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I _ANEKSJA PÓŁNOCNEJ MOŁDAWII PRZEZ AUSTRIĘ 

Objęcie tronu rosyjskiego przez Katarzynę II ( 1762-1796) w warun
kach, które nie dawały jej wewnętrznego oparcia, zapewniającego· trwa

łość panowania, sprawiło postawienie na porządku dziennym problemu 

wojny z Turcją. Zwycięska wojna posłużyłaby przede wszystkim umoc

nieniu pozycji Katarzyny II wewnątrz kraju, a w polityce zagranicznej 

spowodowałaby podjęcie prób zrealizowania celów polityki wschodniej, 
zainicjowanej przez Piotra Wielkiego 1

. Rosja tak· długo jednak nie mo

gła ryzykować wojny z Portą, jak długo Polska była potencjalnie zdolna 
do protureckiej interwencji zbrojnej, co mogło nastąpić ze względu na 
wspólnotę interesów obu krajów, które w jednakowym stopniu były 

ofiarami ekspansjonistycznej polityki carów. To niebezpieczeństwo za
rysowało się jasno jeszcze z początkiem XVIII w. 2 Katarzyna zrozu
miała więc, że droga jej wojsk do Istambułu przebiegała w sposób nie
unikniony przez Polskę 3

• 

Rosji zależało wiqc na osłabieniu Polski, by ją całkowicie i wyłącznie 
sobie podporządkować, a także po to, aby zapewnić sobie oparcie w przy
szłych konfliktach z Turcją. I choć zakrawa to na paradoks, to jednak 
właśnie wojna z Turcją zmusiła Katarzynę II do wyrażenia zgody na 

podział wespół z Prusami - partnerem niepewnym, i Austrią - ledwo 

zamaskowanym przeciwnikiem, nie tylko wpływów, ale i terytorium 
państwa, z którego chciałaby stworzyć dla siebie platformG do podjęcia 

' MAE, Memoires et documents (dalej skrót Mem. et doc.), Russie, vol. II, 
1683-1757, Paris, f. 284-284v; D. C. Ar i o n, Tii.ri cle compensafiune. Douc'i mo

mente din istoria diplomaticii a tcirilor romći.ne$ti (1763-1774, 1800-1808) (Państwa 
dla kompensaty. Dwa momenty z historii dy,Iomatycznej państw rumuńskich 

(1763-1774. 1800-1808), (Convorbiri 1iterare, Bucure�ti, R. XLIX, 1915, nr 11-12, 

s. 1197).
t V. Ci ob a n u, Relafiile poUtice romdno-polone tntre 1699 $i 1848 (Stosunki

polityczne rumu11sko-p0Iskie między 1699 a 1848), Bucure�ti 1980, s. 43.--44. 

a C. A n dr ee s c u, La France et Za politique orienta!e de Catherine II. 

D'apres !es rapports des ambassadeurs franc;ais d St. Petersbourg, Paris 1928, s. 11, 

odbitka z „Melange de l'Ecole roumaine en France", Paris 1927. 
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z rozmachem szeroko zakrojonej polityki europejskiej, zainicjowanej 
przez Piotra I. Do tej decyzji nakłoniła ją przede wszystkim perspek
tywa wojny z Aus'trią, która 6 VII 1771 r. podpisała z Turcją słynny, 
skierowany przeciwko Rosji tzw. traktat subwencyjny 4. 

