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Po śmierci Żeromskiego w jednym z czasopism literackich czytał o się 
słowa : „Umarł największy bodaj pisarz współczesnej Europy" . Co sądzić 
po latach o prawdzie tych s łów wzruszonego nekrologisty? 

Zależe ć to będzie, naturalnie od naszego pojmowania wielkości. A poj
mować ją można rozmaicie . 

Wielkim w jednym znaczeniu jest pisarz który wywarł wielki wpływ na 
rówieśników albo oddziałał wychowa wczo na .uczuciowość młodszego po
kolenia w swoim narodzie. W tym znaczeniu Zeromski na pewno jest jed
nym z wielkich, może rzeczywiście największym w świecie naszych czasów. 
Jeśli jeden z obcych krytyków powiedzia ł o Mi kie wiczu , że i najbogatsze 
literatury nowoczesnego świata nie mogą poszczycić si ę pisarze m, który by 
tak jak on dopomógł swojemu naro d wi nie ść krzyż , kiedy krzyż nieść 
trzeba było, mógłby n iewątpliwie coś w znacznej mierze podobnego powie
dzieć o Zeromskim 

I w drugim jeszcze znaczeniu bez długich dyskusyj można słuszność 
przyznać słowom nadgrobnym z r. 1925 : j eśli wielkość weźmiemy w sensie 
energii wysiłków duchowych pisarza, rozmaitości i t rudności zadań , kt óre 
sobie stawiał, wytrwałości i wysokiego napięcia o powołaniu pisarskim, no· 
tabene w związku z wiadomymi cię żkimi warunkami egzystencji społ e czeń
stwa i swojej własnej . Nieczęsto to wszystko , rzeczywiście, w takim po łą
czeniu spotkać można w jakiejkolwiek dziedzinie Europy 

i 

WA CŁAW BOR OWY 
„O Żeromskim ", PIW, W-wa I 960 



DO STEF ANA ŻEROMSKJEGO 

Meran,III 1913. 

Szanowny Panie. 
Zacząłem pracę nad „Su łkowskim ". Żeby to nie wyglf/dało na prze

chwałkę, pozi.,volę sobie objaśnić, na czym ona polega. Czytam - i każde 
słowo, każde zdanie, każdą sytuację, każdą pauzę stawiam sobie przed 
oczami plastycznie. Czytam: to jakbym siedział na widowni w Rozmaito
ściach, odsłonił kurtynę i - rozdawszy już poprzednio role pomiędzy akto
rów - słuchał, jak oni wygłaszają tekst. Aktorzy go jeszcze nie opanowali 
pamięciowo - to mi daje swobodę, że często jeszcze zmieniam obsadę, 
odbieram role niektórym i powierzam je innym („.) Tragedia wywoła 
wstrząsające wrażenie zarówno na polskich sercach, jak i na zblazowanych 
snobach teatralnych; przedtem jednak - trzeba będzie zrobic' inną jeszcze 
amputację„. pozacenzorską.„, żeby tragedia była„. „sceniczna ". Niestety, 
trzeba będzie! 

Z prawdziwą przykrością to stwierdzam Z przykrością, bo utrzymuję, że 
każda książka napisana w dialogach jest sceniczna, ale nie każda rzecz sce
niczna jest teatralna (teatrowa), natomiast każda teatralna (teatrowa) jest 
absolutnie sceniczna („.) 

U nas - jeśli dramat jest za długi (za długo trwa), jeśli zawiera w sobie 
pewien problem lub jakieś idee, nad którymi trzeba koniecznie, choć tro
chę, pomyśleć, zastanowić się, je:W wymaga od teatrn koncepcji nowej, 
oryginalnej, odrywającej się od przeklętego szablonu szmacianych dekora
cji, od ram kinkietowych lub jeszcze gors;:ego szablonu„. gry - to już się 
odsądza taki dramat od praw do sceny („.) 

Gdyby w Polsce zbudowano trzy przybytki: Sztuce Teatrowej, Teatrowi 
Polskiemu i Scenie dla gawiedzi (ta już istnieje), wówczas dałoby się udo
wodnić p rak tycz n ie, że nie ma sztuk niescenicznych(. .. ) 

Juliusz Osterwa 
„Listy Juliusza Osterwy" PIW, W-wa 1968. 

