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... Mój adiutant Sułkowski, przeprowadzając 

r ankiem 1 Brumaire (22 października 1798 r .) 
rozpoznanie ruchów nieprzyjacielskich w ok:l
licy Kairu, został w drodze powrotne.i napad
nięty przez całą ludność przedmieścia. Po po
śliznięciu się konia Sułkowski poniósł okrut
ną śmierć ... Był to oficer największych nadziei. 

Z raportu. generała Bonapartego do Dyrektoriatu 



STEF AN ŻER OMSKI 

RĘKOPIS SULKOWSKIEGO 



BOGDAN BĄK 

„Sułkowskiego" legendy i pasje 

Zamiast motta: „Wczoraj przyszła mi 
myśl , że zamiast Savonaroli, którego nie 
będzie można wprowadzić do „Rienzieg'.:>" 
stworzyć drugi dramat pod tytułem „Sa
vonarola". Trzeci będzie „Jan Hus". Trzy 
te postacie złożą się na trylogię, będzie 
między nimi związek logiczny. Wszystkie 
te trzy postacie jeden mają cel, wszyst
kich działania zgadzają się z moim spo
sobem myślenia, odbijać będą dążności 
ubóstwiane przeze mnie, dążności rcpu
blikar1skie". 

Stefan Żeromski „Dzienniki" 

I 

Teatr był pasją, wielką, choć - jak twierdzą 
liczni znawcy przedmiotu - do koóca nie or1.
wzajemnioną miłością Stefana Żeromskiego. 
Pierwsza część stwierdzenia zda się nic pod
l egać dyskusji, z drugą - nie w tym miejscu 
naturalnie - można by się pospierać. F aktem 
jest jednak, że teatr odegrał w jego życiu ol
brzymią rolę. Zrozumiałe to, jeśli się weżmie 
pod uwagę, że w specyficznych warunkach za
boru rosyjskiego, gdzie nawet w szkołach „ję
zyk miejscowy" (polski) wykładany był (a w 
każdym razie być powinien) po rosyjsku teatr 
był jedną z nielicznych instytucji, w której 
oficjalnie i publicznie padać mogło słowo pol
skie. Teatr stawał się twierdzą i ostoją pols
kości. 

Czyż można się dziwić , że młody chłopak wy
chowany w duchu kultu dla narodowych tra
dycj i, o wyobraźni rozbudzonej świeżymi jesz
cze rodzinnym i wspomnieniami roku 1863 (z 
tych „klechd domowych" zrodziła się później 
„Wierna rzeka") w teatrze właśnie szukał 
i znajdował wsparcie dla swych młodzieńczych 
ideałów, dla swej fascynacji ojczyzną. I tego 
„zaczadzenia" teatrem nie wyzbył się pisarz aż 
do końca życia. Kilkunastoletni uczeń Kielec
kiego Gimnazjum Męskiego nie opuści (jeśli 
tylko nader skromne fundusze na to pozwolą) 
żadnego widowiska bez względu na jego, czę
stokroć bardzo niewysoką - rangę artystyczną. 
W ·warszawie student wydziału weterynarii gło
dem opłacał będzie bilet do wie 1 k i c h „Roz-
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maitości", by zobaczyć Leszczyńskich Rapac
kich, Frenklów. K rólikowskich. Jeszcze póź
niej Żeromski brać będzie udział w rozlicznych 
amatorskich przedsięwzięciach teatralnych, or
ganizować tego typu imprezy w Nałęczowie, 
Zakopanem, Paryżu, serwując widzowi nie łat
wiznę artystyczną, lecz utwory Mickiewicza, 
Słowackiego, Wyspiańskiego. 

Liczne zapisy pamiętnikarskie, wiele aneg
dot ilustruje stosunek Żeromskiego do teatru. 
Choćby to wzruszające w swej naiwności 
stwierdzenie w liście otw artym w sprawie Ma
chajskiego (twórcy formuły „dołoj gramotnyje", 
anarchizującego trochę działacza polskiego i mi::
dzynarodowego ruchu robotniczego), z którego 
wynika, że ... Machaj" nie może być złym człowie
kiem gdyż w kieleckim gimnazjum tak pi<;knie 
recytował monolog Nika z „Marii Stuart". B y 
ło zapewne przypadkiem, że najdosłowniej „w 
te dni przedostatnie" z Leonem Schillerem, 
Wilamem Horzycą i Andrzejem Pronaszką 
omawiał zasady inscenizacji „Róży'' . Nie jest 
natomiast przypadkiem, że także niemal do 
końca patronował wszystkiemu co było żywe 
w polskim teatrze - ostcrwia!lskiej Reducie 
i dramaturgicznemu eksperymentowi pierw
szych sztuk S. I. Witkiewicza, że uważnie śle
dził rozwój sceny robotniczej Witolda Wan
durskiego. 

„Układałem dramaty już wówczas niescenicz
ne i- chybione" _wyzna tuż przed śmiercią w 
„Puszczy Jodłowej" wspominając swe lata chło
pi<;ce. Istotnie - tragedie i dramy zaczął pis ać 
dość wcześnie jeszcze „na" a częstokroć wręcz 
„pod" szkolną ławką w kieleckim gimnazjum. 
(„Na lekcji matematyki napisałem dramatyczną 
scenę „Przed świtem". Scena to uliczna, bar
dzo często w dzisiejszych czasach powtarzają
ca się". Dzienniki I - 49). Nic były to zapew
ne arcydzieła. Wypadnie więc zgodzić się z au
tooceną zawartą w „Puszczy .Jodłowej" . Nie 
ranga artystyczna jednak jest tu najważniej
sza, lecz konsekwencja z jaką przyszły autor 
,.Przepióreczki" podejmuje najtrudnie jsze z za
da!l literackich - pisanie dla teatru. 

Dajmy jednak spokój juveniliom Żeromskie
go. Spośród sześciu dramatów Żeromskiego w y
danych za życia pisarza - cztery powstały w 
okresie powojennym. Pomińmy tu próby wcześ
niejsze - „Grzech", którego pisa rz nic zde
cydował się opublikować, choć swego czasu 
wiązał z nim spore nadzieje. Wolno też nic 
brać pod uwagę fragmentu wydanego przez 
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Stanisława Piionia pod tytułem „Dramatu akt 
p i rwszy". Zatrzymajmy się przy owvch sześ
ciu pozycjach 2dyż wynikają stąd ~kreślone 
konsekwencje. 

Dwa - jak si~ już rzekło - powstały w la
tach nieymli. „Róża" to opowieść o wspaniałym 
acz tragicznym roku 1905. Zarazem zaś wielka 
pełna pasji dyskusja o ksztalcie przyszłej. wol~ 
nej i suwerennej Polski. „Sułkowski" to epizod 
z dziejów walk i o niepodległość. zarazem z3ś 
z walki .,o naszą i waszą wolność", portret wiel
kiej i tragicznej jednostki, której los nie po
zwolił urzeczywistnić planów, które znów są 
wizją Polski wolnej i sprawiedliwej. Można 
więc przyjąć, że twórczość teatralna Żerom
skiego z tego okresu to wielka dyskusja o spra
wach Polski i Polaków. 

