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KAZIMU:RZ W\' KA 

O „SULKOWSKIM" 
Dramat ;:)teiana żeromskiego o Sułkowskim wydany został latem 1910 roku. 

Twórca przywiązywał do niego duże nadzieje. Znamy jego listy z okresu pracy 
nad tym wi1owisl<iem. Takie występują w nim charakterystyczne zwroty:. „Mo
cuję się teraz z nowym tym pomysłem, którym mam stanąć oko w oko ;~ całym 

światem" . To znowu: „Brak jeszcze siły woli. żeby tak kolosalną rzecz, euro
pejskie przedsięwzięcie zacząć„ . Zbliżam się tysiąc razy do stołu i c<>fam. bo nie 
czuję jeszcze siły, żeby się rzucić na tę Szelejowską postać''. Czy wreszcie: „Jeżeli 
gC' napiszę, będzie to fundamentalna moja praca". 

W tych zap::>wiedziach jedno uderza: europejskie przedsięwzięcie, shelleyowska 
postać. Aluzje takie zapewne tym się tłumaczą, że wobec zbliżającej się setnej 
rocznicy wojny 1812 roku wzrastało zainteresowanie epoką napoleońską. k
romski, autor „Popi<>łów", miał wszelkie prawo uważać się za ?newcę epoki i za
pragnął prawdopooobnie w ramach tematu, w jakim czuł się sil.ny, sięgnąć po 
laury pisarza europejskiego. 

„Zawsze mię tentował temat owych królów i książąt włoskich zdegradowa
nych przez Napoleona, których pod koniec XVIII w. pełno IJyło w weneckim 
mieście" - donosił Miria~owi Przesmyckiemu. Jest w tym ośv.riadczeniu wyraź
ne przesunięcie kąta patrzenia u spraw wyłącznie polskich na takie zagadnienia 
w obrębie okr9Su napoleońskiego, 1które by mogły mintereS<>wać obcego czytel
nika. W samym dramacie przesunięcie takie zrealizowało się tylko pozornie. 
Wprawdzie bowiem rozgryw~. się między Polakami tylko akt pierwszy przy żoł
nierskich ogniskach obozowych, wprawdzie w dalszym ciągu dramatu z Polaków 
pozostaje na i:,oenie jedynie Sułkowski, - mimo to problematyka utworu układa 
się w ramach obchodzących przede wszystkim wid.za polskiego. 
Układa się bowiem w ramach zapowiedzianych już pn.ez „Popioły". Dramat 

jest jak gdyby epilogiem myślowym kilku zagadnień postawionych przez pisa
rza w tej wielkiej powieści. Jest również pewnym epilogiem personalnym. Bo 
osobę Sułkowskiego poznawał czytelnik ~eromskiego także w „Popiołach", 
gdzie jest on 1'olegą szko1nym księcia Gintułta i wzorem nieubłaganego re
publikanina, Lakim jakiego przekazała historia.. 

Jakie zagadnienia przenikają z „Popiołów" do „Sulkowskiego", łącząc te dwa 
dzieła? Dwa przede wszyst.kim : klasowy problem chłopski w jego odniesieniu do 



• 

polskiej walki wyzwoleńczej oraz ocena postaci Napoleona. Sr-nr,ecz110ść pornii: · 
dzy uciskiem klasowym chłopa paiiszczyźn.ianego a sprawą narodowo-wy~wo
leńczą stanowi ustawiczną troskę patriotyczną żeromskiego jako pisarza histo
rycznego. Równie ostro spotykamy ją w rzeczy „O żołnierzu tułaczu" na tle lat 
napoleońskich co w „Rozdziobią nas kruki i wrony" na tle powstania srycznio
wego. W „Popiołach", wśród wielu innych dowodów powieściowych, wyraża tę 
sprzeczność historia kościuszkowskiego żołnierza Michcika, przyjaciela i sługi 
Piotra Olbromskiego. 

Sprawa ta objęła w „Sułkowskim" cały pierwszy akt dramatu. Powraca w nim 
żeromski do tych samych miesięcy przed powstaniem legionów Dąbrowskiego, 
jakie już traktował w powieści „O żołnierzu tułaczu". Rozmowa siedmiu żołnie
n~y-chłopów przy ogniskach obozowych pod Weroną stanowi uajszerszy w do
robku pisarza komentarz do tego zagadnienia. „Jakie ta beły króle, jakie ta bez 
polsk:'I 1.iemię idą teraz cesarze, ~ kto ich, ta, mocny Boże! - -· wie i spiłmięta. 
1\ ino zawżdy ten sam był podstarości i onego te same prawo: od zaranku na 
1mńskie narr'J rJ ~nać, a późnym zmierzchem popuszczać". 
Chłopi występujący w „Sułkowskim" nie poprzestają na tej skardze. Przebyli 

. 111ż oni wstępny szczebel wtajemniczenia politycznego. Posiadają swój sąd 
11 przyczynach przegranych powstań i wojen. Sąd ten formułują po swoj1,mu, po 
?.o łnforsku. Powiadają po prostu - zdrajca. W ta.kich słowa.eh zawiera się już 
;(alq.żek zrozumienia, że głównym nosicielem walki narodowo-wyzwoleńczej jest 
masa ludowa, podczas kiedy klasy panujące cofają się przed jej wymaganiami. 