... Są pisarze i są tematy, wobec których jest się raczej skłonnym pochylić 
czoło niż zapuszczać się w krytyczne analizy. „Sułkowski" Żeromskiego to 
nie jest „sztuka" napisana dla teatru i którą by miarą teatru można mierzyć; 
to jedna stacja w tej Golgocie, którą gorący duch jego przebył, wędrując 
przez najtragiczniejsze momenty naszych dziejów. „Sułkowski" to jeden 
z tych stu dramatów, które się czają w tekście ,,Popiołów". Nie ma chyba 
pisarza, który by był takim czarownikiem w wywoływaniu upiora przeszło
ści, .który by z taką mocą i przenikliwością zdolny był zajrzeć mu w ślepia, 
co Zeromski w ,,Popiołach". I oto zapragnął jeszcze raz przeżyć tę tragedię 
duszy polskiej, rozgrywającą się pod obcym niebem, w obcym mundurze, 
w bezsenne noce przy biwakach; zapragnął skupić ją w najszlachetniejszym 
symbolu rycerza bez zmazy. 

Gdyby rzecz sądzić z punktu widzenia „sceny", zamiar ten był prawie 
niemożliwością. Nie ma sztuki, która by w ramach swoich zdołała objąć tę 
moc e pi cz n ego materiału, który tkwi w tym temacie, tę mgławicę 
idei, uczuć, faktów będącą dramatem ówczesnej Europy, i na jego tle dopie
ro dać dramat Polski, wyrażony w dramacie osobistym człowieka. Scena 
może tu dać jedynie o br a z y, stwarzające niezapomnianą wizję plastycz
ną tego, czego historyczna i dramatyczna koncepcja była w nas już gotowa, 
choćby dzięki ,,Popiołom"( ... ) 

Przy tym ogrom dziejowego historycznego dramatu zgniata po 
prostu Sułkowskiego jako osobistość swoją rzeczywistością. Bonaparte to 
fakt; Sułkowski to słowo. Kiedy nam powiada, że w razie gdyby zawiódł 
się na Bonapartem, przejdzie mimo niego, wbrew niemu, niepodobna się 
oprzeć myśli: 
„Czymże jesteś ty, który to mówisz? Cząsteczką jego siły, jego woli ... Czy 
możesz wiellizieć, czym będziesz, czy w ogóle będziesz, gdy się wyzujesz 
z tej siły? ... " 

Takie są - nieuniknione niemal - załamania tego pięknego i szlachetne
go dzieła ... ( ... ) 

TADEUSZ ŻELEŃSKl-BOY 
„Flirt z Melpomeną", PIW, W-wa 1963 



Rzadko kto prze dstawiał miłość z takim, jak Żeromski, upojeniem i taką 
sugestią uroku zmysłowego i duchowego , rzadko przez kogo by ł a ona uka
zywa na z taką siłą żywi ołowego działan ia na wewnątrz i na zewnątrz, rzad
ko czyj ą twórczość można by tak , jak jego, zilustrować samymi scenami 
miłosnymi ; a przecież ta potęga mi ł ości zawsze jest u niego groźna i zara
zem zagrożona: albo sama coś niszczy wysoce cennego, albo sama niszczeje. 
Jakże kruche, i prze lotne jest szczęście kochanków w „Popiołach" , „Walgie
rzu" , „Dziejach grzechu", „Urodzie życia", „Wiernej rzece", „Walce z szata
nem", „Ponad śnieg" , „Pavoncellu", „Wietrze od morza" , ,,Przedwiośniu"; 
jak w większości wypadków widoki jego na dalszą przyszłość są beznadziej
ne; jak często miłość sama się rozkłada lub zabija pod wpływem czynni
ków zewnętrznych all?o kolizji z innymi uczuciami. Po ileż to razy też już 
tak się w twórczości Zeromskiego wydarza ło, że od miłości uciekano: tak 
było w „Mogile'', „Tabu", „Pokusie" , „Legendzie o bracie leśnym", 
„Syzyfowych pracach", „Ludziach bezdomych", tak w „Róży", „Sułkow
skim" 

WA CŁA W BOROWY 
„O Żeromskim", PIW, W-wa 1960 

( ... ) Z trage di i o Sułkowskim zostaje bajka . Jak w bajce występuje tu 
sz lachetny rycerz, piękn a księżniczka i zł ośliwy garbus. Jak w bajce , rycerz 
gin i~ zgubiony straszliwym zaklę ciem demona . 

