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STEFAN ŻEROMSKI 
- NOT A TKA BIOGRAFICZNA 
W dniu 1 listopada 1864 roku w Strawczynie odle.g

lym dwa.naście kilometrów od Kielc przyszedł na. 
świat Stefan Żeromski. Ojciec jego Wincenty, zuboża
ły dzierżawca często zmieniał miejsce pobytu, szukając 
7.apewne korzystnych warunków egzystencji. Swe dzie
ciństwo i młodość spędził pisarz w Ciekotach, w sercu 
Gór Swiętokrzyskich. Piękna przyroda jaka go otacza
ła wywarła głębokie niezatarte wrażenie. Dziesięcio
letni chłopiec rozpoczyna naukę w kieleckim gimna · 
zjum, w którym przebywał do roku 1886. Podc7.as 
pobytu w szkole stracił matkę, a w kilka lat połem 
ojca.. Atmosferę Kielc, pobyt w S'Zkole w okresie rusy
fikacji, ciężkie chwile młodości, kiedy to trzeba było 
niejednokrotnie zarabiać na chleb, wszystko to Że
romski żywo odzwierciedlil w DZIENNIKACH. 

Nie otrzymawszy matury wyjeżdża do Warszawy, 
by dalej kontynuować naukę w Wyższej Szkole Wc
tPrynaryjnej. Tu znów rozpoczynają się kłoPoty finan
sowe i codzienna walka o byt. W roku 1887 S. Żerom
ski w swych Dziennikach pisze: „Nie mam grosza 
przy duszy i żadnego widoku na przyszłość. Więcej 
nit tydzień temu nie jadłem obiadu - gdybyi obiadu, 
nie miałem nic prócz berbały i chleba?" 



Trudności i codzienne kłopoty stanęły na przeszko
dzie dalszej nauce. żerom:ski opuszcza Warszawę i zo
staje prywatnym nauczycielem na dworach ziemia1i
skich Sandomiers..;czyzny i Podlasia. 

W redakcji Warszawskiego Tygodnika, który za 
mieścił pierwsze jego opowiadanie, pcznal przyszłą 
swą żonę Oktawię z Radziwiłłowiczów Rodkiewic~o
wą. Po czteroletnim pobycie w Szwajcarii, gdzie Ze
romski pełnił pracę bibliotekarza w Polskim Muzeum 
Narodowym w Ra.pperswyłlu, powraca do kraju i pra
cuje w Bibliotece 7..amoyskich w Warszawie. 

Powrót do kraju rozpoczyna dla pisarza lata suk
cesów literackich - autor pozbywa się kłopotów m a
terialnych. 

S września 1899 roku urodził się syn Adam. Wyda
rzenie to było wielkim szczęśliwym przeżyciem dla. 
pisarza. 

Tak pisze w liście do żony Oktawii: 

„Taki jestem szczęśliwy, :ie mamy syna, że tego 
język ludzki wyrazić nie potrafi. Zupełnie wierzyć Jll i 
się nie ehce, żeby mnie mogło spotkać tak wielkie 
bezgraniczne szczęście". 

Już w Szwa.jcarii zetknął się pisarz z partią P.P.S. 
i . jej ideologią. Dopiero jednak w kraju, głównie w 
łatach 1899 - 1907, kontakty ,jego z P.P.S.-em zacieś
niły się bardziej. 

Nadchodzi rok 1905, wybucha Rewolucja, którą Że
romski przyjął z entuzjazmem. Pisarz nie rozumiał 
w pełni jej politycznego sensu, bowiem obracał się 

· w kręgu ludzi związanych z P.P.S.-em - partią, która 
głosiła hasło niepodległości Polski, lecz nie doceniała 
rewolucji społecznej. 

