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Podzi´kowania

Nigdy nie napisa∏bym tej ksià˝ki, gdyby nie mi∏oÊç, wsparcie i kry-
tyczne uwagi mojej ˝ony Agnieszki, którà Amerykanie wolà nazywaç 
Angie. Agnieszka czyta∏a wczesne wersje tekstu i okaza∏a si´ nieoceniona
przy t∏umaczeniu polskich materia∏ów pami´tnikarskich powsta∏ych po-
nad dwieÊcie lat temu. Gdyby KoÊciuszko spotka∏ kogoÊ takiego jak ona,
Polska wywalczy∏aby wolnoÊç znacznie wczeÊniej. Chcia∏bym tak˝e po-
dzi´kowaç mojej agentce, Carol Mann, za jej wiar´ w rynkowe powodze-
nie ksià˝ki poÊwi´conej bohaterowi o trudnym do wymówienia nazwisku,
oraz mojemu redaktorowi, Robowi Kirkpatrickowi, który natychmiast do-
strzeg∏ dwoistoÊç postaci KoÊciuszki, jako amerykaƒskiego i europejskie-
go rewolucjonisty. Mojemu synowi, Nicholasowi, nale˝à si´ pochwa∏y 
za cierpliwoÊç, jakà wykazywa∏, gdy by∏ ma∏y, gdy ciàgnà∏em go do West
Point, Fortu Ticonderoga, Filadelfii i na pole bitwy pod Saratogà, ˝eby
prowadziç badania nad „tym polskim facetem”, bo tak to ujmowa∏.

W moich studiach nad ˝yciem KoÊciuszki mog∏em liczyç na nieoce-
nionà pomoc wielu osób i dost´p do zbiorów bibliotek i archiwów
w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Wyrazy wdzi´cznoÊci kieruj´
do: Josepha Gore’a i Toma Pniewskiego z Fundacji KoÊciuszkowskiej;
Krystyny Baron, Janiny Gromady Kedron i Krystyny Olszer z Polish 
Institute of Arts and Sciences w Nowym Jorku; Wojciecha Siemaszkie-
wicza ze Slavic and Baltic Division of the New York Public Library; 
Suzanne Christoff, archiwistki ze Special Collections and Archives 



Division of the U.S. Military Academy w West Point; Anny Berkes, bi-
bliotekarki w Thomas Jefferson’s Monticello; Jeremy’ego Dibbella, 
bibliotekarza w Massachusetts Historical Society; Roberta Gianninie-
go, kuratora muzeum KoÊciuszki w Independence National Historical
Park w Filadelfii; Jana Lorysa z Polish Museum of America w Chicago.
Chcia∏bym tak˝e podzi´kowaç Edowi Waszakowi za jego pomoc w wy-
szukiwaniu materia∏ów archiwalnych w Chicago; Barbarze Allen, kura-
torce Stockbridge Library Historical Collection w Stockbridge w Mas-
sachusetts; archiwistom New York Historical Society oraz biblioteka-
rzom YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku.

Wiele badaƒ przeprowadzi∏em podczas kilku podró˝y do Polski,
a kiedy natrafia∏em na powa˝ne przeszkody w uzyskiwaniu odpowiedzi
na moje pytania skierowane do muzeów i archiwów w Polsce, mog∏em
liczyç na pomoc polskiego Konsula Generalnego Krzysztofa Kasprzyka
i Konsul Ewy Ger z Nowego Jorku, u∏atwiali mi tak˝e zdobywanie 
pozwoleƒ na wykorzystanie ilustracji.

W Polsce szczególnej pomocy udzielili mi pracownicy Fundacji Ksià-
˝àt Czartoryskich w Krakowie, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Kra-
kowie oraz Biblioteki Narodowej w Warszawie. Niezwykle cenna dla mnie
by∏a równie˝ zach´ta i wsparcie profesora Janusza Ciska z Muzeum Woj-
ska Polskiego w Warszawie Ewy Wierzyƒskiej z Muzeum ˚ydów Polskich
w Warszawie i Romualda Nowaka z Muzeum Narodowego we Wroc∏awiu,
mieÊcie, w którym znajduje si´ niezwyk∏a Panorama Rac∏awicka.

Chcia∏bym tak˝e podzi´kowaç za pomoc Marioli Sigrist z archi-
wum Muzeum Polskiego w szwajcarskim Rapperswilu i dr. J.A. Konop-
ce z Genewy za udost´pnienie faksymiliów listów KoÊciuszki z Solury
w Szwajcarii.

Jestem winien najgor´tsze podzi´kowania historykom zajmujàcym
si´ badaniem ró˝nych aspektów ˝ycia KoÊciuszki, którzy zechcieli prze-
czytaç mojà ksià˝k´ i podzieliç si´ ze mnà swoimi uwagami. Sà to: pro-
fesor James Pula z Purdue University; profesor James Johnson, emery-
towany pu∏kownik Armii USA, historyk wojskowoÊci z Hudson River
Valley National Heritage Area i by∏y wyk∏adowca historii wojskowoÊci
w U.S. Military Academy w West Point; profesor Izabella Rusinowa
z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gary Nash z UCLA.

Pisanie historii przypomina prac´ detektywa i mam nadziej´, ˝e
przyszli historycy odkryjà nowe Êwiadectwa i dokumenty dotyczàce 
fascynujàcego ˝ycia i postaci Tadeusza KoÊciuszki.
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Wprowadzenie

Jako dziecko dorastajàce na Brooklynie i w Queens cz´sto widywa-
∏em portrety KoÊciuszki i Pu∏askiego podczas spotkaƒ weteranów, na
których starzy ˝o∏nierze polskiej armii op∏akiwali losy Polski uciÊnionej
za ˝elaznà kurtynà. Mój ojciec, zanim zosta∏ wygnany ze swojej ojczy-
zny, walczy∏ przeciwko Niemcom i Rosjanom w szeregach polskiej,
francuskiej i angielskiej armii w trakcie ró˝nych kampanii drugiej woj-
ny Êwiatowej, zadba∏ wi´c o to, ˝ebym mówi∏ po polsku i pozna∏ dzieje
Polski. S∏ysza∏em o roli KoÊciuszki w amerykaƒskiej rewolucji, o jego
nieudanej insurekcji przeciw carskiej Rosji, o jego ostatniej woli i testa-
mencie, w którym pozostawi∏ pieniàdze, jakie otrzyma∏ za s∏u˝b´ ame-
rykaƒskiej rewolucji, na wykup i wyzwolenie czarnych niewolników.

Wi´cej o bohaterze dwóch Êwiatów dowiedzia∏em si´ w 1985 roku,
gdy Fundacja KoÊciuszkowska przyzna∏a mi stypendium na studia
w Columbia University Graduate School of Journalism. Przewodniczà-
cy Fundacji, Joseph Gore, podarowa∏ mi dwa tomy dzie∏ Miecislausa
Haimana, opublikowane w latach czterdziestych przez Polish Institute
of Arts and Sciences. W jednym z nich znajduje si´ tekst testamen-
tu, w którym KoÊciuszko pisa∏ do Thomasa Jeffersona, ˝e afrykaƒscy 
niewolnicy zas∏ugujà na wolnoÊç i powinni „poznaç obowiàzek obywa-
tela w wolnym paƒstwie” oraz ˝e ka˝dy z nich powinien otrzymaç wy-
kszta∏cenie i „czyniç siebie samego mo˝liwie najszcz´Êliwszym”.

WPROWADZENIE 11



W´drowa∏em wokó∏ wzgórz West Point, na których George 
Washington poleci∏ KoÊciuszce budowaç forty; pojecha∏em do domu
KoÊciuszki w Filadelfii, gdzie odwiedza∏ go Thomas Jefferson, ˝eby 
dyskutowaç o polityce i niewolnictwie; pojecha∏em te˝ do Krakowa –
tam KoÊciuszko rozpoczà∏ insurekcj´, która mia∏a wyzwoliç polskich
ch∏opów. Odwiedzi∏em tak˝e Stockbridge w stanie Massachusetts, ˝eby
obejrzeç grób czarnego ordynansa KoÊciuszki, Agrippy Hulla, i gdzie
pozna∏em zabawnà opowieÊç o tym, jak Hull cichaczem w∏o˝y∏ polski
mundur KoÊciuszki i napi∏ si´ jego wina. KoÊciuszko, zamiast go wy-
ch∏ostaç, co by∏o wówczas w zwyczaju, kaza∏ mu wypiç tyle alkoholu,
˝e a˝ si´ pochorowa∏.

Wiedzàc o mojej obsesji na punkcie KoÊciuszki, moja ˝ona
Agnieszka zaproponowa∏a, ˝ebym napisa∏ ksià˝k´. Ale czy mo˝na po-
wiedzieç jeszcze coÊ nowego o KoÊciuszce? Zaskoczy∏o mnie, kiedy 
dowiedzia∏em si´, ˝e nie liczàc prac Haimana, jedyne biografie, jakie
ukaza∏y si´ drukiem w Stanach Zjednoczonych, to Thaddeus KoÊciusz-
ko: Military Engineer of the American Revolution Francisa Kajenckie-
go, wydana nak∏adem autora, oraz Thaddeus KoÊciuszko: The Purest
Son of Liberty Jamesa Puli, opublikowana przez niewielkie polskie 
wydawnictwo. Obie ksià˝ki sà wspania∏e, lecz koncentrujà si´ na ka-
rierze KoÊciuszki w Ameryce. Dla odmiany polscy historycy wnieÊli
niewiele nowego do wiedzy o ˝yciu KoÊciuszki w Ameryce, ale, co bar-
dziej zdumiewa, zignorowali tak˝e wa˝ne okresy jego ˝ycia w Polsce.
Najwa˝niejsza ksià˝ka po polsku to KoÊciuszko. Biografia z dokumen-
tów wysnuta Tadeusza Korzona z 1894 roku. Znajàc oba Êwiaty, posta-
nowi∏em spróbowaç po∏àczyç dzie∏a amerykaƒskich i polskich history-
ków, a jednoczeÊnie wnikliwiej przejrzeç oryginalne êród∏a.

Poniewa˝ z zawodu jestem dziennikarzem a nie historykiem, mam
okazj´ rozmawiaç raczej z ˝ywymi ludêmi ni˝ czytaç nie˝yjàcych. Kiedy
jednak czyta∏em listy KoÊciuszki i wspomnienia tych, którzy go znali,
cz´sto odnosi∏em wra˝enie, ˝e nadal nie wiemy o nim wielu rzeczy.
Dziennikarze z natury nie wierzà w prawdomównoÊç polityków i posta-
ci publicznych, postanowi∏em wi´c zorientowaç si´, co historycy pomi-
n´li w ksià˝kach, które czyta∏em, i porównaç je z oryginalnymi êród∏a-
mi, rozszyfrowaç cytaty, opowieÊci i legendy naros∏e wokó∏ KoÊciuszki.

Po pierwsze, polscy historycy stanowczo twierdzili, ˝e KoÊciuszko
przyjecha∏ do Ameryki z listem polecajàcym od swojego mentora, ksi´-
cia Czartoryskiego, do genera∏a Charlesa Lee z Armii Kontynentalnej.
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A to nieprawda. Znalaz∏em artyku∏ z 1825 roku, napisany przez osobi-
stego sekretarza KoÊciuszki, Józefa Pawlikowskiego, opublikowany
w tygodniku „Weteran Poznaƒski”. Wed∏ug Pawlikowskiego, KoÊciusz-
ko opowiedzia∏ mu o swoich pierwszych krokach w Filadelfii i niezapo-
wiedzianej wizycie u Benjamina Franklina. To fascynujàca opowieÊç
przeoczona przez historyków.

Pomin´li oni tak˝e fakt, ˝e to w∏aÊnie sporzàdzone przez KoÊciusz-
k´ plany twierdzy West Point Benedict Arnold usi∏owa∏ sprzedaç Brytyj-
czykom w najhaniebniejszym akcie zdrady w dotychczasowych dziejach
USA. KoÊciuszko ostrzega∏, ˝e najwy˝sze wzgórze w West Point, Rocky
Point, jest pi´tà achillesowà twierdzy, zbudowa∏ wi´c na nim redut´ 
numer 4, która mia∏a os∏aniaç sàsiednie forty. Gdy Washington wys∏a∏
Polaka na Po∏udnie, do walki na terenie obu Karolin, Arnold rozka-
za∏, by wi´kszoÊç za∏ogi opuÊci∏a redut´ numer 4, po czym powiedzia∏ 
Brytyjczykom, ˝e w∏aÊnie przez t´ redut´ wiedzie droga otwierajàca do-
st´p do fortu.

Pomijano równie˝ kwesti´ stosunków KoÊciuszki z ˚ydami, co jest
o tyle zaskakujàce, ˝e to w∏aÊnie ˝ydowski handlarz koƒmi Berek Jose-
lewicz nazwa∏ KoÊciuszk´ wys∏annikiem od Boga i stworzy∏ w 1794 ro-
ku oddzia∏ ˝ydowskiej kawalerii, która walczy∏a u boku Polaków z woj-
skami carskiej Rosji. By∏ to pierwszy ˝ydowski oddzia∏ bitewny od 
czasów biblijnych.

