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Stosunki polsko-austriackie w latach panowania Stanisława Augusta 

Poniatowskiego można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: politycz
nej, gospodarczej i kulturalnej. We wszystkich tych dziedzinach pierw
szy rozbiór przynosi zasadniczą zmianę w związku z powstaniem Galicji 
jako części monarchii habsburskiej. Rządy terezjańsko-józefińskie w Ga
licji to rozległy temat, należący już bardziej do porozbiorowych dziejów 
narodu polskiego niż do historii Rzeczypospolitej. Oczywiście, Galicja 
i problem Galicji (datujące się od czasu wojny o sukcesję bawarską plany 
zamienne) wiąże się blisko z historią Rzeczypospolitej. Należy tu: zagad
nienie tzw. partii galicyjskiej w Polsce, sprawa mieszanego austriacko
-polskiego poddaństwa (les sujets mixtes), oddziaływanie przeprowadzo
nych w Galicji reform (zwłaszcza agrarnych i kościelnych) na Polskę. 
Wszakże w epoce rozbiorów tematem numer jeden .są wła;;nie rozbiory. 

Stanowisko Austrii wobec drugiego rozbioru i jej udział w trzecim 
rozbiorze wpisują się w kontekst europejski czasów rewolucji francus
kiej. Natomiast w kontekście Europy starego ładu, której to Europy 
część stanowiła i której kryzysu nie przetrwała Rzeczpospolita Obojga 
Narodów, zasadnicze znaczenie ma pierwszy rozbiór. Ponadto, w prze
ciwieństwie do czasów Wielkiego Sejmu, drugiego rozbioru, Insurekcji 
Kościuszkowskiej i trzeciego rozbioru, dla których mamy liczne prace 
polskie, a także Amerykanina R. H. Lorda, pierwszy rozbiór był zagad
nieniem badanym przede wszystkim przez historiografię państw rozbio
rowych. Książka Francuza A. Sorela jest przestarzała, nowa książka 
Amerykanina H. H. Kaplana słaba, monografia pierwszego rozbioru na
pisana przez W. Konopczyńskiego pozostała w rękopisie. W moim wy
stąpieniu ograniczę się więc głównie do początków panowania Stanisława 
Augusta 1 i pierwszego rozbioru 2. 

1 O moich badaniach archiwalnych nad tymi latami informuję w artykule:

Edukacja ostatniego króla (Tygodnik Powszechny, 3-10 IV 1983). Wątek polsko
-austriacki przedstawiłem na podstawie tych bada11 w życiorysie Andrzeja Po

niatowskiego, PSB, t. XXVII, Wrocław 1983.
2 Sprawę udziału Austrii w pierwszym rozbiorze przedstawiłem szczegółowo
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Aż do tzw. przewrotów petersburskich z 1762 r. {po sm1erci cesarzo
wej Elżbiety wycofanie się Piotra III z antypruskiej koalicji i zamach 
stanu Katarzyny II) czynnikieni. określającym międzynarodowe położe
nie Polski był „system dworów cesarskich", czyli datujące się od 1726 r. 
przymierze austriacko-rosyjskie. W ramach tego systemu, wbrew woli 
większości elektorów, koronę otrzymał w 1733 r. August III i „system'' 
ten był podpon1 unii personalnej polsko-saskiej. Przeciw hegemonii dwo
rów cesarskich i rz,1dom wettyńskim występowały żywioły „republikant
skie", wiążące się z Francją, Prusami, Szwecją i Turcją. Odwrócenie 
przymierzy z 1756 r. zmieniło ten układ, główna bowiem protektorka 
republikantów - Francja połączyła się w antypruskim przymierzu 
z Austrią i Rosją. Rozpadnięcie się tej koalicji w związku z „przewrota
mi petersburskimi" stworzyło sytuację, w której wraz ze śmiercią Au
gusta III otwarło się w 1763 r. ostatnie bezkrólewie. 