Cztery pozostałe przypadają na okres nie
podległości. Pierwszy z nich „Ponad śnieg biel
szym się stanę" pisany w okresie rewolucji 
pażdziernikowej (a rewolucji pisarz nie znal 
i nie rozumiał ze względów na obiektywne 
przyczyny historyczne i socjalne), przede wsz:-•
stkim zaś trwającej kijowskiej awantuq; Pił
sudskiego, jest próbą ostrzeżenia , próbą na
kreślenia własnej, bezkrwawej, polskiej drogi 
do sprawiedliwości. Propozycja tyleż szlachet
na, co utopijna. Wydana w tymże 1921 rokL1 
„Biała rękawiczka" epatowała widza przede 
wszystkim sensacyjną fabułą, ukazaniem na 
scenie środowiska bandyckiego skojarzonego z 
małomiasteczkowymi notablami. A przecież już 
tutaj dostrzec można pierwsze, naskórkowe je
szcze, rozczarowanie pisarza nową, polską rze
czywistością. Oto wynalazek hrabiego Martwi
ca nic może być zrealizowany, bo torpeduje go 
grupa małych geszefciarzy. A przecież ta wy
śniona w niewoli Polska miała dla wsz,·stkich 
być Matką nie mac och ą. W „Białef ręka
wiczce" jest więc już zapowiedż „Przedwioś
nia". Tam dopiero w majakach czarusiowego 
ojca. o wspaniałym wynalazku , kuzyna Bary
ki", k tóry się tam w dalekiej Polsce realizuje. 
problem zostaje spointowany. Mit „szklanych 
domów'' skonfrontowany z rzeczywistością ko
ronuje więc to, co zapowiadał niezrealizowany 
wynalazek hrabiego Martwica. „Turoń" jest ko
lejną próbą ostrzeżenia warstwy rządzącej. 
Uciskany lud może być groźny, może powstać 
i obalić tyranów. Ludowi trzeba dać \'1.-'olność. 
zapewnić godziwe warunki życia. Tej tezie pod
porządkowana jest opowieść o galicyjskiej r e
belii chłopskiej . I tutaj inicjatywy szlacheckie. 
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podobnie jak w „Ponad śnieg" są spozmone. 
I wreszcie „Przepióreczka" dość zgodnie uzna
na za najlepsze, ba, jedyne prawdziwie teatral
ne dzieło pisarza. O „Przepióreczce" napisantJ 
bardzo wiele. Interpretacje były skrajnie od
mienne, od uwielbienia po kpinę. Krytycy z;:i 
fascynowani jednak ofiarą czy nie ofiarą (nie
którzy twierdzą, że Przełęcki Doroty po prostu 
nic kochał) „pięknego docenta", jego moraln:1 
czystością, zafrapowani regionalizmem i ideą 
porc:;biańskich kursów, nie zwrócili uwagi na 
sprawę pozornie drobną . W tej nowej , wyśnio
nej ojczyźnie, nie ma siły finansowej. któ;·ci 
„lrnzimierzowską skorupę" z ruin może dźwig
nąć. Konieczna jest (na pst.rym koniu jeżdżą
ca) łaska podstarzałej. ale kochliwej ksic:;żnicz
ki. Z przyjazdem ekselencji. który postawi :ia 
nogi najdosłowniej wszystkich, nikt źadnyc:h 
nadziei nie wiąże. Dzieci zaśpiewają „Przepió
reczkę", minister uściśnie dłonie, poklepie po 
ramieniu i odjedzie. Gorzka to prawda pod pió
rem pisarza, który Polskę w innych zupełnie 
widział blaskach. Prawda, która pozwala stwier
dzić, że powojenna twórczość teatralna Żerom
skiego to konfrontacja marzeń z niewesołą rze
czywistością. 

Wymowny jest fakt, że w latach niewoli na
pisał trzy, cpuhlikowc:ł zaś dwa utwory teatra!
ne. Okres ten w jego twórczości trwał lat 21 
od „Rozdziobią nas kruki, wrony" z roku 1893, 
po „Zamieć" z 1916. W ciągu 7 powojennych 
lat, od „Charitas" (1919) po „Puszczę .Jodłowf-1" 
(1925) - powstały 4 dramaty . Niewątpliwą ro
lę odegraly tu 2mbicje agitatorskie (obok dra
matów pisze przecież kilka pozycji publicys
tycznych), łatwiejszy niż w latach rozbiorowyc h 
„dostęp do sceny", wówczas też znalazł swego 
reżysera (Osterwa) i swój teatr (osterwiańska 
„Reduta"). Ale jest i sprawa, którą dość trud
no materialnie udokumentować , która jednał;: 
jest zupełnie wyrażna. Pisarz dochodzi do wnio
sku, że osiągnął wreszcie dojrzałość twórcz.1 
by wrócić do ambicji młodości , podjąć zadanie 
najtrudniejsze, pisać dla teatru. A oto dwie 
przesłanki na poparcie tezy. w liście d.') 
K . Czarneckiego z kwietnia 1924 roku pisze: 
„Głównie kieruję się teraz w stronę teatru. („.) 
Jeżeli teraz nie zdobędę sceny, to już kaputt. 
A zdobycie teatru to nie tylko wyjście ze sta
rej skóry, ale i możność wyjazdu na zimę„." 
Cytat drugi, znacznie wcześniejszy , z listu do 
S. Witkiewicza. datowanego w marcu 1910 ro
ku: „Tutaj w Paryżu mogę znależć żródło nie
ocenione do trzech momentów, to jest Rok 31, 
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Rok 46 i Rok 63 - co będzi e s tanowiło całość. 
„Popioły" star a ramotka z czasów Napoleona 
będzi r dzaj m przedmowy do tego obrazu 
przes złości , w k tórym t raged ia roku 46. trage
dia Tmva rz:stwa Dcmok ratycznc cro. l: tór c J-ona 
pod nożem zeli - przcr sta sw rn o romem 
wszys tko co było w Polsce ." tra zliwego". Rok 
1831 to nicdokofl czon a p vicść ,Wszys tko i nic", 
rok 1863 t „Wierna r zeka", rok 18 6 „który 
p rze ras ta sw •m ogromem wszystko co było w 
Polsce straszliwego" wzi ą ł pisarz na wa rszt<lt 
n ajpóżni cj , nadał mu ormę teatralną. to n :i
hiralnic .,Turoń" _ 

n 

Zap wne n ic wol o zbyt wie kieJ w agi przy
wlą zywać do gzaltowanych not a tek k ilkuna
stole tni go chłopca . A jednak nie r az p dkre:\ 
lono już r lę jaką w kształtowan i u posta )i
sa rza odcgr . właśnie lata młodzie1icze . Wol
no więc w tej chwili odw ołać się do zap isu /. 
„Dziennikó v" umieszczonego w •żej za miast 
motta . Wolno to zrobić tym bardziej. że pos tać 
jednego z młodzieńczych boha erów żeroms l ic 
go - Cola di Ricnzi jest stałym m otywe roz
m ów J ózefa Sulkowskiego z Agnesin ą księż 
niczką Gonzagą 

Można sobie wyobrazić zafascynowanie ż ·
romskiego \\ momencie gdy odkrył dla siebie 
Sułkowskiego Bez wielkie' przesad y można p l -
wiedzieć, że gdyby Sulkowsk i n ie is tniał , n a
leża łoby go dla żcromsld<:>go v-.i ymyśli ć. Był 
obrońcą upośledzony h i wrogiem szystkiego 
co tare i zmurszałe. By gorąc m patriotą , bo
jown il iem wojnej Polski. zarazem wal czył w 
imię wolności dl a wszystkich ludów i narodów. 
Był wreszcie żarliwym respublikanincm. Zginął 
tragicznie i boh tC'rsko p lanów swych n ie rea· 
lizujac. P r zy wsz~·s lk im zaś ż ł w ulubionej 

pocc> pisa r za w l atach k tóre n ajpierw dzięki 
Rewalu ji F ran uskicj póżniej gwieździe Na 
poleona , tyle nadziei wzbudziły w podbitym 
narodzi . 

