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O STEFANIE ZEROMSKIM 

Sufa11 Żeromski (1864-1925) jest pisarzem po/U!lenia 
Młodej Polski, jednak dramaturgia jego pojawiła sir na scenach 
dopiero w czasie wojroi ( „Sulkowski" - 1917) lub nawu jut po 
t00jnie („Ponad śnieg bielszym si, stQllf" - 1920) . „Rdża" na
pisana w latach 1908-1909 d utkała S1f premiery w roku 1926. 
Dlat ogo dramaturgi( Żeromskiego należy =wiązać racztj z mir
dzywojennym dwudzi tol ciem, jako reprezentatywną dla dwcze
snych przeobrażeń. 

Wojciech Natanso11 w swej rzetelnej i gorliwej pracy pt. „Stefana 
Żeromskiego droga do teatru'' (1970)nakrdlil trudne istomie 
kolej~ pisarza za1UJ.li::owaJ t11ż genezr Je/JO dramaturgij, konfron
tllJąc Ją ciekawie czy to .a tradycją Wyspiańskiqo, CZ'Y z drama
turgią wspdlczesną. 

Z111aga11.ia Żeromskieco z fakturą scaticzną wynilcają z jq:o 
wrodzo11ego nastawienia epicko-lirycznego, opozycyjnego a na
tury rz czy w stosunku do zu•i111l0Jci i skróru dramat ::t14go. 
Obciążenie to przejawia ~ro /umości kompocycji dramatycrnej, 
którą Żtr 1isJn próbuje opanował., stosując m lodramazyczną 
jaskrawofć, która wraz z jego skloru10Jcią do bnaalneco obrazo
wania zastąpić ma ttn brak istotny. Owa antydramatycima 
struktura nie razi tak dzisiaj, kiedy bieżąca dramaturgia bazuje 
właśnie 11a epickości, na lubrym związku pojedynczych sytuacji 
i na serii „plam" czy bn1talnyc/1 wstr.i:ąsdw. Tak wi~ - byłby 

Żerowki nidwiadomym prekursorem dramaturgii nowoczemejł 
Można uż podziwiać, jak wytrwale i uparcie dąi:ą jednak 

do wyrażmia się pr:sc.i: teatr - mimo oporów wewnp.rznycń, 
mimo 11iepowodzt1i re nic11roic/1 i starć z krytyką. A mial przecież 
już sławt 1 pozycji ustaloną jako powieściopisarz. Dodać tu 
rrztba jeszc::11 opory, ktore Żeromski wywoływał w ówczumj 
opinii przt:: rwą zacieklo!ć w rozdrapywaniu ran, w atakowamu 
problemów .!pOlteznych OTOJ: przez swoj pozytywny SCOsutltk do 
Rewolucji Patdziernikowtj. 

Podobnie - charakteryscyc:my dla jego twdrc.::ości erotyzm 
budził .rwą demonstracyjną jawnoJcią opory pruderyjne. 

Osad młodopolski jett u Żeromskiego wyraźny, z tą zmianą, 
że ro, co poprzednio było idtali:sacją metafizyczną przysr;loJci 
polrkitj, przeobraża n, u niego w id.talizacj~ materialną: szkla
nych domów, a.ulMJJnych wy11alazkdw szlacMrnyc11 inicjatyw 
społecznych. Dzi1ki rym flł/aJciwoJciom można 11Ważai twdrczroJć 
dramatyczną Żuomskiqo :ra ogniwo w ewolucji teatru narodoweco. 



Dodat! trzeba, ie na żmud11ej drodze pisarza do teatru wspieral 
go i wnacmal Osterwa, ktdry nie tylko oswajał teromskiego 
bezpoJrcdnio ze scenq, ale konsekwemme patronował jego twdr
czoJci i realil:acjom reacralnym, a przedstawieniem zapewniał 
atrakcyjnoJt! przez swoje wielkie i powtarzane kreacje - Sul
kowskiego, Rudomskiego, a już szczegóhiie Prz!!lęckiego. 

Tylko poczqckowc i scenicz11ie niedojrzale t1twory Żeromskiego 
majq tematykę narod0t<10 11et1Iralnq - podobnie jak późniejsza, 
grandguignolowska „Biała rękawiCJ:ka". Inne podejmujq tematykę 
11arodowo-spo/ccz11q. Chronologia ich powstania i kariery se -
nicznej jest nasrępująca: 

1908 - 1909- „Róża", prapremiera w roku 1926 - polmn"ki 
ideowe. 

1809 - 1910 - „Sulkowski", debiut sceniczny w roku 1916 -
ukces 

1919 - „Ponad Jnieg bielszym si~ stan~ - powodi:enie sceniczne 
w Reducie, oscre krytyki politycz11c. 

1920 - „Biała r~kawiczka" - klęska sceniczna. 
1923 - „Tur ti"- ponowne powodz1mic '" Reducie 
1924 - „Uciekła mi prr:epidrcc::ka"- trwalysukcuw Teatrze 

Narodowym. ł 

( 1935 - „Przedw1olnie") 
„Różę" nazwano „D:siadami" 1905 roku gdyż jak roma11tycy 

i Wyspi'a1iski doszukiwali się prz ·czyn klęski powsta1i tak i Że
romski czyni to samo w odniesieniu do rewolucji 1905 roku. 
Odkryv.ia przyczyny m'e tylko w prz1!1110cy wroga ale rak.te 
w wewnęcrżnym rozkładzie walczących, rozkładzie kulminującym 

w zjawisku prowokacji i zdrady : przy c..rym zjawisko to wynik/o 
z poczucia krzyn1dy i wyobcowania spo/eci:nego . Tak więc, po
dobnie jak w „ Weselu", jest w .,Róży" su.rawy obrachunek lwiado~ 
mofci narodowej spaczonej niewolą polirycznq i społeczną. 

