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Jest faktem znamiennym, że obce archiwa kryją w sobie wiele cen

nych, nieznanych dokumentów, mogących rzucić sporo światła na losy 

Polski w ważnych czy przełomowych chwilach. Do takich materiałów 

rękopiśmiennych niewątpliwie można zaliczyć wszelkie polonica okresu 

rozbiorów, znajdujące się w archiwach niemieckich, austriackich czy · 
francuskich. 

W czasie pobytu w wiedeńskim Haus-, Ilof- und Staats-Archiv (obec

nie Państwowe Archiwum w Wiedniu) zwróciły moją uwagę ciekawe 

relacje austriackiego charge d'affaires Benedykta de Cachego, przesy

łane z Warszawy do Wiednia do kanclerza W. Kaunitza. Specjalnie za
interesowały mnie jego relacje z ostatniego roku Sejmu Czteroletniego 
ze względu na ich wartość informacyjną i szczegółowy opis wydarzeń 

w Polsce. 

�ie ulega wątpliwości, że obok relacji Bułhakowa, Lucchesiniego, 

Descorchesa czy Essena mogą one stanowić poważne źródło do poznania 

międzynarodowego położenia Polski w okresie upadku Konstytucji 

3 maja, jak również pozwolą lepiej ocenić polskie zabiegi dyplomatyczne 

w Wiedniu, czy też rzucą pewne światło na charakterystykę dążeń głów

nych przywódców Sejmu Czteroletniego i rolę ówczesnej warszawskiej 

opinii publicznej. Wypada zaznaczyć, że relacje de Cachego były dotych

czas tylko sporadycznie wykorzystywane przez naszych historyków. 

B. Dembiński, W. Kalinka i Sz. Askenazy - czołowi badacze tej epo

ki - nie uwzględn_iali tych relacji, w swych pracach skupili się głównie

na pierwszych trzech latach Sejmu Czteroletniego. Korzystali oni z in
nego typu relacji dyplomatycznych i raczej oparli się na korespondencji

czołowych ówczesnych mężów stanu, jak Hertzberg, Alvensleben, Kau

nitz, Cobenzl czy inni.

Także B. Dembiński w swej źródłowej pracy nie uwzględnia relacji 
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de Cachego 1. Jeżeli zaś znawca tego okresu, W. Smoleński, w swej pra
cy o Sejmie Czteroletnim 2 tylko dwa razy wspomina o Benedykcie 
de Cache, to zapewne tylko dlatego, że ;elacje te nie były mu znane 
i sądził, że poseł ten odgrywał bardzo podrzędną rolę. 

Również historycy pruscy i austriaccy, którzy badali ten okres je
szcze 100 lat temu, nie doceniali tych relacji. E. Herrmann 3 np. uwzglę
dnia m. in. raporty posła angielskiego z Warszawy Hailesa, posła saskie
go Essena, natomiast w ogóle nie bierze pod uwagę raportów de Cachego. 
Podobnie H. von Sybel 4 prawie zupełnie nie powołuje się na opinie 
austriackiego dyplomaty. 

Inaczej natomiast sprawa wygląda w świetle współczesnej korespon
dencji dyplomatycznej. Przyznać trzeba, że tak poseł pruski Lucchesini, 
jak i poseł francuski Descorches w swej korespondencji z władzami 
wiele miejsca poświęcają zarówno działalności de Cachego, jak i ów
czesnej polityce Wiednia. Również w korespondencji Stanisława Augusta 
Poniatowskiego z posłem polskim w Wiedniu Woyną możemy spotkać 
częste wzmianki o roli de Cachego w Warszawie. Na dowód przytoczmy 
fragment listu króla do Woyny z 10 IV 1792 r., w którym czytamy: 
„Książę Generał Podolski jest zawsze w suppozycji, że Cache jest 
w złych chęciach przeciwko nam i każdą rzecz czarno przeciwko nam 
maluje" 5

• 

Wśród wypowiedzi współczosnych nic znajdujemy pochw.ił pod uch·c
sem de Cachego, raczej ocenia się go krytycznie. L. W. Engestrom, po
seł szwedzki w Polsce w czasie Sejmu Czteroletniego, w swych pamięt
nikach daje niezbyt pochlebną ocenę de Cachego, pisząc: ,,Pan de Cache 
niemłody już, był to człowiek bardzo miły i przyzwoity, ale zupełnie 
umysłowo nie znaczący. Polacy mający dobra w Galicji szanowali go 
i uważali. On miał sobie za obowiązek nawracać ich ku Rosji" 6• 

Ostrą ocenę de Cachego daje w swych pamiętnikach J. U. Niemce
wicz, pisząc: ,,Był to Niemczyk niepoczesnej wcale postaci, od 40 lat 
używany przez dwór swój w poślednich zawsze dyplomatycznych urzę
dach, nie wzniósł się nigdy wyżej jak na dostojeństwo d'un charge 
d'affaires, uniżoności zachowując nałóg, był wiecznie służalcem i sto-

1 B. Dem bi ,is k i, Zródla do dziejów drugiego i trzeciego Tozbioru Polski, 
t. I, Lwów 1902. 

t W. Sm o 1 eń ski, Ostatni Tok. Sejmu Wielkiego, Kraków 1896.

i E. Her r ma n n, Diplomatische CorTespondenzen aus deT Revoiutionszeit

1791-1797, Gotha 1867. 

4 H. von S y be I, Geschiclite der Revolutionszeit t:on 1789 bis 1795, t. II, 

Dilsseldorf 1866. 

5 AGAD, ZP, rkps 90, nr 86, s. 706, Król do Woyny, 10 IV 1792. 

• E. En g e s t ro m, Pamiętniki (Polska Sta:1isławowska w oczach cudzoziem
ców, opr. W. Zawadzki, t. II, Warszawa 1963, s. 152). 
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ławnikiem Stackelberga, a jak Niemiec z natury nieprzyjacielem Po
laków" 1. 

Zaznaczyć należy, że ten sąd współczesnych o Benedykcie de Cache 
powszechnie panował w polskiej historiografii zarówno XIX, jak i �X w. 
K. Jarochowski w jednej ze swych rozpraw pisał, iż de Cache to „osobis
tość podrzędnych zdolności i nieszczególnego charakteru, znana nawet
w kolach wiedeńskich ze swych za daleko posuwających się ·sympatii dla
interesu rosyjskiego w Polsce" s. Również J. I. Kraszewski w niekorzyst
nym świetle przedstawia sylwetkę de Cachego, pisząc: ,.De Cache poseł
austriacki, młody, nieśmiały, małego znaczenia i niewielkich zdolności,
bardzo podrzędne zajmował stanowisko" n.

Podobnie też E. Łuniński charakteryzuje misję de Cachego, pisząc: 
„Dyplomatyczny kunszt de Cachego stępił się na ostrzach sprytniejszego 
i bieglejszego w rzemiośle intryg Lucchesiniego. Nieszczególnie zastę
pował wiedeńskich swoich mocodawców na ciężkim gruncie polskim, 
wśród zachwaszczonych stosunków i zbliżającego się rozwiązania dra
matu. Człowiek o nierozległej skali orientacji, bez znaczniejszej powagi 
wobec własnego rządu, szedł w tropy ambasady rosyjskiej, w niej wi
dział sternika myśli i postępowania" 1o. 