Ten chłopski komentarz jest całkowicie jasny. Wmieszanie się osobiste Suł
kowskiego w jego obręby wygląda natomiast dwu:llilacznie. Z jednej strony ten 
jakobin. praguący czuwać nad rewolucyjną prawością Bonapartego, powiada do 
żołnierzy: Chcę ażeby się w was ocknęła jędza gniewu, jak we francuskim lu
dzie". Tak przemawiając pozostaje on zgodnie z całą swoją psychiką niE'złom
nego rewolucjonisty. Z drugiej jednak strony ten sam człowiek, który się skar
ży na kompromisy i brak zdecydowania u przywódców narodu, wygłasza to 
jakże utopijne zdanie, że -·- „Polska stanie się może jedynym Jeruzalem świata, 
gdzie nie przez gwałt, lecz przez miłość spełni się sprawiedliwo4ć". 
Skąd taka sprzeczność? Rekapitulacja epoki napoleońskiej w „Sułkowskim" 

dokonuje się w momencie, kiedy w pisarstwie Żeromskiego przybi„rają na sile 
utopie społeczne i historyczne. W budowie psychicznej Sul!rowskiego słowa 

o Polsce, Jeruzalem ludów, stanowią ich dobitne świadectwo. Podobne utopie 
i marzenia przenikają z żywego podówczas zajęcia się pisarza ideami Wielkiej 
f<~migracji i jej nadziejami na podobną Polskę. 

Mimo tej skazy ocena sprzeczności między feudalnym uciskiem chłopa a ..iittt
ką o wolność narodu podana jest w „Sułkowskim" z najwyższą bodaj u Żerom
skiego jasnością w jej sformułowaniu. Bo czujny na niedolę masy ludowej 
pa riotyzm jego podyktował mu ten piękny akt. Przeważająca reszta utworu do
tyczy innej, równie żywo odczuwanej przez pisarza sprzeczności: tej mianowicie, 
jr.ka w epoce napoleoń~kiej rysowała się między patriotyeznym i wolnościowym 
intereo;0m l'.•l;ików, ludz<icych się, że w służbie Napoleona Wflczą o hasła wol
nośc i ludów i ni epodległość własnej ojczyzny, a zaborczym i łupieżczym często 
0harakterem wypraw i polityki Napoleona. 

Sprzeczność ta rnzgrywa się w dramacie w napięciach ideolob;cznych rozwija
jących ~i ę mi;;dzy osobami Napoleona a Sułkowskiego. Z jednej strony żerom-
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ski oskarża w nich Napoleona. Mniejsza o to, że formułują te oskar~Pnia przed
stawiciele reakcyjnego patrycjatu weneckiego i feudałów włoskich. Niem>1ieJ są 

one słuszne i z ich słuszności zdaje sobie sprawę sam Sułkowslu. Z drugir j jed
nak strony rozumie też Sułkowski, ściślej mówiąc - Żeromski ka.że mu to 
rozumieć w swoim imieniu, że Napoleon orze jednak rolę pod postęp lw~7kości. 
Rozumie on, że społeczno-polityczne trupy, chociażby miały rację w O!~karże

niach, nie posiadają ich w obronie własnych przegranych pozycji. Powiad;, dum
nie: „Francuski dowódca pozywa ludzi od warsztatów od ~kih .:!zarn''.i roli. 
daje im w rękę oręż i uczy, jak orać niwę ludzkości" . 

Dramat ustawiony. wśród podobnych sądów na temat roli historycznej Na
poleona przemienia się w wielką dyskusję o całej jego epoce. Według nirunien
neg-0 zwyczaju pisarskiego ~eromskiego, na szalę dyskusji padają wszelkie 
sprzeczne racje, ale góruje wśród nich jedna racja. Ta, która warunkowo 
przyznaje słuszność dowiedzionym przez historię oskarżeniom Antraigues'a: 
„Gdyby w istocie zdradził świętą sprawę i wolę wyzwoloneg;:i ludu Francji -
woła, Sułkowski ·· - gdyby zamarzył o tym, co prorokujesz, to wiedz, tajny do
radco monarchć.w - że nie kto inny, tylko ja wydrę mu z rąk septrum, zerwę 
z czoła diadem, skruszę jedno i drugie i stanę sam na czele wojsk rewolucji, bo 
we mnie nie ma zdrady. Jak burza rzucę się na wszystkich mocodawców. pójdę 
przez Europę do Polski i wy:lrę ją z niewoli". 

Czy pisarz miał prawo w ten sposób przeciwstawiać Napoleonowi Sułkowskie
go? I tak, i nie. Miał o tyle prawo, że Sułkowski był rzeczywiście niezłomnym 
sługą idei rewalucyjnych, a nie kondotierem napoleońskim ma::-zącym o buławie 
marszałkowskiej za wierną i pozbawioną skrupułów ideologiciw ych służhę u bo
ku Bonapartego na jego wstecznej drodze do korony carski<:'.: i poźniejszych 

podbojów. Nie miał zaś prawa o tyle, ponieważ stawiając Sułkowskieg(· jako 
osobnika całkowicie równego Napoleonowi, zdolnego w razie potrzeby całkiem 
inaczej nakierować bieg historii popełniał niewątpliwie błąd i nrzesDdzał w oce
nie roli jednoiltki w historii. 

Za wysoko <:ę rolę ustalał. Bo przecież Sułkowski, nawet gdyby niP był zginął 
przedwcześnie w Egipcie, nie posiadał tej mocy, by zahamować proces odc!J.odze
nia burżuazji francuskiej od pierwotnych założeń rewolucji francuskiej. Proces, 
który był właściwym spraw.cą kariery Napoleona i jego odwagi w sięganiu po 
koronę . Co najwyżej zginąłby pod salwami plutonu egzekucyjne~o. iCl k jaJ, 
w dramacie g1111e od tajemniczego gestu Bonapartego, przeczuwającego w nin1 
niebezpiecznego konkurent.a. 

