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T rzeba rozrywać rany polskie , ażeby nie 
;abliźnily się bloną podłości" . 

s. Żeromski, „Sulko wski" 

Z KORESPONDENCJI O „SULKOWSKIM" 

Żeromski do żony Oktawii 

maj, 1909 

Chodzę teraz do Biblioteki Czartoryskich, od 9-ej do 2-ej 
tam jestem. Znalazłem książki, których szukałem, naw et Mol
mentiego. Kiedy pierwszy raz poszedłem do kancelarii tej bi
biblioteki, bez żadnej rekomendacji, żądano ode mnie jakiejś 
rekomendacji. Gotów już byłem iść i szukać kogoś, gdy 

-urzędnik kazał powtórzyć sobie moje nazwisko. Nagle schylił 

się jak przed sułtanem, zaczął mię przepraszać i biegać na 
wsze strony. Od razu miałem stół oddzielny wszystkich Fink
lów i Estreicherów i wszystkie książki. Taką masę czy tam, że 
aż mam piasek w oczach. 

2 czerwiec 1909 

J;)ziś kupiłem kajet na „Sułkowskiego" . Masę tu książek 

przeczytałem, przewertowałem. Zdaje mi się , że piszę „Popio
ły '', bo znpwu to wszystko trzeba było wziąć na głowę. Za to 
mocuję się teraz z nowym pomysłem, k tór ym mam stanąć oko 
w oko z całym światem. Czy znowu zginę ? Jeślibyś mogła przy
słać mi słownik francuski Heni, tobym był wdzięczny, bo nie 
chce mi się kupować, a masę czytam po francusku i czasem 
brak mi wyrazów. 

11 czerwiec 1909 

Gdy wyjdzie książka [„Róża"], zamknę się jeszcze szczelnie; 
w swym pokoju i zabiorę do „Sułkowskiego'', bo mam już 

wszystko przygotowane, ale brak jeszcze siły woli, ażeby tak 
kolosalną rzecz, europejskie przedsięwzięcie zacząć. Gdybym 
mógł napisać „Sułkowskiego" ! Zbliżam się tysiąc razy do stołu 
i cofam, bo nie czuję jeszcze siły, żeby ię rzucić na tę szele
jowską postać . 

lipiec 1909 

Jeden akt „Sułkowskiego" napisałem. Teraz zabieram się do 
najtrudniejszego. Bardzo to dla mnie trudny utwór, sto razy 
trudniejszy niż Żółkiewski. Żebym go to skończył ... 

wrzesień 1909 

Weranduję teraz na swym leżaku i piszę dramat. 
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2 październik 1909 

„Sułkowskiego" napisałem dwa akty . Ten drugi w Wenecji, 
najtrudniejszy, kończę. Wypadł dość dobrze i teraz dopiero ro
zumiem, jaki trud podjąłem, zabierając się do tego dramatu. 
Jeżeli go napiszę, będzie to fundamentalna moja pr aca. Trze
ciego i czwartego aktu nie będę tu już pisał, gdyż one dzieją 
się w Paryżu, więc tam je trzeba pisać pod nowymi wrażenia
mi. W każdym razie napisanie tego drugiego aktu dało mi moż
ność zobaczenia olbrzymiej całości. Tyle do tego dramatu ro
biłem poszukiwań, szperań , zabiegów, że kiedy teraz czytam 
rezultat, zdumienie mię bierze, że to jest właśnie, czego tak 
mozolnie szukałem. Cóż by to było, żebym te sceny zobaczył 

w t eatrze ... 

Żeromski do historyka A.M. Skałkowskiego 

19 luty 1910 

Jeszcze raz najuprzejmiej dziękuję Szanownemu Panu za 
niezmiernej dla mnie doniosłości wskazówki i wyjaśnienia 

w sprawie „Sułkowskiego". Utwór mój jest już napisany i sa
mej jego fabuły nie zmienią uzupełnienia, ale - dzięki wy 
j aśnieniu niektórych szczegółów siła jego będzie daleko istot
niejsza, gdyż charakter głównej figury ustali się zupełnie -
o ile j a to uczynić mogę. Kwestie, które mię najbardziej inte
resują jako fakty historyczne to: 1. kwestia pochodzenia i owa 
k westi adoptacji przez „stryja Augusta", 2. pamiętnik o woj
nie 1794 roku, 3. uqział w projektach wyprawy egipskiej po 
zajęciu W en cji, 4. chwila śmierci. 

Żerom ki do St. Witkiewicza 

7 marzec 1910 

J a skończyłem „Sułkowskiego" i przepisuj ę go od paru mie
sięcy. Zabrał mi rok czasu i kosztował masę pracy po bibliote
kach i archiwach , szczególniej tu, w Par żu. 

K. Szymanowski do 2eromskiego 

11 kwiecień 1910 

Naturalnie, że z naj większą radością zgadzam się zasadniczo 
na propozycj ę P ana, pozostawiając sobie jednak osta tnie słowo 

aż do czasu, gdy po dokładnym przeczytaniu,niejako zżyciu się 
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J0ZEF SUŁKOWSKI 
portret malowany przez Vigee Lebrun w 1792 r. 

„Posiadal on cnoty rycersk ie, pasjonował się przygodami, byl 
duc ha ram.antycznego i niespokojnego ... Prawdziw y Polak . Nie
skończenie czarujący, szczupły, elegancki, rasowy, z w yrazem 
twarzy pociągającym, lwim„. jakby trawiony przez wewnętrz
ny ogień, k tórego plamienie tryskały rrrn ze spojrzenia ... " 

Wypowiedż j ednego z adi utan tów Bonapartego , cyt . za M. B randys, Oficer tiaj

wtększycli nad2ici , Krnk6w l9G4 
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z tragedią Pana, zdam sobie jasno sprawę, o ile potrafię speł
nić powierzone mi zadanie ... 

11 lipiec 1910 

I dziś niestety, mimo powtórnego przeczytania „Sułkowskie
go", mimo kilku nieudanych muzycznych prób, nie mogę jesz
cze nic stanowczego powiedzieć. Ja się znajduję w dziwnym 
stosunku do dzieł Pana : przejmują mnie one tak głęboko, że 
każde z nich kolejno pobudza w niesłychany sposób moją twór
czość ; tak było z „Arymanem'', „Walgierzem", „Dumą o hetma
nie" , „Popiołami" - niestety jednak zawsze kończyło się na 
niczym [ . .. ] Nie odmawiając i tym razem stanowczo, prosiłbym 
o parę słów wiadomości, czy mógłby mi Pan określić w przy
bliżeniu termin wystawienia „Sułkowskiego" i czy w żadnym 
razie bez mu z y ki Pan go nie wystawi? 

15 luty 1911 

W ubiegłej jesieni i zimie byłem tak pochłonięty doprowa
dzaniem do końca różnych zaczętych już utworów, że o niczym 
nowym myśleć nie byłem w stanie. .. Nie znaczy to jednak 
bynajmniej, bym miał się zupełnie pożegnać z myślą o „Suł
kowskim". Ponieważ mi Pan nadmienił, w jednym ze swych 
listów, iż o określony bliski termin Panu nie chodzi, uspo
koiłem się tym i odłożyłem głębsze zastanawianie się nad tą 

kwestią aż do ukończenia prac zaprzątających wtedy mój 
umysł. Niestety, wszelka praca muzyczna postępuje u mnie 
nadzwyczaj wolno, pracuję też zwykle nad kilkoma rzeczami 
jednocześnie. Wykończenie więc jakiegoś utworu w określo

nym przeciągu czasu wydaje mi się bajką o żelaznym wilku 
i jest dla mnie zgoła niemożliwe. Chcę teraz zacząć od ponow
nego wczytania się w „Sułkowskiego", by sobie wyrobić jasne 
pojęcie, jaką powinna być muzyka. 

K. Szymanowski, „O muzykę do „Sułkowskiego", „Wiadomości 
Literackie" nr 51, 1925 

[1910. Wiosną (czerwiec) ukazuje się „Sułkowski". Po wydaniu dramatu Zerom
Sl<i wysyła egzemplarz K. Szymanowskiemu do lektury z myślą o napisaniu 
przez tegoż kompozytora muzyki do „Sułkowskiego". W 1925 r. Szymanowski 
wspomina:] 

Wgłębianie się w tę „potencjalną" niejako muzykę tekstu 
„Sułkowskiego" postawiło mię od razu wobec nierozwiązalnego 
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zagadnienia: niemożliwej do osiągnięcia „kongenialności" -
czyli walki na śmierć i życie przed forum publiczności pomię
dzy istniejącą już potęgą „słowa" a również wielką ponad 
wszelki wyraz bezpośrednią siłą muzyki, gdyby - wbrew 
wszelkiemu prawdopodobieństwu - udało mi się ją stworzyć 
na równie wysokim poziomie. Drugim wyjściem było zawiesze
nie nic nie znaczących świecideł i brzękadeł muzycznych na 
czymś, co jest samo w sobie skończonym pięknem. 
Ileż godzin bezpłodnych strawiłem nad ostatnim aktem tragedii. 
Gdzież to miałem szukać muzyki, która by prawdziwym była 
wyrazem ostatniej Sułkowskiego z Venturem rozmowy i spra
wach już ponad życiem stojących? Skąd czerpać melodie i har
monie, które by się stały nieomylnym drogowskazem na ścież
kach wieczności - po których już zdąża bohater - a nie mą
cącym melodię słowa, dolatującym z ziemi niepotrzebnym 
szmerem? Goryczą napełniało mnie poczucie niemocy. Jednak 
r zet e 1 n ość artysty wskazała mi jedyną słuszną drogę 
i dziś jeszcze wiem n a pe w n o, iż była ona jedyną 

i słuszną. 

Juliusz O~erwa do Żeromskiego 

marzec 1913 

Co do mnie, jestem pewny, że pańskie dzieło będzie olbrzy
mią sensacją teatralną; dzień premiery będzie świętem teatru 
polskiego. Kto wie, może to Drogiego Pana zachęci do pisania 
dla .„ teatru. 
Utrzymuję, że każda książka napisana w dialogach jest sce

niczna, ale nie każda rzecz sceniczna jest t eatralna (teatr o
wa), natomiast każda teatralna (te a t ro w a) jest absolutnie 
sceniczna. U nas pomieszano te dwa pojęcia i utożsamiono je 
z krzywdą dla Sztuki Teatru i dla Teatru w ogóle [ . . . ] O „Iry
dionie", „Nieboskiej " , „Snie srebrnym", „X. J\llarku", „Lilli", 
„Krakusie", „Wandzie"_. o „Achilleis", „Akropolu" itd . mówi 
się uparcie, że to nie są sceniczne utwory, choć je już wysta
wiono, próbowano wystawiać na scenie. [ . .. ] Nawet wówczas, 
kiedy autor istotnie nie wyobrażał sobie swego dziecka mówią
cego głośno, śmiejącego się, czy płaczącego wobec kilkuset pa
trzących oczu, wobec kilkuset słuchających uszu, wobec kilku 
czujących i przejmujących się serc - nawet wówczas, kiedy 
sam pisze wyraźnie na ksią żce „dramat niesceniczny" - to 
mimo to dramat ten może być na wskroś sceniczny i może być 
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grany, o ile j est teatrowy, chyba że ów przym iotnik „niesce
niczny" oznacza wolę autorską: „nie życzę sobie, aby ten mój 
dramat grano" . 

Żeromski do żony Oktawii 

19 maja 1913 

Czekam t eraz niecierpliwie wiadomo§ i o losach „Sułkow

sk iego" , bo Os terwowie już zapewno wrócili do Warszawy i ta 
r zecz powin na by się teraz rozstrzygnąć. 

Żeromski do syna Adama 

24 maja 1913 

Dostałem dziś od Mortkowicza kartkę, że cenzura puściła 

„Sułkowskiego". Zwr ócono m u egzemplar z z n apisem , że p o
zwala się gr ć „Sułkowskiego , a diu tanta Napoleona" we w szyst
kich t eatrach Królestwa P olskiego. Może więc t eraz, jeż eli 

się Osterwowie poosterwią należycie, toby to nareszcie wysta
wione zostało [ .. . ] Jeżeliby raz zaczęli grać w Warszawie i tam 
miało p owodzenie, toby przecie może i w Ga lic ji wystawiono. 
Ter az mam j ednego Czecha, który m.ię tu zasypuje lis ta m i 
i chce pisać o mnie j akieś tam artykuł . Mam zamiar napisać 

mu, czyby „Sułkowskiego" n ie wystawiono w Pradze, ale do
piero, gdyby już był w ystawiony w W arszaw ie. 

4 czerwca 1913 

Dziś dostałem list z Teatru P olsk ieg.) w Warszawie od Szyf
mana z a larmem , że u l azała si ę w pismach wiadomość, że 

skończyłem dram a t pt. „Druh N apoleon a" i żebym go oddał 

do Teatru Polskiego na ulicy K arasia. Odpisałem, że to „Suł
kowski". W czora j pisa ł mi Mortk owicz, że oddał już rękopis 

Osterwie, ale t eraz w szystko zależy od Solskiego (wówczas re
żysera teatru Rozmaitości), który właśnie wyjechał na urlop. 
Osterwa ma do mnie napisać. To, że Solski został tam samo
władcą, nie jest dla mnie pomyślne. On nie wystawi tej rzeczy. 

19 października 1913 

Miałem list od Konecznego [krytyk t eat r alny] z zapewnie
niem, że „Sułkowski" będzie wystawiony w tym czasie i że m a 
mi zaraz Pawlikowski [dyrektor teatru krakowskiego] przysłać 
egzemplarz. Dekoracje robi malarz Jastrzębowski. 
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Żeromski do żony Oktawii 
23 października 1913 

Czytałem w jednym p1smie, że A . Grzymała-Siedlecki prze
szedł na kierownika t eatr ów rządowych w Warsza wie. Więc 
o wystawieniu tam „Sułkowskiego" nie ma co myśleć. 

15 listopada 1913 
Otrzymałem z teatru krakowskiego egzemplarz „Sułkow

skiego", a le z takim i skreśleniami i żądaniem przerobienia ca 
łego u twor u, że to się r ówna n apisaniu n owej sztuki. Było to 
nadto w tonie stańczykowskim z ironicznymi uwagami. Odpi 
sałem n a ośmiu wielkich s tronicach list do P awlikowskiego, 
wyłuszczając swój pogląd na tę sprawę. Myślę, że z ałego pro
jektu nic nie będzie. To jest w rogie środowisko. Wyszukują 

wad artys tycznych dla odtrącenia idei dla nich wrogiej. Dziś 
otrzymałem list od Bończy [L_ Bończa Stępiński - aktor i r e
żyser], k tóry je t zdaj e się przychylny tej r zeczy, ale nie mam 
już złudnej nadziei. Zresztą po ujawnieniu niechęci oto zenia 
tego tea tru - samo wysta\ ienie z mieniłoby się dla m nie w 
j aką napaść. 

