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TAK POWSTAWAŁ DRAMAT 

MAJ 1909 

Chodzę teraz do Biblioteki Czairtarysk:iiah, od 9-tej do 2-ej 
tam jest m. Zna·lazłem ksiąXk: i, których szukałem, nawet Mol
mentiego. Kiedy pienvszy raz poszedłem do kancelarii tej 
biblioteki, bez żadnej rekomendacji, żądano ode mnie jakiejś 
rekomendacji. Gotów już byłem iść i szlllkać kogoś, gdy urzqd
nik kazał powtórzyć sobie m oje nazwisko. Nagle schylił się 
jak przed sułtanem, zaczął mię przepras"Zać i biegać na wsze 
strony. Od xazu mliałem stół oddz.ielny, w~zystk.ich Finklów 
i Estreicherów i wszystkie książkL Taką masę czytam, że aż 
mam piasek w o zach. 

CZERWIEC 1909 

Dziś kupiłem kajet na Sulkowskiego. Masę t u książek prze
czytałem, przewertowałem. Zdaje mi filę, że piszę Popioly, bo 
znowu to wszystko trzeba było wziąć w głowę. Za to mocuję 
się teraz z nowym pomysłem , którym mam stanąć oko w oko 
z całym światem. Czy znowu zginę? 

LIPIEC 1909 

Gdy wyjdzie książka (Róża) zamknę się jeszcze szczelniej 
w swym pokoj u i zabiorę do Sulkowskiego, bo mam już 
wszystko przygotowane, ale brak jeszcze siły woli, żeby tak 
kolosalną rzecz, europejski przedsięwzięcie zacząć. Gd bym 
mógł napisać Sulk owsk iego! Zbliżam siit tysiąc razy do stolu 
i cofam, bo nie czuję jeszcze siły, żeb się rzucić na t ę szele
jowską postać. 

Nie in ter suje mię już ani sła: a, ani znaczenie w świeci . 
Pragnę wykończyć dwa u twory literack ie, w któr ych odtrącę 
od siebie ludzi i znajdę znowu siebi samotnego z zasu m oich 
najgorszych nędz, a nadto zdążę zbliżyć się może d o duszy 
Adziusia . 
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J ed n akt Sułkowskiego napisałem . Terraz zabieram się do 
najtrud niejszego. Bard zo to d la mnie tm dn utwór ... 

WRZESIEŃ 1909 

Werranduję teraz na swym l eżaiku i pisz dram a t. Ch iał
bym k oniecznie go napisać , gdyż oa ły żyj w powieści Urodcz 
życia i chdiałbym ją za.raz po przyjeździe do Paryża zacz~ć pi
sać . Będzi,e to dzieło moj ego życia . Zaprzeczenie w sz ystki emu, 
co na mnie szczekano. 

PAŹDZIERNIK 1909 

Sulkowskiego napisałem dwa ak ty. T en drugi w W necji, 
n ajtrudniejszy, końc.z . Wypadł doś · dobrze 'i teraz dopiero 
r ozumiem, jaki trud podjąłem , zal'.)i rając si do t ego dram atu . 
J żeli go napiszę , będzie to fundam entalna m oja praca. Trze
aieg.o i czw ar t ego aktu nie b ędę tu j uż pi ał, gdyż one dzieją 
się w Paryż.u, więc tam je trzeba pisać ipod no ymi w;raże
niami. Tyle do tego dramatu robiłem poszukilwań , szperań , z.a. 
b iegów , ż e kiedy teraz czy trun ;re7JU.lta t, zd um ienie mnie bie
r ze, ż e to jem właśnie, czego tak mow lnie szukałem. Cóż by 
to było, żebym t e sceny zobaczył w tea trze ... 

MARZEC 1910 

Ja skończyłem Sułkowskiego d. przepisuj ę go od parru m~e
sięcy . Zabrał mi .rok czas u ri kooztował masę rpracy po biblio
tekach 'i archiwach, szczegó1niej tu, w Pairyżu . 

(Fm.gmanty h~tów S. żoroms.l<Ji g-0 
w g Kal endaTZ a ży cia i twó rczośc i St. Eilego i St. K asztelo \vicza) 

4 

NIESCENICZNY ŻYCIORYS MŁODEGO POLAKA? 

Ba.rdzo zabolało Żeromskiego takie właśnie naz-wanie jego 
nowego dramatu . Był wraffwy, może nawet przewrażliwiony 
na tle oceny jego twórczości. Za dużo wysiłku ti serca wtk.ładał 
podczas tworrzenia rw swe dzieło, by czytać później wzgardli
we, cr.y wręcz napastliwe recenzje. Tak było właśnie z Różą, 
a był to czas ·wytężon j pracy nad Sulkowskim. 

Jakiż jest zatem ten młody gniewny Polak z epok.i napole
ońskiej? Czy Tzeceyw:iście nic n ie robi tylko rezonuje? 