Zeromski opisuje Su ł kows kiego , jakby to nie był człowiek , ale pejzaż. 
Wyma rzony obraz dalekiej ojczyzny. Znaleźć tu można te same chwyty 
prozy lirycznej, jak w opisie zamieci czy burzy wi9sennej. Sułkowski nie 
jest po stacią historyczną, raczej wyśnionym przez Zeromskiego projektem 
na Polaka. Projekt wykonany w pięknych kolorach i w skali nadnaturalnej. 
Ale przez szu mne słowa tej romantycznej bajki przewija się głęboki nurt 
troski społecznej i przeczucie najprawdziwszych konflikt ów, które 
wypłynąć miały w wyzwolonej ojczyźn i e. 

ANTONI SŁONIMSKI 
„Gwa łt na Melpomenie " WAiF, W-wa 1982 

Przez długie lata nie było zgody mi ędzy Żeromskim a kry tyką teatralną. 
Najsilniejszym tego dowodem są s łowa, wyj ęte ze „Snobizmu i Postę 

pu'', słom oskarżenia i pogardy, jedne z najpotężniejszych , jakie padły 
w odwiecznej walce, jaka toczy fil ę między arty stą a „korepetytorami w za
kresie piękna i sma ku" . 

„Można bez przesady powiedzie ć - pisał Żeromsk i - iż dzie dzina teatru 
jest samy m czystym snobizmem w stan ie zgęszczonym, - i to zarówno 
twórczość sceniczna, sceniczna rea lizacja twórczości, a n ad e 
wszy st k o krytyk a. Kto chce do tego świata wtargnąć , m u s i 
p r ze st a ć być s a my m s o b ą , stać się naśladowcą, przedrzeźnia

czem kanonów, kopistą, trzymać się kodeksu i przepisów, dodatków do 
przepisów i zwyczajów urojonych , których przekroczyć nie wolno . Stan 
taki panuje nade wszystko w Warszawie, która od niepamiętnych czasów, 
od samego przedwiośnia romantyzmu, jest miejscem pobytu i działania 
i słynie z kutych na cztery nogi_„kry ty ków i recenzentów"( ... ). Wtargnię
cie do świata teatru utrudniało Zeromskiemu przede wszystkim to , że nim 
sięgnął po laury na scenie już zdobył wawrzyny jako znakomity powieścio
pisarz. Przyganiano więc autorowi niedoskonałego „Ponad śnieg" i „Białej 
rękawiczki" jako mistrzowi doskonałych „Ludzi bezdomnych" i „Popio
łów" ( ... ) 

Pierwszą próbą zawładnięcia teatrem był dopiero „Sułkowski", pełen 
jeszcze niedomówień i pozostawiania widza jego własnej orientacji, tworzo
ny jak „Popioły" i „Róża", niczem burzliwa symfonia liryczna, domagający 
się od Karola Szymanowskiego muzyki , szczególnie dla dopełnienia aktu 
pierwszego i piątego; ale już w pięć tylko odsłon ujęty 

• STt.F AN PAPł'ł' 
„ Teatr Stefana Żeromskiego" Poznań, 1926 r. 



SUŁKOWSKI NA SCENIE 

„Sułkowski" ukazał się drukiem w 191 Or. W trzy lata później Żeromski 
rozpoczął starania o wystawienie dramatu na scenie warszawskiej. Pie rwszy 
akt „Sułkowskiego" pokazał 20.lll.1915 r. Teatr im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Pierwszą inscenizacją całego dramatu była premiera polskiego 
teatru w Kijowie (początek 1917 r.) z Juliuszem Osterwą w roli tytułowej. 

