłość wyczek:wan:a 
wybłysło głuchonieme zdrowie, żywa żądza, ażeby naraz tego 
wszystkiego nie doświadczać. 

Cicho a ja•sno, jak gdyby po nocy ·zorzeńka niebiańska, zja -
wiła się myśl , że można przecie uciszyć się i uspokoić widokiem 
cudzego cierpienia, którego sam nie będę doświadczał, że można 
się, jak w teatrze, nasycić obrazem tej samej bezsiły, drżen i a, 

upadku i agonii, co mne samego targały, wiszącego na samotnym 
krzyżu - gdy ja z zakrytej loży będę z dala, spokojnie, uważnie 
patrzał. Westchnąłem, nie wiedzieć jak, ku temu, żeby jeszcze 
zabijać, jakem zabijał poza tymi murami. Ujrzałem oczyma 
zmrużonymi od trudności dojrzen ia tej sprawy - możność po
t<;gi . 

Jeszcze potęgi! Jeszcze teraz ... Zobaczyć Olesia! Wziąć go 
na kolana , przytul i ć jego głowę do serca, spracowanego tak bez 
miary! Nie wiem, jakimi drogami dobiegłem do królewsk :ej 
w sobie wi elkości. Powziąłem szerokość zamysłu. Począłem snuć 

genialny plan. Rozwinąłem przed samym sobą obszar dz iałania. 

Spostrzegłem nowe życie i rozkochałem się w nowym dziele. 

BOŻYSZCZE 

Dowlokłeś s ię do drzwi, na których ręka nie zyJącego JUZ 
"Niężnia kredą wyp·sala: „Tędy się idzie do wielkości ludzi p '.ld 
łyc h". 

ANZELl\I 

Czekali ludzie na moją podłość. Czyhali na nią pod mymi 
drzwiami. Nikt mię nie wsparł. Nikt nie zaprzeczył. Nikt! Bylem 
sam. A d oświadczeni kupcy ludzkiej podłości stali dookoła. Ze 
stu kilkudziesięc i u milionów ludu pogłówny podatek m ieli 
w trzosie, dosuli doń pożyczkę złotą, wyjętą z kas francusk ich 
szachrajów. Dobrzy kupcy ludzkich isumień. 

Książę! Wszakże wszystko można kupić za złoto . Jakże 

mu się miała oprzeć moja dusza? Pokazali mi kupcy wolność za 
uchylonymi Iwanowskimi wrótniami, pokazali mi synka małe

go, pokazali mi możność srogiego czynu. Dobili kupcy targu . Po 
to są kupcy, żeby śniąca w człowieku podłość nie zamarła. Po 
to są, żeby zdrada na ziemi n ie wygasła i żeby człowiek n :e za
tracił natury jaguara i żmii. Widziałem ich zlmne oczy i żelazne 
ręce. Jedna ręka podawała mi - powróz, a druga ręka podawa
ła mi - trzos nabity złotem . Wybrałem . 
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BOŻYSZCZE 

A ja, którym jest zawsze czujny, słyszałem zdążając w te 
m;eJsca legendę o młodzieńcu. Imię jego było Paweł. Podano 
mu, tak samo jak tobie, pow.róz i - trzos. On wybrał powróz. 

ANZELM 

Ty, który wszystko pojmujesz, lepiej ode mnie wiesz, że 
~ohat:rstwo ś~ier~i ~ie. je~t 1?'1 i arą doskonałą doskonałości duszy 
-,lrnza~c~ .. M.ęzna sm1_erc Jakze często jest zasłoną podejrzanej 
\ , a_rtosc1 zyc1a. Młodzieniec imieniem Paweł nie miał moich d _ 
s w1adczeń, nie przeżył moich mąk, nie mia! mojego rozumu. 

0 

Schyla się nisko i szepce: 

Ten chłopiec miał osiemnaście lat. Nie miał svna 

RÓŻA 



Stefan Żeromski 
Fotografia::: r. 1911 

Wojciech Natanson 

sułkowski 

i anzelm 

Można by powiedzieć, że Napoleon Bonaparte (choć na 
scenie prawie nieobecny) jest jednym z głównych bohaterów 
dramatu Stefana Żeromskiego. Mowa o nim od pierwszej sceny. 
Przez pozycje Legionistów przechodzi Kapitan Józef Sułkow\ski do 
kwatery „naczelnego Bartka", jak przyszłego cesarza nazywają 
polscy żołnierze. Wolno sobie wyobrazić, że właśnie o polskiej 
sprawie będzie rozmawiał z Bonapartem jego adiutant pod go
rącym wrażeniem spotkania z rodakami. Wracając od Napoleona 
uważa się widocznie za upovvażnionego do złożenia wobec ż ołnie

rzy - byłych chłopów pańszczyźnianych - wiążącego ośw· a dcze

nia o przyszłym ich losie w Polsce. 

W akcie drugim najaktywniejszy i najbardziej przenikliwy 
z wrogów Franzji rewolucyjnej, hrabia Ludwik Emanuel d'An
traigues chce wszelkimi możliwymi sposobami ·pozyskać Sul k ow
skiego, ponieważ przez niego, przy jego pomocy i niejako pośr e -
nictwie usiłuje ztjobyć Bonapartego. Sulkowski, n ie u gię ty 

be z k o.mp ro mis owy, reprezentuje ideologię jakob'.nlzmu 
nie znającego ug.ody z ancien-regimem. W umyśle i przekona
niach Sulkovvskiego sprawa Bonapartego jest nierozdzielna od 
dążeń ludu zarówno francuskiego, jak włoskiego i p olskiego. 
Przeciwnicy podsuwają jednak Sułkowskiemu pierwsze wątpli

\\·ości. Czy naprawdę gen. Bonaparte łuży bezinteresownie „świę

tej sprawie rewolucji"? 

Wątpliwości te znajdują potwierdzenie. Napoleon dopr owa
dził do załamania rsię ·starej patrycjuszowskiej republlki wenec
kiej i przyszedł z pomocą ludowi po to, by ów kTaj uczy:1 i ć 

przedmiotem ,przetargu i oddać go monarchii Habsburgóv.·. Co 
więcej, w samej Francji zmierza Bonapa·rte do dyktatury, resty
tuowania władzy absolutnej dla samego rsiebie, odrodzenia t y.ra
nii, którą obalił gniew ludu. Wobec Polski, sprzedanej przez 
własnych oligarchów obcym mocarstwom, knuje nowy spisek; 
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próbuje ją uczynić przedmiotem rozgrywek. ,Mimo wszsytko Suł
ko\V <ki nie chce jednak przyjąć .do wiadomości tych faktów, 
a na propozycję d'Antraigues'a by aresztować Napoleona, odpo
wiada gwałtownym W)'buchem. 

Żeromski w ten sposób stawia - p r ob 1 em z d r a dy. 
W pewnej mierze można by powiązać moralną problema

tykę Sulkowskiego ze !Sprawą Anzelma w Róży. 
Oczywiście, nie myślę tu o identyfikacji: Anzelm jest szpie

giem, prowokatorem i denuncjantem, z którego winy ginie Ost, 
zostaje aresztowany Czarowic. Nie tylko przez strach śmierci 

i instynkt samozachowania czy dla zysku lub zdobycia władzy 
zdradza Anzelm. Także i dlatego, że strac ił wiarę w Polskę 

i w rewolucję . 

Kim jest Anzelm? Początkowo był wiernym i pełnym prze
konania bojownikiem PPS. Powierzano mu ważne zadania; cie
szył się pełnym zaufaniem. We ·trójkę z Czarowicem i Ostem 
układali plany zamachu na car·skiego ministra. Czy już wówczas 
działał jako prowokator? Czy dopiero późn i ej „\\isypał" iswych to
warzyszy? Pewne aluzje .dyrektora Ochrany przemawiałyby za 
pierwszą hipotezą . Ale sam Anzelm przedstawia sprawę inaczej. 

Syn prostytutki i niewiadomego ojca, chował się w „zgni
łym zaduchu piwnicy", „pod obcasami majstra-dorobkiewicza". 
Wywlókł go „z gnoju piosenką swą marzyciel". Pokazał „vlielkie 
sprawy ludzkiego geniuszu, niepodległą Ojczyznę, wolność ducha 
; ciała". Ale ów marzyciel znał nędzę tylko „z opisu" i przelot
nych obserwacji. Jednym z aktów zdrady Anzelma stanie się 

więc zabicie (.czy wydanie żanda'rmom) swego byłego mistrza. Był 
to - jak stwierdza AinzeLm w Prologu - objaw nienawiści do 
wła snego społeczeristwa, które obojętnie patrzyło na jego dzie
ciństwo . Lecz .przy.czyny postępowania Anzelma są o wiele bar
dziej złożone. Działał tu także lęk oraz miłość do syna . Anzelm 
otrzymał wyrok śmierci. „Już 111!llie wtedy •skazali byli na powróz. 
Poprzez dwie druciane kraty pozwo!Bi mi ostatni raz spojrzeć 

na mojego jedynego syna, <lziesięcioletn i ego Oles ia. Wyciągnął 

do mnie drobne Tęce, ale mi ich dotknąć nie dali. Patrzył we 
mnie 1poprzez oka drucianych krat n ieopisanymi oczami dziecię

cej boleści." 
Nie na tym koniec. Zdrada dawała Anzelmowi złudę potę

gi, wrażenie siły. Od jednego jego słowa zależało życie, zdrowie, 
wolność setek ludzi. „Na kogo padły moje oczy straszliwe, 
umierał..." Innego „skinieniem w progi życia wracał". „Szły za 
mną modlitwy ułaskawionego, błogosławiły me imię i całowały 

piasek, po którym przeszedłem. Ten kraj, którym sobie z niczego 
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wytężeniem woli utworzył, stał się moim mocarstwem ... stałem 
się równym Bogu i szatanowi." 

. Bożyszcze (postać alegoryczna zapożyczona przez Żerom-
skiego z poematu Shelleya) przeciwstawia tym przechwałkom 
s~eptyczną uwagę: „Stałeś się równy własnemu złudzeniu." Istot
!1le, Anzelm wyolbrzymia swą władzę. Trudno przypuścić, by 
carska Ochrana ściśle się kierowała jego raporfami, by ich nie 
kontrolowała, nie patrzyła szpiegowi na ręce. 

