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KSIĄŻĘ GDAŃSKA 
Kiedy mamy d o czyn ienia z tak ą sztuką 

jak „Madame Sans-Ge ne" i jej barwnym i, peł
nym i życia i dosadnie scharak teryzowanymi 
bohaterami z kręgu napoleońskiego, mim o 
woli zad ,jemy s obie pyt a n ie, co w n iej jest 
prawdą a co lileracką fikcją? Nas najbar
dziej chyba intr ygu je t y tuł k sięcia Gdańska, 
pod jak im występuje mąż pięknej acz bar
dzo wygadanej Katarzyn y, marszałek Le
febvre . Warto tu dodać, że już samo zes ta
wier.ie wielkiego tytułu i bardzo pospolitego 
n azwiska - ot taki fr ancuski Kowalsk i -
musiało wzbudzać uśmiech . Wielka Rewolu 
cja Francuska, podobnie jak in ne rew olucje 
s prawiła, że dosz ł y do głosu n ow e sily spo
łeczne. Zdol n iejsi przedstawiciele mieszczań
stwa ważyli się sięgać po godności, do k tó
rych dotąd mieli zamknięty lu b bardzo utru
d niony dostęp. Prawie wszyscy marszałkowie 
Na poleona b yli p lebejs k iego pochodzenia. 
Nasz bohater , ks iążę Gdańska, Francois J o
seph Lcfebvr e by ł synem . to larza. Urodził 
się w Rouffa::h w r ok u 1755, a więc był 
o 14 łat starszy od Na po leona. Dochodzi ł do 
pełn oletności jeszcze p rzed Rewol ucją , k ied y 
kar iera wojskowa wydawała się jedyną 
moi: l iwą. Większość historyków odma w ia mu 
zdolnośc i. Jak ieś mus iał ch yba mieć, bo w 
w iek u 38 lat był już generałem brygady . 
Chociaż jego późniejszy w ódz i cesarz został 

brygadierem w wieku łat 24! Gener al Le
febvre odznaczył się w bitw ie z Austrio.kami 
pod Flenrus. Z Napoleonem związał się póź
niej . L<tezyło Ich na pewn o więcej, niżby 
wynikało z regulaminu. Podc-ias zamachu 
18 brumair~'a roku VIII (9 listopada 1799 ro
ku) Lcf~bvre był jednym z t ych, k tórzy po
tężnymi ulterzenlami pięści u torowali sobie 
drogę przez tłum ro-iwśc iec-ionycb deputowa
nych, krzyc-i'łcych „Smierć tyranowi! Precz 
z dyktatorem ?" I wy rwali go z ich rąk. G od
ności sypały się odtąd jedne za drugimi. 
W 1800 r. zos tał senatorem a 19 maja 180<& r . 
wra-i z 13 innymi generałami - marszałkiem. 
W arto w tym miejscu zac tować znak omite
go znawcę e poki, autora n iedawno wydanej 
ksi<tżkl o Napoleonie, Andrze ja Zahor sk iego: 
„Marszałkowie napoleońscy ja k o dowód cy 
wysokiego szczebla n ie byli s pecj a ln ie u zdol
nieni. Umieli dz ielnie wa łczyć, byli nieustra 
szeni, w ykonywali rozkazy cesarza, na tomi ast 
gdy m usieli podjąć własną decyzję, przeważ
nie zawodzili . W t ym zestawie dow ódców 
tkwiła słabość armii napoleońskiej . Cesarz 
przygniótł oficerów potęgą własnej Indywi
dualnoś ci i pozbawił ich wszelkiej in icj a t y
wy ( .. ). Najzdolniejszymi wśród marszałków 
dowódca mi byli Darvont i Massena., a może 
jeszcze Mura t i La n nes. Ci potra fili samo
dzielnie myśl · i podejmować decyzję, reszta 
nle b y l a p od t y m w-.:ęlędcm "iele "„rta.". 
Dalej czyt amy: „To pierwsze pokolenie dy-

i rzy wojskowych nie przedstawiało się 
imponując o pod względem moralnym, byli 
on i chciw i na tytuły , dekoracj , przede 
wszyst kim zaś na pieniądze . Wzajemn ie 
skłćcen i, zazdrośc ili s ob ie sławy wojskowej, 
sukcesów, wszystkiego. An im ozje między 
marsz ałkami były tak silne, że zdarza ło s ię, 
iż w czasie kampanii starali się jeden dr u
giemu zaszkodzić, z n iewątpliwą k orzyścią 

nieprzyjacie la . Cechowała ich małostk owość, 
za.chowali cechy drobnomieszczańskie mimo 
zmiany sytuacji socjalnej. Nienawidzili też 
star e j a rystokracji, choć im imponowała. Zie 
czu li s ię na wyfrote rowanych posadzkach pa
łacu cesarskiego, żony ich, c-ięsto poczciwe 
mieszczki, przect. dzlly męki w obawie po· 
niżen ia i ośmieszeni a. n a. dworsk ich przyję
ciach" . 

Tyle Zahorsk i. Jak świetn ie zgadza się ta 
ch arakter ystyka. n apoleońskich marszałków, 
prost ych żołnierzy, tyc b co t o w tornistrze 
noszą buławę , z r ysa mi jakie im n adal 
Sardou! Zaprawdę, autor „Madame Sans
- Gene" świetnie wniknął w d ucha epoki. 
Wróćmy jeszcze do marszałka Lefebvre'a. 