Rewolucja obudziła w Stefanie Żeromskim społecz
nika. Przebywa wówczas w Nałęczowie, zostaje p re
zesem Towarz:rstwa Szerzenia Oświaty „Swiatlo", orga
nizuje w Nałęczowie ochronkę. Szkolę Ludową , kursy 
dla analfabetów, Robotniczy Uniwersytet Nicclzielny 
i teatr amatorski. Występuje publicznie, przemawia 
na wiecach i zebraniach: w Nałęczowie i w Luł>łinie. 
W owym okresie powsta.je szereg utworów poświęc"
nych Rewolucji, której był aktywnym uczestnikiem. 

Upadek Rewolucji przeżył pisarz głęboko i w oba
. wie przed policją carską opuszcza Królestwo, 11r i;eby
wa chwilowo w Zakopanem. 

Rozpoczyna się dla pisarza okres niezwykle usilne.i 
· pracy twróczej. W życiu osobistym zachodzą zmiany. 
Zrodziło się nowe głębokie uczucie do młodej malarki 
Anny zawadzkiej, która wkrótce została jego wną. 

Adaś, miody zdolny chłopiec, zapada coraz częściej 
na zdrowiu. 

Gruźlica i choroba serca rozwija się szalenie szyb
ko. Nie pomagają zabiegi lekarskie, troskliwa opieka 
i wyjazdy za granicę. Ostatnie swe dni spędził 
w Nałęczowie, w jego ukochanym domku, który kiedyś 
pisarz zbudował dla pracy i wypoczynku. 

Wkrótce spada na Żeromskiego najstraszliwszy cios 
-- 30 lipca 1918 roku w Nałęczowie umiera Adaś, łam 
też zostaje pochowany. 

Dalsze lata pisarza. to Iata pracy twi>rczej. Ostatni 
uiwór Stefana Żeromskiego, to Puszcza Jodłowa, 
w którym artysta zwraca się do lat mołdości i do ziemi 
którą tak bardzo ukochał: „W uszach moich trwasz~ 
twój - o lesie dzieciństwa i młodości - choć tyle 
ju:i lat nie dano mi go słyszeć na jawie •. .'' 

Umiera 20 listopada 1925 roku Warszawie. 

iMgr Maria Czahorowska 



CALENDARIU~I 
TWÓRCZOSCI ST. ŻEROMSIHEGO 

Stefan Żeromski wielki artysta i społecznik nale· 
:i.al do pisarzy niezwykle pracowitych i płodnych. 
Od chwili gdy sytuacja finansowa ustabilizowała 
się, prawie corocznie wychodzą jego pozycje z dru
ku. 

1895 Opowiadania - zbiory nowel: J)()któr Piotr, 
Zmierzch , Zapomnienie, Siłaczka, Niedziela. 

1895 R<:Jzdziubią nas kruki i wTony - wy a ne 
w Galicja pod pseudon imem Maurycego Zy
cha. Tam bowiem Żeromski, nie był skrępo
wany względami cenzury. Tematyka Powsta
nia Styc2miowego, jego upadku i związany 
z tym ucisk narodowy. 

1898 Utwory powieściowe: Tabu, O żołnierzu tuł<1-
czu, Cienie, Kara, Legenda o bracie leśnym, 
Promień. Pisarz, który żywo reagował na cier
pienie Judzkie i nędzę, w realistyczny flrzej
mujący s posób zobrazował życie ludzi. 

1898 Grzech - pierwszy utwór scenicz,ny pisarza 
wysłany na Kunkurs Kuriera Warszawskiego. 
D;'amat zupełnie zapomniany i odnaleziony 
w roku 1950. Obrazuje tragedię Anny, którą 
ukochany porzucił, dla ożenku z bogatą pan
ną. 

1898 Syzyfowe prace - obraz z lat młodości pi<;a
rza - pobytu w kieleckim gimnazjum. W ży
wy i barwny sposób autor skreślił obra z ży

cia młodzieży w trudnym okresie rusyfik acj i. 
1900 Ludzie bezdomni - przekrojowa powieść 

z życia różnych warstw społecznych. Ak cja 
powieści toczy się w kilku miejscowościach: 
Wa1rszawa, Cisy, Paryż. W powieści tej że
romki ukazał się nie tylko jako świetny pi
sarz ale jako i społecznik. Poczucie podętego 
obo\~iązku, zmusza Judyma do wyrzeczenia 
się szczęścia osobistego. 