Ponieważ inna możliwość wyjścia z impasu nie istniała, gabinet 
petersburski próbował wykorzystać przynajmniej międzynarodową ko
niunkturę polityczną do wyciągnięcia z niej maksymalnych korzyści.· 
Ponieważ nie można było brać pod uwagę bezpośredniego zajęcia księstw 
rumuńskich, ani nawet przekształcenia ich w „państwo buforowe" mię
dzy Rosją, Austrią i Turcją, caryca i jej doradcy sądzili, że nadarza się 
im okazja do zdobycia obydwóch księstw rumuńskich inną drogą, a mia
nowicie przez włączenie ich do Polski w sytuacji, gdy rozpad państwa 
polskiego był już prawie oczywisty. Według opinii kierowników carskiej 
polityki zagranicznej włączenie Mołdawii i Wołoszczyzny do Polski jako 
„odszkodowania" za terytoria, które miała stracić na rzecz Austrii, Prus 
i Rosji, byłoby idealnym wyjściem z sytuacji, rozwiązującym ostre 
kwestie sporne, które szkodziły wówczas stosunkom rosyjsko-austriac
ko-pruskim. Ponadto takie rozwiązanie sytuacji przyczyniłoby się 
w znacznym stopniu do osłabienia imperium tureckiego, a Rzeczypospo
litej też przypuszczalnie przysporzyłoby kłopotów s. 

Podobna· myśl zaświtała jednak także w głowie Fryderyka II, który 
24 III 1771 r. polecił swemu ambasadorowi w Petersburgu zakomuniko
wać o tym rządowi rosyjskiemu 6

• Ten ostatni wystąpił zaś w maju z tą 
propozycją w Wiedniu, gdzie nie uzyskał jednak przewidywanej zgody. 
Kanclerz austriacki Kaunitz, którego zdanie popierał Józef II, uważał, 
wbrew zgodzie na tę propozycję wyrażonej przez Marię Teresę, że w in
teresie monarchii habsburskiej nie leżało osłabienie w taki właśnie spo
sób Turcji. Twierdził on zresztą, że Instambuł nie zgodziłby się na po
dobny podział. Co więcej, pomysł ten wydawał mu się pozbawiony cał
kowicie walorów praktycznych, skoro, według jego przekonania, Polska 
nie była już w stanie zajmować obcych terytoriów kosztem innych 
państw, zaś „równowaga europejska nie pozwalała na podobne zmiany" 7• 

Wroga postawa Austrii wobec planów rosyjskich ośmieliła Turcję do 
posunięć dyplomatycznych mających na celu przeciągnięcie Austrii na 
swoją stronę. Pierwszą tego rodzaju próbę uczyniła już w marcu 1770 r., 
proponując Austrii sojusz przeciwko Rosji i ofiarując jej w zamian jako 

4 N. I or g a, Acte $i jragmente cu privire la istoria romćiniior (Akty i frag
menty dotyczące historii Rumunów), t. II, Bucure�ti 1902, 59-60, 62.

s Tamże, s. 35-36, 36, 40-41; Romania in relatile internationale 1699-1939
(Rumunia w stosunkach międzynarodowych 1699-1939), Ia�i 1,980, s. 40.

& I or g a, Acte .Ji fragmente ... , s. 40, 41; te n że, Histoire des Roumains de 
Bucovźne a partir de l'annexion atttrichienne (1775-1814), Ia$i 1917, s. 11, 15-16;.

. Ar i o n, op. cit., s. 1208.
7 I or g a, Histoire des Roumains ... , s. 10.
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rekompensatę ... Polskę. Po klęsce floty tureckiej w walce z flotą rosyj
ską w Czeszme 7 i 8 VII 1770 r. Istambuł zwrócił się do Austrii i Prus 
z prośbą o pośrednictwo przy zawieraniu pokoju. Austria chciała jednak 
przede wszystkim skorzystać z okazji, by zadać podwójny cios: zreali
zmvać własne plany zagarnięcia księstw rumuńskich, a także, w tym 
samym czasie, udaremnić pruską politykę wschodnią, której cele sprze
czne były z polityką austriacką. Taka była geneza wspomnianego „trak
tatu subwencyjnego" s. 