Austria wraz z Francją i innymi dworami burbońskimi {Hiszpania, 
Neapol) wchodziła w skład tzw. systemu południowego. Państwa te, 
spośród których aktywne na terenie Polski były Austria i Francja, sprzy
jały kandydaturze elektora Fryderyka Chrystiana. Kandydaturę tę po
pierał też życzliwy konwertytom Wettynom Watykan. Natomiast kan
dydaturę Piasta forsowała Rosja z poparciem Prus. Państwa te stano
wiły trzon przeciwstawnego systemowi południowemu - systemu pół
nocnego, z którym luźniej łączyły si� D.lnil.l i Anglia, przej.ściowo Szwe
cja, będąca podobnie jak Polska terenem ścierania się dwóch systemów. 
O ile system południowy miał barwę katolicką i w odniesieniu do Polski 
konserwatywną (podtrzymanie saskiego status quo), system północny 
miał barwę prawosławna-protestancką i zdawał się - jak się okazało 
złudnie - otwierać dla kandydata Piasta drogę innowacji ustrojowych. 
Większość konserwatywnej magnaterii wiązała się z systemem połud
niowym, najbardziej skłonne do innowa�ji żywioły reformatorskie 
,,Familia" - liczyły na sukces przy poparciu Rosji. 

Dwory cesarskie: Austria i Rosja, znalazły się po raz pierwszy od 
dawna w przeciwstawnych układach, choć nie brakowało zarćiwno 
w Wiedniu, jak i w Petersburgu zwolenników „dawnego systemu". Za
sadniczą rozbieżność stanowił stosunek do Prus. Od czasu podboju Sląs
ka przez Fryderyka II Austria była śmiertelnym wrogiem Prus, Rosja 
zaś faktycznie od 1762 r., a formalnie od maja 1764 r. - ich sojusz
nikiem. Oczywiście dla Wettynów, zagrożonych w Saksonii przez Prusy, 
a w Polsce przez Rosję, idealnym wyjściem byłoby odnowienie systemu 
dworów cesarskich. Marzyła o tym jeszcze za życia teścia ambitna żona 
saskiego następcy tronu Maria Antonia, która cieszyła się osobistą sym.:. 
patią i poparciem Marii Teresy. Za pośrednictwem cesarzowej i generała 
w austriackiej służbie, Andrzeja Poniatowskiego, starała się pozyskać 

w artykule Podbój Sląska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski (PH, t. LXIII� 

1972, s. 389-409). 
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,,Familię" dla kandydatury męża. Austriacka kariera młodego Poniatow
skiego był to relikt dawnego układu, w którym „Familia" jako „partia 
moskiewska" w Polsce miała bliskie koneksje i z dworem wiedeńskim. 
Obietnice księżnej Marii Antonii pod adresem „Familii", która według 
tych obietnic miała stać się partią dworską przy wyłączeniu wpływów 
ministerium saskiego w Warszawie, były daleko idące. Katarzyna II 
nie myślała jednak o zaniechaniu forsowania „piastowskiej" kandydatury 
i współdziałaniu z Fryderykiem II. Cel osiągn(;ła wynosząc na tron Sta
nisława Poniatowskiego. 

Wobec rosyjsko-pruskiego współdziałania w Polsce „państwa połud
niowe" były bezsilne. Ich ambasadorowie w Warszawie składali pięknie 
brzmiące deklaracje o obronie wolności polskiej elekcji. Francja i Sakso
nia wydały nieco pieniędzy, ale Rosja miała w Polsce wojsko. Ponadto 
przedwczesna śmierć elektora Fyderyka Chrystiana rozchwiała sprawę 
kandydatury „państw południowych" na polski tron. O tron ten zabie
gali i na pomoc mocarntw liczyli zarówno królewiczowie Ksawery i Ka
rol, jak i hetman Jan Klemens Branicki. Śmierć elektora rozwiązała 
ręce Marii Teresie, która miała osobiste zobowiązania tylko wobec tego 
Wettyna. Odtąd polityka Austrii w Polsce była dwutorowa. Ambasador 
w Warszawie Mercy d'Argenteau sekundował swojemu francuskiemu 
koledze markizowi de Paulmy w popieraniu Sasów i Jana Klemensa 
Branickiego (kandydatura starego i bezdzietnego hetmana była trakto
wana jako przejściowy mezzo-termine), podczas kiedy dwór cesarski po 
cichu pogodził się z kandydaturą Stanisława Poniatowskiego, na rzecz 
którego działali krewni generała Andrzeja, wżenionego w austriacko
-czeską arystokrację i mającego koneksje w korpusie dyplomatycznym 
(rodzina żony Konscy i Chotkowie, Helena z Łubieńskich Salmour, Pie
montczyk Lodovico Malabaia hr. di Canale, lord Stormont). 