1904 Popioły - obraz narodu w epoce naµoleoń
skiej. Wiele m istrzowskich scen \Vojennych. 
Losy żołnierzy polskich walczących u boku 
Napoleona. życie społeczeństwa polskiego na 
przełomie XVIII i XIX wieku. 

1905 Powieść o udałym Walgierzu - opowiadanie 
oparte na motywach zaczerpniętych ze śred
niowiecznej kroniki. 

Hl05 Sen o szpadzie - utwór złożony w hołdzie 
Rewolucji 1905 roku. 

1905 Echa leśne - utwór poświęcony Powstaniu 
1863. 

1906 Nagi bruk - proza poetycko publicystyczma 
poświęcona Rewolucji 1905 roku. 

1907 No ki urn - wspcmnienie Rewolucji i czterech 
r w olucjonistów Wielkiego Proletariatu. 

1908 Słowo o Bandosie - protest przeciwko krzyw
dzie społecznej ludzi wsi. 

1 !)(18 Dzieje grzechu - historia Ewy Pobratańskiej . 
uwiedzionej dziewczyny i jej dalsze koleje 
życia. 

1908 Duma o hetmanie - utwór t2matycznie zwią
Z':rny z wypadkami xvn w ieczn ·mi. Obr ona 
kraju przed Turkami. Bohaterska śmierć het
mana Stanisława Żółkiewskiego. 

1909 Róża - dramat poświęcony Rewolucji 1905. 
Autor scharakteryzował różne warstwy spo
łeczne, biorące w niej udział: robotn ikow. 
entuzjastów Rewolucji i sceptyil:ów. 

191(J Sulkowski - drama t osnuty na tle epokJ na
poleońskiej. Dzieje chłopów pohkich - żol

nieży Legionów Dąbrowskiego. Postać cen
trulna adiut:mt Napoleona - J ózef Sulkowski 
i jego losy. 

1&! 2 Wierna rzeka - powieść historyczna związa
ne; z wypadkami 1863. Powieść o klęs ce Po
wst:mia, o.powiadanie o losach rannego p o
wsfańca i kochającej go kobiety. 

Hll2 Uroda życia -- hi~t oria zrusyfikowanego ofi
cera Piotra R-ozłuckiego, który zrywa z prze-
slością i poświęca się służbie di a narodu. 

1916 Walka z szatanem - 1rylogia: Cz 1 - N[l
wracanie Judasza, Cz. Il - Zamieć, Cz III -
Charitas. - Dzieje Ryszarda Nienaskieg\> 
i Xeni. Rozprawa o nędzy ludzkie.i, którą pi-
sarz uważał za największe zło społeczne. 

1918 Wisła - utwór liryczny omawiający piękno 
polskiej rzeki. 

l 919 O Ad.amie Żer-omskim \Vspomnienia - życie 
synka Adasia, wspomnienia o pisa;,zach i lu
dziach, z którymi stykał się Żeromski. 

1921 Ponad śnieg bielszym się stanę - dramat 
obrazujący losy Rudomskiego, który w wal ce 
o ukochaną kobietę dopuszcza się zbrodni. 
Połączenie motywów polityczno-społecznych. 



1921. Biała rękawiczka - rira m at, w którym Że
romsK 1 zobrazował życie ludzi z ·różnych 
.wa rs tw społecznych. 

1922 Wiak od morza - historia polskiego wybrze
ża. od czasu misji chrześcij <>- ńskiej św. Woj
ciecha do momentu założenia portu w Gdyni. 
Powieść, na którą au tor otrzymał pierwsZ<l 
w Polsce Pai'lstwowa, Nagrodę Literacką. 