H istoryczna decyzja zniszczenia państwa 
pruskiego i r ozprawy z Rosją, podjęta przez 
cesarza 9 listopad'l 1806 r. przesądziła o prze. 
ni sien iu dzia łań w ojennych na tereny p ol
skie. Nas na j bardziej interes u j gdańska 
część k a mpan ii. Marszałek zjawił się ze 
swymi wo jskami pod Gdańskiem w lutym 
1807 r ., po bitw ie pod Iławą . Oblężenie za
częło się 1 marca. Korpus Lefeb v re 'a liczył 
141 80 żołnierzy, walczyli w nim także Polacy 
pod dowództwe m generała Gielgu da. Broniła 
Gdańska załoga prusko-rosyjska w sile 21 706 
~oln ierzy, prócz tego w Wisłoujściu było ich 
Jeszcze 3129. Oblężen i posiadali także prze
w~gę w s przęcie . Lefebvre ulokował swoją 
glowną kwaterę w zachowanym do dziś dwo
rze Uphagenów w Pieckach. Oblężen ie pro
wadził met odycznie i rozważnie, stopniowo 
opan owuj'łc coraz bli ższe pozycje. T o oblę 
żenie Gdańska było k rwa we, bo ·~ie t ylko 
trzeba było ciągle s ię ucie rac z nieprzyja 
cie lem, a. le jeszcze pracować . Kopaliśmy bo 
wiem ustawicznie rowy, sypali wały, a coraz 
b~iżej mias t a" - pisał w s w oich w spomnie· 
111ach Jędrzej Dalek i. Głównym pro.iekta n
\ em robót o błężn i czycb był n ie doceniany w 
histor ii generał Chasseloup. M.in. zbudow<t.ł 
umocn ien ia naprzeciw Ostrowia„ k tór e oddzie
lał y Gdańsk od Wis łoujścia i odcięły drogę 
or ganizow a nym próbom odsieczy od st rony 
mo rza. Ciekawym epizodem było wpłynięcie 
w górę Wisły i uwiężn ięcie na mieliźnie k or
we t l'. angielskiej z żywnością i amunicją d la 
obl ęzonych. Oto fragment re lacj i podpulkow
nika Jana We yss nhofa : „Brzeg Wisły, n iski 
z naszej st r on y odsłan i ał cały ogrom tej bu
d ow y ; tak rączo szla w iatrem pędzona, żeś
my ją nagle postrzeg li już wśród nas. Zer
wać się bez komendy do bron i, biec na brzeg 
Wisły i strzelać do majtków , k tórzy man e
wrowali na pomoście - było czynem jed ne 
go momentu ( ... ). W oka mgnien iu w zyscy 
ma j tkowie byli spędzeni z pomostu, a kor 
wet.a zaraz przy brzeg u n aszym uwięz ł a na 
p 'a.s ku K omendant j j wywiesił biały pa-
WT~o • i- - :.O.-j;i:,. ·····~ :J.i• · ~ ' # ""=. „ 1 l adC 
wszyst ko ż on ie ka pita na A nglika, która w 
tak n_ieb_ezpiecznej wyprawie z największą 
spok0Jnosc 1 ą umysłu towarzyszyła mężowi , 
Gdy wys iedli na brzeg, marszałek Lefebvre 
przyj ął ich z na jwiększym i względami i po 
d awszy rękę kapitan owej odda.Iii s ię z nimi 
do swoje j kwatery''. Jak widać, nie brako· 
wa.Io marszałkowi rycerskości. Ciekawe, c-iy 
dostało m u się za to od krewkiej Katarzyn y? 
Nieocen ioną relację z ówczesnych w ypad

ków zawarł w s w oim pamiętniku Oby watel 
wiejski z Niestępowa Wa lenty Wolski, k tór y 
schronił się do Gdańska, by spokojnie pne
czekać najgorszy zamęt i przeżył tu taj oblę-., 
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:i nie. Opisuje pożary, głód , panikę, powtarza Długi Targ i Stągiewną aż na Dłul.f ie O~rody 
krą.ilłee plotki I świetnie oddaje nastroje (obecna ulica Elbląska ) pod pałac Mniszchów 
zamkniętych w oblężonym mieście Uum6w. (za kościołem św. Barbary), gdzie byla ko
Dla oczyszczen ia przedpola Prusacy spalili menda miasta. 
przedmieście i wycięli słynną aleję do Napoleon, który przybył tu :n maja i sta
Wrzeszcza na odległość <120 kroków za Bra- nąl kwaterą w zacho\\'any m d dziś dworze 
mą Oliwską. Ludzie ze spalonych budynków „Monbrillant" na Polankach (nr 125) wysoko 
przenieśli się do miasta i tutaj „chleba I jał- cceniał zdobycie Gdańska - kl ucza do ziem 
mużny, po ulicach i domach żebrali, z wiei - p~łs~ich i B_ałtyku . Oto, co pisa ł do swojego 
kim żalem na ich niewinność i płacz a narze- m~nistra WOJDY: „Moje oddziały wkroczyły do 
kanie patrzących". Nastroje były zdecydowa- mia ·ta. A więc spra" a 7.akończona . Obwie;c 
nie niechętne Prusakom. Na ogłoszony przez tę nowin ę w dziennika ch. b rlińskich . Pol eć , 
nieb dobrowolny zaciąg zglosiło się spośród aby dano z te j okazji salut armatni w Spa.n
k i 'kudziesięciotysięcznej ludności zaledwie dau i innych miejscad1, jeżeli s obie życzysz . 
osiemdziesięciu sze c iu ochotników! Mieszczan Możesz też zarządzić, jeżeli uznasz to za sto
zmuszało się do k opania rowów I umacniania sowne, uroczyste Te Deum . Nadaj wreszcie 
G rodzis ka. Po skierowaniu przez oblegają- tej kapitulacji uroczy ·ty rozgłos" . Marszałek 
cych Raduni w dawne k or yto, zaczęł y się l..efe?vre uzyskał od cesarza ty tuł księcia 
kłopoty z wodą : „przez kunszt pompy przy Gdan, ka , po czym Nap oleon natychmiast od 
Wysok iej Bramie i Silbcrhucic (Hu cisko) wo- delegował go gdzie ind·tiej, powi rzając obo
dę puszczali każdy dzień w inne ulice, o wiązki gubernatora miasta dot ychczasowemu 
czym miasto było uwiadomione, aby się na dowódcy twierdzy torni1s k iej, energi cznemu 
te dni kiedy wody n ie będzie, mieszkańcy i zapobiegliwemu generałowi Ra ppowi. 
opat rzyli; a. cza.sem ludzie przy studnia.eh się 1 Ni~ zagrzał więc długo miejsc„ książę 
bili i po szeląg-u za. węborek wody przy Gdanska. w woim ksiestwie i na pewno nie 
skromności płacili". zdąży ł go dobrze pozn'ać. Przebywał tu za-
Najcięższe walki tociyly się na przed- ledwie 9 d ni - od 28 maja do s czerwca 