Dodatkowymi a rgum en1 runi było zapewne i to, 
że ów boha ter piękny byl j ak p anna, i to, że 
jak wybrańcowi bogów przystało, poległ młodo. 
Na kon iec szys k ie do dziś niewyjaśnione 
zawiło ści w biografii boha tera . 

Wyp adn i więc teraz za Ma rianem Brandy
sem i jego „Oficerem na jw i ksz eh nadziei", 
spo j rzeć na Józefa Sułko\ skiego, t óry wyła
nia się nie z liter ackich wizji i legend , lecz 
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relacji współczc nych i własnych jego słów , z 
trak tatów. iistów . u!(i tnych zap isów. 

Gdyby zawierzyć bad czom J ózef Sułkowski 
był dzieckiem dwu ojców (Franciszka de Paula. 
lub przed ·tawicicla bocznej linii grafa Teodu
r a , kt · ry był zresztą ojcem oficj alnym) oraz 
trzech matek (węgierka Quelisc - w wypadku 
ojcost\ a Teodora, lu alternatyw nie francu · a 
Zofi a de F levill e albo rodzima już żona Ra
d ziwiłła .,P an ie kochanr:u". „Księżną Mieczn ikc
wą " zwana , jeśli ojcem był Franciszek de Pau
la ), i dwie dat · u rodzenia 1770 względnie 1773 
(da ta o ficjalna). Sprawa je · dn dziś n ieroz
strzygnięta. Faktem jest jednak , że owo wąt
pliwe pochodzenie n ic raz musiano Sulkow skie
m u w 'pomnieć. Zkłaszcza, że wśród licznych 
młodych Sułkowskich żyjąc~'ch n a dworze w 
Rydzynie on właśnie był ulubi ńcem głowy ro
du, Księcia Augus ta. To już fakt obiektywny. 
Faktem jest też, że ze swym opiekunem obje
chał wszystkie bez mała dwory europejsk ie. 
Młody .Józef (zwa ny w życiu rodzinnym „don 
Peppi") popisuje ię tam niezwykłą w tym wk 
ku erudycją. F ak tem jes wreszcie że możny 
opiek un obdarza go licznymi dow~dami syrr;
patii - awans of icerskie w rydzyńskim re i 
men cie Sułkowskich, ;i nawe t godność kawale
ra maltańskiego z przypis ;:in ą doń pensją rocz
ną w wyso · ości 12.000 złotych polskich. 

Czas na pierwszą konfrontacj ę mitu z rzeczy
wistoscią . W w rs jach literackich (u ż romskie
go je, t to wyraźne, w innych zap isach zupełnie 
brutalne) pokutuje wersja, że pod wpływem 
rozcza10wań, uświadomiwszy sobie zdradziec 
ką rolę magnaterii v ogóle, a jurgelitnictwo 
ks ięcia Augusta w szczególności, dramatycznie 
zrywa z opiekunem. Jakże inaczej tłumaczyć 
fakt, że vypieszczony „don Peppi" s taje się nie
przejednanym jakobin m, dla którego sformuło
wania majowej konstytucji są zbyt zachowaw
cze. W „Ostatnim głosie obywatela polskiego" 
n ap isze: „Wszakże to pierwszy artykuł końc?.y 
się tolerancją , wolnością, nawet wyznań , roz
poczyna się ogłoszeniem religii katolickiej za 
panującą. Możnaż atoli być tam prawdziwa 
wolność, lub przynajmniej tolerancja wyznań, 
gdzie jest panująca jedna religia". On maltai1-
czyl· s tać będzie na straży przy celi maltań
skiego komandora, zdrajcy Ponińskiego. On 
wreszcie po przyst.1pieniu króla do Targowicy 
będzie inspiratorem rekonfederacji, zrewoluc
jonizowania armii i dokonania zamachu stanu. 
A jednak J ózef Sułkowski nigdy nie zerwał ze 
sv.;ą możną rodziną . Do końca życia księcia Au-
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gusta utrzymuje z nim serdeczną koresponden
cję. Pisuje pokorne listy do jego następców. To 
nie Józef zerwał z rodziną, to kasta po śmierci 
opiekuna, wypluła po prostu bastarda. Fakt ten 
zbliżenie do szarej braci żołnierskiej, rozliczne 
lektury i własne obserwacje poczynione w Ry
dzynie i gdzie indziej , łącznie z młodzieńczą 
pasją i gorącym sercem, legły u podstaw rady
kalizacji jego poglądów. 

Nie znajduje potwierdzenia w dokumentach 
inna niemniej dla sztuki Żeromskiego ważna 
sprawa, owa miłość romantyczna do Agnieszki 
Gonzaga (czy jakiejkolwiek innej kobiety, bo 
autorzy byli pod tym względem szczodrzy i po
mysłowi) . Ten romantyczny bohater był w spra
wach sercowych nader nieromantyczny. Może 
wierząc w swe posłannictwo i dziejową misję, 
przygotowując się do podjęcia dzieła wielkiego, 
uznał, że szkoda na to czasu. W każdym ra
zie kobiety w życiu Sułkowskiego to tylko epi
zody. 

Uporawszy się z drugim mitem przyjdźmy do 
naszkicowania dalszych losów Sułkowskiego. 
Opuszcza kraj, udaje się do Paryża by oddać 
swój talent i ramię sprawie francuskiej r~wo
lucji. Ofiara nie zostaje przyjęta, szlifuje więc 
paryskie bruki, by wreszcie otrzymać misję na 
wschodzie. Wiele przeszkód musi pokonać, na 
miejscu zaś okaże się, że nie ma zbyt wielu 
zadań . Na wieść o powstaniu kościuszkowskim 
w przebraniu ormiańskiego kupca wraca do 
kraju. Dotarł jednak zbyt późno, już po upad
ku powstania, formuje jednak oddziałek , któ
ry w pierwszej już potyczce zostaje rozbity. 
Jego dowódca wraca najpierw do Konstanty
nopola, potem do Paryża, gdzie prosi Dyrekto: 
riat o skierowanie do Armii Włoch dowodzoneJ 
przez generała Bonaparte. 

I w tej chwili zaczyna się ostatni okres jego 
życia, najbardziej burzliwy i tragiczny. Niewąt
pliwie wybór był świadomy. Gwiazda Bonapar
tego, „obrońcy rewolucji'', błyszczała niezwykle 
jasno. Celem zaś Sułkowskiego było zdobycie 
wiedzy wojskowej by wyzwolić kraj ... Pisze: 
,_Aby wyzwolić swój kraj trzeba dowodzić ar
mią . aby nią dowodzić z powodzeniem trzeba 
mieć za sobą s ł a wę c z y n ów, wzbudzając,l 
powszechne zaufanie". Właśnie „sławę czynów" 
po jechał zdobywać w kampanii włoskiej , u bo
ku Bonapartego. 