. ·Pozost:aje jeszcze jedno wytłumaczenie. Anzelm re.prezen
tu~: ideologię zwątpienia, filozofię nihilizmu. „Sławy nie ma! Co 
dz1s czczą, jutro depcą nogami. Niesława u jednych jest źród
łem sła\~Y u !nnych. Stado ludzkie uwielbia tego, kto je okrut
nym kanczugiem smaga. Tę prawdę zdobyłem w nieubłaganej 
walce ze światem." 

. Sprawa Anzelma znajduje n ieoczekiwane rozwiązanie. Czło -
wiek !spodlony, który w nic już nie wierzy- za żadną cenę, nie 
c~ce d~ tego dopuści ć, aby ·własny syn podzielił jego los, stał 
się - Ja~ o.n - -~zpiegiem. W)'piera się więc w praktyce s'.'.·ojej 
amoralneJ f1lozofll. I sam sobie przeczy. 

. Sprawa Anzelma jest próbą przeniknięcia okrytego ogól·-
l1lkową wzgardą zjawiska, wykrycia w nim przyczyn psycholo-
5icznych i spolecznych . 



Żeromski 

o pracy 
nad «sułkowskim» 

Do Oktawii Żeromsk iej 

Przed 16 maja 1909 

Chodzę teraz do Biblioteki Czartoryskich, od 
9-ej do 2-ej tam jestem. Znalazłem książki, których 
szukałem, nawet Molmentiego. Kiedy pierwszy raz 
poszedłem do kancelarii tej b iblioteki, bez żadnej 

irekomendacji, żądano ode mnie jakiejś rekomenda
cji. Gotów już bylem iść i szuka·ć kogoś, gdy urzęd
nik kazał powtórzyć sobie moje nazwisko. Nagle 
schylił się jak przed sułtanem, zaczął mnie przepra
szać i biegać na wsze strony. Od raw miałem stół 

oddzielny, wszystkich Finklów, Estreicherów i wszyst
kie książki. 

Taką masę czytam, że aż mam piasek w oczach. 

Do Okt av;it żeroms;:iej 
2 czerwca 1909 

Dziś kupiłem kajet na Sulkowskiego. Masę tu 
książek przeczytałem, przewertowałem. Zdaje mi się, 

że piszę Popioły, bo znowu to wszystko trzeba było 

wziąć w głowę. Za to mocuję się teraz z nowym tym 
pomysłem, którym mam stanąć <0ko w oko z całym 
światem. Czy znowu zginę? 

Jeżelibyś mogla przysłać mi słownik francuski 

Fragmenty listów Stefana Żeromskiego cytujemy za książ

ką : Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczośct. Opraco
wali Stanisław Kasztelowicz i Stanisław Eile. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1961. 
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Heni, to - bym był wdzięczny, bo nie chce mi się 

kupować, a masę czytam po francusku i czasem brak 
mi wyrazów. 

Do Oktawii Żeromskiej 

11 czerwca 1909 

Gdy wyjdzie książka [Róża] zamknę się jeszcze 
szczelniej w swym pokoju i ;1.abiorę do Su.lkowskie
go, bo mam już wszystko przygotowano, ale brak 
jeszcze siły ·woli, żeby tak kolosalną rzecz, europej
skie przedsięwzięcie zacząć . 

Gdybym mógł napisać Sulkowskiego! Zbliżam 
się tysiąc razy do stołu i cofam, bo nie czuję jeszcze 
siły, żeby się rzucić na tę szelejowską postać. 

Do Oktawii Żeromskie } 

Koniec lipca 1909 

Jeden akt Sulkowskiego napisałem . Teraz za
bieram się do najtrudniejszego. Bardzo to dla mnie 
trudny utwór, sto razy trudniejszy niż Żółkiewski. 

Żebym go to skończył i mógł zabrać się do 
ostatniej swojej powieści, która będzie się nazywała 

Uroda życia. Będzie to powieść o Piotrusiu Rozłuc
kim, a właściwie widzen ie przyszłej duszy Adziusia. 
Takie to bajdy snują się w samotnym pokoiku nad 
potokiem. 

Do Oktawii Żeromskiej 

2 października 1909 

Sulkowskiego napisałem dwa akty. Ten drugi 
w Wenecji, najtrudniejszy, kończę . Wypadł dość do
brze i teraz dopiero rozumiem, jaki trud podjąłem, 
zabierając się do tego dramatu. Jeżeli go napiszę, 

będzie to fundamentalna moja praca. Trzeciego 
i czwartego aktu nie będę tu już pisał, gdyż one 
dzieją się w Paryżu, więc tam je trzeba pisać pod 
nowymi wrażeniami. W każdym razie napisanie tego 
drugiego aktu dało mi możność zobaczenia olbrzymiej 
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całości. Tyle do tego dramatu robiłem poszukiwań, 
szperali, zabiegów, że kiedy teraz czytam rezultat, 
zdumienie mię bierze, że to jest właśnie, czego tak 
mozolnie szukałem . Cóż by to było, żebym te sceny 
zobaczy! w teatrze„. 

D o Adama M. Skall<owskiego 

19 lutego 1910 

Jeszcze raz najuprzejmiej dzięk uję Wielce Sza
nownemu Panu za n iezmiernej dla mnie doniosłości 
ws kazówki i wyjaśnienia w sprawie Sulkowskiego. 
V twór mój jes t już napisany i samej jego fabuły nie 
zm ienią uzupełnienia , ale - dzięk i wyja śn i eniu nie
których szczegółów - si ła jego będz ie daleko istot
niejsza, gdyż charakter głównej figury ustali się zu
pc:lnie - o ile ja to u c zynić: mogę. 

Kwestie, które mię najbardziej interesują jako 
fakty h is toryczne to: 1. kwestia p oc hodzenia i owa 
kwestia ado·ptac ji przez „stryja Augusta", 2. pamięt
nik o wojnie 1794 roku, 3. udział w projektach wy
.Prawy egi pskiej po zajęciu Wenecji, 4. chwila śmierci. 

Do Sta11islawa Witk ie wicza 

7 marca 1910 

Ja skończyłem Sulkowskiego i przepisuję go 
od paru miesięcy. Zabrał m i rok czasu i kosztował 

masę pracy po bibliotekach i ar ch iwach , szczególniej 
tu, w Paryżu. 



/__, 

-.'Y. 

Dwie stronice rękopisu «Sulkowskiego», odkopanego po wojnie w gru
zach jednego z domów na warsz.awskim Starym Mieście 

z darów Monikt Żeromskiej w zbiorach Muzeum Adama Mickiewicza 



Ryszard Górski 

z dziejów 
scenicznych 
«Sułkowskiego» 

Jak wynika ze słów samego Stefana Żeromskiego, praco
\'.'ał on r ok nad Sulkowski m . W lutym 1910 roku dramat był już 
gotowy. P isarz przywiązywał do niego duże znaczenie, m~ała .bo
wiem to być jego „fundamentalna„. praca" 1• Już w trakcie pisa
nia Żeromsk i myślał o ilustracji muzycznej Sułkowskiego, o co 
zamierzał zwrócić s ię do Ludomira Różyckiego albo Karola Szy
mano\VISkiego. 2 Ale dopiero ipo wydaniu utworu drukiem wy
stąpił z taką propozycją do przyszłego twórcy Harnasiów, kt?ry 
okazał wiele zainteresowania zarówno samym pomysłem, Jak 
i tekstem sztuki. Ostatecznie jednak ilustracji muzycznej nie 
skomponował. • 

Pro jekt ten, aczkolwiek nie zrealizowany, godzi się przy
pomnieć, ponieważ świadczy, iż Żeromski ~tosunkowo wcześni: 
podjął starania o \.vprowadzenie Sulkowskiego na. scen~. Taki 
charakter miało 1eż rozglącl!anie się za ewentualnymi realizatora
mi jego wizji scenicznej. że tak było istotnie, że przedsiębrano 

w tej sprawie pewne kroki, wiemy o tym z listu O. Żeromskiej 
do st. Malinowskiej. 3 Na razie jednak nie przynosiły one .re
zultatów. 

Sprawa zdawała się realniej zarysowywać z chwilą zain
tereso\vania nią Juliusza Osterwy. Jemu właśnie, podówczas 
dwudziestoośmioletniemu aktorowi Warszawskich Teatrów Rzą
dowych, w których pracował zaledwie od trzech la;. ale należa~ 
już do :szczególnie .popularnych i .lubianych artystow, Żeromski 
zaproponował wystawienie Sulkowskiego. Pisarz znał . Os~erwę 
i wiedział, że artysta zdawał sobie sprawę z mankamentow 1 nie-

1 Zob. s. Kasztelowicz i s. Eile: Stefan że-romskt. KaLendarz życta 
t twórczości opracowali„. Kraków 1961, s. 267. 

t Por. s. Kasztelowlcz, S. Eile: op. cit., s. 278-280. 

3 Zob. J. Hennelowa: Ltsty JuUusza Osterwy do Stefana żeromsktego. 
„Pamiętnik Teatralny" 1956 z. 2--3, s. 412. 
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dos tatków ówczesnego życia teatra.Lnego w kraju i zakładał 

konieczność przeprowadzenia reformy, aby z teatru polskiego 
uczynić przybytek narodowej sztuki. Zer<Ymski liczył, że czło

wiek ożywiony ,takimi ideami p otrafi zrozumieć i docenić jego 
nowy dramat a wreszcie dopomoże we wprowadzeniu go na 
scenę. 

PQd tym względem pisarz nie zawiódł się na Osterwie. 
W ówczesnej jednak sytuacji Osterwa, przekonany o wartościach 

i doniosłości problematyki Sulkowskiego, niewiele mógł zdzia
łać. Wprawdzie podjął starania w celu w1prowa·dzenia tragedii na 
scenę, ale nie odniosły one pomyślnego skutku, gdyż przekraczały 
jego możJiw-0ści; był ty.lko aktorem i nie on decydował o k ierunku 
repertuarowym waiszawskich Rozmaitości. 