Odnalaz∏em tak˝e niezwyk∏y portret przedstawiajàcy Jeana Lapier-
re’a; ów czarny m´˝czyzna w 1794 roku dotar∏ do Polski i by∏ u boku
KoÊciuszki podczas insurekcji, która mia∏a wyzwoliç ch∏opów z zale˝-
noÊci feudalnych. O ile wiem, zamieszczona w tej ksià˝ce reprodukcja
portretu Lapierre’a nie by∏a nigdy wczeÊniej publikowana.

Ksià˝ki historyczne nie zawsze precyzyjnie przytaczajà oryginalne
êród∏a r´kopiÊmienne. Czasami b∏´dy sà wynikiem pomy∏ek przy prze-
pisywaniu, ale te˝ nierzadko cenzury obyczajowej lub politycznej. Zna-
laz∏em na przyk∏ad dokument, w którym pewien historyk twierdzi∏, 
˝e KoÊciuszko ostrzega∏ w liÊcie przyjaciela, ˝eby nie z∏apa∏ przezi´bie-
nia (cold), podczas gdy w rzeczywistoÊci z r´kopisu KoÊciuszki wynika
niezbicie, ˝e ostrzega∏ go przed z∏apaniem choroby wenerycznej (clap).

Seks stanowi wa˝ny element ˝ycia, jednak wielu historyków pomi-
ja albo minimalizuje znaczenie erotycznych zwiàzków postaci histo-
rycznych nawet wtedy, gdy ich ˝ycie uczuciowe ma istotny wp∏yw na
bieg wydarzeƒ. Polska i Stany Zjednoczone by∏y w tamtych czasach
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krajami bardzo religijnymi i o pewnych sprawach nie mówi∏o si´
otwarcie. Ale jeÊli chcemy zrozumieç epok´ KoÊciuszki, musimy wie-
dzieç, ˝e Stanis∏aw August Poniatowski zosta∏ królem polskim, ponie-
wa˝ by∏ kochankiem carycy Rosji Katarzyny Wielkiej. PowinniÊmy 
tak˝e wiedzieç, ˝e ksià˝´ Adam Jerzy Czartoryski by∏ nieÊlubnym sy-
nem rosyjskiego ambasadora Niko∏aja Repnina i polskiej ksi´˝ny Iza-
beli Czartoryskiej. Ironii tej sytuacji dodaje fakt, ˝e cz∏owiek zrodzony
z tego romansu sta∏ si´ najwi´kszym rzecznikiem polskich interesów na
dworze rosyjskim i odegra∏ istotnà rol´ w ˝yciu KoÊciuszki. Równie˝
rozpustne ˝ycie Casanovy w Polsce nie jest bez znaczenia, poniewa˝
pokazuje, ˝e polscy ch∏opi musieli oddawaç panom nie tylko owoce
swojej pracy, ale tak˝e cnot´ i godnoÊç w∏asnych ˝on i córek.

Wydawca radzi∏ mi, abym nie zapomnia∏ o tym, ˝e ta ksià˝ka nie
powinna byç hagiografià, poszukiwa∏em wi´c tak˝e s∏abych stron 
KoÊciuszki, nie tylko jego zalet. Jednak trudno znaleêç skaz´ w charak-
terze KoÊciuszki, jeÊli chodzi o jego polityk´ i szacunek dla ludzi. Im
g∏´biej wnika∏em w jego s∏owa i czyny, tym przemo˝niejsze mia∏em 
wra˝enie, ˝e historycy nie pisali o nim dotàd jak o cz∏owieku z krwi
i koÊci. By∏ nami´tnym rzecznikiem republikanizmu, czyli, jak byÊmy
dzisiaj powiedzieli, demokracji. Szanowa∏ wszystkich ludzi, niezale˝nie
od rasy, wyznania, klasy spo∏ecznej, p∏ci i narodowoÊci. Zdumiewa jego
dobrze znany testament, w którym domaga∏ si´ wyzwolenia czarnych
niewolników. KoÊciuszko walczy∏ jednak tak˝e o prawa ch∏opów, ˚y-
dów, amerykaƒskich Indian, kobiet i wszystkich innych ofiar dyskrymi-
nacji. By∏ prawdziwym ksi´ciem tolerancji.

Jego ˝ycie osobiste – nieudane mi∏oÊci, romanse, wizyty u pi´knej
greckiej kurtyzany, pog∏oski o zwiàzkach z m´˝atkami, podobno nawet
nieÊlubne dziecko – pokazuje, ˝e by∏ cz∏owiekiem równie u∏omnym, jak
ka˝dy z nas. èród∏em tych plotek byli ludzie, którzy go znali, wspo-
minam wi´c o tych pog∏oskach jedynie mimochodem, nie starajàc si´ 
oceniaç ich prawdziwoÊci. (Przypuszczalnie nigdy nie poznamy osta-
tecznej odpowiedzi, chyba ˝e ktoÊ zdo∏a przeÊledziç linie genealogiczne
i przeprowadziç testy DNA, jak to si´ sta∏o w przypadku potomstwa
Thomasa Jeffersona i Sally Hemings.)

Nawet jeÊli KoÊciuszko by∏ b∏yskotliwym strategiem na polu walki,
dzi´ki czemu potrafi∏ przeciwstawiaç si´ pot´˝nym armiom, jego takty-
ka polityczna i niech´ç do kompromisów przeszkodzi∏y mu w osiàgni´-
ciu celów, jakie sobie stawia∏ – wolnej Polski, wolnoÊci dla wszystkich.
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Ksià˝´ ch∏opów zaczyna si´ od opowieÊci o podj´tej przez Ko-
Êciuszk´ próbie uprowadzenia Ludwiki Sosnowskiej, czemu przeszko-
dzi∏ jej ojciec, hetman Sosnowski. O tym wydarzeniu mówià ludzie,
którzy znali KoÊciuszk´ i sp´dzili z nim wiele czasu, w tym szwajcarski
pisarz Karl Falkenstein – wielokrotnie rozmawia∏ on z KoÊciuszkà pod
koniec jego ˝ycia. Polscy historycy podajà ró˝ne wersje zakoƒczenia tej
nieszcz´Êliwej mi∏oÊci, ale powàtpiewajà w relacj´ Falkensteina, choç
Szwajcar rozmawia∏ z KoÊciuszkà i cz∏onkami rodziny Zeltnerów, u któ-
rej Polak mieszka∏ w Solurze. I mimo ˝e Falkenstein rzeczywiÊcie pope∏-
ni∏ kilka b∏´dów, polscy historycy ch´tnie powo∏ujà si´ na inne fragmen-
ty jego ksià˝ki jako wiarygodne êród∏o faktograficzne.

Liczne dowody przemawiajà za tym, ˝e Falkenstein mia∏ racj´,
opowiadajàc o uprowadzeniu. Bliski przyjaciel i powiernik KoÊciuszki,
Julian Ursyn Niemcewicz, tak˝e pisa∏, ˝e KoÊciuszko usi∏owa∏ uciec
z Ludwikà; t´ samà wersj´ przekaza∏ doktor James Thacher, który 
pozna∏ KoÊciuszk´ w West Point. W swojej biografii KoÊciuszki Korzon
pisze, ˝e hetman Sosnowski da∏ niejakiemu Wojewódzkiemu dom i zie-
mi´ „za przeszkodzenie w ucieczce panny Ludwiki z KoÊciuszkà”.

Chocia˝ odrzucenie przez arystokrat´ proÊby KoÊciuszki o r´k´ 
jego córki by∏o kluczowym momentem ˝ycia póêniejszego Naczelnika,
historycy ca∏kowicie ignorujà znaczenie tego faktu.

I wreszcie, tam, gdzie musia∏em dokonywaç wyboru, jakie êród∏a 
obdarzyç wi´kszym zaufaniem, wybiera∏em wspomnienia ludzi, którzy
znali KoÊciuszk´ osobiÊcie i widzieli go w akcji, przedk∏adajàc je nad 
relacje tych, którzy pisali o nim póêniej.
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I
Z∏amane serca i greccy bohaterowie

Odkryty lekki powóz p´dzi∏ co si∏ wyboistà drogà, miotajàc niemi-
∏osiernie dwojgiem pasa˝erów. By∏a ch∏odna jesienna noc niemal bez
gwiazd; w bladej poÊwiacie ksi´˝yca ods∏ania∏ si´ jedynie mglisty zarys
wioski le˝àcej w oddali. Dwoje uciekinierów pragn´∏o jak najszybciej
znaleêç ksi´dza, który udzieli∏by im Êlubu.1

Jednak nim zdo∏ali dotrzeç do najbli˝szych zabudowaƒ, zostali do-
Êcigni´ci przez kilku jeêdêców, którzy zmusili ich do zatrzymania si´ na
skraju drogi. Dwudziestodziewi´cioletni kapitan Tadeusz KoÊciuszko
zeskoczy∏ na ziemi´ i wyciàgnà∏ szabl´, gotowy do walki. Ten utalento-
wany absolwent Szko∏y Rycerskiej móg∏ bez trudu pokonaç dwóch albo
trzech podw∏adnych pana Sosnowskiego.2

Pasa˝erkà powozu by∏a córka Sosnowskiego, Ludwika. M∏oda ko-
bieta zdecydowa∏a si´ uciec z kapitanem, kiedy dowiedzia∏a si´, ˝e ojciec
postanowi∏ wydaç jà za ksi´cia Lubomirskiego, aby po∏àczyç dynastycz-
nymi wi´zami dwa rody magnackie. Wprawdzie jej ukochany tak˝e by∏
szlachcicem, ale jego rodzinny majàtek by∏ niewielki i obcià˝ony d∏uga-
mi, po cz´Êci dlatego, ˝e KoÊciuszkowie wyjàtkowo dobrze traktowali
ch∏opów paƒszczyênianych, którzy uprawiali ich pola. Tadeusz i Ludwi-
ka korzystali z wszystkich przywilejów swojego stanu, ale idealistycz-
nie sprzeciwiali si´ poddaƒstwu ch∏opów. Sosnowski, odrzucajàc proÊb´ 
KoÊciuszki o r´k´ córki, powiedzia∏: „Synogarlice nie dla wróbli, a córki
magnackie nie dla drobnych szlachetków!”3.
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Wyciàgajàc szabl´ w stron´ ludzi Sosnowskiego, KoÊciuszko za-
uwa˝y∏, ˝e w poÊcigu uczestniczy tak˝e ojciec jego ukochanej. Zamiast
wdaç si´ w potyczk´, w której móg∏by raniç go na oczach córki, KoÊ-
ciuszko opuÊci∏ broƒ. Kiedy wsuwa∏ jà do pochwy, s∏udzy Sosnowskiego
rzucili si´ na niego, w wyniku czego straci∏ przytomnoÊç.4 Wyciàgn´li
z powozu wyrywajàcà si´ Ludwik´ i zawieêli jà z powrotem do majàtku
ojca. Gdy kilka godzin póêniej KoÊciuszko odzyska∏ ÊwiadomoÊç, na
ziemi znalaz∏ bia∏à chusteczk´, którà Ludwika upuÊci∏a w zamieszaniu.
Podniós∏ si´, wetknà∏ ten kawa∏ek materia∏u do kieszeni i ruszy∏ pieszo
w d∏ugà drog´ do domu.5

Takà wersj´ wydarzeƒ przynosi legenda o nieudanej próbie ucieczki
z mi∏oÊcià jego ˝ycia. Historycy zastanawiajà si´, jak daleko KoÊciuszko
rzeczywiÊcie posunà∏ si´ w realizacji swoich planów porwania ukocha-
nej, jednak dysponujemy relacjami trzech osób, z trzech ró˝nych krajów,
które zna∏y KoÊciuszk´ i pozostawi∏y podobnà opowieÊç o jego próbie
ucieczki z Ludwikà.6

Dzia∏o si´ to jednego z dni póênego lata 1775 roku. WÊród z∏otych
∏anów wysokich zbó˝ widaç by∏o kapelusze ch∏opów Êcinajàcych kosami
dojrza∏e, ci´˝kie k∏osy. Wokó∏, jak okiem si´gnàç, na p∏askiej, przypo-
minajàcej preri´ równinie rozciàga∏y si´ rozleg∏e pola (s∏owo, od które-
go pochodzi nazwa kraju: Polska) pszenicy, ˝yta i chmielu.

Zach∏anni osiemnastowieczni w∏aÊciciele ziemscy bogacili si´ ci´˝kà
pracà i znojem ch∏opów uprawiajàcych te ˝yzne równiny. Mo˝now∏ad-
cy w trosce o swoje interesy stworzyli system polityczny, w którym 
sami wybierali króla i dyktowali mu warunki, na jakich mia∏ sprawowaç
w∏adz´ nad nimi i nad resztà spo∏eczeƒstwa.