Również fu „Sułkowskim" bada Żeromski przyczyny klęski 
rewolucji f rancuskiej poprze:; perypetie bohatera. ulkOfL•ski jesr 
zelanum rewolucji przeczuwającym w Bonapartym uzurpatora, 
który rozbroi przewrót przez Jascy11ację zltldnymi mirami epopei 
wojm11ej. Patriotyzm Sułkowskiego, w/qczający sprawę polskq, 
11arodowq i spolec.."71ą w re wypadki dziejowe, czy11i si:wkę szcze
gó111ie bliską, a romanse Sulkowskiego z księżniczką stanowi 
przedwwagę patosu histon'i. Mimo tych zalet iragedia o Sul
kowskim 111łała si~ doić dlil"o, zanim znalazła wstęp na scenę. 

Fragmem kJiqiki Tadeusza Kudlińskiego 
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Tragedia polskiego Dantona 

Dramaturgia Stef ana Żeromski go pojau·ia sir no naszych 
scenach, jak wiadomo dopzao u• okr.si.: mifdzy pierwszą a drugą 

woj11q Jwiatotoq (prapremiera „Róży ", pi m•s::c:go rd(ks~ego 

utworu scmicn1tgo autora ,,Popiołótu". pocltodzq~go lat 
1908/9 - odbyła sit dbpfrro w 1926 roku ) . „Róża" ni dy nit! 
cieszyła si, takim powodzt'1itm, nit była rak arrakcy)l1ym wyda
rzmfrm sce11ic::11ym, jak „Sulkowski", drugi :: kolei dramac .; 
Żeromskiego, pochodzący z tego samego okres11 Jego twórcr:oJci. 
Czym należy 1/11mac::}'Ć, że sce111c::11.v d •bi111 „Su/kOfJ!sliicgo" 
został od razu pr::yjęry :: ogromnym sukce.sm1 Oróż mi11w pew
nych nalot6w pochod::qcych z młodopolskiej gi:nealoi!ii rwórcuj 
Żeromskiego, r 11 wlai11ie wwdr sc1mic::my /qc::;qcy ro sobi barwm: 
życioruc pcryp.iie adiucama c~sarza ' 'upolertl<l :: posrępuu:ymi 
hory::o111ami myJ/i l).'tillowego bohaura - "" w/afoi( 11r ·ór 
11azwany pr::t!:: awora „1ragcd1q '' - porwał polskiego rr1ds:a 
teatralnego bo mu ial go porwa . Si/a rvyra::u dramatyc::nti:o, 
drapieżnośt!, pa>Ja :: jaką Żeromski cimął na scen(, przed ocz • 
narodrc, J,••aje włame, tulaJnit rragic::ne, t!faśuit pelr•e roz ur.:k 
prumyślenia - ta siła mmiała ::dabyi 11i tylko urcu 11ajbard::icj 
obojęmych rdd::ów, a i 11akazać im ::amy.1/tc .1ię nad losem 
1 pr::;ys::lo!cią rdasmgo kraju. Zamyilić się w ten sam1sposób 
1 nad tym samym, nad c;;ym pięmaicie lal rt·czdmcj popada/ 
r11 ::ad11111~ pol•k1 u-id:: IL'1Jtra/11y na praprcmitr::e ,,Werela '. 
Bo tylko 1\1/ łut d::rcliło u du·ie prapremiery od siebie. 

Żeromski ::abral się do pracy nad ,.S1tlkow.1kim" w czasit 
swego koltjne1:0 pobytu tt• Puryż11, dokąd v.:vbrul się rym raztm 
r" edu dogł,b11cgo pr::. wdirx1:a11ia epoki w jaki 1 przyszło 

działać ją:o bohattrou:i. Lata paryskie aurora „Sulkowskiego" 
( 1909-1912) przynos::q Żeromskitm11 nie tylko obfitoJi mate· 
riał6w poznau•c::ych, ale r końco·ry eftkt artystyc::11y. Z poc::qt
kiem marca 1910 pisze 011 do S1a11i.1/awa Wilkiewicza: „Sko1i
czyl.:m „Sulkowskiego" i pr::episuję go od paru miesięcy. Zabrał 
mi rok czasu i kosz/owal mas, pracy po bibliotekach i archiwach, 
szczególnie 111 r11 Parvż11". 

G/6wr1y bohater naszej szwki zawsze był bliski sercu aurora 
„ Wiemej r::eki", 1w co już zwracał wagę Wilhelm Feldman: 
,„ . . „Sulkowski', tragedia postaci ukochanej prz~:: bogów 
dlatego młoda ::mar/cy. Ulubieniec to Żtromsk1.:go, 1:.:nius:: 
serca i geniusz ro::11mu, człowiek llJdu, zarazem Polski - i Ilu 
miarę lud::koJci całej. Damon uwolucji i rapofro11 czy1111, ktJ
rtmu nie bylo dari oriqgnąi SWCJ pełni. Poznajemy go u• kilk11 
scenach sil11ych, z przcpj•chem środowiska 111alowa11ych . .. Nie
srtcy 11ie po::maji:m_v go w walce,:: 111,•vndomym bodaj Napolearu:m, 
jako przeciwnym d11c/1ow1 polskfrm11 bi 'f!tl/lent. Stąd rrag.:di<J 
s 1mbolic::na po::bawio11a dramatycznej swej osi." 