polu G rodziska. W miarę przybliżania się 1807 r. Mieszkał w ka.micniczc~ Pi'>tra Egger
Francuzów zasięg ostrza.lu artyleryjskiego ta przy Długim Targu (nr 31). W gdańskim 
ogarnia.I powoll prawie całe miasto. Ludzie archiwum zachowały się autentyczne rachun
uciekl i za. Mołła.wę - na Dług-ie Ogrody i ki z Jego poby tu. Zapoznanie się z nimi mo
Doln e Miasto: „Tam były tłumy ludzi różne- globy dać odpowiedź na frapujące pytanie, 
go gatunku, którzy dniem i noc4 po ulicach czy Mada.me Sans-Gene była w Gdań!;ku ze 
chodzili, n a wet wielu uboższych w nocach swoim mężem? 
pogodnych na u licach i na bajszlagach Książę Gdańska brał czynny udział w del 
(przedprożach) przed domami leżąc nocowali szych kampaniach swojego wodza, ale po
(. .. ). Zgoła tam t a ka była. ludność, jak pod- dobnie Jak inni mars7alkowie nie dochował 
czas jarmarku dominikańskiego, ludzie się mu wierności do końca. 4 kwietnia 1814 r . 
stroili i bynajmniej na bombardowanie mia- był jednym z tych, którzy praktycznie zmu 
sta nie zważali będąc na. miejscu bezpiccz- sili Napoleona do abdykacji. Nie wiem jak 
nym, Jedni dr ugich odwiedzali, częstowa.li się potem czul w czasie porywających Stu 
s ię w 'ogrodzie i domu kupca. Fritscha., gdzie Dni , zakcńczonych kat:tstrofą pod Water loo. 
wino było, bilard i kręgielnia". Umarł J.t kwietnia. 18211 r . A oto gar"ć szcze-

W pierwszych dniach ma. ja Francuzi zdo- i; ółów o innych historycznych postaciach, 
byli Ostrów. Powoli stało się jasne, że dal- 'vystę i;ujących w szti;re Sardou: ks . Józef 
szy opór t raci sens. Żołnierze pruscy - w F ouche d 'Otran tc , uro,lzony 25 maja 1759 
tym wie lu Polaków, zaczęli przechodzić do był początkowo skromnym nauczycielem. 
szeregów nieprzyjaciela. Dowodzący przednią Wyb i ł s ię w okresie WiP-lkiej Rewolucji. Jak o 
st rażą polską podpułkownik Krukowiccki tak czło n ek Konwen tu , głosowa! n śmiercią kri> 
scharakteryzował nastroje gdańszczan w t ym la . W 1793 r . stłum ił 11owstanie w Lyon ie. 
czasie: „Co się tyczy mieszkańców Gdańska, Aresztowany za wy tąpien i e przeciw Robes
wszyscy prawie są dobrej chęci i oczekują pierre'owi, skorzys ta! z amneslii. Podczas za.
niecierpliw ie m omentu, w którym dobrocz n - machu stanu 18 brumaire'a opowiedział ~ię 
na. zbawcy n aszego prawica wybawi ich od za Napoleonem. Od 1799 do 1814 r. p In ii 
Prusaków" . Gdy odsiecz rosyjsk a od strony z kilkuletnim i przerwa mi funkcję ministra 
Wisloujścia została krwawo odparta , przy pol icj i. Był odpowiedzialny za system w y 
w aln ym udziale odzia.łów polsk ich , załoga w iadu i nadzoru polic~·jnego . Odznacz ał ~ ię 
skapitu lowała. 27 maja wo,i!lka. napoleońskie interesownością i elastycznością pogląduw. 
wjechały d o m iasta, pny czym uhonorowano Po upadku N«poleona został posłem w Sa
P olaków, dając im pierwszeństwo przed pul- l<son ii. W 1816 r . zdymi jonowany, zmarł 25 