Nowy król wychowywał się w antypruskich tradycjach „Familii" 
i czuł się źle w „systemie północnym", któremu tron zawdzięczał. Tak 
jak niegdyś Wettynom, marzyło mu się przywrócenie „systemu dworów 
cesarskich". I zapewne dla każdego króla polskiego ów system byłby 
dogodniejszy i bezpieczniejszy niż przymierze rosyjsko-pruskie. Tyle 
tylko, że królowie bezwładnej Rzeczypospo1itej nie byli władni kształ
tować i zmieniać systemów. Jednakże Stanisław August, który rychło 
popadł w konflikty z Fryderykiem II (sprawa cła kwidzyńskiego), starał 
się przekonać Katarzynę, aby stawiała bardziej na Polskę niż na Prusy, 
a równocześnie sterował ku Austrii. Służyła temu prowadzona w latach 
1765-1766 w Wiedniu negocjacja o uznanie elekcji Poniatowskiego 
przez państwa południowe, które w 1764 r. zerwały stosunki dyploma
tyczne z Rzecząpospolitą ze względu na solidarność z Francją (nie mo

gąc przeprowadzić swych celów nad Wisłą, odwołała ona ambasadora, 
korzystając z pretekstu nieporozumienia między markizem de Paulmy 
a prymasem interreksem Władysławem Łubieńskim). 
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Pertraktację wiedeńską prowadził Andrzej Poniatowski przy pomocy 
posła sardyńskiego w Wiedniu hr. Canale i ambasadora brytyjskiego 
lorda Stormorrta. Obaj ci zaprzyjaźnieni z Pcniatowskimi dyplomaci spo
dziewali się, iż Polska stanie się czynnikiem prowadzącym do zbliżenia 
między Austrią i Rosją. Byłoby to równoznaczne z odciągnięciem Wied
nia od Wersalu, co dogadzałoby zarówno wielkomocarstwowym intere
som Anglii, jak i ambicjom drugorzędnego królestwa Sardynii. Odro
dzenie „systemu dworów cesarskich" stanowiłoby oczywiście katastrofę 
dla Fryderyka II, a takźe cios dla Francji. Fryderyk mógł jednak liczyć 
na wierność Katarzyny i architekta „systemu północnego", Nikity Pa
nina. Rosja i Prusy przeszkadzały negocjacji wiedeńskiej, w szczególny 
sposób spotykając się na tym terenie z Francją, będącą w największej 
opozycji wobec imperialnej polityki Katarzyny. Mimo wielu z tak róż
nych stron piętrzących się trudności rokowania o uznanie elekcji Sta

nisława Augusta przez państwa południowe · zbliżały się z wolna do kon
kluzji. Równocześnie wypłynęła sprawa ożenku Stanisława Augusta 
z córką Marii Teresy - arcyksiężniczką Marią Elżbietą. Po europejskich 
dworach plotkowano na ten temat od wiosny 1765 r., że swatką była 
ochmistrzyni arcyksiężniczki i kuzynka Poniatowskich, pani Salmour, 
oraz że nie tylko Maria Teresa, ale i Józef II projektowi matrymonial-. 
nemu sprzyjali. Może już nigdy nie dowiemy się, kto w tak delikatnej 
materii poczynił pierwsze kroki. Wystarczy jednak opinia tkwiącego 
w centrum tych spraw hrabiego di Canale, przekazana w listopadzie 
1765 r. królowi Sardynii Karolowi Emanuelowi III, że w Wiedniu „on 
est dispose" wydać Elżbietę za Stanisława Augusta, jeśli on o to poprosi, 
a ów król „ze swej strony pragnie tego związku", ale nie może o nim 
marzyć przed załatwieniem ró�nych spraw na najbliższym sejmie i przed 
uzyskaniem zgody Katarzyny. Sprawy do załatwienia na sejmie 1766 r. 
to reformy ustrojowe umacniające tron, o ile możliwości dziedziczny, 
tak iżby się stał godnym Habsburżanki. Zgoda Katarzyny miała stano
wić uwerturę do ponownego zbliżenia dworów cesarskich. 

