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WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

JÓZEF SULKOWSKI 
ŻOŁNIERZ IDEI \iVOLNOSCI 

Józef Sulkowski to jedna z najciekawszych postaci polskich 
u schyłku XVIII wieku. Przybrany syn jednego z najbogat
szych magnatów polskich, wychowany w reakcyjnej atmosfe
rze rydzyńskiego dworu, szczery demokrata, walczący o wol
ność swego narodu na polach bitewnych Europy i Afryki, wy
słannik Republiki Franc~skiej do wysokiej Porty, emisariu~7. 
ambasadora Descorches do Kościuszki, przyboczny adiutant 
Napoleona, bohater spod Zelwy, S:m Giorgio, Malty i Aleksan
drii, przywódca powstania republikanów przeciw weneckiej 
Signorii, - matematyk, inżynier, lingwista, badacz kultury 
wschodu, a przede wszystkim żołnierz i patriota. Napoleon na
zywał go „genialnym Polakiem" - minister wojny I Republiki 
Carnot miał się wyrazić: „„.gdybyśmy stracili Bonapartego, 
mamy gotowego wodza w Sułkowskim„." 

Zginął w Kairze w wieku 25 lat, a losy jego krótkiego życia 
są tak bogate w ważkie zdarzenia, że można by było nimi ob-



dzielić z dzie!ięciu ludzi pełnych inicjatywy, rzutkich i przed
siębiorczych. Nic dziwnego, że stał się on natchnieniem dla 
dramatu Żeromskiego, że na bohatera swej sztuki obrał go 
i Brandstaetter, że czas osnuł wokół postaci Sułkowskiego 
legendę. 

Przyjrzyjmy się tej postaci na tle epoki, w której walczył 
o najszczytniejsze ideały ludzkości - o wolność. 

Podobno był synem pułkownika w służbie austriackiej, Teo
dora Sułkowskiego i niejakiej Kweliszówny; istnieje też wer
sja, że ojcem jego był Franciszek Sułkowski, major ro.syjski, 
konfederat barski, feldmarszałek austriacki, matką zas fran
cuska markietanka. 

Dla nas jest to obojętne ... Jedno jest pewne, że Teodor chcąc 
się pozbyć niewygodnego chłopca, odstąpił go księciu Augusto
wi Sułkowskiemu, ordynatowi na Rydzynie. Józef miał cztery 
lata, gdy przywieziono go na dwór rydzyński w 177: r. Ordy
nat stara się dać mu jak najstaranniejsze wychowarue. 

Książe August, jeden z najświetlejszych umysłów, a równo
cześnie jeden z najpodlejszych charakterów w ówczesnej Pol
sce, współtwórca Komisji Edukacyjnej, ryc~rs~iej szkoły K?r
pusu Kadetów, co mu nie przeszkadza polozyc swego podpisu 
pod rozbiorem Rzeczypospolitej, brać jurgielt od cary~y Kata
rzyny i przystąpić do Targowicy, jest żądny bogactwa i wła~zy, 
i jak każdy z magnatów polskich posiada nieposk~omio~ą 

ambicję; marzy więc o zaszczytach, honorach, a kto _wie ?10.ze 
i 0 koronie, i pragnie mieć spadkobiercę „godnego Jego ume
nia", wychowanego w tym samym co on duchu". 

Uczy się więc mały Józef języków, geografii i hist~rii'. jeź

dzi z przybranym ojcem na dwory panujących .po .~ałeJ ~~emal 
Europie, zostaje mianowany „honorowym ~aziem • Marn A?.
toniny, zaręczony z córką Labordea - bankiera. kr~la Fran~Ji, 
a książe opiekun wystarał się dla swego młodzm;ki:go pupila 
o tytuł „honorowego komandora" Zakonu Maltanskiego. 