Europejskie poddaƒstwo ch∏opów nie by∏o równie brutalne, jak
amerykaƒskie niewolnictwo, ale ch∏opa mo˝na by∏o kupiç i sprzedaç 
razem z ziemià, którà uprawia∏. Niepokornych karano ch∏ostà albo wie-
szano, jeÊli próbowali si´ buntowaç. Brytyjscy koloniÊci w Ameryce 
wykorzystywali niewolników do uprawy tytoniu, ry˝u, indygo, cukru
i bawe∏ny; polscy panowie bogacili si´ na pracy ch∏opów paƒszczyênia-
nych, rozwijajàc handel zbo˝em. Ich poddani ci´˝ko pracowali na polach
i ˝yli w skrajnym ubóstwie, podczas gdy wielcy w∏aÊciciele ziemscy 
obrastali w bogactwa. Ch∏opi byli zdani na ∏ask´ swoich panów feudal-
nych, takich jak Sosnowski, którzy mogli biç ich nawet za drobne uchy-
bienia.7
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W takim w∏aÊnie Êwiecie 12 lutego 1746 roku urodzi∏ si´ Tadeusz
KoÊciuszko.8 Dorasta∏ w majàtku Êredniej wielkoÊci, w którym uprawà
ziemi zajmowa∏o si´ trzydzieÊci jeden rodzin ch∏opskich. Jego ojciec,
Ludwik KoÊciuszko, by∏ zamo˝ny, ale nie bogaty.9

W wygodnym drewnianym dworze KoÊciuszków by∏y kominki
i piec kaflowy; matka KoÊciuszki, Tekla, na typowy niedzielny obiad
(przygotowywany przez s∏u˝b´) podawa∏a wieprzowe kotlety z gro-
chem, rosó∏ albo barszcz i kie∏bas´, do tego miód pitny i na specjalne
okazje kaw´. Ojciec Tadeusza ∏agodniej obchodzi∏ si´ ze swoimi podda-
nymi ni˝ wi´kszoÊç w∏aÊcicieli ziemskich i wpoi∏ swoim synom, Józe-
fowi i Tadeuszowi, oraz córkom, Annie i Katarzynie, ˝e ch∏opi pracujà
bardziej wydajnie, jeÊli sà traktowani sprawiedliwie i otrzymujà wi´k-
szy udzia∏ w owocach swojego wysi∏ku.10 Ludwik by∏ kochajàcym m´-
˝em i ojcem, a tak˝e w∏aÊcicielem ziemskim przekonanym, ˝e wszyscy
majà prawo do nadziei i szcz´Êcia.

Tadeusz, najm∏odsze dziecko w rodzinie, zdradza∏ wyraêne sk∏on-
noÊci do idealizmu i wzià∏ sobie filozofi´ ojca g∏´boko do serca. Bawi∏
si´ z ch∏opskimi dzieçmi i czasami zabiera∏ je do swojego ulubionego
miejsca, wielkiego g∏azu, skàd lubi∏, przykucnàwszy, oglàdaç otaczajà-
cy go Êwiat.11 Kiedy skoƒczy∏ dziewi´ç lat, wys∏ano go do katolickiego
kolegium w Lubieszowie, niedaleko Piƒska, prowadzonego przez ksi´˝y
z zakonu pijarów.

W szkole KoÊciuszko zetknà∏ si´ z nowym programem nauczania
autorstwa ksi´dza Stanis∏awa Konarskiego, najbardziej znany z pijarów,
którzy reformowali polski system szkolny w XVIII wieku. Wprowadzo-
ny przez nich plan zaj´ç obejmowa∏ mi´dzy innymi wyk∏ady na temat
teorii umowy spo∏ecznej sformu∏owanej przez brytyjskiego filozofa Joh-
na Locke’a, zgodnie z którà mieszkaƒcy kraju godzà si´ na sprawowanie
nad sobà rzàdów w zamian za to, ˝e w∏adza zapewnia im ∏ad i porzàdek
spo∏eczny.12 Polacy mieli ju˝ za sobà doÊwiadczenia w praktykowaniu
swojej w∏asnej formy demokracji, ale reformy edukacyjne ksi´dza Ko-
narskiego k∏ad∏y fundamenty pod polityczne oÊwiecenie w Polsce.

KoÊciuszko, pilnie ch∏onàcy nauki pijarów, by∏ zafascynowany
Êwiatem staro˝ytnych Greków i rzymskiego imperium. Zaczytywa∏ si´
w dzie∏ach Tacyta, Plutarcha i Arystydesa, a najwi´kszy zachwyt wzbu-
dzi∏a w nim biografia Timoleona, greckiego m´˝a stanu i wodza, który
uwolni∏ mieszkaƒców Sycylii od rzàdów tyranów, a nast´pnie od dykta-
tury Kartaginy. KoÊciuszko, starajàc si´ wyjaÊniç swój kult tego bohatera,
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powiedzia∏: „Obala∏ tyranów, powo∏ywa∏ do ˝ycia republiki i nigdy nie
˝àda∏ w∏adzy dla siebie”13.

Pod wp∏ywem wznios∏ych idei uczeƒ szko∏y pijarów czyni∏ porów-
nania mi´dzy Grecjà czasów Timoleona a Polskà podporzàdkowanà
carskiej Rosji, która wywiera∏a coraz wi´kszy wp∏yw na bieg wydarzeƒ
w Rzeczypospolitej. KoÊciuszko widzia∏ w dzia∏aniach Timoleona przy-
k∏ad tego, w jaki sposób mo˝na by uwolniç jego w∏asny kraj od rosyj-
skiej dominacji. DoÊç wczeÊnie uÊwiadomi∏ sobie, ˝e oparta na rolnic-
twie niesprawiedliwa struktura klasowa i gospodarka spo∏eczeƒstw 
europejskich umo˝liwiajà bogatym nieustanne bogacenie si´ dzi´ki 
wyzyskiwaniu ch∏opów. Dla KoÊciuszki istotà szcz´Êcia by∏a mo˝liwoÊç
decydowania o w∏asnym losie.

Skromny majàtek rodzinny KoÊciuszków znajdowa∏ si´ w powie-
cie brzeskim, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, unii Polski i Litwy,
które po∏àczy∏y si´ w XIV wieku, by broniç si´ przed obcymi najeêdê-
cami, takimi jak niemiecki zakon krzy˝acki. W czasach dzieciƒstwa
KoÊciuszki Polska by∏a królestwem, które s∏ab∏o coraz bardziej z powo-
du wtràcania si´ paƒstw oÊciennych w jego polityk´ wewn´trznà.

Rodzina KoÊciuszków nale˝a∏a do stanowiàcej dziesi´ç procent
polskiego spo∏eczeƒstwa warstwy – szlachty; jednak prawdziwe bogac-
two znajdowa∏o si´ w r´kach górnej cz´Êci tego stanu, obejmujàcej 
jeden procent najzamo˝niejszych w∏aÊcicieli ziemskich, którzy dla
ochrony w∏asnych interesów dynastycznych tworzyli niewielkie armie.
Ród Czartoryskich znany jako Familia mia∏ bliskie zwiàzki z Rosjana-
mi; Potoccy byli sprzymierzeni z Saksonià, nie stronili od kontaktów
z obcymi dworami litewscy Radziwi∏∏owie.

Zdecentralizowana w∏adza paƒstwowa oraz sprzyjajàce wewn´trz-
nym podzia∏om sojusze arystokratów destabilizowa∏y Polsk´ – uzna-
wa∏y panujàcy w Rzeczypospolitej zam´t. Kiedy w 1572 roku zmar∏
bezpotomnie ostatni król z dynastii Jagiellonów, polscy magnaci wpro-
wadzili monarchi´ elekcyjnà, tworzàc nowy system, w którym szlachta
wybiera∏a w∏adc´.

Polscy panowie wybrali na tron najpierw francuskiego ksi´cia
Henryka I Walezego, opatrujàc jednak swojà decyzj´ warunkiem, ˝e
podpisze on – obowiàzujàce tak˝e wszystkich przysz∏ych królów elek-
cyjnych – tak zwane artyku∏y henrykowskie. Zgodnie z ich postanowie-
niami monarchia mia∏a byç elekcyjna, a nie dziedziczna, natomiast król
mia∏ co dwa lata zwo∏ywaç sesj´ cia∏a ustawodawczego, Sejmu. Król nie
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móg∏ bez jego zgody wypowiedzieç wojny ani Êciàgaç podatków; obo-
wiàzywa∏y go równie˝ dodatkowe artyku∏y (pacta conventa), w których
przyrzeka∏, ˝e spe∏ni swoje obietnice z∏o˝one przed elekcjà.14

Zwolennicy „z∏otej wolnoÊci” wychwalali jej zalety, choçby wol-
noÊç wyznania, której król nie móg∏ nikogo pozbawiç. Polacy w wi´k-
szoÊci byli katolikami, jednak wyznawcy prawos∏awia, protestanci, ˝y-
dzi i muzu∏manie tak˝e mogli wznosiç cerkwie, synagogi i meczety oraz
praktykowaç swojà religi´ zgodnie z w∏asnymi zasadami. Królowie Pol-
ski udzielali schronienia starozakonnym przeÊladowanym w innych kra-
jach i hamowali zap´dy ksi´˝y, którzy pragn´li nawracaç ich na chrze-
Êcijaƒstwo. W rezultacie ˚ydzi t∏umnie nap∏ywali do Polski i stali si´
trzonem powstajàcej warstwy kupieckiej. Nie mieli prawa do posiada-
nia ziemi, ale mogli jà dzier˝awiç oraz prowadziç dzia∏alnoÊç gospodar-
czà. Zarzàdzali królewskà mennicà i skarbem, a tak˝e przyczynili si´ do
powstania systemu bankowego w Polsce. Na niektórych wczesnych pol-
skich monetach widniejà imiona polskich ksià˝àt wybite literami 
hebrajskiego alfabetu albo imiona ˝ydowskich mincerzy, takich jak
Abraham syn Izaaka Nagida.15 Katoliccy magnaci korzystali z us∏ug 
˝ydowskich bankierów i kupców w pomna˝aniu swojego majàtku
i rozwijaniu eksportu zbo˝a, dzi´ki czemu Polska sta∏a si´ spichlerzem
Europy. Wprawdzie sprzyja∏o to rozwojowi kultury ˝ydowskiej, ale pol-
ska szlachta powierza∏a ˚ydom tak˝e niewdzi´czne zadanie Êciàgania
podatków, ce∏ i procentów od po˝yczek i w ten sposób mog∏a ukrywaç
fakt, ˝e to ona wyzyskiwa∏a ch∏opów paƒszczyênianych.16

Na stra˝y tego wielokulturowego spo∏eczeƒstwa sta∏a rycerska
konnica, husaria; husarze, doskonali jeêdêcy, dzi´ki swoim niezwyk∏ym,
skrzydlatym zbrojom sprawiali wra˝enie istot nadprzyrodzonych, wi´c
budzili l´k w przeciwniku. Do pleców metalowego pancerza husarza
by∏y przymocowane skrzyd∏a – drewniana rama pokryta piórami or∏ów,
˝urawi i strusi. Na piersi jego zbroj´ zdobi∏y skóry lampartów, tygry-
sów, niedêwiedzi albo wilków; na g∏owie nosi∏ stalowy lub mosi´˝ny
he∏m. Jazda husarska strzeg∏a granic Rzeczypospolitej od Ba∏tyku po
Morze Czarne.

W Rzeczypospolitej mieszka∏a niewielka populacja wyznajàcych 
islam Tatarów, którzy pierwotnie przybywali na jej tereny z g∏´bi Azji
jako najeêdêcy, poczynajàc od XIII wieku. Ci konni koczownicy byli 
potomkami mongolskich wojowników D˝yngis-Chana, pili koƒskie
mleko zmieszane z krwià i jedli surowe mi´so, które trzymali pod swo-
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imi siod∏ami, aby siedzieç wygodnie i zmi´kczyç swoje steki. Husaria
zwyci´˝y∏a tatarskich wojowników i niektórzy z pokonanych otrzymali
prawo osiedlenia si´ w Polsce, gdzie mogli spokojnie praktykowaç swo-
jà sunnickà religi´.17

Husaria jeszcze raz zmierzy∏a si´ z muzu∏manami pod koniec XVII
wieku, gdy cesarstwo otomaƒskie panowa∏o nad Grecjà, Ba∏kanami, 
terenami W´gier i wi´kszoÊcià ziem austriackich. Wojska wielkiego 
wezyra Kara Mustafy Paszy obleg∏y Wiedeƒ; zwyci´stwo da∏o by im ca∏-
kowite panowanie nad Dunajem, handlowymi wrotami do Europy.
W∏adcy Cesarstwa Habsburskiego, nie mogàc sami odeprzeç muzu∏ma-
nów, poprosili króla Jana Sobieskiego o pomoc w walce z Turkami
i przys∏anie husarii.