Katarzyna II była do żywego dotknięta politycznymi i matrymonial
nymi poczynaniami Stanisława Augusta, które zdaniem dworu peters
burskiego dążyły do „zmiany systemu" i zagrażały „spokojowi Europy". 
Swój gniew wywarła imperatorowa w czasie sejmu 1766 r., interweniu
jąc dyplomatycznie i zbrojnie w sprawie dysydenckiej. Wówczas Sta
nisław August poprzez brata Andrzeja i hr. Canale skierował serię me
moriałów do dworów wiedeńskiego i londyńskiego, wyrażając przekona
nie, że mocarstwa nie mogą patrzeć obojęt,1ie na to, jak Katarzyna dąży 
do uczynienia z Polski „prowincji rosyjskiego imperium", i zapewniając, 
że „Polacy wolą zginąć niż okryć się hańbą". Teraz już nie myślał o przy
wróceniu „systemu dworów cesarskich", ale o przeciwstawieniu Austrii 
wspólnym poczynaniom w Polsce Rosji i Prus. Taki rozwój wypadków 
nie mógł dogadzać Anglii i Sardynii, stanowiłby bowiem konfrontację 
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dwóch systemów: północnego i południowego, w którego ramach Austria 
mogłaby działać jedynie wspólnie z Francją i Turcją. W Wiedniu zanie
pokojenie było żywe. Maria Teresa wyobrażała już sobie Rosję inter
weniującą w różnowiercze sprawy monarchii habsburskiej i Prusaków 
na węgierskiej granicy. Kanclerz Kaunitz liczył się z możliwością in
terwencji i przeprowadzał w tej sprawie konsultacje z dworem wersal
skim. Na słane z Warszawy okrężną drogą memoriały odpowiedział 
w charakterze „człowieka prywatnego". Radził, aby Polacy energicznie 
zaprotestowali jako „la nation en corps". Jeśli mimo to interwencja się 
rozwinie, wówczas powinni urzędowo wezwać pomocy wszystkich dwo
rów, nie zapominając i o Turcji. Nie o to chodziło Poniatowskim, którzy 
chcieli, aby mocarstwa samorzutnie wystąpiły w obronie niepodległości 
Polski. Naród był tak wewnętrznie rozbity (nawet w łonie „Familii") 
i tak sterroryzowany, że o solidarnym wystąpieniu „en corps" nie mo
gło być mowy. A zresztą życzliwy braciom Poniatowskim hr. Canale, 
naświetlając sytuację dworowi turyńskiemu zachodził w głowę, jakim to 
sposobem Austria mogłaby powściągnąć w Polsce połączone siły Rosji 
i Prus. ,,Polacy są podzieleni: król nie ma ani ministrów, ani generałów, 
ani armii, ani pieniędzy, ani arsenałów. Wystarczy maszerować przez 
Polskę, aby podbić całe królestwo" (,,il n'y a qu'a marcher en Pologne 
pour conquerir tout le Royaume"). 

Austria przypatrywała się biernie polskim konwulsjom z czasu kon
federacji dysydenckich, konfederacji radomskiej i sejmu repninowskie
go. Kaunitz doszedł do przekonania, że jakikolwiek gest ze strony Wied
nia przyczyni się tylko do umocnienia przymierza rosyjsko-pruskiego. 
Jedyną szansę powściągnięcia rosyjskiej hegemonii w Polsce widział 
w wystąpieniu Turcji. Do tego wystąpienia od dawna pchała Wysoką 
Portę dyplomacja francuska, ale w tym regionie większą wagę miała 
postawa Austrii. Zanim sułtan podjął decyzje;, uzyskał zapewnienie 
Wiednia, że dawny antyturecki sojusz rosyjsko-austriacki stracił swą 
moc. Bez tej gwarancji Turcja nie wypowiedziałaby Rosji wojny je
sienią 1768 r. 

Równocześnie z początkiem wojny wschodniej rozpoczęła się gra 
o uzyskanie politycznych rozwiązań kosztem polskiego terytorium.
Wbrew ogólnemu mniemaniu spośród późniejszych państw rozbiorczych
grę tę rozpoczął nie Berlin, lecz Wiedeń. W ówczesnej Europie panowało
przeświadczenie, że polityką obu mocarstw niemieckich poruszają d\vie
sprężyny: Austrią chęć odzyskania Śląska, Prusami chęć zaboru Po
morza Gdańskiego. Diagnoza co do Austrii była trafna, natomiast co do
Prus zbyt perspektywiczna. Zabór Śląska zreorientował główny kieru
nek ekspansji pruskiej z północy na południc. W swoich politycznych
testamentach z lat 1752 i 1768 Fryderyk II niezmiennie przewidywał
wojnę z Austrią i jako naczelny cel „agrendissement" przewidywał za
bór Saksonii. Oczywiście nie zapominał i o polskim Pomorzu, ale tu
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występował nie w roli chirurga, ale pająka. Zalecał Polskę dezorganizo
wać i eksploatować ekonomicznie, a Prusy Królewskie pokojowo skubać 
jak „listki karczocha", miasto za miastem, ,,aż całość będzie zjedzona". 
Naczelnym celem Prus na północy był sojusz z Rosją, który zabezpieczał 
je przed wojną na dwa fronty. Polskimi okruszynami mógł się Fryderyk 
pożywić tylko przy stole Katarzyny, a imperatorowa aż do lutego 
1771 r. nikogo do tej uczty nie zapraszała. W Europie myślano inaczej. 