ami francuskimi: „Marszałek Lefebvre oto- grudnia 1829 r . 
czony naokoło generałami, sztabsoficerami, Jeszcze jeden: hrabia Adam Albrecht von 
adiutantami, ubrany w najparadniejszy mun - Neipperg, urodzony w Wiedniu w 1775 r., 
dur, jechał konno na czele 36000 wojska róż- a us tr iack i mąi sta nu . W latach 1811- 1813 
neiro przez Wysoką Bramę. Za marszałkiem był a m basadortm w Szwecji. J ego wielkim 
następował polski J.egion, potem sześć fran- s ukce~em na tym stanowisku było n a mówie
cuskicb liniowych regimentów, po nich Jnne n ie marszałka Bernadottc 'a, protoplaty pa 
r e gimenta lekkiej infanterii , dale j woj. ka n u,iąccj do dziś dyn as ti i królewsk ir .i w 
" a ·k ie I d ·. k "e , z · I dru I ton •c I, b :i: :ci 1 • z j i;e -
polski, a nareszcie · wielki detachement róż- ne ral namówił do zdrady innrgo m arszal 
nej kawa lerii. Każdy regiment szed ł osobn o k a - )Ju rat a, k lóry w styczniu 1814 r. pod 
ze swoją kapelą, których prowadził zawsze pisa ł z nim t a jny układ . Przydzielony przez 
marszałek n azw an y z buławą, za n im cieśle Fran ciszka II do opi k i nad żoną Napoleona 
regimentowi z toporami, po n ich 18 tambo- Marią Ludwiką stał się jej kochankiem a po 
rów w trzech rzędach, dalej -żołnierze rzę- śmierc i Napoleona - mężem, ślub zawarto w 
darni po sześciu" . Trasa wiodła przez Długą, tajemnicy. Na kongresie wiedeńskim uz ·skal, 
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„ ... „„„„ 1dla niej - a właściwie dla siebie - księstwo 
- Parmy. Umarł w Parmie w roku 1829, Na 

p6iniejszych portretach występuje z przepa
ską na oku. 

Andrze j Jaou,zajtis 

Katarzyna (Mad a.me 
Sans-Gene) 

Pl· acz ki 

F ouche . 
Sąsiad 
Mathu r in 
Vin a igre 
Neipperg 

Lefebv re 
Gwardziści 

Sł użący 

Etcrne l 
Jasmin 
Cop 
L eroy 
Cesa rzowa 

Canou v ille 
Corso 
Rovigo . 
Pani Rovigo 
Pan i I 
Pani Il . 
Pan i I li 
P ani I V 
Szwoleżer 
Kar olina 

E liza .. 

Adiutan t cesarza 
Cesarz 
P ani von Buelow 
R usta n . 
Mameluk 
Const a n t 
Agent I 
Agent II 
Komisarz 
A poteoza Wolności 
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SUF L ERZY 

Michał Czajkowski 
K rzysztof Przyłuski 
Ewa Wielebska 

Lucyna DRYWA, 
Ursz ula POLA NOWSKA 
Bożena ZA WISLAK 
T e r esa G ADA 
Elżbieta RAKOWSKA 
Ewa KAMIŃSKA 
K u ba ZA K LUKIEWICZ (gościnnie) 
Leszek KOW ALSKI 
J acek BANASIKOWSKI (adept) 
Zdzisław TYGIELS I 
Krzyszt of KOLBA 
Andrzej SZWARCKO PF (gościnnie) 
K rzysztof STASIEROWSKI 
Wojciech CYGAN 
Edwa r d MALINOWSK I 
Andrzej K IJEWSKI 
Piot r G ULBIERZ (adept) V 
K rzysztof OKON (adept) 
J a ce k BANASIKOWS KI (adept) 
K rzysztof ARSENOW IC Z 
Zdzisław LATOSZEWS KI 
Leszek KOWALSKI 
Maciej DUNA L 
Zrlzisława S P ECHT, L 
Maria TRZCIŃSKA, 
Barbara BABILIŃSKA 
Andrze j POPIEL 
Dan iel SAULSKI 
Jan WODZYŃSKI 
A nna DAUKSZA 
Izabela RYTWIŃSKA 
Krystyna WODZY1'ilSKA 
Ewa K AMINSKA 
Hanna HADRAW A 
Edwa rd MALI NOWSKI 
Ewa GIERLIŃSK , 
L ucyna DRYWA 
Urszula P OLANO SKA, 
Maria TRZCIŃSKA j 
Tadeusz KRUSZYŃSKI 
Józef KORZENIOWSKI 
Wanda DEMBEK 
Woj ciech CYGAN 
Andrzej KIJEWSKI 
Zygm unt LEBICA 
Zygmu nt LEBICA 
Leszek KOWALSKI 
Jerzy LESZCZYŃSKI (rośclnnle) 
Elżbieta PANAS (adeptka ) 

Tadeusz Kr uszynsk · 
Zdzisław Latoszews~i 
Z ygmu nt Lebica 
Ja n usz Lewiński 
Bogumił Majchrzak 

* 



Sknypce 

Andrzej Peisert I koncertmistrz 
Piotr Orlewicz II koncer,tmLstrz 
Danuta Kuczyńska z-ca koncertmi-

,strza 

Krystyna Wojciechowska z-ca kon
certmistrza 

Małgorzata Stolarska 
Joanna Król-Machnowska 
Ewa Kwiatkowska 
Teresa Kasiewicz 
Jerzy Czempa 
Anna Pietkiewicz 
Piotr SkoW1roński 
Elżbieta Malinowska 
Jan Grusznis 
Jerzy Słodkowski 
Marian Konaszewski 
Marian Staszak 

Altówki 

Jan Zarębski 

Krystyna Geroń 
Leszek Bolibok 
Lucyna Waszkiewicz 

Wiolonczele 

J n usz Swil o k once rtm is trz 
Marek Tabiś koncert mtlstrz 
Mirosław Czochór z-ca koncertmi

strza 
Barbara Maciejewska 
Andrzej Dziergowski 
Dorota Janiszek 

Kor.tra basy 

Stan i:s larw Zu:bel 
Adolf Mazur 
Edward Zaborowski 

Leszek Kaufman 

Flety 

Ewa Krawczuk 
Alina Sobocińska 
Małgorzata Socha 

Oboje 

Stanisław Brylka 
Alicja Giinianowkz 
Mieczysław Wasilewskii 

Klarnety 

Marek Sehiller 
Emil Kowalski 
Katarzyna Brzozowska 
Czesław Kuczyński 

* * * * 
i 
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Fagoty 

Włodzimierz Targański 

Cezary Materek 

Waltornie 

Krzysztof Czekaj 
Aleksander Suchoples 
Waldemar Nowakowski 
Bernard Talar 

Trąbki 

G r zegorz Piontek 
Feliks Hizewski 
Zhi.gniew Klaczyfo;ki 
Włodzimierz Kubifuki 
Dorota Luckner 