W świetle przebadanej korespondencji de Cachego, zwłaszcza pod 
koniec pełnionej przez niego misji w ostatnim roku Sejmu Czterolet
niego i w okresie insurekcji kościuszkowskiej, ten ostry sąd o nim nie 
zawsze jest zgodny z prawdą. Ten dyplomata, który ponad 10 lat spędził 
w Polsce, obcując z takimi posłami, jak G. Lucchesini (Prusy), 
M. L. Descorches (Francja), D. Hailes (Anglia), J. I. Bułhakow (Rosja)
i A. F. Essen (Saksonia), wiele się nauczył. Nasi dyplomaci, z wyjątkiem
może A. Debolego, zupełnie mu nie dorównują, zwłaszcza gdy chodzi
o rozeznanie w sprawach ówczesnej Europy. Jego podrzędna rola wy
nika m. in. z niezbyt dużego prestiżu Austrii w tym okresie na arenie
międzynarodowej. Za Bułhakowem i Lucchesinim stały potężne mocar
stwa, podczas gdy Austria nie odgrywała już tak dużej roli, jak niegdyś,
zwłaszcza na tle swych kłopotów wynikających z częstych zmian wład
ców, skomplikowanej sytuacji w Niderlandach w związku z przewidy
wanym starciem między nią a rewolucją francuską oraz trudną sytuacją

7 J. U. N iem ce w i cz, Pamiętniki czasów moich, opr. J. Dihm, t. I, Warsza
wa 1957, s. 288-290. 

a K. Ja ro cho w s k i, Dyplomacja austriacka względem Polski pod koniec 

XVIII w. (Rozprawy historyczno-krytyczne, Poznań 1888, s. 247). 
t J. I. Kr a s ze ws k i, Polska w czasie trzech rozbiorów, t. II, Poznań 1874,

s. 57.
11 E. Łun iński, Wspominki, z dni historycznych kart kilka. Misja de Ca

chego, Warszawa 1910, s. 143-144. 
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ekonomiczną 11• Zresztą od momentu śmierci Leopolda II Austria zryv,ra 
definitywnie z popieraniem konstytucji polskiej. Jak trafnie wskazał 
Dembiński, ,,Austria poświęcała Polskę wbrew własnemu przekonaniu, 
a przynajmniej była już gotowa ją poświęcić, aby zjednać sobie pomoc 
Rosji w nieuniknionej walce z rewolucją" 12. Pomijam tu celowo poli
tykę dworu wiedeńskiego wobec Sejmu Czteroletniego, gdyż sprawq tę 
omówił wyczerpująco W. Kalinka w pracy o Sejmie Wielkim 13 oraz 
w osobnej broszurze 14, a ograniczę się tylko do prześledzenia polityki 
Austrii wobec końcowej fazy sejmu. 

Nasz poseł w Wiedniu F. K. Woyna miał bardzo utrudnione zadanie, 
skoro w stolicy monarchii naddunajskiej wobec zaawansowanych per
traktacji z Rosją i Prusami nie bardzo chciano z nim rozmawiać. Jak 
pisał w liście do króla z 3 IV 1792 r.: ,,z księciem Kaunitzem wtenczas 
tylko konfidencjonalnie mówić można, kiedy on sam tego potrzebuje, ale 
kiedy mu to nie jest dogodne, nie ma sp::isobu traktować z nim inaczej 
tylko urzędownie i przez listy" 15. Również nowy cesarz austriacki Fran
ciszek II zbył go i nawet w czasie audiencji w związku z objęciem rzą
dów nie chciał z nim rozmawiać w sprawach istotnych dla Polski. Woyna 
skarżył śi.ę na takie postępowanie, pisząc do króla we wspomnianym 
liście: ,,nie w mojej mocy było kontynuować materię, o której król mó
wić nie chciał" 16• Nie mając głębszego rozeznania w polityce między
narodowej, niechęć Wiednia do Pol.o;:ki Woyno. przypisywał duwnym 
niezręcznym pociągnięciom w polityce polskiej, zwłaszcza w pierwszym 
okresie Sejmu Czteroletniego 11. Wydaje się jednak, że w monarchii 

11 „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny", marzec 1792, s. 278, Obraz 
polityczny różnych krajów: ,,Cesarz, umierając zostawił monarchię w niemałym 
zamieszaniu. Niderlandy nigdy nie były w większym niebezpieczeństwie odpadnię
.cia jak teraz, gdyż Francuzi mają to za statyczną przezorność utrzymywać tam 
nienawiść przeciw austriackiemu <lworowi, żeby go mieli czym bawić i straszyć" -
Tamże, marzec 1791, s. 274, Obraz polityczny różnych krajów [Austria]: ,,. .. drogość 
żywności w Wiedniu bardzo się pomnożyła, dlatego cesarz złożył osobną Komisję, 
która by temu zaradziła"; ,.Gazette de Varsovie", lipiec 1792, s. 504: ,,La cour ne 
peut dissimuler l'inquietude que lui donne la difficulte de soutenir une guerre 
ruineuse avec les Francois". 

n B. De in bi ń ski, Hosja a rewolucja francuska, Kraków 1896, s. 228. Bibl. 
PAN, rkps 1653, s. 21, Król do Potockiego, starosty tłomaskiego, 9 V 1792: ,,Z Wied
nia słychać, że in vigore znać dawnego aliansu między Moskwą a Austrią Franci
szek rekwirować będzie Moskwę o sukurs przeciwko Francji". 

11 W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. I, cz. I, Kraków 1895, s. 416-422. 

Ił W. Ka I i n ka, Polityka dworu austriackiego w sprawie Konstytucji 3 maja,

Kraków 1873. 
is AGAD, ZP, rkps 90, nr 24, s. 431-432, Woyna do króla 3 IV 1792.
11 Tamże. 
11 Tamże, s. 397, Woyna do króla 13 III 1792: ,,Co się tyczy Polski, widzę, że

tkwi w ministerium tutejszym (choć niesłusznie) pamięć dawnych uraz. Poczytują 
za krok nieprzyjazny wysłanie od nas posła do Porty w okresie toczącej się wojny 
z Austrią. Przypisują nam wzburzenie Galicjanów przy końcu panowania Józefa 
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naddunajskiej obawiano się w dużej mierze wpływu polskich idei demo

kratycznych na mieszkańców Galicji 18. Zdawano sobie również tam 

sprawę, że polska opinia publiczna w czasie wojny Austrii z Francją 

opowiedziała się po stronie rewolucji francuskiej 19. Polska opinia pu

bliczna w ostatnim roku Sejmu Czteroletniego ustawicznie liczyła na 
poparcie Austrii. Wprawdzie liczono się z tym, że śmierć Leopolda II 

jest zapowiedzią poważnych zmian w polityce austriackiej 2o, niemniej 

jednak żywiono nadzieję, że nowy cesarz w sprawie polskiej będzie kon
tynuował linię postępowania swego ojca, chociaż można się było spotkać 

z opiniami przeciwnymi 21. 

Jest rzeczą znamienną, że wypowiedzi de Cachego z początku kwiet

nia 1792 r. miały, według króla, stwarzać nadzieje na poparcie Austrii 

dla sprawy polskiej 22. Nawet nieprzyjazny Polsce Lucchesini w swej 

depeszy z 9 V 1792 r. donosił królowi pru5kiemu, że Polacy liczą na po

parcie Austrii, a cesarza austriackiego uważają za swego przyjaciela 23
• 

W depeszy z 2 V 1792 r. do swojego władcy pisał: ,,29 kwietnia poczta· 

z Wiednia zawierała depeszę od Woyny, której treść sprawiła wiele 

są wyperswadowani, żeśmy gotowi byli do łączenia sil naszych z królem pruskim 
przed reichenbachską ugodą. Na koniec upatrują dowód nieufności i oziębłości 
w spóźnieniu notyfikacji o Konstytucji 3 Maja". 

18 SLHAD, loc. 3693, Polonica XI, s. 130, Essen do Lossa z Warszawy 7 VII 1792:
„M. de Cache assure quel' emigration des Polonois en Gallicie devient si forte, que 
le Gouvernement Autrichien, commence de s'inquieter par la raison que la plus 
part de ces Emigres imbus des principes democratiques de Ja France pourroient 
en infecter les Galliciens". Por. AGAD, ZP, rkps 411, Król do Czartoryskiego, 15 II 
1792: ,,Nuncjusz, de Cac11e I Lucche�ini o.kazujq wielkie obawy, aby :ii<; nic mnożył 
tutaj demokratyzm". 

