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Z ZOFIĄ IAHOSZEWSlll\ 
O „SUl.llOWSKIM" 
I OSTERWIE 

Zofia Jaroszewska jako Księ~nicdta 
Gonzaga - akwa r ela M. Dąbrowskiej 

JÓZEF OPALSKI: Pani pierwszą rolą na krakowsk iej sce
nie była właśnie Księżniczka Gonzaga w „Sułkowskim" 
S tefana Zeromskiego; premiera odbyła si ę we wrześniu 
1925 rok u. O Agn esinie-Jaroszewskiej pisał Emil 
Haecker: „W Jaroszewskiej zyskał teatr krakowski 
aktorkę efektowną i inteligentną, o dużej sile w yrazu, 
dźwięcznym głosie i pięknej dykcji, słowem siłę wy
bitną" . 

ZOFIA JAROSZEWSKA: Rzeczywiście, była to moja 
pierwsza rola w Krakowie po przyjeździe z Wilna. Tea
trem im . J. Słowackiego kierował wówczas Teofil 
Trzciński, sztukę reżyserował Marian J ednowski, a Suł
kowskiego grał Henryk Rozmarynowski. Byłam zaledwie 
dwa lata n a scenie, więc też tremę miałam ogromną. 
Niemnie j jednak m oja Księżniczka Gonzaga została 
przyjęta bardzo dobrze przez wymagającą publiczność 
Krakowa. 

Mam tutaj recenzję z „Czasu". Tadeusz Sinko pisał 
w niej tak: „Wielka sztuka weszła na scenę z pojawieniem 
się Zofii Jaroszewskiej". 
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Przedstawienie to nie było jednak najlepsze, sztuka zo
stała wystawiona z olbrzymimi skrótami, Sułkowskiego 
grał poc74tkujący aktor, o którym słuch wkrótce zagi
nął - a i moja rola uboższa była od Agnesiny późniejszej. 

Nie tylko dlatego, że miałam krótki staż sceniczny, uboż

sza była o fascynującą kreację Osterwy. 
Do Agnesiny powróciła Pani po siedmiu latach, gdy 

w roku 1932 Juliusz Osterwa został dyrektorem Teatru 
im. J. Słowackiego i wystawił tę tragedię. 

Osterwa uważał „Sułkowskiego" za jeden z najwspa
nialszych utworów dramatycznych wiellciego pisarza Ko
chał tę tragedię o nieprzemijającej aktualn00ci, napisaną 
piękną i wzruszającą pro74 poetycką. . „ 

Ogólnie stwierdza się, że spektakl „Sulkowskiego 
z 1932 roku był najpiękniejszą inscenizacja, tej sztuki. Tra
gedia Zeromskiego zrosła się już na zawsze w polsbej 
świadomości teatralnej z wielką rolą Osterwy, który wła
śnie w tym przedstawieniu osiągnął podobno wyżyny swej 
sztuki . A przecież Osterwa grał już tę rolę nie jeden raz 
przedtem. 

Ostervh grał ją jeszcze za życia Żeromskiego: w 19~ 7 
r ku w Kijowie, w 1923 w Warszawie i wielokrotnie 
w „Reducie". 

Ten spektakl z roku 1923 u zyskal oficjalną aprobatę 

autora „Sulkowskiego" który w jednym z listów do Czar
nockiego pisał: ,W środę Osterwa wystawia w Teat~ze 

im. Bogusławskiego tragedię »Sułkowski« i sam gra w nim 
glównq rolę w sposób niezrównany". 

Sam Osterwa twierdził , że rozbudował jeszcze rolę uł

kowskiego w porównaniu z przedstawieniem, k tóre ogl~d~ł 
Żeromski. Wspaniała gra Osterwy pozostała mi w parmęci, 
w sercu - na zawsze. Trudno mi dziś o tym mówić bez 
ogr omnego wzruszenia. Miłością do tragedii Ż romskiego 
potrafił zara.filć nas wszystkich. . 

W jednym z listów wyeksplikował dokładnie swó j sto
sunek do „Sułkowskiego": „U nas, jeśli dramat jest za 
długi (za długo trwa), jeśli zawiera w sobie ~ewie_n pro: 
blem lub jakieś idee, nad którymi trzeba koniecznie choc 
trochę pomyśleć, zastanowić się, jeśli od teatru wymaga 
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koncepcji nowej, oryginalnej, odrywającej się od przeklę
tego szablonu szmacianych dekaracji, od ram kinkieto
wych, lub jeszcze gorszego szablonu ... gry - to już się 

odsądza taki dramat od praw do sceny". 
Inscenizacja Osterwy pozwoliła uwierzyć w sceniczność 

tragedii Żeromskiego . ~ 

Spektakl okazał się wydarzeniem. Recenzenci prześcigali 
się w pochwałach: „Geniusz Żeromskiego spotkał się dziś 
na scenie krakowskiej z geniuszem inscenizacyjnym i ak
torskim Osterwy". „Sulkowski Osterwy znalazł godną 

partnerkę w Agnesinie". Pisano też, że gdy zjawiała się 

Agnesina-Jaroszewska, rozpoczynał się „cud miłości tak 
delikatnej, jakiej się od dawna w poezji polskiej nie wi
działo" . I jeszcze: „Sztuka aktorska doszła u p . Jaroszew
skiej do tej samej ekspresji psychologicznej, do jakiej 
dochodził geniusz malarzy". 

Przyjęcie na premierze było rzeczywiście entuzjastyczne. 
Ale bardziej jeszcze od frenetycznych oklasków cieszyła 
nas głęboka cisza na widowni. Ciszę tę cenił Osterwa 
ogromnie, uważał ją bowiem za prawdziwe zespolenie wi
dzów i aktorów. Graliśmy również „Sułkowskiego" na 
przedstawieniach szkolnych, tam owa pełna napięcia ci
sza - cieszyła nas najbardziej. 

A scenografia, muzyka? 
Scenografia była dziełem wziętego wówczas plastyka -

Mieczysława Różańskiego, muzykę wykonywano za sceną . 