Husaria Sobieskiego stan´∏a na czele wojsk, które w 1683 roku roz-
bi∏y Turków pod Wiedniem. Sobieskiego wys∏awiano jako zbawc´ 
Europy, który uratowa∏ Êwiat chrzeÊcijaƒski od muzu∏maƒskiego najaz-
du. Jednak po Êmierci Sobieskiego w 1696 roku Polska przesta∏a liczyç
si´ w Europie. Pojawi∏o si´ trzech kandydatów do polskiego tronu: syn
Sobieskiego, Jakub, francuski ksià˝´ Franciszek Conti oraz Fryderyk
August Wettin z Saksonii. August nie zosta∏ wybrany na króla podczas
elekcji; pospieszy∏ do Polski i przy wsparciu Austrii i Rosji og∏osi∏ si´
królem, zapoczàtkowujàc panowanie saskiej dynastii na tronie polskim.

Zamiast wspieraç reformy w kraju, polscy magnaci zadowalali si´
konszachtami i przyjmowaniem ∏apówek od wys∏anników obcych 
dworów, które wtràca∏y si´ w sprawy Polski. Rezultatem takiej polityki
by∏ post´pujàcy chaos; zach∏anni oligarchowie przyczyniali si´ do upad-
ku kraju, a robili to pod has∏em „za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj 
pasa”18.

Sascy w∏adcy wywieêli polski skarb do Drezna; w sejmie trwa∏y
waÊnie mi´dzy frakcjami magnackimi, przyczyniajàc si´ do nagminne-
go uciekania si´ do liberum veto. Zgodnie z tym zwyczajem ka˝dy 
pose∏ móg∏ zablokowaç uchwalenie dowolnego prawa, wnoszàc w cza-
sie obrad protest. Sprzyja∏o to interesom zagranicznych mocarstw, 
które pragn´∏y utrwaliç ustrój w Polsce.19

Na ˝ycie KoÊciuszki w tej epoce chaosu ogromny wp∏yw wywar∏y
poczynania pewnego m∏odego polskiego hrabiego, który w latach pi´ç-
dziesiàtych XVIII wieku wyruszy∏ za granic´ w poszukiwaniu przygód.
Stanis∏aw Poniatowski, syn tak˝e Stanis∏awa, kasztelana krakowskiego
i Konstancji z Czartoryskich, przez kilka lat przebywa∏ w Berlinie,
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Wiedniu, Pary˝u i Londynie, po czym zjawi∏ si´ w Sankt Petersburgu,
gdzie zosta∏ sekretarzem brytyjskiego ambasadora, sir Charlesa Han-
bury-Williamsa. Czarujàcy hrabia, który potrafi∏ cytowaç z pami´ci
Szekspira sta∏ si´ popularnà postacià w towarzyskich kr´gach rosyjskiej
stolicy.

Podczas jednego z dworskich balów Poniatowski zwróci∏ na siebie
uwag´ wielkiej ksi´˝ny Zofii Augusty Fryderyki.20 Pochodzi∏a ona z Nie-
miec, a przyby∏a na dwór rosyjski, ˝eby poÊlubiç naiwnego i niedoj-
rza∏ego dziedzica rosyjskiego tronu, ksi´cia Piotra. Przez pierwszy rok
ma∏˝eƒstwa obydwoje pozostawali sobie wierni, po czym ksi´˝n´ po-
ch∏on´∏o bujne ˝ycie erotyczne z kolejnymi kochankami, nazwanymi na
dworze petersburskim jej „faworytami”.

Kawaler d’Eon, przebierajàcy si´ w kobiece szatki szpieg króla
Francji Ludwika XV na dworze rosyjskim, pisa∏:

Wielka Ksi´˝na jest osobà uczuciowà, nami´tnà, ˝arliwà; jej spojrzenie
przywodzi na myÊl oczy dzikiej bestii. Czo∏o nosi wysoko i jeÊli si´ nie
myl´, snuje dalekosi´˝ne, straszliwe plany. Potrafi byç urocza, ale kiedy
si´ do mnie zbli˝a, odruchowo si´ cofam. Budzi we mnie przera˝enie.21

Autor innej relacji przyrównywa∏ wielkà ksi´˝n´ do drapie˝nika
o spojrzeniu „skupionym i szklistym, niczym spojrzenie dzikiej bestii
tropiàcej swojà ofiar´”22.

Hanbury-Williams zauwa˝y∏, ˝e Zofii spodoba∏ si´ jego blond se-
kretarz o orzechowych oczach, i postanowi∏ skojarzyç t´ par´ z myÊlà
o korzyÊciach, jakie mog∏oby to przynieÊç interesom Wielkiej Brytanii.

Pewnej zimnej grudniowej nocy 1755 roku polski hrabia opuÊci∏
swój apartament i w towarzystwie Lwa Naryszkina, rosyjskiego szlach-
cica, podkomorzego wielkiej ksi´˝ny, podjecha∏ saniami do tylnego 
wejÊcia do Pa∏acu Zimowego; Naryszkin przeprowadzi∏ Poniatowskie-
go obok stra˝y na sekretne spotkanie.23 Dwudziestotrzyletnia ksi´˝na
by∏a wysoka i szczup∏a, mia∏a czarne w∏osy, jasnà karnacj´ i zaró˝owio-
ne policzki. Uskar˝a∏a si´, ˝e podczas surowych rosyjskich zim ca∏a 
dr´twieje, a twarz robi jej si´ „fioletowa jak Êliwka”24. Jednak w g∏´bi,
pod tà maskà delikatnoÊci, kry∏a si´ istota o nami´tnym temperamen-
cie seksualnym.

Zaufany Zofii, Naryszkin, miauczàc jak kot, da∏ znak u wejÊcia do
jej sypialni i czeka∏ na wypowiedzianà szeptem odpowiedê, ˝e droga
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wolna. Dwudziestotrzyletni Poniatowski zosta∏ wprowadzony do kró-
lewskich komnat, dr˝àc na myÊl o lodowatym rosyjskim wi´zieniu, 
jakie czeka∏oby go niechybnie, gdyby zosta∏ przy∏apany. Poniatowski
wspomina∏ w swoich pami´tnikach, ˝e widok Zofii w prostej bia∏ej suk-
ni ozdobionej koronkà i ró˝owymi wstà˝kami by∏ tak pociàgajàcy, ˝e,
jak pisa∏: „W owej chwili zapomnia∏em, ˝e jest na Êwiecie Syberia”25.

Poniatowski przez wiele nocy przemierza∏ incognito korytarze Pa-
∏acu Zimowego w Sankt Petersburgu, by ukradkiem spotkaç si´ z wiel-
kà ksi´˝nà. Zofia pisa∏a póêniej w swoich wspomnieniach: „Hrabia 
Poniatowski, wychodzàc, k∏ad∏ zazwyczaj jasnà peruk´ i p∏aszcz, a gdy
stra˝ pyta∏a: «Kto idzie?», odpowiada∏: «Muzykant wielkiego ksi´cia»”26.

Poniatowski bywa∏ u Zofii tak cz´sto, ˝e jej piesek w koƒcu zdra-
dzi∏ ∏àczàcy ich zwiàzek, gdy jeden z jej goÊci zauwa˝y∏, jak radoÊnie
powita∏ Poniatowskiego. Przyjaciel Polaka, szwedzki hrabia Horn, 
powiedzia∏ mu wtedy:

Mój przyjacielu, nie ma nic niebezpieczniejszego ni˝ ma∏y bonoƒczyk;
kobietom, które kocha∏em, zawsze ofiarowywa∏em przede wszystkim
ma∏ego bonoƒczyka, by mnie uÊwiadamia∏, czy przypadkiem ktoÊ nie jest
tam w wi´kszych ni˝ ja ∏askach. Jest to zasada pewna i wypróbowana.
Widzia∏ pan, ˝e pies omal mnie nie ugryz∏, bo mnie nie zna, gdy tymcza-
sem ujrzawszy pana, nie wiedzia∏, co poczàç z radoÊci, poniewa˝ oczywi-
ste jest, ˝e widzi pana nie po raz pierwszy.27

Poniatowski zakocha∏ si´ w Zofii bez pami´ci; w swoich wspo-
mnieniach pisa∏, ˝e mia∏a najbardziej niebieskie, najweselsze oczy na
Êwiecie, które potrafi∏y podbiç ka˝dego, kto znalaz∏ si´ w jej otoczeniu;
mia∏a tak˝e, jak pisa∏, „usta wo∏ajàce o poca∏unek”28.

Ich romans by∏ jednym z najbardziej politycznie nacechowanych –
seksualnych zwiàzków w historii. Poniatowski wyjecha∏ do kraju, po
czym wróci∏ do Rosji jako ambasador Rzeczypospolitej na dworze 
carskim. Kontynuowa∏ swój romans z wielkà ksi´˝nà i pisa∏: „Takà by-
∏a pani, która sta∏a si´ w∏adczynià moich losów”29.

W sypialni dwojga kochanków przesàdzi∏o si´ tak˝e przeznaczenie
Polski. Zmys∏owa ksi´˝na w koƒcu znudzi∏a si´ Poniatowskim, który
wróci∏ do ojczyzny. Ukrywa∏a swoje romanse a˝ do chwili, gdy ksià˝´
Piotr zosta∏ carem. Nowy monarcha mia∏ dosyç poczynaƒ swojej ˝ony,
zginà∏ jednak zamordowany w zamachu stanu dokonanym przez jej
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stronników, którzy osadzili jà na tronie jako caryc´. Do historii przesz∏a
jako Katarzyna Wielka i od tej pory nie kry∏a si´ ju˝ ze swoimi mi∏osny-
mi zwiàzkami w cieniu pa∏acowych komnat.

Katarzyna kontynuowa∏a ekspansywnà polityk´ Rosji zainicjowa-
nà wiele lat wczeÊniej przez Iwana Groênego. Miesiàc po wstàpieniu na
tron pisa∏a do Poniatowskiego: „Wysy∏am niezw∏ocznie do Polski hra-
biego Keyserlinga, by uczyni∏ pana królem po Êmierci obecnie panujà-
cego”30.

W chwili gdy w 1763 roku zmar∏ ostatni król z dynastii Wettinów,
Polacy mieli ju˝ dosyç mieszania si´ obcych w ich polityk´. Oligarcho-
wie porozumieli si´ w sprawie osadzenia na tronie Polaka. G∏ównym
kandydatem by∏ kuzyn Poniatowskiego ze strony matki, ksià˝´ Adam
Kazimierz Czartoryski, cz∏owiek o renesansowych zainteresowaniach,
który zna∏ osiemnaÊcie j´zyków i podró˝owa∏ po ca∏ej Europie, prowa-
dzàc badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, literatury, historii, 
polityki, dziejów wojskowoÊci i sztuki. Niech´tnie jednak myÊla∏ o w∏o-
˝eniu korony i wola∏ pozostaç przy swoich zainteresowaniach intelek-
tualnych. Z czasem KoÊciuszko b´dzie bra∏ udzia∏ w politycznej roz-
grywce mi´dzy Poniatowskim a ksi´ciem Czartoryskim.

Uciekajàc si´ do zawi∏ych intryg, Katarzyna potajemnie porozu-
mia∏a si´ z polskimi arystokratami w kwestii osadzenia na tronie
w Warszawie swojego by∏ego i wcià˝ zafascynowanego nià kochanka,
dzi´ki czemu mog∏aby wp∏ywaç na polskà polityk´ z Pa∏acu Zimowego
w Sankt Petersburgu. Aby mieç pewnoÊç, ˝e wybory przebiegnà po jej
myÊli, Katarzyna wys∏a∏a do Polski szeÊçdziesi´ciotysi´cznà armi´, któ-
ra stacjonowa∏a w lasach otaczajàcych pole elekcyjne pod Warszawà,
gdzie zgromadzili si´ przedstawiciele polskiej szlachty, ˝eby oddaç g∏os
na swojego monarch´. Pod okiem rosyjskich wojsk Polacy wybrali na
króla Poniatowskiego. Rzàdzi∏ odtàd jako Stanis∏aw August.