Ze względu na interesującą nas problematykę przypomnimy tylko 
paragrafy 2 i 3 tego traktatu. Po wyrażeniu „wdzięczności dla wysił
ków Austrii" (również wojskowych w razie potrzeby) zawierały one 
bliższe określenie celów jej polityki, a mianowicie zobowiązanie Rosji 
do zgody na warunki pokojowe korzystne dla Turcji. W ramach tego 
ustalenia przewidywano zwrot wszystkich twierdz i terytoriów zajętych 
przez Rosję od początku wojny. Pod tym stwierdzeniem można się było 
domyślać także oddania księstw rumuńskich. Turcja ze swej strony 
zgodziła się na oddanie Austrii Oltenii i pozwalała władzom austriackim 
na dokonanie pewnych poprawek granicy Siedmiogrodu z Mołdawią 
i Wołoszczyzną o. To ostatnie sformułowanie pozwala na uznanie trak
tatu jako swego rodzaju „preludium" do oderwania Bukowiny 10• 

Przy tej okazji Austria zobowiązała się wystąpić przeciwko każdemu 
zagrożeniu „niepodległości i wolności Rzeczypospolitej Polskiej, co jest 
powodem obecnej wojny" pomiędzy Rosją i Turcją 11• 

Austria widziała w planach Fryderyka II, do których pozyskał on 
Rosję, próbe zapobieżenia jej polityce wobec obszarów nad dolnym 
Dunajem. Stąd wynikał jej sprzeciw wobec tych planów. Ostatecznie -
jak wiadomo - nie wytrwała w tej postawie. Zmiana ta stanowiła nie 
tyle efekt presji polityczno-dyplomatycznej, ile przede wszystkim po
dyktowana była przeświadczeniem dworu wiedeńskiego, że odmowa 
udziału w rozbiorze Polski nie będzie miała innego skutku poza utratą 
łat\vej i pewnej okazji do powiększenia swoich terytoriów. W konsek
wencji Austria przyłączyła się do trwających już pertraktacji dotyczą
cych rozbioru Polski, a skonkretyzowanych później w licznych konwen
cjach, uzgodnionych między 15 I a 25 VIII 1772 r., na których podsta
wie Austria otrzymała Galicję 12

. W zamian rząd habsburski „zrezygno-

s Ar i o n, op. cit., s. 1205; I or g a, I·listoire des Roumains ... , s. 11-12; 

C. I. A n d re c s c u, Die PUine zur Teilung rumanischen Furstentii.mer in der

zweiten IIartte des acht=ehnten Jahrhunderts (Revue historique du sud-est Euro
peen, R. XIX, 2, Bucurc�ti 1942, s. 454-456); te n że, La France et Za politique

orien tale, s. 130-137.
9 M. A. E., Mem. el doc., Russ:e, f. 279-279v, 280v. 
10 Ar i o n, OP, cit., s. 1205. 
1! M. A. E., Mem. et. doc., Russie, f. 280-280v. 
12 Ar i o n, op. cit., s. 1205; R. F. Ka i n d 1, Geschichte cłcr Bukowina, cz. III,
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wał z ratyfikowania traktatu sojuszniczego z 6 VII 1771 r. i z planów 
ekspansji, które mogły być albo szkodliwe, albo pomocne dla Turcji" 13. 
W ten sposób otworzyła się droga do porozumienia rosyjsko-austriac
kiego ró_wnież na temat losu księstw rumuńskich. Problem ten został 
„rozwiązany" przez konwencję między Austrią i Rosją, zawartą 25 VII 
1772 r. w Petersburgu. Rosja zgodziła się zrezygnować przy okazji ro
kowań z Turcją z podboju, a nawet z „niezawisłości" Mołdawii i Woło
szczyzny, jak i innych· warunków, które były niezgodne z interesami 
Austrii na południowym wschodzie Europy, Austria zaś miała dokonać 
wszelkich starań, zgodnie z „dobrymi usługami, do których się zobowią
zała wobec obu stron walczących", aby ułatwić pokojowe wysiłki dy
plomacji carskiej 14. 