• 

Dzii wiemy z ca/q pewnoJciq_, z całym gorzkim zasobem 
doJwiadcztnia, z całym ponurym bagl.IŻm1 lai miml11U!J wojny, 
że wymiary polsk1c/1 los6w 1 doJwiadc:::tń driejowyclr nie dadzą 
si~ zamknqć w jak1111ko/r111ek symbolu, nawet 11ajbardr:iej llt!Cqcym, 
najpełniej romantycz11.)•m. Pacrzeni11 człoroieka wspólc::emeJ!o 
musi być realne i trzeżwe, a ramancyzm chyba 11a}pelmej wypo
wiada si1 dzii w tym, co da się sprawdzić c..rynem. 1 wlairDe 
Żeromski sprawdza czynem swego najmilszego, najbliższego 
mu bohatera - SullwU'sklego. Jak to p1,knie wywiddl prof. 
Jan Zygmunt Jakubowski· „Wlaśm11 w „Sulkowskim", w ro::
rnowU żołnierzy ro obozie pod Wn'onq tkwi senJ rej tragedii. 



,,ldeows sens dyskusji o nie; - lo centralny problem ca/ego 
dzieła teromskiego, to pozkanie myśli patriotycznej, idei wyzw0 _ 

lenia narodowtgo z ideą sprawiedliwości spolecznej. Żeromski do 
końca swego borykał s1~ z problemem polskiego losu walk~ 
narodowo-wyzwole1iczq łączył zawsze z wizją Polski, w której 
zapanuje sprawiedliwy porządek społeczny. Ale jednoc:sefnie 
- jak to zauważy/ 11ajw11ikliwszy krytyk Żeromskiego, Stanisław 
Brzozowski - przeraża/a wielkiego pisarza „brutailla moc''. 
Echa cej obawy znajdujemy w marze11iu Sulkowskiego: „. . może 
skoro przyjdziemy z orrżem w dłoni na naszą ziemi~ me brdz1 

potrzeba, żeby brat uciual braw głowę i nurzał ręce we krwi, 
jak co uczynił Jra11c11~ki lud, żeby wyrwać ze siebie wielką moc. 
Może 11a wasz radosny głos, od połysku wasz 1c/1 bagnetów
-roztworzy si~ radosne serce braurskie. Może Polska stanic srr 
sir jedynym Jeruzalem świara, gdzie m"e przez gwałt, lecz przez 
miloJć spełni sir sprawiedliwość. • . " 

„S11Jkowsk·• jest zarówno dramatem narodowo-społecznym, 
jak 1 filozoficzno-moralnym. Ta pierwsza warstwa utworu jest 
nit!Wątpliwie bardziej klarowna. Druga jest jedynie najogólniej 
zarysowa11a. . . 

Moż11a długo wydziwiać - jak to czynili i czynią różni 
krytycy - nad niespoistością utworów Żeromskiego, można siq 
zżymać na nadmiar patosu, łiryzmri i melodramatycznych scen, 
a jed11ak jest lO dzic/o wielkie.' „Sulkowskiego" trzeba o/czytać 
nie jako utwór wyrosły z ko11we11cji dramaw realistycznego, 
lecz jako dramat dyskusję, jako dzieło stawiające z powagą 
i odpowiedzialnoicią ideową ważne problemy życia 11arodu i jed
nostki. Powaga w traktowamu 1wjruażniejszych doświadczeń 
polskiego społeczeństwa, głęboki, mądry i odwa.."'"ny patriot zm 
pi arza ( „trzeba rozrywać ra11y polt.kie, :ieby się 11ie zabliźniły 
blo11ą podłości") cala atmosfera żarliwoici id/!QWcj, żywy i auzen-
1ycz11y związek pisarza z narodem, który go wydal i którem11 
służył on do ostatniego uderzenia serca - ro wszystko ożywia 
- cokolwiek przyjdzie rzec o mlodopolskim uyłu autora -
wiele stro11ic ,Sulkowskiego". I dlaiego jestem głęboko przekonany, 
że roarto się potrudzić o to, aby ze sceny pad/o na nowo czysre, 
szlachetne, odwa:ine słowo Żeromskiego największego pisarza 
polsluego w naszym swleciu. Wbrew opiliiom podkreilajqcym 
przede ws;r;ystkim anachronizm dzida Żeromskiego pozostaje 
011 najwyższym przykladon pisarza zwiq:;anego z autet1tycz-
11ynzi t11sknotami i dąieniami narodu. Jest pisarzem który przy
wraca wiarę w wagę i odpowiedr:1al11ość słowa artystycznego." 