Bardzo rozpowszechnione były domysły, że Fryderyk II poparł kan
dydaturę Poniatowskiego w zamian za obietnicę Prus Królewskich. Mnie
mano też, że ów kraj jest tak silną przynętą, iż można za jej pomocą 
nakłaniać króla pruskiego do radykalnej zmiany polityki i strategii kie
runku agrendissement. Pierwszy znany mi pomysł odciągnięcia Prus od 
Rosji i pogodzenia ich z. Austrią kosztem Polski pochodzi jeszcze z po
czątków bezkrólewia, z listopada 1763 r. Autorem jest francuski agent 
królewicza Ksawerego generał M. A. Bouet wicehrabia Martange, który 
spodziewał się, że Fryderyk II w zamian za cesję Prus Królewskich nie 
tylko poprze kandydaturę saską, ale odda Austrii część Śląska. Takiej 
koncepcji chwytali się w czasie bezkrólewia polscy zwolennicy króle
wicza Ksawerego, zapuściła ona też dość trwałe korzenie w dyplomacji 
francuskiej, nade wszystko jednak od czasu wybuchu wojny wschodniej 
koncepcja ta stała się gwoździem w mózgu kanclerza Kaunitza. 

Jeszcze przed wybuchem wojny, w sierpniu 1768 r., Kaunitz zapew
niał Marię Teresę, że Prusy będą łowić w mętnej wodzie i dążyć do 
zaboru Prus Królewskich z Warmią, co więcej dla nich warte niż Śląsk 
z księstwem kłodzkim. Austria musi szukać równorzędnych korzyści. 
W grudniu 1768 r. ułożył kanclerz kunsztowny plan odzyskania Sląska 
i trwałej ugody z Prusami kosztem Polski, ale wstrzymano się od przed
stawienia tego planu w Berlinie. W lutym 1769 r. Austria zajęła Spisz. 
W tymże czasie Fryderyk II wypuścił w Petersburgu pierwszy balon 
próbny projektu trójzaboru pod nazwą projektu hr. Lynara. Na wiosnę 
tego roku król pruski otrzymał pokątne propozycje z Paryża, częstujące 
go Warmią i Kurlandią w zamian za zerwanie z Rosją i zwrócenie Austrii 
części Śląska. Odpowiednio przeinaczywszy ten projekt Fryderyk zro
bił z niego użytek w Petersburgu. W sierpniu 1769 r. doszło w Nysie do 
spotkania Fryderyka z Józefem II, który żartem napomykał o plotce, 
jakoby mieli się wymienić Śląskiem i Pomorzem Gdańskim. W maju 
1770 r. poseł cesarski w Berlinie Nugent też w żartobliwej rozmowie 
doradzał królowi pruskiemu wzięcie sobie z Polski ziem wzdłuż linii 
biegnącej od granicy Prus Wschodnich przez Grudziądz, Toruń, Poznań 
po Głogów (a więc znacznie więcej, niż wynosił później zabór pruski: 
linia godna zapamiętania). W lecie tego roku Austria zajmuje starostwa: 
nowotarskie, sądeckie i czorsztyńskie, a we wrześniu dochodzi do nowe
go spotkania Fryderyka z Józefem II w Nowym Mieście na Morawach. 
Tym razem w rozmowach monarchów uczestniczył Kaunitz. Kanclerz 
wręczył królowi pruskiemu „katechizm polityczny", w którym przewi-
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duje się wzajemne informacje na temat zamierzonych nabytków i usta
lania „korzyści wzajemnych i proporcjonalnych". 

Tymczasem wojna wschodnia przybierała obrót coraz bardziej nie
korzystny dla Turcji i wzrastało prawdopodobieństwo znacznej eks
pansji rosyjskiej nad Morzem Czarnym i w księstwach rumuńskich. 
Aby tę ekspansję powstrzymać, Austria czyniła wojenne demonstracje 
w Siedmiogrodzie, ku satysfakcji króla pruski@go, który oczywiście woj
ny nie chciał, ale pragnął, aby powstrzymana na południu Rosja po
szukała sobie wojennych odszkodowań w Polsce, w której Rosjanie nie 
mogli się uporać z konfederatami. W tej sytuacji 8 I 1771 r. Katarzyna 
\V rozmowie z księciem Henrykiem Pruskim, nawiązując do zajęcia 
przez Austrię Spisza i starostw, wypowiedziała pamiętne słowa: ,,Dla
.czego by wszyscy nie mieli również brać?" Odtąd toczyły się rokowania 
rozbiorowe między Prusami i Rosją. Na wiosnę Fryderyk w rozmowach 
z cesarskim posłem van Swietenem zachęcał Austrię, aby szukała 
w swych archiwach tytułów prawnych do czegoś więcej niż Spisz i pod
górskie starostwa, ale van Swieten był powściągliwy. Toczyła się partia 
pokera. Austria w lipcu zawarła przymierze z Turcją. 

