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„Czytanie autora- pisał Norwid-zależy_ na. 
wyczytaniu zeń tego, co on tworzyl, więce3 
tym, co pracą wieków na tym uro~lo'.'· Od 
śmierci Żeromskiego nie dzielą nas wieki, lecz 
lat czterdzieści jeden. Ale były to lata ogrom
nych pnzemian historycznych, których wa~a 
przerasta ciężar doświadczeń Cf;iłY~h spokoJ
niejszych epok liczonych na wieki. R~wolu
cyjne przeobrażenia społeczno-po:ityczn~ 
i ideowo-kulturalne odsunęły nas od meJedn~J 
stronicy Żeromskiego. Anachronizmem wydaJe 
się nam postawa je_go bohate:ów, któr~y -;-
nie licząc się z obiektywnymi prawami. hi
storii ~ podejmują samotny trud _zmian_Y 
warunków życia społecznego poprzez indyw1-
dualne poświęcenie i ofiarność. To prawda, 
choć nie należy upraszczać problemu. Okrzyk 
samotnego Judyma - „Ja muszę rozwalić te 
śmierdzące nory... przecież to ja je~tem za to 
wszystko odpowiedzialny" - apeluJe do _po
czucia osobistej odpowiedzialności człowieka 
za zło dziejące się w świecie i które on s:mi 
czyni. Ten głęboki niepokój moralny, ktory 
tak obficie nasyca wiele stronic dzieł żerom: 
skiecro, nie stracił swojej żywej aktualności 
i w
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naszej epoce, gdy niekiedy zbyt prosto 
wyobrażaliśmy sobie, że zmiana porządku spo
łecznego przyniesie niemal automatyczne prze
obrażenie ludzkiej natury. Co więcej, nasze 
nowe doświadozenia historyczne i kulturalne 
odsłaniają w sposób świeży i ostry nowe war
tości dzieła Żeromskiego. 

i 

Pisano n·p. wiele o niedostatkach kompozy
cyjnych powieści i dramatów pisarza. Mie
rzono je tymi samymi kryteriami estetycznymi 
jak dzieła pisarzy drugiej połowy XIX wieku. 
Sam Żeromski pisał z ironią u schyłku życia 
(w „Puszczy jodłowej"), iż zawsze układał dra
maty „niesceniczne i chyb-lane" i „oczywiście, 
źle zbudowane powieści". Istotnie, powieści 
Żeromskiego przymierzane do realistyczna
-epickiej panoramy życia, jaką tworzyli rea
liści czasów pozytywizmu wydawały się „chy
bione", niespoiste, pełne dygresji, gdzie tok 
narracji przerywają długie dyskusje ideowe 
toczone pr,zez bohaterów. A dramaty pisarza? 
I one oceniane z punktu widzenia praktyki 
realistów i naturalistów XIX wieku musiały 
razie swoją luźną konstrukcją brakiem 
w pełni realistycznej motywacji. 

To wszystklo prawda. Ale pora spojrzeć na 
dzieło Żeromskiego - pisałem o tym niejed
nokrotnie w Roku Zeromskiego na łamach 
„Przeglądu Humanistycznego", „Kultury" i in
nych czasopism ~ jako na oryginalną syntezę 
zarówno doś'Niadozeń realizmu d7iewiętnasto
wiecznego, jak i nastrojowo-symbolicznej li
teratury czasów Młodej Polski. I trzeba - co 
ze szczególnym naciskiem pragnę podkreślić -
umieć dojrzeć w jego dziełach zapowiedzi no
wych struktur powieściowych i dramatycznych 
naszych czasów. 