Jakże znakomicie współgra z tą charakterystyką „Sulkow
skiego" notatka wypisana z bogatej korespo11dencji zachowanej 
(niestety tylko cz~ciowo, bo reszta zaginęła podczas zawieruchy 
woje1me1) Juliusza OstQ'Wy z auzorem „Sułkowskiego". Osterwa 
kończy swój lisi 11astffJujqcymi słowami, prawie proroczo: „Co 
do mnie-jesion ptfllny, że paiiskie dzieło (mqwa o „Sulkowskim") 

• 

btdzie olbrzymią sensacją uatralną · dzieti premiery będzie 
świętem Teatru polskiego - kto wie, może to Drogiego Pana 
zachęci d pisa1ua dla. . . Teatru. Tragedia wywoła ws trzą

sające wrażenie, zar6wno na polskich sercach jak i na zblazowa
nych mobach teatralnycl1. . . 

Pan11ętajmy, że Osterwa pisze te słowa ru okresie, w k tórym 
czynił najgorrtsze stara11źa o zorganizowanie w Warszawie pra
premiery szwki o Sulkowskim. Niestety, w tym momencie, opory 
zaborczej cenzury przeu•a,,"')1/y. Tym razem K raków uprzedzi/ 
Warszaw,, wy tawiajqc 20 luugo 1915 roku (za dyrekcji Pawli
kowskiego) I akr tragedii, w reżyserii Józefa Mielewskie (), 
z nim samym w roli rytu/owej. Natomiast z pclną inscenizacją 
„Sri/kowskiego" w Warszawie w Teatrze Polskim wystąpił 8 li
stopada 1917 roku Ludwik Solski. 

Natomiast Osurwa - jak pisu w „Pamięrniki Tea1ral11ym" 
(1956 z . 2/3) Józefa Henneloiua - zreałizorual swoje pla11y 
co do „Sulk.owskiego", zarówno reżyserskie, jak aktorskie 
dopiero w 1923 roku w Teatrze Bogusławskiego. Tragedię tę 

w:mowil jui w najbliższym sezonie (17 listopada), w kierowanych 
przez siebie ,,Rozmaitolciach" w nowej oprawie . cenicznej izmie
m·onej obsadzie. Odtąd kreacja postaci Sulkowskiego taje się 

1edną z najsłynniejszych w dorobku Osterwy. Szt~ wznoruil 
artysla jeszcze kilka razy : w 1928 roku w „Reducie" wiie1iskiej, 
11astępnie w pierwszym roku kierowania Teatrem Słowackiego 

(1932) wreszcie w 1936 w Teairze Polskim w Warszawie. 
W Polsce Ludowej insi;e11izacje tego znakomitego dzieła na

brały nowego blasku. Najwybitniejsi ludzie sceny, we wszystkie/i 
11iemal teatrach naszego kraju uważali i uważają słusznie aż do 
drńa dzisiejszego za punkt honoru włączenie „Sulkowskiego" do 
repertuaru swych teatrów. Od Warszawy (znakomita inscenjza
cja Leana Schillera w 1951 r.) przez Kraków, Poznań czy Śląsk 
(w Teatrze Śląskim w Katowicach w reżyserii Józefa Pary 
w J 966 roku) -sztuka o bohaterze polskiej dumy i klrski, o „pol
skim Dantonie" - przeclwdzi przez wszystkie niemal sceny 
Polski Ludowej. 

Z tym samym, wciąZ niesłabnącym powodzeniem. 
Nie zapomnijmy też, Żt! po raz pierwszy wystawili I akt 

„Sulkowskie o ' polscy amarorzy-robot11icy w Paryżu - jeszcze 
w 1911 roku. 

ALB. 
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Tadem:; tele1iski (Boy) 

tEROMSKI „SULKOWSKI" 

Ze ws::;ysrkich wciele1i jego bohacerów cen Sulkowski najwiecej 
miał dan)•ch na ro, aby uczynic zadość ca1nym cęsknotom tcrom
skiego. Kojarzył wszystkie uroki.- panicz i dziecię ludu, hrabia 
i jakobin, piórop1'sz sztabowego adiuca11ra i plomie1i socjalnego 
buntu, trójkolorowa szarf a i krzyż Virlllti Milicari . .. Rewolucja 
fra11c11ska w 1mmdurze polskiego oficera, który plomiemiq wymową 
mfciciela ludu zdobywa serce - księźmczki. 

Ta księżmczka ma1111uuiska - fikcyj11a oczywifcie - ma 
oprócz móto poety i1111e jeszcze parancele. Wiemy, jak bardzo 
Żeromski był pod urokiem Ster:dhala,jak moe110 pr:użyl „Czerwone 
i czarne", „Pustelnię parme1iskq".I ra1cgo Mamua leży niedaleko 
Stendhalowskiej Parmy czy lifed1ola11u gdzie wielkie damy 
w/oskie w objęciach młodych ojicer6w armii Bonapartego nawra
cały się na wiare republikańską. 

Ta sama idea, kcóra doprowadza do przyjemnej umperacury 
wyobraź11ię księżniczki, rozpala do bialofci mózg ulkowskiego. 
Mózg tego sztabowego oficera, adiutanta generała Bo11aparte, 
jednego z najzdolniejszych jego ojicer6w, pracu1e z rriet1agamiq 
- zbyc nie11agamiq logiką, z ową logiką rdqcą już po krawędzi 
s:;aleńscwa. Sulkowski, który w dwudziescym roku życia pisał 
Oscatm głos wolllcgo obywatela, gd:;ie domagał si~ - w r. 1791 
- uwlaszczema d1lqpa i rd-umoJci sran6w, S11lkowski źol11ierz 

pierwszych walk o niepodległość tłumaczy sobie rewolucję fran
cuską 1ui język swoifcie po/siu. Prz)•kład Włoch, oswobodzeme 
Mediolanu, zwycirskie sztandary rewolucji biegnące od miasta 
do miasta, cz,•ż i1ie każą 11iezlom1ik wierzył, że ca droga wiedzis 
do Polski? Gdy pad11q trony, a powstaną ludy, czyt nie będzie 
dla polskiego ludu wśród meli miejsca? 