Puzony 

Jan Suchecki 
Marian Raaiz 
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''Madame Sans-Gene„ 
--.. -

• 

* 
* 
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Nap oleon Bonaparte, syn szlachcica (adwokata) z Korsyki, ujawnił 
swój wielk i talent militarny w dobie Rewolucji Francuskiej, zostając 
generałem w wieku 25 lat. W roku 1796 zdobył sławę w całej Euro
pie, bijąc na teren ie Italii przew.tżające liczbą i uzbrojeniem armie 
a ustriack ie. Podbiwszy następnie Egipt i Syrię, dokonał we Francji 
zamachu s tanu (1799) i objął władzę jako Pierwszy Konsul Republiki. 
W roku 1804, w wyniku ogólnonarodowego plebiscytu, senat ogłosił 
go cesa rzem. W rok póżniej Napoleon koronował się również na króla 
Wioch. Wojny prowadzone przezeń zwycięsko w latach 1800-1807 
przeciw mocarstwom (Austria, Prusy i Rosja) szczutym przeciw Fran
cji pr zez dyplomację brytyjską, pozwoliły mu stworzyć największe 
imperium zachodnie od czasów starożytnego Rzymu. Zaczęło się ono 
kruszyć w efekcie niefortunnej wojny z Rosją w roku 1812 i runęło 
w latach 1813- 14, gdy cała sprzymierzona Europa wystąpiła przeciw 
cesarstwu. Bonaparte został zmuszony do abdykacji i uwięziony na 
śródziemnomorskiej wyspie Elb ie, skąd w roku 1815 uciekł i jeszcze 
raz poderwał Francję d o walki. Pechowa klęska pod Waterloo (1815) 
zadecydowała o ostatecznym upadku „boga wojny". Cesarz, osadzony 

przez Anglików na atlantyckiej wyspie Sw. Heleny, został t am otruty 
· przez agenta Burbonów. Napoleon przeszedł do h istorii i legend y jako 
j~dna z i:t~jwybitniejszych postaci w dziejach. Jego w ielostronny ge
niusz, m ilitarny (dokonał rewolucji w sztuce wojennej), polityczny, 
us ~a.w~dawc~y (na stworzon ym vrzezeń Kodeksie praw opier a się d o 
d z1s1aJ prawie całe ustawodawstwo europejskie) i organizacyjn y (n p . 
unowocześnienie i rozwój szkol nictwa), likwidacja resztek feuda lizm u 
w Europie, zniesienie Inkwizycj i etc., zapewniły mu poczesne m iejsce 
w Pa n teonie wielkich bohaterów ludzkości. Datujące się od końca 
XVIII w iek u związki Napoleona z Polakami, takie jak przyjaźń z Jó
zefem Sułkowskim i utworzen ie w Italii Legionów Dąbrowskiego 
kt?ry~ obiecał wyzwolić Polskę, zaowocowały dotrzymaniem teJ 
obietnicy. W la t ach 1806- 1807 cesarz pobił naszych zaborców i stwo
rzył n iepodległe terytorium polskie - Księstwo Warszawskie, a na
stępnie powiększył je dwukrotnie po kolejnej zwycięskiej wojnie 
z Austrią . W rewanżu Polacy wspomagali armię francuską i dokonali 
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w tej służbie takich wielkopomnych czynów jak szaria samosierrska 
w H~szpani! . . ~Yli jedynymi sprzymierzeńcami „boga wojny", którzy 
go nie opusc1h w czarnej godzinie, dlatego nazywano ich les der-
niers fideles" ostatnimi wierny:ni. " 
W le!l'endę obro~ly !ównież stosunki cesarza z kobietami. Pierwszą 
Jego zoną była Jozefma Beauharna is, drugą Maria Ludwika Habsburg 
która urodziła mu jedyne dziecko z „pra wego loża" (dwóch nieśłub: 
nych synów miał z Eleonoroą Denuelłc de la Plaigne i z Marią Wa 
lewską). Pos iadał dziesiątki kochanek ze wszystkich sfer. Najceln iej
s~a z wielu jego maksym o kobietach brzmi; „Piękna kobieta podoba 
się oczom, dobra zaś podoba się sercu ; pierws<J:a jest klejnotem, druga 
skarbem". 