W czasie konfederacji barskieJ i wojny rosyjsko-tureckiej w War
szawie przypisywano Austrii kluczową rolę w sprawie ugody między 
Polakami i rozwiązania konfliktu międzynarodowego drogą mediacji 
mocarstw lub wojny powszechnej. Austria równocześnie udzielała azylu 
konfederackiej Generalności w Preszowie oraz utrzymywała kontakt 
z warszawskim dworem poprzez Andrzeja Poniatowskiego i jego dorad
ców, jak zawsze hr. di Canale i lorda Stormonta. Przymykano w Polsce 
oczy na austriaclcie uzurpacje ua 3piszu i w .starostwach, zaboru.ych nc1 
szerszą skalę dążeń Austrii do końca nie biorąc pod uwagę. Nadaremnie 
jednak Stanisław August starał się poprzez dwór cesarski powściągnąć 
detronizacyjną grę Generalności. Austria do ko11ca chciała utrzymać 
protektorat nad konfederacją jako element nacisku - w .ostatniej fazie 
już w targach rozbiorowych - na Rosję. Ale po jakichś rozmowach 
z Kaunitzem książę Andrzej w październiku 1771 r. przedstawił bratu 
plan uspokojenia Polski na zasadach „wolności i niepodległości narodu'·. 
Podobny plan pacyfikacji ujęła w punktację Maria Teresa w rozm:->wie 
z generałem Poniatowskim po próbie ponvania Stanisława Augusta przez 
konfederatów (w listopadzie 1771 r.). Te doniesienia tak bardzo ożywiły 
nadzieje króla, że w styczniu 1772 r. pisał do księcia Andrzeja: ,,Pomyśl, 
kochany bracie, że skończyłem już czterdzieści lat. Pora się żenić ... 
Spraw, żeby się tam wypowiedziano. Chciałbym czym prędzej". Aż do 
maja Austria pozostawała dla P3laków sfinksem. We wkroczeniu d3 
Polski „naszych" (to znaczy austriackich) wojsk generał Poniatowski 
widział „środek gwałtowny, ale niezbędny, aby leczyć zbyt gwałtowną 
chorobę". Nie wierzył w możliwość rozbioru i radzi! Stanisła\vowi cał
kowicie zawierzyć Marii Teresie. 

Tymczasem w styczniu 1772 r., w tym samym czasie, w którym Sta-
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nisław August chciał odnowić pertraktacje małżeńskie, Austria się 
wypowiedziała w innej sprawie. Demonstracje wojenne zrobiły swoje. 
Rosja przestawiała swe plany zaborcze z Rumunii na Polskę. W listo
padzie 1771 r. van Swieten radził Kaunitzowi, aby już wyłożyć sprawę 
śląska. W styczniu kanclerz ułożył „Sieben Partage-Tractatus-Vorsch
lage", w których były zawarte różne kombinacje podziału krajów tu
reckich, a na czwartym miejscu punkt przewidujący dla Austrii równo
wartościowy z pruskim udział w Polsce, który jednak zostanie odstąpio
ny Prusom w zamian za odpowiednią część Śląska. Maria Teresa uznała 
ten punkt za „najbardziej odpowiadający życzeniom [erwilnschlichsteJ . 
i znalazł się on na pierwszym miejscu w instrukcji dla van Swietena. 

W dniu 5 II 1772 r. odbyła się rozmowa między Fryderykiem a ce
sarskim posłem, który wreszcie wyłożył karty na stół. Niech Prusy wez
mą podwójny udział w Polsce, a oddadzą Austrii hrabstwo kłodzkie 
i proporcjonalną część Śląska. W ten sposób usunie się na zawsze ka
mień niezgody między obu państwami, a z ziem położonych za Karpa
tami nic nie może Austrii dogadzać i zrównoważyć korzyści uzyskanych 
przez Prusy nad Bałtykiem. Wywiązała się kapitalna rnzmowa między 
bardzo wymownym posłem i bardzo zirytowanym Fryderykiem. Dono
sząc o tej rozmowie swemu bratu, księciu Henrykowi, król pruski pisał, 
że projekt zamienny Austriaków „ujawnił bezsilną złą wolę". Okazują 
niech�ć do zahoru w Polsce, ,,aby os7.c:t.qd7.ić Polaków, na których mają 
oko, i chcą całą nienawiść tego narodu zwrócić przeciwko Rosji i nam". 
Apetyty Au&triaków trzeba sprowadzić do kawałka Polski, ,,aby ich 
ukarać za dawne postępowanie". Austria nie zaryzykuje wojny i zgodzi 
się na równy z nami zabór w Polsce. 