W liście do Żeromskiego z marca 1913 roku Osterwa p i s ał 

o Sułkowskim: „Czytam - i Jrn:iide słowo, każ·de 2ldanie, każdą 
sytuację, każ·dą pauzę stawiam sobie przed oczami - plastycz
nie. - Czytam: to jakbym siedział na widowni w Rozmaitoś

ciach, odsłonił kurtynę i - rozdawszy już rpoprzednio role po
między aktorów - słuchał, jak -0ni wy;głaszają tekst." 4 Jedno
cześnie snuł pomysły co do obsady Sulkowskiego, przewidyv1ał 

rozmaite trudności związane z jego wystawieniem, chociaż właś
ciwie obawiał si ę jednej, czy .dramat 'Zostanie dopuszczony do 
grania przez cenzurę. 

Jak się okazało, pozwolenie zostało wydane, a mimo to 
utwór nie został wtedy wystawiony. Wchodzić zatem musiały 

w grę inne czynniki i przeszkody. Pewne światło r zuca list 
Osterwy z sierpnia 1913 roku. Osterwa m. in. donos ił Żerom

skiemu: „O Sulkow skim rozmawiałem z Solskim przed jego wy
jindem za granicę i przyznam się Szanown emu Panu, że się 

rozczarowałem do nowego kierownika dramatu, bo aczkolwiek 
nie wyłącza możJiwości pokazania Sulkowskiego rw Warszawie, to 
jednak samo nazwanie !sztuki „e!ksperrymentem" dowod zi że na
sze zapatrywania na sztukę i scenę są zgoła odmienne. P o lek
kiej i względnej dyskusji oświadczył, że o ile tragedia ta będz ie 

miała powodzenie w Krakmvie - to ją i u nas wystawi po prze
budowie Ro=aitości."' 

Niedopu;szczenie dramatu Żeromskiego na ~cemę Rozmaito
ści zdaje się obciążać konto przesa·dmie ostrożny ch i ·nazbyt za
t:"oskanych o powodzenie kasowe wystawianego repertuaru, nie
skorych do ryzyka niektórych przedstawicieli warszawskiego śro
dowiska teatralnego. A ryzy<ko, jak s ądzi'li, było nieodłącznie 

4 J. Hennelowa: op. ctt., s. 417-418. 
:; J. Hennelowa: op. cit., s. ł22. 
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związane z wystawieniem ,;niescenicznej" s~t!.IB:i autora Po

piołów. 

Pierwszy na przedstawienie Sulkowskiego zdecydował się 

T e a t r M i e j s k i im. J. S ł o w a c k i e g o w K r a k o w i e. 
Dnia 20 lu tego 1915 roku odbyła się prapremiera, ale tylko aktu 
I w reżyserii A. Mielewskiego (zarazem odtwórcy roli tytułowej) 
i sta r annej obsadzie: W. Nowakowski (Zawilec), J. Nowicki 
(Żmuda ), B. Puchalski (Tr 2ll11 iel), St. Stanis ławski (Ogniewski ), 
J. Tr zywda r (Kołoma1'lsk i), W. Szymborski (B oś), L. Fritsche (Za
lesiak) i K. Brandt (Chwała). S zedł wówczas razem z Opieką 

wojskową S. Bogusławskiego. Sulkowski nie wywołał entuzja
stycznych ocen w pr asie, aczkolwiek podkreślano, że „zr obił 

wrażen ie", co było głównie zasłu gą ,15ugestywnej siły Żerom

skiego" . u 

Wr eszcie dwa lata późn i ej zdołał zrealizować swój zamysł 
Juliusz Osterwa. Nastąpiło to w K i j o wie, dokąd m .in. trafił 
w czas-ie przymu.sowej t ułaczki po Rosji w okresie I w ojny świa
towej jako poddan y austriac k i i został zaangażowany jako aktor 
i reżyse!' do tamtejszego Te a t r u Po 1 s k ie go kierowanego 
przez Fr. Rychło\ skiego. Mając ,g zerokie możl i wości działania, 

Osterwa umiał zrobić z nich wła śdwy użytek: wprowadz ił na ce
n ę szereg pozycji w ielk iego repertuaru. Zrozumiałe, że wśrófl nich 
z:1alazł s i ę Sułkowski. 

Kijov ska premiera całej tragedii, nie fr agmentu jak przed 
dwoma laty w Krak owie, odbyła się dnia 16 kwietn ia 1917 roku. 
P oza reży ser ią Osterwa sam obj ął rolę Sułkowskiego, która stać 

się mia ł a w następn ych dwud ziestu latach jedną z p opisowych 
jego kreacji na scenach r óżnych teatrów. Dekoracje były dzie
ł em W. Drabika. Poza O·terwą główne r ole odtwarzali: W. Oster
w ina (A gnieszka Gcmzaga), B. Bolesławsk i (Ks. Herkules d 'Este), 
J. Szymański (Hr. d'Antra igues) i St. Jaracz (Venture). 7 Tragedia 
szła wówczas sześć razy. 

Dnia 8 l is topada 1917 roku Sułkowski został •w y ta wi on y po 
raz pierwszy w Teatr ze P o 1 s k i ro w W a r s z a w i e w ;reży

serii L . Solsk iego, dekoracjach S . Śliwińskiego i obsadzie : J . Ko
chanowi,cz i K . Benda (Su'ltkowski), J. Bukowsk i (Zalesiak), 
M. Ma'Szyński (Źmuda), S. Janow.ski (Trzmiel), R. Tań ski (Og
niewski), St. Szosland (Boś), M. Zajączkowski (Kołomal1ski), 

B. Samborski (Zalesiak), S. Orlik (Ks. He11kules d'Este), E. Kor-

R „Gł os Narodu" 1915 nr 95. 
7 Re cen zję z prze d s t awie ni a zo . „Dziennik Kijowski" B17 nr 91. 
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czakówna (Ks. Agnieszka Gonzaga), K. Tartarkiewicz (Hr d'An
tc·aigues), St. Szosland (Mordwinow), M. Maszyński (Worsl ey), 
S. Janow.ski (Gen. Condulmero), C. Danielewicz :(Pesaro), Wł. 

Ziembiński (Ruzzini), Br. Oranowski (Erizzo), R. Roonanowski 
(Delfino), J. Bukowski (BembG), R. Tański (Minoto), J. Popławski 
(Venture) i M. Zajączk-0wski (Oficer). Tragedię grano okDło dvvu
dziestu razy; spotkała ·się tak ona .sama, jak i jej realizacja 
scenkzna z uzna.niem kr ytyki. Podno.szono głównie ,Potraktowanie 
I aktu, którł ,;wypadł pięknie i malowniczo na scenie", czemu, 
niestety, wyraźnie ustępowały pozostałe akty. Według ówczesnych 
recen zent mv ni ektóre partie Sułkowskiego, urzekają ce w czyta
n iu , jak na przykład peł n e patosu i żaru tyrady, nie zaw ze 
sprawdzały si ę na scenie, co, ja'k twierdzono, stało się n ie be z 
'.viny reżyserii i wykonawców, ponieważ w ich interpretacji n ie
dostatecznie został podkreślony •dyskursywny, dialogowy charak
ter sztuki, nie zaj aśn iały pełnym blaskiElffi piękny tekst i suge 
.sty1.vne słowo autora Ludzi bezdomnych. 3 

Prawdziwe su k cesy sceni czne zaczął 0dnosić Sułkowski 

w okresie międzywojennym. Dość podać, że był grany w owym 
czasie w teatrach l.Jwowa, Poznania , Torunia, Ło dzi, Warszawy, 
Ka towic, Wilna i .Krakowa, przy czym w niektórych wracano 
do ·n iego kilkakrotnie. Do .pow odzenia w dużej mierze przycz ynił 
się w tych latach sam .Juliusz Osterwa. Ciekawe, że traf i a ł' także 
d-0 re:Pertuaru teatrów amators kich, jak na przykład w r oku 1920 
do „Fredreum" w Przemyślu.• 

Dnia 25 \\Trześnia 1919 roku dał premierę Su.lkowski ego 
Teatr Miejski we Lwo w i e w reżyserii Fr. Frączkowskie

go. dekoracjach J. Wodyńskiego, ilustracji muzycznej A. StadJera 
i obsadzie głównych ról: R. Boelke i J. Kozłowski (Sułkowski), 

L. Barwińska (Agnieszka Gonzaga), M. Bay-Rydzewski (Herku
les III), Fr. Frączkowski (Venture), H. Barwiński (Hr. d'An tra i
gues) i Wł. Ratschka (Zawilec). Przedstawienie zdobył o sobie 
pełn y sukces , grano bowiem dwadzieścia pięć razy. Dyrek tor 
sceny lwo\ k ie j M. Tarasiewicz wysłał w związku z tym do 
a u tora depeszę: „Szczęśliwy jestem, że udało mi się przedstaw: ć 
dz i eło paiiskie, które wywarło w ielkie wrażenie." 10 Jako po
ważn e osią gn ięcie potraktowała przedstawienie lwowska kr yty
k a. Podkreślała funkcjonalność i piękno oprawy dekoracy jne j , 
staranne przygotowanie scen zbiorowych, trafnie użytą muzykę 

oraz dobrą grę wykonawców. 

g Wł. Zawistowski „Pro Arte et Studio" 1917 z . 8. 
I Zob. „ Ziemia P czemyska" 192 0 nr 24. 

D Cyt. ~a s. K asr:t elowlcz, s. Eile: op. cit., s. 369--.'170. 
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Powtórnie został Sulkowski wystawiony we Lwowie 
ania 17 marca 1926 roku w Teatrze Wie 1 kim w reżyserii 

II. Barwińskiego, ilustracji muzycznej A. Stadlera i w obsadzie: 
L. Stępowski (Sułkowski), L. Barwifrska (Księżniczka), J. Sos
nuwski (Ks. Modeny), H. Barwiński (Hr. d'Antraigues), St. Loch
n:an (Venture). Według Kozickiego w tym przedstawieniu naj
lepiej wypadły akty IV i V, akt I bowiem był „nastrojony na 
ton zanadto elegijny a za mało żołnierski", w pozostałych zaś 

,.s z wankowała wyrazistość dykcji [ ... ], wskutek czego zmarnowało 
s :ę dużo subtelności i .piękna dialogów Żeromskiego". 11 Kozicki 
mimo to podnosił wysoki poziom. gry wykonawców głównych 

:-ól. 