Caryca jako swojego ambasadora wys∏a∏a do Warszawy kolejnego
ze swoich „faworytów”, ksi´cia Niko∏aja Repnina, polecajàc mu, ˝eby
mia∏ Stanis∏awa Augusta na oku. Jednak jej by∏y kochanek wyniesiony
do najwy˝szej godnoÊci nie odgrywa∏ roli marionetki tak potulnie, jak
Katarzyna sobie to wyobra˝a∏a, zw∏aszcza kiedy jasno da∏a mu do zro-
zumienia, ˝e ich romans si´ zakoƒczy∏. T́ skniàc wcià˝ za carycà, odrzu-
cony król ruszy∏ na seksualne ∏owy w salonach Warszawy, dbajàc o to,
˝eby jego ∏o˝e nigdy nie by∏o zimne. Pod rzàdami Stanis∏awa Augusta
stolica Polski sta∏a si´ miastem wystawnych przyj´ç; niezmo˝ony w mi-
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∏osnych podbojach monarcha oddawa∏ si´ swoim fantazjom, urzàdzajàc
w zamku i w pobliskich rezydencjach komnaty dla arystokratek, akto-
rek oraz kobiet ni˝szego stanu.31

Pa∏acowa gra w zamian´ kochanków przyj´∏a dziwny obrót, gdy
ksià˝´ Czartoryski, poch∏oni´ty przez w∏asne romanse, popchnà∏ w ra-
miona króla swojà ˝on´, ksi´˝n´ Izabel´. Wzorujàc si´ na uprawianej
przez Katarzyn´ Wielkà sypialnianej polityce, Stanis∏aw August trakto-
wa∏ osoby p∏ci przeciwnej jako pionki w politycznych rozgrywkach.
Namówi∏ ksi´˝n´ Izabel´, ˝eby uwiod∏a ambasadora Repnina i postara-
∏a si´ nak∏oniç go do wykorzystania swoich wp∏ywów u imperatorowej
w interesie Rzeczypospolitej; Poniatowskiemu zale˝a∏o na tym, ˝eby 
caryca prowadzi∏a innà polityk´ wobec Polski i pozwoli∏a Polakom
zmieniç obowiàzujàce w niej prawa i rozbudowaç armi´. Ksi´˝na, pa-
triotka, zrobi∏a to dla swojej ojczyzny.

Król nie by∏ jedynym Polakiem, który prze˝y∏ seksualne przebu-
dzenie wraz z pojawieniem si´ w Warszawie idei libertynizmu, francu-
skich opowieÊci o l’amour i zyskujàcego coraz wi´kszà popularnoÊç
w stolicy erotycznego teatru.32 Elita organizowa∏a pikantne bale kostiu-
mowe i zmys∏owe zabawy w Ogrodzie Saskim, niedaleko królewskiego
zamku, które skusi∏y do udzia∏u w nocnych ekscesach stanis∏awowskiej
Warszawy legendarnego weneckiego uwodziciela, Giacomo Casanov´.
W swoich wspomnieniach Casanova pisa∏: „Karnawa∏ by∏ Êwietny. 
Zda∏o si´, ˝e przyjezdni ze wszystkich kraƒców Europy zeszli si´ tutaj
po to tylko, by ujrzeç szcz´Êliwego cz∏owieka, który tak zupe∏nie wbrew
oczekiwaniu, tylko dzi´ki kaprysowi losu, zosta∏ królem”33.

S∏awny uwodziciel Êwietnie si´ bawi∏ w Polsce i korzysta∏ ze
wszystkich przywilejów, jakie dawa∏o mu feudalne spo∏eczeƒstwo. 
Ubodzy ch∏opi paƒszczyêniani musieli nie tylko niewolniczo pracowaç na
polach, ale tak˝e znosiç zniewa˝anie ich rodzin. W Europie wcià˝ po-
wszechnie praktykowano odra˝ajàce droit de seigneur, prawo pierwszej
nocy, przys∏ugujàce w∏aÊcicielom ziemskim. Odwiedzajàc jeden z pa∏a-
ców Czartoryskiego, Casanova zapisa∏: „Pewnego dnia wesz∏a do mego
pokoju ∏adna dziewczyna wiejska. Znalaz∏em jà zupe∏nie pod∏ug swego
gustu, a nie umiejàc po polsku, stara∏em si´ gestami wyt∏umaczyç to,
czego nie mog∏em jej powiedzieç. Pocz´∏a si´ broniç i narobi∏a przy tym
takiego krzyku, ˝e nadszed∏ burgrabia”. Burgrabia ze spokojem powie-
dzia∏ Casanovie: „Dlaczego waszmoÊç nie zmierza prostà drogà, skoro
dziewczyna si´ podoba?”. Na pytanie Casanovy, „có˝ to za droga”, 
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burgrabia odpar∏: „Jej ojciec jest tutaj. Pomów waszmoÊç z nim i dojdê
do zgody po dobremu”. PoÊrednik zaproponowa∏ cen´ w wysokoÊci
pi´çdziesi´ciu z∏otych, na co Casanova odpar∏: „˚artujesz waÊç. JeÊli
jest jeszcze nietkni´ta, dam sto z∏otych, ale pod warunkiem, ˝e b´dzie
powolna jak jagni´”. Casanova zap∏aci∏ ojcu dziewczyny ustalonà sum´,
ale niedosz∏a seksualna niewolnica nie mia∏a ochoty podporzàdkowaç
si´ opresji; jak zapisa∏ wenecjanin, „czmychn´∏a biedna owieczka, jak-
by jà Êcigano batem”34.

Obok zaspokajania zmys∏owych zachcianek swojego dworu Stani-
s∏aw August interesowa∏ si´ stanem oÊwiaty i zaprasza∏ do Warszawy 
zagranicznych artystów i uczonych, aby pobudziç odrodzenie tamtejsze-
go ˝ycia umys∏owego. W∏oscy malarze, tacy jak Marcello Bacciarelli
i siostrzeniec Canaletta, Bernardo Bellotto, ukazywali na swoich p∏ót-
nach sceny przedstawiajàce warszawskie pa∏ace i koÊcio∏y.

Król, pragnàc przywróciç chwa∏´ polskiej husarii, za∏o˝y∏ wojsko-
wà akademi´, Szko∏´ Rycerskà, która mia∏a kszta∏ciç nowe pokolenie
oficerów, zaszczepiajàc mu rycerski kodeks i patriotyzm. Zadanie opra-
cowania programu nauczania oraz stanowisko komendanta nowej aka-
demii wojskowej Stanis∏aw August powierzy∏ swojemu kuzynowi,
wszechstronnie wykszta∏conemu ksi´ciu Czartoryskiemu. Król i ksià˝´
zacz´li w ca∏ym kraju poszukiwaç do swojej uczelni inteligentnych 
i patriotycznie nastawionych kadetów.

Kiedy rozesz∏a si´ wieÊç, ˝e w Polsce powsta∏a nowa szko∏a woj-
skowa, w Warszawie pojawi∏a si´ kolejna barwna postaç, brytyjski 
pu∏kownik Charles Lee. Ten ˝àdny przygód oficer mieszka∏ w amery-
kaƒskich koloniach i walczy∏ z Francuzami podczas amerykaƒskiej 
ods∏ony wojny siedmioletniej. Wtedy zosta∏ cz∏onkiem plemienia Mo-
hawków, o˝eni∏ si´ z córkà wodza szczepu, Senecà, i jako wojownik
przyjà∏ imi´ Ounewaterika, co znaczy „wrzàca woda” albo „duch, któ-
ry nigdy nie Êpi”35.

Po powrocie do Londynu Lee bez powodzenia ubiega∏ si´ o stanowi-
sko genera∏a w armii Jerzego III, po czym w poszukiwaniu nowych do-
Êwiadczeƒ zaciàgnà∏ si´ na s∏u˝b´ u polskiego króla. Poniewa˝ Polacy nie
mogli rozbudowywaç swojej armii, Lee zgodzi∏ si´ objàç stanowisko 
adiutanta Stanis∏awa Augusta. Od 1764 roku przez kilka lat s∏u˝y∏ na
dworze w Warszawie. Otrzyma∏ prawo zasiadania przy królewskim stole
oraz apartament w pa∏acu ksi´cia Czartoryskiego. Stanis∏aw August wy-
war∏ na nim tak wielkie wra˝enie, ˝e w liÊcie do domu Anglik poprosi∏,
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aby przys∏ano mu do Warszawy cennà pamiàtk´, rapier nale˝àcy niegdyÊ
do Olivera Cromwella, gdy˝ pragnà∏ sprezentowaç go królowi Polski.36

Po powrocie Charlesa Lee do Londynu okaza∏o si´, ˝e król Jerzy III
nadal uwa˝a jego zagraniczne doÊwiadczenie i spo∏eczny status za nie-
wystarczajàce do uzyskania promocji w armii brytyjskiej. Rozczarowa-
ny Lee tu˝ przed wybuchem amerykaƒskiej rewolucji ponownie po˝e-
glowa∏ do kolonii, zaciàgnà∏ si´ w szeregi Armii Kontynentalnej i osta-
tecznie dos∏u˝y∏ si´ stanowiska genera∏a.

Podobnie jak Lee, Stanis∏aw August tak˝e by∏ niezadowolony z zakre-
su swojej w∏adzy. Na pozór mog∏o si´ wydawaç, ˝e to polski monarcha
sprawuje rzàdy w kraju, ale w rzeczywistoÊci by∏o inaczej: Polskà 
rzàdzi∏y rody magnackie, KoÊció∏ katolicki, a nie reformatorzy poli-
tyczni o idealistycznych poglàdach, karty zaÊ rozdawa∏ rosyjski amba-
sador, ksià˝´ Repnin.

Podczas gdy najbogatsi arystokraci weso∏o ˝yli w Warszawie, resz-
ta spo∏eczeƒstwa biedowa∏a. Rodzina KoÊciuszków nale˝a∏a do tej cz´-
Êci szlachty, która prze˝ywa∏a k∏opoty finansowe. Trudne do wymówie-
nia w j´zyku angielskim nazwisko KoÊciuszko pochodzi od imienia
Konstanty, które z czasem przekszta∏ci∏o si´ w zdrobnienie Kostiuszko.
KoÊciuszkowie mieli korzenie litewsko-bia∏oruskie, mówili jednak po
polsku i uto˝samiali si´ z polskà kulturà, niczym nie ró˝niàc si´ od 
polskiej szlachty. Za swojà s∏u˝b´ otrzymali w 1509 roku od króla szla-
chectwo i zostali przyj´ci do herbu Roch; póêniej dostali wioski Mere-
czowszczyzna i Siechnowicze.37

Ludwik KoÊciuszko by∏ miecznikiem brzeskim i nosi∏ honorowy ty-
tu∏ pu∏kownika.38 Ale w po∏owie XVIII wieku dawne polskie zwyci´stwa
wyblak∏y i szlachta jedynie z rzadka, z okazji uroczystych Êwiàt wycià-
ga∏a pokryte kurzem zbroje i broƒ – tak jakby podczas wspó∏czesnych 
inscenizacji historycznych – i przebiera∏a si´ do paradnej kawalkady.39

Te prawie teatralne wyst´py i celebracje wojennej tradycji oddzia∏y-
wa∏y na wyobraêni´ Tadeusza KoÊciuszki i pozwala∏y mu marzyç
o wstàpieniu do wojska.

Po Êmierci ojca KoÊciuszko z powodu trudnoÊci finansowych rodziny
musia∏ zrezygnowaç ze szko∏y pijarów oraz studiów nad staro˝ytnà Gre-
cjà i wróciç do rodzinnego majàtku, aby kontynuowaç nauk´ w domu.

Matka KoÊciuszki, Tekla, z domu Ratomska, po Êmierci m´˝a prze-
j´∏a gospodarstwo. Jej podlegali ch∏opi w majàtku KoÊciuszków, który
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obejmowa∏ kilka wiosek, i musia∏a czuwaç nad tym, aby z posiadanych
dóbr, sadów, ogrodów warzywnych, pól pszenicy, piekarni, s∏odowni, si-
losów zbo˝owych, mleczarni, gdzie wyrabiano sery, kurników, chlewów,
stajni z koƒmi i obór pe∏nych krów osiàgnàç jak najwy˝szy dochód40.

Poniewa˝ niemal ca∏y rodzinny majàtek mia∏ odziedziczyç jej naj-
starszy syn, Tekla dopilnowa∏a, aby m∏odszy kontynuowa∏ nauk´ z po-
mocà wuja oraz pewnego ksi´dza, przyjaciela rodziny. KoÊciuszko wy-
ró˝nia∏ si´ w geometrii i rysunku, a jego artystyczne talenty dostrzegli
ju˝ ksi´˝a w szkole pijarów.

KoÊciuszko mia∏ osiemnaÊcie lat, gdy Stanis∏aw August Poniatow-
ski wstàpi∏ na tron Polski. Mieszka∏ z dala od rozkwitajàcej kulturalnie
stolicy, ale otrzyma∏ swojà ˝yciowà szans´, gdy dowiedzia∏ si´, ˝e ksià˝´
Czartoryski poszukuje utalentowanych rekrutów do królewskiej Szko∏y
Rycerskiej. Ksi´˝a i cz∏onkowie miejscowej szlachty zarekomendowali
KoÊciuszk´, a ksià˝´ Czartoryski ufundowa∏ stypendium umo˝liwiajàce
jego wyjazd do Warszawy – KoÊciuszko rozpoczà∏ wi´c nauk´ w akade-
mii wojskowej.