Gdy słucham Pani opowiadania o Juliuszu Osterwie, 
przypominają mi się słowa napisane przez Jarosława 

Iwaszkiewicza w jego książce o Stanislatoie Wysockiej: 
„Każdy, kto się zetknął z wielk im człowiekiem, powinien 
opowiedzieć dla potomnych wszystko, co o tym wielkim 
człowieku zapamiętał ... " 

Bardzo bym chciała opowiedzieć wsz y stk o o Juliu
szu Osterwde, na to jednak trzeba dystansu, którego 
wciąż jeszcze nie mam, jego postać jest mi tak bliska, 
myślę wciąż o nim z tak wielkim podziwem , że zobiekty
wizowane sądy są w tym wypadku właściwie niemożliwe. 
To był wspaniały człowiek i niezwykły ak tor : miałam 
wielu świetnych partnerów - a jednak spektakle z Oster-
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wą były czymś absolutnie niepowtarzalnym J ego sztuka 
prowadzenia dialog u, pantomima spojrzeń i reakcji n a 
słyszane słowa, głos , dykcja - b ł · absolutn.' m ur zecze
niem . 

W czasie pr zygotowywania „Sułkowskiego' rolę t tu
lową próbował ze mną inny aktor, Osterwa nie chciał 
zabić świeżości naszego pierwszego spotkania. Powiedział 
do mnie: „Sułkowski i Księżniczka spotykają się po r az 
pierwszy w Wenecji, my spotkamy się na próbie general
n ej". I tak rzeczywiście było. Wrażenie tej pierwszej próby 
bvło dla mnie niezwykle silne. Sułkowski Osterwy stano
~ł połączenie patriotyzmu, żaru miłosnego, walki o lud, 
o Sprawę - i obłąkań zej, stracbnej miłości. Wszystko 
było w tej wielkiej kreacji. . 

Rola Księżniczki Gonzagi należy do najtrudniejszych 
w polskim repertuarze dram atycznym. ! ej dialogi z Sul
kowskim - począwszy od pierw szego ich spotkania w We
necji, kiedy to Księżniczka ma dla niego- tylko dumę i wy
nioslość, poprzez spotkanie w Mediolanie, w czasie któ 
rego Agnesina prosi o pom oc w cofnięciu konfiskaty ma
jątku, aż po dramatyczne rozstanie w zamku Chiara -
w ymagaja, ·rozlegle j skali środków aktorskich. W jaki spo
sób budowała Pani tę rolę, czy Osterwa pomagal swymi 
wskazówk ami reżyserskimi? 

Nie było żadnych uwag reżysera aż do próby generalnej, 
rozmawialiśm przedtem o r oli . Próbując z innym partne
rem , myślałam jednak cały czas o Osterwie, bo przecież 
n ap r a w d ę miałam grać z nim! Pracowałam nad rolą 
sama. Dziś d piero widzę, jak bardzo ten eksperyment 
Osterwy był dla mnie ryzykowny. Byłam przecież aktorką 
o wiele mni j doświadczoną od niego. Ma pan r acj , o 
bardzo trudna rola, toteż bałam się je j ogromnie. Miałam 
dobrze opanowaną technikę gry (przydały się teraz wileń 
skie la ta grania „na stanowisku"! ) - ale oprócz echniki 
t rzeba było jeszcze przekaza' całą p r a w d ę tworzon e j 
postaci . Był to w teatrze okres „przeżywania" r oli . trzeba 
było całkowicie „wejść" w postać . Czułam się zawsze 
dobrze w rolach kostiumowych - sposób noszenia sukni 
przez Księżniczkę Gonzagę miał tu przecież znaczenie nie-
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bagatelne! P o próbie generalnej, a więc po nasz m pierw
szym spotkaniu w , Sułkowskim", Osterwa powiedział do 
mnie: „Zosiu, koch aj mnie więcej !" Widocznie w moich 
r eakcjach n a jego słowa , gesty, n a pauzy nabrzmiewające 

międz słowami - wy zuwał za m ło miłości. Ale też 

Osterwa grał Sułkowskiego z taką rozmaitością barw 
uczuciowych, zmiennośc i nastroju, odcieni uczucia, że 

t r udno m u b ło godnie partnerować! 

Czy grala Pani jeszcze w jakimś spektaklu z Osterwa,? 
Tak, grałam Laurę w ,Kordianie" Słowackiego, w któ

rym Osterwa grał rol ę tytułową, w „Wyzwoleniu" W -
spiańskiego Hestię, obok Osterw -Konrada, w „Rzeczy
pospolitej poetów" L. H. Morstina - Melpomenę, a Oster
wa T url w a i w „Romansie" S heldona Ritę Cavallini. 

„Sulkowski" wystawiany jest ostatnio w Polsce dość 

zęsto . Niedatmio miał premiery w Warszawie i Wrocła

wiu. Te raz powraca znow u. do K rakowa ... 
Z wielkim zainteresowaniem i w zr uszeniem będę ocze

kiwać na tę wspaniałą tragedię Stefana Żeromskiego 
w nowej inscenizacji n a sceni Teatru im . J. Słowackiego. 

i 

ROZMI WIAŁ JOZEF OPALS KI 

Kraków, maj 1975 
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„SUtłłOWSKI" 
w korespondencii autora 

Żeromski do żony Oktawii maj 1909 

Chodzę teraz do biblioteki Czartoryskich. od 9-tej do 2-ej tam 
jestem. Znalazłem książki, których szukałem, nawet Molmcntiego. 
Kiedy pierwszy raz poszedłem do kancelarii tej biblioteki, b z 
żadnej rekome ndacji , żądano ode mnie jakiejś rekomendacji. Go
tów już był~m iść i szuka ć kogoś , gdy urzędnik kaza ł powtórzyć 

sobie moje nazwisko. Nagle schylił się jak przed sułtanem. za 
czął mię przepraszać i biegać na wsz st rony_ Od razu miałem 
stół oddzielny. wszys tki ch Finklów i Es tre icherów i wszystke 
ksi ążki. T ak. masę czyta m. że aż mam p iasek w oczach. 