10 „Courrier de Strasbourg", 7 mai 1792, de Varsovie 14 Avril, s. 428: ,,En con-· 
sequence, nous voulons nous ternir sur nos gardes et au cas que la guerre eclate 
entre la Franc;e et l'Autriche nous esperons trouver quelque moyen de faire quel
que heureuse diver,sion en faveur des Franc;ois, dont nous aimons la constitution". 

io „Gazette Nationale ou le Moniteur Universel", 8 avril 1792, Pologne de Var
sovie 7 mars, s. 55; ,,La mort de !'empereur a jcte de l'inquietude parmi nous. Les 
uns pretendent, que le roi Francois suivra, dans l'alliance avec la Russie relative
ment a la Pologne le systeme de Joseph d'autres conjecturent qu'il persevera dans 
le systeme de son pere". SLHAD, loc. 3693, Polonica IX, s. 76, Essen do Lo.ssa 
20 III 1792: ,,Au reste la mort de !'Empereur est envisagee ici comme un evene
ment de la plus grande influence, tant sur le generał des affaires et interets de la 
Pologne que sur les deliberations et resolutions de la diete". 

21 B. Cz., rkps 3474, nr 34, s. 157, List Rozana z Warszawy 10 III 1792: ,,Smierć
cesarza Leopolda zasmuciła naszych patriotów, bo nie spodziewają się, żeby jego 
sukcesor w ślady ojco,1,·skic wstępował". 

n AGAD. ZP. rkps 413. nr 115. Król do Debolego 11 IV 1792: ,,Gd.,· go Chrep-· 
towicz zbywał powszechn�·mi odpowiedziami mało znaczącymi, Cache rzekł: »Ja 
jestem w przeświadczeniu, że mój dwór teraz ujmie się szczerze favore Polski«". 

21 DZAM. rep. 96, 158 c, nr 38, s. 161, Lucchesini do Fryderyka Wilhelma II 
9 V 1792: .,Ils �e flattent cncore de trouver de l'appui dans le Roi d'Hongrie qu'on 
commencc a considerer comme l'allie naturel de la Pologne". 
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zadowolenia królowi polskiemu. Zwolennicy nowej konstytucji wieczo

rem zaczęli rozpowszechniać wiadomość, że otrzymali z Wiednia wiary
godne informacje, iż cesarz austriacki opowiedział się za dziedzicznością 

tronu w Polsce. Utrzymuje się, że ten władca napisał list do imperato
rowej w tonie dość ostrym, w którym proponuje jej, by zaniechała 
projektów obalenia siłą konstytucji, którą dwór wiedeński aprobuje 

i popiera. Polacy są nawet skłonni przypuszczać, że dojdzie do bliskiego 
zerwania między tym dworem a dworem rosyjskim i nie licząc się z re

alną sytuacją kierują się fikcją" 24_ 

Również poseł saski Essen wskazywał w swych depeszach niejedno
krotnie, że Polacy wiele sobie obiecują po Austrii i Saksonii 25. Także 
przyjazny Polsce poseł Francji Descorches, pomimo że Austria była wro

giem jego ojczyzny, wskazywał na polskie rachuby zmierzające do szu

kania poparcia w Wiedniu. Między innymi przytaczał on wypowiedź 
komisarza saskiego Lobena, z której miało wynikać, że Austria nie do
puści do nowego rozbioru Polski 2&_ Tymczasem rzeczywistość wyglądała 
zupełnie inaczej. Jakkolwiek w pierwszym okresie po uchwaleniu Kon
stytucji 3 maja wiedeńskie koła rządowe wypowiadały się zdecydowanie 
za poparciem i utrzymaniem dzieła Sejmu Czteroletniego i za dziedzicz
nością polskiego tronu 27, niemniej jednak od początku maja 1792 r. na-

tł DZAM, rep. 96, 158 c, Lucchesini do Fryderyka Wilhelma II 2 V 1792. 
ts SLHAD, lo<., 3603, Polonica x, s. 1 w, J:i:s:sen do Lassa 6 V 1792: ,,Ainsi ron 

-espere que les Polonois avec les Saxons et les Autrichiens feront la łoi a ces im
pertinens de Russes et a ces infideles de Prussiens et que tout finira a la plus
grande gloire de la Providence Polonoise".

2& MAE, Pologne 320, s. 17, Descorohes do Baudry'ego 2 VI 1792: ,,Le
.Ministre de Saxe Loeben res,te tres froid publiquement mois en patriculier
il encourage, il affirme et dit que ,Ja Cour de Vienne elle meme ne verra
pas tranquillement l'invasion russe et qu'elle ne consentira jamais a aucum
nouveau partage", oraz s. 23: ,,On regarde comme assure la mediation de la Cour
de Vienne".

21 A. R. von Viv e n o t, Zur Genesis der Zweiten Theih.mg Polens, Wien 1874, 
s. 30: ,,Unzweifelhaft hatte es den Interessen Oesterreichs, entsprochen, dem alten
.Polenreich neuen Halt und neue Festigkeit zu geben, die Constitution von 3. Mai
1 WO [1791-popr. H.K.] nicht nur zu befestigen, sondern auch durchzufiihren", s. 34:
„Die Politik des Fiirsten Kaunitz hatte durch 13 Jahre mit Consequenz und Erfolg
gegen alle Vergrosserungsgeluste Preussens und Russlands in Polen gearbeitet".
Por. G. Le f ebr e, R. Gu yo t, Ph. Sag n a c, La Revolution Fram;aise, Paris
1930, s. 108: ,,Kaunitz fidele a 1a politique de Leopold ne voulait pas d'un partage
polonois". Kaunitz, Philipp Cobenzl und Spielmann. 1hr Briefwechsel 1779-1792,

wyd. H . .Schlitter, Wien 189·9, s. 59, Kaunitz do Cobenzla 4. V. 1792: ,,La seule
chose possible, par consequent sera celle de stipuler que l'imperatrice de Russie
s'engage, vis a vis de cours de Berlin et de Vienne qu'elle ne declarera et
n'entreprendra rien relativement a la Pologne que de concert et au nom des trois
cours, qu'elles s'engageront ensuite par une convention solennelle entre elles que
jamais aucune des trois se.par€ment ne poura rien statuer ou entreprendre a cet
egard que du consentement des deux autres". Por. QueUen zur Geschichte der

deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs wiihrend der franzosischen Revolutionskriege
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stąpiła zmiana polityki Wiednia wobec Polski i przejście od polityki 
popierania konstytucji do współdziałania z Rosją i Prusami w dziele jej 
zniszczenia 2s. Widocznym wyrazem tej zmiany były wypowiedzi F. Co

benzla i A. Spielmanna, odgrywających od niedawna rolę pierwszoplano
wych ministrów w rządzie wiedeńskim 29. Oczywiście było to podykto
wane pewnymi oczekiwaniami na uzyskanie pomocy ze strony Rosji 
i Prus przeciwko rewolucji francuskiej i łączyło się z planami zamienie
nia prowincji austriackiej w Niderlandach na Bawarię. 

Rządowi austriackiemu bardzo zależało na uzyskaniu pomocy ze 
strony Rosji w starciu z rewolucją francuską, jednocześnie zdawano so
bie sprawę z tego, że Rosja po to chce uwikłać dwór wiedeński i ber
liński w wojnę z Francją, aby mieć wolne ręce w Polsce 30. Na zmianę 
kursu polityki austriackiej w dużej mierze wpłynęła zmiana na tronie 
austriackim. Nowy władca monarchii naddunajskiej, który w chwili 

wstąpienia na tron liczył 24 lata 31 i który nie miał większego doświad-

1790-1801. Die Politik des oesterr. Vicc-Staatskanzlers, Grafen Philipp von Cobenzl 
unter Kaiser Franz II, April 1792-Mii.rz 1793, wyd. A.R. von Vivenot, t. II, Wien

1874, s. 32, Kaunitz do Cobenzla, Wien 9.V.1792: ,,Was die polnischen Angelegenhei

ten betrifft, erwarten wir stilndlich eine nahere Explication von Seite des Ber
liner Hofes". 