(20 II 1915 ! Teatne Miejsk im lm. J . Słowackiego w K.r kowie ugrano I akt 
„Solk<>wsk iego" wraz z komedią s . Bogusławskiego „Opieka wojskowa"; 16 IV 
1917 - w K i jowie w reż. Osterwy, z dek. W. Drabika; 8 XI 1917 - w Warszawie 
w Tea trze Polskim w reż . L. Sotsklego I dek. s . SlhvińskJego) 

Żeromski do I. Chrzanowskiego 
19 grudnia 1917 

Dziękuję uprzejmie zanownemu P anu za łaskawe zwróce
nie się do m nie w sprawie wystawienia „Sułkowskiego" w tea
trze krakowskim. Zgadzam się na wystawienie tego niescenicz
n ego ż y c i o r y s u młodego P olaka, skoro S olski potrafił go 
(życiorys) przykroić do warunków sceny. Ktoś przyjezdny 
z Warszawy mówił m i, że ta zaimprowizowana sztuka w cale 
nieźle wypadła, aczkolwiek kry tycy - Loren towicze czynią mi 
zarzut, iż nie napisałem dobrej sztuki scenicznej, o co ani tro
chę się nie kusiłem. 

f.!S IX 1919 wystaw iono „S u lko ws kiego" we Lwowie w reż. F. Frączkowskiego 

dek. J. Wody1iskiegoj 

Depesza recenzentów lwowskich do Żeromskiego 

6 września 1919 
STEFAN ŻEROMSKI, ZAKOPANE. „SUŁKOWSKI" WSPANIALE WY
STA~NIONY. SUKCES DZIEŁA NADZWYCZAJNY. SPRAWOZDAWCY 
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TEATRALNI ŚLĄ WIELCE SZANOWNEMU I DROGIEMU PANU 
WYRAZY SERDECZNEGO HOŁDU I POZDROWIENIA. 

Depesza Michała Tarasiewicza [dyrektora teatru lwowsk iego] 
do Żeromskiego 

26 września 1919 
STEFAN ŻEROMSKI , ZAKOPANE. SZCZĘŚLIWY JESTEM, ŻE UDAŁO 
MI SIĘ PRZEDSTAWIĆ DZIEŁO PAŃSKIE, KTÓRE WYWARŁO 
WIELKKIE WRAŻENIE. W IMIENIU SCENY LWOWSKIEJ I SWOIM 
WŁASNYM ŚLĘ GORĄCE WYRAZY HOŁDU. MICHAŁ TARASIE
WICZ. 

(24 I 1921 - „Su lkowski" w Teatrze Polskim w Poznaniu; 1 VIII 1922 - w Tea
trze Miejskim w Łodzi; 2 V 1923 - w Teatrze im. Bogus.ławskiego w Warszawie 
z Osterwą w roli tytułowej. Odtąd postać Sułkowskiego na wiele lat zrosła się 

w !iwiadomości widzów z Juliuszem Osterwą. Dzieje sceniczne tego utworu po
toczą się jakby dwoma torami - jeden to przedstawienia z Sulkowskim-Oster
wą, który po całym kraju jeździł z tą rolą na gościnne występy, drugi to 
przedstawienia bez Osterwy.] 

·. 
Wł. Zawistowski do K. Czarnockiego 

1 maja 1923 

W środę Osterwa wystawia w Teatrze im. Bogusławskiego 
tragedię „Sułkowski" i sam gra w nim główną rolę w sposób 
niezrównany. 

(19 V 1923 - „Sułkowski" w Teatrze Polskim w Katowicach; 17 XI 1923 - w Tea
trze Rozmaitości w Warszawie, reż. P. Owerłło, dek. S. Kamiński. W roli tytu
łowej - J. Osterwa, Agnesina - Osterwina, Herkules III - L. Solski, zawilec -
s. Jaracz, d'Antraigues - W. Staszkowski, Venture - J. Chmieliński; wznowie
nie w 1924 ; 4 VI 1924 - „Sulkowski" w Teatrze Polskim w Wilnie, gościnnie 

J. Osterw a jako Sułkowski. 26 IX - „Sułkowski" w Teatrze Miejskim im. J. 
Słowackiego w Krakowie, reż. M. Jednowski, Sulkowski-ff. Rozmarynow s k i , 
Agnieszka Gonzaga - Z. Jaroszewska. 1926 - „Sulkowski" w Teatrze Miejskim 
we Lwowie; 1927 - w Teatrze Polskim w Katowicach; 1928 - 5 lutego premiera 
„Sułkowskiego " w Wiln ie z Osterwą w r oli tytułowej i w jego reżys erii.] 

Juliusz Osterwa do córki 

5 lutego 1928 

Podobno wypadło dobrze. Wystawa była znakomita. Ubio
rów takich jak nasze nie ma żaden teat r. Chyba Szyfman, 
a ja dotąd nie grałem Sułkowskiego w żadnym teatrze tak 
wystawionego jak u nas. Jedno mnie tylko martwi, że Mama 
nie grała Ksi żniczki. Teatr był przepełniony i słuchali w ciszy. 

(1929 - „Sulkowski" w Łodzi w Teatrze Popularnym z Osterwą; 1930 - w To
runiu; 1932 - w Teatrze im. J. Słowackiego w reż. J. Osterwy, który został 

dyrektorem tego teatru, w roli tytułowej - Osterwa, w roli Księżniczki -
z. Jaroszewska. 1934 - „Sułkowskiego" wystawiają: Teatr Polski w Katowicach 
i Teatr Polski w Poznaniu; 1936 - z.7 listopada „Sulkowski" w Teatrze Polskim 
w Warszawie, w reż. i w roli tytułowej J. Osterwa.] 
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J. Osterwa do T. Białkowskiego 

21 listopada 1936 

Teraz pracuję nad „Sułkowskim". Premiera 27 b.r. Przera
biam go gruntownie w sensie nowy ch środków artystycznych. 
Zdzieram doszczętnie patos i dobywam jak najgłębszą prawdę. 
I innych po tej drodze prowadzę, idą chętnie, ale dotąd mieli 
inne metody pracy, więc się trochę męczymy. 

(W okresie 1939-45 „Sułkowski" wielokrotnie grywany był we fragmentach 
w tajnych lokalach w Warszawie i teatrach obozowych.] 

Przed r uk z: Stefan Żeromsk i„ Kalenda rz tycia t twórczo ścł , opr. s . Kas z t e
l o w i c z l s „ E il e, Kra ków J 961, oraz A. M i a n o ws k a, „su1k:owskt" Stefa
na żeromsktego na scenach polskich, K raków 1972] 

Ilustr a cja do Rozdziobią nas k ruJd , w r o n y. „ (olej ), którą podobno malowal 
2:e rornski wraz z zoną Oktawią . 
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Aleksandra Mianowska · 

POWRÓT „SUŁKOWSKIEGO" PO LATACH 
OKUPACJI 

Nowy okres w dziejach dramatów Żeromskiego rozpoczyna się po 
drugiej wojnie światowej. Rzecz dziwna, samorzutnie, w większości 

wypadków, powracające do aktywności teatry polskie sięgają po Wy
spiańskiego albo Żeromskiego. Prowadzony przez kapitana Jerzego Wal
dena Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze wystawił Sułkowskiego 

10 kwietnia 1946 roku w reżyserii Mariana Godlewskiego, scenografii 
Stanisława Jarockiego, z muzyką A. Markiewicza i „doskonałą grą 

kwintetu: Stanisław Bryliński, Marian Godlewski, Janina Piaskowska, 
Władysław Staszewsk i, Kazimierz Dejmek". Z okazji uroczystości „Trzy
mamy straż nad Odrą" Teatr Jeleniogórski jeszcze w tym samym mie
siącu wystąpił gościnnie w Szczecinie, pokazując obok Zemsty i Leka
rza mimo woli - Sulkowskiego, który „osiągnął sukces kasowy i frek
wencyjny". 

W dwa lata potem Sulkowski został wystawiony również na Dol
nym Śląsku, we Wrocławiu, na otwarcie sezonu 1948/49. Było to zasłu
gą dyrektora, tego samego Jerzego Waldena. Tym razem on sam reży
serował przedstawienie z muzyką Kazimierza Wiłkomirskiego i w opra
wie scenograficzne j Aleksandra Jędrzejewskiego i Wiesława Lange. [ ... ] 
Premiera miała miejsce 25 września 1948 r. W roli tytułowej debiuto
wał „bardzo szczęśliwie" Stanisław Zaczyk. 

W 1949 r . - Teatr Miejski w Bydgoszczy po upaństwowieniu go roz
począł swą działalność ambitnie od Sulkowskiego, Podobnie, w tym 
samym roku, istniejący od 1936 roku Teatr w K aliszu fakt przemiano
wania go na teatr państwowy , pod dyrekcj ą Bohdana Proskurnickiego, 
uczcił d aj ąc na otwar cie Sulkows kiego w reżyseri i Scibora. 

P o J eleniej Górze, Wro cławiu , Bydgoszc;r.y , Ka liszu dopiero w 1951 
r ok u dotar ł Sulkowski znowu na scenę warszawską , w reżys r ii Leona 
Schillera, scenografii Jana Kosińskiego, z muzyką Zbigniewa T urskiego. 
z Andrzejem Szczepkowskim i Ireną Kras n owiecką - w rolach głów 

nych. 
Przedstawien iu temu w piśmie „T atr" Aug ust Grodzick i poświęcił 

obs2er ne omówienie. Taka wypowiedź na łamach oficjalnego pisma 
teatralnego spełniała n ie tylko funkcj ę zwykłej recenzji, ale była próbą 
zrew idowania samego utwor u z punktu w idzenia wyma ań ideologicz
n eh roku 1951, zrewidowania inscenizacji przedwojennych, a tym sa
mym nie tylko rozstrzygała o przydatności sztuki w repertuarze, ale 
również sug rowała jej kształt sceniczny na przyszłość. ( .. . J „Sułkow 

ski" w Teatrze Narodowym w Warszawie uzyska ł ponad sto przed
s tawień . 

W 1952 r. z końcem lutego, Teatr im. J a racza w Olszty nie-Elblągu 

wystawi ł Sulkowsk iego w reżyserii Milskiego, w oprawie scenograficz
ne j J. Zboromirskiego. [ . . . ] 

Od 1952 do 1957 Sullcowskt w ogóle n ie był grany. To nie dowód, 
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S lanlslaw Zaczyk w r oli Sulkowskiego. Teat r Polski we Wrocławiu , 19 18 

że przestał v.rywoływać zainteresowanie, i nawet nie wina teatrów, 
a raczej panuj ącego w tym okresie kierunku polityki k ulturalne j. 

W 1957 r . Teatr Wybrzeże wybrał Sulkowskiego na uroczystość dzie
sięciolec ia swej sceny. Sztukę ra no inscenizacji i reżyserii Tadeusza 
Żuchnięwskiego , z Marianem Gamskim w roli Sułkowskiego i Księż
niczką w wyk onaniu Marii Chodeckiej, k tóra pned pięciu laty grała 
tę rol w Olsztynie. 

Przez nast;:;pne trzy la ta Sulkowsk i nie ukazuje się na scenie. Przy 
czyn należy szukać w zachłyśnięciu ię teatrów po 1957 r . możliwością 
wystawia nia sztuk z repertuaru zachodnioeurope jskiego, nieobecnego 
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niemal dotąd na naszych scenach, nie mówięc już o pewnych trud
nościach w inscenizacji „Sułkowskiego", zwłaszcza dla mniejszych tea
trów, płynących z wieloobsadowości sztuki, i to w rolach męskich, oraz 
z konieczności posiadania w zespole aktorów zdolnych udźwignąć role 
Sułkowskiego i Księżn iczki. 

Dopiero rok 1960 przyniósł dwie inscenizacje Sulkowskiego: jedną 
w Teatrze Ziemi Opolskiej, drugą w Teatrze im. Osterwy w Lublinie. 

W Teatrze Ziemi Opolskiej reżyserował sztukę Marian Godlewski, 
oprawę scenograficzną dał Jerzy Torończyk, rolę Sułkowskiego grał 
Winicjusz Więckowski, rolę Księżniczki dublowały: Anna Danys i Jani
na Utrata. [ .. . ] 

Teatr im. Osterwy w Lublinie o1worzył sezon Sulkowskim w reży

serii Jerzego Rakowieckiego i scenografii Jerzego Torończyka, ze Sta
nisławem Mikulskim w roli Sułkowskiego i Zofią Bujak w roli Księż- • 
niczki [ .. . ] 

Inscenzacja Jerzego Rakowieckiego z wprowadzeniem narratora 
i zlikwidowaniem właściwego finału wyzwoliła falę tzw. pomysłów re
żyserskich . I tak scena „najściślejszej ojczyzny" - Teatr im. Żerom
skiego w Kielcach - Radomiu wystawił po raz pierwszy dopiero w 1962 
Sulkowskiego, z zastosowaniem „nowego klucza inscenizacyjnego". Klu
czem tym reżyser przedstawienia, Zbigniew Stok, zrobił (dosłownie) 

szablę Sułkowskiego, „tę spod Zelwy". Ona jest symbolem rewolucyj
nych idei w rozmowie z legionistami i na zebraniu władców Wenecji, 
i w ro=owie z Księżniczką. Szablę, a nie strzęp munduru, wnosi w fi
nale Zawilec ze słowami: „ta spod Zelwy", i składa przed Napoleonem. 
Po myśli tego „może trochę nazbyt dydaktycznego nurtu" - jak zauwa
żył sprawozdawca (Ki) - przedstawienie było przygotowane konse· 
kwentnie i z widoczną starannością. [ ... ] 

Setna rocznica urodzin Żeromskiego skłoniła dwa teatry do wysta
wienia Sulkowskiego: Teatr w Szczecinie i Teatr im. Węgierki w Bia
łymstoku, który z hołdem oddanym pamięci Żeromskiego połączył uro
czystość 20-lecia swego istnienia. 

Reżyserem szczecińskiego przedstawienia był Jerzy Kreczmar [ . . . ) 
Sulkowski szczeciński został przyjęty przez publiczność jak najlep ie j 
i stał się skucesem Teatru. 

Teatr im. Węgierki w Białymstoku w ramach uroczystości swego 
dw udziestolecia, obchodzonych w dniach 19 i 20 grudnia 1964, wysta
wił Sulkowskiego w reżyserii Jerzego Zegalskiego i scenografii Teresy 
Ponińskiej oraz Olgierda Truszczyńskiego. 