Został jego adiutantem przybocznym, wsła
wił się w w ielu bitwach, otrzymywał najtrud-
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meJsze zadania (choćby sprawa wenecka) i za
wsze się z nich wywiązywał bez zarzutu, a 
przecież nie awansował. Mówiono, że ma u wo
dza prawa szczególne, że nadaje ostateczny 
kształt wielu rozkazom, a także - jedyny -
ośmiela się wygłaszać odmienne od Bonapar
tego poglądy, a przecież pozostawał adiutan
tem przybocznym w stopniu kapitana. Jego sta
rania o stworzenie legii polskiej przy Armii 
Włoch, praktycznie spaliły na panewce. Kiedy 
zaś legion polski wreszcie powstaje jego do
wódcą mianowany zostaj e Jan Henryk Dąbrow
ski. Bohater nasz pozostał wierny Bonaparte
mu nawet wówczas gdy już przestał wierzyć 
w jego republikańskie uczucia, w jego wolnoś
ciowe idee. Odrzucił necącą propozycję gene
rała Masseny, który obejmując dowództwo Ar
mii Włoch, zaproponował Sułkowskiemu funk
cję szefa sztabu. Pociągnął z Bonapartym d0 
Egiptu, choć znacznie wydłużało to jego drogę 
do Polski. Pojechał z Bonapartym by spotkać 
śmierć. 

I w tym miejscu o owym fatalistycznym 
„wschodnim geście" generała Bonaparte. który 
miał znaczyć „idź i zgiń". Pisze Brandys, iż nie 
jest wykluczone, że fest taki został wykonany. 
Bonaparte przygotowywał się już do roli Cezara. 
Nie jest też wykluczone, że dowódca życzył 
swemu oficerowi śmierci. Bez inicjatywy Suł
kowskiego bowiem coraz częściej zaczęto prze
ciwstawiać sobie tych dwu ludzi. Głównodo
wodzący coraz mniej liczył się z opiniami 
i wskazówkami Dyrektoriatu, coraz bardziej sa
mowolne były jego decyzje. Sułkowski był rów
nie genialny, stanowił więc straszak, którym 
szantażowano generała Bonaparte . Zastanawia
jące, że właśnie w kampanii egipskiej, pomi
·jany dotąd przy awansach Sułkowski, zaczyna 
robić błyskawiczną karierę. Zastanawiające 
także, że na trudny rekonesans wysłano rekon
walescenta, choć jak głoszą zapisy współczesne 
w sztabie byli adiutanci Croissier i Junot. Nie
którzy twierdzą wprawdzie, że Croissie r wy
jechał tego dnia do Aleksandrii (są i odmien
ne opinie), zaś Junot nie nadawał się do tej 
misji ze względu na „średnią inteligencję". „Ale 
to już brzmi humorystycznie - ironizuje Bran
dys - „średnia inteligencja" Junota, która zdy
skwalifikowała rzekomo jego kandydaturę na 
dowódcę podjazdu, nie przeszkodziła późni~j 
Napoleonowi w zrobieniu go dygnitarzem ce
sarstwa, dowódcą armii i samodzielnym kie
rownikiem kampanii portugalskiej". Zastana
wia wreszcie dlaczego podjazd był tak nielicz-
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n y -- generał Reybaud pisze o „oddziałku'', 
S<1m Bonapa rte po bitwie o „kilku zwiadow
·ach", dopie ro spisując wspomnienia n a wys
pie św. Heleny zdetronizowany cesarz napisze 
„Ad iutant Sułkowski wyruszył z d w u stu 
konnymi". Chara k tei-ystyczne: na bieżąco ki 1-
k u, po latach d \ ust u. Dodatkowym argu 
ment m może by ć także śmierć niew •godnego 
Napoleonowi generał a lcbe ra. zam ordow ane-
go rzez m uzulmaMk1ego fan a tyk a Soliman ;i . 
K n k uduj c Brand •s: .. Jeżeli nawet wydarze
nia z d ia · · pażdzicrni rn 1798 roku były cał
ko>v1cie przyp adkowe. i przez n ikog n ie zaw:
n ·on , to w każdym r azie wiele przcrna ia za 
i:vm , że takie rozwią zanie o d o w i ad a ł 
U\ cze nym nas troj om za równo Sułkowskiego. 
j'.lk Bonapa rtego". 

III 

Ka zimi rz Wyka nazwał Żeromskiego .. pogro
bo\ ·ccm p owstania styczniowego". twierd zenie 
m a sens podw in)-. Dosłowne - urod ził si 11 

momenC' ic g d y w „górach jego domowych" w 
la ~. ach Ś\ , i ętok rzysk ich . wygas~3ly ostatnie og
niska n a rodowego zryw 1 Przenośne - ca:a 
twórczość p i r za p rzes ··con jest właśn i! po
"łosam i zbr ojnych czynów narod u w jego w al 
ce o ni pod ległeś . P atriot ·zm Żeromskiego za
wsze s zed ł w p arze z refor•n ;i torsk imi t cndcn -
·ami s ołccznym i. Stąd za interesow anie p osta
c· ia .J' zcfa Sulkowskiego, k tó ' najpie rw cp: 
zodv zn ic ZJ awi s ię na k a rla h . ,Popiołów". 
6źn i cj s t anie się ty t ułowym b0h atcr em dra

m .i!u. Żerom ··ki najuczciw iej prze•· tudiow <:i l 
''·· ·z. s lki ~ dostępne m u źródła, d ' "' te 1 r też i re -
2lia epok i i k ole jne p r zypa dJ-i b ohatera są wier-
11 a k0p ią faktów aut ntycznych Wyja tC'k - jak 
~.;, już ' r ezcśniej rzekło - st anm i rom an so\.v:•' 
W•l tek u tw or u. lP miłość , która zr sz tą roz a
dził:'i pl:'nc:w:--ną I ompozycj e sztu k i (w l ' śc i c d o 
s1-"ej żon. Ok taw ii z 2 pażdziern il a 1909 ro :u 
p isze : „Sulkowsldcgo napisałem dwa akty ten 
rln1 11i ' · Wenecji, najtrudnie jszy, ko1'lczę . („ .) 
Taeciego i ezw::irtego aktu n ie będę tu j ż pi
sal. gdyi one d zieją s i ę w Paryżu" - w tek ~\ 
cif' opublikowanym żaden al;t nic „dzieje i ę'' 
,, . P· n·żul jest u Żeromskiego zawsze os tatecz
ną wer. fika cj ą „mocy" hoha tcnL Ws zystkie jP-
110 1 " st c i<' I oryka.i ą ie z „niedobrą mi ośc 'ą' '. 

d P :nvl a Oharcckiego po Ce za rego Barykę . 
?"wet lVIarcink wi Borowicwwi komplikuje p:

s::i r z p ierws z . chłopięcą miłość do Biruty cie
n iem rc neg ac w a. Dopie ro więc odrzuc ając mi
ł ość Agnesi ny s ta je s ię - dla pisa r za p r zy na i-
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mniej - Sułkowski napr::iwdę s il ny, naprawdę 
godny podzh •u. 

Pierwszy a -: t sztuki zapowia dn szeroką pan::i
rom ' 1 sów jedn.;go z t r agicznych polsk ici1 po
kolci1. Zebran i prz \' ogn isku w okolicach We
rony żołnierze tęsknią do Pols ki , która była im 
macochą, rozprawiają o spra w a ch Polski, o jej 
najbliżs zej przeszłości i w •marzonym jutrze.„ 
Na ich tle dopiero postawi p 'sa rz swego boha
tera, każąc mu rzuc•a ć słowa gorących i gniew
nych oskarżeń, planować p rzy zły kształt Pol
ski. 

„Sulkowski: Podobnie w ' - kiedy przyjdzi0-
cie na ojc zystą ziemię macic n psta\ •ić bagnet 
przeciw spróchniał 'm prawom padło' ci i prze
mocy człowieka na d człowiekiem macic bagne
tem zagrozić. Padnie rozkaz. 
Boś: Słuchaj . 