W sierpniu 1772 r. rozpoczęły się rokowania rosyjsko-tureckie. 
Z powodu poważnych różnic interesów między obu państwami, które 
nie mogły być złagodzone w stosunkowo krótkim czasie, zostały one 
zerwane w marcu 1773 r. W rezultacie doszło do wznowienia działań 
wojennych 15_ Taki rozwój sytuacji dał dworowi wiedeńskiemu możli
wość bardziej zdecydowanego powrotu do projektów dotyczących Moł
dawii i Wołoszczyzny. Okazję do ich zaprezentowania stworzyło spot
kanie w pierwszej połowie maja 1772 r. Kaunitza z ambasadorem rosyj
skim w Wiedniu, księciem Golicynem. Kanclerz poinformował go 
o zamiarze rządu austriackiego wysłania przez Mołdawię wojsk austriac
kich w celu zajęcia Galicji. Podejrzewając możliwość sprzeciwu ze stro
ny Rosji Kaunitz ujawnił rosyjskiemu ambasadorowi te paragrafy
„ traktatu subwencyjnego", które zapewniały Austrii zyski terytorialne
ze szkodą Mołdawii i Wołoszczyzny. Uważał jednak za stosowne spre
cyzować, że Austria zrezygnowała z tych terytoriów, i to tylko dlatego,
ie brała pod uwagę interesy Rosji. Dawał w ten sposób wyraźnie do
zrozumienia, że w rewanżu liczy na zrozumienie ze strony carowej dla
wspomnianych zamiarów rządu austriackiego. Panin uchwycił jednak
prawdziwy cel Kaunitza, a mianowicie stworzenie precedensu, który by
ułatwił, wcześniej czy później, zbrojne zajęcie rumuńskiej prowincji,
i wyraził nadzieję, że Austria zrezygnuje z tego projektu, gdyż z jego
zrealizowania mogłyby się narodzić niechciane komplikacje 1e.

\,Vydaje się, że w końcu tak się też stało, ponieważ nie znalazłem 

Die Bukowina unter der Herrschaft des osterreichischen Kaiserhauses (seit 1774}, 

Czernowitz 1898, s. 5: Romc'!nia fn relatiile internationale, s. 40-41. 
11 A n dr ee s c u, Die Plii.ne zur Teilung ... , s. 457. 
u M. A. E., Mem. et doc., Russie, f. 283, 285; Ka i n d 1, op. cit., s. 5. 
1s A. D. Xe 11 op o I. Istoria roma.nilor din Dacia traiana (Historia Rumunów

,: Dacji trajańskiej), t. IX, Bucuresti s. a., s. 130, 138; A n dr ee s c u, Die Pliine

zur Teilung ... , s. 105. 
ie I or g a. Acte si fragmente ... , t. II, s. 67-68; te n że. Histoire des Rou

mains ... , s. 19. 
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nigdzie informacji o przejściu wojsk austriackich do Galicji w 1772 r. 
przez Mołdawię (gdzie zresztą znajdowały się wojska rosyjskie). Powód 
rezygnacji z projektu mógł być jednak inny niż obawa przed ewentu
alnym konfliktem z Rosją, która nigdy poważnie nie myślała przeciw
stwiać się wejściu wojsk habsburskich do Mołdawii 17. 

Korzystając z okazji, że Rosja czyniła wysiłki, by przeciągnąć Austrię 
na swoją stronę w celu zmuszenia Turcji do zawarcia pokoju na warun
kach podanych przez dyplomację carską, Kaunitz opracował plan, który 
według jego przekonania miał dać Austrii Oltenię i tym samym przy
bliżyć ją do opanowania ujścia Dunaju. Kanclerz zaproponował miano
wicie cesarzowi, by biorąc za podstawę ,,traktat subwencyjny" zaofia
rować Turcji sumę 5-6 milionów guldenów, za którą „będzie ona mogła 
tanio kupić od Rosji pokój", a w zamian za to Turcy mieli oddać Austrii 
Oltenię 1s. Ale ten traktat, przypomnijmy, nie miał żadnej wartości 
prawnej, skoro Austria formalnie zrezygnowała w ramach umów mię
dzynarodowych z jego ratyfikacji. Józef II uważał jednak, że Oltenia 
nie jest warta tak wielkiej finansowej „ofiary", a gdy w końcu pod 
wpływem namów wyraził zgodę, propozycja ta stała się całkowicie bez
użyteczna, gdy po załamaniu się konferencji pokojowej w Bukareszcie, 
na wiosnę 1773 r. doszło do wznowienia wojny rosyjsko-tureckiej 19. 