Ta nadmierna oeena roli jednostki w dziejach stanowi w budowie ideologicz
nej dramatu element bez wątpienia równie utopijny co słowa Sułkowskiego 

o Polsce-Jeru<i:alem. Lecz kiedy ten sposób podania zasadniczych sprzH'znośc 1 
okresu napoleońskiego odłożyć na bok, kiedy pozostać przy tej samej ohse• wac.ii 
historiozoficznej żeromskiego, powiedzieć wypada, że jest ona stu.mrn i narn · 
dzona z post~powego rozumienia tego okresu. Żeromski był bowiem zawszr 
wrogiem legendy napoleońskiej i wrogiem tym pozostaje w „8ułkowskim". 

Ta wielka panorama idei history;cznych, patetyczna i uroczy<;ta. zam•1 a bo
wiem krąg rozważań pisarza nad jego ulubioną epoką historyczną ak~cntami. 
które świadczą, że przenikliwy i post~powy obserwator procesu historycznego 
czuwał w nim stale. Ten obserwator nakazał mu w dramacie ustami rnlskich 
chłopów-żołnierzy powie<lzieć gorzkie prawdy o losie polskit>.i masy lt1dowej. 
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Ten obsenv .:. t.:;~ l~:yl.yczu.ie 1 nieufnie µołecil mu spojrzeć na zdoby v ' zf• le
gendy epoki napoleońskiej. Gorący patriota dopełniał ich w"k<-1 ZÓ\1·1<i .'ł'lWHrni 

włożonymi w usta Sułkowskiego: „w każdej minucie mego ·7.yci:i z.d,·Lywa m 
i tworzę ojczyznę. I zawsze c:?.uję tak, jakby we mnie ze samym soh 'J nwcował 
się ~ały naród polski". 

Czy o sobie to mówi bohater dramatu, czy nie o kimś ważniejszym 'l· ' jPgo 
osoby - o Stefanie Żeromskim'! 
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1<;MJL KIPA 

JÓZEF SUŁKOWSKI 
Późną jesieni~ 1777 r . ks. August Sułkowski, bawiąc z zoną w powrntnej 

podróży z Włoch przejazdem w Wiedniu, zabrał małego Józefa i trochę starszą 
jego siostrę od Teodora Sułkowskiego do siebie na stałe. Zaniedbane dotych
czas dzieci, z niezdrowej, ciasnej atmosfery, środowiska niek11lturalnej 5łużby, 
braku jakiejkolwiek opieki, dostały się w nad podziw troskliwe opiekuńczL ręce 
obojga Sułk0wskich. Dziewczynkę umieszczono na dobrej pensji w Warszawie, 
chłopcem zaś zajęła się gorliwie księżna Augustowa. „Chłopak budzi dobre na
dzieje", pisał niedługo potem z 7..adowoleniem nowy opiekun. 

I tyle tylko wiemy z tego czasu o pochodzeniu Józefa Sułkowskiego . Wszystko 
razem pokrywa jakaś ni uchwytna, tajemnicza zagadka zawikłanych i niej :; snych 
stosunków panujących w książęcej rodzinie Sułkowskiego i wątpić należy, czy 
kiedykolwiek uda się ją rozwiązać. 

Sułkowscy wybierając się z końcem roku 1778 w dużą podróż za granicę za
bierają ze sobą również i małego Józefa. Podróż była imponująca i niezrr.iernie 
ciekawa. Zwiedzano Francję, Włochy , F'landrię, Holandię, Hiszpirnię i Porh, galię. 

Czterokrotnie zatrzymano się wśród tego, dla wypoczynku, na czas :lluższy 

w Paryżu. Mały Sułkowski chłonął ch ciwie nowe i niecodzienne wrażenia, słuchał 
długich opowiadań i wyjaśnień, uczy się pilnie, pod kierunkiem s~aranr.~e do
bieranych nauczycieli , geometrii, optyki i mechaniki, rysunkó•v i tańca, języ

ków niemieckiego. włoskiego, hiszpańskiego i z niechęcią łaciny. Wykazuje przy 
tym znakomitą pamięć i niespokojną ciekawość do wszystkieg0. 

Jesienią 1782 roku wrócono do kraju. Sułkowski „cały wojaż swój ze wszyst
kimi szczegółami tak opowiadał. jak gdyby kto najlepiej wyoracowane dzieło 

czytał i w tym opowiadaniu widziałem - - relacjonuje towarzysz Sułkowskiego 
-·- że najwięki 7.e upodobanie ma mówić o wojskowości, o fortecach, o batalio
nach .. . Dzień cały był poświęcony na nauki, i cokolwiek mu czasu zbywało od 
tych, pisał czyny sławnych generałów" ... Wiosną 1783 r. Sułkowscy wyjeżdżając 
do Petersburga zabrali ze sobą ponownie Józefa, prezentowali Katarzynie. która 
obdarzyła go rangą porucznika w gwardii konnej i 3-letnim urlopem. 

Po powrocie do kraju wypadło zapewne kończyć edukację, o którf'j !!iestety 
już niewiele wiemy. Opiekun umieścił go poza tym w regimencie swego imienia, 
stacjonującym w Rydzynie, a sam. przeniósłszy się do Warszawy zmarł t11 w ro
ku 1786. Zaraz po tym pułk jego, przemianowany na pułk Działyńskiego dostał 
się do Warszawy a w listopadzie t. r . Józef Sułkowski mianowany w nim został 
porucznikiem. „Zabawa jego podczas czynności regimentowych było czytanie 
sławnych generałów dzieł, rysunki fortyfikacji.. . . Mało mówiący, ciężki do zabra
nia- nowej zm1jo-mośe;, -~b.al:dzo <>zanujący , ciało swoje przyzwyczajał do 
największych niewygód, sypiał tylko na materac e-... żadn~j poduszki 1 płasz

czem się-. nak>ł'~ l«:mstytucji byf sfaóej ... " . Na dłllższy okres czasu są to 
ostatnie pozytywne wiadomości jakie o Sułkowskim mamy. 