Pamięć Żeromskiego uczciło jeszcze Gdańskie Studio Rapsodyczne 
programem, w którego skład, oprócz fragmentów Róży i Turonia, wcho
dziły również fragmenty Sulkowskiego, powiązane intermediami w opra
cowaniu Tomiry Łepkowskiej i scenografii Adama Krassowskiego. Ca
łość reżyserował Tadeusz Byrski. Prasa gdańska uznała wieczói: ten za 
wielce udany. 

w 1966 wystawiły Sulkowskiego Teatry: Polski w Bydgoszczy i Slą

ski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. [ ... ] 
w styczniu 1966 odbyła się premiera Sulkowskie go w Katowicach, 

w Teatrze śląskim im. St. Wyspiańskiego, w reżyserii i inscenizacji 

Józefa P ary, wspar tej konsultacj ą d ramaturgiczną Augusta Grodzickie
go, w oprawie scenografi cznej Wiesława L ange i z muzyką Adama Wa
laci11skiego. Przedstawienie to miało równ ież narra tora, k tóry przed 
1 ażdym obrazem wypowiadał „opi ową i faktograficzną część tekstu 
z mocno określonych didaskaliów" - według opinii Tadeusza Kudliń
ski go - ograni czo ny ch „do szczegółów zby t lakon icznych". 

Zdaniem J ana Zygm unta J akubowskiego, inscenizacja katowicka od
cz ·tała Sulkowsk i ego w n a jtrafniejszy sposób - „jako dramat-dyskusję 

ideową , z uwyp ukleniem patriotycznych i społeczny ch par tii sztuki". [ . . . ) 
Z dwu aktorów grających rolę Sułkowskiego (H enryk Mar uszczyk, 

J ózef Para) Para dał rolę 11wewnętrzn ie skupioną i pozornie chłodną, 

o rzadkich błyskach namiętnośc i r efo rmator a , gaszonych trag icznym li
r yzmem" (Kudliński), mówił tekst Żeromskiego „wyraz iście, klarownie, 
bez nadmiernego patosu, wydobywając właśnie dyskursyw ne elementy 
swojej roli" (Jakubowski). J . Chełmicki nie demonizował roli d' n t ra i
guesa, ale grał ją z przekonaniem o własnych racjach - s twierdzał 

Kudliński. Co najważniej sze - zdaniem J akubowskiego - Żeromski 

przemówił z katowickiej sceny w sposób czy sty, autentyczny i głęboko 

przejmujący; Kudliński dodawał: „przedstawienie komunikatywne, wy

kończone w szczegółach i utrzymane w jednolitym stylu, zdradzało 

tylko niekiedy skłonność do pr zer ysowania". [ ... ] 
Jest zastanawiające, że od Schillerowskiego pr zedstawi ni a w 1951 r. 

do 1967 żadna ze scen warszawskich ani krakowskich, a więc dwu 
ośrodków przodujących w naszym życiu kulturalnym, nie zdobyła się, 

nawet z ok&zji setnej rocznicy urodzin Żeromsk iego, na wystawienie 
Sulkowsk iego. Być może , że kierownicy dużych teatrów bardziej dba j ą 

o względy obsadowe i jeśli nie mają doskonałej obsady aktorskiej , wolą 

nie ryzykować swego prestiżu z zespołem słabszym. [ ... ) Tymczasem 
Sulkowski jest obok Róży najcelniejszym dramatem Żeromskiego, z tym , 
że o ile problematyka Róży wiąże się najściślej z naszą historią , Sul
kowski jest aktualny w każdej szerokości geogr af icznej i na dzisiaj . 
Bowiem obok mocnego niewątp liwie wątku społeczno-narodowego wno
si szer eg zagadnień filozoficzno-m oralnych. Do zagadnień filozoficzno
-mora lnych należy zaliczy ć tak często ostatnio poruszany pr oblem m o
ra ln ośc i w polityce, problem władzy, problem odradzających się „ceza
r yzmów", zagadnienie stos un ku jednostki do mas, a j eśli tego byłoby 
jeszcze za mało, jest problem ludzkiego losu, konieczności wyboru , jest 
jeszcze od wieczna „tragedia męża i niewiasty'', k tóra będzie zawsze 
i wszę dzie zrozumiała . 

A jeśli nawet pod naporem tych właśnie zagadnień załamuje się 

sceniczność utworu, to pamiętajmy , że załamuje się scen iczność u ta
lof'la przez estetykę dziewiętnastowieczną , a wiek dwudziesty, nie bez 
zas ługi Pirandella, przerzuc ił ciężar ga tu nkowy dr am a tu z akcji na 
słowo, na to, co człowiek ma do po wiedzenia o wydarzeniach i o wła 

snym losie. Stąd wolno mniemać, że czas Sulkwskiego nie przeminął 
i nie pr zeminje. 

(Aleksan dra Mian owska , „ Sullwwski" 
St efana żcro ms1dego na scenach. poL
sldch. Kraków 1972! 
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ROZBIOR REWOLUCJI FRANCUSKIEJ I JEJ NASTĘPSTW 

Na próżno potwarz usiłuje przedstawić nas jako popleczni
ków naszego wodza; skutki zadadzą fałsz temu nierozsądnemu 
twierdzeniu. Kto sze.§ć lat walczy dla celu tak jasno wytknię
tego jakim jest wolność, nabywa zwykle dość taktu, aby roz
różnić moment, w którym zabiegi przestając mieć związek 

z ~zeczą publiczną, stają się wyłącznie użyteczne jednostce. 
Nieufność jest własnością dusz słabych, człowiek wolny i od
ważny nie ogranicza wcale swego zaufania; liczy na siebie, gdy 
przyjdzie karać zniewagę prawa, a wszakże ramiona nasze na
wykły karać tyranów. 

Usiłują także przedstawiać nas jako żołnierzy chciwych, pra
gnących nieustannie wstrząśnień i nieładu. Aby zniszczyć to 
podejrzenie, rozbierzmy uczucia, które charakteryzują nasze 
wojsko. Oddalenie osłabiło w ludziach składających je wszelką 
osobistą niechęć; nawyknienie. do nieustannej walki z niebez
pieczeństwami za szczęście spokoju drugich oswoiło ich z bez

· interesownością, a przeszłość dla nich byla tem więcej natlcza
jącą, iż nie zostawiła im czasu do wtajemniczenia się w ową 
zgubną naukę fałszowania istotnego znaczenia rzeczy, aby szko
dzić; wypadki same daly im naukę doświadczenia. Zaufanie 
jakie mają dla wodzów, którzy im wskazali drogę do zwycięstw 
i wolności, usuwa od nich zbrodnie mogące zrodzić anarchię; 
znają oni iepiej niebezpieczeństwo spuszczania się na owych 
ludzi, którzy podnoszą przez rachubę wartość zasad przyję

tych; słowem, na owe istoty drżące, których Robespierre aby do
sięgnąć, szukać musiał w piwnicach lub na galerach. Odtąd 

żołnierze nasi są już owemi jednostkami, które gromadzą się 

dobrowolnie do kadr karności wojskowej, aby się tam nauczyć 
bronić swych ognisk domowych; lecz są to waleczni wojowni
cy, którzy odzyskują swe prawa obywatelskie, żądając w na
grodę swych licznych zasług prawa początkowania w wyborze 
środków, któremiby szczęście wspólne umocnić bylo można. 

Gdyby nieszczęścia grożące Francyi stały się tak nagłemi, iz 
tylk o same ramiona nasze mogłyby ją ocalić; gdyby patryoci 
dziś z kraju wydaleni nie mogli wrócić do niego bez nas; gdyby 
emigranci zalewać chcieli Francyą; wówczas przerzucimy się 

lotem orla przez góry, dzielące nas od ojczyzny. 
W nijdziemy do Francyi z konstytucyą w ręku, i tylko pod 

zasłoną tych praw obywatele jakiejkolwiek opinii znajdą schro
nienie; będziemy się starali przekonywać, nie prześladować; za-
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JÓZEF SUŁKOWSKI 
portret A. Brodowskiego 

wezwiemy wszystkich do używania spoczynku i pokoju, gdyż 
pilno nam podzielić się tem szczęściem zgotowanem pracą na
szą nawet przeciwnikom naszym; uderzymy t y lko w owe ka
sty , które rzeczpospolita potępiła w pierwszej zaraz chwili 
swego istnienia. Cnoty staną na porządku dziennym! lecz n ie 
w taki sposób, jak to było w owych czasach strasznych, kiedy 
skutki postrachu (terroryzmu) stawały w tak śmieszny sposób 
w sprzecznośc i z owym głosem ludzkości: „Cnoty staną na po
rządku dziennym!" gdyż głęboko przekonani jesteśmy, że 
ujarzmiając reakcyą, otwiera się drogę do spokojności. 

Lecz gdyby mimo tego n iezgwalconego poszanowania dla pod
staw naszej wolności ludzie przewrotni poważyl i się na nie na
stawać, chorągiew trzyk olorowa, powiewająca na szczytach 
Alp, stanie się przepowiednią ich śmierci. T en m iecz, k tóry 
upokorzył Europę, błyśnie jak piorun! i Francya zostanie 
opuszczoną z tych istot złowieszczych, które gra losów nie
powinna była nigdy wydobyć z nicości. 

Józef Sulkowski 
[Pam!ęt?1tkł z ośmnastego wteku, t . IV, Poznań 1884] 
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Tadeusz Żeleński-Boy 
„SUŁKOWSKI" ŻEROMSKIEGO 
Są pisarze i tematy, wobec któr ych raczej jest się skłonnym 

pochylić zoło niż zapuszczać się w kry tyczne analizy. Sulkow
ski Ż romskiego to nie jest ,sztuka" napis~na dla teatru i którą 
by miarą teatru można mierzyć; to jedna stacja w t ej Golgo
ci , którą gorący duch jego przebył , wędruj ąc przez na j tra
giczniejsze morn nty naszych dziejów. Sułkowski to jeden 
z tych stu dramatów, które się czają w tekście Popiołów. Nie 
ma chyba pisarza , k tóry by był takim czarownikiem w wywo
ływaniu upiora przeszło · ci, który by z taką mocą i przenikli
wością zdolny był zajrzeć mu w ślepia, co Żeromski w Popio
łach. I oto zapragnął jeszcze raz przeżyć tę tragedię duszy pol
skiej, rozgrywającą się pod obcym niebem, w obcym mundu
rze, w bezsenne noce przy biwakach; zapragnął skupić ją 

w najszlachetniej szym 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 epicznego materiału, który 
tkwi w tym temacie, tę mgławicę idei, uczuć i fak tów będącą 
dra matem ówczesnej Europy, i na jego tle dopiero dać dramat 
Polski, wyrażony w dramacie osobistym człowieka . Scena może 
tu dać jedynie obr a z y, stwarzające niezapomnianą wizję 
plastyczną tego, czego historyczna i dramatyczna koncepcja 
była w n s j uż gotowa, choćby dzięki Popiołom. 

Tak uczynił Ż romski w obrazie Sułkowskiego pierwszym 
i ostatnim. P ierwszy to te Bartk i i Maćki biwakujące pod We
roną i gwarzące Cudownie prostym językiem O SWO)eJ chłop
sk iej i polskiej doli Ostatni to ten obraz rozgrywający się na 
dziedzińcu pałacu w Kairze przed taj emniczym posągiem Izy
dy, która przygląda się kamiennymi oczyma tym F rancuzom, 
co przyszli tu bić się za wolno · ć Francji i Polakom, walczą 
cym tu za wolno·' P olski.. . Te dwa obrazy to kom entarz sce
niczny do Popiołów, którego wrażenie pozostaje niezatarte. 

'ł! t rzech środkowych obrazach zaciążył - tak m i się wy
da]e - na d Żeromskim konwenans sceny [ ... ] Gdy w powieści 
dzięki nieograniczonej szerokości ram dramat dziejowy osnuwa 
się w naturalny sposób dokoła przeżyć działaj ących osób, tu 
następuje niejako pojedynek: czy dramat dziejowy będzie je-
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dynie tłem dla dramatu osobistego, czy też dramat osobisty 
formułą sceniczną dla roztoczenia dramatu dziejowego. Dla obu 
m iejsca nie m a; wtłoczone oba w ramy tych aktów żyją jedy
nie półżyciem. Miłość Sułkowskiego i księżniczk i Gonzagi u u
wa na drugi plan to, co jest istotą tej tragedii; sama zaś ta mi
łość pozostaje - mim o kilku pięknych akcentów, jakie dał jej 
poeta - miłością teatralną ... [ . .. ] 

Ta księżniczka mantuańska - fikcyjna oczywiście - m 
oprócz snów poety inne jeszcze parantele. Wiemy, jak bardzo 
Żeromski był pod urokiem Stendhala, jak mocn o przeżył Czer
wone i czarne, Pustelnię parmeńską. I ta jego Iantua l eży nie
daleko Stendhalowskiej Parrń ' czy Mediolanu, gdzie wielk ie 
damy włoskie w objęciach młodych oficerów ar mii Bonaparte
go nawracały się na wiarę republikańską. Księżniczka Agniesz
ka Gor.zaga ma w żyłach krew tych szlachetnych lwic, ale zła
godzoną jakby sentymentem i niewinnością polskiej dziewczy
ny. „Gonzaga de Smugoń". To jej da je odrębny wdzięk. 

Ta sama idea, która doprowadza do przyj emnej temperatury 
wyobraźnię księżniczki , rozpala do białości m ózg Sułkowskie

go. Mózg •tego sztabowego oficera, ad"utanta gen rała Bona
parte, jednego z najzdolniejszych jego oficerów, pracuj e z nie
naganną - zbyt nienaganną - logiką , z ową logiką idącą j uż 

po krawędzi szaleństwa. Sułkowski, który w dwudziestym roku 

Mapa k a mpanii włoskiej apoleoua tl9S- 1197 
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życia pisał Ostatni głos wolnego obywatela, gdzie domagał 

się - w r. 1791 - uwłaszczenia chłopa i równości stanów, 
Sułkowski żołnierz pierwszych walk o niepodległość, tłumaczy 
sobie rewolucję francuską na język swoiście polski. Przykład 
Włoch, oswobodzenie Mediolanu, zwycięskie sztandary rewo
lucji biegnące od miasta do miasta, czyż nie każą nieżłomnie 
wierzyć, że ta droga wiedzie do Polski? Gdy padną trony, a po
wstaną ludy , czyż nie będzie dla polskiego ludu wśród nich 
miejsca? 