Nazywała się Katarzyna Habscbcr. Przez pewien czas pracowała w 
paryskiej pralni. Dostarczała bieliznę do koszar gwardii fran cuskiej 
i tam poznała sierżanta Lefebvre'a, którego poślubiła w roku 1783 
i została służącą dowódcy małżonka, markiza de Valad y. W dobie 
Rewolucji markiz głosował w Konwencie przeciw skazaniu na śmierć 
króla Ludwika XVI i zapłacił za to głową. 
Lefebvre'owie opłakali go szczerze (notabene był on ojcem chrzest
nym ich dziecka). Potem, i:-dy wróciła z emigracji zbiedniala wdowa 
po markizie, wspomogli ją finansowo. 
Towarzysząc małżonkowi na szczeblach kariery pani Lefebvre została 
marszałkową (1804) I księżną Gdańska (1 801) co dało je j wstęp na 
dwór cesarski. Tam jed nak budziła wrogość, naśmiewano się z n iej 
i rozpuszczano złośliwe wieśc ; o Jej prost ckim obejściu i rynsztoko
wy:m języku, nadając przydomek „Madame Sans-Gene" (Pani bez 
żenady). Niektórzy historycy dali się n·a to nabrać I wypisują, że 
księżna klęła jak szewc, a każdą opowieść zaczynała od słów: „Kiedy 
przyjmowałam do prania .„" 
Rzeczywistość by ła inna. Przechowywane w Rouffach (rodzinna m iej 
scowośc Lefeb\ re'a) listy księżnei Gdańs""' daJ n yobrai ni' o ki 
wsp niałym serc 1 i na n•t o zup lnie niezłym wykształceniu . Jej 
„niewyparzona gęba" była po prostu niemodną w salonach szcz rością 
i brakiem obłudy - Mm e Lefebvre waliła bl'z :iP.nady Il' jdr ż łiws :T 
praw<fę \~ ucz} , ~l..lli n.ie obwijała w ba weh11;, a to budziło :l.ł o sc i po
wodowało mściwe plotki o chamstwie oraz niecenzural nym języku . 
Charak terystyczny by ł stosunek do niej ce arza, który kazał Le
fe bvre'owi rozwieść się z eks- praczką . Lefebvre odmówił. Byl to je
dyny znany przypadek , kied y Napoleon - pas jami żeniący i r ozwo
dzący swoich oficerów, a nie tolerujący przy tym żadnego sp rzeci
wu - zaakceptował sprzeciw i nie pozbawił zuchwalca swych łask . 
Dlaczego? Bo gdy poznał Kasię , ujęły go jej dobroć i szlachetn ość. 
Stala się jedną z tych rzadk ich kobie t , które szanował. I nne świade
ctwo pięknego charakteru „Madame Sans-Gene" daje k ronikarz Na
poleona, Las Cases, opisując pr zypadek z czasów, k iedy wspomożona. 
przez Lefeb vre'ów m arkiza de Va lady, była chlebodawczyni Kasi, po
nownie obrosła w piórka: 
„Pewnego dnia Mme Lef~bvre przyszła do nie j i rzekła: „Pani nie 
jest dobrą kobietą, my, prośc i ludzie, m amy więcej serca. Wrócił 
z emigracji stary oficer, p r zyjaciel pani męża, a pani pozwala mu 
konać z głodu. To haniebne! Od nas wstydziłby się przyjąć pieniądze, 
ale od pani weźmie. Proszę mu to dać i powiedzieć, że t o od pani„. 
I rzuciła jej rulon ze stu ludwikami ... Przedtem nabijalem się z pan i 
Lef~bvre Jak inni, ale odkąd o tym usłyszałem, czułem już d la n iej 
największy szacunek". 

- -- - , 
~~arszałek LEFEBVRE --_,, _ 

Małżonek Katarzyny, Piotr Franciszek Józef Lefebvre, byl synem al
zackiego młynarza. Wstąpił do wojska jako kilkunastolet ni chł opak, 
lecz będąc plebejuszem mógł zrobić k arierę dopiero w dobie Rew olu
cji. W roku 1794 został generałem dywizji. W roku 1799, pełniąc fun
kcję gubernator a Paryża, poparł zama ch stan u Bonaparte~o. za co 
Napoleon uczynił go marszałkiem. Patrzą c na jego uniform marszał
kowski, jeden z przyjaciół rzeki : 
- Piękny mundur! 
- Nic dziwnego - odparł stary żołnierz - tr:iydzieści pięć lat szy-

łem sobie ten strój. 
Lefebvre odznaczył się w wielu k a mpaniach napoleońskich, ale racze j 
odwagą niż myślą s trategiczną (nie rozumiał zasad nowej szkoły wo
jennej Napoleona). Jego najg-łośniejszym sukcesem było zdoby ie 
twierdzy Gdańskiej w r oku 1807, za co otrzymał tytuł księcia Gdań
ska i bogate posiadłości. Gdy pewien zna jomy zachwycał się z wyraź 
ną zazdrością jego nowym domem w Pa ryżu, marszałek zaproponował: 
- Chodżmy na podwórze. Strzelę do ciebie dwadzieścia razy z odle-

głości trzydziestu kroków. Jeśli przeżyjesz, cały mój majątek bę
dzie należał do ciebie. 

Skon fudowa ny zna jome k odmówił. 
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- Wiesz dlaczego ci to zaproponowałem? - ~pytał. Lef~~vre. - ~~ 
do mnie strzelano tysiące razy ze zn acznie mmeJszeJ odległosca 
zanim doszedłem do tego wszyst.k iego. . . . . . 

Piękna riposta, więc być może Lefebvre me był taki głupi, za Ja.~1ego 
go uważano (generał Rapp mawiał : „Lefebvre wy~ląda na . głupszego 
nawet ode m nie"). Był po p rost u niewykształcony 1 cz~am1 _kon_ipro
mitował się w towarzystwie (na przedstawieniu słynneJ „Sm1e r c1 .~.~
zara" Voltaire' a krzyknął: „Kto to napisał? Cz! autor jest, tutaJ. ). 
w roku 1814 Lefebvre, tak jak wielu jego kolegow marszałkow, zdra 
dził Napoleon a i przeszedł na stro!1ę Burbonów - w nagrodę za to 
otrzymał od nich tytuł para Francji. 