2 czerwiec 190, 
Dz iś ! ' upił m kajet na „Sułkowskiego" _ Masę tu ksiąLk prze

czyta ł m , przewertował m . Zdaje m i si , że p iszę „Popioly" , bo 
znowu to wszystko trzeba było wziąć na gło wę . Za to m oc uj ię 

te raz z nowy m pomysłem, z którym mam stanąć cko w oko z a 
łym świat m . Czy znowu zginę~ Jeś l ibyś mogła przyslal: mi siew 
n ik fran cuski Heni , tobym był wdzięczny , bo nie chce mi się 

kupować . a ~nasę czytam po fra ncusku i czasem brak mi w:i- raz \\-. 

11 czerwiec 1909 
Gd y wyjdzie książk a [„Róża' '] . zamknę s ię jeszcze szczelniej 

w s vy m pokoj u i zabiorę do „S ulko wsk iego", bo m am j uż wszystko 
p rzygotowane. ale b rak jeszcze siły wol i, ażeby tak kolosa l ną 

r z cz, e uropejsk ie przedsięwz ięcie zacząć. Gdybym mógł napisać 

„S utko\ skicgo" ! Zbliżam się tysiąc r azy do stołu i cofam , bo nie 
czuję j ze.ze si ły_ żeby rzucić ·i ę na tę szalejowską postać. 

lipiec 1909 
.Jeden akt „Sułkowskiego" napisałem . Teraz zabieram się do 

na jtrud niejszego. Ba r dzo to dla mn ie trud ny u twór, to r azy trud 
n iejszy niż Żółkiewski. Żebym go to skończył.. 

2 października 1909 
„Sułkowski go" napisałem d wa akty. Ten drugi w Wenecji 

najtrudniej szy, kończę. Wypadł doś ć dobrze i teraz dopiero rozu 
miem, jaki trud podjąłem, zabierają c się do tego dramatu. Jeżeli 

go napiszę, będzie to fundamentalna moja praca. Trzeciego 
i czwartego aktu nie będę tu już pisa ł. gdyż one dzieją się w Pa-
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ryżu, więc tam je trzeba pisać pod nowymi wrażeniami. W każ
dym razie napisanie tego drugi.ego aktu dało mi możność zobacze
nia olbrzymiej całości. Tyle do tego dramatu robiłem poszukiwań, 

szperań, zabiegów, że kiedy teraz czytam rezultat, zdumienie mię 
bierze, że to jest właśnie, czego mozolnie szukałem. Cóż by to było, 
żebym te sceny zobaczył w teatrze ... 

Żeromski do historyka A. M. Skałkowskiego 19 luty 1910 

.Jeszcze raz najuprzejmiej dziękuję Szanownemu Panu za nie
zmiernej dla mnie doniosłości wskazówki i wyjaśnienia w spra
wie „Sułkowskiego". Utwór mój jest już napisany i samej jego 
fabuły nie zmienią uzupełnienia , ale - dzięki wyjaśnieniu nie
których szczegółów siła jego będzie daleko istotniejsza, gdyż cha
rakter głównej figury ustali się zupełnie - o ile ja to uczynić 
mogę. Kwestie, które mię najbardziej interesują jako fakty hi
storyczne to: 1. kwestia pochodzenia i owa kwestia adoptacji 
przez „stryja Augusta'', 2. pamiętnik o wojnie 1794 roku, 3. udział 
w projektach wyprawy egipskiej po zajęciu Wenecji, 4. chwila 
śmierci. 

żeromski do St. Witkiewicza 7 marzec 1910 

Ja skończyłem „Sułkowskiego" i przepisuję go od paru miesięcy. 
Zabrał mi rok czasu i kosztował masę pracy po bibliotekach i ar
chiwach, szczególniej tu, w Paryżu. 

K. Szymanowski do Żeromskiego 11 kwiecień 1910 
Naturalnie, że z największą radością zgadzam się zasadniczo 

na propozycję Pana, pozostawiając sobie jednak ostatnie słowo aż 
do czasu, gdy po dokładnym przeczytaniu, niejako zżyciu się z tra
gedią Pana, zdam sobie jasno sprawę, o ile potrafię spełnić powie
rzone mi zadanie ... 

11 lipiec 1910 
I dziś niestety, mimo powtórnego przeczytania „Sułkowskiego'', 

mimo kilku nieudanych muzycznych prób, nie mogę jeszcze nic 
stanowczego powiedzieć. Ja się znajduję w dziwnym stosunku do 
dzieł Pana: przejmują nmie one tak głęboko, że każde z nich ko
lejno pobudza w niesłychany sposób moją twórczość; tak było 
z „Arymanem", „Walgierzem", „Dumą o hetmanie", „Popiołami" -
niestety jednak zawsze kończyło się na niczym„. Nie odmawiając 
i tym razem stanowczo, prosiłbym o parę słów wiadomości, czy 
mógłby mi Pan określić w przybliżeniu termin wystawienia „Suł
kowskiego" i czy w żadnym razie bez m u z y k i Pan go nie 
wystawi? 
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Ilustracja do „Rozdziobią nas kruki, wrony„. (olej), którą podobno malował 
Żeromski wraz z żoną Oktawią 

15 luty 1911 
W ubiegłej jesieni i zimie bylem tak pochłonięty doprowadza

niem do końca różnych zaczętych już utworów, że o niczym no
wym myśleć nie byłem w stanie„. Nie znaczy to jednak bynaj
mniej, bym miał się zupełnie pożegnać z myślą o „Sułkowskim". 

Ponieważ mi Pan nadmienił, w jednym ze swych listów, iż 

o określony bliski termin Panu nie chodzi, uspokoiłem się tym 
i odłożyłem głębsze zastanawianie się nad tą kwestią aż do 
ukończenia prac zaprzątających wtedy moJ umysł. Niestety, 
wszelka pn.ca muzyczna postępuje u mnie nadzwyczaj wolno, 
pracuję też zwykle nad kilkoma rzeczami jednocześnie. Wykoń

czenie więc jakiegoś utworu w określonym przeciągu czasu wydaje 
mi się bajką o żelaznym wilku i jest dla mnie zgoła niemożliwe. 
Chcę t eraz zacząć od ponownego wczytania się w „Sułkowskiego", 
by sobie wyrobić jasne pojęcie, jaką powinna być muzyka. 

