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„ ... Poznałem go, kiedy rozpoczął dziewiąty ro k 
ż ycia. Był sławny jaf.w cudow n e dziecko, nazy
wano go „małym uczonym" ... Jego pamięć w chlo-
1 :~ic1 wszy.~tkie ska r by hfa tori i p ou;szechnej. 
ueografii i m itologii. Orientował się świetnie 
ie literaturze łaciński e j, greckiej i z całkowitą 
swobodą mówił kilkoma językami żyw·ymi... Nie 
i ·ylko ie z·nal nazwiska wszystkich wybitnych 
autoró w i tytuły i ch prac, ale w potrzebie po
trafił tak:? t:"ytować całe f r agmenty mało z na
nych dzieł.„ Przy tych ogromnych wiadomościach 
nigdy n i e zabierał głos u nie zaproszony - prze
ciwnie : męcZYlo go, kiedy bez potrzeby kazano 
mu się popi sywać jego blyskotliw11mi talenta-
l1l i . 

(Ze wspomnien gen. Miclwł11 Soknln ic 
kieg1J) 

Kapitan Sułkowski na czele strzelców sluż11l... 

1 pełen brawury i zdolności. W ostatn iej rozpra 
wie„. zatrzymał i odrzucił od mostu więcej ·n· · 
400 kozaków trzydz iestoma st rzel a mi. Zawsze 
s ię naraża. Oficer ten miody, bar clzo świetny na 
wo jnie i daje największe nadzieje ... 

(Z raportu gen. Michała Zabiello w 
sprawie przebiegu walk na Litwie 
w 1792 r.) 

.„„Urodziwy jak piękna d ziewczyna przebrana 
po męsku. Oczy wielkie, omdlewające, ozdobione 
długim i rzęsami".„ 

(Rysopis Sułkowskiego z listu goitczego 
policji austri ackiej 1794 r .) 

„ „.Mam zamiar doskonalić s ię dalej w sztuce 
wojskowej; ta potężna dźw ignia tyranów pow·in -
1w im być wydarta przez ludzi wolnych. Aby 
wyzwolić swój kraj„, trzeba dowodzić armią, aby 
niq dowodzić z powodzeniem, t r zeba mieć za 
sobq sławę czyn ów wzbudzających powszech 
ne zaufanie „." 

(Z koresp01idenc ji J, Sulkowskiego, 
maj 1793 r.) 

B 



„ ... Daremnie zło.śliwa plotka stara się nas 
przedstawić jako satelitów naszego wodza. Przy
szłość zada kłam tym niemądrym posądzeniom. 
Kto przez sześć lat walczył dla celu tak jasno 
określonego jak wolność, ten nie przeoczy mo
mentu, kiedy ~zyjaś działalność przestaje służyć 
sprawom publicznym, a zaczyna być użyteczna 
wy~ącznie dla jednostki ... Człowiek wolny i od-

' wazny nie zawiedzie, gdy przyjdzie mu karać 
naruszenia prawa ... Ręce nasze · przywykły prze
cież do karania tymnów ... " 

(Z rozpraw·y J . Sułkowskiego „Anahza 
re w olucji francu skiej i jej . ·kutków" . 
s ierpień 1797 r.) 

„ .. . O moja droga ojczyzno! Kiedyż ujrzę u cie
bie w każdej wsi zamiast pręgierzy za sadzone 
drzewo wolności?! Kiedyż ujrzę w ręku pod
rzędnych urzędników symbol pokoju, zastępu
jący owo narzędzie chłosty, przed którym dzi
siaj jeszc.ze driy sześć milionów niewolników?! 
Czas ten nie jest zbyt odleglym; coraz jaśniej 
szerzące się św iatło wieku da.je nam pewność 
jego zbliżenia . Kiedy lud pozna swe prawa jakże 
olbrzymia wówcza s stanie się j ego siła ... "' 

(Z memoriałów J. Sulkowskiego do 
władz francu skich z 1796 r.) 

,„ .. Mój adiutant Sułkowski przeprowadzając 
rankiem 1 Brumaire (22 października 1798 r.) 
rozpoznanie ruchów nieprzyjacielskich w okolicy 
Kairu, został w drodze powrotnej napadnięty 
1.rzez całą ludność przedmieścia. Po pośli.źnięciu 
się konia Sułkowski poniósł okrutną śmierć ... Byl 
to oficer największych nadziei." 

(Z raportu generała Bonapartego do 
Dyrektoriatu.) 
(cytaty za M. Brandysem ,,Oficer naj
większych nadziei" Warszawa 1965 r.) 