1923 Turoń - dramat osnuty n:1 tle wypadków 
w Galicji w 1846 roku . Rzeź szlachty galicyj
skiej sprowokowana przez austriackich agen
tów. 

1924 Międzymorze - poetycka opowieść o histori i 
półwyspu helskiego. 

1924 Uciek ła mi p1·zepióreczka - główne postacie 
dr2matu : profesor Przelęckii, :kierownik szko
ły Smugoń i jego żona De-rota. Przełęcki p1io
w adzi na wsi pracę oświatową. Tam poznai 
Dorotę, którą .pokochał, lecz dla ratowania 
szczęścia rodziny kompromituje się w oczach 
ukochanej kobiety, by ta w ten sposób wy
rzekła się występnej mił<ości. 

19:25 Przedwiośnie - 1'osy Cezarego Baryki, k tóry 
przeżywa ·rozcz;_;rowanie po powrocie do kra
ju. Nie ma w Polsce tych domów ze szkła , 
jasnych i wesołych, w których szczęśliwie ży
ją ludzie. Dalsze jego dzieje, to udział w woj
nie rosyjskiej , perypetie miłosne w Nawłoci , 
poznanie komunisty Lulka i przystąpienie Ce
zarego do grona tych Judzi. 

192'5 Puszcza Jcdłowa ostatni utwór pisa·rza, 
w którym zwraca s ! ę z tęs'1rnotą i um'iłowa
n iem. do swy·ch rodzinnych, ukochanych Gór 
świętokrzyskich. 

~Igr Maria Czahorowska 

STEF AN ŻER OMSKI 
- O SUŁKOWSKIM 

Z listów do Oktawii Żeromskiej 

2.VI.1909. „Dziś kupiłem kajet na Sułkowskiego. 
Masę tu książek preeczytałem, przewertowałem. Zdaje 
mi się, że piszę Popioly, bo znowu to wszystko trzeba 
było wziąć w głowę. Za to mocuję się teraz z no·wyrn 
tym pcmysłem, którym mam stanąć oko w oko z ca
łym światłem. Czy znowu zginę". 

11.VI.1909. „Gdy wyjdzie książka, zamknę się jeszcze 
szcze1niej w swym pokoju 1 .zabiorę do Sulkowskiego, 
bo m am już wszystko p rzygotowane, ale br ak jeszcze 
siJy w oH, żeby tak kolosalną rzecz, eurcpejskie przed
s ięwzięóe zacząć" . „Gdy bym mógł napisać Sułkow
skiego. Zbliżam f.ię tysiąc r aizy do stołu i cofam, bo 
nie czuję jeszcze si ły , żeby się rzucić na tę s zelejow
ską postać". 

2.X .1909. „Sulkowskiego napisałem dwa aikty. Ten 
drug i w Wenecji, na jtrudniejszy ko1'lczę. Wypadł dość 
dobrze i teraz dopiero rozumiem jaki trud podjąłem, 
zabierając się do teg-0 d m ma tu. 

Jeżeli go .nap i;: zę, będzie to fundamenta ln a moja 
p1aca. T•rzeciego i c:owaTteg aktu nie będę tu już pisa ł, 
gdyż one dzieją się w Pa•ryżu, więc tam je t rzeba 
pisać pod n owymi wrażen'iami . (W •vydJ·uk wanej 
r edak•cji Sulkowskiego żaden akt nie r ozg1-y-wa się 
w Pa;ryżu - przyp. :wyd.). W każdym 1razie n ap isanie 
tego drugiego a ktu dało mi możność zobaczenia 
clbrzymiej całości. Tyle do tego dramatu robiłem p o
szukiwań, 8hperań, zabiegów, że kiedy teraz czytam 
r ezultat, zdumie nie mnie bierze, że to jest właśnie, 
czego tak mozolnie szukałem. Cóż by to było, żebym 
1e sceny zobaczył w teat.rze ..... " 