Dzieło Żeromskiego jest zarówno pod wzglę
dem ideowym jak i artystycznym zjawiskiem 
nader złożonym. Był on pisarzem, który kon
tynuował romantyczną tradycję twórcy repre
zentującego najwyższe ambicje ideowe - po
stawę „wieszcza", duchowego przywódcy 
narodu, wyraziciela sumienia zbiorowości. Był 
pisarzem, który wiele czerpał z tradycji pisa
rzy realistów XIX wieku i posiadał jak oni 
(jak np. Balzak lub Prus) ogromną wiedzę 
o życiu społeczno-obyczajowym. Poprzedzał 
pisanie książek - jak naturaliści (jak np. Zola 
lub Dygasiński) długimi studiami i obserwa
cjami życia różnych środowisk. Był pisarzem, 
który reprezentuje znamienny dla czasów 
Młodej Polski gatunek prozy, przenikniętej 
nastrojem, licznymi partiami lirycznymi. I był 
pisarzem - podkreślmy to znów z naci
skiem który podstawą konstrukcyjną 
swoich najważniejszych dziel uczynil dyskusję 
ideową, który tworzył postacie bohaterów jako 
przede wszystkim reprezentantów idei. Jego 
bohaterzy są jakby ,.opętani" ideologią. Kiedy 
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wymieniamy ich nazwiska - Piotr Cedzyna, 
Stanisława Bzowska, Judym, Gintułt, Piotr 
Olbromski, hetman Żółkiewski, Czarowic, 
Zagozda, Sułkowski, Przełęcki, Baryka - to 
zaraz przychodzą nam na myśl namiętne dy
skusje ideowe, które wypełniają tak wiele 
stronic dzieła Żeromskiego. 

I to jest chyba punkt wyjścia do współ
czesnego i trafnego odczytania dzieł wielkiego 
pisarza. Był on uwikłany - jak wspominali~ 
śmy - w różne tradycje artystyczne. Był pi
sarzem głęboko polskim, związanym najsil
niej z narodową kulturą i obyczajem. I był 
pisarzem, z ogromną i zawsze żywą pasją 
rozważającym problemy ideowo-moralne, któ
re mają charakter uniwersalny i z uporczywą 
siłą niepokoją naszą współC'Zesność. I z tą 
świadomością trzeba odczytać również dramat 
o Sułkowskim, dramat-dyskusję, dyskusję, 
j1aką wiódł Żeromski w całym swoim dziele, 
rozważając z namiętną pas ją sens losów swego 
narodu i praw kierujących życiem społeczeń
stwa i jednostki. 

II 

Do pisania SUŁKOWSKIEGO, tragedii hi
storycznej, był Żeromski przygotowany długi
mi latami wytrwałych poszukiwań źródłowo
-archiwalnych w Raperswilu, Paryżu i Wło
szech. SUŁKOWSKIEGO poprzedziło przecież 

i opowiadanie O ŻOŁNIERZU TUŁACZU i naj
większa nasza nowoczesna powieść historycz
na POPIOŁY. Nad tą imponującą erudycją 
historyczną pisarza, podziwianą przerz.: zawodo
wych badaczy dziejów, nie będziemy się za
trzymywać. Nasyca ona - może aż w nad
miarze - zarówno stronice POPIOŁÓW jak 
i SUŁKOWSKIEGO. Spadek doświadczeń li
teratury realizmu i naturalizmu, troska 
o prawdę szczegółu - to wszystko jest wy
raźnie widoczne w tej historyczn€j tragedii. 
Przeczytajmy choćby uważnie didascalia do 
pierwszego aktu! 

Ale - zgodnie z tYm, co już bylo powie
dziane - interesuje nas przede wszystkim 
sprawa dramatu - dyskusji. 

Oto akt pierwszy - obóz w okolicach We
rony. I pierwsza zasadnicza dyskusja, jaką 
toczą żołnierze-chłopi z Sułkowskim. Ideowy 
sens tej dyskusji - to centralny problem ca
łego dzieła Żeromskiego, to spotkanie myśli 
patriotycznej, idei wyzwolenia narodowego 



z ideą sprawiedliwości społecznej. Żeromski 
do końca swego życia borykał się z problemem 
polskiego losu. Walkę narodowo-wyzwoleńczą 
łączył zaws!Ze z wizją Polski, w której zapa
nuje sprawiedliwy porządek społeczny. Ale 
jednocześnie - jak to zauważył najwnikliw
szy krytyk Żeromskiego, Stanisław Brzozow
ski-przerażała wielkiego pisarza „brutal na 
moc". Echa tej obawy znajdujemy w marze
niu Sułkowskiego: „„.Może, skoro przyjdziemy 
z orężem w dloni na naszą ziemię, nie będzie 
potrzeba, żeby brat ucina! bratu głowę i nu
rzał ręce we krwi, jak to uczyniŁ francuski 
lud, żeby wyrwać ze siebie wielką moc. Może 
na wasz radosny gios, od połysku waszy ch 
bagnetów - roztworzy się radosne serce br a
terskie. Może Polska stanie się jedynym Je
ruzalem świata, gdzie nie przez gwałt , lecz 
przez milość spełni się sprawiedliwość„." 