I tragedia Sułkowskiego rozgrywa się w jego mózgu. Na ten 
rozżarzony mózg pacia kropla zimnej wody, od której mąci się 
on jakby mgłą. Zetknięcie się z zimnymi rachubami polityki, 
utrata wiary w bożyszcze, z którego czerpał swą siłę . Momen
tem tym - przehandlowanie oswobodzonej Wenecji przez Bo
napartego Austriakom, świadomość, że jego własne myśli 

a myśli i zamiary uwielbianego wodza rozchodzą się. Sułkow
ski próbuje w duchu oderwać się od niego, ale ta operacja jest 
dla jego mózgu śmiertelna. Logika jego szła pei krawędzi sza
leństwa, kiedy wierzy w ówczesnej Europie w nieograniczoną 
i zaraźliwą ekspansj ę r ewolucji; obecnie rzuca się w tę otchłań, 
kiedy już nie korzystać z wypadków, ale kierować nimi pragnie 
w swoim śnie na jawie ten P olak; kiedy wrogom Bonapar.tego, 
potwierdzającym niezbicie jego podej rzenia, odpowiada tą zdu
miewającą spowiedzią : 

„Pójdę za nim krok w krok. Wesprę, lecz i zmierzę każdy 
jego czyn „. A gdyby w istocie zdradził świętą sprawę i wolę 
wyzwolonego ludu Francji„. nie kto inny, tylko ja wydrę mu 
z rąk scep trum, zerwę z czoła diadem, skruszę jedno i drugie, 
i stanę sam na czele wojsk r ewolucji, bo we mnie nie m a 
zdrady. Jak burza rzucę się na waszych mocodawców, pójdę 
przez Europę do Polski, i wydrę ją z niewoli..." 

O biedny rycerzu! Gdyby n ie porywająca prawda i siła uczu
cia w tych majaczeniach, byłażby kiedy pocieszniejsza bufo
nada ? Bo jakże to? więc on, P olak, uczyni się arbitrem woli 
francusk iego ludu, obali (czym?) zwycięskiego wodza, aby na 
czele wojsk francuskiej rewolucj i iść ... wyzwalać Polskę? Nigdy 
sławny „słoń a kwestia polska " nie miał patetyczniejszego wy
razu . Żeromski genialnie - choć może bezwiednie - pod
chwycił tu tragiczny komizm tkwiący n· eraz w patr iotycznym 
egocentryzmie najlepszych Polaków. I .i akiż związek między 

kwestią polską a sprawą ustroj ową Francji? Wręcz przeciwnie, 
osobliwym paradoksem, j eżeli k to mógł pomyśleć o odbudowa-
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n iu Polski i potrzebować jej, to imperializm cesarza Nepoleona; 
generał Bonaparte, wierny sługa republiki, nie poświęciłby 

może Polsce ani jednej myśli ... 
Sułkowski .idzie z Bonapartem do Egiptu. Ale już przestał 

w niego wierzyć. To już zbyt okrężna droga do Polski - tępić 

Beduinów, zdobywać ich miasta„ .. Od chwili gdy walka straci
ła dla niego jedyny sens, Sułkowski żyje jakby w innym wy
miarze - to już człowiek umarły. Smierć nie ma nic, co by 
mogło przerazić tego poetę przy szpadzie, k tóry zaj rzał w oczy 
sfinksom i wyczytał w nich nicość wszystkiego. Sułkowski 

w Egipcie to Hamlet z czaszką Yorika - chwila zadum y przed 
spełnieniem się losu. I jemu jak Hamletowi, lcs rzucił n~ młode 
barki zbyt ciężkie brzemię. 

Jak zginął - czy po prostu w bitwie, jak tylu innych? Czy 
sam szukał śmierci, straciwszy wiarę w sens swego życia? Że
romski - dość dyskretnie zresztą - zdaje się przyjmować 

wersjl ę legendy, wedle której Sułkowski zginął z woli Bona
partego. Legendzie tej dała wyraz biografia pióra de Saint-Al
bin, pisana w r. 1832, gdy heroizm polski był w modzie, a Na
poleon ml'}iej. Bonaparte, jakoby zazdrosny o talenty Sułkow
skiego, przerastające własny jego geniusz, lub też obawiając 

się jego przenikliwego a sądzącego wzroku, wysłał go w Kairze 
z umysłu na pewną śmierć, żegnając go w dodatku wschod
nim gestem, którego niezawodna i skuteczna wym owa ozna 
czała: „Idź i zgiń!" Zdaje się, że już nikt nie bierze serio tej 
wersji, mile głaszczącej niegdyś nasze ambicje narodowe, 
a przeceniającej może rolę i znaczenie bohaterskiego adiutan
ta. Ale Żeromski miał prawo i rację ją przyjąć , skoro uczynił 
z niej wspaniały symbol. ów strzęp skrwawionego munduru , 
który salutuje Bonaparte, to całe kilkunastoletnie dzieje pol
skich nadziei związanych z Napoleonem, to Samosierra i San 
Domingo, i Moskwa, i Elstera. To zarazem obraz sceniczny, 
dla nas jeden z najpiękniejszych, jakie istnieją, niezapomni ny. 

(T. że I e ń s k I - B o y, FltTt z Melpom e
nq, wieczór IV, oraz Krótkie sp!ęc!a, 

żeromskt „ Sulkowski"] 
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Marian Brandys 
OFICER NAJWIĘKSZYCH 
NADZIEI 

Is tnieją pewne dane, pozwalające twierdzić, że już w pierwszych 
latach Sejmu Wielkiego Józef Sułkowski nie ustępował w radykalizmie 
społecznym naj bar dziej lewym kołłątajowcom . [ ... ] Jego radykalizm 
spale zny - czerpiący niewątpliwie natchnienie z pism Jana Jakuba 
Rousseau - wybuchnął z całą mocą w traktacie politycznym pt. 
Ostatni głos obywateLa polskiego, który napisał pod świeżym wraże
niem uchwalonej przez Sejm Konstytucji Majowej. W dniach kiedy 
cała szlachecka Warszawa wiwatowała na cześć twórców Konstytucji, 
pisał: „Czemuż nie mam pióra Tacyta, aby rozwinąć cały wątek tajn ie 
uknowanego spisku przeciw ojczyźnie mojej! Aby odmalować obrzy
dliwy charakter tych ludzi, którzy z zimną arystokratyczną krwią za
bijaj ą Polskę 1 " Umiarkowane reformy szlacheckiego sejmu całkowicie 

zawiodły młodego maksymalistę, wsłuchanego w odgłosy rewolucji 
francuskiej. Szcz gólnie go rozgniewało wprowadzenie zasady dzie
dzicznośc i tronu i powołanie na następczynię po Stanisławie Auguście 
saskiej infantki. „Oto wynik tak zwanej rewolucji! - ironizował rze
kom y prawnuk naturalny Augusta II na temat jego legalnej prapra
wnuczki. - I dla kogóż to, waleczni Polacy, pragniecie wylewać k rew 
swoją?! Czy chcecie wylewać ją, aby utrwalić posag jednej dziewię

cioletniej Saksonki, której szczęśliwy małżonek ma się stać panem 
waszym - i którego potomkowie będą chętnie przyjęci przez waszych 
odwiecznych gnębicieli?" 

Zarzucał Konstytucj i, że nie doprowadziła do zrównania praw 
wszys tkich obywateli i że zapomniała całkowicie o chłopach. Z obu
rzeniem odpi rał tezę jej autorów, jak oby stan wiejski trzeba było naj
pierw oświecić, a dopiero potem dopuścić go do używania wolności. 

Wszystko przemawia za tym, że ta przesadnie ostra krytyka pierwszej 
narodowej konsty tucji nie została ogłoszona publicznie. Na szczęś cie 

dla autora! Bo inaczej nie dostałby chyba w grudniu 1791 roku tak 
długo wyczekiwanego awansu n a kapitana. A awans przyszedł w samą 

porę. W k ilka miesięcy p źn i ej najmłodszy kapitan r egim entu Działyń

skich ruszał na zełe swe j k ompanii na fro nt litewski, aby własną 

piersi ą bronić przed magnacką r akcją i obcą przemocą tej tak ostro 
skry tyk owanej przez siebie Ustawy Ma jowe j. 

P ierwsze pogłoski o petersburskich zabiegach targowiczan i o groź
bie wkroczenia wojsk in terwency jnych nadeszły do Warszawy w rocz
nicę uch walenia K onstytucji. Dzień ten obchodzono niezwykle okazale. 
Program przewidywał między innymi: uroczyste posiedzenie sejmu, 
przejazd kr ólewski przez miasto oraz wmurowanie przez króla k amie
nia węgielnego pod budowę pamiątkowego kościoła . [ ... ] 

Nazajutrz po uroczystościach 3 Maja padł pierwszy grom. Król 
pruski Fryderyk Wilhelm II - uważany za sprzymierzeńca stronnic
twa konstytucy jnego - powiadomił rząd polski oficjalną notą, że 
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Arm ia włoska 

j eś li P olacy zamierza ją bron ić orężem Konstytucj i, n i powinni liczyC: 
na pomoc Prus. W kilkanaście dni po tem caryca Ka tarzyna II -
„Najjaśni jsza Gwarantka" swobód m agnackich - rozkazała swym 
woj skom wkroczyć w granice Rzeczypospolitej. 

Krótka rozpaczliwa wojna 1792 roku dopełnila r ozczarowai1 naszego 
bohatera. w późniejszym opisie kam panii litewskie j z właściwą sobie 
pasją oburza się na k ompletne nieprzy.,.otowanie kraj u do obrony i na 
rażącą n ieudolność w odzów. To pierwsze dziełko wojskowe Sułkow 
skiego - oparte na własnych doświadczeniach i pełne patr iotyczn go 
b ólu - ujawnia n ieposp olite ta lenty urodzonego dowódcy i taktyka. 

Skromny kapitan jednostki li niowej ogarnia wzrokiem cały teatr 
wojny, zna świetnie nastroje oficerów i żołnierzy , analizu je drobiazgo 
wo błędy każdego rozk azu i każdej operacji, strategicznym koncep
cjom najwyższych nawet dowództw potrafi przeciwstawić własne roz-

iązania strategiczne. 
Nie były to talenty tylko teoretyczne. Za swój ud ział w obronie 

mostu na rzece Zelwie otrzymał Sułkowski pierwszy tej kampanii 
krzyż Virtuti Mili tari i został przedstawiony do aw ansu na m ajora. 
Dowódca korpusu, generał Michał Zabielło, pisał o nim w liście do 

króla: 
„Kapitan Sułkowski na czele strzelców służył ... pełen brawury 

i zdolnośc i. W ostatniej rozpra wie... zatrzymał i odrzucił od mostu 
więcej niż 400 kozaków trzydziestoma strzelcami. Zawsze się naraża. 
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Oficer ten młody, bardzo świetny na wojnie i daje największe na
dzieje. [„.] 

W końcu lipca 1792 roku dotarła do wojsk litewskich hiobowa wieść 
o przystąpieniu króla do Konfederacji Targowickiej. Wśród żołnierzy 

i oficerów począł się szerzyć zamęt, obrzucano się wzajemnie oskarże

niami i pode jrzeniami, ni.kt nie był pewny swego lo'su. 
Wówczas to Sułkowski powzią ł projekt zrewoltowania armii i doko

nania zamachu stanu. Wspólnie z innymi radykalnie nastawionymi ofi 
cerami przystąpił do przygotowania akt.u re-Konfederacji i zbierania 
podpisów. Ale projekt musiano zarzucić, gdyż nadeszła wiadomość, że 

Wojska Koronne podporządkowały się rozkazom króla. 
Boha te r znad Zelwy powrócił do Warszawy. Król, ostrzeżony o jego 

rewolucyjnych poczynaniach, a wa nsu na majora nie zatwierdził. Stoli
ca była okupowana przez armię in terwency jną. Targowica zjednywała 
sobie zwole nn ik ów dostojeństwami cywilnymi i wojskowymi. Pod 
kw aterami zdrajców pełniły wartę obce posterunki wojskowe. Wśród 

patriotycznych oficerów panowały nastroje krańcowego przygnębienia. 

Ks. Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko podali się do dymisji. 
Wielu starszych oficerów poszło w ich ślady. Józef musiał ukryć pod 
mundurem swój krzyż Virtuti Militari gdyż dowództwo targowickie 
zabroniło noszenia odznaczeń z ostatniej wojny. [.„] Zrozumiał, że nie 
ma co już robić w Warszawie. Ponieważ uzyskanie oficjalnego zwol
nienia z wojska by ło dla młodszych oficerów rzeczą niezmiernie trud
ną, począł zabiega ć - przy pomocy swego kolegi mjr Suchodolca -
o urlop zdrowotny do zagra nicznych „wód". Postanowił uciec do Fran
cji, tam gdzie s ię dopełn iały zmiany, których na próżno oczekiwał od 
polskiej rewolucji majowe j. 

Jesienią 1792 roku opuścił Warszawę i przez Wiedeń wyjechał do 
Paryża. [„.] „Wziął od posła fra ncuskiego najlepsze zaświadczenia i re
komenda cye do Konwencyi w Paryżu ; z tern wyjechał.„" [Suchodolec] 
[„ .] Przyjech ał do Paryża na przedwiośniu 1793 roku. [„.] Stolica rewo
lucji nie przyjęła Sulkowskiego gościnnie. Wiosną 1793 roku Francja 
przeżywała okres wyj ątkowo trag iczny. Wskutek zdrady głównodowo
dzącego generała Dumour ie:rn za łamała się zwycięska ofe nsywa \VOjsk 
rew olucyj nyc h. Armie k oalicji znow u maszerowały na Paryż, grożąc 

nieubłaganą zemstą „królobójcom ". W Wandei wybuchło kr wawe po
ws ta n ie r ojalistyczne. Kraj był wyniszczony, skarb pusty, pieniądz bez 
wartości. Miastu groził głód i bez.robocie. W Konwencji trwała zacięta 

walk a międ zy prawicową Żyrondą a le wicową Górą. Głodną wzburzo
ną ulicą rządziło skra jne stronnictwo „Wścieklych" . [„.] Ta ciężka sy
tuacja ogólna podnieca ła - jak to zwyk le bywa - wrogie nastroje 
przeciwko cudzoziem com, bez względu na ich p r zekonania polityczne . 
Odnosiło się to także do Polaków. [.„] 

Te pierwsze mie siące p oby tu w rewolucy jnej Francji musiały być 

c iężką próbą dla n aszego radykała. Stykał s ię bezpośrednio z tym, 
o czym marzył w Warszawie krytykując kompromisową Kons ty tucję 

3 Ma ja. Władza w Paryżu należa ła rzeczywiś cie do ludu. Nękający go 
rewizjami i przesłucha n i ami prze dstawiciele sekcji miejskie j Des Qua 
tres Na t ions rekrutowali się z proletariuszy i dr obnomieszcza1istwa. 
Ubrani w d ługie spodnie sankiulotów i czerwone czapki frygij skie, 
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używali imion starożytnych bohaterów: Brutusów, K asjuszów i Hekto
r ów i pozdrawiali się słowami: Wolnoś ć, Równość i Braterstwo. Ale ci 
rewolucyjn i władcy Paryża odnosili si ę do niego z naj większą nieufno
ścią i wietrzyli w nim szpiega koa li cj i i reak cyjny ch emigrantów. Nie 
obchod ziły ich war szawskie lis ty poleca j ące po sła Descorches. Złym 
okiem patrzyli na arystokratyczną twarz rydzyń skiego k aw alera i na 
broń, którą przywiózł ze sobą , aby bronić rewolucji. [.„] Pewnego dnia 
Sułkowski - wraz z kilkoma innymi rodakami - zosta ł zaaresztowa
n y. Papiery ich opieczętowano, a ·broń zarekwir owa no. [.„] 