7.III.1910. Donos i Witkiewiczowi 
„Ja skończyłem SułkOiWskiego i prz-episuję go cd 

pa'ru miesięcy. Zabrał m i rok czasu i kosztował masę 
pracy po bibliotekach i a rchiwach, szczególnie tu 
w Paryżu ... " 
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STEFAN ŻEROMSKI 

SUŁKOWSKI li 

li 

SULKOWSKI 

ZAWILEC 
OGNIEWSKI 
ZALESIAK 
BOS 
KOLOMAŃSKI 
CHWALA 
HERKULES III d'Este 
LUDWIK HRABIA 
d'AKTRAIGUES 
GENERAŁ CONDULMERO 
MIKOŁAJ ERIZZO 
FRANCISZEK PESARO 

KAWALER MORDWINOW 
KA W ALER WORSLEY 

DANIEL DELFINO 
AGNESE GONZAGA 

SŁUŻĄCY 
VENTURE 

OFICER I 
OFICER II 

NAPOLEON BONAPARTE 

Scenografia: 
Jan Goika 

Marian Gostyński 

TRAGEDIA 

adiutant Bonapartego 

stalfy wia;rus 
żołnierz legii polskiej 
żolnie1·z legii polskiej 
:żlolnierz legii polskiej 
żołnierz legii polskiej 
wartowill1k 
Książę Mcdeny 

'ambasador „króla Fraincji '· 
wódz wojsk weneckich 
doża wenecki 
prokurntor Rzeczpospolitej 

Weneckiejj 

.

amf>asador sarza Rosji 
ambasador róla Angl1i 

doża wen · 
księżm:iczka Mantui 
wychowanica Herkulesa III -

nauko·wiec francuski 
1p,rzy jaciel Sulkowskiego 
adiutain t gen. Domma.rN n 
d-ca przybocznej straży 

Naczelnego Wodzia 
wódz naczelny airmii 
fra1ncuskieJ w Egipcie 

Żołnierze, sztab oficerskii , służba dworska 

Inscenizacja i ireżyseria: 

Zbigniew Stok 

Asystent ;reżysera: 
Jerzy Wasiuc.:y1iski 

1Lt -
Premiera: STYCZEN 1962 R. 

Dyrektor : CZESŁAW JAGIELSKI 

ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
TADEUSZ POKRZYWKO 
JERZY WASIUCZYŃSKI 
LESZEK SADZIKOWSKI 
JÓZEF WIECZOREK 
ZENON JAK UBIEC 
KRZYSZTOF KUBICKI 

* * * EDMUND BIERNACKI 

KRZYSZTOF WIECZOREK 
ZENON JAKUBIEC 
JÓZEF WIECZOREK 

ADAM ROKOSSOWSKI 
LESZEK SADZIKOWSKI 
ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 
TADEUSZ POKRZYWKO 
KRZYSZTOF KUBICKI 
IREN A MALARCZYK 
HANNA ZIELIŃSKA 

* * * EDMUND KARASIŃSKI 
CZESŁAW JAGIELSKI 
LESZEK SADZIKOWSKI 

ZENON JAKUBIEC 

JÓZEF WIECZOREK 

Muzyka : 
Mirosław Niziurski 



Pod dyrekcją L. SOLSKIEGO 

ZD.JĘCIE AFIS ZA P RA P EiVIIERY 
.. ~UL OWSKIEGO" 

• 

(Z zb:oJ·c)w Muz~um świętckrzysk iego) 

Fot :i : V\1 . Kosterski 

CALENDARIUM 
PRZEDSTAWIEŃ 

„SULKO vVSKI EGO'' 
P rapremiera „Su! 'O\\'.S ri:iego" odbyła si ę 8 listopad a 

1917 icku w T a t r z..e Pclskim w Vva r- za,wie, w reży
serii Lu wika S ol"k'.e" o. \"l i·ol ach g lownych wystąpili 
K arol Be nda i Ja'1 K c ch <i nowicz (SuU<·:W ki). 