Oto wizja wyidealizowanej Polski, której 
iluzoryczność odsłaniają inne słowa Sułkow
skiego, jakie włożył w jego usta pisarz: 
,„„kiedy przyjdziecie na ojczystą ziemię, ma
cie nastawić bagnety przeciwko spróchniałym 
prawom podłości i przemocy człowieka nad 
człowiekiem, macie bagnetem zagrozić. Padnie 
rozkaz„." Przeczy zresztą tej nadziei realizm 
surowych doświadczeń żolnieny-chłopów. 
Przeczy jej - wreszcie - druga dyskusja, 
jaka toczy się w następnym akcie, który jest 
wielkim,pełnym sprawiedliwego gniewu oskar
żeniem zaprzaństwa narodowego ukazanego 
w postaciach przedstawicieli patrycjatu we
neckiego i francuskiego arystokraty w służbie 
carskiej, hrabiego d'Antrn.igues. 

Pat,os i żar tego oskarżenia zawartego w dy
skusji, jaką toczy Sułkowski w drugim akcie, 
mają swe źródło napewno nie tylko w refle
ksjach pisarza dotyczących historii obcej. To 
z polskich, zarówno historycznych jak i aktual
nych {po rewo! ucji 1905 r ,oku) doświadczefi 
pisarza wyrosły słowa serdecznej pasji, z ja
ką oskarża on zdradę narodową klas panują
cych. „Ja was dobrze znam - mówi Sułkow
ski - poznałem was jako gatunek i to nie tu
taj, lee.z daleko stąd, daleko stąd.„ Patrząc na 
was, widzę wasze dusze i czytam dzieje śmier
ci mojej ojczyzny". Odsłaniając machinacje 
weneckich patrycjuszy, którzy pragnęliby wy
korzystać obce wojska dla pognębienia wło
skiego ludu („slcoro bowiem chodzi o utrzy
manie w swoich rękach władzy, należałoby 
skorzystać z nieprzyjaciela jako materialnej si-
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ly i tę siłę skierować przeciwko zbuntowane
mu ludowi"), Żeromski rozbijał w istocie na
dzieję, iż wielkia reformy społeczne w jego 
ojczyźnie, w Polsce, dokonają się poza prawa
mi w alki klasowej. Żeromski do końca niepo
koił się tym problemem. Jeszcze u schyłku 
życia, w roku 1924, napisał słowa ( w ar~y
kule „Sprawa Kasy im. Mianowski ego"), ktore 
brzmią jak echo dyskusji, jaka toazy się w pa
łacu Casa del Duca w Wenecji w drugim 
akcie SUŁKOWSKIEGO:„. Nie jest że próżną 
stratą czasu „odwocywanie się" do tych cu
dzoziemców w ojczyźnie, do głuchoniemych 
potentatów, gdyby nawet nosili najbardziej 
polskie i glośne nazwiska?„." 

Po dwóch pierwszych aktach, zwartych i po
łączonych w całość dyskusją na temat patrio
tyzmu, walki narodowo-wyzwoleńczej i rewo
lucji społecznej, tempo akcji ulega zwolnie
niu. Dzieje się to z dwóch przyczyn. 