Sułko' ·ski: Vażdy człowiek w ej d zie we wła
- r: c drzwi. pod własny dach , taka jes t wasza 
moc. jeśli tego sami zechcecie. (. .. ) 

Zawilec : Kto to sprawi? 
SulkowsJ.:i: .Ja i w" 
Przysięgn ie W Ó\ cz· na swą s z::iblę , tę spod 

Zelwy że n ic spoczn ie póki dzi eła t ego nie do
kona. Póżniej na scen ie zos ta n ie j uż sam Sul 
k owski, „kondotie r wolności" gromią cy wenec
k s ignori w i.mi ~ lud i d la ludu Wenecj i 
J e ;zczc óżniej n- scenie ozost n t rzy os o
b.)' - S ul ko •sl\i, An t r igucs Agn ies zk a , mi '.:' 
dzy n imi rozegra się dram a t wierności i zdra
dy, woln ości i walk i ze słabośc i ą, by w koi1c0-
w eh sekwencjach toczyć się mógł filo zofi z
no-polit ezny dialog z \Tenturem. A przecie:ż 
słowa s tarych iorusów, za Jy<;zanc 11eroń 
ski m obozie, głęb oko zapadły m u w s ·rce, sko
ro posiłk wać się n imi będzie w ozl!cznycl 
dyskusj· eh . Pozostaje, epi zod ycznie, Zawilec, 
k tóry jcdn k n ic ·est już nosicielem iad nych 
ide i... Giną z p ola widzen ia ci, wraz z który
m i rni'ł.żdżvć chciał przyw ileje. 

W hitac h pii;: ć d ziesią tycb Roman J3 r and tact
tcr n pi'lał sztukę zatytułO\ ana „Zn" J-i wo -
n oki" (gr:vwan j także pcd tytułem .. Sulkow
gJ :i i jego żołnierze" , któr a miała b • ć a rtystycz
ną polewiką 7 Żeromskim . Obaj 1 :tcraccy Sui
J-owscy używają najchętniej tr~ eh słów. In n 
jest t 'lko nasile n ie. ulkowski Zcroms · icgo p r 
w iad a : Polska, Wolność , Lud. Sułkcwsk i Bra nd-

aettcra: Lud. Wolność, P ol k a. Można w op· r
ciu o publiC\'styki;: bohater wnos ić, 7.c p raw
dzi ulk w ski m;:iwial: Wolność , Polska, Lud, 
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ale te t rzy słowa wymawiał jednym tchem , bez 
znaków przystankow. •eh naw et. były dlań nie-
rozerwaln ie związane . · 

Sko ro j uż m owa o sztuce Brandstaet tera. Obaj 
pisarze upatrują w boha terze swej sztuki p o
lcncj a lncgo Br,1tusa, który zdolny jes t zgład z i ć 
przys złego C-ezara - Bonapartego. żer msh 
robi d ·sk re tne aluzje. Brand taetter jes t na
tr t ny i brutalny . Oba j jednak mogą mieć ra 
cję. W jednym z ulotnych artykułów napisał 
Sułkowski : „Daremnie złośliwa plotka, s ta ra s i ę 
nas przedstawić jako satelitów na!'zeg wodza. 
Przyszłość zada kłam tym nicmąd ym posą 
dzeniom. Kto przez sześć lat walczył dla edu 
tak jasno określonego, jak wolność , nie prze
oczy momentu k i dy czyjaś dział aln ść przesta -
je s łużyć sprawie publicznej , · zaczyna być 
użytkowaną wyłącznie dla jednos tk i Człowid;: 
wolny i odważny nie zav iedzie gdy przyjdzi e 
mu karać naruszyciela praw a. Ręce nasze przy
wykły przecież do karan ia tyranów"! N ic do·· 
dać. A przecież J ózef Sułkowski nic stał si~ 
Brutusem . Rozczarow any. zn iechęcony . po ·zcdł 
jr.dnak za swym cezarem i zginął. Jak zdaj e siP, 
~ugerować Marian Brandys wyjazd na ów t ra
giczny rekonesans mi ł w sPbie co' z samobój
czego czynu . co · samozCJp arcia k 1ikadzc„. 

W j dnym j szcze w ypadku Żeromski j C'st 
ba rdziej od Brandstaettera tak towny. Bonap ar
te jest na kartach d1·amat u w. zechob cny. Mó
wi s i ę o nim bez przerwy. A przecież r az tylk 
w fina le ukaztlje s ię cień przy zł o Cezara. 
W „Znakach wolności" Bonaparte jest postacią 
d z i a ł ają cą, często nawet dział aj ącą w szlafro
ku. a to już budzi wątpliwośc i z ł aszcza , ż e 
w kilk u m iejscach ni odparcie nasuwaj <ł się nie 
najwyższcj próby analogie li te rack ie, z „Mada
me $ [ ns Gene" włączniC' . 

Nie o próbq obron jednego au tora. kosztem 
pognęb ienia innego jednak idzie. Najważniej 
sze j es t, i ż Sułkowsk i postać ba rdzo barwna, 
n ie sł ych aioi dram a tyczria, n ieła two podd a .i e s ię 
zal legom dramaturgów. Chciał Żeromski na 
pisać tragedię o człowieku, k tór "N imię wol
nofr i własn c i ojczyzny walczył n wolność in
nych i d ramat taki napisał. Dramat. k tórego 
gorące kwestie do dzisia j ozos tały ż. we. Jak 
te choćby słowa tytułowego b oha te r a : „ jczyz
na to samo życie. ak k rew bij w tę tnach. j i-:: 
~ rcD w picrsiacb ude rza. jak m · śl w móz~u 
prz<:'p ływ -- tak w nas ż~· je oj cz~·zna" . 

Bogdan Bąk 
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KILKA GŁOSÓW O „SULKOWSKIM" 

.. . od dwóch stron podchodzimy do „Sułkow
skiego": od strony historii, gdzie jawi nam się 
w podwójnym problemacie polskiego i republi
kai1skiego sumienia, w zapasach ze świetną 
zmorą napoleońskiej chwały i od strony zamia
ru artystycznego, gdzie jawi się jako proble
mat spotęgowania się talentu Żeromskiego w 
zapasach z nową dlań formą tragedii. A raz 
jeszcze podkreślamy: ta nowa „forma" artys
tyczna każde spotęgowanie się sztuki, ma być 
nie zabawką, ale triumfem duchowym, nawró
ceniem krwi, nazbyt broczącej z ran otwartych 
przez wrażliwość, w obieg i rytm woli świado
mej potęg i życia i łakomej dokonanego dzieła . 

(A. Potocki - „ Tragedia Zeromskiego" - „Ty
godn ik il11strowany 1910") 

... wysoka naiwność dla człowieka, który przy
sięga na ostrze sweJ szpady, że wyszarpie dla 
swego narodu wolność! Kto codziennie wołał 
w Polsce o wolność, ten wołał ją za wszelką 
ccnq, albo nie pragnął jej wcale. Jakże inaczej 
- i czy było kiedy inaczej? Żeromski jest nie
wątpliwie człowiekiem mądrym, ale Sułłrnwski 
Żeromskiego mądrym nie jest, za achillesową 
piętę obraws zy sobie ten właśnie organ. w któ
rym dojrzewają twórcze zbrodnie Cezarów. 