Juliusz Osterwa do Żeromskiego marzec 1913 

Co do mnie, jestem pewny, że Pańskie dzieło będzie olbrzymią 
sensacją teatralną; dzień premiery będzie świętem teatru polskiego. 
Kto wie, może to Drogiego Pana zachęci do pisania dla„. teatru. 

Utrzymuję, że każda książka napisana w dialogach jest sce
niczna, ale nie każda rzecz sceniczna jest teatralna (teatr o w a), 
natomiast każda teatralna (teatrowa) jest absolutnie sceniczna. 
U nas pomieszano te dwa pojęcia i utożsamiono je, z krzywdą 
dla sztuki Teatru i dla Teatru w ogóle.„ O „Irydionie", „Niebo
skiej'', „Śnie srebrnym", „X. Marku", „Lilli", „Krakusie", „Wan
dzie", o „Achilleis", „Akropolu" itd. mówi się uparcie, że to nie są 
sceniczne utwory, choć je już wystawiono, próbowano wystawiać 
na scenie ... Nawet wówczas, kiedy autor istotnie nie wyobrażał 
sobie swego ,dziecka mówiącego głośno, śmiejącego się, czy płaczą
cego wobec kilkuset patrzących oczu, wobec kilkuset słuchających 
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uszu, wobec kilku czujących i przejmujących się serc - nawet 
wówczas, kiedy sam pisze wYraźnie na ksiąźce „dramat niesce
niczny" - to mimo to dramat ten może być na wskroś sceniczny 
i moźe być grany, o ile jest teatrowy, chyba że ów przymiotnik 
„niesceniczny" oznacza wolę autorską: „nie źyczę sobie , <.by ten 
mój dramat grano". 

.Żeromski do żony Oktawii 19 maja 1913 
Czekam teraz niecierpliwie wiadomości o losach „Sułkowskiego'', 

bo Osterwowie już zapewne wrócili do Warszawy i ta rzecz 
powinna by się teraz rozstrzygnąć. 

Żeromski do syna Adama 24 maja 1913 
Dostałem dziś od Mortkowicza kartkę , że cenzura puściła „Suł

kowskiego". Zwr ócono mu gzemplarz z napisem, że poz\.vala się 

grać „Sułkowski go, adiutanta Na poleona". w e \vszystkich teatrach 
Królestwa Polskiego. Może więc teraz, j eż li s ię Osterwowie po
osterwią należycie, toby to nareszcie wystawione zostało ... Jeżeliby 
r az zaczęli grać w W a rszaw ie i tam miało powodzen ie, toby p rze 
ci może i w Galic ji w ystawiono . Te raz ma m jednego Czecha , 
który mię tu zasyp uj e lista mi i chce pisać o mni j akieś ta m 
ar tykuły. Mam zam iar nap isać mu. czyby „Sułkowskiego" nie w y
s ta w iono w P r adze. ale dopiero, gdyby już był wys ta wiony w Wa r 
szawie. 

4 czerwca 1913 
Dzi ś dostałem list z Tea tru Polskiego w Warszawie od S zyf

mana z a larm m , że ukazała s ię w pismach \ iadomoś ć, że skor1-
czyłem dramat pt. ,,Druh Napoleona" i żebym go od dał do Tea tr u 
Polski go na ulicy Karasia . Odpisa łem , że to „Sułkowsk i". Wczoraj 
p isał m i Mortk w icz, że oddał już rękopis Os terw ie, ale teraz 
wszys tko za leży od Solskiego [wówczas reżysera teatru Rozma i 
tośc i] . który właśnie wYjechal na ur lop. Osterwa ma do mn ie 
napisa . To, że Solski został ta m sam władcą. nie je!'l dl a m nie 
pomyśln . On n ie wystawi te j r zeczy. 

19 października 1913 
Miałem list od Konecznego [k ry tyk teatralny] z zapewnieniem, 

że „ ułkowski" będ zie wystawiony w tym czasie i że ma m i 
zaraz Pawlikowski [dyrektor tea tru krakowskiego] przysłać egzem
plarz. Dekoracje robi malarz Jastrzębowsk i. 

Żeromski do żony Oktawii 23 października 191 3 
Czytałem w .i ednym piśmie, że A. Grzymała-Siedlecki przeszedł 

na kierownika teatrów rządowych w Warszawie. Więc o wystawie
niu tam „Sułkowskiego" nie ma co myśleć. 
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15 listopada 1913 
Otrzymałem z teatru krakowskiego egzemplarz „Sułkowskiego" , 

ale z takimi skreśleniami i żądaniem przerobienia całego utworu, 
że to się równa napisaniu nowej sztuki. Było to nadto w tonie 
stańczykowskim z ironicznymi uwagami. Odpisałem na ośmiu 

wielkich stronicach list do Pawlikowskiego, wyłuszczając swój po
gląd na tę sprawę. Myślę , że z całego projektu nic nie będzie . 
To jest wrogie środowisko. Wyszukują wad artystycznych ola od
trącenia idei dla nich wrogiej. Dziś otrzymałem list od Bończy 

[L. Bończa-Stępiński - aktor i reżyser], który jest zdaje sie przy
chylny tej rzeczy, ale nie mam już złudnej nadziei. Zresztą po 
ujawnieniu niechęci otoczenia tego teatru - samo wystawien ie 
zamieniłoby się dla mnie w jaką napaść. 