2s A. R. von Vive n o t, Zur Genesis ... , s. 5: ,,Seit Mai 1792 spielten hi n ter

seinem Rilcken anderes Spiel mit dem politischen Credite Oesterreichs. Zur selben 
Zeit, als er Preussen zu bewegen versuchte, in Polen -selbst gegcn Russ.lands Willen,.. 

die erb!iche Monarchie unter dem staatsk!ugen Hausc der Wcttiner aufzurichtcn. 
zum wenigsten Polens Unabhangigkcit zu erhaltcn - zur sclben Zeit unter

handelten sein alter ego, der Vice-Staatskanzler Graf Ph. Cobenzl, und sein Staat, 
Iteferendar Freiherr von Spielmann, der einflussreichste Mann im auswartigen 
Amte, mit dem preussischen Ministern i.iber Polens Verderben". Por. H. L. Mi

k o I c t z k y, bsterreich. Das entschcidende 19. Ja/1rhundert, Wien 1972, s. 54. ,,Die 
Zi.igel waren dem greisen Kaunitz, dessen Einflus� immer unbedcutender wurde, 

bereits entglitten. Er hatte am 2. August 1792 den Abschied erbeten und erhaltcn: 
Der <1lte Staatsmann, der Generationen den Weg vorgezeichnet hatte, machte endlich 
Jiingcren Platz. Sein Stellvertreter, der von Leopold in den Schatten gestellte Lic

b!ing Josephs I. Graf Cobenzl, ein Gonner der Metternichs, wurde Chef, der Staats
ka,1zlcr Baron Spielmann wurde ais Hoff- und Staatsreferendar zum eigentlichen 

L-�itcr der auswartigen Angelegenheiten wahre'.1d der ersten Jahre des jungen

!Ilon arche n".
!9 Qucllen zur Geschichte ... , s. 127, Ph. Cobenzl do Kagenecka, Frankfurt, den

14.VII.1792: ,,Die polnischen Umstande erheischen unsonderheit, des zwischcn a11en

.c!rei Hofen ein aufrichtes Verstandnis herrsche".
so Quel!en zur Geschichte ... , s. 105, Kaunitz do L. Cobenzla, Wien 21.Vf.1792:

„Alle Umstiinde geben klar zu erkennen, dass der russische Hof unscrcm und dem 
Berliner Hof so vielen Eifer in den franzosischen Angelegenheiten nur darum bc
zeugt hat, um beide darinnen ernstlich zu verwickeln und sich in Polen freie Hii.nde 

zu beschaffcn". 

11 A. s o r  e 1, L'Europe et la Revolution Fran,;aise, t. II, Paris 1906, s. 373: 

„Fran,;ois II passait >>pour militaire dans l'ame« on assurait qu'il avait, a plusieurs 
1·epriscs blame la politique nulle et indecise de son perc. Il n'avait pas vingtquatre 

ans il ne possedait aucune experiencc de la politique" . 

.8 - Sobótka 4/83 
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czenia w polityce, już 1 III 1792 r., a więc w dniu śmierci cesarza Leo
polda, pisał do Fryderyka Wilhelma II specjalny list, w którym wypo
wiadał się zdecydowanie za nawiązaniem jeszcze ściślejszej niż. dotych
czas współpracy z monarchią pruską. Wszystko to oczywiście st \\'arzalo 
groźną zapowiedź dla Polski. Rozpaczliwą próbą ratunku był ,vyjazd 
księcia A. Czartoryskiego z misją do Wiednia. Wiadomo, że misja ta nie 
mogła przynieść żadnych rezultatów wobec zmiany kursu polityki Wied
nia i postępującego zbliżenia z dworami berlil'lskim i petersburskim. 
De Ca�he misji księcia Czartoryskiego poświęca wiele miejsca, jednakże, 
z zadowoleniem podkreśla, że nie spełniła ona nadziei, jaką wiązali z nią 
Polacy 32

. 

Poseł rosyjski w Warszawie 
w swym dzienniku pod datą 13 

• 

Bułhakow z zadowoleniem notował 
VI 1792 r.: ,,książę Adam Czartoryski 

także pisze z Wiednia, że nie ma co liczyć na króla węgierskiego, że 
sądząc z tego, co mówią w ministerium, zdaje się, iż Rosja w obecnych 
okolicznościach postępuje zgodnie z Austrią, a zatem i z Prusami, i że 
wszystko między tymi mocarstwami było naprzód ułożone" 33•

az HHStA W, Polen II, Berichte 1792, karton 53, nr 893, De Cache do Kaunitza 
10 VI 1792: ,,Von Seite des Herrn Ftirsten Adam Czartoryski aus Wien sollen die 
an den Koni,g eingegangene Nachrichten, die man sehr geheim halt, ebenfalls wenig 
Hoffnung iibrig lassen, dass unser Allerhochster Hof, urn Polen aus der gegen
wartigen ausserstcn Verlegenheit gegen Russland zu ziehen sich werHitig, und nach 
dem hiesigen Sinn und Wunsch verwenden di.irfte". Por. ,,Gazette Nationale ou le 
Moniteur Universel", 6 juillet 1792, Allem agne, de Vienne 16 juin, s. 49: ,,On a dit 
on repondu positivement au prince Czartorysky que la cour ne se melerai.t de rien 
dans !es affaires de Pologne et qu'au reste on conseillait a la republique de con
voquer prudemment une nouvelle diete pour retablir l'ancienne constitution". Por. 
DZAM, rep. 41, nr 39, Alvensleben do Arnima 10 V 1792: ,,J'apprends par mes 
derniers lettres de Varsovie qu'on pense a envoyer le Prince Czartoryski a V:enne 
avec le caractere d'ambassadeur pour y suivre l'affaire entamee a Dresde et 
tacher d'assurer a la nouvelle constitution polonoise apres l'appui du Roi de Hon
grie". E. He r r m a  n n, Diplomatische Correspondenzen aus der Revolutionszeit

1791-1797, Gotha 1867, s. 289, Graf Haugwitz do Fryderyka Wilhelma, Wien, den 
2.VI.1792: ,,Graf Haugwitz berichtet, der vor drei Tagen in Wien angekommene
Filrst Czartoryski habe in einer ihm vom Kćinig von Ungarn gewi.ihrten Audienz
denselben gebeten, sich bei der Kaiserin von Russland fi.ir die neue Constitution
zu verwenden. Man will sogar wissen, dass der Fi.irst Czartoryski gegen den Kćinig
von Ungarn sich erboten habe. Polen zum kiinftigen Konig einen Prinzen des Hauses
Oesterreich zu geben: aber dieses Anerbieten kommt mir dach etwas sonderbar
vor (me parait trop extraordinaire) und sicher hat Franz II. ihm nicht einen
Schatten von Hoffnung gegeben, auf Absichten des gegenwartigen Reichstages ein
gehen zu wo1len".

a W. K a  1 i n ka, Ostatnie lata panowania Stanisława Augusta, cz. II, Kra;.ów 
1891, s. 411, Dziennik Bułhakowa 2/13 VI; por. B. Demb iński, Stanisław .lugust 

Poniatowski i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korctspondencji, Lwów 
1904, s. 26, Stanisław August do księcia Józefa Poniatowskiego (s. 69) z War,zawy 
8 VI 1792: ,,Le Roi d'Hongrie a dit au Prince General des paroles fort ho:rnete�. 
mais est si occupe de sa guerre de France qu'il ne l'occupera pas de nous". 
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W Polsce jednakże ciągle jeszcze błędnie oceniano istotę po:i tyki 
Wiednia. Jan Chojecki, poseł z województwa kijowskiego, jeszcze 10 V 
1792 r. wypowiedział się: ,,Austria i Prusy w ciągu Sejmu okazują się 
być dla nas przyjaznymi, a choć w dawnym czasie części kraju zabrały, 
zdały się już być sytymi naszą ziemią, riie sięgając dalej po woln'.)ŚĆ 
we,vnętrzną obywatelską, ani się do rządu wdawały'' 34. W ·warszawie 
nie chciano wierzyć, że ,v Wiedniu zbliżenie z Prusami i Rosją było 
czymś zasadniczym i od dawna uzgodnionym w szczegółach 35. 