Rezygnacja z Oltenii nie oznaczała jednak porzucenia przez Józefa II 
myśli o zdobyciu nowych terytoriów kosztem księstw rumuńskich. Inne 
jednak były przyczyny zainteresowania tym rejonem. Jedną z nich była 
chęć zapewnienia bezpośrednich połączeń między Siedmiogrodem a te
rytoriami uzyskanymi w wyniku rozbioru Polski 20

. Nowy terytorialny 
nabytek winien też służyć Austrii Jako pozycja strategiczna, która po
zwoliłaby jej na sekundowanie rosyjskim planom wobec Turcji, bądź 
też na przeciwstawianie się im przez zagrożenie z flanki, w razie gdyby 
nie doszło do zadowalającego dla Austrii porozumienia w tej sprawie 21• 

O znaczeniu tego rejonu mógł się przekonać Józef II w czasie swej wi
zyty na początku 1773 r. w Siedmiogrodzie i Banacie. Obserwowanie 
stąd wznowionych działań wojennych rosyjsko-tureckich wyraźnie wska
zywało, że to nie Oltenia mogła mu dostarczyć wspomnianych korzyści, 
mogła umocnić jego pozycję strategiczną, lecz „ten zakątek, który gra
niczy z Siedmiogrodem, Maramureszem i Pokuciem", czyli północna 
Mołdawia 22. 

17 I or g a, Acte ,�i fragmente .. , s. 68.
1s Ka i n d I, op. cit., s. 5.
19 Tamże, s. 5--6.

20 „Hurmuzaki", XIV2, s. 1218: tamże, IXz, s. 97. 99: zob. też Ka i n dl, op. cit., 
s. 6; Romania in relatiile internationale ... , s. 43.

u Romania in retafiiie interna/ionale ... , s. 43. 

22 Ka i n d I, op. cit., s. 6; Ar i o n. op. cit. (czę�ć II. w „Convorbiri literare",

•1r 3, R. L, 1916). s. 308, także nr 3; I o r g a, Ilistoirc des Roumains ... , s. 20-22.
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Dla zachowania pozorów dyplomacja habsburska próbowała jednak 

znaleźć „uzasadnienie prawne, na mocy którego można by zażądać od 
Porty oddania Bukowiny" z3, i znalazła je tam, gdzie się tego najmniej 
spodziewała. 

Niejaki pułkownik Seeger przebywający w Warszawie, prawdopo
dobnie jako członek delegacji austriacki�j pertraktującej z władzami 
Polski na temat wytyczenia nowych granic tego państwa, dostarczył 
w liście z 10 XII 1773 r. zaadresowanym do swoich zwierzchników 

w Wiedniu „dowodu", że część ziem północno-wschodniej Mołdawii, 
wytyczona już na rozkaz cesarza przez oficera sztabu Miega, była nie
gdyś częścią polskiego Pokucia, obecnie znajdującego się w granicach 
Austrii. Gorliwy oficer utrzymywał nawet, że zachodnia część Mołdawii, 
począwszy od wzgórz, które ciągną się od Czerniowiec i Seretu do gra
nic Siedmiogrodu, też dawniej należała do Polski. Mieg, prawdopodobnie 
zazdrosny o „sukces" swego kolegi, pospieszył z dostarczeniem dyplo
macji wiedeńskiej innych „dowodów" na poparcie prymitywnego fałszu 
historycznego i prawnego, który właśnie zaczęto tworzyć. Między innymi 
w raporcie z 23 XII 1773 r. utrzymywał, że paru bojarów mołdawskich 
wyznało mu - oczywiście w zamian za znaczną „rekompensatę", co 
jednak oficer z oczywistych powodów ostrożnie przemilczał - że nie 
tylko okolice Czerniowiec, ale i Suczawy należały niegdyś do Polski 24_ 
Secgor jednak nie dopuścił do „przęsłonią:::ia" swej osoby przez konku
renta w pozyskiwaniu cesarskiej życzliwości, posuwając nadmiar gor
liwości tak daleko, że próbował „wykazać" także „prawa", które niby 
to miały Węgry, znajdujące się wówczas pod panowaniem Habsburgów, 
nie tylko do całej Mołdawii, ale i do całej Wołoszczyzny 2s. 