I tragedia Sulkowskiego rozgrywa się w jego mdzgu. Na ten 
rozżarzony mózg pada kropla zimnej wody, od której mąci sif 
011 jakby mglą. 

Zetknięcie się z zimnymi rachubami polityki, lltrata wiary 
w bożyszcze, z którego czerpał swą siłę. Momen.tem tym -
przehandlowanie oswobodzo11e1 Wenecji przez Bonapartego Au
scriakom, Jwiadomofł, i jego własne myJli a myni i zamiary 
uwielbia11ego wodza rozchodzą się. 

Sulkowski próbuje w dud111 oderwać się od niego, ais ta ope
racja jest dla jego mózgu Jmimelna.. Logika jego szla po krawędzi 
szale1istwa, kiedy wierzy w ówczesne} Europie u• 11ieogralliczoną 

i zaraźliwą ekspansjr rewolucji; obecnie rzuca sie w tę otchłań, 

kiedy już me korzystać z wypadków, ale kierował nimi pragnienie 
w swoim inie na jawie ren Polak: kiedy wrogom Bonapartego, 
potwierdzającym niezbicis jego poiUjrzenia, odpOW1ada tą zdu
miewającq spowied;rią : 



,,Pójdę ::a nim wsz~zie krok w krok. Wtsprr, leu i zmitTzę 
każd)• jego czyn. . . A gdyby w istocie zdrad-:i1 śu•ircą sprawr 
i wolę wyzwolo11cgo ludu Francji . .. nie kto i1111y tylko ja w;•drę 
mu ;; rąk suptrum, zerwę :- czoła diadem, skruszę Jedno i drugie, 
i stanę sam na czde wojsk rewolucji, bo we mnie nie ma ::drady 

Sulkowski idzie z Bonapartym do Egiptu. Alt jtci prze5tal 
w nugo wier;;yć. To już ;;byr okrężna droga do Polski - crpić 

Beduindw, zdobywał ich miasta . .• Od chwili gdy walka srracila 
dla niego Jedyny mu, u/kl>wski żyje jakbym w innym wymiar.se 
- to JUŻ człowiek umarły. Smierć nu ma nic, co by mogło pr#c
razić ug poerr pr::y szpadzie, króry ::a1rza/ w OC""\' 1 wyc.::ycaJ 
w nich nicoić u1s::ystkiego. Sulkowski w Egipcie ro Ham/e1 
w czwzką Yon'ka - chańla zadumy przed sp Inu:niem si losu. 
I jemu, jak Hamletowi, los rzucił na mJodc barki ::byt ciężkie 

brzemię. 

Jak zginął - CZ)' po pro:rw w bitu:ie, iak ryl11 i1111ychł Czy 
sam sxukal .śmierci, siracia·s~• wiarę w wu swe o życiaJ teromski 
- doić dyskrecme zresztą - zdaJt się przy1mować wers1r le
ge11dy, wtdlt krórq Sulkowski zginął z woli 8011aparrego, Le
gendzie rei dala wyraz bUJgrafia pióra P. de Saint-Albin, pisa11a 
w r. 1832 gdy heroizm polski by/ w modr:ie, a Napoleon mniej. 
Bonaparte, jakoby zazdromy o talenty Sulkowskiego, prurwta
jąct włamy ;r:go genius::, lub rr:ż obat1.'1ając się }ego przr:nikliwr:go 
a sądzącego ~-rokll, U.'Jlslal go w Kairze z umysłu nf peumą 

śmierć, żr:cruzjąc go w dodatku u•schodmm g~tem, k1órcgo mo
zawodna i skuuc...-na u •mou•a o:mac::ala: ,Idź i z~ń! ". Zda1e się, 
że już nikt nie bierze serio UJ wersji, 1mlc glwzczącej megdyJ 
nwze ambicji! narad~, a przeceniającej mote rolr i znac::enie 
bohater.,kfrgo adiutanl.O. A/( Żeromski miał prau'O i raci, ią 
prz:,ljąć, ~koro uczyml z 11icgo wspaniały symbol. Óu· strzęp 
fknruwiontgo mrmduru, Juóry salttruj Bonaparu, to cale kilku· 
na.nolctnie dz1qc polskich nadzld związanych z Napoleo11cm, 
ro omosierra i an Domingo, i J.losku•a, i Elsr.ra. To zarazem 
obrcu scmicz11y, dla nas itdt71 ~ na1p1ęluur:jszych, jakie istnieją, 
niezapomr1ia11y. 

Te dwa mtJmml)I - _o/1iurze-Po/acy biwakując:,• w mroźną 
l'JOC pod włoskim niebem, i późnuj ien skrwawiony mundur -
zasrają w pamięci. Reszta - milo!ć księtmczki, imrygi hrabitgo 
d'Ancraigues - reszta zostawia nam trochę niedosytu przez 
swói littracki konwenans przez swoią fikcyjno!ć, gdy prztciwme, 
czujemy wż za scrną bijący poc1żny p11/s rzeczywutoit:i d..--iejowef. 