'1\T k iika la t otem, d ·amat ten pojawia ·ię rn;, scc
r. ach \1·„zystk :d1 tea trów w Polsce. a na wet za gran i
cą. T k w sezon i HH 7 18 - TeaL· \\ Kijowie po d dy
rck c.i ą Fr anci.szk ..i R:. chłowsk i g:1, wy~tawil ,.Sulkcw
skicg·T w reżyse : ;i Juliusza Osterwy. 

W mk potem T t 1 Lw cw .:;,k ! p od dy rekcją Mi chała 
T · as! C\l"icza in a ub urnje swój sezcn „ ' ulkow kim". 

W 1921 rnku „ Su !kcw k iego ·• w ys t a1w ia T eatr w To
ru niu, w reż •ser ii Fni.1ci:-:z ka Frą czkowskicg ::i . 

W :-ok u 1H23 dr: :nat ten p cjawia s ię n a c: n ach 
,,. \ ie.'.u teatrach ja k: w Tc<~l 1·z Rozmaitoiści w ·w;:i r
s za w ie ,,. ob --1dz ie : Juliusz Os t l'W i l ( ' u łkows i), L ucl
wi - Soi ·k i (Herl,: ules ll l) , O tc r w·na - (Agriic zka 
- nz.aga ), w T - t rze !. 1. Bogu ahv ki o, w reżyserii 

J uL · ,1 O <; tu w y . w Teat rze po~nail,kim , i 1~cr:lZ 
pie r w z • w Kato\\ icach. 

W roku nast pnrm - 1924. dr<rnPt t n wys;awi a 
T ea tr w \l\1 iln ie. a \\' se:zon ie 192.3 26 -- T eatr w Kra
k c·Wi p od d y r kej ą T rzcin k i · "o . 

.. Sul.rio wsl~ i ' · w znow i u zos al w r0k u l:J34 w te<i 
trach : w Ka tc wlca ch. Krcl< o1\\'ie. Po znaniu , a Tca lr 
P ols.d w \ a 1·s za\l' ie ezyni to w roku 19:~6 - 1,v n:żyse

ri i J ul iu sza O ·t r wv w obsad.z:c : Juli u oz Os1 rwa 
(Sulk ..,ws '·i), Al ksc "lder Zebvcro1wicz (Herk ules lll) . 
l rena Malki 1vicz (Agnie zka G c:nzaga). 

Po \\' jnie po ra7. p i r wszy pojawił się „Sulkow k i" 
na ce i Teatru w J len i .i Górze w sezonie 1945.'46, 
a \\' r ! p otem w Tea t1·ze P o1s!cim w Bielsku i Oi szy
nie i .w Tea1rze we 'l:Vrcclaiwi u. W listopadzie 1949 
re.ku '.Vy. t ci wi-ono „ u!k c wskiego' · w K a li sL.u, w roku 
1S51 w Te:itrze arodowym w 'Wa1·sz.a:wie. O tat r'lio 
--„ bo w •!' . 1960 dram a t „Sulkowskicgci" w.vstawil 
Teatr im . J. Oster v y w Lublinie. 



J () ZEF SULKOWSKI 

O „SUŁKOWSKIM" 

Wśród bogatej twórczości Stefana Żeromskiego, czo
lnwe pozycje stanowią u~wory o temMyce histo rycz
nej . Cechą dch wspólną jest tło wa.Jlk narodowo-wy
zwoleńczych, obejmujące laita. 1795-1863. Legiony, 
Epok!a N.aipoleońska, Powstimie 1863 roku - to bagato 
rczpracowane i rozbudowane zagadnienia, które spo
tykamy na kairt.ach: Popi'Ołów, O żołnierzu tułaczu, 
Wiernej Rzeki, Ech leśnych, Rozdz1ubią nas kruki 
i wrony, .i w Sułkowskim. 