, 
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Gdy T alleyrand usłyszał, ie Fouche gardzi ludźmi, zadrwił: „Nic 
dziwnego, ten człowiek zna samego siebie". F ouche kolej no zdradził 
Kościół dla Rewolucji, Rewolucję dla Dyrektoriatu, Dyrek toriat dla 
Na poleona, a Napoleona dla Burbonów, zdradzając jednocześnie Fran
cję obcym m ocarstwom. Byl nikczemnikiem wzorowym. 
Wybił s i ę w dobie Rewolucji, m.in . dzięk i nies ły .h a.nemu ok rucień
stwu (jako kat Lyonu z ramienia jakobinów, dokona ł masow ych mor
ders tw zastępu jąc mało wydajną gilotynę kartacza mi!). Szczyt y po
w odzenia os iągną ł na stanowisk u ministra p ol icji, którym był dwu
k r ot nie w la t ach powodzenia Napoleon a i w czasie tzw. S tu Dni , czyli 
w okresie pow rotu Napoleona do władzy . Przeszedł do histor ii· jako 
najgeni alnie jszy „glina" polityczny w dziejach. Likwidowa ł dziesiątk i 
spisków, i niw igil ował Fran cję i Europę za pomocą tysięcy agen tów, 
n ie możn a był o mieć przed n im tajemnic. Wyznawał zasadę : „K iedy 
zb iera się czterech spiskowców, dwa j z nich to moi ludzie" - był 
więc równ ież mistrzem prowokacji . Używał nie tylko zawodowych 
ag n tów, miał szpiegów w każdym domu, n iem al w każdej rodzinie. 
Gdy pewien generał wściekł się , i e nie wolno m u urządzić obiadu 
bez obecności „g lin", Fouche spytał: 
- Cz y mógłby pan, generale, pokazać m i listę zaproszon ych gości? 
A gd y ją otrzymał, rzucił okiem tylko na kilka pierw zych nazwisk 
i powiedział : 
- Zgoda, obecność age n tów policji nie jest potrzebna. 

k or on owaniem t ego systemu był fakt , że samego Napoleona szpie
gowała dla F ouchego „. żona cesarza, Józefina, której min ister płacił 
za to tys iąc fra nków miesięcznie ! 
W roku 1809 Fou che osiągnął tytuł księcia Otranto, ale w rok pozmeJ 
Napoleon zdymisjował go za czynienie z policji państwa w P;1~stwie 
oraz za bezpr awne kontakty z Londynem. Monarcha z pewnosc1ą su 
r owiej ukarałb y zdrajcę, gdyby wiedział, że F ouche jest na żołdzie 
rosy jsk im i w kartotekach ca rskiego wywiad u nosi pseudo „Na tasza", 
Bonapar te chociaż cenił rutynę polic yjną Fouch~go, gardził nim i to 
o ni m m;ślał, mówiąc ; Ci, którzy chcą m nie zgł adzić , to durnie, d 
za ś, którzy mnie od tego strzegą, to szubrawcy" . 
W roku 1814 F ouche pomógł Burbonom wrócić na tron, ale t o na 
król o przedłużyło jego iy \"Ot poi " y r zn y - rojaliści nie zapomnie}i 
mu morderstw z czasów Rewol uc ja i wypęd :oll i 2 • „j• . Stary hs 
umarł na w ygnaniu w Trieście . 

Generał Jan Maria Rene Savary, mianowany przez cesarza księciem 
Rovigo, bił się w kilku kampaniach wojennych, będąc jednocześnie 
(od rok u 1802) szefem tajnej policji i osobistej ochrony NaJ)oleona, 
a od r oku 1810 następcą Fouchego - ministrem policji. Fouche przed 
odejściem zaproponował mu, że uporządkuje archiwum policyjne, na 
co wdzięczny Savary dal mu kilka dni , w ciągu których Fouche„. 
spalił archiwum. Po raz drugi książę Rovigo skompromitował się w 
roku 1812, kiedy schwytali go we własnym domu spiskowcy antyna
poleońscy. Cały Paryż opowiadał sobie ze śmiechem o tym nocnym 
a r sdowaniu m inistra, k tóry w raz z żoną zerw'lł się z łóżka. „Książę 
s tchórzył - powiedz iał Mont rond - ale 'ks iężna pokazała co mogła" 
(w ten sposób i ona przes zła d o h istorii). 
Rovigo nie b ył genialnym policjante m , ale nal eżał do na jwierniej
szych satelitów Napoleona, o którym m ówion o, i e są „bardziej bona
partystowscy niż Bonaparte" . W rogów cesarza niszczył z fan atyczną 
zaciekłością . Po upad k u cesarza zdoby ł dla F rancji Algierię, dowo
dząc korpus m e ks pedycyjnym. 

Maria An na Eliza Bonapar te, najsta rsza z t rzech sióst r Napoleona, 
w r ok u 1797 poślubiła korsykańskiego oficera, Feliksa Bacciochi. 
W rok u 1805 cesarz uczynił ją księiną Lukki i Piombino, a gdy w y
kaza ła tam świetne talenty admin istracyjne - księżną Toskani i. 
Rządziła energiczn ie i mądrze, spychając męża całkowicie w cień. 
Miała liczn ych kochanków. Po upadku cesarza straciła koronę i żyła 
jak o hrabina Campignano. 

(J(;Uolina BONAPARTE~*~ 
Maria An uncjata Karolina Bonaparte, najmłodsza siostra Napoleona, 
ładna i, pełn a nieokiełzanego temperamentu. W roku 1800 poślubiła 
J oach im a Mu r ata, przyszłego marszałka, dowódcę kawalerii cesar
stw a, wielk iego księcia Bergu i K liwii oraz króla Neapolu . Korona 
królewska zaspok oiła je j n ienas yc on e ambie.ie tylko częściowo, bo 
licząc na t o, że Napoleon nie d oczeka się potomka, marzyła o koro
nie cesarskiej dla swego syna. Żyła rozpustnie i zdradzała brata poli
tycznie na rzecz Austrii - m.in. była kochanką sternika. polityki 
austriackiej, Metternicha. P o klęsce Napoleona i męża, którego roz
strzelano, żyla jako hrabina Lipona (anagram od Napoli - Neapolu). 