A tymczasem w Warszawie zbierał się Sejm Wielki. Padały z trybuny sejmo
wej coraz częściej słowa mocne i zdecydowane. Szerokie warstwy społeczeństwa 
stojące dotychczas na ogół z dala od spraw publicznych biorą w tym wszystkim 
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żywy udział i sledzą z napięci em myśl ret un ny głoszoną przez .stron ni ctwo pa!riP
tyczne. Kuźnica Kołłątajowska budzi opinię p bliczną a z dHle ki ' :„ Pa r) żn 
chodzą do Pol ki jak najżywsze odgłosy haseł Wielkiiej Rewolti c_i" . .. wo! o-" · 
równość - braterstwo". Sulkowsk" pa trzy niewątpl iw i z 11 ::i.pi~tą uwagą na 
rozgrywające się wypadki i wyrabia sobie własny, sa modzielny sąd o syt 11 A.cji. 
Zabiera nawet głos publicznie w nieodszukanej dotychczas broszurze pt. .,C•, tatni 
głos obywatela polskiego" (Warszawa 1790), gdzie żąda us::i.m r. wolnienia chłopa 
i zrównania stanów. S taje zdecydowanie po stronic radykalnej IPwicy. Odda póź
niej sprawiedliwość Sejmowi Wielkiemu, „który trwając lat cztery zdołał więcej 
rozniecić światła niż to zrobiło dziesic;ć wieków poprzednich", ale nie ~amyka 
oczu na niedociągnięcia w jego pracy, na niedoskonałość jego !!łównego dzieła, 
jakim była K:mstyucja :3 Maja. Z tym wszystkim spełni swą powinność żoł

nierską do ostatka. Mianowany kapitanem bierze udział w kampanii 1792 r. na 
Litwie. Wyróżnił się w bitwach pod Zelwą i Krzemieniem, składając ,•owody 
nadzwyczajnej odwagi. „Cudów waleczności dokazywał. . .. Oficerowie pod nim 
będący nie mieli wyrazów na opowiedzenie o jego waleczności. flegmie ; przy
tomności". Zdobył Virtuti Militari, wyszedł jednakowoż z wojny g-łęboko rozcza
rowamy i przygnębiony stanem rzeczy. Widział z bliska zdradę popełnioną pr7.ez 
wodza, króla przystępującego do Targowicy, a w ślad ruinę nadziei i w:doków 
na leps?.ą przyszłość narodu . Nie chce pozostawać niewolnikiem i dźwiga.~ obce 
jarzmo. 
Decyzję powziął równie szybko jaik niespodziewanie. Udał sir do Francji wal

czącej z najazdem a głoszącej hasła wolności wszystkich namdów. Wysłany 

przez rząd rewolucyjny w misji do Indii, celem organizowania powstania l11dnoś
ci tubylczej przeciw Anglikom. nie zdołał dojechać do miejsca przezrnH~zenia 

i w lipcu 1791 znalazł się w Stambule. Stąd przeprawił się z trudem do \V3rsza
wy, gdzie trafia na sam koniec powstania, ale weźmie jeszcze udział w ostatnich 
walkach i zostanie ranny. Wraca ponownie do Paryża i wiosną J 79fi r. przydzielony 
oostaje do armii włoskiej , do Bonapartego. Zdaje swój pierwsv,y egzamin żoł

nierski w bitwie z Austrfakami pod Castig lione i zostaje adiutantem przy szta
bie głównym. Nie długo później wyróżniwszy się znowu w bitwie pod Sangior
gio, został 26. IX. 1796 ad~tantem przybocznym Naczelnego Wodza . Był pi rw
szym Polakiem, który stanął tak blisko Bonapartego, pełen rodziw11 dl a jego 
geniusza, ale i jakby pewnej zawiści w stosunku do wyczuwanego wroga swoich 
ideałów rewolucyjnych. Ale rÓ'ńrnocześnie pierwszy też dojrzał w Bon ay1 ~trtem 
człowieka, który mógł zostać wskrzesicielem Polski i słał zachęcające li ty do 
bliskich sobie rodaków, aby go sprawą polską zainteresowali . Nie brał jednako
woż udziału \" organizacji legii Dąbrowskiego, uprzedzony do t ej akcj; przez 
swoich paryskich przyjaciół polskich. Tym gorliwiej natom:ast pełnił służbę 
przy boku swego szefa, zawsze pierwszy tam, gdzie mu się zdawało , że służy 

idei wolności człowieka i obywatela. Stąd jego czynny i gorliwy udział w prze
wrocie weneckim. Znał Sułkowski We'.'lecję już dawno, z czasów swojej podróży 
na Wschód. Juz wtedy na nim najgorsze zrobiła wrażenie. Teraz z r: "gardą 
patrzał na nędzne knowania oligarchii weneckiej, „umiejącej tylko uda.vać lub 
zdradzać". 