Józef Sułkowski., książęcy p otomek „z nieprawego łoża", 
wzgard:llił błyskotHwą karierą, którą obiecywał mu wpływo
wy stryj w kiraju . Przystał do jakobinów, by w ten sposób 
zaprotestować przeciwko zdradzie i sprzedaj ności polskich ma
gnatów. Pó~niej wstąpił d o arm ii Napoleona, by słowo w " elić 
w czyn, by przynieść ciem iężonemu nar odowi wolność. Za
j ąwszy zas~czytne m iejsce adiu tanta wiellci.ego generała, wie
rzy m u bez za.strzeżeń, broni jego honoru. Jest gotów wydrzeć 
m u władzę dla dobra r ewolu ji, ale nie dopuszcza myśli o 
zdradzie. J uż t o w ystarcz , by zadziwić .włoskich i francus
k ich dw or aków -intryga ntów. Sułkowsh.'i to nie tylko dzielny 
żolni erz - t o 'C złowiek prawy. 

T o równi-eż człowiek nowoczesny. Wierzy, że lud wykorzy
sta swe prawa i zem ' ci się za wielowiekową krzywdę. Mówi 
do swych żołnierzy - chłopów pańe'zczyźnianych: , ,Chcę ażeby 
się w rwa ocknęła j ędza gniewu , jak we francuskim ludzie' . 
Ale t en sam niezłomny rewolucjonista, potępiający kompro
misy i brak zdecyd~wania u przywódców narodu, vypowiada 
zadaiwiającą opinię, ż „Polska stanie się może jedynym Je
r uzalem świata , gdzie nie przez gwałt , lecz przez rniło.5ć spel
m su prawiedliwość . " 

I mówił d-0 swych żołnierz : , W gniewie swym lud fran
<;uski porwał się na wszystko, o stall'y świat wypracował. 
Pa l ił sta r e pr aw a, targał wściekłymi rękami odwieczne świę
tości, broczył we krwi , żeby ze swego serca wydobyć nową, 
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s traszliwą siłę . Podobn ie wy - kiedy p rzyjdziecie na ojczystą 
ziemię, mac ie na tawić bagne ty przeciw spróchniałym pr aw om 
podłości i przemocy człowi ka nad człowi kiem. Każdy czło-
w:iek w jdzie we własne drZ'Wii., pod wła y dach. Taka j est 
wasza moc, j eśli t ego sami zechcecie." Nie wszyscy mu wie 
rzą, niełatwo jest zwalczyć hłopską nieufność wyrosłą na 
krzyiWdzi e. „Kto si na chłopa urodził - m ówri. j den z nich -
chłopem m usi ost ć, choćby ta zi mię obszedł . " 

J s t więc Sułkowski nie tylk życiorysem wybitn j jed
n ostki - jest wielką dysputą o przyszłej Polsce, o przeohra 
żeniach , p rzemianach zwalczaniu przeszkód na drodze do ta
k iego właśni e państwa. J e ze.ze go nie ma, ale wszyscy wie
d2ą, ż je wywalczą. Wywalczą je masy ludowe pod wodzą 
takrich ludzi j ak SułkQWski. 

Sprzecmości i roo:teJ:lki tej postaci są wątpliwościami 
i szukaniem drog.i ,przez samego Żeromskiego. Z łatwością też 
rozpoznamy jego dawne obsesje w nowym kształcie . A więc 
judymowska solidarność z „motłochem", transponowana na 
Sulkowskiego - nieślubne dziecko kobiety z „dołów" spo
łecznych . B ohater nasz nie tylko chlubi si tym pochodze
ni m, ale wykO'fzystuje je ja.kio atut do zeITVvania z księżnkz
ką . Mamy wię obsesj drugą: miłość nigdy 'nie pomagała bo
haterom Żeromskiego w realizacji ich celów, p rzeciwnie -
zawsze prawie przeS7lkadzała. Nie da się - mówi Żeromski -
pogodz.ić wielkiej miłości z .wielkrimi celami życia . Tk w i 1w ta 
k im poglądzie zaląż k drama tu. 

Koła post powe przyj ę ły Sulkow sk iego w roku 1910 jako 
pamflet na nieudolność rządó sanacyjn ych. „Tylko taki czło
wiek jak Sułkowski - pisano - taki wy.maTzon y symbol w o
dza p raiwego poprowadzi lud na okopy zwycięstwa. Pirzecież 
wciąż myśl i się i debatuj , jak wyprowadzić z niewoli zabor 
ców naród polski, jak wzbudzić w chłopie p olskim zaufanie do 
sprawy na rod u, jak przezwyciężyć w n"im zdradę." 

Rrzez : ele lat uważano tę sżtukę za niesceniczną. D opie
ro Ludwik olski u tórowal jej drogę na ceny polskje swoją 
inscenizacją w roku 1917. Było to w.aż.ne, b o pierwsze zwy
cięstwo Żeromski go na s cenie. Bardw autorowi potrzebne. 