Nazajutrz po zwolnieniu z aresztu Sułkowski wystąpił na publicz
ny m zebraniu sekc ji Des Quatres Nations z płomienną mową na cześć 
Republiki i r ewolucji, a zwróconą mu broń ofiarował dla armii zwal
czającej rebelię w Wandei. [ ... ] 

z pr zekazów h istorycznych wiadomo, że Sulkowski stara ł się o 
przyjęc ie do w ojska j uż w czasie p ierws<:ego pobytu w Paryżu -
w r oku 1793. Ale wtedy go nic przyjęto, więc wyjechał na Wschód 
ja.ko agent dyplomatyczny. Po przeszło dwuletnich podróżach powrócił 
do Paryża po r az drugi - na początku r ok u 1796. W kwietniu tego 
rok u otrzymał stanowisko wo jskowe i przydział do a rmii włoskiej Bo
naparteg o. r ... ] 

Bonaparte (z okresu kampanii włoskie j) stano\vił najpełniejsze ucie 
l eś nienie własnych marzeń J ózefa. Był młodym oficerem n i e f r a n 
c u s kiego pochodzenia, k tóry w ciągu zaledwie trzech lat awanso
wał z k a itana na naczelnego wodza, opromienionego s I a wą czy
n ó w. W k wietniu 1796 roku, w Paryżu, Sulkowsk i m ó g ł jeszcze 
prosi ć o przydział do Armii Włoskiej dla samych tylko Wło c h (Włochy 

N apoleon liV czasie kampa nii włos.kiej 



NAPOLEO BONAPARTE 
portre t z okresu kampan ii włoskiej 

OG!R K l DO N A POLEON A BON PARTE 

„Piętnaście milionów Polaków, n iegdy swobodnych, dziś cij'nr 

przemocy okoliczności, obraca oczy n a Ciebie„. abyś otworzył 

im drogę do zrzucenia cisnącego ich jarzma'. 

NAPO LEON eo, APARTE 

„Cóż mam odpowiedzieć? cóż obiecywać? Polacy nie powinni 
polegać na pomocy obcej ... Wszystkie głoszone im piękne wy
razy nie doprowadzą do niczego. Znam się na języku dyplo
macji. Naród, ujarzmiony przez sąsiadów, nie może podnieść 
się inaczej, jak z bronią w ręku" . 

[v .o; :,f, Brandys, Oficer najwtększych nadztet ..• warszawa 1964] 
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znał dość dobr ze z pier zej fazy swojej niefortunnej podróży na 
Wschód. Jnteresował się żywo wło kim ruchem n iepodległościowym 

i zjednoczeniowym), w czerwcu tego r oku \V Li orno mu s i a ł j u ż 
stawiać w swoich planach przede wszystkim na Bonapartego. [ ... ] 

Liczba i rozmai tość pierwszych zadań bojowych Sulkowskiego była 
zadziwiająca. Najpierw przez cztery tygodnie dowodzi szpicą straży 

pr zedn ie j dywizj i gen . Va uboi . Póżn i j widzimy go u bok u gen . aint
-Hilaire jak C\vałuje brzegiem jeziora Garda, aby zdąż ć na bitwę 

pod Tremolano. Po zakończen iu bi Lwy otrzym uje od gen . Au"'er au 
rozkaz, aby z grupą karabinier ów ob j ć Austr iaków od tyłu. Zajmu je 
wtedy jakąś wieś i bierze do n iewoli trzystu „cesarskich" . Innym ra
zem obsadza posterunki przy jednej z przepraw przez Adygę. Wraca
j ąc z tego zadania zostaje nag.le zaskoczony przez wojska austriackie. 
Zbiera wówczas dwust u m aruderów fr ancuskich, buszujących po wsi, 
i - jak to skromnie określa w liście - „umożliwia im powstrzymanie 
pierwszego impetu wroga". Bezpośredn io potem bier ze udział w bitwie 
u boku gen. Masseny. [ ... } 

W tym gorączkowym młynie czynności adiunk ta ztabowego J ózef 
zajmuje się także sprawami polskimi. .Już w lipcu 1796 roku Deputacja 
paryska zwraca się do swego przeds tawicie la w Konstanty nop olu, ks. 
Michała Kleofasa Ogińskiego, polecając mu naw iązać korespondencję 

z Sułkowskim i skaptować za jego pośrednictwem Bonapar tego d la 
sprawy polsk iej. Zgodnie z poleceniem Ogiń sk i skomunikował się 

z Sułkowskim i w sierpniu otrzymał od niego odpowiedź. [ ... ] „ Zaręczał 
mi dale j, je gdybyśmy m ogli zainteresować dl a siebie generała Bona
partego, nasze nadzieje p rzywrócenia Polski nie byłyby wątpliwe, po
nieważ generał ten posiada już wielkie zaufanie Francuzów i n ie 
omi esz ka pr ęd ze j czy późni e j s t a n ą ć n a c ze le r z ą
d u" [pamiętnik Ogi11sk iego] . 

Osta t nie zdanie WYStawia wspaniałe świadectwo prze nikliwości mło

dego adiunkta. Napisał je przecie n a przeszło trzy lata pr zed zama
chem stanu 18 Brumaire. Zapamiętajmy sobie, że już wczesną jesie
nią 1796 roku Sułkowski b y ł p e w ny że naczelny dowódca Armii 
Włoch stanie kiedyś na czele rządu j':rancuskiego. To tłumaczy, dla
cz go tak mocno trzymał się Napo leona aż do śmierc i. [ ... ] 

Ogiński posłuch ał n iezwłoczn i e jego rady i napi sał memoria ł do 
Bonapartego. [ ... ] W wyniku zabiegów Sułkowskiego Nap oleon prze
czytał memoriał w jego obecności. R ankiem 15 września - na kilka 
godzin przed bitwą pod San -Gio gio - zala tany adiunkt szta bowy 
kreślił pośpieszn ie list do Ogińskiego, przekazując m u odpowiedź 

Bonapartego. [ .„] [Na temat sprawy ut\vorzenia legionów polskich 
i szerzej s tosunku Napoleona do sprawy polskiej zob . odpowiednie 
rozdziały w cytowanej książce M. Brandysa; zm uszeni jesteśmy je p o
miną ć z uwagi na brak m iejsca.] 

W k ilka godzin po wysłaniu listu [Sulkowski] znalazł się w ogniu 
b itwy i wspaniałym czynem w ojennym zdobył sobie serce Bonaparte 
go. Była to praprem iera polskiej Somosierry - w skromni jszych 
nieco rozmiarach. Sułkowski na ochotnik , na czele dwustu sześćdzie 

sięciu grenadi erów wziął brawurowym szturm m baterię San-Giorgio, 
która wydawała się nie do zdob ycia. 
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Napoleon był naocznym świadkiem tego wyczynu i prawdopodobnie 
wtedy zmienił stosunek do Sułkowskiego. Przes tał uważać podejrzane
go „eleganta" z Paryża za konfidenta politycznego, a uznał w nim 
nieustraszonego żołnierza. Po San-Giorgio pochwalił go w raporcie do 
Dyrektoriatu i zaczął się nim interesować. W sześć tygodni późnie j 

wpadł mu w ręce meldunek bojowy Sułkowskiego do szefa sztabu. 
Wódz przekonał się, że nieustraszony zdobywca San-Giorgio jest także 
niepospolicie utalentowanym sztabowcem. To wystarczyło. 27 paździer 

nika 1796 roku szef sztabu Berthier podpisał w Weronie rozkaz na
stępującej treści: 

„Rozkazuje się obywatelom: kapitanowi Sułkowskiemu.. . i kapita
nowi artylerii Durce zgłosić się bezzwłocznie do generała głównodowo
dzącego dla objęcia prowizorycznie funkcji adiutantów przybocznych 
(aide de camp) do czasu zat\vi crdzenia ich na tym stanowisku przez 
Dyrektoriat". 

Aide de camp, adiutant przyboczny, albo jak wtedy mówiono: adiu
tant obozowy - to już była wielka rzecz. Swita przyboczna Bonapar
tego stanowiła prawdziwą wylęgarnię przyszłych naczelnych wodzów, 
marszałków, książąt, a nawet królów. [ ... ] 

Fama ówczesna głosiła, że adiutant polski obdarzony był zaufaniem 
wręcz niewiarygodnym. Opowiadano, że w pewnych wypadkach miał 

prawo podejmować samodzielne decyzje i podpisywać rozkazy nazwi
skiem generała. O wpływie młodego Polaka na Bonapartego pisała 

nawet prasa niemiecka i austriacka. 
Ale dziwna rzecz: ta wyjątkowa rola, jaką odgrywał Sułkowski 

w sztabie włoskim, nie znalazła żadnego widocznego odbicia w jego 
karierze wojskowej. Inni - mniej zdolni i m!liej cenieni oficerowie 
świty Bonapartego - awansowali w tempie błyskawicznym, a najbar
dziej utalentowany adiutant, który był prawą ręką wodza i niemal 
w każdej bitwie odznaczał się jakimś świetnym czynem, zakończył 

kampanię włoską, tak jak ją rozpoczął: w stopniu kapitana. 
Nad przyczynami tego niezrozumiałego pokrzywdzenia Sułkowskie

go głowią się jego biografowie od przeszło stu lat. Hortenzjusz Saint
-Albin, k tóry czerpał swe darie z trudnej do sprawdzenia tradycj i 
ustnej, utrzymuje, że Bonaparte, zapytany podczas kampanii włoskiej, 

dlaczego tak długo nie przedstawia do awansu swego polskiego adiu
tanta, miał odpowiedzieć: „Dlatego, że od pierwszej chwili wydawał 
mi się godnym awansu jedynie na naczelnego wodza... a zresztą on 
sam po przybyciu do Armii Włoskiej oświadczył: nie potrzebuj ę ża d

nych nagród, które rozdaje Pan Francuzom; moim jedynym celem jest 
kształcenie się w zawodzie w ojskowym pod kierunkiem najw ybitniej
szego wodza, abym kiedyś mógł stać się takim w moim własnym 

kraju ... " 
W tej rzekomo historycznej anegdocie wiarygodne wydaje się jedy

nie oświadczenie adiutanta, gdyż znajduj e ono pokrycie w bezspornych 
dokumentach jego biografii. Ale słowa generała wypadnie chyba zali
czyć do legend powstałych już po śmierci Sułkowskiego. Bo trud no 
przypuścić, aby w owych podstępnych, zmiennych i zawistnych latach 
Dyr ktoriatu którykolwiek generał kwapił się do w ystawiania pod-
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władnemu patentu na naczelnego •vodza . Najm niej skłonny do takich 
oświadczeń był podejrzliwy i stale zagrożony Bonaparte. 

Wiemy natomiast od h i toryków, że w czasie kampanii włoskiej 

taką właśnie opinię o Sułkowskim wypowiedzia ł ktoś zupełnie inny: 
Łazarz Carnot, członek Dyrektoriatu i „organizator zwycięstwa". Bar
dzo możliwe, że właśnie ta n ieostrożna wypowiedź par yskiego dygnita
rza i okoliczności jej towarzyszące zaniepokoiły podejrzliwego generała 
i wpłynęły na zahamowanie kariery jego adiutanta. [ ... ] Carnot na 
jednym z posiedzeń Dyrektoriatu miał powiedzieć o Sułkowskim: 

„Gdybyśmy stracili Bonapartego, oto młody człowiek, który byłby 

zdolny go zastąpić". [ ... ] 
Na początku sierpnia 1796 roku - w pierwszych tygodniach swej 

służby włoskiej - Józef Sułkowski „zaręczył" listownie ks. Michałowi 

Ogińskiemu, że Bonaparte „nieomieszka" s tanąć na czele rządu fran
cuskiego i że przywróci Polskę. Pisząc ten list, początkujący adjoint 
święcie wierzył w spełnienie swych zapewnień. Był oszołomiony wspa
niałymi zwycięstwami Bonapartego i nie wątpił o jego jakobińskich 

przekonaniach i celach. Podobnie jak Sułkowski myślała zresztą więk
szość oficerów i żołnierzy Armii Włoch. W tej „zdemokratyzowanej" 
przez Carnota armii chętnie i często wspominano radykalną przeszłość 
wodza: jego karierę w okresie dyktatury jakobińskiej i późniejsze 

ciężkie przejścia po obaleniu Robespierre'a. ówczesny przebieg wyda
rzeń we Włoszech umacniał wiarę w rewolucyjność Bonapartego. Wa
liły się jeden po drugim spróchniałe trony „tyranków" włoskich z do
mu Habs1'urgów, a władzę nad wyswobodzonymi krajami obejmowały 
nowe rządy republikańskie. Dla radykalnego adiunkta sztabowego „o 
zbyt wybujałej wyobraźni" wszystko wtedy było proste i jasne. Zwy
cięski wódz, po rozgromieniu tyranów austriackich, powróci z armią 

do Francji, rozpędzi bezideowych „adwokatóv.1" z Dyrektoriatu, powoła 
nowy rewolucyjny rząd i - skupiwszy pod swymi rozkazami całą siłę 

zbrojną Republiki - uderzy nią w tyranów rosyjskich i pruskich; po
tem pomoże swemu adiunkto·wi stworzyć rewolucyjną armię polską 

i zrewolucjonizować ustrój wyzwolonej ojczyzny. Stanie się tak, jak 
przewidywał jeszcze w Polsce żołn ierz-poeta Jakub Jasiński: Francja 
„zetrze despotów niedołężne gniewy, od Tagu wolność szerząc aż do 

ewy". 
W trzy miesiące po przesłaniu optymistycznych „zaręczeń" Ogiń

skiemu adjoint Sułkowski objął stanowisko aide de camp i wszedl 
w krąg najwyższego wtajemniczenia, nawiązuj ąc stały i b liski kon takt 
z naczelnym dowódcą. Oglądany z wyżyn kwatery głównej mechanizm 
wojny i polityki przedstawiał się zupełnie inaczej. W codziennym 
obcowaniu z Bonapartem jakobiński adiu tant szybk o się zorientował, 

że zwycięzca włoski ma już niewiele w ·p ólnego z dawnym rewolucjo
nis tą paryskim. Od te j chwili prosty i jasny obraz wymarzonej przy
szłości począł się gwałtownie zacierać i gmatwać. [ ... ] 

W lutym 1797 roku wojslrn fra ncuskie stoczyły krótką i prawie bez
krwawą wojnę z państwem papieskim. [ ... ] [Sułkowski widzi ał] w n im 
najbardziej strupieszały przeżytek fe udalizmu, piętnował zwyrodnienie 
rzymskiej oligarchii i ucisk chłopów, dotkliwszy niż w innych pań -

31 



LIST JOZEFA SUl'..KOWSKIGO DO JENERAŁA BON APARTEGO 
Z WENECn 

Obywatelu Jenerale! 
Mniej zbiegowi okoliczności, a więcej zapałowi ducha rewo

lucyjnego winni j esteśmy poddanie się W enec ji. To drogie w ol 
ności ziarno było i tuta j pierwiastkiem naszych powodzeń, pa
raliżującym środki nieprzyjaciół naszych. 
Miejscowość tego miasta dostarczała mu ogromnych środków 

obrony; mogło ono s tawiać silny opór, a cza dozwalając doj
rzewać porozumieniom polityczn ym, dawał szlachcie nadzieję 
utrzymania swej potęgi; lecz pierwszy powiew wolności obalił 
tę oligarchiczną budowę. 