Po pierwsze - na stronice dramatu wchodzi 
miłość, ów najbardziej częsty - obok spraw 
społeczno-narodowych motyw całego pisarstwa 
Żeromskiego. Autor SUŁKOWSKIEGO był nie
wątpliwie jednym z największych poetów mi
łości w literaturze nie tylko polskiej. Ukazy
wał ją jako siłę elementarną, rażąca_ nagłą 
i zarazem odsłaniał jej czułe i subtelne pięk
no. Tak właśnie pojęta miłość wypełnia wiele 
stronic SUŁKOWSKIEGO. Jeśli nawet nie 
przysłania ona historycznych problemów spo
łeczno-narodowych dzieła, to przecież nie trud
no spostrzec, iż pisarz z najgłębszym zaintere
sowaniem pogrąża się w jej p r zepastnych ta
jemnicach jakby rad choćby na chwilę odet
chnąć od wielkich i tragiamych doświadczeń 
historii 

Ale jest i druga przyczyna, która sprawia, 
iż przejrzyście i lapidarnie zarysowane kon
flikty dramatu ulegają w dal3zych aktach 
skomplikowaniu. Ten dramat-wielka dwkusja 
ideowa jest aż n admiernie wypełniony waż
nymi i niepokojącymi problemami historycz
nymi i moralno-filozoficznymi, ,,Patrzę w du
szę Bonapartego- mówi Sułkowski w akcie 
czwartym- i drżę, jakbym stal nad brzegiem 
otchłani". Cezarystyczne ambicje Napoleona za
czynają niepokoić polskiego bohatera. I oto 
dramat sygnalizuje nowy problem: rola jedno
stki i mas ludowych w historii. Czy wyrosły 
w oparciu o rewolucyjne dzieło ludu francu
skiego Napoleon nie sięgnie po władzę dykta
tora? Czy nie podepcze wolności ludu? 
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„Wielkimi są tylko czyny. One jedne rów
nają się silom przyrody, niweczą i wszechmoc 
naszej, ludzkiej śmierci. .. A zresztą... oto zbu
dziły się w nas ambicje Antoniusza i już ich 
mowa ludzka nie zażegna. Przechadzamy się 
po lądzie ziemskim dyktując mu nowe, wy
sokie prawa". Słowa te wypowiada Sułkowski 
w „Popiołach", ale · ich echo rozbrzmiewa 
i w dramacie. Pochwała wielkiego czynu, kult 
życia, zachwyt nad potęgą ludzkiego działania, 
fascynacja wielkością jednostki- te wszystkie 
uczucia i refleksje, tak częste w dziełach Że
romskiego, występują i w SUŁKOWSKIM. Ale 
Żeromski nie uległ potędze legendy Napoleoń
skiej. Dramat kończy się sceną, której wymowa 
ma charakter wielkiego uogólnienia ideowego. 
Oto prosty żołnierz Zawilec wnosi na scenę 
skrwawiony strzęp munduru Sułkowskiego 
wiernego do końca ideałom republikańskim 
i narodowym. Symbol w swojej wieloznaczno
ści daje zawsze podstawę do różnych interpre
tacji. Ale nie popadniemy chyba w dowolność, 
jeśli w tej końcowej scenie dopatrzymy się 
najgłębszej pochwały patriotyzmu i wartości 
ludu. Oto · przeminie Napoleon, jego ambicje 
i sława wojennych czynów. Zostanie jako 
wartość najcenniejsza i najtrwalsza głęboka 
miło.5ć ojczyzny, której Suikowski poświęcił 
życie. Zostanie naród reprezentowany na kar
tach dramatu przede wszystkim przez żołnie
rzy z ludu. ów pokrwawiony strzęp munduru 
podniesiony wysoko przez poranionego Zawil
ca zdaje się górować nad wszystkimi scenami 
dramatu. Weryfikuje on zarówno pochwałę 
miłości ojczyzny, o której napisał Żeromski 
jedne z najgłębszych i najpiękniejszych słów 
w mowie polskiej („Ojczyzna - to samo ży
cie. Jak krew bije w tętnach, jak serce 
w piersiach uderza,. jak myśl w mózgu prze
pływa- tak w nas żyje ojczyzna") jak i obraz 
nowej, wolnej Polski, której kształt społeczny 
zarysował pisarz w skrócie słowami tytuło
wego bohatera utworu... „wszystkich synów 
ojczyzny bez różnicy stanu i pochodzenia -
ludzi od pługa, żywicieli kraju, wyrwę z jarz
ma-pokruszę pręgierze stojące po wsiach mo
jego świata - narzucę surowy porządek, za
sady republikańskiej, zasieję rolę nowym 
zbożem ..• 