(R. Glass ,.Sny o Cezarach" - „ Nowa Refor
ma" 1910) 

. ,Sułkowski" to jeden z tych stu dramatów, 
które s ię czaj ;i w tekście „Popiołów". Nie ma 
chyba pisarza. który by był takim czarowni
kiem w wyłowywaniu upiora przeszłości, któ
ry by z taką mocą i przenikliwością zdolny był 
zajrzeć mu w ślepia, co Żeromski w „Popio
łach". I oto zapragnął jeszcze raz przeżyć tą 
tr agedię duszy p olskiej, rozgrywającą się pod 
obcym niebem, w obcym mundurze, w bezsenne 
noce przy biwakach, zapragnął skupić ją w 
najszlachetniejszym symbolu rycerza bez skazy. 

(Tadew;z Zeleński-Boy, w tomi e „Flirt z Mei
pomeną" w iec ::ór 4) 

.. Sulkowski" Stefana Żeromskiego zaprezen
tuje bohatera. którego tragizm leży w niemoż
liwości rozdzielania duszy Polaka - od duszy 
m~żczyzny i duszy człowieka absolutnie szla
chetnego.· W dramacie tego młodzieńca krzyżu
ją się wewnętrzne nakazy trzech władz: pierw
sza władza - to honor polskiego rycerza, dru-
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g a władza to kochające serce mężczyzny, trze
cia wla dza to su m ienie człowieka postawione
go p oza wszelką p olityk i erotykę. Trzy im
peratyw} j ednocześnie w jednym odzywają sil; 
czlowieku i r ów nic gł o śn o wołają o swoje pra
wa. Zwycięży} r ·cer z, n iewolnik idei wolności 
a le um rł czło \ ick ws p niały i kochanek prze.: 
t zystego serca . 

(J6:::ef Wi tt lin - ,.Mnw<• ina11r~u raeuj11a'' -
.Sk ama nder" 1922) 

Stlłkowski był n ec z.cm walki o nicpo ległość 
d usz · p olskiej, o w y hodowanie w ni ej woli 
potężnej , k tóraby szła „jak żywy pocisk toru
j· c d rogi · olności ". J s t on jakby s •n tezą dq
żefi i pragnień patrio tycznych pako eń poroz
b iorow ych. W „Sułkowskim" od początku d 
km ca panuje duch wzniosł ości Autor wypo ""
żył s wego 1J bat ra we wszystkie cnoty nic tyl
k o w ojow nika, ale i czlowick . połccznego. 
Zresztą len w) bitn chara l;ter bojownika o „no-

c" p rawdy o l psze. in n e, ogól 1~oludzk ie ide
ały, cechu je już Żeromskiego w „Popiołach". 

(.1nton na Sokol ic·::. JJ; k siaic-e „Twórcrn .~ć Ze
rom. kiego na t le rnclw spolerznego w PłJlsce" ) 

Dzieło Żeromskiego powstał z głodu ideal
reg bohatern. Mi· ł 011 skupić \\ s obie w z~· s t
kic naczelne idee pisarza. a j e dnocześnie bv · 
chorąż m narod u w walce o wolność . Prze
:hodz11c t vlckro dzieje P olski Żeromsk i upo
dobał s bie Sull owskiego i przeznaczył go na 
ten i deał yl o to w roku 1910. kiedy rr.arze
uia o wolno!< i zb liżały się coraz l.lardzie j do 
trud nej p r ó y realizacji. 

(Kuzimlerz Wierzyńs ki. w tom ie „ W garderobie 
d 11c1iów") 

W .bu k ows kim" nlcga.i ą rekapitula cji dwie 
"ażn prawy dla ep k i napoleońskiej. Kla 

sowy problem hłopski w jego odniesieniu do 
polskiej w alki w yzwokilczcj oraz ocena postari 

apoleona. Spra w a pierwsza obej muje cały akt 
pie rwszy. nikn;. c póź ic j . Pow raca w n im że
r om ·ki do tych sam ych 1 i 2sięcy p r zed powsb·· 
nie m le gion ów Dąbrowsk iego , jakie już trakto
wał w opowiada n iu „ O żołnierzu tułaczu" . RO?:· 
mowa s ic d m iu żołn ierzy tuła czy przy ogniskach 
obozow ych pod v eroną s tanowi najszczersz · 
~ d orobku pisa rza komen tarz do sprawy kla-

sowej chło a w obec w a lki n a rodowo-wyzwo
leńczej. 
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(Kazimierz Wuka, z tra/etatu „Zeromslci jako 
pi.sarz historycz ny" w tomie IBL - „Stefcm 
Ze romski.") 

„Sułkowski" to przede wszystkim historia ro
mansu Polaka z Ojczyzną. Ten romans równie 
tragiczny i piękny, a tak bogaty w wiano od
cieni psychologicznych, że przypomina sofoklc
sowski antyk, mógł również drażnić widzó v 
swą wzniosłością. Żeromski jakby się tego ob:t
wiał (dzieje scenicznej recepcji „Sułkowsk iego" 
miały uzasadnić te obawy) uprzedzał zatem re
akcję podtytułem, który a priori zawiadamiał 
widza o niezwykłym zakresie poruszanych w 
utworze spraw. („.) Sułkowski począł się już 
starzeć, ale lekcja Żeromskiego, choć przewac·
tościowana przez nowe wartości bytu narodu, 
przydatna może być nadal. Nie dla tego, że 
p :itriotyzm jest uczuciem ponadklasowym, ale 
dlatego że socjalizm w sposób naturalny dzie
d ziczy z lat poprzednich te wartości, które w 
obliczu historii udowodniły swą obiektywną po· 
stępowość. Zawiłe dzieje dwóch ostatnich wi"
kó Polski zaliczono do tych ·wartości patrio
tycznych w sposób bezsporny. Udowodniono bo
wiem, że walka o niepodległy byt naszego n a
rodu oznaczała zawsze szansę (nie zaw ze sz::m 
sę wykorzystywaną, bo jedni jej wyzyskać nie 
chcieli a drudzy nie mogli) dla postępu społecz
nego. Tak też rozumiał patriotyzm Żeromski, 
t ak kazał o nim mówić Sułkow k iemu w obo
zie pod Mantuą. 

(W-itold Filler ·„Sulkowski d::: i.siaj" - „Kultu-
ra" 1968) · 

Sułkowski - to żar, poryw, namiętność. Umi
łowanie ojczyzny, miłość do pięknej kobie t , 
fascynacja osobowością Napoleona. I konflik ty 
wynikające ze starcia tych potężnych, a tal< 
różnych uczuć. Jest to chyba najromantyczniej
szy z dramatów Żeromskiego. Najwięcej w nim 
uczucia, najwięcej inspiracji wysunięte.i z twór
czości wieszczów. Między „Popiołami" i „Róża" 
jest „Sułkowski" pozycją szczególną w dorobku 
autora „Przedwiośnia". (.„) Otwierać go trzeba 
bardzo specjalnym kluczem_ kluczem nastroju 
i emocji. Ten klucz tajemny znalazł pierwszy 
Osterwa. Potrafił zbudować tak urzekającą po
stać bohatera tragedii Żeromskiego, tak bardzo 
polską, tyle czaru emanującą, że przezwyciężył 
wszystkie wady i pęknięcia konstrukcyjne sztu
ki. 
(Roman Szydłowski - „Zimny blask Sulkow
skiego" Trybuna Ludu 1968) 
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MARIAN BRANDYS 

śmierć adiutanta 

Okoliczności poprzedzające bczpośredn!n 

śmierć Sulkowskiego opisał w trzydzieści czte:.. 
ry lata później jego pierwszy biograf francus
ki Hortenzjusz Saint-Albin. Opis ten warto po
zna<; w całości. Saint-Albin pisze: 