Dnia 24 stycznia 1921 roku po raz pierwszy Sułkowskiego 
oglądał Po z 111 a ń na deskach Teatr u Po 1 s kiego, gdzie 
m. in. grali R. Boelke (Sułkowski), L. Barwióska (Agnieszka 
Gonzaga), B. Bolesławski (Herkules III) i H. Barwi11ski (Hr . 
cJ"Antraiguas). Jak pisał Koller, „Żeromski święcił triumf zupeł
ny", chociaż wykonanie tragedii nie było wzorowe. Nie wszystkie 
role miały szczęście do trafnych i dobrych odtwórców. Na czoło 

wysunął się Boelke, ponieważ „w momentach [ ... ] głównych wy
dobył tyle siły mocar.nej .słowa, że porwał i zelektryzował .głu

chaczy". 12 

Ten sam teatr po raz wtóry przypomniał Sulkowskiego 
dnia 1 września 1934 roku w reżyserii K. Koreckiego, dekoracjach 
7 . Szpingera i z udziałem m. in. R. Boelkego (Suł"kowslti ) i Z. Ko
re jówny (Agnie'Szka Gonzaga). 

Dnia 16 kwietnia 1921 roku na inscenizację tragedii Żerom
sk iego zdobył się Teatr N ar o do wy w Tor u n i u, gdzie go 
reżyserował Fr. Frączkowski. G rali m. in. J. Szyndler (Sulkow 
ski), I. ·Michorowska (Agnieszka Gonzaga). 13 

Dnia 1 września 1922 roku Sulkowski znalazł się w repertua
rze T e at r u M i e j s k i ego w Ł o .d z i, w reżyserii H. Bar
wińskiego, dekoracjach według projektu J. Wodyńskiego i z ilu
s tracją muzyczną A. Stadlera. Jak irelacjonowała prasa, premiera 
\\ ypadła „uroczyście i imponująco", do czego przyczyniły się 

„gra naszego zespołu pod reżyser ią dyr. Barwińskiego, przepięk
na wystawa projektu J. Wodyńskiego w wy\konaniu p. Wandara, 

11 Wł. K ozicki, „Słowo Polskie" 1926 nT 79. 
1e J. Koller, „Dziennik Poznar1skl" 1921 nr 2. 
13 Por. S. Dąbrowski: Raptularz przedstawteń „Sutkowskiego". W wyd . 

Program Państwowego Teatru Naroclowego w Warszawie. Warszawa 
1951 
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malownicze kostiumy, nastrojowa muzyka i śpiewy". u Dzięki 

temu sztuka w ciągu września była grana trzynaście razy. 
Dnia 1 maja 1923 roku odbyła się premiera w Te a trze i m. 

Bogusław <S kiego w War :s zawie, w reżyserii J. Oster
wy ( j ednocześn ie odtwóDCy roli tytułowej), dekoracjacłl W. Dra
b ika i przy współudziale K. Przystańskiego (Herkules III ), 
H. S ta rskiej (Agnieszka Gonza ga), K. Ta tar k iewicza (Hr. d'An
tra igues) i Wł. R.yszko w.s kiego (Venture). I t ym razem Sułkowski 
miał duże powodzenie, był bowiem grany trzydzi eści p i ęć razy. 

Dnia 17 listopada l 923 roku Sułkowski wszedł na afisz 
T e a tr u R. o z ma i to ś c i, w którym jak pisał Boy, „poza pięk 

n ą tytułową rolą p. Os ter wy odbudowano go zupełnie na n owo , 
z w i elką slaranno ścią zarówno obsady jak wystawy" . 1' Był to 
zasłu gą P. Owerlły (reżyseria), S z. Kamil'lskiego (dekoracje) 
i H. Adamusa (muzyka) oraz wykonawców: L. Solskiego (Herku
les III), W. Os terwlny (Agnieszka Gonzaga), Wł. Staszkowskiego 
(Hr. d'Antra igues), J. Szymańskiego (Gen. Condulmero), W. Ska
rzyńskiego (Erizzo), A. R.ożańsk iego (Ruzzini), J. Zieliń.sk iego 

(Friuli) , J. Zejdowskiego (Spada), Wł. Ryszkowskiego i W. Izdeb
skiego (Delfi no), L. F r itschego (Pesaro), Owerłły (lVIordwinow), 
J. Dobrza z1sk iego (Wor ley) , J. Chmi elińsk i eg (Venture), St. Ja
racza (Zaw ilec ), M. Myszkiewicza (Kołomański), J. T omasika 
(Bo ś) , A. Bednarczyka (Ogn ie\\r,s ki), E. Przystań skiego (Ti:'zmiel) , 
J. Kalinowskiego (Żmuda), S. Janowskiego (Zalesiak), Wł . Szar
skiego (Na p oleon), F. Nors kiego (Adiutant) i H. Kubalskiego (Słu
:i.ą c y) . We wznowien iu traged ii dn ia 3 ma ja 1924 roku zamiast 
Osterwiny grała A. Ja siń,:; ka. W !Sumie w Teatrze Rozmaitośc i 

tra gedia szla czternaście razy. 
Dn ia 27 listopada 1936 roku po raz drugi sięgnął po tragedię 

Teatr Pol .s ki, której przygotowanie powierzył J . Osterwie 
(reżyseria), S. Śliwińskiemu ~dekoracje), Z. Węgierkowej (kostiu
m y) i E. Dziewul sk iemu (ilustracja muzyczna). Obsadę stanowili: 
~. Osterwa (Sułkowski), A. Zelwerowicz (Ks. Herkules III), 
I. Malkiewiczówna (Księżniczka), B. Sambors ki (H. d'Antrai
gues), M. Myszkiewicz (Mordwtnow), J . Krzewiński (Worsley), 
.f. Maliszewski (Pesaro), J. Rygier (Condulmero), T. Chmielew,ski 
(Ruzzin i), E. Solarsk i (Erizzo), R. Dereń (Delfino), J. Z iejewski 
(Venture), S. Żeleński (Boś), J. •P ichelski (Kołomański), M. Zającz
kowsk>i (Zalesiak), K . Gella (Żmuda) , M. Trojan (Trzmiel), 
H. Kubalski (Chwała), A. Thiel (Służący), S. żeleń:ski (Generał 

i 1 "Roz w ój 11 1922 nr 240 . 
li T. Żelc1isk i (Boy): Fli r t z M etpomenq. Wieczór czwarty. W wyd. Pis

ma. W a r><:awa in63, t. XX, s. 358. 
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Bonaparte). Rolę Sulkowskiego dublował z Osterwą K. Wila
mowsk i. Przedstawienie szło trzydzieści dwa razy. 

Dnia 19 maja 1923 'roku doczekały się premiery K at o w i
e e. W tamte j3Zym Teatrze Pol.ski m grano wówczas Su/
howsk i ego tylko siedmiokrotnie. Wrócił jednak do repeTtuaru 
dn ia 10 września 1927 roku z W. Nowakowskim w roli tytułowej , 

r· iesząc się tym razem większym niż przed czterema la ty p owo
dzeniem, grano go bowiem jedenasc ie razy. Po raz trzeci k ato
wick i Tea t r Polski wysta wił Sulkowskiego dnia B listopada 1934 
r ol u z St. Czajkowskim (rola tytułowa) i Z. Barwińską (Agniesz
L.1 Gonzaga), dają c i tym razem je denaście przedstawień. 

Dnia 4 czerw<:a 1924 roku odbyła się premiera w Te a t ;r z e 
I-' ol s k i m w W i l n ii e z udziałem będącego na występach goś
cinnych J . Osterwy , który zagrał trzykrotn ie rolę Sułkowsk ie

go, i w reżyserii K . Tatarkiewicza (grał p onadto rolę Hr. d'An
tr aigues). W dwu przedstawieniach partnerką Osterwy była 

7. J aroszewoka (Agnieszka Gonzaga), w trzecim go cJnnie wy
stąp ił a W. Osterwina . Osterwa wywołał zachwyt. Pi sano o n im, 
Ż l' w tej roli dał poznać „walory swego niepospolitego talentu: 
s ilę ekspresji, głębi ę uczu cia i głos w momentac h nap:ęci a 

brzmią cy jak dzwon". t G Nie była to jedyna prezentac ja tragedii 
Żerom-kiego w tym mi eście, ponieważ „Reduta" osia dł szy 'f Wil
nie po rozstan iu się z Warszawą, przypomniała Sulkowskiego 
tnmtejszej publicznośc i dnia 5 lu tego 1928 roku, w reżyserii i z 
udziałem Osterwy. „Redu ta" wyjeżdżała z tym przeds tawieniem 
de innych m ias t, dając w sumie w Wilnie i w objeż d?.1i e siedem
dzi es i ą t osiem przedst awie11. 17 W premierze wileńskiej poza 
Cslerwą uczes tn iczyli E. ściborowa (Księżni czka) , L. Wołłejko 

(Książę d'Este), S . Larewicz (Hr. d'Antra igues), K. Pągowski 

(Ven ture) , J . Cornobis (Zawilec). z. Chmielewski (Gen. Con dul
rnero), J. Ka rbowski (Pesaro). Wysoko oceniła krytyka grę Oster
\ y, Larewicza , Pągowskiego, podlneslala walory dekoracj i do IV 
a ktu. Jedn ocześn i e kon s tatowała: „Naj s łabszą stroną przedstawi e
n' a była jego r oz\vlekl ość : ak t lV .s kończył się 10 minut przed 
1- szą . Toteż wiele osób zrezygn owało z V-go opu s zcza j ą c l: cz nie 
widownię". i a Krytyka postulowała skon densowanie s pektaklu, 
\V przeciwnym bowiem razi e może zawieść freh-<\vencja. 