STANISŁAW MIJAS 
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NIEZŁOMNY Sł.UGA IDEI REWOLUCYJNYC H 

Dramat na temat roli h ist orycznej Na oleona przemienia 
: i<; w wielką dyskusj ę o całej jego epoce. Według niezmien
n ego zwyczaju p isar skiego Żeromskiego, na zal ę dyskusj i 
padaj ą wszell ie spr z czne rac je, a l góruj e wśród nich jedna 
Ta ·ja . T a, która \varunkowo przyznaje słuszność dowiedzio
nym przez hiS1t orię oska rżeni om d ' Antraigues'a : „Gdyby w is
toc ie zdradził świętą sprawę i wolę ' yzwolonego lud u F r an

-c ji - woła Sułkowski - gdyby zamarzył o ty m , co p roroku
j e z, to 1w iedz , t aj ny doradco monarchów - że nie kto inny, 
tyl. o ja wydn~ mu z rąk septrum, zerwę z cz oła diad em, 
kruszę jed no i drugi e i stanę sam n a czele wojsk rewolucji. 

bo w e mnie ni e ma zdrady. Jak burza rzucę się na wszystkich 
m ocodawców, pójdę przez Europę do Polski i wydrę ją z nie-
woli". ; 

Czy pisairz m:iał prawo w ten sp.osób przeciwstawiać Napo
leon owi Sułkowskiego? I tak, i nie. Miał o t le p rawo, że Suł
kowski był rzeczywiście .niezłomnym sługą idei r ewolucyj
nych, a ni e kcmdotierem napol ńskim marzącym o buławie 
marszałkoM"Skiiej za wierną i pozbawfoną krupułów id o lo
g icznych służbę u b ku Bonapar tego na jego wstecznej dro
dze do k orony cesarskiej i późni jszych podboj w. Nie miał zaś 
prawa o tyle, ponieważ .stawiając Sułkowskiego jako osobnika 
całkowicie 1równego Napoleonowi, zdolnego w razje potrzeby 
całkiem inaczej naikierowa ć bieg hi:;torii, popełniał niewąt

pl1wie błąd i przesądzał w ocenie roli jednostki w historii. 
Za wysoko tę rolę ustalał. Bo przecież Sułkowski, nawet 

gdyby nie był zginął przedwcześnie w Eg1i.pC'ie, nie posiadał 
tej mocy, by zahamować proces o.dchodzenia burżuazji fran
c uskiej ·od pierwotnych założeń rewolucj.i fra ncuskiej . Proces, 
który był właści:wym spra.wcą kariery Napoleona i jego od
wagi w sięganiu po koronę. Co najwyżej zgrinąłby pod salwa
mi plutonu egzekucyjnego, tak ja:k w dramac:ie ginie od ta-
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jemniczego gestu Bonapartego, przeczuwającego w nim nie
bezpiecznego konkurenta . 

Ta nadmierna ocena roli jednostki ·w dziejach stanowi 
w budmvie ideologicznej dramatu element bez wątpienia rów-
nie utopijny, co słowa Sułkowskiego o Polsce - Jeruzalem. 
Lecz kiedy ten sposób podania zasadniczych sprzeczności 
okresu napoleońskiego odłożyć na bok, kiedy poz.ostać przy 
tej samej cb serwac j i h istor iozoficznej Żeromskiego, po1wie
dvieć wypada, że jest ona s łuszna ·i na1rodzona z postępowego
rozum.ienia t ego okresu . Żeromski był bowiem zawsze wro
giem legendy napoleofoikiej i wrogiem tym pozostaje w „Suł
k owskim". 

Ta 1wielka panorama idei historycznych, patetyczna i uro
czysta , zamyka b orwiem krąg rozważań pisairza nad jego ulu
bioną epoką historyczną akcentami, które świadczą, że prze
nrkli:wy i postępowy obserwat.or pr-ocesu historycznego czuwał 
w n im stale. Ten absenvator nakazał mu w dramacie ustami 
polskich chłopów-żołnierzy powiedzieć gorzkie pra,wdy .o losie 
polskiej masy ludO\-vej. 

Ten obserwator krytycznie i nieufnie polecił mu spojrzeć 
na zdobywcze legendy epoki napoleońskiej. Gorący patriota 
dopełniał ich 1wsk,azów k i słowami włożonymi w usta Sułkow
skliego: „w każdej minucie mego życ.ia zdobywam i tworzę oj
czyznę. I zawsze czuję tak, jak jakby we mnie ze samym so
bą mocował s:ię ca ły naróa p ol:s!ki". 

Czy o sobie to mówi bohater dramatu, czy nie o kimś waż
niejszym od jego osoby - o Stefanie Żeromskim? 

KAZIMIERZ WYKA 
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