Kaunitz uznał jednak, że dla zapewnienia sobie sukcesu dyplomacja 
austriacka powinna domagać się tylko swych rzekomych praw do pół
nocnej Mołdawii, jako konsekwencji zagarnięcia Galicji z polskim Po
kuciem, do którego północna Mołdawia „należała" i od którego była 
bezprawnie „oderwaną" przez ... Turków] Ten tok rozumowania znalazł 
odbicie w dyspozycji przekazanej przez Kaunitza ambasadorowi austriac

kiemu w Istambule Thugutowi, wraz z zaleceniem podjęcia odpowied
nich działań na dworze sułtańskim. Równocześnie na początku tego sa

mego miesiąca gabinet wiedeński zdecydował, że natychmiast po wyco
faniu wojsk rosyjskich orły cesarskie będą przeniesione do Mołdawii. 
Działania te miano wytłumaczyć w Istambule jako „poprawienie gra

nic" 26
. W rezultacie tej decyzji, poczynając od 31 sierpnia przez pierwsze 

dni \Vrześnia 1774 r., Austria zajęła cały obszar między brzegami Dnies-

23 Ka i n d J, op. cit., s. 10. 
2J Tamże. 

25 Tamże, s_ 1 L 
26 Tamże, s. 10-11.
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tru na północy i miejscowością Capul Codrului na południu, aby z koń
cem 1774 r. opanować całą Bukowinę 21. 

Zajęcie północnej Mołdawii ugodziło w interesy Rosji i Prus we 
wschodniej i południowo-wschodniej Europie. Nie było też obojętne dla 
pozycji, jakie uzyskały oba mocarstwa w Polsce po pierwszym jej roz
biorze w 1772 r. Wprawdzie próbowano utrzymywać, że zajęcie północ
nej Mołdawii nie miało żadnego związku z uczestnictwem Austrii w tym 
akcie rozbiorowym, lecz należało do bilateralnych stosunków austriac
ko-tureckich 28, ale rząd austriacki w dalszym ciągu dostarczał argu
mentów, które dowodziły czegoś przeciwnego. Jak widzieliśmy, jedyne 
„uzasadnienie" uznawane za „ważne" dla usprawiedliwienia pretensji 
do północnej Mołdawii stanowiła rzekoma przynależność tego obszaru 
do Pokucia, zagarniętego przez Austrię. Ten „argument", łącznie z in
nymi, w jednakowym stopniu pozbawionymi wartości historycznopraw
nej, został też zaprezentowany przez dyplomatów austriackich na pole
cenie Kaunitza dworowi petersburskiemu i miał uzasadniać „prawo" 
Austrii do zagarniętego terytorium 29. 