Jak wspomnieliśmy, trzy ostatnie akty dra
matu nie są tak zwarte i jednolite jak dwa 
pierwsze. Gotów ktoś zapytać- dlactLego? Była 
już mowa o tym, że na dalszych stronicach 
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dzieła wiele miejsca zajęły sprawy miłości i roz
terki Sułkowskiego związane z postacią Napo
leona. Ale zasadniczej przyczyny owego roz
rostu dramatu i braku zwartej konstrukcji 
trzeba szukać głębiej, w niepokoju filozoficz
no-moralnym pisarza, który przeżywał zmierzch 
dwóch wielkich tradycji kulturalno-światopo
glądowych. Zarówno tej, która wywodziła się 
ze starych wierzeń religijnych, z wiary w nad
przyrodzony porządek spraw ludzkich, jak 
i tej, którą reprezentował optymistyczny racjo
nalizm pozytywistów. Niespokojna materia fi
lozoficzno-moralna myśli Żeromskiego nie dała 
się .zamknąć w kształt dzieła harmonijnego 
o zwartej konstrukcji. Pierwsze dwa akty 
SUŁKOWSKIEGO dotyczą przede wszystkim 
sprawy walki o narodowe i społeczne wyzwo
lenie. Tu Żeromski ma ustalone kryteria, któ
re pozwalają mu panować w pełni nad kształ
tem utworu. Głęboki patriotyzm i radykalizm 
społeczny - to dwa kryteria wartości, które 
były trwałymi drogowskazami myśli Żerom
skiego. Ale kiedy 'Zaczynał rozważać problemy 
moralno-filozoficzne - które są np. tematem 
dyskusji Sułkowskiego z Venture'm - kiedy 
do głosu dochodziły jego niepokoje dotyczące 
sensu ludzkiej egzystencji i świata rozdziera
nego sprzecznościami między działaniem a mo
ralnością, wówczas, świadomy złożoności ludz
kiego losu, stawał się on pisarzem pytań i roz
terek duchowych z tego niepokoju filozoficz
no-moralnego znajdujemy w refleksjach wy- , 
pełniających szczególnie akt piąty. I ten nie
pokój rozbija konwencje dramatu realistycz
nego. 

SUŁKOWSKI jest zarówno dramatem naro
dowo-społecznym jak i filozoficrzno-moralnym. 
Ta pierwsza warstwa utworu jest niewątpli
wie bardziej klarowna. Druga jest jedynie naj
ogólniej zarysowana. Ale o SUŁKOWSKIM 
trzeba powtórzyć to, co znakomity krytyk Igna
cy Matuszewski napisał o LUDZIACH BEZ
DOMNYCH:" ... Zapewne, gdyby autor, zamiast 
rozlewać swoje uczucie szeroką i widoczną 
strugą, skanalizował je niejako, ujął w tamy 
i rozprowadził po ukrytych żyłach organizmu 
artystycznego, niby krew purpurową - po
wieść nabrałaby jednolitości i skupienia. Kto 
wie jednak, czy harmonia i poprawność nie 
przygasilaby żaru uczucia, które obecnie bu
cha z jakąś żywiolową potęgą, szerząc dokoła 
siebie nie tylko ciepło, lecz i - ból... Dzieło 
Żeromskiego nie jest rzeżbą, wykutą starannie 



w twardym i trwalym marmurze, lecz mięk
kim modelem glinianym, na którym znać jesz
cze surowe dotknięcia drżących nerwowo pal
ców wzruszonego snycerza - to prawda. 