W czerwcu 1909 roku Stef.an że.romski rozpoczyna 
pracę nad Sulk01wsk'im. W 1ro:k potem dramat wychc
dzi z drnku. W Sut<kowskim Żeromski wraca. do ulu
bionego tematu w 2.lk na:rcdowo-wyzwoleńczych i do 
idei posałnnictwa wybranych of.i.all'nych jednostek. W 
tym p11zypadku jest nją Józef Suł·kowsk.i - młody , 
zdolny adiutant Napcleona. W twó~·czości Stefa.na Że
romskiego Sulkowski 1występuje poraz wtóry - pierw
szy raz w Popiołach - gdzie jest szkolnym kolegą 
Księcia Gintułta. 

Akcja dramatu toczy -się ina ob czyźnie, om a1wia 
jednak sprawy n aTcdowe - zagadnienie niepodle
głośc i Polsk i. żołnierze, chłopi - Legioniści i tytuło
wy b oha ter, walczą o niepodległość ludów i \Yla meJ 



Ojczy,zny. Dmga do wclnej Polski wiedzie poprzez 
\';olność ludów. 

Sulkow. i _marzy o sprawiedl iwej, republi ·ari.<ili iej 
PoLce 1 ta kie nuJe pla'l1y: „Powołam w duchu do 
obrony wszy_ !kich .syn ·w Ojczyzny bez różnicy stanu 
1 pcchodzenia - ludzi od ·pluga, żywicieli Ksa ju. 
wy. ~1wę z . J ~ .t·zma. pok!ruszę pr g ierze stojące po wsiach 
moJeg~ s~\·ia tci - .n~rzucę surnwy porządek :zasady 
republika nsk:e, zasiej ę role nowyn! zbożem .. .'' · 

Naczelna idea dram.atu to : ocena Napc1eona i anali
za epoki ,napoleo!lskiej, w powiąza·niu z polską walką 
wyzwolenczą. Y.l dramacie tym Żeromski we właści
wy sp ó? u_ją l ocenę N <>ipolecna. Nie formul:J j jej 
Sulkowsl 1, ni e z Je"'o ust pada oskaTżen.ie Na poleona 
lecz .ze str ny ieuda-ló:w wloskich - dostojnikow we~ 
.ncck1ch. Prz.ed mcna,rchJstycznymi knowani.ami Na
poleona, lrzega Sutkowskiego stary przyjaciel Ven
ture, lecz on widzi nadal w osobie Napoleon c: , ~iewcę 
wolności i w1elki1~go ge;1iusza woje;mego. T k "JO
wiada: „Uczę się geniuszu tego czlowieka od d a \\'-na. 
od pi.erwszej ch'lvili, kiedy go zobaczył. U~zę się go„ . .'~ 
o_d P,1erwszej chwili, kiedym go zobaczył. Uczę się 
go.„ 

· ~ ~a oska~~·żrnie oliga!I"Ch.ów weneckich i. Antrai u vs 'a 
1.nk odp ciy,·ie. „G<lyby w istocie zdrad 2.11 t swiętą sprawę 
1 wolę wyz wał nego ludu F ra11cji - gdyby zamarzył 
o tym C·:J prorckujesz, to wiedz, tajny dradco monar
chow - że nie k!'o inny, tylko j a ·wyd•·ę mu z n~ik 
sc:eptrum, zerwę z czola diadem, ·skruszę jedno 1 dJ'u
g1e 1 stanę sam na cz.eJe l\Vojsk rewcJucji, bo we mnie 
me ma zdrady. Jaik burza rzucę się na wszvst,kich 
mocod:'lwcó~v, pójdę przez Euro.pę do Polski i· wydrę 
Ja z n1ewoh". 