Sztuczność i niespójność argumentacji Kaunitza nie mogły ujść uwa
gi księcia Panina, jak również Fryderyka II 30. W konsekwencji książę 
Panin w dalszym ciągu starał się skłonić Prusy do bardziej zdecydowa
nych posunięć, które winny wpłynąć na opuszczenie przez Austrię pół
nocnej Mołdawii. Temu celowi miała też służyć próba przekonania dy
plomacji pruskiej, że dwór wiedeński poprzez swoje postępowanie 
„anulował" w całości konwencję rosyjsko-pruską zawartą w Petersburgu 
w lutym 1772 r., a zawierającą decyzję o rozbiorze Polski. Więcej nawet, 
dygnitarz rosyjski był przekonany, że w takich okolicznościach groźba 
zawisła nad samym traktatem rozbiorowym, który może stać się bez
przedmiotowy 31• Innymi słowy, traktat nie odpowiadał w gruncie rzeczy 
jednemu z celów dyplomacji carskiej, a mianowicie uniemożliwieniu 
Austrii, przy okazji rozbioru Polski, rozszerzenia swoich granic na 
wschód i południe od Karpat. Tymczasem przez zajęcie północnej Moł
dawii Austria uczyniła decydujący krok w tym kierunku. Ten fakt 
w sposób jaskrawy był niezgodny ze wspomnianą konwencją austriacko
-rosyjską z 25 XI 1772 r., która przewidywała wstrzymanie się Austrii 
od zajęcia księstw rumuńskich bądź ich części. 

21 Tamże, s. 12-13; Ar i o n, op. cit., s. 310; Xe n op o 1, op. cit., s. 147-148, 
tamże nr 13; I or g a, Histoire des Roumains ... ; s. 30. 

2B I or g a, Acte $i fragmente ... , t. II, s. 89; Xe n op o I, op. cit., s. 148-149. 

!SI I or g a, Acte $i fragmente ... , t. II, s. 85, 88----89; te n że, Histoire des Rou-

mains ... , s. 22-23; A n dr ee s c u, Die PUi.ne zur Teilung ... , s. 459; Ka i n d I, 

DP. cit., s. 14. 

ao I or g a, Acte $i f ragmente ... , t. II, s. 92; Xe n o p o I, op. cit., s. 152; C i o

b a n u, op. cit., s. 128, nr 117. 

u I or g a, Acte $i fragmente ... , t. II, s. 86-87. 
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Veniamin Ciobanu 

Istniał jeszcze drugi aspekt tej sprawy. Jak wykazaliśmy, dyploma
cja habsburska uważała, że zajęcie północnej Mołdawii jest naturalnym 
następstwem uzyskania Galicji. Oznaczało to, że Austria żądała korzys
tania z praw, które zarezerwowały jej konwencje i układy związane 
z rozbiorem Polski. Tymczasem można się było spodziewać, że Turcja 
zechce być poinformowana przez Rosję i Prusy co do zaakceptowanych 
przez oba mocarstwa przy okazji rozbioru państwa polskiego korzyści 
na rzecz ich austriackiego partnera. Jeżeli chodzi o Panina, uważał on, 
że zarówno jego władczyni, jak i król pruski powinni dać taką samą 
odpowiedź 32_

Panin był ponadto przekonany, że istnieje bardzo skuteczny środek, 
który zobliguje Austrię do opuszczenia północnej Mołdawii, a miano
wicie rezygnacja ze strony króla p"ruskiego z „dodatku", który przy
właszczył sobie z ziem polskich ponad to, co przewidywał układ peters
burski z sierpnia 1772 r. W takim wypadku - jak wypowiadał się 
dygnitarz rosyjski - ,,można by działać razem z Portą i Polakami, aby 
udaremnić poczynania dworu wiedeńskiego wobec Mołdawii i Polski". 
Takie „poświęcenie" byłoby według jego opinii wynagrodzone w nad
miarze przez uniknięcie szkodliwych w czasie i przestrzeni konsekwen
cji dla interesów Rosji i Prus. Mogłyby one zostać naruszone przez 
wzrost potęgi Habsburgów 33. 