Sulkowski należy od dauma do naiflirk11ie}szych ról Ostem.'.)'. 
Osterwa tUUt tCllU 11iezlomnem11 wo/nierzow1 co.ś poetyckiego, 
macierzyńskiego - i traf nie, skoro prze:: }tgo usta llll}Czt!ciej 
mówi sam taomski. 

Fragmenty rumzji „Sulkowskiego'' -
. inscenizacja Juliusza Osurwy -

Teatr Polski Warszawa - 27. XI. 1936 r. 

JuU11s:: Osurwa w roli Sulkowski 'gO 



Marian Brandys 

„Oficer największych nadziei" 

Legenda życia 1 Jmierci Sulkowskiego, kulcywowana przez 
patriot6w polskich o r6ż11ycJ1 przekonaniacJ1 po/i1ycznych, bywała 
imerpretowana dwojako. Zwolennicy Napoi ona, rvidzący w nim 
oswobodziciela ojczyzny wspominali Sulkowskiego jako żarliwego 
patriot~, nieustraszonego żolnier.r:a i jednego :: najblieszych 
wsp6lpracowników „boga wojny'. 

Nacomiast republikanie polscy pamiętali przede wszystkim, 
te pa1riotyzm Sulkowskiego łączył się nierozdzielni~ z jego re
wolucyjnym iwiatopoglądem, pami~1ali o jego swoistym „imerna
cjonaliźmie" - prze1awiającym się w 11iczlonmcj solidan1ości 

z rewolucjom-statni francuskimi i włoskimi i o Jego wrogim siosu11k11 
do dyktatorskich zamicrzc1i Bo11apartego. Te wlai11ie treJci 
legendy S11/kowskitgo przyiwiualy nicwącpliwie kilkudziesięciu 

legionistom polskim, k16rey w roku 1800, razem z jakob111am1 
francuskimi i tv/oskimi, 11czes111iczyli ru pari•skrm ,,spislw Oper:;", 
zako1iczo11ym niellda11ą próbą zamachu 11a Pierwszego Konsula. 

Jak żywa była jeszcze pamięć o Sulkowskzm w okresie Wielkiej 
Emigracji, o rym iwiad,zy pew11c wydarz.mit, k1ore rozegT(Jło się 
w Kairze w rok11 1834. G nera/ Hmryk Dt'711bi1iski,jede11 z ostal
mch wodz6w naczelnych pows1a11ia liscopadowego pr.:yjeclza/ 
do Egipru law11 1832 roku jako szef misji wojskotvej, wys/ant} 
przez komerwaryum.: kola migracji paryskiej. Celem misji było 
zbadanie, czy tli organizu1ącej się właśnie armii egipskiej nie da się 
w11ieJcić pewnej liczby tulających się po całym !wiecie oficer6w 
polskich. Wicekr6l Egipw, pasza Mahumtc Ali, oraz jego syn 
slaw11y w6dz Ibrahim, przyjęli gmerała bardzo łaskawie i po
wierzyli mu wysolu:e stanowisko , organizatora armii". Dembiński 
był dobrym tolnicrzcm, ale 11ie posiadał niestety 11miejęmości 

dyplomarycznych, koniecznych do zrealizowania ważnej misji, 
jakq m11 zluono w Paryżu. Zabrał się do niej zbyt pośpies:mie, 
w spos6b me dość przemyJlany. Nie mając jcs::,ze ostatecznej 
zgody wicekr6la 1 lbra}uma, zaczął Jciągai do Egiptu większe 
partie Polak6w. Nieoscrotność tę wykorzyscalz agenci mocarstw 
zaborczych, kt6rym obecność polskich oficer6w powsta1iczycJ1 
w armii egipskiej była bardzo 11i na rękę. 

W kilka miesięcy p6źniej, w lucym 1834 roku, kiedy generał 
w zwią.zku ze swymi funkcjami przebywał z dala od stolicy, 
w gazecie kairskiej ukazała sit prowokacyjna 1wtacka o zblitenin 
sit do Aleksa1zdnz scaJku wiozącego na pokładzie czter)'stu 
uzbrojonych ofiur6w polskich, galowych do wylądowania silą 

na ziemi tgi'pskiej. 

J\1ahomet Ali, przeratony perspektywą międzynarodowych 
powikłań politycznych, wpadł w gniew i rrie sprawdzają' wiado-

moJci ani nie czekając na Dembińskiego, wydal dekret zabra-
11iający wstęp 11a terytorium egipskie jakimlwlwiek emigrantom 
polskim. 

Po powrocie gmerała między wicekr6lem a organizatorem 
jego armii doszło do gwalroumej wymiany wyrzut6w i wzajem
nych oskarteń o nadu..rycie zaufa11ia. Porywczy Dnnbifi.ski 
złoi:yl dymisję i wkr6tce potem opuJci/ Egipt na zawsze. W na
stępstwie cej awamury rozwiala się ostatecznie koncepcja stwo
rzenia w Egipcie zwartego oJrodka emigracji polskiej. 

Przed 'U(yjazdem z Egiptu obrażony generał postanowi/ za
wstydzić władców tego kraju rycerskim - i bardzo polskim gestem 
Nie przyjął ofiarowanej 11111 przez wiukróla odprawy piem"ężnej, 

a księciu Ibrahimowi odda/ ko11ie arabskie, kt6re otrzyma/ od 
niego w podarunku. Poniewae Ibrahim 11a zwrot darowizny 
nie zgodził się, Dembiński konie sprzedał, a uzyskane ze sprzedaży 
pieniądze przeinaczy/ na. . . bud wf pom11ika J6zef a u/kow
skiego. 