Tak się też i stało. Upadły kolejne próby uzyskania przez Austrię 
nabytków kosztem Turcji i znalezienia dla Polski odszkodowania w księ
stwach rumuńskich. Tej ostatniej koncepcji chwyciła się Maria Teresa 
może i ze względów etycznych. Wiele, często ironicznie, pisano o skru
pułach cesarzowej i jej łzach wylewanych nad Polską. Ale ta starzejąca 
się dewotka, która biorąc płakała i płacząc brała, przeżywała istotnie 
ciężki kryzys moralny. Rzecz jednak znamienna, że sumienie obudziło 
się w Marii Teresie dopiero wtedy, kiedy Fryderyk w sposób bez
względny odrzucił wymarzoną przez Kaunitza propozycję zamienną. 
Cesarzowa nie miała skrupułów, póki chodziło o odzyskanie śląska, 
chociaż cala kombinacja zamienna była przecież oparta na nie mniejszej 
krzywdzie Polski niż zabór Galicji. Zajmując Spisz i starostwa podgór
skie oraz nęcąc Prusaków nabytkami nadbałtyckimi, Austria w znacz
nym stopniu przyczyniła się do nakręcenia mechanizmu rozbiorowej 
operacji. Przyświecał temu cel odzyskania Śląska; w oczach cesarzowej 
cel tak słuszny i czysty, że uświęcający wszystkie środki. Z tym nasta
wieniem matki być może liczył się Józef II, który od początku sceptycz
nie oceniał szanse zamiennego planu Kaunitza, parł natomiast do eks-
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pansji na Bałkany. Kiedy i ta droga pokojowego Vergrosserung została 
przed Austrią zamknięta, wykazała ona duży apetyt w zagarnianiu 
nieponętnych ziem za Karpatami. 

W stosunku Austrii do Polski w latach 1764-1772 występują dwie 
różne fazy. Pierwsza była z punktu widzenia obu państw konstruktyw
na, ale zawieszona w próżni, bo uzależniona od rosyjskiego placet. Nie
wątpliwie poza małym skrawkiem Spisza Austria nie miała w stosunku 
do Rzeczypospolitej żadnych roszczeń terytorialnych. Wzmocniona re
formami ustrojowymi, związana z Wiedniem dynastycznym związkiem 
i niechętna Prusom Polska byłaby dogodnym sąsiadem. Sąsiedztwo to 
rokowało też korzyści gospodarcze. Między innymi Andrzej Poniatowski 
projektował oparcie aukcji wojska w Polsce na austriackich dostawach. 
Kaunitz z zainteresowaniem badał polskie sprawy: w okresie pertrak
tacji matrymonialnych i prób emancypacyjnej polityki Poniatowskich 
napisał memoriał o reformach ustrojowych w Rzeczypospolitej. Ale 
wyemancypowanie z „systemu północnego" bezwładnej, zamąconej waś-. 
niami i zupełnie bezbronnej Polski nie było dla Austrii celem, dla któ
rego ryzykowałaby wojnę z Rosją i Prusami. A bez wojny nie można 
było tego osiągnąć. 