[20 II 191:; '" Teatrze ~1i•dskim im. J. Słowack iego w Krakowie 2agra no 
l akt ,,Sułkowskiego" wraz z ko1nedią S. Bogu la wskiego „Opiek;:i " Tojsk „ 
wa"; 16 IV 1917 całość \V Kijowie , \\" re ·ż. Osterwy z dek. W. DrałJika. f 

[Ste fa n Żeromski. K ale ndarz ży cl I cw u rczoki. opr. s. Kasztelow cz l . E ile, 
Kraków 1961; A . Mianowska . .. Sulkowski „ St~/ana żerom. Juepo na scenach 
p o lsk ie/i. Kraków 19721 
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EIJlil lłipa 

JOZEF SUl.łłHWSlłl 

Późną jesienią 1777 r. ks. August Sulkowski, bawiąc z źoną 

w powrotnej podróźy z Włoch przejazdem w Wiedniu, zabrał ma
łego Józefa i trochę starszą jego siostrę od Teodora Sulkowskiego 
do siebie na stale. Zaniedbane dotychczas dzieci, z niezdrowej, 
ciasnej atmosfery, środowiska niekulturalnej sluźby, braku jakiej
kolwiek opiekł, dostały się w nad podziw troskliwe opiekuńcze rę
ce obojga Sul.kowskich. Dziewczynkę umieszczono na dobrej pensji 
w Warszawie, chłopcem zaś zajęła się gorliwie księźna Augustowa. 
„Chłopak budzi dobre nadzieje" pisał niedługo potem z zadowo
leniem nowy opiekun. 

I tyle tylko wiemy z tego czasu o pochodzeniu Józefa Sułkow
skiego. Wszystko razem pokrywa jakaś nieuchwytna, tajmnlcza 
zagadka zawikłanych i niejasnych stosunków panujących w ksią

żęcej rodzinie Sułkowskiego i wątpić należy, czy kiedykolwiek uda 
się ją rozwiązać. 

Sułkowscy wybierając się z końcem roku 1778 w duźą po
dróź za granicę zabierają ze sobą równieź i małego Józefa. Po
dróź była imponująca i niezmiernie ciekawa. Zwiedzano Francję, 
Wiochy, Flandrię, Holandię, Hiszpanię i Portugalię. Czterokrot
nie zatrzymano się wśród tego dla wypoczynku, na czas dłuższy 
w Paryżu. !\lały Sulkowski chłonął chciwie nowe i niecodzienne 
wrażenia, słuchał długich opowiadań i wyjaśnień, uczył się pil
nie, pod kierunkiem starannie dobieranych nauczycieli, geometrii, 
optyki i mechaniki, rystmków i tańca, języków niemieckiego, 
włoskiego, hiszpańskiego i z niechęcią łaciny. Wykazuje przy 
tym znakomitą pamięć i niespokojną ciekawość do wszystkiego. 

Jesienią 1782 roku wrócono do kraju. Sulkowski „cały wojaż 

swój ze wszystkimi szczegółami tak opowiadał, jak gdyby kto 
najlepiej wypracowane dzieło czytał i w tym opowiadaniu wi
działem - relacjonuje towarzysz Sulkowskiego - że największe 

upodobanie ma mówić o wojskowości, o fortecach, o batalionach ... 
Dzień cały był poświęcony na nauki i cokolwiek mu czasu zby
wało od tych, pisał czyny sławnych generałów" ... Wiosną 1783 r. 
Sulkowscy wyjeżdżając do Petersburga zabrali ze sobą ponownie 
Józefa, prezentowali Katarzynie, która obdarzyła go rangą po
rucznika w gwardii konnej i trzyletnim urlopem. 

Po powrocie do kraju wypadło zapewne kończyć edukację, 

o której niestety już niewiele wiemy. Opiekun umieścił go poza 
tym w regimencie swego imienia, stacjonującym w Rydzynie, 
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Napoleon Bonaparte w czasie kampanii włoskiej 

17 



----. 

Bon a parte w Egipcie . Obo k B on~pD.rt e cro S u H\.o wski (7. cz 3rnyn 1 pil-rop u sze tn) 
o b raz .J. Suchodols l<lego 

a sam, przniósłszy się do \Varszawy. zmarł tu w roku 1786. Za
raz po ty m pu!k jego, przemianowany na pułk Działyńskieg o do 
stał się do Warszawy, a w listopadzie tego roku J ózef Sułkowski 
mianowany w nim ~ oruclnikicm. „Zabawą jei.:-o podczas czyn
ności re~imentowych było czytanie !.ławnych generałów dzieł, 

ry•mnki fortytikacji.„. Mało mówiący, dężki do zawierania nowe j 
znajomości, talenta bardzo szanujący, ciało swoje przyzwyczaja ł 

do największych niewygód, sypiał tylko na m ateracu bez żadnej 
poduszki i płas:i:czem się nakrywał. Konstytucji był słabej"„. Na 
dłuższy okres czasu są to ostatnie polytywne wiadomości, jakie 
o Sulkowskim mamy. 

A tymczasem w Warszawie zbierał się Se.im Wielki. Padały 

z trybuny sejmowej coraz częściej słowa mocne i zdecydowane. 
Szerokie warstwy społeczeństwa stojące dotychczas na ogół z da
la od spraw publicznych biorą w tym wszystkim żywy udział, 

śledzą z napięciem myśl reformy głoszoną przez stronnictwo pa
triotyczne. Kużnica Kołłątajowska budzi opinię publiczną, a z da
lekiego Paryża dochodzą do Polski jak najwyższe odgłosy haseł 
Wielkiej Rewolucji: „wolność - ;ówność - braterstwo''. Sułkow
ski patrzy ,piewątpliwie z napiętą uwagą na rozgrywające się 

Sułko\\ski na murach Aleksandrii 

wypadki i wyrabia sobie własny, samodzielny sąd o sytuacji. Za
biera nawet głos publicznie w nie odszukanej dotychczas ·bro
szurze pt. „Ostatni głos obywatela polskiego" (Warszawa 1790), 
gdzie żąda usamowolnienia chłopa i zrównania stanów. Staje 
zdecydowanie po stronie radykalnej lewicy. Odda póżniej spra-
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wiedliwość Sejmowi Wielkiemu, „który trwając lat cztery zdołał 

więcej roznieck światła, niż to zrobiło dziesięć wieków poprzed
nich", ale nie zamyka oczu na niedociągnięcia w jego pracy, na 
niedoskonałość głównego dzieła, jakim była Konstytucja 3 Maja. 
Z tym wszystkim spełni swą powinność żołnierską do ostat
ka. Mianowany kapitanem , b ierze udział w kampanii 1792 r. 
na I.itwie. Wyróżnił się w bitwach p od Zelwą i Krzemieniem, 
składając dow od y nadzwyczajnej odwagi. „Cudów waleczności 

dokaz wał.„ Oficerowie pod nim będący nie mieli wyrazów na 
opowiedzenie o jego waleczności , flegm ie i przytomności". Zdobył 

Viritu ti Mi litari , wyszedł jednakowoż z wojny głęboko rozcza
rowany i przyi; biony tanem rzeczy. Widział z bliska zdradę 

popełnioną przez wodza, lrróla przystępujące"'o do Targowicy 
a w ślad ruinę nadziei i widoków na lepsz ą. przyszło · ć narodu. 
:'Ili che p ozo tawać niewolnikiem i dźwigać obce j rzmo. 