Dnia 26 września 1925 iroku Sułkows ki zna laz.ł się w r eper
tuarze Te a t r u Mi ej ski ego im. J. Sł o w a ck ie g o 

J ,: P ilawa , „Dziennik Wileń-' ki" 1924 nr 130. 
i1 L . Simon: Spis przedstawień zespotu Redutu w ciqgu dztcsic;ciu lat 

1919-19tP. Wilno 192g, • 217. 
t < Pilawa, „Dziennik W ile iis k l " 1928 nr 29. 
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w Kr a ko wie w reżyserii M. Jednowskiego obsadzie: 
H. Rozmarynowski (Sułkowski), Z. Kułakowski (Herkules III), 
Z. Jaroszewska (Agnieszka Gonzaga), St. Turski (Gen. Con dul~ 
mero), J. Chodecki (Mordwinow), K. Kijowski (Hr. d'Antraigues), 
E. Ma gnuszewski (Erizzo), T. Burr- na towicz (Ruzzini) , K. Zbyszew
ski (Fr iuli), A. Rodziewi cz (Spada), R. Jaglarz (Delf ino), Flr. Wy
soc ki (Pesaro), J. S awi c.k i (Wom ley), W. Szymborski (Ventu r e), 
Wł. Miar c zyńsk i (ZawH ec). J. Dobiesław (Kołoma ński), S. Ku
stowski (Bo ś ), J. L eliwa (Ogniew.>ld ), B . IPuchals k.i (Trzmiel), Wł. 
Woźm i k (Żmuda ) , G. Senows ki (Zalesiak), R. Niewiarowi-cz (Na
poleon ), Fr. F ilus (Służący k-s . Modeny). Przedstaw ienie spotkało 
się z za:strzeże11 i a m i K . H. Rostwor.owskiego, k tóry pozytywn ie 
o:: en ił jedymie gr ę Kij ws kiego i J ar os-zewskiej on:-az s taranną 

oprawę dekoracyj n ą . 19 Mniej wą tphwości ·przeds ta wienie nasu
nęło Tecenzen towi „Naprzo du" , 2' podnoszącemu na <0 gół dobrą 

grę całeg o zespołu, wśród którego wyróżnił odtwórców ról: t ytu
łowej, Agnieszk i Gonza gi i hr. d 'Antraigues. 

J eszcze r az wprowadził E ilłkowskiego na scenę krakowską 
Osterw a, objąwszy •kierownictwo Teatru Miejskiego im. J. Sło

wack ieg o. Dnia 11 l is topada 1932 r oku tragedia została wystawio
na oczyw i ście w opra cowaniu scenicznym Osterwy i z nim w roli 
!y t uł o wej, w dekoracjach M. Różańskiego i obsadzie: L. Wołłejko 
(Herkules III), L. Ru szkowski (Gen. Condulmero), W. No~•akow
ski (Mordwinow), Z. Kułakowski (Hr. d'Antraigues), J. Kar
bowski (Pesaro) , R. Hierow.ski (Worsley), Z. Jaroszewska (Ks i ęż

n iczka), K. Pągowski (Venture), Wł. Wożn i•k (Zawilec), T. Biał

kow_; ki (Na·poleon), T. Burnat owicz, T. Kondrat, R. Wro11ski 
i W. Zastrzeżyń.ski (Żołnierze), J. L eliwa, A. Mazanek, G. Senow
ski i St. Turski (Senatorowie). W tej samej prawie obsadzie tra
gedi.a była wznawiana dnia 25 września 1933 roku i dnia 1'7 listo
pada 1934 roku. Rolę Herkulesa objął W. Nowakows ki, Mordwi
n owa - R. Hierowski, Worsley'a - T. Orszański. Dnia 8 lipca 
1934 ro k u grano ją na występach w Krynicy. W sumie miała 
w owym okres ie dwadzieścia dziewięć tprzedstawień. 

W nasie okupacji kons piracyjn ie był grany I akt Sul
kowskiego w Wars zawie w reżyserii L. •Bergera. 21 

Po wy~woleniu dramat Żeromskieg·o szybko znowu pojawił 
się na .scenie. W latach 1946~1966 doczekał ts ię piętnastu insce
nizacji w Tóżnych miastach. I tak kolejno był prezentowany 
przez: 
I~f K . .ri. hustworowsKi, „Glos Nar-0du" 1925 nr 225. 
2v E. Haecker, „Naprzód" 1925 nr 224. 
21 S. Marczak-Oborski: Teatr czasu wojny 1939-1945. Warszawa 1967, s. 

156, 309. 
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10.IV.1946 - Teatr DolnośLą'ili i w Jeleniej Górze w reż. M. Godlewskiego 
i s cen. S. if arockięgo. 

23.IX.1347 - Te&tr Polski w Biels ku w reż. S. Kwaskowskiego i scen. 
F. Kras sows l<ieg o . 

12.V.1948 - Teatr Wielki w Częstochowie w reż. A. Kwiatkowskiego 
i scen. W. w .a g n e ra. 

2c.IX.1948 - Teatr Dolnośląski we W r oc:lawiu w reż. J. Waldc na, scen. 
A. Jc;drzej ews k iego, z ud«ia łem m . i n. S. Za czyk a (S ułkow

s ki), Wł. Nawrock ie j (Kslęin iczka) , M. Serwińsk iego (Ks . 
M'ode ny), M. Godl ew sk ieg o (Hr . d ' A ntralgues), A. Chron ic k le
go (Ruzzini), T. Szmidta (Mordwi n o w). 

~8.IX.1949 - Teatr im. Bogusławskiego w Kalis zu w r e ż. i roli tytuł owej 

w. Scibo ra, sce n. J. K a.ssaraby. 
;: •. X.1951 - Teatr Narod owy w w a rszawie w p rzygotowaniu ze sp oł u pod 

kierunkie m L. Schillera , scen ografii J. Kosiń s ki ego , ilus t ra
cji muzycznej z. Turs kie g o, obsadzie : A . S zczepkows ki (Suł 

k o w s ki), M. S zoner! (N apoleon), A. Różyc ki (KS. Modeny ), 
I. Krasnowiecka i K. Kamień . ka (A g nie zka Gonzaga ), Wł. 

Grabowski (Venture ), J. Śliwiń s ki (H r. d' An l ra igues ), T. Su
rowa (Erizzo), J. Skład a n ek (R uz.zi ni), E. Dziewoński (oora), 
T. Czechowski (Priul i), J. żardecki (Spada), E. ł'crtne r (Mi
no t o), Wł. Bracki (Pesa ro), Wł. Kaczmars ki (Mordwinow), St. 
Śródka (Zawilec), T. Fi j wski (Zales ia k), J. 'owak ( Ż muda), 
L. Ordon (Trzmiel), z. Kr yński (Og niews ki ), Z. Szymaiiski 
(Boś), J. Klejer (Kołomafis ki) i inni. 

l:'.II.1952 - T ea tr im. St. Jaracza w 0 1.szt ynie w insce nizacji i reżyserii 
s. Milskie go, dekoracjach J. Zboromirskiego, kostiumach 
K. Kraflowej, ilustracji muzycznej J. Mackowiaka, przy 
udziale m. in.: Wł. Surzyńskiego (dokonał p oza tym adapta
cji t ekstu tra g edii) i J. Przybylskieg o (Sułkowski), Milsk iego 
i J. Ruska (Herkules III), M. Chodeckie j i R. Luxemburg. 
(Agnieszka Gonzaga). 

7.I.1957 - Teatr Wybrzeże \~ inscenizacji i reżyserii T. żu chniewski egcr 
scenogra f ii F. Kn1ss o\vskiego, opra co \vani u muzycznym W. 
Duba!Towicz, z udziałem m. in.: K. Gamsk ieg o (Sulkowski), 
A. Rodziewicza (Herkules III), M. Chode ckiej (Agnieszka 
Gonzaga), G. Trzywdara-Rak ow s kicgo (Ve nture) i Z. Łobo

dzińsk i ego (Mordwinow). 
h.V.1960 - Teatr Z ie mi Opolskiej w Opolu w ins ce niza cji M. Godlew-· 

skiego i J. Torończyka, w r eżyse r ii Godle w s kego, scenogra f ii 
Torończyka, opra cowaniu muzycznym Zb. Csali i obsadzie· 
m. in.: W. Więckowski (Sulkows ki), W. Czerski (Herkules 
III), A. Denys i J. Utrata (Agnies zka Gonzaga), M. Godlewski 
i Wł. Madej (Hr. d'Antraigues), F. Bay-Rydzewski (Mordwi
now). 

!.9.XI.1960 - Teatr im. J. Osterwy w Lublinie w r eżyserii J. Rakowiec
kiego, scenografii J. Torończyka, opracowaniu muzycznym 
R. Schreitera i z udziałem m. in.: S. Mikulskiego (Sulkow
ski), M. Idzińskiego (Herkules III) i Z. Bajuk (Agnieszka 
Gonzaga). 

H.I.1962 - Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach w inscenizacji i reży

serii Z. Stoka, scenografii J. Gołki i M. Gostyńskiego, z 
udziałem m. in.: A. Głoskowskiego i T. Pokrzywko (Sulkow
ski), I. Malarczyk i H. Zielińskiej (Agnieszka Gonzaga). 
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17.II.1962 - Praski Teatr Ludowy w Warszawie w reżyserii J. Rakowiec
kiego, scenografii J. Torończyka i w obsadzie: R. Bac ciarelli 
(Sułkowski), E. Berger-Jankowska (Księżniczka), L. Dytrych 
(Ks. Modeny), A. Grzybowski i W. Skaruch (Hr. d'Antrai
gues), z. Andrzejewski i T. Zaliwski (Zawilec, Ogniews ki), 
A. l\Iroczek (Żmuda), Z. Rek (Boś), J. Janu,zewicz (Trzmiel), 
R. Kłosowski (Kołomański), W. Radziejowski (Ruzzi ni), W. 
Skaruch (Żołnierz - narrator), K. Zarzycki (Pesaro), T. Bo
gucki (Condulmero), J. Marr (MordWinow), G. Sutarzewicz 
W o rs ley), J. Molga (Oficer). 

5.VII.1964 - T e atr Polski w Szczecinie w reżyserii J. Kreczmara, sceno
gr3fii St. Bąkowskiego, opracowaniu muzycznym B. Jan
kowskiego i z udziałem m. in.: L. Matuszczaka (S u tkows ki), 
J . Skwarka (Napoleon), M. Lombardo (Agnieszka G onzaga), 
B. Rosl t'lski ego (Venture), Wł. Bednarskiego (Hr. d ' nt r ai
gucs) i M. N oska (Zawilec). 

23.I.1966 - Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach w reżyserii J. Pa
ry, sce n ograi ii Vv. Langego. 