Z ogólniejs:rego punktu widzenia upadek Wenecji był koniecznością historycz
ną, społecznie nawet dodatnią. Nie można stawiać zastrzeżeń w tej sprawie na 
płaszczyźnie analogii z upadkiem Polski. Inne były zgoła warunki dramatu pol
skiego, aczkolwiek smutne wspomnienia i porównania nasuwały się mimowoli . 
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;~11 ;t. U flll l' •o !uskon:de ŻPi ·„mski. Twanlo przeto i nieustępliwie przemawia Sul
~" l"·''- 1 f't"l\vdopnd bniP niP u. łabv ta mowa inną w takiej sytuacji wobec oli
~a l'<'hO\ . rnLkt . I . 

I 'l . ;: I 11 •11 się w We11 ecji Sntkows1ó osobiście z głośnym a~entem i szpie
:.;1 c 111 rnjtt l1: 1 t•znym d'Amraig11es·(•n ·: Prawdopodobnie tak, ale zapewne z da
leka t pn: 1.-.t me . O jego ro h na tomi ast wiedział doskonale i czynniki francuskie 
JJiln o\valy .i11ż •e ·az eW!l('.! 1drnzji aby go dostać w swoje ręce. Nie wiele mógł 
ncitorn1ast wi d zi ; d ' ,\nl r 1g 1J • • 11 ::-;ułkowskim . choć i samo nazwisko mogło 
mu nie być obce. hn zawad ził k: euy ś o Polske. 

Sk ijd więc po mysł żer •m:; k1 ·~o ;.-.C>t lrni" ·i a d ' Antraigues'a z Sułkowskim 1 Jego 
Ulug1ch prv!m•JW\ f'Ji i n syn U U JąC t"U . _"u łi;nwskiemu, że mógłby stanowić pn.eciw
wagę Bona µart e;.!n. ;._, a m wr:1zenw. ie jcs em w stanie wskaz<tć najdokładniej 

źródło teg o pom 1 s łu . es1 :11m doskon a ła . z polotem napisana książka zn:-,komi
tego hi8to1·yka Alb rta :;n n >tr1: „ Bonnparte et Hoche en 1797" (Paris 1896). 
Piękna post ać i.i rzedwe?:e f< lf' zmarł o generała Hocha, była jedyną , którą 

w tym czasie można było g-o nie obok Bonapartego postawil-. Ona to łącznie 

z amilogiczną l egendą o :-i u1 k0ws kim głoszoną wśród radykalizującej em'.gracji 
pol s kiej we 1"raneJi !JO roku 1 x;; 1 natchnęła artystę. Pomysł był Świf'tny, '.ł opra
wiona po mistrzows ku w n :my inn J t•zeczywistości fikcja stw')rzyła z Sułkow
sk iego bohat ra, k óry id zie d ro~ · ą swego przeznaczenia, wier?.ąc w pr1..yszłą, 

lep. zą () [ S kę . d a wną pr;\ypumni mu symboliczny Zawilec · w ~<tórej powi
r i<" n sw(Jją role ~· ' l?T ru': . 

Ta k ·1. 1:1. ·1 0n · Sulkowsk i ao b1ł w swoim cz.asie, w roku 1910, mocne nieza
pom rw111 1· wr ZPnle. 

:S11 łk • · ~ k i 1. mczasem ,;;tal u boku swego genialnego wodza y idziz na \'. ypra
w i,; Jo l<~ g 1 p u 1. W cz<" rwcu 17HS roku Jeden z pierwszych zdobywa Valettę głów

ny punk l opw·u Za lrn rrn na , lulc1e. V lipcu walczy już pod Aleksandrią. M ano
vn nv <>zd C'm ;:1w:11ln1n u. :kro tce potem z s tał szefem brygady 7.a męstv·o oka

Zi• llr w 1\ • lk '.1 , 1. w zda mam„J 1J c ką . Przerwy w a kcji bojowej wyzyskał dla prac 
n; u; kown :h \ I' 8w1 7.r• WlE·Uy za ł ożonym ln:;tytucie Egipskim w Kair7e. Tu mógł 

1.,: .-1 pu1 •<' r; z \ (•1111irf n 1. ul'zo11 y m zn aweą Języków wschod nic l-i . z Którym go 
Jt:szcze ;-. ' ' l .rL"> •M µary~luC'h m zhczne l }[ •;zy ły stos unki. PomyślniP zapowi;1 (1 ająca 
-,1 • ~·yp n1 wa Honap;-1 rt1 t!o ctu 1;::.!' [1. u nie mo){ła dać rezultatów po ~ni ;' zczeniu 

Uot_v tr:1 111·11sk.1 .i µ 1.l(l ,\ b11 k1 r . 11ebawem potem wystąpienie Turcji st ało się 

hc1 :>ł em oo ' ir:wv<:l :rnro jnyu 1 pO\ s t a i1 ludnoś ·i miejscowej. m. in. w Ka irze. 
·~v c· ;.:;i : ie Jed n ~ · z n1c:h. r·a nk· c· i. ~ :!. X. 1198 r„ Sułkowski odbywają~ swój 
l't'"' 11 P -; ; 1 11~ . r 1pr1n:it ·zni , z n11•l1cz11u eskort11 padł. rozszarpany przez zrewolto-
V H .V t tl ffi . 

7,,g1 n ął 1))'1T nt •n rver- rz p11 ls k1 w iln(, ,$.c1 sławy. aby żyć odtąd w legen::bie . 

ł'~mil Kipa 
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NOTY 
KRONIKA ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z TtEM HJSTOHYCZN YM 

,,SULKOWSKIEGO'' 

1770 Przypuszczalny rok urodze nia Józefo Sułkowskieg< • 

1792 Wojna z dosją (Sułkow~ki odznaczył się boha t e r sk o w bif\vie poc Zel.va) 
Po przystąpieniu Stanisława A u us( ;. do T a r ow icy S ulk owski emigruje do 
Francji. 