Prapremiera polska „Sułkowskiego" odbyła się 8.X.1917 r. w_ warszaw
skim Teatrze Polskim. Reżyserował Ludwik Solski, (dekor. S. Sliwiński), 
w roli tytułowej wystąpił Jan Kochanowicz. Pisał J. Lorentowicz: „Rozpo
częto sezon od wystawienia dzieła , które nie jest ściśle dramatem scenicz
nym( ... ) najpiękniejsze dialogi i dyskusje nie mogły wytrzymać próby sce
nicznej; trzeba je było albo skracać tj. dobierać im całość wyrazu, albo też 
niszczyć ich styl przez niedostateczne wykonanie. Jeżeli widowisko pomi
mo wszystko było zajmujące, pełne powagi i czystości tonu, stało się to nie 
tylko dzięki pięknej, szlachetnej, bardzo wysokiego gatunku polszczyźnie 
utworu, ale też wskutek rzetelnego wysiłku reżyserii" 1 . Zdaniem W. Zawi· 
stowskiego „Sułkowski" jest tragedią tylko w pomyśle, jest dziełem wiel
kiego poety - nie dramaturga. Solski „potraktował Sułkowskiego" szablo
nowo, podczas gdy obowiązkiem jego było utrzymać dramat w spokojnym, 
skondensowanym tonie, uwydatnić jego dialogowy, pozbawiony ruchu cha
rakter (.„) Zalety reżyserii dyr. Solskiego ograniczyły się do realistycznej 
tendencji i drobiazgowości w szczegółach . Zwłaszcza w scenach zbiorowych 
święcił reżyser powodzenie zupełne. Akt I był pod tym względem mistrzo
wski"2. W 1919 r. pisano o sukcesie „Sułkowskiego" na scenie Teatru Miej
skiego we Lwowie . SpektakJ reżyserował F. Frączkowski, w roli tytułowej 
wystąpił Robert Boelke. Za życia Zeromskiego dramat napoleoński wysta
wiano z różnym powodzeniem na scenach: Poznania (1921 ), Łodzi (1922), 
Warszawy (1923), Krakowa (1925), Katowic (1923), Wilna (1924). Naj
większym powodzeniem cieszyła się warszawska inscenizacja Osterwy, 
z nim w roli tytułowej, w Teatrze im. Bogusławskiego. Sztukę wystawiał 
dalej Teatr Rozmaitości w nowym opracowaniu Pawła Owerłły . Obok 
Osterwy, który ponownie zagrał rolę tytułową, występowali także Jaracz 
i Solski. W oczach krytyków najbliższe ideału wykonania było przedstawie
nie krakowskie z 1923 r. z Osterwą i Jaroszewską, w reżyserii Osterwy i de
koracjach Różańskiego. W 1936 r. „Sułkowski" znów pojawił się w Warsza
wie w Teatrze Polskim Ta premiera była ostatnią w reżyserii Osterwy 
i ostatnią z nim w roli tytułowej . 

Po wojnie pierwszy raz wystawiono „Sułkowskiego" w kwietniu 1946 r. 
w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze, w reżyserii M. Godlewskiego i sce
nografii S. Jarockiego. 

W następnych latach „Sułkowski" grany był na wszystkich niemal sce-

nach (Bielsko-Biała, Wrocław, Opole, Bydgoszcz, Kalisz, Warszawa , Ol
sztyn, Gdynia, Częstochowa, Lublin, Kielce, Szczecin, Białystok , Katowice, 
Wałbrzych, I<:raków). Spośród kilkudziesięciu realizacji tego dramatu, kilka 
nu~ł_o szczegolne znaczenie, zdobywając sobie uznanie krytyków i publicz
nosci. 

_15.X._195!. r. Teatr N~rodowy w Warszawie wystawił „Sułkowskiego" 
w mscenizaCJI Leona Schillera . Po premierze S. Balicki pisał: „Schiller wraz 
z zespołem potrafił umiejscowić historycznie w konkretnej rzeczywistości 
treść i~eową _dramatu i ~do?yć jej narodowo wyzwoleńczy nurt plebejski 
borykaiący się _w drugiej częsc1 utworu ze sprzecznościami i konwencją pi
sarską ~romskiego. Tu Schiller niepotrzebnie zawahał się i uległ, niestety 
biegowi dr_ugorzędnej fabuły, ze szkodą dla jedności i dynamizmu sprawy 
nadrzędne]-. Ta .nadr~ędna idea widowiska wyrażona jest wspaniale w pierw
szym_ obrazie widowiska, przez konkretnych ludzi pogłębionych psycholo
gicznie, zindywidualizowanych. Zasługa to reżysera, aktorów i scenografa. 
Natoi:uast ( ... ) niedopatrzenia i błędy reżysera oraz złe, bo żadne (poza 
odtworcą Sułkowskiego - A. Szczepkowskim) zagrania aktorskie w dal
szyc_h aktach zwęziły horyzont polityczny i psychologiczny widowiska, za
muliły wydobyty uprzednio czysty, ożywczy nurt." 3 W podobnym tonie 
utrzymana była większość recenzji z tego przedstawienia. A. Grodzicki do
cenił walory inscenizacji Schillera, jednakże stwierdził: „Dobra koncepcja, 
niedobre wykonanie". 4 Dwukrotnie podjął się realizacji „Sułkowskiego" 
Jerzy Kreczmar w Teatrze Współczesnym w Szczecinie (premiera 
5.Vll.1964 r. scen . S. Bąkowski) i w Teatrze Polskim w Warszawie (premiera 
3.VII.1968 r., dekor. J. Kosiński , kost. B. Jankowska, muz. Z. Turski). Po 
premierze warszawskiej pisał W. Natanson: ,,Jerzy Kreczmar wykrywa swą 
nową, bardzo śmiałą sceniczną interpretacją „Sułkowskiego" - mało do
t}'.chcz~s _ dost_rzegalne sprawy w tym bogatym dramacie. Chodzi o problemy 
wiernosCJ 1 Jej antytezy -· zdrady ( ... ) . Wizualna strona tego spektaklu za
chwyca( .. _.). Tekst wbrew zdaniu niektórych recenzentów jest wyborem 
uwypu~laJąCY1!1 problemy przedstawienia. Jest ogromnie logiczne ijasne". 5 