16.IV.1966 - Teatr P olsk i w Bydg oszczy w reżyserii J. Błeszyńskiego , s ce
nografii R . Strzmcbały. 

Tragedia Stefana Żeromskiego Sutkowski zostaje wysta
wiona \V Teatrze Polskim \V opracowaniu tekstu i reżyserii 

Jerzego Kreczmara. Scenografię projektował Jan Kosiń,ki 

a kostiumy - Barbara Jankowska. Muzykę skomponował 

Zbigniew Turski. 
Obsada w kolejności wejścia postaci na scenę: Stanisław 

Jasiukiewicz (Zawilec), Wiktor Nanowski (Żmuda), Teodor 
Gendera (Trzmiel), Tadeusz Pluciński (Ogniewski), Stanisław 

Niwit'lski (Kołomański), Czesław Bogdański (Boś), Andrzej 
Fedorowicz (Zalesiak), Andrzej Antkowiak (Sułkowski), Ma
rian Wyrzykowski (Książę Modeny), Michał Pawlicki (D'An
traigues), Szczepan Baczy1'!ski (Służący Księcia), Janusz Za
krzet'lski (Condulmero), Stanisław Żeleński (Erizzo), August 
Kowalczyk (Ruzzini), Kazimierz Wilamowski (Pesaro), Maciej 
Maciejewski (Mordwinow), Wacław Szklarski (Worsley), Mi
rosława Lombardo (Księżniczka Mantui), Władysław Hańeza 
(Ver.ture), Tadeusz Jastrzębowski (Oficer), Gabriel Nehre
becki (Bonaparte). 
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Eugeniusz Szwankowski 

wykaz 
utworów 
w teatrze 
w latach 
1918-1937 

granych 
małym 

Jan Lorentowicz w księdze Teatr Polski w Warszawie 
1913-1938 w rubryce „Teatr Mały pod dyrekcją A. Szyfma
na" zamieszcza jedynie spis alfabetyczny utworów granych 
na tej drugiej scenie teatrów Szyfmanowskich okresu mię
dzywojennego z pominięciem reżyserów, dekoratorów i ob
sad aktorskich. Tę lukę wypełniamy wykazem opracowa
nym obecnie przez prof. dr Eugeniusza Szwankowskiego na 
podstawie zbioru afiszów Teatru ll'la lego znajdujących się 

w Muzeum Teatralnym w Warszawie. Wykaz nie uwzględ
nia sztuk \vysta\vionych v..· Teatrze Pol sk im i przeniesio
nych następnie do Teatru Małego. (Red.) , 

RZECZYWISTOśC komedia w 3 aktach B o 1 es ław a 
G o r czyń s k i ego. Reżyseria Karola Borowskiego. Dekoracje 
W in cen tego Drabika. 

Obsada: Roman Woryck i, malarz - W. Brydzi!lski; Re
na - 1\1. Mrozińska; Podel,ka - W. Osterwina; Karolka - M. 
Ma jdrowiczówna; Aleksandro\va - J. Winia rska . 

Przedstawienie inauguracyjne Teatru Małego pod dyrekcją 
A. Szyfmana dn. 7 grudnia 1918 r.; grano 47 razy. 

2 GOŁĘBIE SERCE - sztuka w 3 aktach .J o h n a Ga 1 s w or
t h y'e g o. Przekład Zygmunta Kaweckiego. Reżyseria Karol.a Bo
rowskiego. Dekoracje Wincentego Drabika. 

Obsada: Chrystopher Wellwyn, mala r z - S. Jaracz; Anna, 
j ego córka - lVI. Brydzi11ska; Guinevere l'vTegan, kwiaciarka 
uliczn a - Z. Modrzewska; Rory Megan, jej mąż - S. Bryliński; 
F er rand - A. Węgierko; Timson, były dorożkarz - .J. Zieliński; 

E dward Bertley, pastor - K . Borowsk i ; Alfred Calvay, profe
sor - W. Gawli kowski; Sir Thomas Hoxt.on , sędzia - .J. Bielicz; 
Policjant - J. Bukowski; Tragarz I - M. Bielecki; Tragarz II -
E. Szymański. 

Wystawiono dn. 4 stycznia 1919 rr. i grano 14 razy. 
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3 LEKKOMYŚLNA SIOSTRA - komedia w 4 aktach Wł o dz i
m ie r z a Per z y ń s kie g c. Reżyseria Ju!ius.:::a Osterwy. Deko
racje Wincentego Drabika. 

Obsada: Henryk Topolski - S. Jaracz; Helen'a, jego żo
na - J. Elsner; Janek Topolski - J. Osterwa; Włady.sław -
J. Zieliński; Maria, żona Władysława, siostra To.polskich - M. 
Przybyłko-Potocka; Ada, kuzynka Topolskich - W. Osterwina; 
Olszewski - S. Bryliński; Lokaj - '" 'I. Bieleck,i. 

Wystawiono dn. 18 stycznia 1919 r. i grano 54 razy. 

4 BRAT MARNOTRAWNY - komedia lekkomyślna w 3 aktach 
Os kar a W i 1 de' a. Przekła d Bolesława Gorczyńskiego. Reży

seria Juliusza Osterwy. Dekoracje Wincentego Drabika. 
Obsada: John Worthing - W. Grabowski; Algernon Mon

cr ieff - J. O:;,terwa; Wielebny ks. kanon ik Chasuble - A. Bo
gus iński; Merriman, majordomus Johna - M. Bielecki; Lans -
J. Poremba; Lady Bracknell - N. Siennicka; Gwendolena Fair
fax, jej córka - W. Osterwina; Cecylia Cardew - M. Brydziil
ska ; Panna Prfam, guwernantka - J. Munclingrowa. 

Wystawiono dn. 28 lutego 1919 r. i grano 72 razy. 

5 KOCHANKOWIE - sztuka w 3 aktach W a c ł a w a Grubi D
s kiego. Reżyseria autora. Dekoracje Wincentego Dra'bika. 

Obsada: Helena Notin -· lVI. Przybyłko-Potocka; Wiktor de 
Toureille - J. Osterwa; Eugeniusz Welowsk i - W. Brydziński. 

Wystawiono dn. 24 maja 1919 r. i grano 70 razy. 

6 POLITYKA - komedia w 3 aktach Wł o dz im ie r z a Pe
r z y ń ski ego. Reżyseria Karola Borowski.ego. Dekoracje Win
centego Drabika. 

Obsada: Łazai1ski, obywatel ziemski - J. Zieliński; Łazar'1-
ska, jego córka, poseł do sejmu - M. Kamińska; Kiełbik de 
K:ełbikowski - J. Leszczyński; Szpakowski, obywatel ziemski -
A. Siemaszko; Burski, poseł do sejmu - W. Biegański; Kręcio
łek, minister - S. Brylińsk i ; Krotowsl;:i - W. Neubelt; Hr. Li
now: ka - J. Elsnerówna; Panna Franciszka, sekretarka mi
nistra - S. Górska; Jan, służący - lVL Bielecki ; Służąca 

T. Bogda!'1ska. 
Wystawiono dn. 3 września 1919 r. i grano 101 razy. 

7 OFICER GWARDII - komedia w 3 aktach Fr a n cis z ka 
Mo 1 n ar a. Reżyseria Jer zego Leszczyńskiego. Dekoracje Win
ceąicgo Drabika. 
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Obsada: Aktor - J. Leszczyński; Aktorka, jego żona 

M. Mrozi11ska; Krytyk - S. Stanisławski; Mama - S. Górska; 
Wierzyciel - W. Neubelt; Pokojowa - T. Bohdańska; Bileter
ka - J. Winiarska. 

Wystawiono d.n. 2"\' l istopada 1919 r. ,i grano ok. 80 razy. 

8 GŁUPI JAKOB - komedia w 3 aktach Tadeusz a Rit t n e
r a. Reżyseria Kazimierza Kamińskiego. Dekoracje Wincentego 
Drabika. 

Obsada: Karol, szambelan - K. Kamiński; l:VIarta, i·~go 

siostra - J. l\1unclingrowa; Teofil, jej mąż - A. Siemaszko; Pre
zes - A. Bogusiński; Jerzy - S. Ratowski; Misia - J. Daniłlo
\vicz; Jakób, 1rządca u Szambelana - S. Jaracz; Hania - M. Bry
dzińska; Doktor - J. Zieliński; Katarzyna, matka Jakóba 
S. Górska; Lokaj - Z. Szymański. 

Wy;stawiono dn. 28 stycznia 1920 r. i grano 47 razy. 

9 WILLA NAD MORZEM - dramat w 3 aktach S. Gr ab i ń
s kiego. Reżyseria Leona Bończy-Stępiń. skiego. Dekoracje Win
centego Drabika. 

Obsada: Mąż - W. Brydz i ński; żona - I. Solska-~rosse
rowa; Syn - J. Pajewska: Krewny - L. Bończa-Stępińsk i; St3-
ry sługa - F. Zbyszewski. 

Wystawiono dn. 9 marca 1920 r. i grano 29 razy. 

10 ZAKOCHANI - komed:a w 3 aktach G. Ca i 11 ave ta 
i R. F l er s a. Przekład Włodzimierza Perzyńskiego. Reż yseria 

Karola Borowskiego. Dekoracje Wi.ncentego Drabika. 
Obsada: Zuzia - M. Brydzińska; Pani Sergent , JeJ przy

brana matka - S. Słubicka; Klaudiusz - S. Ratowski; Klemens 
Bernier, jego wuj - A. Siemaszko; Beniamin Bernier, jego 
wuj - T. Chmielewski; Jakób Moreau - W. Grabowski; Pani 
Meurice - A. Neubeltowa; Lucyna, jej córka - J. Dan.iłłowicz; 

Simona, jej córka - T. Bohdańska; Józef, służący - W. Bara
nowski.; Służąca - C. Skalska; Ulicznik - E. Szymański. 

Wy.stawiono cln. 8 kwietnia 1920 r. i grano 52 razy. 

Il PARYŻANKA - komedia w 3 aktach H. Be c q u e'a. Prze
kład Leona Schillera. Reżyseria Karola Borowskiego, Nowe de
koracje z pracowni Teatru Małego. 