1793 We Fraacji : Zdobycie Tulon u (a k"ja Na po leona ). Dy kta tura rewolucyjna . Wielki 
wpływ Ja'.<ohinó w . 

1794 Sułkowski w drodze na W !>chód (z misj ą francuską ) dowiaduje się o wybuchu 
insurekcji kościuszkowskiej - - je d:r.i e do kraju , przy jeżdża w póź110 (po bitwie 
Maciejowickiej) - wraca do Paryża . 

Luto. Paryż. 
Aresztow«rne i 8trace nie Hob t:·spic rrd . (~l t r midorn ). Koniec dyktatury jako
biński .i. 

1795 Wiosna. 
Zbrojne tłumienie d emon stra .ii robotn iczy ch p r zez Dyrektoriat. 
h~. • 
Reakcyjne pnwst<mie l :~ vendemairc (ro.ial i '· ·i. a ry~tok rnc·a fi nansowa i han 
dlowa, obszarnicy) - - stłumi one prze 7. D. ' rekto ri..1 1 

1796 Styczeń . 
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Początki kampanii włoskiej Napo leona . W k < mpan ii t , j bierze udział Sulko ws ki. 
Kwiec.ień . 
Rozbicie ,1rmii piemonckle j ~ rozej m „_ Piemnn1 e m . 
Mnj. 
Bi twa pod Lodi. 
Wkroczenie do Medi o la nu 
Czerwiec. 
Wkroczenie do Liworno i Bolonii 
Lipiec. 
Wkroczenie do Modeny i T osk ;i nii . 
Dwukroi.m• obl ężenie Mantui. 
Październik _ 

Paryż. 
Memoriał Dąbrowskiego i Wybick · go do d y 1· _k tona tu w sp r<l\ ie Legionów . 
Powstają Legiony Polskie pozosta j , ·c w sł użhic ft- :tn C'. 11 s k k -.i w Ja taeh 1797 ---180 I 
Listopad 
Dwudniowa, krwawa, zwycięska bit w a p _d Arnilc· 
Półtora miesiąca przerwy w działaniach w o jenn.vc l. 

W grudn \u pow~tają pie rwsze kompanie polski• w wo.i slrn napoleonski n . 
W t11ch duiach ro.zgry lJla się pi f'nti.~~11 okl „S11//, o wski e po" 

17!17 Styczeń. 
Bitwa pod Rivoli . Rozgromienie woj s k a us tria ckiC'h , podd a ni e si t: Ma n tu i. tursl. 
Napoleon;i na północ. Panika w Wiedniu. 
Kwiecień. 

Rokowania pokojowe z Austrią. 

W maju 1917 r . w Wenecji rozgrywa się akt drugi „Sułkow:>kie r;u " . 

Maj. 
Rozpędzenie Rady Dziesięciu w Wenecji. Rewolucja. A reszt ow a nie cl ' nhaigu
esa z papie rami kompromitującymi generała Pichegru, (spisek r ojalistyczny). 
Wr-esień. 

Paryż . 18 fructido1·a - aresztowanie ge n. Pichegru . Czystki i aresztowania 
w Konwe ncie. Zwycięstwo Dyrektoriatu. (W tym samym roku został slracony 
.Ja ko bin Babeuf). 
We wrześniu 1797 r . w Mediolanie rozgrywa się akt t.rzeci. „Sułkowski ego". 
Październik. 

Pokój z Austrią w Campo Formio (Wenecja odstąpiona Austrii) . ierwsze roz· 
czarowanie legioni stów polskich do Napoleona. 
Grudzień. 
Na poleon w Paryżu . 

Marzec. 
Na poleon mianowany wodzem na czeln ·m w 'Prawy Egips kie .i. 
W ma·rcu 1798 r. w Szwajcarii , w majątku księcia Modeny pud Lozarmq mzon1 
µ;a się IV akt „Sulkowskiego". 
Maj. 
Wy prawa Napoleona do Egiptu. W wy pra wie bierze udział Sulkows ki . 
Czerwiec. 
Zdobycie Aleksaf!drii. 
Lipiec. 
Zdobycie Kairu. 
Paźdz iernik. 
Powstanie w Kairze. śmierć Sułkowskiego. 
W tych dniach rozgrywa się ostatni, V akt sztu k i. 

1799 Czerwiec. 

1801 

Pogrom armii tureckiej w Egipcie. 
Sierpień 
Napoleon opuszcza Egipt. 
Październik. „ 
Napoleon w Paryżu . 

Listopad. 
18 bruma1rea - Napoleon obala Dyrektoriat i sam o~ejmuje władzę. 
Luty. 
Włochy . Pokój w Luneville - rozwiązanie Legionów Polskich. 

PISMA JóZEł~A SUŁKOWSKIEGO 
W r. 1790 lub 91 napisał Sułkowski w Warszawie broszi,1rę p:; lit.yczn<J. pl. 

„Ostatni głos obywatela polskiego", gdzie między innymi żądał us:1mow0lnienia 
cltłopów i zrównania stanów. Broszura ta zaginęła. 

W czasie podróży do Turcji napisał dziennik podróżny pt. „Podróż z Paryża 
do Aleppo" (po francusku). 

Po powrocie do Paryża pisze: „Essais politique sur la Pologne" i „Essais poli
tique sur la Turquie". 

W Paryżu także rozpoczyna dzieło pt. „Filozofia wojny". 
W Egipcie opracowuje słownik arabski. 
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}'r(wz wynm~ iinnvch prac zachowały się jeszcze „Memoires his lr.l'iques , pr•li 
Liqu e:,: e t mililair· ' 11r les re ·olu!ious de Ja Pologne 1792---94" .. La cam p;1g nc: 
d'l t alie 179fi - H7", „L'expedition du Tirol et les carnpag-nes d'Egypte 17!:!:-:I". 