Tymczasem sytuacja Polski na arenie międzynarodowej stawała się 
coraz bardziej krytyczna. Jak trafnie stwierdzał R. H. Lord: ,,W pierw
szej połowie czerwca 1792 r. stało się jasne, iż nie można oczeki,vać 
żadnej pomocy od któregokolwiek z mocarstw ościennych. Los Polski 
zależał teraz wyłącznie od jej własnych sił" 36. Austria, która bardzo 
obawiała się zawarcia oddzielnego traktatu między Rosją a Prusami 37 

w czasie wojny polsko-rosyjskiej, jakkolwiek oficjalnie zajęła stano,Yis
ko neutralne, to jednakże szybko wystawiła kordon na granicy galicyj
skiej 38 i gotowa była poświęcić los Polski za cenę przyjaźni z Rosją. 
\Viedeń za pośrednictwem de Cachego przekazał czynnikom rządmvym 
w Warszawie odpowiednią notę, ,,w której zalecił posłowi swemu 
w Warszawie de Cachemu staranność w zniszczeniu pogłosek ... jakoby 
miał się interesować do utrzymania w Polsce nowej konstytucji lub 
w jakimkolwiek sposobie przeciwić się zamiarom państw, których jest 
aFantem" �9

• Cesarz austriacki Franciszek II wyraził się cynicznie. że 

34 AGAD, Archiwum Sejmu Czteroletniego, nr 24, s. 139, Głos Jaśnie Wielmoż
nego Im� Jana Chojeckiego posła z województwa kijowskiego 10 V 1792. 

86 „Gazette Nationale ou le Moniteur Universel", 21. 1792 Allemagne, de Vienne 
6 juin, s. 705: ,,Il est plus que probable que le projet d'invasion est sanctione· par 
le ministre autrichien et touts Jes demarches quc la Pologne tentera aupres de lui 
a ce sujet ne .peuvent etre qu'infructueuses". Por. ,.Gazeta \Varszawska", 2 V 1792, 
z ·wiednia 7 V 1792: ,,Alians nasz z królem prus-kim poczytują tu za najw;ększy 
dar i upominek Opatrzności". Por. ,,L'Indicateur ou Journal des Causes .et des 
Effets", 13 Juin 1792, de Varsovie 20 V, s. 96: ,,Les cours de Vienne, Petersbourg 
et Berlin ont resolu de concert de ne pas donner un epoux a la princesse de Saxe 
si l'electeur son pere soit accepter le trone de Pologne". 

38 R. H. Lord, Drugi rozbiór Polski, Warszawa 1973, s. 211. 
37 S or e 1, op. cit., t. II, s. 497: ,,L'Autriche ne craignait rien plus qu'un traite 

de partage separe entre la Prusse et la Russie". 
11.3 „Politische Journal", Julius 1792, s. 756, Polnische Krie�- und an<lere 

Merkwurdigkeiten: ,,ósterreich und Preussen bcobachten Polen mit vieler Auf
merksamkeit, ohne indess nach ihrcm concertirten Sisteme mit Russ.land dirccten 
Antheil zu nehmen. In Galizien soli te ein Cordon von 26 OOO Mann gezogen 
werden". 

ag W. Sm o 1 eń ski, Konfederacja targowicka, Kraków 1903, s. 51. ,,Pamiętnik 
Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny" z czerwca 1792, s. 897: ,,Nota Ministerium 
Polskiego podana względem wojny niniejszej Gabinetowi Pruskiemu z odpO\\·iedzią 
pruską i na nią U\vaga: »W Wiedniu na rekwizycyą z strony Polskiej, ab:-· się 
dwór tameczny wdał za Polską do Moskwy, odpowiedziano, iż życzeniem jest i radą 
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dla Polski najkorzystniejsze może być ścisłe porozumienie trzech mo
carstw rozbiorczych 40

. Trzeba przyznać, że ta myśl od dawna przyświe
cała de Cachemu, dlatego zawsze popierał on rosyjski punkt widzenia 

na sprawy polskie. Rzecz charakterystyczna, że w czasie kiedy istniała 
pewna obawa, iż listy Bułhakowa mogą zostać przejęte przez oddziały 
polskie, cle Cache zgodził się nawet, aby Bułhakow mógł swoją kores

pondencję przesłać korzystając z przesyłek listowych de Cachego do 

hrabiego Cobenzla w Petersburgu 41. Bułhakow wprawdzie umiał to 

ocenić, ale nie zawsze mu się odwzajemniał, gdy np. w okresie targowicy 

poczuł swoją siłę, traktował go z góry i oschle 42, 

De Cache wystąpił z ostrym atakiem na przebywającego w War
szawie posła francuskiego Descorchesa. W swej depeszy z 21 XII 1791 r. 
pisał do Kaunitza: ,,Nie ulega wątpliwości, że poseł francuski pan Des
corches, który posiada pewne wpływy wśród tutejszych posłów, nie bez 

wyraźnego rezultatu zajmuje się coraz bardziej propagowaniem wśród 
nich zasad demokratycznych" 43• De Cache ostro potępił przywódców
Sejmu Czteroletniego, zwłaszcza I. Potockiego i Kołłątaja, a solidary-

Dworu Wiedeńskiego, aby się Polska starała przywrócić dobrą harmonią z Moskwą, 
a to przez poświęcenie jej Konstytucyi«". Por. B.Cz., rkps 933, nr 46, s. 115, Chrep
to\vicz do Debolego, 16 VI 1792: ,,Mr de Cachć m'a aussi dorenavant montre une 
depeche ostensible du mini·stre de Kaunitz, dans la quelle ce Ministre lui recom
mandc de dćtruirc le bruit comme �i lu cour d1.: Vie1me dc:vuit prt:11dre sort et cause en 
faveur de notre nouvelle Constitution commc n'ayant aucune engagement avcc la 
Pologne qui puisse l'authoriser a se mettre a opposition avec ses deux allies dont l'un 
s'est dcc:lare contre, et l'autrc a temoigne nc vouloir prendre aucun interet au souticn 
de celle Constitution". MAE, Pologne 320, s. 68-69, Descorches do Baudry'ego 20 
VI 1792: ,,Mr de Lucchesini, paroit mettre du soin a repcndre .la connaissance 
!'une depeche portant le conseil aux Polonois de ne pas persister dans leurs entre
prises temperaires de resister a l'Imperatrice, et !'avis que dans les cas impossible, 
ou !es forces- Russes seroient insuffisantes Sa Majeste Prussienne y joindroit les 
siennes. La cour de Vienne a fait passer par son charge d'affaires des conseils du 
meme genre avec cette seule difference qu'ils ne sont pas communicatoires". Por. 
MAE, Pologne 320, Descorches do Baudry'ego 16 VI 1792: ,,Les reponses de Vienne 
sont egalement de nature a detruire toute illusion". 

�o Que!!en zur Geschichte ... , s. 170/171, Der Kaiser an der Kurftirsten von Sach
sen, Pra-gue 13 VIII 1792: ,,L'union etroite qui va se cimenter entre les trois voisins 
de la republique renforcee de l'accession de V.A.S.E, ne peut que tranquilliser au 
moins sur le maintien de son repos tant interne qu'externe". 