Postrach, jakim ich natchnął twój gniew, i bezpośrednie 

uczucie niedostatku, któremu uległa prze.z utratę dóbr, doko
nały ostatecznie upadku ich słabego ducha; nie myśleli oni od
tąd, tylko jak kłamać lub oszukiwać; mnil!mali, na przykład, 
że można nas oszukać slowami i że rewolucja pozorna zosta
wiająca w ich ręku calą władzę, dosta teczną będzie do oddale
nia od Wenecyi nieszczęść podziału lub blokady. 
Według tej zasady Wielka Rada przyjęła owę dziwaczną 

uchwalę, pozwalającą dodze assesorom czynić zmiany w kon
stytucyi, które bylyby mile ludowi. Jak tylko uznali oni sami 
potrzebę zmiany, zginęli. Na próżno uwięziono trzech inkwi
zytorów, większość mieszkańców nie była tym zodowolnioną 

(sic!]. Ta uchwala odsłoniła niebezpieczeństwo, w jakim znaj
dowało się miasto, pokazała słabość szlachty i jej obawy; toteż 
od czasu, jak wolno było mówić, sformowała się opinia, pow
stawały zgromadzenia i patrioci, od czasu jak się poznali, po
częl i się łączyć w stowarzy szenia. Rząd przerażony widokiem 
tak szy bkiego postępu ducha rewolucyjnego, żałował swego 
pierwotnego kroku [ .. . ] 

Wy padk i tak przeważne oslabily partią rządową, która wi
dząc, iż niezadługo oddadzą Francuzom miasto republikanie, 
chciałaby sama wyrobić sobie u nas zasługę. Admirał Cond11l 
met odzywa się pierwszy o kapitulację niiasta i nie mogąe 

skłonić jenerala Baraguey , aby tyiko sam jeden wszedł do 
miasta, ofiaruje mu łodzie do przewiezienia żołnierzy. Lecz te 
wszyst kie demonstracje były czystym kłamstwem. W enecyanie 
starali się zyskać tylko czas, aby ochłonąwszy z pierw szych 
wrażeń, obymyślić stanowcze środki obron y . [ . . . ] 
Jenerał Baragu ey, który znal wartość każdej chwili, posta-
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JOZEF SUŁKOWSKI 

nowił zanc W enecyą: i tej samej '!Wcy po ode braniu twego 
rozkazu, zorganizował wylądowanie. [ ... ] W en ecyanie obu
dziwszy się, znaleźli Francuzów w mieście. [ ... ] 

Pospieszę wkrótce połączyć się z tobą . 

J. Sulkowski 
!Pamiętniki z ośm nastego wieku, t. I V , Poznań 1864) 
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stewkach włoskich. Nic więc dziwnego, że w lutowej kampanii wojen
nej uczestniczył Sułkowski ze szczególną ochotą. [ ... ] 

Po zdobyciu Ankony droga do Rzymu była otwarta. Ale wbrew 
nadziejom wychowanka rydzyńskich pijarów wojna z państwem ko
ścielnym nie została doprowadzona do końca. W kilka dni później 

w małej mieścinie Tolentino Bonaparte spotkał się z parlamentariu
szami Piusa VI i - nie zważając na odmienne dyrektywy rządu pa
ryskiego ani na antyklerykalne nastawienie swego adiutanta - pod
pisał zaproponowany przez papieża traktat pokojowy. Naczelny wódz 
Armii Włoch wybiegał myślami w przyszłość. Nie chciał sobie zrażać 
ostatecznie najwyższego zwierzchnika kościoła katolickiego, bo liczył 

na to, że w niedługim czasie obejmie- rządy nad milionami katolików 
francuskich. Kto wie, może brał już nawet pod uwagę i tę ewentual
ność, że papież będzie mu potrzebny przy koronacji na cesarza Fran
cuzów. 

Radykalny aide de camp wykazał zupełny „brak wyczucia politycz
nego". Nie starał się wniknąć w motywy wodza i mistrza. Zawarcie 
kompromiso\vego pokoju z najbardziej reakcyjnym państewkiem wło
skim, które patronowało wszystkim działaniom antyrepublikańskim 

i antyfrancuskim, uznał po prostu za zdradę sprawy rewolucji. „Był 
to jedyny wypa dek - stwierdza wydawca listów włoskich Marcel 
Reinhard - kiedy Sułkowski jawnie nie zaakceptował polityki Bona
partego. Wypowiedziany przez niego sprzeciw wyrażał uczucia ofice
rów Armii Włoch". 

Wkrótce po tym pierwszym rozczarowaniu ideologicznym rozpoczęła 
się nieszczęsna sprawa wenecka, zajmująca tyle miejsca we wszyst
kich utworach literackich o Sułkowskim. Jak wynika z przekazów 
historycznych, „polski Saint-Just" został wplątany przez swego fran
cuskiego zwierzchnika w jedną z najbrudniejszych afer politycznych 
owego czasu. 

W początkach kwietnia zwyciężona na wszystkich frontach Austria 
zwróciła się do Bonapartego z prośbą o podjęcie rokowo.ń pokojowych. 
Rozejm podpisan o w styryjskim mieście Leoben. W „preliminarzach 
leobeńskich" strony przyrzekły sobie rychłe zaw arcie ostatecznego po
koju i ustaliły jego warunki. Za pokój m1ęazy mocar s twami miara 
zapłacić neutralna We necja . P ostanowienie to ukryto w stydliwie w taj
nej klauzuli, dołączonej do preliminarzy. W zamian za austriacką re
zygnację z p r aw do L ombardii oraz za inne ustępstwa generalissimus 
francuskiej arm ii r e wolucy jnej zgadzał się dokonać wspólnie z cesa
r zem Aus trii r ozbioru niepodległej Rzeczypospolitej Weneckiej. 

O tajnej klauzuli leobeń skiej - żywo przypominaj ącej układy po
przedzające rozbiór P olski - Sułkowski d owied zia ł się dopiero w kilka 
miesięcy później, po zawarciu traktatu pokojowego w Campo-F ormio. 
Przedtem jednak w okr u tny sposób nadużyto jego n ieświad omości 

i dobrej wiary. 
Następstwa tajnego porozumienia dały o sobie znać n atychm iast p o 

jego podpisaniu. Wywiad francuski zabrał się ener gicznie do organizo
wania prowokacyj nych incyden tów, maj ących posłużyć jako p retekst 
do wszczęcia w ojny z neutralną Wenecją. W os tatnich dnia ch k wietnia 
w p orcie weneck im doszło do awant ury, w k tórej poniósł śmierć kapi-
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tan statku francuskiego. To wystarczyło Bonapartemu do wszczęcia 

„sprawiedliwego odwetu". 
Funkcję heroldów wojny powierzył wódz dwóm zaufanym współ

pracownikom: Sułkowskiemu i Junotowi. Polecił im zawieźć do dy
wizji gen. Baraguey d'Hiliersa rozkaz opanowania miasta. Ale misja 
Sułkowskiego nie ograniczała się do czynności, którą mógł z powodze
niem \vykonać pierwszy lepszy oficer ordynansowy. Bonaparte znał 
powiązania swego jakobińskiego adiutanta z rewolucjonistami wenec
kimi i chciał je wykorzystać dla akcji politycznej, która miała towa
rzyszyć akcji wojsk owej. 

Należy przypuszczać, że Sułkowski podj ął się tego zadania z naj
większą ochotą. Arystokratyczna Wenecja była mu tak samo. wstrętna 
jak klerykalny Rzym. Nieraz już przed tem w swoich pracach publicy
stycznych op isywał hi storyczne zbrodnie oli i;archów weneckich, a z ich 
policją miał osobiste porachunki jes2.cze z czasów pier wsz go pobytu 
we Włosze ch. Je dnocześnie poczuwał s ię do blisk iego powinowac twa 
ducha\ nego z rewol ucy jnymi plebe juszami weneckim i, którym przewo
dził podziwia ny przez niego Wincenty Dandolo. a pewno więc nie 
szczę dził wysiłków i namów, aby przy sp ieszyć .. wyz wole nie" Wenecji. 

Perfidna prowokac j;; polityczna Bonapartego zako ń czyła się pełnym 
sukcesem. Podboju s tar e j republiki , którą zamierzano wydać jej od-
wiecznemu wrogowi, dokonano rękami je j własnych obywateli, pod 

Bona.parte w Egipcie. Obok Bou p artego Sułkowski (z czarnym pióropuszem) 
obraz J. s u chodol.skiego 
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szyldem rewolucji społecznej. Zachęcen i przez Sułkowskiego i innych 
emisariuszy francuskich, jakobini w eneccy wywołali ludowe powstanie 
i oba lili rządy znienawidzonych Signorii. Na gruzach arystokratycznej 
Rzeczypospolitej św. Marka powstała nowa, rewolucyjna Republika 
Wenecka, która natychmiast zawarła wasalny układ przyjaźni z fran
cuską Republiką-matką. Po pięciu miesiącach nowa republika prze
stała istnieć. Większą część jej terytoriów wraz z miastem Wenecją 

Bonaparte oddał Austrii, resztę włączył do satelickiej Republiki Cyzal
pińskiej, której trzon stanowiła Lombardia. [ ... ] 

Dla człowieka tak ideowego i wraźliwego moralnie jak Sułkowski 
nieoczekiwany finał sprawy weneckiej był z pewnością ciężkim dra
matem osobistym. Nie darmo w najcelniejszych utworach literackich 
o legendarnym adiutancie ten właśnie epizod wysuwa się na plan 
pierwszy. Słusznie stwierdza jeden z historyków, że za samą sprawę 
wenecką Sułkowski mógł znienawidzić Bonapartego. [ ... ] 

Wojna między Francją a Austrią zakończyła się ostatecznie w po
łowie października 1797. Na Polaków we Włoszech spadło to nieocze
kiwanie, jak przysłowiowy „grom• z jasnego nieba". Wprawdzie w pół

nocnowłoskim mieście Udine, położonym w pobliżu granicy austriac
kiej, toczyły się już od miesięcy rokowania pokojowe, ale Bonaparte 
czynił wszystko, aby w swych polskich adherentach umacniać prze
konanie, że wojna prędko się nie skończy. [ ... ] 

Z Sułkowskim, z Berthierem i z matematykiem Monge omawiał 

pierwsze mgliste projekty podboju Egiptu i Indii; z Dąbrowskim, 

Kniaziewiczem i Wielhorskim, którzy zjeżdżali często z kwater legio
nowych w Mestre, gawędził chętnie na temat sejmu polskiego, mają
cego się zebrać w Mediolanie, oraz przyszłej wojny wyzwoleńczej 

w Polsce, a także zapewniał swych gości o niezmiennej miłości do 
narodu polskiego. [ ... ] 

Z pewnością już wtedy przewidywał, że za kilka lat dojdzie do 
walnej rozprawy z Austrią, Rosją i Prusami - i że Polska z koniecz
ności stanie się jednym z poligonów tego starcia. Ale legioniści polscy 
nie mogli sobie pozwolić na chłodne rozumowanie w k a tegoriach hi
storycznych. Obojętne im były dalekosiężne plany militarne Bonapar
tego, z nieuleczalną naiwnością uważali , iż wielkie mocarstwa powin
ny się w stosunkach z n imi kierować nie własną racją stanu, lecz 
interesem Polski. Uwięzieni w dalekich Włoszech, zżerani tęsknotą do 
ojczyzny i do bliskich, nie dopuszczali nawe t myśli , że rozpoczęty do
piero „zwycięski marsz do kraju" mógłby się odwlec na czas nieokre
ślony. Dlatego też obietnice i zapewnienia Napoleona przyjmowali zbyt 
dosłownie i zbyt uczuciowo, jego dyplomatyczne niedopowiedzenia 
tłumaczyli sobie w myśl własnych pragnień, a w jego grzecznościo

wych zapewnieniach o „miłości do narodu polskiego" skłonni byli do
patrywa ć się gwarancji rychłej niepodległości. Tym cięższe czekało ich 
rozczarowanie. [.„] 

W nocy z 17 na 18 października w małym miasteczku Campo-For
mio pod Udine podpisano fr ancus w-austriacki traktat pokojowy. Jed
na z k lauzul traktatu głosiła : „Żadna pomoc ani poparcie, bezpośred
nio czy pośred nio, nie będą udzielane tym, którzy chcieliby jakąkol

wiek krzywdę wyrządzić jednej lub drugiej ze stron umownych" . 
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J0ZEF SUŁKOWSKI 
w ostatnich miesiącach życia. Wg rys. nutertre•a 

Sulkowski miał wtedy lat najwyżej dwadzieścia osiem. Nie
łatwo uwierzyć .. że jest to podobizna młodzieńca.„ Nie ma już 
w tym portrecie „lwiego wyrazu, wewnętrznego ognia, płomie
ni tryskających ze spojrzenia' . Smutna, zmęczona twarz. Wy
sunięty do przodu kościsty nos. Włosy wyraźnie przerzedzone 
i jakby zlepione potem. Żałosny wizerunek człowieka zrezygno
wanego, w którym „ogień wewnętrzny" sluży już tylko samo
spalaniu .. . 

M'. Brandys, „Oficer największych nadziei.„" 
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Zawarcie przez Bonapartego pokoju z klauzulą wymierzoną prze
ciw Legionom wywołało rozpacz i zamieszanie w dowództwie polskim. 
„Generałowie potracili głowy, puszczono krew Wielhorskiemu, zacho
rował Dąbrowski, Kniaziewicz połowę swej energii utra c ił" . W nie 
lepszym nastroju był z pewnością J ózef Sułkowski. Inna klauzula 
trak tatu - ograniczająca amnestię pokoj ową jedynie do t renów 
objętych wojną - wydawała w ręce żandarmerii ust riackiej jego 
przyjaciół politycznych, radykalnych działaczy galicyj skich, którzy 
w p or ozumieniu z Depu tacją, a także z nim osobiście, przygotowywali 
..,vy buch po stan ia w kraju. Bezpośrednio p o podpisaniu we włoskim 

Campo-Formio owej fatalne j k lauzuli na rynkach Krakowa i Lwowa 
Austriacy zabrali się do wystawiania szubien ic. 