Józef chłonie naukę chciwie, jest niezwykle pojętny i intel~
gentny, zdradza niepospolity talent do języ~ów i matema:yki. 
I byłby może wyrósł Sułkowski na spadkobiercę fortuny l po-

glądów księcia ordynata, gdyby już w wieku chłopięcym nie 
poznał niedoli chłopa pańszczyżnianego. Książe chcąc wycho
wać chłopca na przyszłego oficera, od najmłodszych lat kazał 
mu się zaprawiać w życiu żołnierskim w pułku ufundowanym 
własnym sumptem. I tu, w 10-tym pułku piechoty rydzyńskiej, 
spotkał się Józef z chłopami z włości swego „stryja". Wrażli
V\'Ym i uczciwym umysłem dziecka pojął niesprawied:iwość 
i okrucieństwo ucisku pod jakim żył lud polski - tu po raz 
pierwszy zrozumiał, że Polska to nie tylko dwory magnatów, 
ale przede wszystkim lud żyjący w najstraszliwszym poni
żeniu. 

Traf zrządził, że do Rydzyny przybył nowy nauczyciel, po
rucznik Michał Sokolnicki, wychowanek Szkoły Kadeckiej, 
w której hasła demokratyczne i rewolucyjne polskich patrio
tów znajdowały podatny grunt i chętnych wyznawców. 

Rozpoczynają się lekcje z Sokolnickim, lektury Woltera 
i Rousseau. Mały uczeń dowiaduje się o walkach wolnościo
wych w Szwajcarii i Holandii. A gdy do Rydzyny dochodzą 
wiadomości o zwycięstwie Rewolucji Francuskiej - Sulkow
ski wie już po czyjej stronie jest jego miejsce: po burz:iwej 
rozmowie rozstaje się ze swym książęcym opiekunem i ud.:tje 
się do pułku - tym razem już jako prawdziwy żolnierz. 
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O jego sposobie myślenia świadczy najlepiej zapisek uczy
niony w dziecięcym pamiętniku po otrzymaniu awansu: „Cze
muż mię wyróżniacie, jakie mam prawo, by wywyższać si·~ 
nad innych, przecież jestem jeszcze mały i ledwie żyć począ
łem. Bliźnim moim, których kochać mam jak siebie samego, 
nie uczyniłem jeszcze nic, za co by mi wdzięczni być moili ... " 

Z 10-tym pułkiem piechoty bierze S:.iłkowski udział w ochro
nie izby sejmowej w czasie uchwalania Konstytucji 3 maja, 
w bitwie pod Zelwą, świstoczą i Krzemieniem; na wieść o Tar
gowicy organizuje wśród oficerów kółka spiskowców, pragną
cych walczyć o wolność kraju i ludu. 

Po zwycięstwie Targowicy Sułkowski musi uchodzić z kra
ju - jedzie do Paryża, stolicy rewolucji. Tam pragnie się za
ciągnąć ochotniczo do jednej z 14 armii Republiki, aby w j~j 
szeregach walczyć „za wolność naszą i waszą" przeciw tyra
nom i wrogom ludu. Niestety, okazuje się, że do armii Repu
bliki nie przyjmują cudzoziemców i na nic się nie .zdały listy 
polecające ambasadora Francji w Warszawie Descorches, na 
nic opinia „polskiego jakobina". Francja nie ufa obcym przy
byszom, należy więc czekać na stosowną chwilę, gdy znów 
będzie można walczyć za swoje ideały z bronią w ręku. Suł

kowski pisze rozprawę „Szczegóły historyczne kampanii 1872", 
pamiętnik żołnierski, w którym mówi wyraźnie o jakiej Polsce 
marzy: o Polsce równości i sprawiedliwości społecznej. -· W 
roku 1793, za poparciem ustosunkowanego przyjaciela Pola
ków Ventura, wyjeżdża z misją dyplomatyczną w imieniu Re
publiki Francuskiej do Turcji. Okrężną drogą po wielu przygo
dach dostaje się wreszcie do Stambułu, gdzie spotyka swego 
dawnego znajomego z Warszawy Descorches i od niego do
wiaduje się o powstaniu kościuszkowskim, powstaniu, w któ
rym bierze udział lud. 