ł1 HHSiA W, Polen II, Berichte 1792, nr 898, De Cache do Kaunitza 24 VI 1792. 
�2 DZAM. rep. 90, 158 d.s. 66, Lucchesini do Fryderyka Wilhelma II 4 VIII 

1792: ,,Tel· Sire est aussi le sentiment du charge d'affaires de Vienne qui s'ouvre 
maintenant avcc d'autant plus de franchisc envers moi, qu'il es extrememcnt me
content du ton sec que le Sr. de Bułgakow garde avec lui ainsi qu'avee moi". 

n HHStA W, Polen II, Berichte 1791 XI-VIII 1,792, karton 54, nr 842, De 
Cache do Kaunitza 21 XII 1791. Por. tamże, karton 55, nr 936, De Cache do Coben
zla 31 X 1792: ,,Indessen ist es auffallend, wie sehr der Keim der vom Mr Descor
ches seinen hiesigen Anhangern hinterlassen demokratischen Lehren unter der 
\Varschaucr Einwohne1· tiefc Wurzeln gefasst habe und immcr mchr um sich greifc", 
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zował się z targowiczanami. Najbardziej odpowiadały mu poglądy 
J. Chreptowicza, z którym pozostawał w bliskich kontaktach. Oczywiś
cie, że w czasie kampanii polsko-rosyjskiej stanął po stronie Rosji i wy
czekiwał jak najszybszego pojawienia się wojsk rosyjskich w Warszawie.
Zawsze z satysfakcją donosił o klęskach oddziałów polskich na froncie
i rozszerzeniu się wpływów targowiczan. Przyznać trzeba, że w wielu
wypadkach jego relacje są bardzo stronnicze i niezgodne z prawdą, np.
w sprawie dymisji księcia Ludwika Wirtemberskiego czy istotnych po
wodów pobytu I. Potockiego w czerwcu 1792 r. w Berlinie, a zwłaszcza
przypisywanie polskiemu dyplomacie krzywdzących go zamiarów kiero
wania się tylko interesem osobistym. Na uwagę zasługują relacje de
Cachego dotyczące polskich i rosyjskich przygotowań wojennych, roli
korpusu dyplomatycznego w Warszawie i barwnie przedstawionych re
lacji obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. In
teresująco przedstawiają się jego wypowiedzi na temat deklaracji Buł
hakowa, problemu opozycji czy wielu spraw wewnętrznych, jakimi żyła
ówczesna Warszawa, a także spraw miejskich i aukcji wojska. Niezmier
nie ważne są jego relacje dotyczące roli Kołłątaja i zachowania się I. Po
tockiego w przededniu przystąpienia króla do targowicy. W każdym
razie pisał on tak, jak gdyby nie rozumiał ówczesnych dążeń Polaków,
którzy rzeczywiście tracili grunt pod nogami. Nie chciał np. rozumieć,
dlaczego książę K. N. Sapieha nie postąpił tak jak król i nie przystąpił
do targowicy, nie chciał rozumieć, dlacz�go nawet obywatele obcych
państw, jak Holender Tinne, chcieli służyć w armii księcia Józefa Po
niatowskiego. Wszelkie próby ratunku Polski czy postępowe reformy
oceniał jako zgubny przykład FrancJi, niebezpieczny tak dla Polski, jak
i dla monarchicznej Europy. Mimo tych wszystkich wrogich Polsce wy
powiedzi, jakie zawiera jego koresponden(:ja, jest ona pewnym świadec
twem, na jak silne przeszkody natrafiali w kraju i za granicą przywód
cy Sejmu w dziele przeprowadzenia spóźnionych postępowych reform.
Jednakże i do tego rodzaju korespondencji warto sięgnąć, by stwierdzić,
jak wielu mieliśmy pozornych i rzeczywistych wrogów i jak nierealne
były nadzieje polskie na uzyskanie poparcia jednego z zaborców, który
stosując odmienną taktykę, w swych dążeniach nie różnił się w zasadzie
od pozostałych. Taką właśnie rolę odgrywał wysłannik dworu wiedeń
skiego w Warszawie, który nie miał zrozumienia dla olbrzymiego wysił
ku narodu, pomimo że spędził tam długi okres swego życia. O to jednak
nie można mieć pretensji, de Cache bowiem służył wiernie swemu dwo
rowi i jego sojusznikom, dlatego też rolę Polski podporządkował bez
,vzględnie nakazom płynącym z Wiedni:=i, a pośrednio z Petersburga
i Berlina.

Najciekawiej przedstawia de Cache w swej korespondencji końcowe 
miesiące Sejmu Czteroletniego i pierwszy okres ugruntowania się rzą
dów targowicy. Okres ten zarówno w polityce europejskiej, jak i aus-
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triackiej, a zwłaszcza polskiej, zasługuje na specjalną uwagę. 
Właśnie w tym czasie dokonuje się istotny zwrot w polityce Wiednia 

w sprawie polskiej. Zwrot ten, którego znamiennym przejawem jest 
odejście od władzy starego, BO-letniego kanclerza Kaunitza, a dojście do 
władzy zdolnego pragmatyka Cobenzla, niesie za sobą zapowiedź nie
korzystnego zbliżenia między Petersburgiem, Wiedniem i Berlinem. Jest 
to także okres, w którym nowy cesarz austriacki Franciszek II zrywa 
definitywnie z polityką swego poprzednika Leopolda w sprawie polskiej. 
To czas, w którym dawne plany Kaunitza w sprawie poparcia Konsty
tucji 3 maja i projektów dziedziczności tronu wobec zdecydowanej po
lityki Petersburga załamały się ostatecznie. 

Przedstawiony okres jest również niezmiernie ważny, jeżeli chodzi 
o analizę sytuacji na odcinku Wiedeń - Paryż. To okres gwałtownych
wysiłków dyplomacji ze strony obu państw, okres rozpoczęcia działań
wojennych, pierwszych starć i pierwszych klęsk militarnych Francji.
Przedstawiony w korespondencji de Cachego wycinek czasu ma również
przełomowe znaczenie dla sprawy polskiej, to miesiące, w których na
stąpiło ujawnienie się całkowitej zdrady Prus, a zarazem dwuznacznej
polityki króla, wzrostu znaczenia Bułhakowa i opozycji. Na ten właśnie
okres przypada główne nasilenie tarć między obozem królewskim
a I. Potockim i Kołłątajem. Wówczas też miała miejsce misja I. Potoc
kiego do Berlina, której negatywnym wynikom de Cache poświqca tyle
uwagi. To okres ujawnienia się niepowodzeń misji księcia Adama Czar
toryskiego w Dreźnie i Wiedniu. Specjalną wartość ma korespondencja
de Cachego w czasie przystąpienia króla do targowicy dla poznania ów
czesnych nastrojów w Warszawie. Jego listy przedstawiają także dużą
wartość poznawczą w odniesieniu do sporów wśród przywódców targo
wicy. Korespondencja ta jest również bardzo cenna z uwagi na możli
wość poznania przebiegu wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. Relacje
de Cachego wnoszą do znanego nam już obrazu tej wojny sporo nowego
światła. Korespondencja de Cachego może przedstawiać wielką wartość
w odniesieniu do wielu rozmaitych projektów ze strony polskiej, któ
rych celem była rozpaczliwa próba szukania nowych sposobów obrony.

Jak już wspomniałem, de Cache jest bystrym i zdolnym obserwato
rem. ale źródło, jakim jest jego korespondencja, dalekie jest od obiek
tyv,;izmu. Oczywiście w jego relacjach często zdarzają się błędy, uderza 
czasem brak głębszego rozeznania w szybko zachodzących zmianach 
w Polsce, razi także pewna stronniczość, jaka występuje zwłaszcza 
w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. 

Również relacje dyplomatyczne de Cachego z okresu powstania koś
ciuszkowskiego są niewątpliwie źródłem ważnym i istotnym dla pozna
nia tego tak tragicznego roku w naszych dziejach. 

Zarówno wewnętrzne, jak i zewnE;trzne dzieje powstania kościusz
kowskiego od dawna przyciągały uwagę wielu historyków. Jakkolwiek 
nie posiadamy jeszcze pełnej biografii Tadeusza Kościuszki ani pełnej 
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syntezy powstania 1794 r., to jednak historycy nasi w tej dziedzinie 
zrobili bardzo wiele. Od czasu ukazania się pracy F. Rychlickiego 44 i od 
czasu wydania w 1894 r. podstawowej monografii o Kościuszce pióra 
T. Korzona 45 opublikowano wiele cennych pamiętników, wspomnień,
relacji poświęconych tym pamiętnym wydarzeniom.