Kosmopolita Czartoryski, wykorzystujàc swoje zagraniczne kon-
takty, zatrudni∏ jako wyk∏adowców akademii utalentowanych nauczy-
cieli, takich jak s∏awny prawnik z Oxfordu John Lind, francuski znaw-
ca taktyki wojskowej Le Roy de Bosroger oraz pruscy eksperci wojsko-
wi, Friedrich Gunther i Antoni Leopold Oelsnitz. Oelsnitz prowadzi∏
wyk∏ady na temat staro˝ytnego traktatu poÊwi´conego wojnom Rzy-
mu, napisanego, kiedy cesarstwo rzymskie chyli∏o si´ ku upadkowi,
przez Flaviusa Vegetiusa Renatusa. Ksià˝ka stanowi∏a podr´cznik musz-
try wojskowej, logistyki i zaopatrzenia armii.

Mimo ˝e dwieÊcie lat wczeÊniej KoÊció∏ katolicki pot´pi∏ jako here-
zj´ teori´ heliocentrycznà, sformu∏owanà przez astronoma Miko∏aja
Kopernika, Czartoryski wymaga∏ od kadetów wiedzy przyrodniczej;
kupi∏ wi´c w Wielkiej Brytanii „machin´ planetarnà”, która obrazowa-
∏a, w jaki sposób planety krà˝à wokó∏ S∏oƒca.41

KoÊciuszko tak bardzo pali∏ si´ do nauki, ˝e nim po∏o˝y∏ si´ spaç,
przywiàzywa∏ sobie sznurek do r´ki, jego drugi koniec k∏ad∏ na koryta-
rzu i prosi∏ stra˝nika, aby pociàgnà∏ za sznurek i obudzi∏ go podczas
swojego obchodu o trzeciej w nocy.42 KoÊciuszko nie tylko ucz´szcza∏ na
wyk∏ady o budowie fortów i z dziedziny topografii, lecz tak˝e geografii
praktycznej, dzi´ki której uczy∏ si´ sporzàdzaç mapy, trygonometrii, 
rysunku i in˝ynierii.
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Ambitny kadet akademii narzuci∏ sobie dyscyplin´ cia∏a i umys∏u,
pragnàc staç si´ husarzem w typie wojowników Sobieskiego. Tak gorli-
wie çwiczy∏ si´ z kolegami w sztuce szermierczej, ˝e zdarza∏o im si´ 
raniç do krwi. Chocia˝ KoÊciuszko by∏ jednym z najbardziej sprawnych
fizycznie uczniów akademii, nie próbowa∏ terroryzowaç s∏abszych i jako
cz∏owiek niek∏ótliwy i sympatyczny nale˝a∏ do najpopularniejszych 
kadetów. Uczy∏ si´ z równym zapa∏em. Tematem jednego z wyk∏adów
by∏ szwedzki król Karol XII, zr´czny taktyk, który dzi´ki swoim sukce-
som w walce z rosyjskimi wojskami Piotra Wielkiego sta∏ si´ popular-
nym wzorcem osobowym dla korpusu kadetów. Fizyczna wytrzyma∏oÊç
KoÊciuszki i uto˝samianie si´ ze skandynawskim wodzem sprawi∏y, ˝e
koledzy nadali mu przydomek „Szwed”.43

Kiedy pewien nad´ty wojewoda obrazi∏ kadeta podczas przyj´cia
w Warszawie, koledzy wybrali w∏aÊnie „Szweda”, ˝eby uda∏ si´ z misjà na
zamek królewski i uratowa∏ ich honor, informujàc monarch´ o zniewa-
dze. KoÊciuszko okaza∏ si´ tak przekonujàcy, ˝e Stanis∏aw August poleci∏
aroganckiemu senatorowi przeprosiç kadetów. KoÊciuszko zrobi∏ wielkie
wra˝enie na królu i otrzyma∏ polecenie, aby od czasu do czasu stawia∏ si´
na zamku i sk∏ada∏ raport z post´pów w nauce studentów akademii.

Wizyta w pa∏acu królewskim rozbudzi∏a w KoÊciuszce marzenia
o s∏awie. Szko∏a Rycerska dba∏a o zaspokajanie intelektualnych, ducho-
wych oraz fizycznych potrzeb przysz∏ych dowódców wojskowych, co
w libertyƒskiej atmosferze epoki stanis∏awowskiej oznacza∏o tak˝e
przyzwolenie na zaspokajanie pragnieƒ seksualnych. W czasach, gdy
w sztuce dominowa∏y wszechobecne motywy erotyczne, kadeci dobrze
si´ bawili, cz´sto na tych samych rozpustnych balach i przyj´ciach, co
arystokracja.44 Nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e w stolicy nie brakowa∏o dam
lekkich obyczajów.

Podczas gdy na u˝ytek opinii publicznej Stanis∏aw August odgrywa∏ ro-
l´ amanta lojalnego wobec Katarzyny Wielkiej, za kulisami próbowa∏
zbudowaç infrastruktur´ politycznà, która pozwoli∏aby mu na sprzeciw
wobec dominacji rosyjskiej. Czujàc jednak stale na karku oddech ksi´-
cia Repnina, rosyjskiego ambasadora provocateur, Stanis∏aw August
musia∏ dzia∏aç ostro˝nie.

Cz´Êç polskiej szlachty nie dostrzega∏a jednak tego patriotycznego
aspektu poczynaƒ monarchy i widzia∏a w nim jedynie marionetk´ rosyj-
skiej carycy. Grupa przeciwników polityki Stanis∏awa Augusta 29 lutego
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1768 roku spotka∏a si´ w miasteczku Bar, na Podolu, i zawiàza∏a konfe-
deracj´ zbrojnà. Na czele konfederatów barskich stanà∏ szlachcic Józef
Pu∏aski, a jego syn, Kazimierz, poprowadzi∏ kawaleri´ konfederatów do
walki z Rosjanami, i dzi´ki paru potyczkom konfederaci opanowali kil-
ka prowincji na po∏udniu Polski.

Król Francji Ludwik XV, aby wesprzeç konfederatów, wys∏a∏ do
Polski swojego szpiega Charles’a Fran˜ois Dumourieza; Austria pozwo-
li∏a buntownikom korzystaç ze swojego terytorium. Król Stanis∏aw po-
dziela∏ postulaty konfederatów i zastanawia∏ si´ nad zawarciem z nimi
pokoju, a nawet nad przy∏àczeniem si´ do nich. Jednak Dumouriez po-
t´pi∏ go jako tyrana i zdrajc´.45

Wybuch∏a wojna domowa i Polacy musieli wybieraç, po której
stronie stanà. KoÊciuszko w tym czasie dos∏u˝y∏ si´ rangi porucznika
i w Szkole Rycerskiej uzyska∏ stanowisko instruktora, dzi´ki czemu ze
wzgl´du na swoje zdolnoÊci matematyczne oraz umiej´tnoÊç dok∏adne-
go okreÊlania zasi´gu i linii ognia dzia∏ wkrótce awansowa∏ na kapitana
artylerii.

Kiedy rozgorza∏y walki, KoÊciuszko stanà∏ przed trudnym wybo-
rem: przy∏àczyç si´ do konfederatów Pu∏askiego, którzy pragn´li obaliç
króla i wyp´dziç Rosjan z kraju, czy opowiedzieç si´ po stronie swoich
patronów, monarchy i rodu Czartoryskich, sprzyjajàcych strategii stop-
niowego wyzwalania si´ spod rosyjskiej kurateli. W obu przypadkach
musia∏by walczyç ze swymi rodakami w przegranej sprawie. Uznawszy,
˝e król prawdziwie troszczy si´ o dobro Polski, KoÊciuszko i jego przy-
jaciel, kapitan Józef Or∏owski, nie dokonali dramatycznego wyboru,
przyjmujàc propozycj´ stypendium na dalsze studia w Pary˝u.

Jesienià 1769 roku KoÊciuszko i Or∏owski przybyli do stolicy Fran-
cji; zatrzymali si´ w Hotel Luxembourg, po czym zapisali do królew-
skiej akademii malarstwa i rzeêby. Jednak tak naprawd´ zamierzali roz-
wijaç umiej´tnoÊci wojskowe, tyle ˝e jako cudzoziemcy nie mogli ofi-
cjalnie wstàpiç do École Militaire ani do akademii in˝ynierii wojskowej
w Mézi¯res, zwrócili si´ wi´c do profesorów ze szkó∏ wojskowych, aby
uczyli ich prywatnie.

KoÊciuszko zapozna∏ si´ z teoriami strategii wojennej marsza∏ka
Sébastiena Le Prestre de Vaubana, g∏ównego europejskiego autorytetu
w dziedzinie budowy i oblegania fortów. Studiowa∏ tak˝e architektur´
u Jeana-Rodolphe’a Perroneta, in˝yniera, który wznosi∏ najpi´kniejsze
mosty, drogi i gmachy w Pary˝u.46 Kiedy nie mia∏ wyk∏adów, sp´dza∏
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czas w kawiarniach, gdzie przy kawie nasiàka∏ ideami politycznymi,
które kipia∏y w burzliwej atmosferze francuskiego ˝ycia intelektualne-
go tu˝ przed rewolucjà.47 Czyta∏ dzie∏a Monteskiusza, Woltera i Jana Ja-
kuba Rousseau; wielkie wra˝enie wywar∏a na KoÊciuszce zw∏aszcza
przedstawiona przez Rousseau idea umowy spo∏ecznej jako kontraktu
mi´dzy rzàdem a ludem.

Jednak najwi´kszy wp∏yw na jego ˝ycie mia∏a nowa filozofia, zwa-
na fizjokratyzmem, rozwijana przez ekonomist´ Fran˜ois Quesnaya. 
Fizjokraci twierdzili, ˝e jedynym êród∏em bogactwa jest ziemia, a klucz 
do zamo˝noÊci mieszkaƒców ka˝dego kraju stanowi rolnictwo. Uwa-
˝ali, ˝e tylko ci, którzy posiadajà lub dzier˝awià ziemi´, powinni p∏aciç
podatki. Sprzeciwiali si´ przymusowej pracy ch∏opów paƒszczyênianych
i dowodzili, ˝e powinni oni mieç prawo do migracji zarobkowej. Opo-
wiadali si´ za koncepcjà prawa naturalnego nakazujàcego rzàdom po-
wstrzymywanie si´ od interwencji w ˝ycie gospodarcze. Krytykowali 
nak∏adanie podatków na w∏aÊcicieli ziemskich i twierdzili, ˝e podstawà
wolnoÊci jednostki i bezpieczeƒstwa ekonomicznego b´dzie wolny rynek
ró˝nych towarów. Teorie fizjokratów mia∏y istotne implikacje dla sytu-
acji Polski, poniewa˝ zasadniczo zak∏ada∏y zniesienie feudalizmu.48

KoÊciuszko, choç w coraz wi´kszym stopniu stawa∏ si´ kosmopoli-
tà, nigdy nie zapomnia∏, ˝e jego prawdziwym powo∏aniem jest przyswo-
jenie sobie we Francji jak najszerszej wiedzy in˝ynieryjnej. „Co si´ tyczy
woja˝ów, które mi zalecasz JOW Ks. Imç Dobr. – pisa∏ do ksi´cia Czar-
toryskiego z Pary˝a – dla przypatrzenia si´ robieniu mostów, Êluz, dróg,
grobel, kana∏ów etc., ch´tnie jestem gotów przedsi´wziàç […]”49.

Po latach nauki w Pary˝u KoÊciuszko pojecha∏ do Holandii, ˝eby na
miejscu poznaç stosowane przez Holendrów metody budowy grobli, dzi´-
ki czemu móg∏by w przysz∏oÊci rozwiàzaç problemy gospodarki wodnej
na podmok∏ych i bagiennych terenach Polski. Przed powrotem do ojczy-
zny odwiedzi∏ tak˝e Angli´, Szwajcari´, Saksoni´, a w Rzymie podziwia∏
staro˝ytne ruiny. Studia i podró˝e utwierdzi∏y go w przekonaniu, ˝e jego
polityczny idealizm ma solidne fundamenty. W 1775 roku pisa∏ o swoich
wczeÊniejszych podró˝ach: „Sposobi∏em si´ przez lat pi´ç bycia mego
w cudzych krajach wydoskonaliç si´ co do Rzàdu trwa∏ego z uszcz´Êliwie-
niem wszystkich nale˝y, w Ekonomice i w stanie ˝o∏nierskim, i to byç 
tylko mo˝e pobudkà do dania mi rekomendacji, gdy˝ usilnie si´ stara∏em
tego nauczyç, ile ˝e i wrodzonà pasj´ do tych rzeczy mia∏em”50.
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Podczas nieobecnoÊci KoÊciuszki w Polsce jeden z konfederatów bar-
skich wpad∏ na niefortunny pomys∏, aby porwaç króla Stanis∏awa Au-
gusta i si∏à nak∏oniç go do podj´cia walki z Rosjà. Poczàtkowo temu
planowi sprzeciwi∏ si´ Pu∏aski, ale zmieni∏ zdanie, gdy zapewniono go,
˝e królowi nic si´ nie stanie. Buntownicy porwali królewski powóz
i aresztowali w∏adc´. Jednak zanim zdà˝yli przewieêç go w bezpieczne
miejsce, Stanis∏aw August zdo∏a∏ uciec.