„Dnia 30 Vcndermiairc wybuchł w Kairze 
wżn :. rozruch , w którym jenerał Dupuy zgi

nął. Nazajut rz wódz naczeln y dowiedziawszy 
~ię, że Arabowie zbliżają się do Kairu dla po
łączenia się z powstańcami, chciał się zorien -
tować w ich poruszeniach . Sułkowski wziął na 
siebie przeprowadze nie tego rozpoznania. Opo
wiadano, że Bonaparte dał mu rozkaz w swój 
władczy sposob, gest cm ws cho d n i rn , 
w czym wielu obecnych dopatrzyło się, że w 
rzcczywistosci wysyła ł na śmierć nieszczęsnego 
ad iutanta. Opat runki z jego ran nie były je
szcze zdj ę te . Poczciwy drogman Venture, jego 
przyjaciel i towarzys z podróży, chciał go po
wstrzym aC:. „Wyzdrowiej na jpierw" - mówił 
do niego ze łzami w oczach. „Nieprzyjaci 1 :-iil' 

będ zie czekał trzeba iść przeciw niemu" 
odp :.i rł Sułkowski z tą rozedrganą źywoścb, 
która wyzwala się na widok pola bitwy; od
jechał na czele piętnastu konnych zwiadowców. 
W drodze powwtnej został napadnięty przez 
całą ludność przedmieścia ; jego koń pośliznął 
się, upadł, Sułkowski ze wszystkich stron oto 
czony. na drobne kawałki posiekany został. 

Z ciała jego znaleziono na pobojowisku tylk<' 
kill: ::i s trzępów. które wie ny sługa rozpoznał po 
szczątkach w<)SÓvv. Ten dobry sługa opowiadał 
potem. że kicdv uoadł koi1 Sułkowskiego, ów. 
będac jl.1;~ w n :k ach swych zabójców i nie wi
dwr znikqd r. tunku, zawoł a ł unosz~c oczy 
lrn n iebu : .. Mój biedny Venture!, „". 

Po przedsta wieniu w ten sposób tragicznych 
wypadków z dnia 22 października , Saint-Albin 
da je do zrozumienia, że główna przyczyną w v
s a nia ni'. śmierć Sułkowskiego był jego ni ·_ 
z1omny rcpubli k imizm: , .... w oczach Bonaparte 
go prawdziwy przyjaciel woln0ści. był praw
dziwym niep rz:.iacielcm j ~o 'lSoby". Wszystkie 
7.a!e. j akie wyrażnł później Nap !con z powod;.i 
śm ierc i adiutanta francuski biograf „ załatwi; ·, .. 
wymowny m CYtatcm z Corneille'a: „Ah. jak 
s]ndko żałować· losu nieprzyjaciela, gdy go się 

wi<;ccj bać nie trzeba". ( .. . ) 
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A jak się ustosunkowała do wersji francuskie
go biografa polska nauka historii? Jeden z naj
wybitniejszych znawców epoki napoleońskiej. 

Szymon Askenazy, osądza Saint-Albina z su
rowością aż zastanawiającą. „Historyk naczel
ny tych czasów" - jak nazywa go Wacla\ · 
Berent ·- w przypisach do swego dzieła „Na
poleon a Polska" stwierdza, co następuje: „Baj
ka o rozmyślnym wysłaniu go (Sułkowskiego) 

na śmierć przez Bonapartego jest nicdorzecz
n n n wymysłem Saint-Albina do spółki z Mu
li zewskim". Krótko, ale - jak na naukowca 
- - wyjątkowo dosadnie. ( ... ) 

... dokumenty sztabowe i świad ctwa współ

czesnych. związane z tragedią 22 października, 

nie upoważniają wcale do tak kategorycznego 
potępienia wersji Saint-Albina. Przede wszyst-
kim nic wiadomo na czym opiera uczony swoje 
stwierdzenie, że był to „wymysł" Saint-Albina 
do spółki z Maliszewskim". Saint-Albin napisał 
biografię Sułkowskiego w kilka lat po śmierci 
Maliszewskiego, a nieliczne wzmianki. jakie po -
święcił w tej książce swemu rzekomemu wspól
nikowi, wskazują , że miał do niego s tosunek 
zdecydowanie 11egatywny. 

Po drugie : zasadnicze ustalenia Saint-Albina. 
zgadzają się ze stanem faktycznym, odtworzo
nym na podstawie dokumentów. Poważną nie
ufność wzbudza tylko ów „gest wschodni" Bo
napartego. Ale i to od biedy da się wytłuma

czyć. Bonaparte - jak wszyscy dyktatorzy bądź 
kandydaci na dyktatorów - miał wyraźne za 
miłowanie do efektów teatralnych. W Egipcie, 
dla zjednania sobie względów miejscowej lud
ności, chętnie demonstrował swoje „poturcze
nie ": ogłaszał się wyznawcą proroka, a p od 
czas uroczystości obchodzonego święta Nilu ·
ku zgorszeniu niektórych podwładnych - wy
stąpił nawet w stroju egipskim. Mógł więc 

przyswoić sobie także niektóre gesty wschodnie 
-· i mógł j ednym z nich pożegnać odj eżdżajq ·

cego Sułkowskiego .. Jeżeli zaś tak było (a trud-
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no wierzyć, aby tak efektowny szczegół mógł 

sobie biograf po prostu wymyślić), to po śmier
ci ogólnie lubianego adiutanta „wschodni gest" 
wodza był niewątpliwie przypominany i podda 
wany odpowiedniej interpretacji. („.) 

Jeszcze dziś, kiedy się przegląda materiały 

historyczne dotyczące tego zdarzenia, trudno 
zrozumieć dlaczego tak niebezpieczny i odpo
wiedzialny rekonesans został po\vierzony ofi
cerowi odkomenderowanemu ze względu na zły 
stan zdrowia do pracy cywilnej, rekonwales
centowi z niezagojonymi ranami, ograniczone
mu w swobodzie ruchów przez plastry i opa
trunki. ówczesny stan zdrowia adiutanta po
twierdzają wszystkie dokumenty, pisał o tym 
nawet Bonaparte w raporcie do Dyrektoriatu. 

Nie ulega wątpliwości. że Sułkowski podjqł 

siG tego zadania dobrowolnie. Było to całkowi
cie zgodne z jego naturą , odpowiadało jego nie
nasyconej żądzy chwały wojennej, a przede 
wszystkim jego ówczesnym predyspozycjom 
psychicznym. Ale Bonaparte mógł i po w i
n i en b y ł nie przyjąć tego dobrowolnego 
zgłoszenia . Wiemy od historyków, że wódz \V 

miarę możności oszczędzał swoich podwładnych, 
a szczególnie swoich najbliższych współpracow
ników. W danym wypadku chodziło zaś o ofi
cera reprezentującego wartości niepospolite 
niełatwe do zastąpienia. (.„) 

Adiutantom „honorowym", rekrutującym się 

z rodziny wodza, jak Ludwik Bonaparte i Eu
geniusz de Beauharnais, czy rodzin członków 

Dyrektoriatu, jak Merlin - nigdy podobnie ry
zykownych zadań nie zlecano. Z adiutantów po
zostałych: Lavalette i Duroc znajdowali siG 
wówczas niewątpliwie w rozjazdach. Nie wy
jaśniona natomiast, pomimo usilnych zabiegów 
apologetów Napoleona, pozostała sprawą adiu
tantów: Croissiera i Junota. Wprawdzie z jed
nego z dokumentów zdaje się wynikać, że Cro
issier właśnie tego dnia wyjechał do Aleksan
drii, ale Bourrienne, sekretarz i przyjaciel Bo-
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napartego, stwierdza coś wprost przeciwnego. 
Bourrienne pisze wyraźnie, że Croissier bvł 
wtedy w kwaterze głównej , że właśnie on zwr6-
cił uwagę na zły stan zdrowia Sułkowskiego. 
i że uzyskał nawet pozwolenie na zastąpienie 
rannego kolegi, ale .. Sułkowski już odjechał". 
Co do Junota to jeden z historyków stara się 
zasugerować, że nie nadawał się do tego zada
nia ze względu na swą „ średnią inteligencję'' . 
Ale to już brzmi humorystycznie. „Srednia in
teligencja" Junota, która zdyskwalifikowała rze
komo jego kandydaturę na dowódcę podjazdu. 
nie przes zkodziła później Napoleonowi w zro
bieniu go dygnitarzem Cesarstwa, dowódcą ar
mii i samodzielnym kierownikiem kampanii por
tugalskiej. 