Z chwilą, kiedy utracono w Wiedniu nadzieje, że Polska może się 
stać sojusznikiem Austrii przeciw Prusom, Kaunitz lekko postawił luzy
żyk na integralności terytorialnej Rzeczypospolitej. Kanclerz nie myślał 
o tym, jak by przeciwdziałać przypisywanym Prusom planom zabor
czym, ale o tym, jak by się z tymi planami sprzęgnąć i kosztem Polski
odzyskać Śląsk. Ważniejszymi czynnikami nakręcania koniunktury roz
biorowej było powstrzymanie przez Austrię ekspansji rosyjskiej nad
Dunajem oraz podtrzymanie przez dwór wiedeński konfederacji bars
skiej. Oba te czynniki przyczyniły się do tego, aby gniew i zaborczość
Rosji skierować przeciwko Polsce, a zasada równowagi przesądzała, że
zabór musi być trójzaborem. Nie posuwałbym się do twierdzenia, że
dwór wiedeński rozgrywał tę partię szachów zawsze planowo i docelowo.
Aczkolwiek kanclerz Kaunitz był człowiekiem myślącym i planującym
na daleką metę, myślał też i planował w kategoriach alternatywnych,
a w trójgłowym kierownictwie polityki austriackiej (Maria Teresa, Jó
zef II, Kaunitz) różne były tendencje i różne sperandy. W każdym
razie dwór wiedeński, dla którego utrata Śląska była wciąż krwawiącą
raną, nie chciał wyjść z tego kryzysu z pustymi rękami. W genezie
pierwszego r0zbioru rola Austrii była istotna, a w wyniku rozbioru mo
narchii ha l:isburskiej przypadł kraj najludniejszy (2 600 OOO mieszkań
ców), z aajwiększyrn z odebranych Rzeczypospolitej miastem - Lwo
wem, siedzibą kontraktów, i z cennymi kopalniami soli.

Po pierwszym rozbiorze Austria była n�jlepszym z trzech sąsiadów 
Rzeczypospolitej, ale też mającym najmniej do powiedzenia w JeJ spra
wach. Od 1780 r. odradzało się coś na kształt „systemu dworów cesar-
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.skich", o nastawieniu antytureckim, z czasem i antypruskim. Za sprawą 
dworu wiedeńskiego w maju 1788 r. Austria i Rosja zawarły tajną kon
wencję gwarantującą nienaruszalność granic Rzeczypospolitej. Chodziło 
wówczas o powściągnięcie zamienno-zaborczych planów pruskiego mi
nistra Hertzberga. Polityka Sejmu Czteroletniego wyprowadziła Polskę 
spod kurateli Katarzyny i z nowego systemu dworów cesarskich, wiążąc 
się sojuszem z Prusami. Sojusz ten miał ostrze antyaustriackie. Ale 
po rozładowaniu wojennego napięcia między Austrią i Prusami (kon
wencja w Reichenbach w lipcu 1790 r.) dwór wiedeński popierał Kon
stytucję 3 maja i plan odnowienia w Polsce panowania Wettynów: 
nakłaniał elektora · saskiego do przyjęcia polskiej sukcesji i namawiał 
Rosję do pogodzenia się z nowym stanem rzeczy w Polsce. Namowy te 
nie były skuteczne. 

Jak wiadomo, w drugim rozbiorze Austria nie brała udziału, uwikła
na w wojnę z Francją i mająca otrzymać „odszkodowanie" w postaci ro
syjsko-pruskiej gwarancji dla planu zamiany Niderlandów na Bawarię. 
Była to „skóra na niedźwiedziu". W trzecim rozbiorze zadziałał mecha
nizm równowagi, ale Austria nie była inicjatorem i tylko w niewielkim 
stopniu była egzekutorem. Podczas gdy powstańcy walczyli z armiami 
rosyjską i pruską, Austriacy zachowywali pozory neutralności, zrazu 
neutralności życzliwej, a potem po trosze okupowali kraj. Austria na
leżała nie do morderców, ale do grabarzy i spadkobierców Rzeczypospo
litej. Zacięte targi między zaborcami, towarzyszące finalizacji trzeciego 
rozbioru, nie należą już do historii Polski, lecz do historii stosunków 
międzynarodowych w dobie wojen koalicyjnych z rewolucyjną Francją. 

DIE WIENER HOFFNUNGEN DER PONIATOWSKIS UND DIE ERSTE 

TEILUNG POLENS 

Vor dem breiten Hintergrund der internationalen Situation besprach der 
Autor die osterreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren der Herrschaft 

Stanisław August Poniatowskis. 
Er zeigte, wie „der letzte Kónig der Ade!.srepublik" ver,suchte, eine osterreich

isch-russische Annaherung herbeizuftihren, bei dicser Gelegenheit seine Position im 

Staate zu starken, Reformen durchzufilhren und sich durch eine Heirat mit einer 
Habsburgerin an ósterreich zu binden und wie diese Politik der Wiedereinfi.ihrung 
des „Systems der Kaiserhofe" in Tri.immer ging. Anschliessend zeigte er die Ge
samtheit der osterreichischen Politik gegenuber Polen und ihre alte Grundlagen 
bis zur Teilung Polens. Er hob auch das andere, freundschaftlichere Verhaltnis 

dieses Staats z:ur Adelsrepublik nach diesem Akt hervor. 