Rozesz∏y si´ pog∏oski, ˝e Pu∏aski usi∏owa∏ zabiç króla, zosta∏ wi´c
in absentia uznany za winnego królobójstwa. Polski sàd orzek∏, ˝e jego
zbrodnia by∏a tak odra˝ajàca, i˝ jeÊli wpadnie w r´ce wymiaru sprawied-
liwoÊci, zostanie Êci´ty, jego cia∏o poçwiartowane i spalone, a prochy
rozrzucone na wiatr.

Rosja i jej polskie marionetki zd∏awi∏y powstanie konfederatów
barskich, ale wiadomoÊç o nieudanym porwaniu króla wzbudzi∏a nie-
pokój monarchów w ca∏ej Europie. Sàsiedzi Polski wykorzystali jej we-
wn´trzne konflikty. 19 lutego 1772 roku podczas spotkania w Wiedniu
– mieÊcie, które ˝o∏nierze Sobieskiego obronili przed otomaƒskimi Tur-
kami – Rosja, Prusy i Austria podpisa∏y traktat rozbiorowy, na mocy
którego mia∏y oderwaç dla siebie cz´Êç Rzeczypospolitej. W sierpniu
wojska paƒstw rozbiorowych ze wszystkich stron zaatakowa∏y Polsk´
i ka˝de z nich zagarn´∏o kawa∏ek jej terytorium. Os∏abiona wojnà do-
mowà nie mog∏a stawiç oporu. By∏ to pierwszy z trzech rozbiorów Pol-
ski dokonanych przez jej sàsiadów.

Stanis∏aw August zwróci∏ si´ o pomoc do króla Wielkiej Brytanii
Jerzego III, który odpar∏: „Nieszcz´Êcia dobieg∏y punktu, w którym na
zadoÊçuczynienie mo˝na liczyç jedynie z r´ki Wszechmocnego, i nie wi-
dz´ ˝adnej innej interwencji, która mog∏aby tym˝e zaradziç”51. Podobny
apel do króla Francji Ludwika XV zosta∏ ca∏kowicie zignorowany, fran-
cuscy arystokraci z ironià odmówili pomocy krajowi, który nazywali
„krajem szlachty”.52

Gdy KoÊciuszko w 1774 roku wróci∏ do Polski, jego dwie siostry
zdà˝y∏y wyjÊç za mà˝, a brat Józef roztrwoni∏ majàtek odziedziczony po
rodzicach i zaciàgnà∏ d∏ugi pod zastaw wi´kszoÊci ich posiad∏oÊci. Do-
wiedziawszy si´, ˝e zdobyta przez niego za granicà wiedza nie mo˝e zo-
staç wykorzystana w s∏u˝bie krajowi, poniewa˝ stanowisko oficerskie
w kurczàcej si´ armii trzeba by∏o sobie kupiç, sfrustrowany KoÊciuszko
szuka∏ innego zaj´cia, krà˝àc mi´dzy domami sióstr i swojego wuja. Cza-
sami jeêdzi∏ do Warszawy spotkaç si´ z przyjació∏mi. Pewnego wieczoru
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przy∏àczy∏ si´ do grupy absolwentów i studentów Szko∏y Rycerskiej, za-
proszonych na uroczysty bal wydany na czeÊç króla przez hrabiego Za-
mojskiego. To w∏aÊnie tam KoÊciuszko spotka∏ mi∏oÊç swojego ˝ycia.

Ludwika Sosnowska nie by∏a najwi´kszà pi´knoÊcià na balu, ale
intrygowa∏a b∏yskotliwoÊcià. Jej du˝e, okràg∏e oczy iskrzy∏y si´ Êwiat-
∏em inteligencji i by∏a rozwini´ta ponad swój wiek. KoÊciuszko, który
podczas swoich podró˝y po Europie pozna∏ wiele kobiet, uleg∏ urokowi
jej intelektu. Ludwika by∏a córkà Józefa Sosnowskiego, jednego z naj-
bogatszych ziemian w regionie, z którego pochodzi∏ KoÊciuszko. So-
snowski, b´dàcy hetmanem polnym litewskim, przewodzi∏ tamtejszej
szlachcie. Przed laty nale˝a∏ do grona tych, którzy rekomendowali Ko-
Êciuszk´ jako kandydata do nauki w powstajàcej Szkole Rycerskiej.53

Sosnowski jeszcze raz pomóg∏ KoÊciuszce, zatrudniajàc go jako 
nauczyciela swoich córek, Katarzyny i Ludwiki. Dwudziestodziewi´cio-
letni kapitan co dzieƒ przez kilka godzin udziela∏ im lekcji historii, 
matematyki i rysunku. By∏ coraz bardziej zafascynowany Ludwikà
i wkrótce powsta∏a mi´dzy nimi silna wi´ê intelektualna. Gdy KoÊciusz-
ko z dumà wyk∏ada∏ Ludwice i jej siostrze wszystko, czego nauczy∏ si´
we Francji, w tym tak˝e teorie Quesnaya, ze zdumieniem dowiedzia∏ si´,
˝e prze∏o˝y∏y z francuskiego na polski fragmenty ksià˝ki Quesnaya na
temat fizjokratyzmu i reform rolnych.54

Ludwika i KoÊciuszko byli pokrewnymi duszami. Goràce pragnie-
nie, ˝eby uczyniç coÊ dla sprawy ch∏opów, przekszta∏ci∏o si´ w roman-
tycznà mi∏oÊç, kiedy KoÊciuszko odkry∏, ˝e córka hetmana podziela 
jego wyobra˝enia o Êwiecie. Lekcje z ka˝dym dniem stawa∏y si´ coraz
d∏u˝sze i dwójka frankofilów dzieli∏a si´ swymi sekretami podczas prze-
chadzek po zaroÊni´tych ogrodach posiad∏oÊci Sosnowskiego. Pozostali
m∏odzi domownicy wiedzieli o rodzàcym si´ romansie i starali si´ t∏u-
maczyç nieobecnoÊç zakochanych, ilekroç ci wymkn´li si´ przez ˝ywo-
p∏oty, aby znaleêç si´ sam na sam.

KoÊciuszko z ca∏ego serca pragnà∏ prosiç hetmana o r´k´ córki, ale
po rozmowie z matkà Ludwiki zrozumia∏, ˝e jego sytuacja finansowa
czyni go niezbyt atrakcyjnym kandydatem. Szukajàc wsparcia dla swo-
ich mi∏osnych zamiarów, uda∏ si´ do pa∏acu Czartoryskiego w Pu∏a-
wach, aby pilnie spotkaç si´ z ksi´ciem, swoim dobroczyƒcà.

Ksià˝´ przyjà∏ KoÊciuszk´ ˝yczliwie i wys∏ucha∏ opowieÊci o jego
udr´ce. Zakochany oficer wyzna∏, ˝e zastanawia si´ nad uprowadze-
niem Ludwiki, aby wyrwaç jà spod skrzyde∏ ojca. Czartoryski nie by∏
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zachwycony zamiarami swego wychowanka i zaproponowa∏, ˝eby
przedstawi∏ on swojà udr´k´ Stanis∏awowi Augustowi, którego ksià˝´
uwa˝a∏ za eksperta w tych sprawach. Czartoryski przyrzek∏, ˝e niezale˝-
nie od rezultatu rozmowy b´dzie popiera∏ swojego zakochanego prote-
gowanego.55

Pragnàc uzyskaç królewskie b∏ogos∏awieƒstwo, KoÊciuszko pospie-
szy∏ do Warszawy, gdzie jako by∏a gwiazda szko∏y kadetów, uzyska∏ 
zgod´ na spotkanie z monarchà. Stanis∏aw August, pomny w∏asnego 
katastrofalnego romansu z carycà, poradzi∏ kapitanowi, ˝eby porzuci∏
g∏upie, romantyczne wyobra˝enia, i wyjaÊni∏, ˝e nie mo˝e zapewniç mu
ochrony wbrew ˝yczeniom pot´˝nego magnata. KoÊciuszko schyli∏ 
g∏ow´, gdy król wyrazi∏ swojà dezaprobat´ dla jego pomys∏u.

KoÊciuszko opuÊci∏ zamek w ponurym nastroju i poszed∏ na spo-
tkanie ze swoimi kolegami z akademii wojskowej. W gronie dobrze zna-
nych przyjació∏ ze szko∏y odnalaz∏ pewnoÊç siebie, której potrzebowa∏,
i otrzyma∏ wyrazy wsparcia dla pomys∏u ucieczki z Ludwikà. Jednym
z m∏odszych studentów Szko∏y Rycerskiej, który widzia∏ KoÊciuszk´
w chwili, gdy ten przyszed∏ na spotkanie, by∏ Julian Ursyn Niemcewicz.
„Przyszed∏ do Akademii Wojskowej, aby odwiedziç starych kolegów –
pisa∏ Niemcewicz. – Oczy mia∏ du˝e, sm´tne, twarz bladà, postaç doÊç
przyjemnà. Najbardziej uderzy∏ mnie w nim do samego pasa gruby
warkocz w∏osów naturalnych, czarnà wstà˝kà obwinionych”56.

Kilka lat póêniej Niemcewicz sta∏ si´ jednym z najbardziej p∏od-
nych polskich autorów i jednym z najbardziej zaufanych przyjació∏ 
KoÊciuszki. Ale tego dnia to dawni towarzysze KoÊciuszki z akademii
pomogli mu u∏o˝yç skomplikowany plan ucieczki i doradzili, jak zna-
leêç wygodny powóz i szybkie konie, ksi´dza, który zgodzi∏by si´ udzie-
liç Êlubu kochankom, oraz jak zatrzeç za sobà Êlady i znaleêç bezpiecz-
ne domy, w których oboje mogliby si´ ukrywaç. Byli kadeci okazali si´
jednak tak niedyskretni, ˝e pog∏oski o zamiarach KoÊciuszki dotar∏y 
do króla. Stanis∏aw August niezadowolony z tego, ˝e jego dawny kadet
nie pos∏ucha∏ monarszej porady, ostrzeg∏ hetmana Sosnowskiego, który
mia∏ w∏asne plany wobec córki.57 Sosnowski chcia∏, ˝eby jego potom-
stwo wspina∏o si´ na wy˝sze szczeble drabiny spo∏ecznej, a nie osuwa∏o
w dó∏.

Taka okazja pojawi∏a si´, gdy Sosnowski powi´kszy∏ swój ogrom-
ny majàtek o ziemie, które wygra∏ w karty od ksi´cia Stanis∏awa Lubo-
mirskiego. Lubomirski, sfrustrowany swoimi karcianymi d∏ugami, 
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zaproponowa∏, ˝e jeÊli Ludwika poÊlubi jego syna, ksi´cia Józefa, roz-
leg∏e tereny pozostanà w rodzinie. Propozycja zosta∏a przyj´ta.58 W ma-
jàtku Sosnowskiego nikt ju˝ wi´cej nie wspomina∏ o ideach fizjokratów.

KoÊciuszko nie móg∏ znaleêç si´ w gorszej sytuacji ni˝ rywalizacja
z bogatym ksi´ciem. Sosnowski, porównujàc synogarlice do magnaterii
i wróble do szlachty, udziela∏ KoÊciuszce lekcji porzàdku obowiàzujàce-
go w hierarchii spo∏ecznej.

Kiedy opad∏ ju˝ py∏ po nieudanej ucieczce kochanków, Sosnowski
potraktowa∏ ca∏e zdarzenie jako spraw´ honoru i postanowi∏ zemÊciç si´
na kapitanie, którego przyjà∏ pod swój dach i powierzy∏ mu edukacj´
swoich córek. Bolesne realia ró˝nic klasowych tym silniej da∏y o sobie
znaç, gdy KoÊciuszko uÊwiadomi∏ sobie, ˝e nie tylko straci∏ mi∏oÊç swo-
jego ˝ycia, ale grozi mu tak˝e utrata tego˝; hetman Sosnowski pragnà∏
jego g∏owy.

Rozeêlony ojciec zamknà∏ Ludwik´ w klasztorze, gdzie mia∏a po-
zostaç do dnia Êlubu, i zamierza∏ przeÊladowaç cz∏owieka, który chcia∏
jà uprowadziç. Jako najpot´˝niejszy magnat w okolicy, Sosnowski móg∏
Êcigaç KoÊciuszk´ pod zarzutem zhaƒbienia jego córki.59 Oburzony 
hetman by∏ cz∏owiekiem tak wp∏ywowym i mÊciwym, ˝e KoÊciuszko,
bez grosza i ze z∏amanym sercem, musia∏ uciekaç z kraju.