Zastanawiające jest również , że Bonaparte, 
wiedząc dobrze, jak niebezpieczne i ważne było 

zadanie Sułkowskiego, przydzielił mu tak szcz~1-
płą eskortę. Sądzę, że szczupłość eskorty już 

wtedy musiała wywołać różn e:> kontrowersje 
i podejrzenia. Swiadczą o tym uderzające 
sprzeczności, jakie wykazują w tej spraw\e do
kumenty historyczne. Według świadectw adiu
tanta Lavalette i sekretarza Bourrienne Sul
kowskiemu towarzyszyło piętnastu kawalerzys 
tów. Z tych świadectw prawdopodobnie - bez-· 
pośrednio bądź pośrednio - zaczerpnął swą in 
formację Hortenzjusz Saint-Albin. Bonaparte 
w raporcie wysłanym do Dyrektoriatu i -..v ko
munikacie ogłoszonym w „Courrier de l'Egypte" 
stanu liczbowego eskorty w ogóle nie określa!. 

Ale na zajutrz po stłumieniu powstania zano
tował „Sułkowski na czele k i 1 k u zwiadow
ców został wbity wczoraj rano" . W dwadzieścia 
lat później - kiedy na wyspie Sw. Heleny ce 
sa rz dyktował swą „Kampanię egipską i syr yj
ską" - liczba ta wzrosła w sposób zadziwia
j<1cy. Wspominając dzieje tragicznego patrolu, 
Napoleon stwierdził wówczas : .,Adiutant Suł

kowski wyruszył z dwustu konnymi". Tyk• 
krąży legend na temat niezawodnej pamięci 

Bonapartego, iż trudno nad tą pomyłką przeHć 

do porządku dziennego. ( „. ) 

Sam przebieg fa talnego rekonPsansu Sułkm\" · 

skiego najpełniej odtwarza relacja generała Rey-
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baud, zg<;>dna zresztą ze c wiadectwam1 mnych 
sztabowcow Armii Wschodniej": 

„ ... Szef brygady Sułkowski wyjechał o świcie 
z. oddziałkiem zwiadowców na rozpoznanie dro 
gi, P:~w~dzącej do Belbeys. Zadanie wykonał 
szczęshw1e . Przeznaczenie straszliwe i nieodwo
łalne czekało go u wrót Kairu. Zamierzał wje
chać do miasta przez bramę Bab-el-Nasr, kie 
d? wzburzona ludność tego przedmieścia prze
e1ęła mu drogę. Zbyt odważny aby liczyć nie
przyjaciół, młody Polak rzucił się na nich ze 
swoją szczupłą eskortą; już sobie szablą w 
dłoni utorował przejście przez najbardziej zbi -
tą ciżbę, kicd)' jego koń pośliznąwszy się na 
trupach, upadł i zrzucił go z siebie. Sułkowski 
cierpiący jeszcze od ran, nie miał czasu ani siły 
aby się podnieść . Tłum wywarł na nim swą 
wściekłość . został zmasakrowany, zanim zwia
dowcy zdążyli mu nadbiec z pomocą ... " . 

MARIAN BRANDYS 

(fraymenty ksiqż k. i „ Oficer najwięk.szuch na
dziei'' C.;11telnik 1966. Tytul pochodzi . od re
dakcj-i programu). 
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STEF AN ŻEROM SKI 

(nota biograficzna) 

Urodził się 14 października 1864 roku w Stra
wczynie (woj. kieleckie) w rodzinie dzierźawcy 
dworskiego. Lata młodzieńcze spędza w Cie
kotach wsi położonej u stóp Gór świętokrzys
kich. Uczęszcza do Gimnazjum w Kielcach, któ
re opuszcza bez świadectwa dojrzałości, prze
nosi się do Warszawy, gdzie rozpoczyna studia 
w Szkole Weterynaryjne j. Cięźkie warunki ma
terialne zmuszają go do przerwania studiów 
i podjęc ia pracy zarobkowej (guwernerka). 

Pierwszy swój utwór literacki (,,Piosenka rol
nika" oraz przekład „Dumki" Szewczenki) dru
J·uje jeszcze w okresie kieleckim. Jako prozaik 
debiutuje w roku 1889 opublikowanymi na ła
mach „ Tygodnik a Powszechnego" „Głosu" 

opowiadaniami. 

Debiutem ksiąźkowym Żeromskiego jest wy
dany w roku 1895 tom , ,Rozdziobią nas kruki, 
wrony". 

W okresie rewolucji 1905 roku działa w Na
łęczowie w kręgach zbliźonych do ówczesnej 
PPS, reminiscencje tych problemów odnajduje
my w „Róży". Bojownikom rewolucji piękny 

hołd odda zresztą w szeregu utworów literac
k ich, między innymi w „Nokturnie". 

Pierwszą powieścią Żeromskiego jest „Pro
mień" napisany w roku 1897 (pierwodruk 1904). 

Jako dramaturg debiutuje „Różą" w r. 1909. 
W rok później powstaje i zostaje opublikowa
ny ,,SUŁKOWSKI". 

Twórczość Żeromskiego wywarła trwały wpływ 

na trzy co najmniej pokolenia. Wśród najbar
dziej popularnych jego utworów wyróżnić trze
ba: oparte na motywach autobiograficznych „Sy
zyfowe prace" (1898), powieść z okresu wojen 
napoleońskich „Popioły" (1904), „Klechdę do
mową" z roku 1864 „Wierna rzeka", trylogię 

„Walka z szatanem" (1916 - 1919), „Przed
wiośnie" (1925). 
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Powojenna twórczość pisarza to przede w szy
stkim działalność publicystyczna: „Projekt aka
demii literatury". „Początek świata pracy··, 
„Organizacja inteligencji zawodowej", „Snobizm 
i postęp", oraz praca dramatopisarska: „Ponad 
śnieg bielszym się stanę" (1921), „Biała ręk :i 

wiczka" (1921), „ Turoń" (1923), „Uciekła mi 
przepióreczka w proso" (1924). 

Ostatnia powieść Żeromskiego „Przedwiośnie " 
wywołała ostrą nagonkę ze strony reakcyjnej 
krytyki i publicystyki. „Plwajcie na Żeromskie
go"! wołano„. " alto m ortale wielkiego pisa 
rza" stwierdzali inni... Pozbawić zdraj cQ 
ws zelkich godności - krzyczeli trzeci.„ 

W takiej to atmosferze pisarz, którego nazy
wano „pochodnią mroku", „duchowym wodze111 
pokolenia", „ser cem nienasyconym" 20 Jis topndn 
1925 roku umierał w trzech ciemnych pokoikach 
na Zamku Króle\vskim w Warszawie. 
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