A jeszcze w przeddzień podpisania tr ak ta tu dokonał się żałosny 

finał „spr awy weneckiej". Przed oddaniem Wenecji Austriak om Bo
napar te postanowił wywieź wszystki jej bogactwa do Francj i. Szy 
der czym zrządzeniem losu aktorami osta tniego aktu tragedii weneckiej 
stali si ę polscy legioniści. Chłopi galicyjscy, k tórzy zdarli z siebie białe 

m u ndury p iechurów austriackich, aby przyłączy6 się czynnie do walki 
o niepodległość ojczyzny, mu ieli na rozkaz Bonapar tego ogalacać 

zdradzoną Republikę z jej broni, zapasów i skarbów sztuki. A kiedy 
zdesperowani mieszkańcy porwali si ę do czynnego oporu w obronie 
swego mienia i wolnoś ci, wów czas batalion legii polskiej majora Gra 
bowskiego otrzymał od francuskiego zwierzchnika r ozkaz „uśmierzenia 

rewolucj i Wenecjan". W trzy miesiące po najrad ośniejszym dniu Le
gionów nasłąpi ł ich dzień najsmutniejszy. Może właśnie wtedy w We
necji wymyślono ową szyderczo-gorzką trawestację: ,,Dał nam przy 
kład Bonaparte, jak rabować mam y„." 

Sułkowskiemu nie dane było uczestniczy6 w radościach Dąbrow 

skiego, ale w dniach Campo-Formio na pewno dzielił jego rozpacz. 
A przecież obydwa j, zrozpaczeni i zawiedzeni, poszli jednak za Bona 
partem. I nie mogło być inaczej . S ily zbroj ne rewolucyjne j Francji 
w połączeniu z geniuszem je j najwyb it niejszego wodza były wówczas 
jedyną szansą na „wrócenie w olnej P olski". ( ... ] 

• * • 

W początkach 1798 roku generał Bonaparte odbył inspekcję zgrupo
wań wojskowych na wybrzeżu północnofrancuskim. ( ... ) Inspekcja wy
kazała niezadowalający stan przygotowań ofensywnych i poważne bra 
ki w zaopatrzeniu. Skłoniło to Bonapar tego do zmiany projek tów w o
jennych. Po powrocie do Paryża naczelny dowódca Armii Anglii 
zaproponował Dyrektoria towi zaniechanie wyprawy angielskiej. Jedno
cześnie rozwinął koncepcję, którą omawiał z Sułkowskim jeszcze 
w Passariano: gigantyczny plan zdoby cia E"' ip tu, przekopania zaczę

tego przez starożytnych faraonów Kanału Sueskiego i zagrożenia In
diom. [ ... ] 5 marca 1798 roku plan wyprawy egipskiej uzyskał oficjalne 
zatwierdzenie [„ .] Gigantyczna perspektywa zamierzonej wyprawy, jej 
awanturniczość, a jednocześnie badawczy charakter - musiały szcze-
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gólnie odpowiada ć naturze Sułkowskiego. „Zbyt wybujała wyobraźnia" 
tego spóźnionego bohatera romansów rycerskich rozpalała się znowu 
do „sławy czynów" . [ ... ] 

Po wydaniu przez Dyrektoriat dekretów o powołaniu Armii Wschod
niej pod naczelnym dowództwem Bonapartego - przygotowania do wy
prawy przeprowadzono w tempie błyskawicznym. Już w pierwszych 
dniach kwietnia Józef Sułkowski i Jan Michał Venture de Paradis opuś
cili dom przy ulicy des Lunettes, aby na rozkaz wodza udać się do Tu
lonu, gdzie rozpoczęło się załadowywanie na okręty wojsk i sprzętu. [„.], 

Egzotyczna wyprawa rozpoczęła się w atmosferze ogólnego entuzjazmu. 
Podczas przeglądu wojsk przed zaokrętowaniem wódz wygłosił do żoł

nierzy jedno ze swych osławionych „przemówień napoleońskich". Przy
pomniał im zwycięstwa i bogate łupy we Włoszech - i jeszcze wspa
nialsze zwycięstwa i łupy obiecywał im w Egipcie. Ponadto każdemu 
z żołnierzy przyrzekł po zakończeniu kampanii przydział sześciu morgów 
gruntu. Trzydzieści pięć tysięcy ludzi odpowiedziało mu radosnym ry
kiem: Vive Bonaparte! [„ .] 

Nie minęło jeszcze sześć tygodni od wylądowania w Egipcie, a „że

lazny" kapitan z kampanii włoskiej uległ cudow_nej przemianie w puł

kownika. To pozwala już chyba z całą stanowczością twierdzić, że ka
riera Sułkowskiego w latach poprzednich była ce 1 o w o hamowana. 

Drugi błyskawiczny awans Sułkowskiego skłania niektórych jego bio
grafów do jeszcze dalej posuniętych wniosków. Przypuszczają oni, że 

Bonaparte mianował Sułkowskiego szefem brygady tylko dlatego, że nie 
wierzył już w możliwość zachowania go przy życiu. Romantyczny Hor
tenzj usz Saint-Albin - opierając się zresztą na własnej wypowiedzi 
Bonapartego w jednym z raportów do Dyrektoriatu - twierdzi z całą 
powagą; że Korsykanin miał szczególny dar dostrzegania u swych pod
władnych oznak zbliżającej się śmierci. [ ... ] 

Jak się układały w tym czasie stosunki między Sułkowskim a Bo
napartem? U historyków nie znajdujemy na ~o pytanie odpowiedzi, 
u twórców legend literackich nie warto jej szukać. Jedynym wiarogod
nym dokumentem, nawiązującym do tego tematu są wspomnienia bi
bliotekarza wyprawy egipskiej - A. V. Arnault. Ze wspomnień tych 
dowiadujemy się, że Sułkowski w Egipcie „osądzał swego zwierzchnika 
z surowością nieraz krańcową" oraz że „niena wid ził go, jednocześnie 

podziwiając". 

Przekaz Arnaulta z p ewnego względu zasługuje na szczególną uwagę. 
Sułkowski w poprzednich okresach życia nikomu - z wyjątkiem może 
najbliższych przyja ciół politycznych - nie skarżył się na swego 
zwierzchnika. Jeszcze na parę miesięcy przed wyjazdem do Egiptu, w 
Paryżu, kiedy wiedział już o Bonapartem wszystko, rozmawiał o nim 
kilkakrotnie z Michałem Kleofasem Ogińskim, nie wspominając ani 
słowem o swoich zarzutach czy pretensjach. Gdyby było inaczej , to znie
chęcony później do Napoleona Ogiński nie omieszkałby o tym napisać w 
swoich Pamiętnikach. 

Tak \V'ięc świadectwo Arnaulta upoważnia do wniosku , że dopiero 
w Egipcie powstała taka sytuacja, iż Sułkowski nie mógł już dłużej 

ukrywać nie nawiści do wodza i nawet przed francuskimi kolegami osą
dzał go z krańcową surowością. [ ... J • 
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śmierć S ułkowskiego, wg ryc. z i\1uzeun1 Narodowe.;o w l{rnko \\ ie 

VENTURE 

Sułkowski zginął! Tuż za bramą Bab-el-Nasrr„. 

ZAWILEC 

Napadnięty przez całą ludność przedmieścia, bronił się. Koń 
pośliznął się. Sułkowski upadł. Pchnięty lancą, runął na ziemię. 
Rzuciła się na niego tłuszcza. Rozbili m u głowę głazami, ciaio 
rąbali siekierą, darli ostrzem nożów, roznieśli go na szablach„. 
Został z niego tylko trzęp munduru„ . 

s. Żeromski, „Sułkowski'' 



Współpraca Sułkowskiego z Bonapar tem m u s i a ł a się skończyć w 
Egipcie, tak właśnie, jak się skończyła. Dla człowieka tego pokroju i for 
matu co Sułkowski było to rozwiązanie jedyne i nieuchronne. W roku 
1793 - s tarając się o przyjęcie do armii Republiki Francuskiej - Suł

kowski napisał : „Chwała wojenna i wolność są dla mnie wszystldm". 
Cała jego biografia i twórczość dowodzą, że te dwa pojęcia występowały 
w jego życiu nierozłącznie. [„.] Z całego programu politycznego, który 
przez dziesięć lat g.łosił w swych pismach, pozostały mu [wówczas, w 
czas'ie kampanii wschodniej] już tylko słowa: „Polacy ... aby stać się znów 
wolnymi, powinni umieć umierać ... " [„.] 

Powstanie w Kairze wybuchło 21 października. [ ... ]I Sułkowski z 21 
na 22 października był w kwaterze głównej przy boku wodza i tam 
otrzymał owo fatalne zadanie bojowe, które doprowadziło go do śmier
ci. [„.] Saint Albin pisze: „Dnia 30 Vendemiaire VII roku wybuchł w 
Kairze groźny rozruch, w którym jenerał Dupuy zginął. Nazajutrz wódz 
naczelny dowiedziawszy się, że Arabowie zbliżają się do Kairu dla po
łączenia się z powstańcami, chciał się zorientować w ich poruszeniach. 
Sułkowski wziął na siebie przeprowadzenie tego rozpoznania. Opowia
dano, że Bonaparte daJ mu rozkaz w swój władczy sposób, gestem 
wschodnim, w czym wielu obecnych dopatrzyło s'ię, że w rzeczy
wistości wysyłał na śmierć nieszczęsnego adiutanta. Opatrunki z jego 
ran nie były jeszcze zdjęte. Poczciwy drogman Venture, jego przyjaciel 
i towarzysz podróży, chciał go powstrzymać. „Wyzdrowiej najpierw!" 
- mówił do niego ze łzami w oczach. „Nieprzyjaciel nie będzie czekał, 
trzeba iść przeciw niemu" - odparł Sułkowski z tą rozedrganą żywoś

cią, która wyzwala się na widok pola bitwy; odjechał na czele piętnastu 
konnych zwiadowców. W drodze powrotnej został napadnięty przez całą 
ludność przedmieścia; jego koń poślizgnął się, upadł, Sułkowski, ze 
wszystkich stron otoczony, na drobne kawałki posiekany został. Z ci ała 

jego odnaleziono na pobojowisku tylko ki lka strzępów wierny słu

ga rozpoznał po szczątkach wąsów [ ... ]" 
Nie ulega wątpliwości, że Sułkowski podjął się tego zadania dobro

wolnie. Było to całkowicie zgodne z jego naturą, odpowiadało jego nie
nasyconej żądzy chwały wojenne j, a przede wszystk im jego ówczesnym 
pr edyspozycjom psychicznym. Ale Bonapar te m ó gł i p o w i n i e n 
by ł nie przyjąć tego d obrowolnego zgłoszen ia. Wiemy od historyków, 
że wódz w miarę możności oszczędzał swoich podwładnych, a szczegól
nie swoich najbliższych współpracowników. W danym wypadku chodzi
ło zaś o oficera reprezentującego wartości niepospolite i niełatwe do za
stąpienia. [.„] 

Żal po śmierci Sulkowskiego był powszechny i ogromny. Kiedy prze
gląda się dokumen ty wyprawy egipskiej, aż dziw bierze, że ten posępny:, 
zamknięty w sobie rycerz-naukowiec potrafił zyskać sobie tyle ludzkiej 
sympatii. Boleśnie odczuli jego s tratę generałowie i żołnierze, uczeni 
i artyści. Sławiono jego charakter, męstwo i inteligencję. „Armia nikogo 
jeszcze nie opłakiwała tak gorzko jak pier wszego ad iutanta generała 

głównodowodzącego" - pisał jeden z pamiętn ikarzy wypr awy. „Zdobył 
sobie najzaszczytn"iejsze przyjaźnie w wojsku i wśród uczonych" -
stwierdza generał Reybaud. „Był to oficer, którego kochałem najbar-
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dzi j " _ żalił się niepocieszony malal'z Denon. „Kochaliśmy g wszys-
cy' - p omin a ł jeszcze w wiele lat później Bourienne . 

Pamięć Sułkowskiego uczczono także ofi cja lnie. Bonaparte, donosząc 
Dyrektorialowi o śmierci adiutanta, zakończył r aport słowami : „Był to 
oficer najl p zych nadziei". W tydzień później , na rozkaz naczelnego do
wódcy Armii Wschodniej, na północno-wschodnim -rańcu Kairu wszczę
to budowę dwóch fortów, m j ą cych chroni ć miasto przed, powtórnym 
buntem. J eden z nich, na pamią tkę zabitego przez powstarrcow generał a, 
nazwano Fortem Dupuy, drugi - F ortem Sułkowskiego. 

[M. B ran dys, Oftce'r największych 

nadzlet , warszawa !96łj 

Brama Fortu Sutkowskiego w Kairze 



KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z ŻYCIA 
STEFANA ŻEROMSKIEGO 

1864 14 X przychodzi na świat we wsi Strawczyn, pow. kielecki, gm. 
Smochowice, jako syn dzierżawcy folwarcznego, Wincentego Żerom
skiego i Franciszki Józefy z Katerlów. 

1868 Żeromscy przenoszą się do Ciekot, pow. kielecki. 
1873 Zaczyna uczęszczać do szkoły elementarnej w Psarach, gdzie uczy 

go Paweł Strachowski. 
1874 Zostaje uczniem klasy wstępnej kieleckiego miejskiego gimnazjum. 
1879 15 Vlll umiera matka ż., Franciszka Józefa . Jesienią nauczycielem 

języka. polskiego w męskim gimnazjum fil ologicznym zostaje Anto
ni Gustaw Bem; z jego to zachęty ż. zaczyna w 1882 r. prowadzić 
„Dzienniki". 

1880 Powstają pierwsze utwory ż., wiersz „Na. zwaliskach Sw. Krzyża" 
oraz „Na mogile matki". 

1881 Wincenty Żeromski żeni się z Antoniną Zeitheimówną. 

1882 Ukazują się drukiem pierwsze utwory: w „Tygodniku Mód i Po
wieści" tłumaczenie w iersza Lermontowa pt. „Pragnienie" oraz w 
„Przyjacielu Dzieci" wierszyk „Pieśń rolnika". 

1883 22 IX umi_era ojciec Zeromskiego. 
1885 Początek przyjaźni z Janem Wacławem Machajskim. Latem ż. 

udziela korepetycji w Sieradowicaeh u pp. Zalewskich. 
1886 W maju przystępuje do matury; zdawanie egzaminów przerywa 

choroba. 4 VI wycofuje swoje papiery ze szkoły i otrzymuje za
świadczenie, że został dopuszczony do egzaminu dojrzałości. 4 VIII 
przybywa. do Warszawy i w październiku zostaje uczniem Szkoły 
Wetery-naryjnej. Zaczyna pracować w kole samokształceniowym, 

które prowadziło dodatkowo a.keję oświatową wśród ludności war
szawskiej. 