W liście z 4 marca 1834, wysianym do ko11sula francuskiego 
w Egipcie, Ferdynanda Lesstpsa (późniejszego tt116rcy Kanału 
Sueskiego), gc11. Dembiński wyłuszczył motywy swego postano
win1ia. 

Jeden z moich rodak6w, miody S11/kowski, walcząc w wojska h 
Republiki Francuskiej, zginął w Kairze jako adiutant generała 
gl6vmodoWDdzącego Bopartego. 
Ponieważ przybyłem do cego kraju z 1ych pobudek, jakie 
przynoiodly tu Sulk skieg , opuszczając Egipt pragnę 

pozostawić pam1ątk~1 kt6ra czcząc pami~ mego rodaka, 
posłuży jednocześnie za dowód, źe Polacy potrafią_ doce11iać 
zasługi - choćby najodleglejsze - każdego z czlonk6w swojej 
wielkiej rodziny. 

W dalszym ciągu listu Dembiński zawiadomił Lessepsa, że 
budowę pom11ika ::leci/ mie.szkającemu w Kairze rzeźbiarzowi 

f ra11cuski1:mu Alricowi. Pieniądze 11a budowę składał w ręc1 

ko11rula, prosząc jednoc::ehue, aby pomnik sta11ąl a• miejscu, 
w kt6rym najprawdcpodob11iej nastąpiła Jmierć Sulkowskiego, 
przy forcie jego imienia. W li!cie 11apisa11ym w tym samym czasie 
do Alrica generał dokładnie okreJlił wygląd przyszłego pomnika. 
Niewysoka kolum11a z białego mam111ru na cckole z kamimia 
ciosanego z kró1kim napisem. 

„Sulkowskiemu, poległemu a• cym miejscu 23 października 
1788 wystaruil Henryk Dembbiskt, generał 1834 rok11". Projekto
dawca przypomina/ rzeźbiarzowi, że napis musi być w trzech 
jrzykach : polskim,francuskim i arabskim. Tłumaczenia arabskiego 
miał dostarczyi prof. Soborowski, orien1alista Uniwersytetu 
Krakowskiego, swdi11jący w Egipcie języki wsclzod11ie. 

(Wydarm1ie1wo ,,ISKRY" - W rszawa 1965) 



Scniograf ia : 
ANDRZEJ MARKOW/CL 
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Kana sluiby 

JÓZEFA SUŁKOWSKIEGO 

1773 - 18 stycznia uradził sil w Raab na Wwzechjako syn 
emerytotrxmego pul/unlmika austriackKgo, grafa Teodora 
Su/Jwwskzego i N. N. z dQ71fU Kwelisz. 
( Ltgenda głosi, że miał był synem natura/Mgo Fran
ciszka Sullwr:oskiego, mlods1:ego lmna ksi,cia Augusta, 
zatem wnukiem Akksandra Sulkowskiego, mszechwlad
MgO ministra i ponoł przyrodniego brata Au,iata III, 
a ante prarimukiem Tcrdla Arqusra Mocnego). 

1777 - 19 lisU1pada przybywa do Rydzyny, na dVJdr ksifcia 
Rzymskiego, grClllda hiszpańskiego i para Anglii, 
marsl:alJuJ Rady Nieustajquj, wojewody pot:nańskUgo, 
ksifda cmlynata Augwta Sulkowsqo. 

1778 - mUznmz1any Kamakran Maluniskim. 
1778 - 1782 - odbywa z opkkunem podr6ż do Nimiiu, 

Francji - pd honorOfllY krd/QfJJej Marii Anuminy 
i zarrczorry z córką pana Laborde, nadaJOmego ban
kiera krdlewskiq:o - Flandrii, Holandii, Anglii, 
His11panii i Porf118alii. 

1783 - Petersburg. 1 czerwca mianowany kadeton 10 pułku 
piechoty szefOt1Jstwa Sulkowskich, 11acjonującego w Ry
dzyrrU, o licząugo 70 oft«r6co 1 350 szwegO'UJCdrg, 
6 lipca Jej Cnarska MoJt Katareyna Il mimwr:oat go 
raczy/a ofewem Kunnego Pu/ku Lejbgwardii. W 6 dni 
pdźniej otrzymuj• 3-letni urlop. 

1784 - awansowany do stopnia podchorqtego 10 pułku pi#
choty. Zameldował si, w pu/ltu w lipcu roku nast1pr1ego. 

1785 - 28 grudnia kancelario króltłfDslw ~stClfDla: tnJHins 

do stopnia chorąiego. 
1786 - listopad, awansuje do porw:.mika ugd pulku, obuni• 

s1:e/Ofllltrml Akksandra Myciel.skiego, stacjonującego 

w Pornaniu.. 
1790 - obepnuj1 dDflJ6dJrtwo lwmpanii 10 pułku piechoty, ur" 

szefowscwa rormirtrza Kawalerii Narodowej i wojewody 
/talisltitg0, lgnaugo DzialyńsltUgo. 
Pini ro6JW polilyanq „Onami głos obywaula 



polslciąo", Jądając, „wamowolnimia r.olo!cian i zrdw
nania nan6fo". 