D c ~•z ję pow'liąl równie zybko jak niespodziewanie. Udał ię 

do rancji walu .cej z najazdem, a głoszącej ha la wolności 
w zystkich narodów. Wysian y przez rząd rewo uc jny w mis "i do 
I ndii, celem or~anizowama powstania lu dności tubylczej 1>rzeciw 
Amtlikom, nie zdołał dojechać do miejsca p rzeznaczen ia i w lip 
cu 1791 znalazł s i w Sta m bule. Stąd przeprawił się z trudem 
do Warszaw , gdzie trafia n a . a m kon iec powstania. ale weźmie 
je zcze udział w o tatnieh w alkach i zostanie ranny. Wraca po
nown ie clo Paryża i wiosną 1796 r . prz:vdzielony zostaje do armii 
w lo kieJ, do Bonapart ego. Zda je sw ój pierwszy egzamin żołnier

skj w bitwie z A ustriakami pod Castiglione i zos taj e adiutantem 
przy sztabie głównym . N i edługo później wyróżniwszy się znowu 
w bitwie pod Saugiorgfo, został 26 wrze "nia 1796 adiutantem 
przybocznym Nacz lnego \>\lodza. Był pier wszym Polakiem. któr y 
stanął tak blisko Bonapar tego, pełen p odziwu dla jego geni uszu, 
ale i .iakby pewn ej zawiści w stosun ku do w r czuwanego wroga 
swoi h ideałów rew lucyjnych . A le równocześnie pierwszy też 

dojrzał w Bon a partem człowieka, który mógł zostać wskr zesicie
lem Polski, i słał zachęcające listy do blisl ich sobie rodaków, aby 
go sprawą polską zainteresowali. Nie brał jednakowoż udziału 

w organizacji legii Dąbrow kiego, uprzedzony do tej akcji przez 
swoich parysk ich prz jaciół poi kich. Tym gorliw iej natom iast 
pełnił sł użb • przy bok u swego szef , zawsze p ierwsz tam, gdzie 
mn się zdawało, że s łuży idei wolności c:i:lowieka i obywatela. 
tąd jego czynny i gorliwy udzia ł w przewrocie weneckim. Znał 

Sułkowski Wenecję już dawn o, z czasów swojej podróży na 
Wschód. Już w tedy na nim najgor ze zrobiła wrażenie. Tera z 
z pogardą patrzył na nędzne kn owania oligarchii weneckiej, 
„umiejącej tylko udawać lu b zdradzać'' . 

Z ogólniejszel!O punktu widzenia upadek Wenecji był koniecz
nością historyczną, społecznie nawet dodatnią . Nie można sta
wiać zastrzeżeń w tej sprawie na płao;zczyżnie analogii z upad-
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kiem Polski. Inne były zgoła warunki dramatu polskiego, aczkol
wiek smutne wspomnienia i porównania nasuwały się mimowoli. 
Rozumie to d oskonale Żeromski. Twardo przeto i nieustannie 
przem awia Sulkowski. Prawd opodobnie n ie byłaby tf mowa in
ną w takie j sytuacji w obec oligarchów polskich . 

Czy zetknął się w Wenel'ji S ulkowski osobiście z głośnym 

agentem i szpiegiem rojalisłycznym d' Antraigues'em? Prawdopo
dobpie ta k, ale zapewne z daleka i p rzelo tnie. O jego roli nato
miast wiedział doskonal i czynniki f ra ncuskie pilnowały już te 
r az pewnej ok.'.lzjl, aby go do tać w swoje ręce. Niewiele mógł 
natomia t wiedzieć d'Antraigue o Sulkowskim , choć i amo na 
zwisko mogło mu nie być obce, bo zawadził kied ś o Polskę. 

kąd więc pomysł Żeromskiego zetknięcia d 'An traigue 'a 
z Sułkow kim i jego dJugich przemówień Insynuujących Sulkow
skiemu, że mó..,.lby stanowić przeciwwagę Bonapartego. Mam 
wrażenie, że je,o;tem w stanie wskazać najdokładniej źródlo tetro 
pomy lu. Jes t nim doskonała, z polotem na.pi ana książka wako
milego histot>yka Alberta Sorela: ,.Bonaparte et Hoche en 1797" 
(Paris 1896). Piękna postać przedwcz 'nif' zmarłeg gen rafa 
Hoche'a była jedyną, którą w tym czasie można było godnie 
obok Bonapar tego postawić. Ona to ł ącznie z ana.logiczną le1::-end a 
o ułkowskim glo zoną w ród radykalizującej emigracji poi kłcj 

Smierć Sutkowskiego 
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we FTancji po roku 1831 natchnęła artystę. Pomysł był świetny, 
a oprawiona po mistrzowsku w ramy innej rzeczywistości fikcja 
stworzyła z Sulkowskiego bohatera, który idzie drogą swego 
przeznaczenia, wierząc w przyszłą, lepszą Polskę - dawną przy
pomni mu symboliczny Zawilec - w które.i powinien swoją rolę 
wygrać. 

Tak ustawiony Sulkowski zrobił w swoim czasie, w roku 1910, 
mocne, nieza.pomniane wrażenie. 