1887 Studia w Szkole Weterynaryjnej. Lato spędza w Szulmierzu jako 
guwerner synów Antoniego Cyprysińskiego. 

1888 24 IV opuszcza Szkołę WeteFynaryjną; bardzo ciężkie warunki zmu
szają go do guwernerki. 14 XI obejmuje korepetycje w Oleśnicy 

u Gustawa Zaborowskiego. 
1889 W związku z poważn chorobą ręki w czerwcu wyjeżdża na ope

rację do Krakowa. 3 IX opuszcza Oleśnicę i po trzymiesięcznym 

pobycie w Warszawie przybywa 2 XII do Lysowa na Podlasiu, gdzie 
zostaje guwernerem dzieci Anieli Rzążewskiej. Ukazują się w pis
mach następujące utwory Z.: „Echa krakowskie" („Gazeta Kielec
ka"), korespondencje „Spod Stopnicy" („Głos"), „Ach! gdybym kie
dy dożył tej pociechy.„, Elegia" („Tygodnik Powszechny"), „Psie 
prawo" (,,Głos"). 

1890 31 V opuszcza Lysów. 10 IX przybywa do Nałęczowa, gdzie zostaje 
guwernerem córek inż. Michała Górskiego. W okresie świąt Boże
go Narodzenia poznaje swoją przyszłą żonę, Oktawię z Radziwiłło
wiczów Rodkiewiczową. 

1891 Jesienią opuszcza posadę u Górskich i zaręcza się z Oktawią. Uka
zują się w „Głosie" dalsze nowele, m. in. „Siłaczka" i „Zapomnie
nie". 

1892 Z początkiem roku udaje się przez Kraków i Wiedeń do Szwajca-
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rii. 3 II wraca do Krakowa. 24 IV wyjeżdża do Zakopanego, tutaj 
poznaje St. Witkiewicza. W czerwcu powraca do Nałęczowa. 2 IX 
bierze ślub z Oktawią Rodkiewiczową, po czym oboje wyjeżdżają 
do Raperswilu, gdzie od października ż. obejmuje stanowisko po
mocnika bibliotekarza. W „Głosie" ukazują się nowele „Niedziela" 

i „Zmierzch". 
1894 Po wyjeździe Zygmunta Wasilewskiego z Raperswilu awansuje na 

bibliotekarza. Ukazują się w prasie „Doktor Piotr" („Głos") i „Roz
dzióbią nas kruki, wrony„.", „Bajka", pod pseud. Maurycy Zych 

„Słowo Polskie"). 
1895 Ukazują się pierwsze książki ż.: w Warszawie „Opowiadania", a w 

Krakowie „Rozdzióbią nas kruki, wrony„." (ta druga pod pseud. 

Maurycy Zych). 
1896 Następuje spór z Rużyckim, zakończony opuszczeniem Raperswilu 

w dn. 18 VIII. Z. zatrzymuje się w Tworkach u szwagra dra Rafa.la 
Radziwiłłowicza. „Głos" zamieszcza opowiadanie „O żołnierzu tu-

łaczu" . 
1897 'Wysyła dramat „Grzech" na konkurs zorganizowany przez redakcję 

„Kuriera Warszawskiego". Jesienią obejmuje posadę w Bibliotece 
Zamoyskich. W tym czasie ukazują się we Lw owie „Syzyfowe pra
ce", pod pseud. Maurycy Zych. 

1898 Czerwiec i lipiec spędza w Zakopanem. W Warszawie bierze udzi ał 
w wieczornicach socjalistycznych. W Warszawie wychodzą „Utwory 

powieściowe". 
1899 Wakade spędza w Zakopanem. 8 IX urodził się Adam Żeromski. 

Pod koniec roku ukazują się w Warszawie „l ,udzie bezdomni" w 

2 tomach. 
1900 Od kwietnia do póinej jesieni bawi w Za kopanem. W llstopadzie 

w Warszawie następuje r ewizja i krótkie aresztowanie Z. 
1901 W czerwcu i lipcu ba wi w Zakopanem. 
1902 z początkiem marca w towarzystwie R.. Radziwiłłowicza udaje się 

do Włoch i na Korsykę. Wraca 29 IV. Od czerwca do sierpnia prze
bywa w Nałęczowie. 7 VI zaczynają się ukazywać w odcinkach 
„Tygod nika Ilustrowanego" „Popioły" . 

1903 w czerwcu i lipcu bawi w Nałęczowie, gdzie mimo bardzo złego 
s tanu zdrowia kończy pisa nie „Popiołów" . Jesienią osiedla się w 

Zak opanem. 
1904 Bierze udział w organizowaniu Biblioteki Zakopiańskiej i Wyższych 

Kursów Wakacyjn ych. W styczniu ukazują się w Warszawie „Po
pioły" w 3 t . oraz „Aryman mści się", „Godzina" . 

1905 Przenosi się wiosną do Nałęczowa, gdzie budu je „chatę" projektu 
architekta Jana Witkiewicza. W sierpniu bierze udział w zjeździe 
PPS w Zakopanem. Wysuwa inicjatywę założenia w Nałęczowie 
Uniwersyt tu Ludowego, który powstaJe na początku listopada. 
Bierze czynny udział w miejscowych manifestacjach patriotycz
nych . W styczniu u kazu je się w „Krytyce" nowela „Echa leśne'', 

pod pseud. Maurycy Zych. 
1906 Latem tworzy wraz z innymi działaczami nałęczowskimi miejsco

wy oddział T ow. O 'wiatowego „Swiatło", 23 IX w Lublinie zostaje 
wybra ny honorowym przewodniczącym Tow. „Swiatło". Z końcem 
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listopada Żeromscy wyjeżdżają za granicę. Zatrzymują slę w Wied 
niu, Monachlum, Raperswilu i Lozannie. kazuje się w Warszawie 
książkowe w ydanie „Powieści o Udałym Walgierzu". We wrześniu 

warszawski dziennik „Nowa Gaze ta" zaczyna drukować „Dzieje 
grzechu". 

1907 W połowie tycznia Żeromscy udają się ze Szwajcarii do Włoch. 
W lutym spoty ają na Capri M. Gorkiego, S. Jesienina i L. Andre
jewa. W maju wracają przez Kraków do Nałęczowa. 

1908 W styczniu ukazu je się w Warszawie 2 tomowe w ydanie „Dziejów 
grzechu". Latem pisarz bawi przez jakiś czas w Zakopanem , 25 X 
zostaje w Warszawie aresztow any i po kilkudniowym zatrzymaniu 
otrzymuje polecenie opuszczenia Króles twa. W Krak owie w ychodzi 
„Słowo o bandosie" pod pseud. Maurycy Zych, w Warsza wie „Du
m a o hetmanie". 

1909 Na początku roku Żeromscy przybywają do Zakopanego. W lutym 
występuje jako świadek prz d sądem honorowym w sprawie Stani
sława B rzozowskiego. W marcu wyjeżdża na sześć tyi;-odni do Lov
rany. Przez maj m ieszka w Krakowie. Bierze czynny udział w sta
raniach o sprowadzenie zwłok Słowackiego do kraju. Od czerwca do 
października przebywa w Zakopanem, gdzie współori;-anizuje To
warzystwo Pisarzy Polskich. 26 X osiada w Paryżu. W czerwcu 
wychodzi w Krakowie „Róża" pod pseud. Józef Katerla. 

1910 Latem Żeromscy wyjeżdżają do Londynu. Wiosną ukazuje się w 
Krakowie „Sułkowski". 

191l W sierpniu występuje jako świadek oskarżenia w rozprawie wyto
czonej Radzie Muzeum w Raperswilu. Jest współtwórcą Towarzy
stwa Przyjaciół Raperswilu. W listopadzie wychodzi w Krakowie 
książka pt. „O przyszłość Raperswilu". 

1912 Żeromski rozstaje się z Oktawią i zakłada nową rodzinę: jego dru
gą żoną jest Anna Zawadzka. Latem Żeromski wraca do kraju 
i osiedla się w Zakopanem. Tutaj mieszka także Oktawia z Ada
siem. Wiosną wychodzi w Krakowie „Uroda życia" w 2 t., a pod 
koniec roku tami e „Wier na r zeka". 

1913 W kwietniu i majn baw i we Włoszech, gdzie przychodzi na świat 
31 V córka Monika. Lato spędza z Adasiem w P u is Plage. Jesienią 
wraca do Florencji. W połowie grudnia przybywa do Zakopan ego. 

1914 Wiosnę spędza we Włoszech . Wybuch wojny zastaje go w Wyżnich 
Haga.eh, po słowackiej str onie Tatr. 30 VIII przyjeżdża do Krak o
wa. Trzykrotnie próbu je udać się na front w szeregach legionów. 
W listopadzie, po ewakuacji Krakowa, osiada znowu w Zakopanem. 
Tutaj spotyka J. Conrada . Ukazuje się w „Nowej Reformie" (21 X 
-11 XI) „Wszystko i n ic". 

1915 Na początku roku zostaje zastępcą sekretarza w Naczelnym Komi
tecie Zakopiańskim . Współpracuje wraz z J. Kasprowiczem w taj
nej organi;llacji niepodJegłościowej. Otrzymuje funkcję przewodni
zącego sekcji gospodarczej N.K.Z. 28 VIll wygłasza znany odczyt 

„Literatura a ż ycie polskie". 
1916 Latem u kazuje się w Warszawie „Nawracanie Judasza", jesienią 

„Zamieć" - dwie pierwsze części trylogii „Walka z szatanem", nad
to w Zakopanem „Sen o szpadzie i sen o chlebie". 
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1917 Wiosną P rzybyszewski próbuje wciągnąć Z. do współpracy w no
wopowstającym piśmie literackim „Zdrój". 8 XI premiera „Sułkow
skiego" w Teatrze Polskim w Warszawie. 

1918 30 VII umiera w Nałęczo ie Adam Żeromski. W październiku i li
s topadzie z. stoi na cz le „RzccZYPOspolltej Zakopiańskiej". W War
szawie w ychodzi „P rojekt Akademli Literatury Polskiej", „Wisła" 
i ,,.Początek świata pracy". . 

1919 Jesienią opuszc:ia Zakopane i udaje się na stałe do Warszawy. 29 
XI w „Reducie" prapremiera dramatu „Ponad śnieg bielszym się 
stanę„ .". W \Varszawie wychodzi fragment „Wszystko i nic", następ
n ie 0 .,Adamie Zeromskim w spomnienie" jako rękopis, „Charita.s", 

„Organizacja inteligencji zawodow ej". _ „ 

1920 w maju zostaje wybrany prezesem Zw. Zaw . Literatów; z funkcJi 
tej jednak rychło rezygnu je. W tym samym miesiącu wyjeżdia do 
Orłowa. Ok. 20 V wybiera się wraz z J. Kasprowiczem i Wł. Ko
zickim na Mazury, aby wziąć umiał w akcji plebiscytowej. 8 VII 
na wiecu w Gdyni organizuje Towarzystwo Przyjaciół Pomorza. 
La tem opuszcza Orłowo i przybywa do Warszawy. Jesienią zakupu
je willę w Konstancinie. W tym r oku zaczynają się starania o na
grodę Nobla dla Z. Wychodzi w Warszawie „Inter arma" i „Ponad 

śnieg bielszym się stanę„." 
1921 Lato spędza w Gdyni. Trwają dalsze starania o nagrodę Nobla za 

pośrednictwem attache poselstwa w Sztokh olmie Konrada Czar
nockie~o; ukazuje się szwedzki przeklad „Wiern~j rzeki". 8 III:
praprefuiera „Białej rękawiczki" w Teatrze Polskim w \Varszawie. 
Dramat ten ukazuje się także w wydaniu książkowym. 

1922 Lato spędza na Helu. Wiosną wychodzi w Warszawie „Wiatr od 
morza'', w grudniu tamże „Snobizm i postęp". W Szwecji przekład 
„Urody życia". 

1923 Lato spędza na Belu. 6 III - prapremiera „Turonia" w „Reducie". 
Wychodzą w Warszawie na.st. utwor : „Turoń", „Pomyłki", „Mię
dzymorze", a w Szwecji przekład „Popiołów". 

1914 Wczesną wiosną bawi we Włoszech. W tym roku rozstrzyga się 
ostatecznie sprawa nagrody Nobla. W maju otrzymuje nagrodę Im. 
Orzeszkowe j za „Wiatr od morza"; jesienią dostaje za ten utwór 
nagrodę państwową. z końcem r oku zamieszkuJe na Zam~u war
szawskim . L atem ukazuje się w Warszawie dramał „Uciekła mi 

Ka Mia ki " pod przepióreczka..„", następnie „Sprawa sy now s · ego , a 
koniec r oku „Przedwiośnie". 

1925 Na początku roku ukazuje się w Almanachu „Biblioteki P olskiet 
„Puszcza jodłowa", ostatni u twór ż. 27 II - prapremiera „Przepło 
r eczki" w Teatrze Nar odowym. 3 V - przyznanie wielkiej wstęgi 
P olonia Restituta. Fakt ten wywołuje protesty w prasie prawicowej 
i ostrą kampanię przeciw „Przedwiośniu". W Warszawie wychodzą 
szkice publicystyczne p t . „Bicze z piasku". 20 XI umiera ż. w War
szawie na Zam ku. 23 XI - pogrzeb na cmentarzu kalwińs.klm w 

Warszawie. 

(Opracował Stanisław E i 1 e w: Wspo
mntenta o Stefante .Zeromskim, warsza
wa 1961( 
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KIEROWNIK TE CHNI C ZNY: 
MIROSŁAW DZIK! 
BRYGADIER S CE N Y: 
A NTONI KOŁ!lCZEK 
KIEROWNICY PRAC OWNI: 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ : 

JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 
Z OFIA H E JNE 
P ERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MIECZYSŁAW WOJCZYŃSKI 

SZEWSK LEJ: 
MIKOŁAJ B RAT AS Z 
MODELATORSKIEJ : 
ALOJZY CZEPUŁOWSKI 

STOLARSKIEJ: 
MICHAŁ PRAJSNER 
MALARSKIEJ : 
TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
TAPI CERSK I EJ: 
RYS Z ARD TKACZYK 
SLUS ARNIA: 
BRONISŁAW KROWI C K I 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zam ówienie zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biur o Organizacji Widowni, ul. 
Za.polskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osob iste, listowne i tel foniczne. 

Cen y biletów 

I strefa 
II strefa 

m strefa 

n orm. 

21 zł 

17 zł 
13 zł 

ulgowe 

15 zł 

12 zł 
9 zł 
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