W paêdzierniku 1775 roku uporzàdkowa∏ swoje sprawy. Po˝yczy∏
8820 z∏otych od swoich szwagrów, Piotra Estki i Karola ˚ó∏kowskiego,
oraz od wuja Faustyna KoÊciuszki. Swojej ukochanej siostrze Annie 
i jej m´˝owi Piotrowi zostawi∏ pe∏nomocnictwo do reprezentowania go
podczas nieobecnoÊci we wszystkich kwestiach prawnych. Odszuka∏
swojego mentora, ksi´cia Czartoryskiego, który przebywa∏ we wsi 
S∏awatycze nad Bugiem, i powiedzia∏ mu, ˝e wyrusza w Êwiat w poszu-
kiwaniu chwa∏y. Nie chcia∏ opuszczaç ojczyzny na zawsze, lecz przeby-
waç poza Polskà d∏u˝ej lub krócej, w zale˝noÊci od realizacji swoich pla-
nów. Pierwszy polega∏ na znalezieniu zatrudnienia na dworze saskim
w Dreênie, zaznajomionym z polskimi sprawami. Drugi – na ubieganiu
si´ o stanowisko we francuskich si∏ach zbrojnych. Nie wiadomo, jak 
daleko posunà∏ si´ w planowaniu trzeciego rozwiàzania, podró˝y do
Ameryki. Niektórzy historycy spekulowali, ˝e KoÊciuszko nie wyruszy∏-
by na drugà stron´ Atlantyku bez listu polecajàcego od ksi´cia Czarto-
ryskiego. Ale poniewa˝ zrozpaczeni kochankowie cz´sto nie myÊlà 
jasno, nikt w∏aÊciwie nie wie, co naprawd´ zamierza∏ ten beznadziejnie
zakochany m∏odzieniec.

1746–1776 35



Podczas spotkania we wsi S∏awatycze KoÊciuszko otrzyma∏ od ksi´-
cia Czartoryskiego 500 z∏otych na koszty podró˝y. Koniuszy Czarto-
ryskiego, Jerzy Soroka, by∏ Êwiadkiem tego spotkania i w swoich 
wspomnieniach przytacza s∏owa KoÊciuszki, ˝e „[w Ameryce] albo si´
dos∏u˝´ dystynkcji, albo przyspiesz´ koniec moich cierpieƒ”. Wed∏ug tej
relacji KoÊciuszko pragnà∏ jechaç do Ameryki, poniewa˝ „jest tam 
Pu∏aski i wielu Polaków”60. Ale Kazimierz Pu∏aski wówczas nie przep∏y-
nà∏ jeszcze Atlantyku. Âcigany zbieg, za którego g∏ow´ wyznaczono 
nagrod´, niemile widziany w monarchiach europejskich, ukrywa∏ si´ we
Francji. KoÊciuszko nie wiedzia∏ o tym i sàdzi∏, ˝e barski konfederata,
który uciek∏ z kraju trzy lata wczeÊniej, przebywa ju˝ na terenie amery-
kaƒskich kolonii.

Podczas spotkania w S∏awatyczach Czartoryski byç mo˝e zasuge-
rowa∏, ˝e jego protegowany, jeÊli dotrze do Ameryki, powinien szukaç
pomocy u jego przyjaciela, Charlesa Lee61.

19 paêdziernika 1775 roku KoÊciuszko, przygotowujàc si´ do wy-
jazdu do Drezna, napisa∏ do arystokraty Jerzego Wandalina Mniszcha
list, w którym stwierdzi∏, ˝e jego g∏ównym celem jest, „a˝ebym by∏ 
kiedyÊ u˝ytecznym Ojczyênie naszej i wyp∏aci∏ si´ jej z obowiàzku oby-
watelstwa; ale teraz w Polszcze, chocia˝ chciano mi´ za˝yç, nie upatry-
wa∏em dla niej ˝adnego uszcz´Êliwienia”62.

S∏owo „szcz´Êcie” cz´sto pojawia si´ w listach KoÊciuszki. Uwa˝a∏,
˝e szcz´Êcie i wolnoÊç idà w parze. Jego narastajàcy sprzeciw wobec
feudalizmu oraz wp∏yw klasowych uprzedzeƒ hetmana Sosnowskiego
na jego w∏asne losy sprawia∏y, ˝e KoÊciuszko coraz bardziej sk∏ania∏ si´
ku idei tolerancji. Nieszcz´Êliwa mi∏oÊç do Ludwiki Sosnowskiej odcis-
n´∏a si´ wyraênym pi´tnem na jego psychice i przez reszt´ ˝ycia sprzyja∏
ludziom pozbawionym przywilejów oraz tym, którzy pragn´li im 
pomóc. Rozpoczynajàc swojà podró˝, mia∏ nadziej´, ˝e spotka ludzi
o podobnych zapatrywaniach.

KoÊciuszko nie znalaz∏ w Saksonii tego, czego szuka∏, i w grudniu
by∏ ju˝ w Pary˝u, gdzie stara∏ si´ dotrzeç do przyjació∏ z czasów uniwer-
syteckich. Stolica Francji kipia∏a od emocji i komentarzy wywo∏anych
przez bunt trzynastu brytyjskich kolonii w Ameryce i KoÊciuszko sp´-
dza∏ wiele czasu w kawiarniach i salonach Pary˝a, poszukujàc w∏aÊciwej
idei, której móg∏by s∏u˝yç swoimi umiej´tnoÊciami. W Europie znano ju˝
opowieÊç o „herbatce bostoƒskiej” z 1773 roku, a najÊwie˝sze doniesie-
nia mówi∏y, ˝e na ca∏ym Êwiecie us∏yszano strza∏y, jakie rozleg∏y si´
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w Massachusetts, gdzie tamtejsza milicja w kwietniu 1775 roku star∏a si´
z Brytyjczykami w Lexington i w Concord. Francuzi otwarcie dawali wy-
raz szalonej radoÊci z niepowodzeƒ Anglii, ich najwi´kszego wroga.

Jednym z heroldów nawo∏ujàcych Francj´ do poparcia Ameryka-
nów by∏ obdarzony licznymi talentami Pierre Augustin Caron de Beau-
marchais, pisarz, muzyk, wynalazca, zegarmistrz, wydawca, rewolu-
cjonista i w przysz∏oÊci szpieg. Jego sztuki teatralne Cyrulik sewilski
i Wesele Figara sta∏y si´ podstawà operowego libretta, a jego rewolucyj-
ne polemiki wstrzàsa∏y Pary˝em. Beaumarchais pisa∏ Êmia∏e listy 
do francuskiego ministra spraw zagranicznych Charles’a Graviera, hra-
biego de Vergennes, w których wzywa∏ króla Ludwika XVI do zaj´cia
zgodnego z moralnoÊcià stanowiska w sprawach Êwiatowej polityki.

Beaumarchais otwarcie krytykowa∏ Ludwika XVI za to, ˝e nie
sprzeciwia si´ niewolnictwu w Nowym Âwiecie ani zagrabianiu Polski
przez jej sàsiadów:

Jak mo˝ecie pozwalaç na to, by wasze statki si∏à chwyta∏y i wi´zi∏y nie-
szcz´snych, czarnych ludzi, których natura uczyni∏a wolnymi i którzy
cierpià udr´ki tylko dlatego, ˝e wy jesteÊcie pot´˝ni? Jak mo˝ecie godziç
si´ na to, ˝e trzy rywalizujàce z wami mocarstwa bez przeszkód zajmujà
Polsk´ i na waszych oczach dzielà jà mi´dzy sobà?63

Wezwania tego rodzaju trafia∏y do serca i umys∏u polskiego in˝yniera,
postanowi∏ wi´c przy∏àczyç si´ do grona osób gotowych wesprzeç Amery-
kanów. KoÊciuszko nie by∏ jedynym Polakiem przebywajàcym w Pary˝u,
gdy˝ wielu konfederatów barskich, którzy uciekli z Polski po pora˝ce
wojny domowej, tak˝e szuka∏o schronienia w stolicy Francji. (Pu∏askie-
go jednak nie uda∏o si´ nigdzie odnaleêç, poniewa˝ francuska policja
w Marsylii wtràci∏a go do wi´zienia dla d∏u˝ników.)

Niewykluczone, ˝e KoÊciuszko pozna∏ Beaumarchais’go za poÊred-
nictwem ksi´˝ny Marii Sanguszko, która przenios∏a si´ do Pary˝a po
rozwodzie z wp∏ywowym cz∏onkiem rodu Potockich.64 Sanguszko,
olÊniewajàca pi´knoÊç, otacza∏a si´ artystami, wolnomyÊlicielami oraz
najemnikami i porusza∏a si´ w tych samych kr´gach spo∏ecznych co Ko-
Êciuszko. Elegancka i pe∏na gracji ksi´˝na by∏a gwiazdà pierwszej wiel-
koÊci europejskich salonów.65

Dzi´ki przyjaêniom zawartym w latach studiów w Pary˝u KoÊ-
ciuszko znalaz∏ wreszcie upragnionà szans´. Amerykaƒscy koloniÊci
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zwracali si´ o pomoc do wrogów Anglii; pewien dyplomata z Wirginii,
Arthur Lee, napisa∏ do Beaumarchais’go: „Potrzebujemy broni, prochu,
a nade wszystko in˝ynierów”66.

Wtedy Beaumarchais jeszcze raz napisa∏ do królewskiego ministra
spraw zagranicznych.

Amerykanie znajdujà si´ w bardzo dobrym po∏o˝eniu. Majà doskona∏à
armi´, flot´, zapasy ˝ywnoÊci, odwag´. Ale bez prochu i in˝ynierów, jak
mogà odnieÊç zwyci´stwo czy choçby obroniç samych siebie? Czy raczej
pozwolimy na to, by zgin´li, ni˝ po˝yczymy im jeden albo dwa miliony?67

Apel odniós∏ zamierzony skutek. 10 czerwca 1776 roku rzàd fran-
cuski po˝yczy∏ Beaumarchais’mu milion liwrów na stworzenie fikcyjnej
spó∏ki pod szyldem Roderigue, Hortalez & Co.68, której zadaniem by∏o
przemycanie broni i amunicji do Ameryki. Hiszpania po kryjomu do∏o-
˝y∏a drugie tyle i pod koniec czerwca KoÊciuszko znalaz∏ si´ na pok∏a-
dzie statku p∏ynàcego przez Atlantyk, wraz z Francuzem, Charles’em
Noëlem Romandem, Sieurem de Lisle oraz Nicolasem Dietrichem, 
baronem von Ottendorf, szlachcicem z Saksonii.

Byli to pierwsi z wielu oficerów, jakich fikcyjna spó∏ka Beaumar-
chais’go wys∏a∏a do Nowego Âwiata. W tym samym miesiàcu do Francji
przyby∏ amerykaƒski dyplomata i tajny agent Silas Deane, aby kupiç
dzia∏a, muszkiety i namioty dla Armii Kontynentalnej. Deane i Beau-
marchais zorganizowali tajnà siatk´, która mia∏a wys∏aç za ocean wi´k-
szà liczb´ Francuzów gotowych wesprzeç amerykaƒskà Armi´ Konty-
nentalnà.
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Biografia pe∏na rozmachu, barwna 
i wciàgajàca.

„Newsweek”

Si´gnàwszy do niewykorzystanych
dotàd êróde∏ z archiwów polskich 
i szwajcarskich, Alex Storozynski
proponuje nam Êwie˝e spojrzenie 
na postaç KoÊciuszki.

p∏k James M. Johnson, 
wyk∏adowca West Point



Wielki dowódca, wybitny mà˝ stanu 
i patriota, goràcy or´downik wolnoÊci. 
Postaç, która zarówno w Polsce, 
jak i w Stanach Zjednoczonych obros∏a
legendà. Alex Storozynski zach´ca, 
by na Tadeusza KoÊciuszk´ spojrzeç na nowo, 
z dzisiejszej perspektywy.  
Autor przywo∏uje nie tylko szereg osobistych
zalet i umiej´tnoÊci Naczelnika, m.in. jego
pracowitoÊç, doskona∏à znajomoÊç taktyki 
i strategii wojskowej, wykszta∏cenie
in˝ynieryjne oraz niebywa∏à pomys∏owoÊç w tej
dziedzinie (zwyci´stwo w kluczowej dla historii
USA bitwie pod Saratogà zawdzi´czajà
Amerykanie w du˝ej mierze zbudowanym 
przez KoÊciuszk´ fortyfikacjom), lecz tak˝e
wskazuje, jak dalece jego poglàdy polityczne 
i spo∏eczne wykracza∏y poza epok´ –
KoÊciuszko walczy∏ o prawa ch∏opów, ˚ydów,
Indian, kobiet i wszelkich ofiar dyskryminacji.
Ksià˝´ ch∏opów to pasjonujàca historia
cz∏owieka, którego Napoleon nazwa∏
„bohaterem Pó∏nocy”, Katarzyna II „bestià”, 
a wybitny francuski historyk Jules Michelet
„ostatnim rycerzem, ale pierwszym
S∏owianinem, który nowoczeÊnie rozumia∏
braterstwo i równoÊç”. 
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