Obecnie dzięki wielu pracom znamy prawie wszystkie ważniejsze 
zagadnienia dotyczące tego okresu. Niemniej jednak wiele szczegółów 
samych wydarzeń w Warszawie w dniach 17 i 18 IV 1794 r. pozosta
je nie znanych. Nie posiadamy również dokładnej orientacji, jaki 
był stosunek mocarstw do Insurekcji w przeciwieństwie do prac traktu
jących o powstaniu listopadowym czy styczniowym. A przecież ciekawe 

relacje przedstawicieli dyplomatycznych mogą rzucić wiele światła za
równo na sytuację w Warszawie, jak i na bilateralne stosunki polsko
-pruskie czy polsko-francuskie bądź polsko-rosyjskie. Raporty i relacje 
akredytowanych w Polsce dyplomatów są bardzo ważnym źródłem 
z innego jeszcze względu: zastępują one w pewnym sensie brak pamięt
ników z tego okresu, a trafnie zauważył najwybitniejszy znawca po
wstania kościuszkowskiego W. Tokarz, że uczestnicy powstania „nie 

chcieli i nie umieli mówić o nim" 46• Natomiast przedstawiciele państw 
obcych, którzy w tym czasie przebywali w Warszawie, ustalonym zwy
czajem wysyłali do swych dworów regularne sprawozdania. 

Wydaje się, że relacje posła pruskiego L. Buchholtza 47, posła angiel
'Skiego W. Gardinera, czy też przyjaznego Rzeczypospolitej posła Szwecji 
J. Ch. Tolla mogą wnieść wiele zarówno do poznania polityki tych
państw wobec Polski, jak i zrozumienia polskich rachub na obcą pomoc.

Do tego typu relacji należy zaliczyć równie� ciekawq korespondencje, 
z Warszawy posła austriackiego B. de Cachego. Nie ulega wątpliwości, 
że relacje te stanowić mogą poważne źródło do poznania międzynarodo
wego położenia Polski w 1794 r., a także wnoszą wiele do poznania istot
nych przyczyn sukcesów i niepowodzeń powstania. Nie znaczy to, że 
relacje te były zupełnie nieznane naszym historykom. Już W. Tokarz 
zwraca uwagę na znaczenie relacji de Cachego dla poznania przebiegu 
wydarzeń 17 i 18 kwietnia 48. Również B. Leśnodorski wielokrotnie przy 
Dcenie wydarzeń w kraju powołuje się na doniesienia de Cachego 49. 

H F. Ryc h 1 i ck:. Tadeusz Kościuszko i ro:::biór Polski, 1875. 
45 T. Kor z o n. Kościuszko, biografia z dokumentów wysnuta, Kraków 1894. 
�� W. Tokarz, Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794, 

Kraków 1911, s. 1. 
fi DZAM, Rep. 96158 P, Polen Immediat-Korrespondenz des diesseitigen Ge-

sandten von Buchhol tz, vol. II. 1794 jan-juni. 
48 W. Tokarz, Insurekcja u;arszawska, \Varszawa 1950. ::. 27: ,,W Wiedniu 

w Staat�- u. Hof-Archiv są dwa obszerne i c:ekawe raporty de Cache do Thuguta 

z dnia 19 i 23 kwietnia, opisujące szcegółowo przebieg walh:i warszawsl{iej". 
49 B. L c ś n od o r s k i, Polscy jakobini, Warszawa 1960, s. 166-188. 233, 353, 

�'380. 
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Szczegółowo wykorzystał także relacje de Cachego Z. Góralski 50. 
E. Gomulski z kolei w interesujący sposób przedstawił na podstawie
krajowych zbiorów archiwalnych stosunek de Cachego do władz po
wstańczych w Warszawie 51.

Relacje de Cachego z 1794 r. posiadają wartość wielostronną. Przede 
wszystkim mogą stanowić ciekawy przyczynek do poznania atmosfery 
politycznej w Warszawie w przeddzień wydarzeń 17 i 18 kwietnia. 
Wiadomo, że działalność tego dyplomaty w okresie pamiętnych wyda
rzeń nie była bliżej znana naszym historykom. Po zwycięskiej bitwie 
pod Racławicami rozpowszechniono pogłoski, że Austria jest przychylna 
powstaniu, czego miała dowodzić ta okoliczność, iż władze galicyjskie 
nie robiły żadnych trudności oddziałom przebijającym się do Rzeczy
pospolitej z Ukrainy. W stolicy budziły się nawet z tego powodu roz
maite przesadne nadzieje: mówiono, że cesarz zawrze pokój z Francją, 
aby czynnie pomóc Polsce. Wówczas Rada Nieustająca chcąc zniweczyć 
te nadzieje zwróciła się do de Cachego z prośbą, aby wydał oficjalne 
zaprzeczenie. De Cache znalazł się w kłopotliwej sytuacji, niemniej jed
nak w „Gazecie Krajowej" z 5 kwietnia ukazała się z datą 3 kwietnia 
charakterystyczna nota de Cachego, w której rezydent austriacki stwier
dził: ,,Niżej podpisany sprawujący interesa Najjaśniejszego Cesarza 
i Króla Imci dowiedziawszy się z największym podziwem, iż między po
głoskami tu rozsianymi dla obłąkania umysłów znajduje się i ta, którą 
w Publiczności akredytować starają się, jakoby Dwór Wiedeński był 
w porozumieniu z przedsięwzięciami teraźniejszych insurgentów w Kra
kowie, nie waha się wcale na zapytanie Ministrów Dworów sprzymie
rzonych z dworem jego oświadczyć JO Księciu Sułkowskiemu, Kan
clerzowi W. Koronnemu rezydującemu w interesach zagranicznych, dla 
naprowadzenia na dobrą drogę wszystkich tych, którzy by mogli wpaść 
w błąd takowy, iż nic być nie może mniej prawdziwego, ani też bardziej 
przeciwnego sentymentom znanym dworu jego ku Mocarstwom, prze
ciwko którym równie jako i przeciw rządowi aktualnemu Polski wspo
mnieni insurgenci pozwolili sobie podnieść broń, jak sama myśl nawet 
approbowania przedsięwzięcia, którego pierwsze wypadki zdają się za
powiadać naśladowanie maksym teraźniejszych francuskich w obrzy
dzeniu u całej Europy będących" 52. 

Było w ogóle coś zagadkowego w całym zachowaniu się Austrii 
w pierwszym okresie powstania i nota de Cachego nie mogła przec1ąc 
wątpliwości. W kolach spiskowych w Warszawie wiedziano o tym, że 

so Z. Gór a I ski, Austria a trzeci rozbiór Polski, Warszawa 1979, s. 39, 54, 77, 
79 i n. 

st E. G o m u J s k i, Służba dyplomatyczna w Polsce czasów Insurekcji Koś

ciuszkowskiej, Wrocław 1979, s. 74-76. 

s2 „Gazeta Krajowa'', nr 27, 5 IV 1794, s. 322, Nota J. MC Pana de Cache, mi
nir.tra interesów Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, podana Najjaśniejszemu Kró
lowi IMci w Radzie Nieustającej na dniu 3 kwietnia. 
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gubernator Galicji hr. Brigido w czasie sejmu grodzieńskiego zwracał 
się do ludzi mających związek z emigracją, starając się ich wybadać, 
a nawet zachęcić do powstania, wiedziano o usiłowaniach Kościuszki 
zmierzających ku temu, aby zapewnić sobie życzliwą neutralność Aus
trii, wiedziano także o tym, że Madaliń:�ki demonstracyjnie rozróżniał 
własność austriacką od pruskiej 53• 

Relacje de Cachego wnoszą rów�ież pewną wartość do poznania pol
skich rachub politycznych na uzyskanie poparcia i pomocy ze strony 
Austrii, Francji i Turcji. Z listów tych można także poznać bliżej posta
wę króla, I. Potockiego, H. Kołłątaja, księcia Józefa Poniatowskiego 
i innych czołowych osobistości, które odegrały ważną rolę w Insurekcji. 
Listy te zawierają pewne nowe szczegóły do oceny spraw militarnych 
powstania, a zwłaszcza okoliczności zmiązanych z buntem brygady Ma
dalińskiego, bitwą pod Szczekocinami, sprawą utraty Krakowa na rzecz 
Prusaków oraz przebiegiem Insurekcji na Litwie. Dzięki tym listom 
możemy lepiej poznać założenia polityki społecznej Kościuszki i rolę 
pospólstwa warszawskiego w czasie majowych i czerwcowych egzekucji. 
Listy te również wnoszą wiele do poznania roli obcych dyplomatów 
w Warszawie w czasie Insurekcji. Niemniej jednak najistotniejszą \v·ar
tość listy te przedstawiają dla poznania i oceny polityki Austrii wobec 
powstania kościuszkowskiego. 