Z dyskusji o epoce napoleońskie.i 
(fragmenty dyskusji o .,Popiołach" zorganizo
wanej przez redakcję „Kultury" "" październiku 

1965 r.) 

Dr Andrzej Garlicki: 

Problem napoleoiiski stał s ię jednym z istotnych 
problemów publicystyki historyczne j, a także i 
publicystyki politycznej. Padały często oceny 
skrajne , służące konkretnym doraźnym celom 
politycznym. I można tu wyobn;bnić dwie wy
rażne postawy. 

Jedna potępiająca związanie się z Napoleonem. 
uważająca to za bezmyślność, za polityczn;i głu
potę, za przejaw owej polskiej żywiołowości. 
11ieumiejętności przewidywania, mowląc skró
tem : tromtadracji_ 

Tendencja druga - ów czyn zbrojny gloryfi
kująca, stawiająca go za wzór dla pokoleń. od
mawiająca wszelkiej na temat ten dyskusji. -jako 
i e „śu,"iętości nie szar9ać''. · 

Obie oczywiście są absurdalne i obie są w ja
k im ś sensie irracjonalne. I właśnie - co jest 
. .-i.coistym paradoksem - łączy je ten irracjona -
lizm i brak tolerancji dla poglądów innych. Ale 
przecież - obie istnieją w jakiś sposób w świa
domości społecznej i są przez to faktem społecz
nym, który występuje do dziś i co pewien czas 
mvidacznia się na zewnątrz. 
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Doc. dr Tadeusz Łepkowski: 

. „ Wiemy, że oceny czasów napoleońskich były 
różne i zmienne. Markiści na ogół negatywnie 
oceniali i kult Cesarza , i polski czyn w dobie ce
sarskich podbojów. Pamiętam dobrze, jak w dys
kus ji nad II t. Historii Polski PAN (Sulejówek 
1957) niektóre osoby, na fali wzburzonych na
strojów, próbowały udowodnić, źe wprawdzie żle 
było, żeśmy w Saragossie tych Hiszpanów wy
rzynali , lecz było to w końcu postępowe. Nato
miast - podkreślano to z n aciskiem - nie było 
postępowe to, że nas wyrzynano w 1794 r .... 
... Co do samego zaś Napoleona to co innego on 
reprezentował w 1803 r. a co innego w 1812 r . 
Właśnie od 1806 do 1807 r. kiedyśmy się zwią
zali z cesarzem , zaczęły występować silniej w 
jego polityce tendencje regresu konserwaty
wne, za ś po stronie jego przeciwników wystę
powały częściej tendencje postępowe. W sumie 
w tej skomplikowanej sprawie powiedzieć trze
ba , że można było być postępowym z Napole
onem i można było nim być przeciw niemu. 

Prof. dr Emanuel Halicz: 

... Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił 
doc. Łepkowski , do sprawy: kraj a Napoleon. 
Ten stosunek kształtował się różnie w różnych 
okresach i u różnych ludzi. Znane są fakty takie, 
.iak kryzysy legionowe 1797 i 1801 roku, powrót 
wielu legionistów do kraju , zmiany nastrojów w 
kraju w latach 1806-1807, wypowiedzenie się 
wielu a rystokratów po stronie Napoleona (m. in . 
bo przekonali się, że przestał być szermierzem 
rewolucji) . powstanie opozycji jakobiński ej w 
lata ch Księstwa . Działają w tym różne pobudki 
ideowe i s połeczne. p ra wa manewru politycz
nego. To są sprawy wielce złożone i wieloaspek
towe. Ostro wystąpią one zwłaszcza w 1812 r. 
Chciałbym przypomnieć fakt charakteryzu ,iący 
t rudne dylematy \VObec jaki ch stawała wówczas 
polska polityka. Oto twóra koncepcji prorosyj
skiej. ks. Adam Czartoryski od 1809 roku nie od 
waża się głosić jej publicznie. 
Różne ugrupow ania różnie ustosunkowują się 

do Napoleona. Ale to nie zmienia faktu zasad
ni czego, że Napoleon jako ten, który stworzył 
Księstwo Warszawskie s tał się człowiekiem , na 
którego zwrócone były oczy całego kraju, nawet 
tych niechętnych mu. Stał się symbolem niero?'.
lącznym od idei walki z zaborcami i od faktu od
radzania się Polski. Każdy w jakimś okresie 
do te j idei s ię zbliżał , nawet Kościuszko , który 
jak wiemy, odnosił się do Napoleona z wielkim 
krytycyzmem. projekt kostium u Sulkowskfogo 
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