P isma te wydal po raz p1erw:-;zy wraz z biografią Sułkowskwgo -- H ort. df' 
~t. Albin (Paryż 180:.!J. 

W polskim µrzekładzie Miłkowskiego ukazały się w tomie IV „Pamii;tnikń\' 
XVIII wieku" wyd a wanych przez żupańskiego (Poznań 1864) 

D'ANTRAIC ES 
HrnbiH ))'Antraigues, przed rewolucją znany z poglądów liberalnych. jednak 

j a ko deputowany zg-r()madzf'nia narodowego, występował przeciwko przy\vódcon 
sta nu trzeciego w o bronie prnw i przywilejów szlachty. W r. 1790 emigrował 
7. kraju i ja 1-o ag'ent polityezn y Burbonów podróżował po rozmai'.ych krajach 
E<~u ropy. w1ę i:wny I 791 r . w . ·I • i la nie został u •JO lniony, wydaws1,y Napol eo
nowi kor·pspn ndecję ge ne ałn l'ichegru z Austriakami . W r. 180;~ wszedł du 
służby ce:-;arza ro:-;yjskicgo Aleks::i.ndra, którego także zdradził. sprzed1-1wszv 
An;dikom tajne artyk.11ł y pokoju tylżyckiego (1807) . Odtąd przebywał w Lor;
dynii: za Jm JJją ' się spn1wą Ludwika XVIII. Zdaje się, że ta ostatnia intrvga 
spo odowała jego śmierć w r . H\12. kiedy wraz z żon!ł został zamordow~~Y 
przez swego służącego Włocha. 

Stanisław Dąhrowski 

RAPTULARZ PRZEDSTAWIEŃ „SUŁKOWSKIEGO" 

Po raz pierwszy wystawił „Sulkowskiego" 8. XL 1917 r. Teatr Polski w War
s1.awie, za dyrekcji Ludwika Solskiego i w jego reżyserii, w dekor:icjach Stani
sława śliwińskiego, w obsadzie: .Jan Kochanowicz i Karol Benda - (Sułkowski), 
Stanisław Orlik (Herkules III), Ewa Korczak-Kunina (Agnieszka Go11zaga), 
Konstanty Tatarkiewicz (hr. d'Antraigues). Odbyło się 15 spektakli. 

Wznowiono „Sułkowskiego" w tym samym Teatrze w dniu 27. XL 1936 r. 
w opracowaniu Juliusza Osterwy. Obsada : Jul. Osterwa (Sułkowski), AI. Zelwe
rowicz (Herkules 111), Irena Malkiewicz (Agnieszka G-Onzaga), Bog. Samborski 
(hr. d'Antraigtaes). Dekoracje projektu St. śliwińskiego, kostiumy z. Węgierko
wej. Ilustracja muzyczna Eug. Dziewulskiego. Odbyły się 32 spektakle. 

W 192:1 r. dnia 2. V. wystawił „Sułkowskiego" Teatr im. Bogusławskiego 
(dyr. B. Gorcz~;ńskiego), w reżyserii Osterwy i w dekoracjach W. Drabika. Obsa
da: J . Osterwa (Sułkowski)-, K. Przystawski (Herkules III), H. Starska (Aniesz
ka Gonzaga), E. Tatarkiewicz (d'Antra1gues). Odbyło się 35 spektakli. 

W tym samym roku 17. XI. w Teatrze Rozmaitości wystawion0 „Sułkow~kiego" 
w innej obsarJ:ó~ : J . Osterwa (Sułkowski), L. Solski (Herkules III), W. Osterwina 
(Agnieszka Gonzaga), Wł. Staszkowski (d'Antraigues), St. Jaracz (Zawilec). 
Reżyserował P. Owerło, dekoracje 8t. Kamińskiego, muzyka H. Adamusa. 
We wznowionym 3. V . 1924 r. dramacie grała Agnies2'kę - Ąi. Jasińska . 
ł~ącznie odbyło się 14 spektakli. 
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We Lwowie w październiku l!HH r. dyr. Michał Tarasiewicz dał „Sułkowskie
go" na inaugurację sezonu, we własnej inscenizacJi, o oprawie scenicznej Józefa 
Wodyńskiego. W roli tytułowej wystąpił Robert Boehlke, w roli Agnie:,zk i -
Leonia Barwińska. Reżyserował Fr. F'rączkuwsk 1. 

W Toruniu 16. IV. 1921 r . Dyr. F'r. I<'rączkowsk1 wystawił i reżyserow · 1ł „Suł

kowskiego" z J. Szyndlerem w roli tytułowe j. M. Bogusławskim (Herkules 111 ) . 
1. Michorowską (Agnieszka), M. f'et.rzyckim ct·Antra ig.ues). Grano 9 razy. 

W Ka.tolllicacb premiera odbyła się 19. V. rn~:1 r. w reżyserii W. Nov. akow
skiego. Grano 7 razy, w 1927 r. - 11 razy. 

Dnia 8. XI. 19:H r . znów wznowiono „Sułkowskiego" ze St . C:zajkowskim 
i Z. Barwińską (Sułkowski i Agnieszka). Odbyło się 11 spektakl i. 

W Poznaniu w sezonie 1922; 23 r . wvstawiono „Sułkowskiego" z Robertem 
Boehlke w roli tytułowej. 