Obsada: Klotylda - ::VI. Przybyłko-Potocka; Du Mesnil -
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S. Stanisławski; Lafont - W. Brydziński; Simpson - W. Bie
gański; Adela - H. Meyna. 

Wystawiono dn. 27 mają 1920 r. i grano 58 razy. 

12 ASZANTKA - komedia w 3 aktach W ł o d z im i er z a P e
r z y ń ski ego. Reżyseria Karola Borowskiego. Nowe dekoracje 
z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Edmund Łoński, młody obywatel ziemski 
W. Brydzióski; Bratkowski, jego wuj - G. Buszyński; Baron 
Kręcki, przyjaciel Łońskiego - A. Siemaszko; Romanowski, ma
larz - S. Ratowski; Lutobor.ski, obywatel ziemski - J. Stra
chocki; Pan dyrektor - B. S;;imborski; Franek - W. Szarski; 
Jan, służący Łońskiego - J. Polewski; Pani !Jubartowska -
A. Neubeltowa; Władka, jej córka - M. Mrozi1iska; Viola, przy
jaciółka Władki - L. Nałęczówna; Gosposia - J. Winiarska. 

Wystawiono dn. 6 lipca 1920 r. i grano 33 razy. 

13 KLAUDIUSZ - komedia w 3 aktach B. Tarki n g to n a. 
Przekład Zygmunta Kaweckiego. Reżyseria Ryszarda Bolesław
skie go. Dekoracje z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Klaudiusz - W. Grabow.ski; Pan Wheeler -
A. Siemaszko; Pani Wheeler - H. Górska-Piotrowska; Babby -
S. Ratow.ski; Violeta - M. Gella; Kora - M. Brydzińska; Pani 
Mertyn - S. Broniszówna; Della - L. Nałęczówna; Dawid 
S. Fiszer; Stern - B. Samborski. 

Wystawiono dn. 19 sierpnia 1920 r. i grano 36 razy. 

14 MORALNOśC PANI DULSKIEJ - tragifarsa kołtu!1ska w 3 
aktach Gabr ie 1 i Z ap o 1 ski ej. Reżyseria Jerzego Leszczyi!.
skiego. Dekoracje z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Pani Dulska - S. Górska; Pan Dulski - A. Sie
maszko; Zbyszko Dulski - J. Leszczyński; Hesia - A. Leszczyń
ska; Mela - M. Brydzińska; Juljasiewiczowa - L. Nałęczówna; 
Lokatorka - B. Koyałłowicz; Hanka - J. Janecka; Tadracho
wa - J. Munclingr„wa. 

Wystawiono dn. 21 wrześ.nia 1920 r. i grano 59 razy. 

lS POWÓDŹ - komedia w 3 aktach H. Ber g er a. Przekład 

i reżyseria Ryszarda Bolesławskiego. Dekoracje Wincentego Dra
bika. 

Obsada: O'Nall, adwokat - R. Bolesławski; Ber, handlo
wiec - W. Grabowski; Fraser, handlowiec - T. Chmielewski; 
Stratton, właściciel baru - B. Samborski; Higgins, aktor -
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G. Buszyński ; Nord ing, Szwed, rysownik - A. Bogusiński; Char
ley, Murzyn - J. St.rach ocki; Klient. - A. Piekarski; Lizzi, śpie
waczka - Z. Modrzewska. 

Wystawiono dn . 12 lis topada 1920 r. i grano 57 razy. 

16 KIKI - komed ia w 3 a k tach A. P i ca r da. Przekład Bruno 
Winawera. R.eżyseria Ryszarda Bolesławskiego. Dekoracje z pra
cowni Teatru Polskiego. 

Obsada : Manequan t - S. Stani sławski; Peron - W. Bie
gań.sk i ; Alfons - S. Bryliń sk i ; Lekarz - J. Strachocki : Reżv
ser - J. Janusz ; Kiki - M. K am'I'i ska ; żermena - H. Górsk~
-Piotrowska; Berta - K. Sarnecka; Jul ia - M. Gella; Łucja _ 
S. Umiń ska ; Anita - A. Leszczyńska; L okaj - Melina. 

Wystawiono dn. 5 styczn:a 1921 r. i grano 49 razy. 

11 CIERPKI OWOC - k omed:a w 3 aktach R. Br acc o. Prze
kład Z. Sarneckiego. Reżyseria Stan isława Stanisławski.ego. Deko
racje Wincentego Drabika. 

Obsada : Ma tylda Riccetti - A. Gryficz-Mielewska; Erne3 t 
Riccet_ti, jej mąż - A. Fertner; Gu staw Franchesi - W. Szarsk i ; 
ludwik Lov.igiani - W. Biegań sk i ; Zofia, siostra Matyldy 
A. Uzarowiczówna. 

Wystawiono dn . 19 lu tego 1921 r . i grano 71 razy. 

18 KSIĘGA HIOBA - k omedia warszawska w 3 aktach Br u n 0 
W i n a we r a. Reżyseria Jana Janusza . Dekoracje z pracowni 
Teatru Polskiego. 

. Obsada: Doktor Tadeusz Herup - L. Bończa-Stęp i ński; 
Pam Mary - M. Gella ; Radosław Drop - B. Samborski ; Tola 
Olska - A. Leszczyńska; Macierzan - W. Grabowski; Bendzi
ner - W. Szarski ; Mosan - K. Biernacki; Tuś - M. Melina; 
1'._rezes Kurdyłło - A . S iemaszko; Stefania - J. Daniłłowicz; 
Kuperka - A. Bogusiński. 

Wystawiono dn. 2 maja 1921 r. i grano 41 razy. 

l~ KONCERT - komedia w 3 akt.ach H. Ba hr a. Reżyseria Sta
nisława Stanisławskiego. Dekoracje z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Gustaw Heink, p ian ista - W. Grabowski· Maria 
jego żona - L. Konopnicka-Pytlińska; Dr Franciszek 'Jura __:_ 
S. Stanisławsk i; Delfina, jego żona - M. Brydzińska; Ewa 
Gerndl - S. Umińska; Pollinger - A. Piekarski; Pollingero
wa - S. Kawińska; Panna Wehner - M. Gella; Panna Selma 
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Floderer - K . Sarnecka; Miss Garden - A. Leszczyńska; Pani 
Fanny Meli - J. Daniłłowicz; Doktorowa Kaun - W. Uza
rowicz . 

Wystawiono dn . 12 czerwca 1921 r . i grano 38 razy. 

20 MEDOR - lekka komedia w 3 aktach H. :\·1 al i n. Przekład 
Włodzim i erza Perzyń.sk iego. Reżyseria Karola Borowskiego. Deko
racje z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Boudaine - J. Janusz; Valuche - S. Jaracz; Ali
cja Valuche - Z. Modrzewska; Joanna Dupre - M. Brydz i ńska; 

Matka Honorata - S. Kawińska. 
Wystawiono dn . 13 lipca 1921 r. i grano 30 razy. 

Zl ÓSMA ŻONA SINOBRODEGO - komedia w 4 aktach A 1-
f red a S a v o i r a . Przekład Zofii Jachimeckiej. Reżyseria Jana 
Janusza. Dekoracje Stanisława Sliwiiz.skiego. 

Obsada: Brown - K. Junosza-Stępowski; Hubert - A. Mie
lewski; Margrabia - W. Szarski ; Cok - W. Gawlikowski; Se
kretarz - M. Odorowski; Matard - J. Janusz; Kelner -
L. Wierzbicki; Służący - Z. Borkowski; Monna - M. Mroziń

ska; Lucyna - M. Gella ; Miss Georg - M. Dunikowska. 
Wystawiono dn. 12 sierpnia 1921 r . i grano 128 razy. 

22 CZYSTY INTERES komedia w 3 aktach S tef a n a Kie
d r z y ń ski ego. Reżyseria Karola Borowskiego. Dekorac je 
z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Konstanty Szumirski, adwokat - S. Stanisławski; 

Monika , jego córka - M. Kamińska; Cezar Ordyng - W. Gra
bowski ; Michaś Ochmęcki - J . Kozłowski (Warnecki); Panna 
Ludwika - A. Leszczyńska; Jan Kordelas, przemysłowiec 

A. Fertner; Apolonia, jego żona - S. Słubicka. 
Wystawiono dn. 15 grudnia 1921 r. i grano 102 razy. 

23 GAŁGANEK - komedia w 3 aktach Dar i o N i c ode
m i'e go. Przekład Jar osława Iwaszkiewicza. Reżyseria Zygmunta 
Nowakowskiego. Dekoracje Stanisława Sliwińskiego. 

Obsada : Tytus Fant.i, inżynier - Z. Nowakowski; Franka, 
śpiewaczka kabaretowa - H . Sulima; Karol Benini - J. Janusz ; 
Emilia, jego żona - M. Gella; Flavio, kelner - M. Batogowski; 
Gałganek - M. Brydzińska; Buritti - B. Rosłan; Nieznajomy 
A. Bogusińsk i. 

Wystawiono dn. 17 marca 1922 r. i grano 27 razy. 
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24 RAJ ZAMKNIĘTY - lekka komedia w 3 aktach R. co o 1 u
s'! i M. He n n e q u i n a. ·Przekład Włodzimierza Perzy!lskiego. 
Reżyseria Karola Borowskiego. Dekoracje Wincentego Dra 1'Jik'l. 

Obsada: Piotr Fougerol - W. Grabowski; Germena, jego 
żona - L. Dunin-Osmólska; Florentyn Fougerol - A. Fertner; 
Helena Derbier - M. Gella; Georgetta Dorcy, śpiewaczka -
!VI. Ćwikli ńska; Markiz de Castel-Bissac - J. Janusz; Mecenas 
Chaintreuil - A. Bogusiński; Robert Letilloy - L. Łuszczewski; 
Justyn - Z. Borkowski. 

Wystawiono dn. 26 kw:etnia 1922 r. i grano 63 razy. 

25 GŁUSZEC - krotochwila w 3 aktach Stef a n a Krzyw o
s ze ws ki ego. Reżyseria Karola Borowski.ego. Dekoracje Sta-
11islawa Sliwińskiego. 