Bez chwili namysłu przyjmuje misję Descorches do Naczel
nika i w przebraniu ormia11skiego kupca stara się przekraść 
na ziemię polską. 
. Podróż trwa bardzo dlugo. Listy gończe rozeshne za niebez
piecznym emisariuszem Descorchesa, pobudzają czujno.3ć 

austriackich żandarmów. Sułkowski kilkakrotnie aresztowany 

i przetrzymany przybywa do kraju za . późno; gdy doga!mją 
ostatnie wystrzały oddziałów powstańczych. 

W Warszawie znów szaleje reakcyjny terror i znów trzeba 
udać się na tułaczkę. 

Sułkowski wraca do Paryża i tam za-sprawą Ventura, z któ
rego córką się żeni, udaje mu się uzyskać obywatelstwo fran
cuskie, które toruje drogę do armii. Dzięki „zasługo:n już 

w służbie Republiki położonym" otrzymuje no::ninację na ka~ 
pitana i przydział do sztabu generała Bonapartego, stojącego. 
wówczas w Livornie. Napoleon przyjął go chłodno, nie lubił 

bowiem protegowanych Dyrektoriatu. Rychło jednak poznał 
się na zaletach S:.iłkowskiego, a po bitwie pod Sin Giorgio, 
gdzie młody Polak wykazał się niepospolitą odwagą i zdo:no
śdami dowodzenia, generał mianował go osobistym adiutan
tem. Wkrótce Bonaparte wysyła Sułkowskiego do Wenecji 
z trudną misją rozniecenia powstania ludu przeciw znienawi
dzonej Signorii. Do Wenecji wraca Sułkowski raz jeszcze, tym 
razem wbrew swej woli, zmuszony przez Napoleona do wyda
nia rozkazu ewakuacji miasta i oddania ludu pod jarzmo au
striackich zaborców. A potem wyprawa do Egiptu, zdobycie 
Malty i Aleksandrii, gdzie znów Sułkowski odznacza się bez
przykładnym męstwem, bitwa pod Salhejem i szlify gen~ral
skie od Napoleona, który sądzi, że jego adiutant nie wydobrze
je już od otrzymanych ran. Wreszcie 22 października 1798 r. 
Sułkowski ginie pod powstańczymi szablami felahów, niosąc 

rozkaz Bonapartego do generała Dommartin, dowodzącego ba
terią dział skierowanych na zbuntowany Kair. Co powodowało 
Napoleonem w chwili, gdy wysyłał oficera „najwyższej zasłu
gi" na straconą pozycję? 

Wiara w jego szczęśliwą gwiazdę i męstwo, czy może chęc 
uwolnienia się od Polaka, który jak wyrzut sumienia wciąż 
przypominał kroczącemu do dyktatury Bonapartemu zdeptane 
ideały rewolucji i wolności ludów? 

Tak zginął Józef Sułkowski, do końca wierny rewolucyjnym 
ideałom wolności i równości ludów, patriota, który całe swe 
życie poświęcił dla sprawy ojczyzny. 

Czy w swym dążeniu wybrał słuszną drogę stając u boku 
Napoleona? Na pewno nie! 



Wierzył w jego geniusz wojenny 1 za wszelką cenę chda1 
przekonać Bonapartego o słuszności sprawy polskiej. Marzył 
o wyprawie na wschód, w której Napoleon wskrzesiłby Pol
skę równości i sprawiedliwości. Chciał być sumieniem Bona
partego, a stał się jego narzędziem - jak choćby w owej 
podwójnej misji weneckiej, w której przyszły cesarz wykorzy
stał go dla swych, nie mających nic wspólnego z ideami rewo
lucji, celów. 

Wypadki weneckie są głównym wątkiem sztuki Romana 
Brandstaettera. W „Znakach Wolności" autor ukazał w dra
matycznym skrócie sylwetkę Sułkowskiego - rewolucjonisty 
żołnierza i dyplomaty, a przede wszystkim szczerego patrioty 
gardzącego kosmopolityzmem, nienawidzącego niespra wiedli
wość, fałsz i tyranię. 

Wojciech Dzieduszycki 

' 
I 
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