Natof)Uast Bo_zena Frankowska stwierdziła, że „europejskie przedsięwzię
~1e" ~ernm_skiego_ ,_,rozpadło się w nicość ( ... ) uległo przygniecione obo
Jętnosc1ą WJdowrn 1 przywalone muzyką, od której trzęsą się mury Polskie
go Theatrum A powinno owładnąć widownię"5 . 

Kontrov.ersyjne wypowiedzi krytyków wzbudziła również warszawska 
~remiera (1.4.VIJ.197~r.) „Sułkowskiego" w Teatrze Dramatycznym wre
zysern Kazmu_erza DeJrnk~ (dek. _A. Majewski, kost. Irena Burke). Według 
R. Szydłowskiego_ „_Kaz1nuerz Dejmek szedł, inscenizując „Sułkowskiego" 
drogą niełatwą, swiadom zapewne walorów i słabości dramatu. Dokonał 
poważnych s_krótów w tekście, co wyszło przedstawieniu na zdrowie ( ... O 
prze?staWJenie p1ę~ne, ale statyczne, akademickie , święcące chłodnym 
~s.ręzycowym blask.iem, podczas gdy potrzebny był żar wielkich namiętno
sc1 1 zapał gorących sporów( ... ) Zbigniew Zapasiewicz nie może zaliczyć 
roli Sułkowskiego do swych sukcesów( .. . ) 

. Szkoda dużego wysiłku teatru. Oczekiwaliśmy jednak po tym „Sułkow
skim" czegoś więcej niż tylko ciągu pięknie skomponowanych żywych 
obrazów"7. 



J. Kłossowi cz pisał o twórcy przedstawienia: „Dejmek skoro już podjął się 
- jak Sułkowski patrolu w Kairze - inscenizacji tej _sztuki, to z pewnością 
miał rację, że próbował wydobyć z niej to, co u Zeromskiego - pisarza 
najcenniejsze: ten przedziwny na pół symboliczny „nastrój" czy tylko mgli
sty, dziwny i nieokreślony koloryt opisywanych przez niego pozornie reali
stycznych w pełni scen. Szukał w dra macie tego , co znaleźć można w po
wieściach. Zrob ił przedstawienie, w którym nawet przegrywając, nie musi 
wstydzić się porażki, ale w k tórym nie mógł odnieść sukcesu 8

. „Czym 
więc stała się kolejna próba - zwycięstwem czy porażką? " - pytała Marta 
Fik, stwierdzając, że „Dejmka - w odróżnien iu od większości inscenizato
rów, interesuje w „Sułkowskim" dramat polityczny, mniej historyczny. 
I dramat ten momentami tworzy, czy raczej wydobywa z tekstu, którego 
zaczyna się słuchać z zaskakującą uwagą. Lecz mimo wszystko przedstawie
nie nie robi wrażenia, jakie mogłaby zapowiadać ta z pewnością konsękwen
tna i przekonywająca interpretacja utworu. Interpretacja pozostaje z Zerom
skim w zgodzie, lecz w ostatecznym rozrachunku materiał literacki wydaje 
się zbyt wątły, zaś kształt spektaklu tłumi jak gdyby odkrywczość myśli. 
Gubi ją w nastrojowości, statyczności scenografii - nazbyt pięknej, w teatral
ności, którą czuje się tu nazbyt dosłownie i natrętnie( ... ) przedstawienie to 
wydaje się bardziej interesujące gdy się o nim my ś 1 i, niż gdy ~ię o g I ą
d a." 9 

Mimo tak wielu zarzutów stawianych od lat autorowi i jego dziełu, 
twórcom i wykonawcom „Sułkowskiego", dramat ten nadal często wraca 
na polskie sceny... . 

W czterdziestą rocznicę swojego istnienia, Teatr im. Stefana Zeromskiego 
w Kielcach, premierą „Sułkowskieg9" pragnie uczcić pamięć patrona i za
kończyć uroczyście Obchody Roku Zeromskiego. 
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