Obsada : Profesor Hilary Pazurk:ewicz - A. Siemaszko; 
Malwina, jego siostra - H. Pawłowska; Stasia, jego córka -
M. Brydzińska; Tadeusz Pazurkiewicz - W. Grabowski; Dok
tor - A. Fertner; Amelia - M. Gella; Wawrzyniec Flecik -
W. Gawl ikowski; Siarczyński - M. Batogowski; Siarczyńska -
S. Kawir'Jska; Jadwiga, panna \\' pracowni Amelii - M. By
str:zyńska; Dentysta - J. N iwiński. 

Wystawiono dn. 28 czerwca 1922 r. 1 grano 59 razy. 

26 JEJ TANCERZ komedia w 3 aktach P. Ar mon t 
i J . B o usque t. Przekład Adama Zagórskiego. Reżyseria Jana 
Jcrmsza. Dekoracje z pracowni Teatru Polski.ego. 

Obsada: Janina Chauvel in - M. Kamińska; Michalina 
B. Kościeszanka; Zuzanna - Z. Modrzewska; Panna Bad ineau 
A. Leszczyńska; Panna Givry - M. Arnoldówna; Anna 
S. Ka\\"if1ska ; Miss Jenny - C. Rostkowska; Maks S illery 
W. Grabowski; Edmund Chauvelin - W. Gawlikowski; Klaud iusz 
Gerson - L . Łuszczewski ; Robinson - J. Orwid; Desrouettes 
L. St~pows ki. 

Wystawiono dn. 1 sierpnia 1922 r. i grano 43 razy 

27 SYN CASANOVY - komedia w 3 aktach R . Lot ha r a. 
Przekład Władysława Rabskiego. Reżyseria Stanisława Stani
sławskiego. Dekoracje z pracowni Teatru Polskiego. 

Obsada: Hrabia Kurt von Veyer - W. Grabowski; Hrabia 
Erick von Veyer, jego syn - L. Łuszczewski; Baron von Heffen
berg - W. Gawlikowski; Karolina von Heffenberg, jego żona -
M. Ćwiklińska; Maurycy, kamerdyner hr. Kurta - J . Orwid; 
Anusia, panna służąca baronowej - M. Arnoldówna. 

Wystawiono dn. 9 września 1922 r. i grano 34 razy . 
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28 NINA - sztuka w 4 aktach L. Kampf a. Reżyseria Karota 
Rorowskiego. Dekora.cje Stanisława Sliwiń.skiego. 

Obsada: Profesor Wiliam Larson - W. Brydzi!lski; Nina , 
jego żona - H. Gromn.icka ; Daisy, jego siostra - Z. Czapliń

ska; Mario Silva, rze~biarz - A. Różycki; Ada Yeta, literatka -
S. Broni szówna ; Liana - A. Leszczyńska; Dr Forget - S. Bry
l'l'lski; Olga - M. Dun ik owska; Eliza, pokojówka - B . Kośc:e
::zanka . 

Wystawiono dn. 17 p;i ź dziernika · 1922 r. i grano 13 razy. 

2'J BANCO! - komed ia w 3 aktach (4 odsłonach) A 1 fr e da 
S a v o i r a. Przekład Włodzi mierza Perzyri sk iego. Reżyseria Ja nn 
.in.11usza. Dekoracje Stanisława Ś!iwifrskiego . 

Obsada: Hra.b:a Aleksander de Lussac - K. Junosza-Stę
pow ski; Karolina, jego żona - M. Ćwiklińska ; Baron Henryk 
l'elign iEres - S. Stanisławski; Dalou - W. Szczerbiec-Ma<:he~

sk:; .Jul: a . poko jówka hrabiny - B. Kościeszanka; Urzędn:k 

k:ubowy - M. Batogowski ; K cmisarz poHc ji - W. Gawlik ow
ski. 

Wy st aw iono dn. 4 listopada 1922 r. grano 68 razy . 

30 ZABAWA W MIŁOŚĆ - komedia w 3 aktach Stef a n a 
Kie dr z y ń s ki eg o. Reżyseria Karola Borowskiego. Dekora;; je 
Stanisława Śliwiński.ego . 

Obsada: Kazimierz Zbiera wski , poseł do sejmu - A. Fert
nu; Helena , jego żona - M . Gella ; Seda , jego córka - M. Ka
mińska; Zb'.gn iew. Lachm irowicz, podpułkown i k artylerii 
W. Szczerbiec-lVrachersk.i; Panna Zofia, modniarka - B. Koście
szanka; !VIaciej Pędracki, pQSeł do sejmu - J . Orwid; Pan i 
Powarska - H. Pawłowsk a; Andz ia , pokojówka - M. Arnol
clówna. 

Wys tawi ono dn . 27 grudnia 1922 r. i grano 76 razy. 

31 SZKOŁA KOKOT - komed ia w 3 aktach P. Ar mon t 
i Ger bid o n . Przekład Włodzim ierza Perzyriskiego. Reżyseria 

Jana Janusza. Dekoracje Stanisława Stiwi.ńskiego. 
Obsada: Ginetta - M. Ćwiklińska ; Robert - W. Szczer

biec-Macherski; Amelia - M. Dunikowska ; Hrab ia Stan i sław de 
la Feroniere - W. Grabowski; Labaume - J. Orwid; Racinet -
J. Janusz; Florentyn - S. Fiszer ; Pani Bernont - S . Kawińska; 
Joanna - M. Arnoldówna; Berta - M. Gorczyilska. 

Wys taw iono dn. 6 marca 192:3 r. i grano 64 razy. 
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32 FRA WDA W WINIE - komedia w 3 akiach R. d e F 1 er s a 
S de Cr o is set a. Przekład Boya (T. Żeleńskiego) Reżyseria 
Karola Borowskiego. Dekoracje Stanisława $!iwiński.ego. 

Obsada : Henryk Levrier - W. Grabowski; Hubert -
S. Stanisławski; Jack - J. Warnecki; Jan - S. Idźkowski; Pani 
Bourgeon - J. Zarzycka; Gizela - M. Brydzińska; Alina -
Z. Czapllń sk a; Iwona - A. Leszczyńska; Maria - Z. Krzy
n;owska. 

Wysta wiono dn. 28 kwietnia 1923 r. i grano 21 razy. 

33 HAU! HAU! - k omedia \V 4 aktach -H. Hod ges a i W.Per
e y va 1 a . Przekład W. Pomorskiego. Reżyseria Aleksandra Ze i-
1xerowicza. Dekorac.ie Karola Frycza. 

Obsada: Pan Bullivant -- A. Zelwerowicz: Wirginia, jego 
wnuczka - M. Brydzińska; Ernest Heron - J. Warnecki; 
L H. Jarois - W. Biegański; Dr Maclaren - W. Ncubclt; I ss'1k 
Wolfe - A. Bogusiń ski; Koble, sluźący Jarois" a - l\II. G ielniew
ski; Zuzanna. służąca Wirginii - H. Klimontowiczówna; Daw
son - T. Żelski; Merridew - l\l. Zajączkowski; Ruddock 
M. Maszyński: Pani Mac Jaren - H. Górska. 

W 'Stawiono d n. 2 czerwca 1923 r. i ra no 21 razy. 

34 ŚWIT, DZIEŃ I NOC - - komed ia w 3 aktach Dar i o' N i c o
de m i'e go. Przekład Z ofii Jachimeckiej. Reżyseri.a Aleksandra 
Węgierki. Dekoracje Stanisława SI. iwińskiego. 

Obsa,da: Anna - M. Mal icka; Mario - A. Węgierko; Oj
ciec - M. Zajączkowski; Matka - Z. Krzym ow ska ; Siostra -
l\!I. Arnoldówna; Paolino - T . Żelski. 

Wystawiono dn. 22 czerwca 1923 r. i grano w latach 1923-
1924 163 razy. Wielokrotnie wznawiano i grano ogółem okoł o 

300 razy . 

Redakcja: Eu gen'iitsz Szro j t 
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TEATR POLSKI 

Wąrs~awa, ul. Ka rasia 2 

Dyrektor Teatru Jęrzy Kr eczmar 

s,zon 1967 - 1968 

STEFAN ŻEROMSKI 

SUŁKOWSKI 
Tragedia 

Opra cowanie tekstu: Jerzy Kreczmar 

Zaw ilec 

Zm uda. 

' Trzmiel 

O gniewski 

K olomafl ski 

Boś . 

7. ;:i lcsiak 

Sul kowski 

Książę Modeny 

D'An traigues 

Służą cy Księ cia 

Condulmero 

Erizzo 

Ruzzini 

Pesaro . 

Mordwinow 

OSOBY 

\V kol ejnośc i \Vej !':;cia na ser-nr, 

ST1lNISŁ11W .JASIUK IEW ICZ 

V\!IKT R NilN U WSJ{J 

TEODOR GENDERA 

TADEUSZ PLUCINSK I 

STANISŁAW NTWINSK I 

CZESŁAW B OGDAN SKI 

ANDRZEJ FEDO ROWI Z 

A NDRZE.J A NTKOWIA K 

M11RIA N WYRZYK OWSKI 

MICI!AŁ PAWLICKI 

SZCZEPAN BACZYŃSKI 

JANUSZ Z A KRZ ENSKI 

ST ANISŁ11 W ŻEIJEŃ SKI 

i1UG UST K OWA L CZYK 

KAZ IMIERZ WII. A MOWSKI 

M A CIE.I MACIEJEWSKI 



Worsley 

Ks iężniczka Mantui 

Venture 

WACŁAW SZKLARSKI 

MIROSŁAWA LOMBARDO 

WŁADYSŁAW HANCZA 

TADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 

GABRIEL NEHREBECKI 

Oficer 

Bonaparte 

Adiutanci 
JOZEF KALIT A 
EDWARD KOWALCZYK 
MICHAŁ OllNECKI 

Reżyseria : JERZY KRECZMAR 

S cen~grafi a: JAN KOSINSKI 

Kostiumy: BARBARA JANKOWSKA 

Muzyk a: ZBIGNIEW TURSKI 

A s y s t e nt r e:l y s crn: T ADEUSZ JASTRZĘBOWSKI 

Jedna przerwa 15-minutowa po III obrazie 

Premiera w lipcu 1968 roku 

Cen a b ez z szytu „ K a len da rza T eatr u P olsk iego" g r . 50 
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