Takie rozwiązanie zostało z miejsca odrzucone przez pruską dyplo
mację. Fryderyk II widział we wspomnianej aneksji korzystną okazję 
do podobnego p·ostępowania, ale na szkodę Polski 34• Miał zresztą zamiar 
pójść jeszcze dalej. Dążył do zajęcia Gdańska i Kurlandii. Te jego nie 
tajone zamiary stały się źródłem obaw i niezadowolenia Katarzyny l'I 
i jej doradców 35. Można stąd wyciągnąć wniosek, że według opinii ro
syjskich kół rządzących właśnie Prusy były tym państwem, które pod
ważało od wewnątrz układ o rozbiorze Polski poprzez rozS'lerzenie po
nad przyjęte granice swych zdobyczy terytorialnych, to zaś pozwalało 
Austriii działać w podobny sposób 36. Takie postępowanie sojusznika 
równocześnie ograniczało możliwości Rosji realizowania swej własnej 
polityki w Polsce i zabezpieczania w niej swych interesów. 

Analiza przytoczonych faktów wyraźnie wykazuje, źe między pierw
szym rozbiorem Polski a zagarnięciem przez Habsburgów północnej Moł
dawii istniał ścisły związek przyczynowo-skutkowy: rozbiór stał się 
przyczyną aneksji, aneksja zaś miała wpływ na rozmiary rozbioru 31_ 

. " Tamże, s. 87, 95. 
aa Tamże, s. 90_. 
84 Ar i o n, op. cit., s. 310-312; M. A. E., Mem. et doc., Russie, f. 209; I or g a, 

Acte �i fragmente ... , t. II, s. 93. 
as M. A. E., Mem. et doc., Russie, f. 304, 305v-306v, 312, 324, 324v; tamże, f. 322. 
a& Tamże, f. 309v. 
a1 To wzajemne powiązanie było już sygnalizowane tak w rumuńskiej historio

grafii (X c n op o I, op. cit., s. 147-151; Ci ob a n u, op. cit., s. 126-129), jak 



Pierwszy ro.óiór Polski 
------� ---��------� 

Mimo tego podobieństwa losu, budzącego pewne poczucie solidar
ności, warunki historyczne, w jakich znajdowali się Polacy i Rumuni, 
jak i dysproporcja między siłami i możliwościami obu tych narodów 

a potęgą, którą dysponowały państwa sąsiednie, nie pozwoliły im na 

przedsięwzięcie żadnej wspólnej akcji, która mogłaby przeszkodzić roz
padowi tych państw. Nie oznacza to jednak, aby obydwa akty przernocy 
zostały zaakceptowane tak przez Polaków, jak i przez Rumunów. Polacy 
usiłowali przeciwstawić się nadchodzącej katastrofie z bronią \V ręku, 
organizując konfederację barską. Przyniosła ona jednak miast sukcesu 

pogorszenie międzynarodowego położenia Polski, a także osłabienie we
wnętrzne, co ułatwiło przeprowadzenie pierwszego rozbioru Polski. Na

tomiast Rumuni podjęli intensywne wysiłki na drodze dyplomatycznej. 

Uchwała dywanu Mołdawii, podjęta jesienią 1777 r., domagała się zwro
tu dawnego okręgu Suczawy. Miała ona jednak głównie znaczenie sym
boliczne. Sygnalizowała odmowę Rumunów uznania legalności samowol
nych kroków podjętych przez Austrię. 

DIE ERSTE POLNISCHE TEILUNG UND DIE ANNEXION 

NORDMOLDAWIENS DURCH 0STERREICH 

Der Autor beleuchtete var allcm die Situation in Millel-, Ost- und Sildeuropa 
zu Ende des 18. Jh. Besonderen Nachdruck legte er auf die Beziehungen zwischen 
Osterreich und der Tilrkei und das Interesse von Ru·ssland und Preussen an der 
Situation in dieser Region. Dies erlaubte ihm anschliessend zu zeigen, wie anlasslich 
der 1. Teilung Polens der Gcdanke der Einnahme Nordmoldawiens unter dem 
Vorwand, die.se Territorien einst unter polnischer Herrschaft standen, entsla?1d. 
Hierbei wies er auf gewisse Analogien im Schicksal Polens und der rumanischen 
Furstenti.imer hin. 

i w polskiej (W. Ko n op czyń ski, Konfederacja barska, t. II, Warszawa 1938, 
s. 354).