••• 



Gdy stało się jasne, że cesarzowa Józefina, n ie urodzi następcy tro
nu, którego oczekiwał cały naród, Napoleon rozwiódł się z nią i w 
roku 1810 poślubił córkę austriackiego cesarza Franciszka II, czyli 
jak mówiono w stolicach europejskich - „brzuch, który ma dać 
Francji delfina". W rok póżnie,j Maria Ludwika urodziła Napoleo
na II, którego Bonaparte nazwał Królem Rzymu, a opinia publiczna 
Orlątkiem. Była postacią bardzo nieciekawą, tak intelektualnie, jak 
i charakterologicznie. Za olbrzymią czułość i dobrodziejstwa, którymi 
bez przerwy obsypywał ją Napoleon, zapłaciła czarną niewdzięcznoś
cią: gdy abdykował, porzuciła go, wybierając towarzystwo swego ko
chanka Neipperga, którego poślubiła po śmierci „boga wojny". Od 
swego ojc'.I. otrzymała we wła<hnie księstwo Parmy. Trzecim jej 
mężem był hrabia Bombeilcs. 

HRABIA 
VON NEIPPERG 

Adam Albert Neipperg był austriackim dyplomatą i oficerem, który 
wziął udział w licznych wojnach przeciw Napoleonowi, dochodząc do 
rangi feiitmarszałka. Lecz nie dzię.ki waleczności na polu bitwy, tylko 
w sypialni cesarzowej Marii Ludwiki. Nazywano go „bohaterem bu
duarowego formatu". W ogóle był to człowiek romansowy i chociaż 
miał tylko jedno oko (drugie utracił na wojnie). sprawnie wyławiał 
nim ładne damskie buziaki. Jedna z jego „przygód", Teresa Pola, 
którą wykradł z domu jej mężowi, a swemu przyjacielowi, włoskiemu 
adwokatowi, urodziła mu pięcioro nieślubnych dzieci, wobec czego 
w nagrodę ożenił się z nią. Ale już w rok później węsząc dobry inte
res, rozkochał w sobie małżonkę obalonego „boga wojny". Potem 
pełnił na jej parmeńskim dworze funkcję ochmistrza i poślubił ją 

morganatycznie w roku 1821. 

KAMERDYNER CONST4NT 
Constant Wairy był służącym Napoleona w lata~h 1800-1814. Cieszył 
się olbrzymim zaufaniem władzy i spełniał nier"z bardzo delikatne 
funkcje, głównie w sprawach damskich. Zostawił ciekawe wspomnk
r.ia, z których obficie czerpią historycy, lecz przemilczał w nich wicie 
sekretów „boga wojny" . 

Rustan (vel Rustam) Raza był Gruzinem, którego sprzedano jako nie
wolnika do Egiptu i uczyr:iono zeń mameluka (mamelucy stanowili 
gwardię bejów egipskich i rekrutowali się głównie z niewolników 
kaukaskiego pochod!enia). N?.;ioleon dostał go podczas swojej wypra
wy do Egiptu w podarur:ku od szejka Kairu. Rustan stal się przy
bocznym sługą Bonapartcg-o i cieszył się wielką łaską monarchy, 
który w roku 1806 ożenił g·o z Francuzką. Był niezwykle modny 
dzięki swej malowniczej postaci (dlatego malarze empiru uwielbiali 
go portretować). W roku 1814, po pierwszej abdykacji Napoleona, 
opuścił go wraz z innymi szczurami. W roku 1815 chciał znowu pod
jąć służbę i złożył w tej .sprawie podan ie. „To t chórz!" - rzekł Bo
naparte i rzucił pismo ~ ogień. Zmarł R us tan - jako mieszczanin 
w miasteczku Durdan. 

Juliusz de Canouville de Raffelot, szef szwadronu huzartm, s !UL4..,, 
w sztabie generalnym marszalk ·i Berthiera, był kochankiem naj
piękniejszej z sióstr Napoleona, Pauliny Bonaparte-Borghese, która 
„załatwiła" mu tytuł barona cesarstwa. Cesarz, pragnący nawrócić 
siostrzyczkę na wierność małżeńską, nie cierpiał Canouville'a. Ponie
waż na początku odsłony drugiej w drugim akcie sztuki Canouville 
wraca z Hiszpanii szukając księżnej Borghese, warto wyjaśnić, jak 
się w tej Hiszpanii znalazł, mimo że cieszył się protekcją Pauliny, 
która chciała go mieć stale przy sobie. Otóż Paulina nieopatrznie 
podarowała Canouville'owi wspaniały kołnierz sobolowy otrzymany 
od Napoleona, który z kolei otrzymał go w darze od cara Aleksandra. 
W czasie jednej z rewii, koń wystrojonego w ów kołnierz Canouville'a 
złamał szyk, zwracając uwagę cesarza . Ten natychmiast poznał fatal
ne sobole, zrozumiał wszystko i wpadl we wściekłość : 

Berthier!!! Co robią w twoim sztabie takie s ... syny jak ten, gdy 
na polach grzmią działa?! 
W ciągu kilku dni Canouville mógł posłuchać grzmotu dział (i to 
z bliskiej odległości) po drugiej stronie Pirenejów. Notabene właśnie 
na tym „zesłaniu" w Hiszpanii Canouville dal dość szczególne do
wody swej rycerskości, opowiadając publicznie najbardziej intymne 
szczegóły pożycia z Pauliną i opisując „twardość jej cycków". 

******** 