Ale ten model gliniany żyje i cierpi, placze 
i kocha ... 
Czyż to malo?''. 
Na pewno niemało! Można długo wydziwiać

jak to czynili i czynią różni krytycy- nad nie
spoistością utworów Żeromskiego, można się 
zżymać na nadmiar patosu, liryzmu, i melo
dramatycznych scen, a jednak jest to dzieło 
wielkie! SUŁKOWSKIEGO trzeba odczytać 
nie jako utwór wyrosły z konwencji dramatu 
realistycznego, lecz jako dramat-dyskusję, ja
ko dzieło stawiające z powagą i odpowiedzial
nością ideową ważne problemy życia narodu 
i jednostki. Powaga w traktowaniu najważ
niejszych doświadczeń polskiego społeczeństwa, 
głęboki, mądry i odważny patriotyzm pisarza 
(„Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie 
zabliźnily błoną podłości"), cała atmosfera żar
liwości ideowej, żywy i autentyczny związek 
pisarza z narodem, który go wydał i któremu 
służył on do ostatniego uderzenia serca - to 
w szystko ożywia-cokolwiek przyjdzie rzec o 
młodopolskim stylu autora- wiele stronic SUŁ
KOWSKIEGO. I dlatego jestem głęboko prze
konany, że warto się potrudzić o to, aby ze 
sceny padlo na nowo czyste, szlachetne od
ważne slowo Żeromskiego, największego pisa
rza polskiego w naszym stuleciu. Wbrew 
opiniom podkreśfającym przede wszystkim 
anp chronizm d zieła Żeromskiego pozostaje on 
najwyższym przykładem pisarza związanego 
z autentycznymi tęsknotami i dążeniami naro
du. Jest pisa rzem, który przywraca wiarę 
w wagę i odpowiedzialność słowa artysty
cznego. 

JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

* * * 

Legenda życia i śmierci Sułkowskiego, kulty
wowana przez patriotów polskich o różnych 
przekonaniach politycznych, bywała interpre
towana dwojako. Zw.olennicy Napoleona, wi
dzący w nim oswobodziciela ojczyzny, wspo
minali Sułkowskiego jako żarliwego patriotę. 
nieustraszonego żołnierza i jednego z najbliż
szych współpracowników „boga wojny". 
Natomiast republikanie polscy pamiętali prze
de wszystkim, że patriotyzm Sułkowskieg<> 
łączył się nierozdzielnie z jego rewolucyjn)'ln 
światopoglądem, pamiętali o jego swoistym 
„internacjonaliźmie" preejawiającym się
w niezłomnej solidarności z rewolucjonistami 
francuskimi i włoskimi i o jego wrogim sto
sunku do dyktatorskich zamierzeń Bonapar
tego. Te właśnie treści legendy Sułkowskieg0> 
przyświecały niewątpliwie kilkudziesięciu le
gionistom polskim, którzy w roku 1800, razem 
z jakobinami francuskimi i włoskimi, uczest
niczyli w paryskim „spisku Opery", e.akoń
czonym nieudaną próbą zamachu na Pierwsze
go Konsula. 
Jak żywa była jeszcze parnię(: o Sulkowskim. 
w okresie Wielk.iej Emigracji, o tym świadczy 
pewne wydarzenie, które rozegrało się w Kai
nie w roku 1834. Generał Henryk Dembiński, 
jeden z ostatnich wodzów naczelnych powsta
nia listopadowego przyjechał do Egiptu latem 
183:! roku jako szef misji wojskowej, wysłanej 
przez konserwatywne koła emigracji pary
skiej. Celem misji było zbadanie, CT.y w orga
nizującej się właśnie armii egipskiej nie da 
się umieści(: pewnej liczby tułających się po 
całym świecie oficerów polskich. Wicekról 
Egiptu, pasza Mahomet Ali, oraz jego syn 