Sulkowski tymczasem, stale u boku swego genialnego wodza, 
jedzie na wyprawę do Egiptu. W czerwcu 1798 roku jeden 
z pierwszych zdobywa Valettę, główny punkt oporu Zakonu na 
Malcie. \\i lipcu walczy już pod Aleksandrią. Mianowany szefem 
szwadronu, wkrótce potem został szefem brygady za męstwo oka
zane w walkach z jazdą mamelucką. Przerwy w akcji bojowej 
wyzyskał dla prac naukowych w świeżo wtedy założonym In
stytucie Egipskim w Kairze. Tu mógł się spotkać z Venturem, 
uczonym znawcą języków wschodnich, z którym go jeszcze z cza
sów paryskich rozliczne łączyły stosunki. Pomyślnie zapowiada
jąca się wyprawa Bonapartego do Egiptu nie mogla dać rezulta
tów po zniszczeniu floty francuskiej pod Abukir. Niebawem po
tem wystąpienie Turcji stało się hasłem do licznych zbrojnych 
powstań ludności miejscowej, m. in. w Kairze. W czasie jednego 
z nich, rankiem 22 października 1798 r., Sulkowski odbywając 

swój rekonesans, nieopa.trznie z nieliczną eskortą, padł, rozszar
pany przez zrewoltowany tłum. 

Zginął ostatni rycerz polski wolności i sław~·. a.by żyć odtąd 

w legendzie. 

[ Artykuł napisany do p r o g ram u przedstawienia „ Su Tkowskiego" w Te

atrze Narodowym w r. 1951. ) 
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KRONJl{A ZD.'\RZEN ZWI.'\ZANYCH Z TŁEM HISTORYCZ:-.-Y,\1 ' 
„SULKOWSKIEGO" 

1770 - przypuszczalny rok urodzenia .Józe fa Sułkowsk iego. 

1792 - \vojna z Rosją (Sułkowski odznaczył się bohatersko '"' bit\1->·ie pod 
Zełwą). Po przystąpieniu Stanisława Augusta do Targowici· Stil· 
kowski emigruje do Francji. 

1793 - We Francji: zdobycie Tulonu (akcja Napoleona). Dykt.:itura rewolu„ 
cyjn:i. Wielki wpływ .Jakobinów. 

1794 - Sułkowski \V drodze na Wschód (z misją francuską) rJowiaduje .si 
o wybuchu insurekcji kościuszkowskiej - jedzie do kraju, przy„ 
jeżrtż:a za p6żno (po bit\vie Maciejowickiej) - lvraca do Paryża. 

Lato - Paryż - aresztowanie j stracenie Rohespierre •a {9 thermi· 
dora). Koniec dyktatury jakobińskiej. 

1795 - \\liosna. Zbrojne tłumienie demonstracji robotniczych przC'z Dyrek-. 
toriat. 

1796 - Styczeń - początki kampanii włoskiej Napoleona. W kampanii tej 
bierze udział Sulkowski. K\'viecień - rozbicie armii pie1noot:ki ·j, ro
zejm z Piemontem. Maj - Bitwa port Lodi. Wkroczenie do M~rli o · 

łanu. Czerwiec - "'kroczenie do Livorno i Bolonii. Lipiec - wkro· 
czenie do Modeny i Toskanii. Dwukrotne obh,·żenie Mantui. Paź„ 

dziernik - Paryż. Memoriał Dąbrowskiego i \\'ybickiego do Dyrek
toriatu w sprawie Le.gionów. Powstają Legiony Polskie pozostające 
w służbie francuskiej w latach 1797-1801. Listopad - dwudniowa . 
zwycięska bitw:.! pod Arcole. PcJltor3 miesią ca przerwy w działaniach 

\VOjennych. W grudniu powstają pier,\·::;zc kompanie polski i! w woj
sku napoileońskim. W TYCH DNIACH ROZGRYWA SIĘ PIERWSZY 
AKT „SULKOWSKIEGO". 

1'; !.17 ~ Styczeń - bitwa pod Rivoli. Rozgromienie wojsk austriackich, pod„ 
danie Sit: I\.1antui. l\·larsz Napoleona na Północ. Panika w Wiedniu. 
Kwiecie11 - rokowania pokojowe z Austrią . W MAJU 1797 W WE· 
NECJl ROZGRYWA SIĘ AKT DRUGI „SULKOWSKIEGO". Maj -
rozpędzenie Rady Dziesięciu w "''e uf· cji. Rewolucja. Aresztowanie 
d'Antraigues'a z papieran1i komproinitującymi ge nerała Pichegr u 
(spisek rojalistyczny). Wrzesieri - P::i. ryż, 18 fructidora, areszto\va · 
n ie generała Pichegru. Czystki i are sztowa nia w Konwencji. ZW}t 

Ci f;Stwo Dyrektoriatu (w tym s:.\mym r o k u zo s ta ł traco n y j a kob in 
Babeuf). WE WRZESNI W MEDIO ANIE ROZGR YW A TĘ A K T 
TRZE CI „SUŁKOWSKI GO" . Paźdz ie rn i k pok6j z Au lri" 
w c a mp.o Formio (Wenecj ~ odstą piona A u strii). P ierw sz rozczaro
wa nie legionis tÓ\\ polskic h do Napoleon~ . Grudz iefi - 1'\ opol eon 

\\r Paryżu. Marzec - Napoleon miano w an y \\"Od z rn1 n a cz ·· ln y m ' y 
pra wy eg ipskiej. 

1798 - W MAR C 1798 R. W SZWAJCARII, W l\1AJĄTIHI KSIĘCIA MO-
DENY POD LOZANNĄ ROZGRYW . SIĘ CZWARTY AKT „su • 
KOWSKIEGO". Maj - wypra wa N p ole o n.a do Egi ptu. W wyprawie 
bierze uc.lzial Sułkov;ski. Czerwie c - zdobyc ie Ale k sa ndrii. Lipiec -
zdobycie Kairu. Październik - powstanie w K a irze. S1nierć Sulko\'\' · 
skiego. 'W TYCH DNIACH ROZGRYWA SIĘ OS TATNI, PIĄTY AKT 
SZTUKI. 

1799 - Czerwiec - pogrom armii tureckiej \\' Egipcie. Sierpień - Napoleon 
opuszcza Egipt. Pażdziernik - Napoleon \\' Paryżu. Listopad -
18 brumaire'a - Napoleon obala Dyrektoriat i sam obejmuj1• władz.;:. 