1791 - 10 umix:a aaxmsui• do JU1/mia kapitana. 
1792 - 4 lipca w bitwi1 pod mia.stu:zkittm Zelwa na czeJ.127 

str11eków-achotników 2 i 10 pułków piulwty osłaniając 
odmrót stra.śy tylnej majora Wetklstedt, broniąc grobli 
i most6ul na Zelwiance po wielekroć odpiera ataki 
pr:nwatajqugo nieprzyjaciela. W 6-ciogodzinnym 
boju, dwukrotnk ranny, daJ .,dowody walordm wspania
łych i zdolnolci raadkich; wynio.są go one kiedy/ .do 
s11eregu najbardziej zaslidunych ,,oficyer6w". Pr11ed
stawiony do odznaumia Srebrnym Krzyżem „ Virtuti 

Militari". 
1 sierpnia odznaczony pod Świsloaą i Krzemieniem 
otr1zymuj1 nonńnacjf na stopień premiumajora i do
tDddą batalionu.. W obozill pod Stanislaw0f1Jem orga
nizief e zwiq.aki potajemm oficerów, klóre mialy wypo
miedziei królowi poslu.szeńsCTDo i ilć przeciw targomi
&Zanom na Warszawf. 
Pis•• dziełko „Szc.aególy hutoryCZTUI kompanii 1792 
roku''. 5 Mr-pnia otrzymuje 3-~y urlop i wy-
judźa do Francji. , 

1793 - w nocy z 30 na 31 maja opuszcza Paryż i ja/W charge 
d'ffaire; ambasady w Carogrodzie udaj• sil do Wenecji, 
potem do Aleppo w Syrii, by w pienoszych dniach lipca 

1794 r. mmqć w Stambuh. 
Na wieli o lnsurUtcji KoJciu.szkows!Mj w pr1Jebraniu 
onniańskiąo kupca przedziua sil do Polski. Przybył 

•a późno. 
1795 - na miigracji na WloszCJl)ltnie. 
1796 - tUif}ti .,zaslugum ju.# w slu.tbie Republiki polotonym" 

a może dzifki malźeństwu 11 jedną • ulrek dragoman.a 
Venture'a, otrzymuj• obywau/stwo francuskie. 1 maja 
DyT'lktorat zacwierdza przyj~~ go w nopniu kapitana 
do armii Republiki. 
25 maja przydlIUlony do sstabu gmera/a Bonaparu, 
nauunqo wodza Armii Włoch. 
26 czeTTDca meld~1 sif w Lif101'1l0. Kpt. „SulkoSfDckj" 
(ach, te polskie na=iska I) 11aliczony do 4-tej pół
brygady lekkiej, wchodzquj w skład dywizji gm. 

Massmy. 
27 lipca przydzielony na stah do sztabu Nacz1lnqo 

Wodsa m stopniu adiunkla.. 
16 m•elnia raa ~ kompanii grenadierdm sdobywa 
atalUm na bagnety fort San Giorgio pod ManlU4 
26 paitUurnika fDYt'ÓtnUmy imienni• to piJmie Na
c.11/nqo Wodza do Dyrekloriatu, mianmoany adlutan· ,..... 

W bitwi1 pod Areale, stqjąc u boku Napo/tona aiybu

chem granatu kuntwefonowany, raa 24 godziny stracił 

wnok. 
1796 - 1798 - w Pary~u przygotowuje wyprafDf do Egiptu. 
1798 - 19 maja odpływa z Napo/tonem • Tulom1. 

10 czerwca na czele kompanii grmadier6w gm. Mar
monf zdobywa łDOdociqg, kluczomą porycjf twimlry 
La Valettl na Malcie. 
2 lipca w szturmie Aleksandrii na c11tlt grenadier-dm 
gen. V eawc, po dwakroć zwalony 18 murów, pierwszy 
wdziera si, do miasta. 
3 lipca rozkazem Naczelnego Wodza ,,adiutant kapitan 
Sulkowscki mianowany zostaje majorem za zas}Jlgi 
oddam przy wzirciu Malty i w dniu rJJCZorajsJrytn przy 
zdobyciu Aleksandrii". 
20 lipca na harcu, konna potyka sif pod piramidami, 
bierze udział w zdobyciu Kairu. 
10 sierpnia w bitwie z an·ergardq turecką pod Sa/hryem 
kilkakrotnu szarżuje na cz'11 strzelców konnych i hu
zardm d..--iesifćkroć od kul i citć szabel ranny niemal 
bez ducha z placu boju podniesiony za.stal. Nazajutrz 
rozkazem dziennym Naczelnąo Wodza posunifty 
do sroprńa adiutanta - szefa brygady. 
23 sierpnia, rekunwa/escent biuz1 udział w pracach 
komisji sprawiedliwa/ci i oJwiecenia Instytutu Wschod· 
niegq. 
22 października o świcie na podnńejskim rekonuansie 
na cze/~ 15 strzelców przu egipskich pOfJJstańuJw 
obskoczony, pod bramą Bab-el-Nasr rozniesiony na 
szablach. 
Nieopodal miejsca gdllie poległ, parf dni potem sginąl 
Venture. 
Napoleon Bonaparte kazał wznieJć i nazwać jego imi1-
niem jeden z fortdm Kairu. Pomnik ten po latach 
zasypał piasek pustyni. 
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