sławny wódz Ibrahim, przyjęli generała bar
dzo łaskawie i powierzyli mu wysokie stano
wisko „organizatora armii". Dembiński był 
dobrym żołnierzem, ale nie posiadał niestety 
umiejętności dyplomatycznych, koniecznych 
dla zrealizowania ważnej misji, jaką mu zle
cono w Paryżu. Zabrał się do niej zbyt po
śpiesznie, w sposób nie dość przemyślany. Nie 
mając jeszcze ostatecznej zgody wicekróla 
i Ibrahima, zaczął ściągać do Egiptu większe 
partie Polaków. Nieostrożność tę wykorzystali 
.agenci mocarstw zaborczych, którym obecność 
polskich oficerów powstańczych w armii egip
skiej była bardzo nie na rękę. 
W kilka miesięcy później, w lutym 1834 roku, 
kiedy generał w związku ze swymi funkcjami 
przebywał z dala od stolicy, w gazecie kair
skiej ukazała się prowokacyjna notatka 
o zbliżaniu się do Aleksandrii statku wiozą
cego na pokładzie czterystu uzbrojonych ofi
cerów polskich, gotowych do wylądowania 
siłą na ziemi egipskiej. 
Mahomet Ali, przerażony perspektywą mię
dzynarodowych powikłań politycznych, wpadł 
w gniew i nie sprawdzając wiadomości ani nie 
czekając na Dembińskiego, wydał dekret za
braniający wstępu na terytorium egipskie ja
kimkolwiek emigrantom polskim. 
Po powrocie generała mię~y wicekrólem 
a organizatorem jego armii doszło do gwał
townej wymiany wyrzutów i wzajemnych 
oskarżeń o nadużycie zaufania. Porywczy 
Dembiński rzłożył dymisję i wkrótce potem 
opuścił Egipt na zawsze. W następstwie tej 
awantury rozwiała się ostatecznie koncepcja 
stworzenia w Egipcie zwartego ośrodka emi
gracji polskiej. 
Przed wyjazdem z Egiptu obrażony generał 
postanowił zawstydzić władców tego kraju 
-rycerskim - i bardzo polskim gestem. Nie 
przyjął ofiarowanej mu przez wicekróla od
prawy pieniężnej, a księciu Ibrahimowi oddał 
konie arabskie, które otrzymał od niego w po
-darunku. Ponieważ Ibrahim na zwrot daro
wizny nie zgodził się, Dembiński konie sprze
dał, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze prze
znaczył na„. budowę pomnika Józefa Suł
kowskiego. 
W liście z 4 marca 1834 roku, wysłanym do 
konsula francuskiego w Egipcie, Ferdynanda 
Lessepsa (późniejszego twórcy Kanału Sue
skiego), gen. Dembiński wyłuszczył motywy 
swego postanowienia. 

ł 

Jeden z moich rodaków, młody Sułkowski, 
walcząc w wojskach Republiki Fran
cuskiej, zginął w Kairze jako adiutant 
generała głównodowodzącego Bonapartego. 
Ponieważ przybyłem do tego kraju z tych 
pobudek, jakie przywiodły tu Sulkow
skiego, opuszczając Egipt pragnę pozosta
wić pamiątkę, która czcząc pamięć mego 
rodaka, posłuży jednocześnie za dowód, 
że Polacy potrafią doceniać zasługi -
choćby najodleglejsze - każdego z człon
ków swojej wielkiej rodziny . 

W dalszym ciągu listu Dembiński zawiadomił 
Lessepsa, że budowę pomnika zlecił mieszka
jącemu w Kairze rzeźbiarzowi francuskiemu 
Alricowi. Pieniądze na budowę składał w ręce 
konsula, prosząc jednocześnie, aby pomnik 
stanął w miejscu, w którym najprawdopodo
bniej nastąpiła śmierć Sułkowskiego, przy for
cie jego imienia. W liście napisanym w tym 
samym czasie do Alrica generał dokładnie 
określił wygląd przyszłego pomnika. Niewy
soka kolumna z białego marmuru na cokole 
z kamienia ciosanego z krótkim napisem: 
„Sułkowskiemu, adiutantowi Napoleona Bo
napartego, poległemu w tym miejscu 23 paź
dziernika 1788, wystawił Henryk Dembiński, 
generał 1834 roku". Projektodawca przypomi
nał rzeźbiarzowi, że napis musi być w trzech 
językach; polskim, francuskim i arabskim. 
Tłumaczenia arabskiego miał dostarozyć prof. 
Sabotowski, orientalista Uniwersytetu Kra
kowskiego, studiujący w Egipcie języki 
wschodnie. 

Z książki Mariana Brandysa 
„Oficer największych nadziei" 
Iskry, W-wa, 1965. 
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