\V dramacie wyply.wa obraz chłopów - Legi ni .st.ów 
D~~ ·.owskiego. ~asla rnie?c?legl~ści i ·wolności , w i mię 
kto1:i eh walczyli Leg1omsc1, l\V Jaskrawy sposó'J ci
nają się cd z aborczych planów Napoleona. 

Żołnierze w Sulkowskim, nie są już paószczyź:nia
nym1, p_rzytloczc:iymi chłopami - to ludzie, którzy 
formuluJ ą ostkarzenie za klęski Jlarodu - a mieści 
się ono ew jednym dobitnym słowie - zdrada . :Mimo. 
że . Sulkowski ro7~<icza przed cJ1lopam.i obr;oiz w, Jlnej 
OJ~z.vzny, me wierzą oni i nie widzą właścjw~"Ch 
drag walki. 

„Sułkowskiego" śmiało możemy nazwać dra;na : r-·m 
z d ziejów _·narodu - losy chlop&w żolnierzy Legfonów 
Dąbrowskiego i Sulkowskiego - to walka o woJn ' ć 
Pclski poprzez wolność innych ludów. 

1\-lgr Maria Czahorowska 

JÓZEF SUŁKOWSKI 

Główny bohater dramatu Stefana Żeromskiego, tytu
łowa jego postać, jest autent;i.·czną i historyezną. Sul
ko-wski urodził się w r. 1770, pochodził z rodziny ary
stokratycznej. Wiadomości o jego urodzeniu i pocho
dzeniu stanowią tajemnicę k 11 lą ięce.I rod~ln~ Sułkow
skich. Pewne jest, że Jeko 11iclłmiołelnl chłopiec zcl'ta
j<' wychowimkim ksi elit Au1usła Sulkowl!kiego, dzięki 
któremu otrzymał sllłl'alUl \.'Ychowltrlle ł wykształce
nie. Już jako mały chłopiec wyrclłniał się Ś\"icłną 
11amięcią i zdolnościami. 

Wraz z Sułkowskimi odbył podróż za gra.nicę przeby
wał: we Francji, \\'łoszcl·h, Flandrii, Holandii, Hisz
panii i P(}rtugalii. 

Mimo, że był wówczas młodym chłopcem, chciwie 
chłonął nowe wrażenia i obscnvował panujące stosun
ki społeczne. 

W list<J.padzie 1786 roku zostaje porucznikiem w puł
ku Działyńskiego. Sulkowski był czynnym obserwat-0-
rem obrad Sejmu Czteroletniego. Zabiera głos publicz
ny w broszurze: Ostatni głos obywatela. polskiego, 
w której postuluje zrównanie stanów i zniesienie 
pańszczyzny. Bierze aktywny udział w kampanii 
1792 r„ walczy pod Zełwą i Krzemieniem, zd'Jbywa 
Wirtuti Militari. 
Utratę niepodległości przebolał i wraz z falą emi· 

grantów zawiedziony, rozczarowany podążył do Fran
cji. 

Na krótko powrócił do kraju, bierże udział w ostat
nich walkach niepodległościcwych, w których zostaje 
ranny. 

W roku 1796 zostaje przydzielony do armii włoskiej 
Napoleona, W tym też roku .• po bitwie pod Sangiorgio 
Z<Jstajc adiutantem Napoleona. Człowiek olbrzymich 
zdolności, ambicji, odwagi, szermierz wolności, bojow
nik o niepodległą Polskę. W 1798 roku bierze udział 
w wyprawie Napoleona do Eg"iptu. Zginął poclezas 
buntu w Kairze 22 października 1798 roku. 

Mgr l\1aria Czahorowska 



Na naszych scenach: 

Nicola Manzari 

„ NASZE 
KOCHANE 

DZIATKI" 
• 

G. Zapolska - „ S 'K I Z" 

W przygotowaniu: 

Leon Kruczkowski 

„ Pierwszy dzień 
wolności'' 

Bertold Brecht 

„Ope ra 
za trzy grosze'' 
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Prace modelarskie - Edward Morek 
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