1801 - Luty - "'lochy. Pokój w Luneville - rozwiązanie Legionów Pol
skich. 
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Józel Sulkowski 

ROZBIÓR HEWOLUCll 
FRl\NCUSKIEI I IEI NJ\STĘPSTR 

Na. prozno poiwarz usiłuje przedstawić nas jako popleczników 
n aszego wodza; skutki zadadzą fałsz temu nierozsądnemu twier
dzeniu. K to sześć lat walczy dla celu tak jasno wytkniętego, ja
kim jest wolność, nabywa zwykle d o · ć t ak t u, aby rozróżnić mo
ment, w któr ym zabiegi przestają mieć związek z rzeczą pu 
bliczną, stają się wyłą zn ie użyteczne jedn ostce. Nieufność jest 
własnością dusz . łabych, złowiek wolny i odważny nie ograni
cza wcale swego zaulania; liczy na siebie, gdy p rzyjdzie karać 
zniewagę prawa, a wszakże r amiona nasze nawykły karać ty
ranów . 

Usiłują także przedstawiać nas jako żołnierzy bciwych, prag
nąc eh nieustannie wstrząśnień i nieładu. Aby zniszczyć to po
dejrzenie, r ozbierzmy uczucia, któr e charakteryzują nasze wojsko. 
Oddalenie osłabiło w ludzia h składających j e wszelką osobistą 

niechęć ; nawyknienie d o nieustannej walki z niebezpieczeństwa

m i za. szczęście spokoju drugich oswoilo ich z bezinteresownością, 
a przeszłość dla nich była tern więcej nauczającą. , iż nie zostawi
ła im czasu do wtaj mniczenia się w ową zgubną naukę fał

szowania istotnego zna czenia rzeczy, aby szkodzić; w ypadki sa
me dały im naukę doświadcz.enia. Zaufanie, jak ie mają dla wo
dzów, którzy im wskazali drogę do zwycięstw i wolności, usuw a 
od nich zbrodnie mogą.ce zrodzić anarchię; znają oni lepiej nie
bezpieczeństwo spuszczania się na owych ludzi, którzy podnoszą. 

przez rachubę wartość zasad przyjętych; słowem, na owe istoty 
drżą.ce, których Robespierre, aby dosięgnąć, szukać musiał w pi
wnicach lub na galerach. Odtąd żołnierze nasi są już owemi 
jednostkami, które gromadzą się dobrowolnie do kadr karności 

wojskowej, aby się tam nauczyć bronić swych ognisk domowych; 
lecz są. to waleczni wojownicy, którzy odzyskują swe prawa. 
obywatelskie, żądając w nagrodę swych licznych zasług prawa 
początkowania w wyborze środków, któremiby szczęście wspólne 
umocnić było można. 

Gdyby nieszczęścia grożące Francyi stały się tak nagłemi, iż 
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tylko same ramiona nasze mogłyby ją ocalić; gdyby patryoci dziś 
z kraju w ydaleni nie mogli wrócić do niego bez n as; gdyby emi
granci zalewać chcieli Francyą; wówczas przerzucimy się lotem orła 
przez gór y, dzielące nas od ojczyzny. 

Wnijdziem do Francyi z konst tucyą w ręku, i tylko pod za
s~on~ tych ~raw obywatele jakiejkolwiek opinii ma.jdą schro
meme; będziemy się starali przekonywać, nie prześladować· za
wezwiemy w szystkich do używania spoczynku i pokoju, gdy; pil
no nam podzielić się tern szczęściem zgołowanem pracą naszą na
wet przeciwnikom naszym; uderzymy tylko w owe kasty, które 
rzeczpospouta potępiła w pierwszej zaraz chwili swego Istnienia. 
Cnoty staną na porządku d2iennym ! lecz nie w taki sposób, jak 
to było w owych czasach strasznych, kiedy skutki postrachu 
(terroryzmu) stawały w tak śmieszny sposób w sprzeczności 
z o~m głosem ludzkości: „Cnoty słaną na porządku dziennym!" 
gdyz głęboko przekonani jesteśmy, że ujarzmlając reakcyą, ot
wier a się drogę do spokojności. 

Lecz gdyby mim o tego niezgwałconego poszanowania dla pod
staw naszej wolności ludzie przewrotni poważyli się na nJe na
sta":ać, chorągiew treykolorowa, powiewająca na szczytach Alp, 
s tame się P~Z~po.wie~ią. ich śmierci. Ten miecz, który upokorzył 
~ropę, b~ysme Jak piorun! i Francya zostanie opu zczoną z tych 
istot _złowieszczych, k tóre gra Io ów nie powinna była nigdy ""Y
dobyc z nicości. 

i 

f Pamtętnlk! z oimnasteoo wteku, t. IV, Poznań 11164] 
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,JÓZEF SUŁKOWSKI 
nortere t ma lo wany przez Vig 'e e r u ·i w 1792 r . 

„Posiadał an cnoty rycerskie, pos jono11;al ie przygodami, 
by1 ducha romantycznego i niespokojnego .. . Prawdziw y 
Polak. Nieskończenie czarujący, szczupły, el egancki, raso
wy, .z wyrazem twarzy pociągaja,cym, lwim .. . jakby tra
wiany przez wewnętrzny ogień, którego płomien ie try
skały mu ze spojrzenia ... " 
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Józef ~ u l kowski w ns tatr.ich mics i11caci1 1ycJn „vg rys . Dutertr e 3 
(cyt. wg M. Br:i ndys3 „Oficer n:i;l w ięk~7}'Ch n adziei", W;u sza w:i 1964] 

„Sułkowski miał w tedy lat najwyżej dwadzieścia osiem. 
Niełatwo uwierzyć , że jest to podobizna młodzieńca ... Nie 
ma już w tym portrecie „lwiego wyrazu, wewnętrznego 
ognia, płomieni tryskających ze spojrzenia" . Smutna, zmę
czona twarz. Wysunięty do pr zodu lwśc i:;ty n os. Włosy 

wyraźnie przerzedzone i jakby lepione pot em. Żałosny 
wizerunek człowieka zrezygnowanego, w któr ym „ogień 

wewnętrzny" służy już tyl k o samospalaniu„." 
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