Po raz drugi na scenie poznańskiej wznowiono ten dramat 1. IX . 19~~'\ 1 . na 
otwarcie sezonu, w reżyserii Kazimierza Koreckil.go, w dekoracjach Z. zpm
giera, z R. Boehlkem w roli tytułowej i Zofią Korejówną w roli Agnieszki. Gra
no 12 razy. 

W Wilnie uyr . Franciszek Rychłowski wprowadził „Sułkowskiego" na scenę 

w 1924 r. a J . Osterwa prowadząc Redutę w 1928 r. wystawił ten dramat dnia 
5_ II. grając rolę tytułową. W Wilnie dał 25 spektakli, w tym samym roku 
w objeździe po całej Polsce w 50 miastach - 78 spektakli . 

W Krakowie, dyr. Trzciński wystawił „Sułkowskiego" w sezonie l 925/26, 
a J. Osterwa wznowił tę inscenizację w 1934 r. 

W Kijowie za dyrekcji Fr. Rychłowskiego, Juliusz Osterwa grał i reżyf-erował 
„Sułkowskieg:i" w sezonie 1917 /18. W roli Agnieszki: Wanda Osterwina. Her
kulesa Ili: Bolesław Bolesławski. hr. d'Antraiguesa : Jan Szymański. Dekoracje 
Wincentego Drabika. 

Po wojnie pierwszy wystawił „Sułkowskiego" J . Walden w Jeleniej Górze 
w sezonie 194.5/46, (Sułkowski - Wł. Staszewski, Zawilec - K. Dejmek), a póź
niej we Wrocławiu w sezonie 1947/48. Sułkowskiego grał St. żaczyk, Agnieszkę 
- Wł. Nawrocka. 

23. IX. 1947 r. w Teatrze Polskim w Bielsku i Cieszynie wystawił „Sułkow
skiego" Stanislaw Kwaskowski, w dekoracjach Feliksa Krassowskiego. Rolę ty
tułową grał Stanisław Malatyński. 

W 1949 r. w listopadzie wystawiono „Sułkowskiego" w Kaliszu, w dekoracjach 
prof. Józefa !(assaraba z ilustr. muzyczną E. Dziewulskiego, z Wacławem Sci
borem. w roli tytułowej . 
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Kierownik artystyczny 

WŁADYSŁAW KR SNOWIECKI 

WYDAWCA : PANSTWOWY TI<:ATR NARODOWY 

15-VII-195 1 r. 

Z;i k ład r Wkl ~~ lnrlr11'k <>w•• nsw „ Prasa" - W anszawa - <i-B-1a:i25 





TEATR NAR O W Y 

· STEFA N ŻEROMSKI 

S UŁ KO W SK I 

' TRAG EDIA 
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Jó;;.cj' Sułhou•shi 

apol on Bonaparte 

K. ir(~ • Modt:' n~· 

Ob» wat el V e111urr· 

Hrabin d' Antrai ~~ ue • 

Erizzo 

Ru z.:z;ini 

Priuli 

Sp ada 

Mino to 

Pe.urn 

Corzdulmeru 

Andrzej zczepkowsk 

Edward Dziew6ński 

Antoni llóżycl i 

Iren a I\ rasn owicck a 
Krystyna Kamie6ska 

Władysław Graborns ki 

J erzy SUurińsk ł 
Wład!J ław Krasnomiec i 

Tadeu sz Surowa 

J ulian Składanek 
Zygm unt ącłejew ki 

Edwa rd Dziewoński 

Tadeusz Czech owski 

J ao Ż rdecld 

Ed ord l lertner 

Władysław Brack i 

Jerzy Kawka 

O S O B Y : 

Delfino Piotr liurowski 

Władgsław Ka czmarski 

1'..c1waler iVors/ • Rudolf Gołębiowski 

• 'lużąc • K.'l t:d ll 
Wacław Jzdcbski 
B lesław Brodel-Brodelklewłcz 

Za wilec Stefa Śród.ka 
Karol J. euczg · ki 

Zalesiali T deusz Fij ewsk 

Żmuda J óz f Now k 

Tn.rn icl Lech Ordon 

Zbignie w Ii ńs1t i 

Bo ' , Zd zislaur Szymruis 

Kolom arL~hi J ózef łilcjer 

Of icer Ferdyna nd Trojanom ki 

Generałowie Francuscy · 

Akt J. Obóz w okolicach Werony. Grudzień 1796. 

Akt III. Mieszkanie Sułkowskiego w Mediolanie. WrzesleA l797. 

Akt li. Pałac ł\się cia Modi::nt· l Wenecji. Maj 17 . 

A t l V. W zamku Księcia pod Lo:uuu . Marzec 1798. 

Akt. V. Kai r. 21 patdzłerni.ka 1798. 

Widowisko opracował Zeapół pod kte runldem L O N A S C H IL L E A 

Muz!Jka; Dekoracje i kostiumy: 

ZBIGNIE W TURSKI JAN F.OSIŃ S KI 



W1półpraca scenot:rajic:ma 

Romuald Nowicki 

ln.: picjenL: 

Ru za rd Ciepliński 

.4.&l).slenci reżl)&U•· 

Hula Korc·1:ew1.ka 

I An drzej Dob rowo lit 

KI E R OW N I CY P llACOW N"I: 

Stolarshiej: 

Jan Szarzuń 

Malarslliej: 

Benruk Rachalewski 

Modclatorshiej: 

itanisław D ubiel 

Kierownik 'wiezleniowl): 

J ózef Marcu eh 

Krawieclrlej: 

Siefao Moszko111łcz 

Tapic rshiej: 

Prancisz Cmo 

Peruharshiej: 

Stanisław Galc-iemskl 

Brl)p,adi sccnl). 

Jao Kurpiewski 
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