Jednym z założeń Insurekcji kościuszkowskiej był przyjazny stosu
nek do cesarsko-królewskiego dworu, orientacja polityczna przychylna 
Austrii, licząca na jej życzliwą neutralność, lub nawet czynne współ
działanie 54

. 

Przy ocenie polityki austriackiej w 1794 r. zawsze trzeba zwracać 
uwagę na głębokie niezadowolenie władz austriackich z postępowania 
króla pruskiego w czasie kampanii na Zachodzie, ja\{ również na obawy 
monarchii naddunajskiej, by przyszły rozbiór Polski został dokonany 
z udziałem trójki państw rozbiorczych, a nie - jak sie to stało poprzed
nio w czasie drugiego rozbioru - z wykluczeniem Austrii 55. Stąd też-

51 Tokarz, Warszawa przed wybuchem ... , s. 182: .,Dziennik Patryotycznych 

Polityków", Lwów 9 IV 1794, nr 8, s. 58/59: ,,W Sandomierzu insurgenci otworzyw-. 

szy kasy, pieniądze do Rzeczypospolitej Polskiej należące zabrali, cesarskie zaś po

rachowawszy do worków poskładawszy i na każdym worku ilość zapisawszy po

pieczętowali, wydawszy zakaz, aby ich nikt pod karą szubienicy tykać się nie 
odważył, aż póki by od cesarskich urzędników, którym o tym razem doniesiono, 

aby były zabrane i uwięzione. W ogólności insurgenci szczególniejszym sposobem 

szanują wszystko, co tylko do cesarza należy", 

54 M. Kuk ie 1, Z dziejów dyplomacji insurekcyjnej 1794 (KH, R. XXVI, 

Lwów 1910, s. 207). 

55 A. R. von Vive n ot, Vertrauliche Briefe des Freiherrn Thugitt, Wien 1872, 

s. 37, Thugut do Colloredo 5 IX 1793: ,,Les Pruss:ens veulent absolument nous reduire

a la plus parfaite inaction. Le plan que les Prussiens proposent est perfide et

isi.dieux". Por. jak wyżej Thugut do Colloredo 1 VIII 1794, s. 111: ,,Notre situation
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naczelną dewizą polityki austriackiej w 1794 r., po wybuchu powstania 

i w czasie jego trwania, było stałe współdziałanie z Rosją se. Baron 
F. Thugut, który 27 III 1793 r. otrzymał urząd dyrektora spraw politycz
nych (tj. kancelarii dworskiej i państwowej), a w 1794 r. został minis
trem spraw zagranicznych, był głęboko zaniepokojony wydarzeniami
w Polsce i przewidywał, że wyniknąć z nich mogą bardzo niekorzystne
skutki dla monarchii austriackiej si. Thugut był zdecydowanym prze

ciwnikiem aktywnej kampanii Austrii na Zachodzie i zmierzał do tego,
by Austria wycofała się z niej, natomiast mocniej zaangażowała się
w sprawy polskie, a zwłaszcza w sprawy przyszłego rozbioru 58_

Wszechstronnie scharakteryzował jego politykę w 1794 r. T. Korzon 
pisząc: ,,Thugut, wyjeżdżając z cesarzem Franciszkiem na teatr wojny 
koalicyjnej do Belgii, myślał już o trzecim rozbiorze Polski i dnia 7 
kwietnia zaczął stosowne zbierać informacje. Przyjmował z zupełną wia-

est vraiment critique et mauvaise. La conduite des Prussiens est constamment la 
meme dirigee a nous embarrasser par une inaction etudiee". 

58 Tamże, Thugut do Colloredo, Valenciennes, s. 108, 4 VI 1794: .[ażeby nie po
·dzielono ... J „le reste de Ja Pologne sans nous"; por. B. Szwa r ce, Warszawa

w 1794 r., cz. II, Kraków 1895, s. 204: ,,Przegrane bitwy pod Szczekocinami i Cheł
mem i w ślad za tym zajęcie Krakowa przez Prusaków pobudziło Austrię do wysła
nia wojsk dla zajęcia Lubelskiego. Krok ten nie tylko odsłaniał usposobienie
Austrii względem Polski, lecz i jej porozumienie się co do ostatecznego podziału
Polslti z Mosltnlami i Prusakami. Krok ten pod każdym wzgh;dem :świadczył o cias
nej polityce Austrii". Jak wyżej, Thugut do Colloredo, Valenciennes, 3 VI 1794,
-s. 104-105, ,,Tout cela est veritablement ,desolant et aussi par la raison qu'un
moyen de cetle interruption et confusion dans la correspondance avec Petersbourg
nous nous trouvons dans une grande obscurite et incertitude sur les idees et rć
solutions en Russie, pendant que l'importance du moment relativement aux affa
ires de Pologne rend plus que jamais necessaire de nous combiner avec elle".

57 Tamże, Thugut do Colloredo, Valenciennes, 19 V 1794, s. 100/102: ,,Tout ce 
que j'ai rec;u ces derniers jours relativement _aux affaires de Pologne est de plus en 
plus allarment et peut-etre le moment d'y remedier est-il deja passe: mais les suites 
facheuses et effrayantes qui en resul·teront dureront longtemps et causeront la 
perte de la monarchie: il en est de meme de plusierurs autres objets du plus grand 
interet: enfin tout se detraque, et nous anons etre. au comble des maux et a la 
veille des plus funestes evenements". 

5s A. R. von Viv e n ot, Thugut und sein po!itisches System ,(Archiv fur 
/:)sterreichische Geschichte, t. 42, Wien 1870, s. 365-431); H. R. Zeis s b er g, Zur 

Geschichte der Riiumung Belgiens und des Polnisches Aufstandes 1794, Wien 1888, 
oraz Memoires tires des papiers d'-un Homme d'etat sur !es causes secretes qui 

ont determine la poiitique des cabinets dans !a querre de la Revolution depuis 

1792, jusqu' en 1815, t. U, Paris 1828, s. 304: ,,Thugut mit donc tout en oeuvre pour 
detourner l'empereur de se rendre a l'armće. Il representa d'abord· que ce qui se 
passait a Grodno entre la Russie et la Prusse, qui semblaient vouloir disposer 
de toute la Pologne, devait eveiller la sollicitude de l' Autriche, et la porter a ne 
pas concentrer tous !es efforts de sa politique et de ses armes uniquement sur 
!es affaires de France"; tamże, s. 425: ,,Alors Thugut, dans ses communications
avec l'empereur, commenca a jeter en avant combien cette guerre etait sanglante
et ster ile".
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rą pogląd Igelstroema, że powstanie jest dziełem rewolucjonistów fran
cuskich. Wierzył czy nie wierzył, ale z pewnością zabiegał o nabycie 
możliwie największej porcji z Polski, gdy nie udawały mu się inne pro
jekty wzbogacania Austrii cudzymi krajami. Podboje, zabory, korzystne 
zmiany ziem były punktem wyjścia we wszystkich jego programach 
polityki zagranicznej. Oczywiście król pruski lub imperatorowa rosyjska 

pomimo wszelkich antagonizmów i »zdrad« lepszymi byli dla niego 

sprzymierzeńcami niż Kościuszko, który nic mu dać ani obiecać nie 

mógł" 59. 

Rzecz charakterystyczna, że jeden z głównych przywódców Insurek
cji, H. Kołłątaj, w swych listach pisanych z emigracji w latach 1792-

1794, analizując sytuację europejską na tle wojny Francji z Koalicją, 
dostrzega głębokie rysy w stosunkach prusko-austriackich i skompliko
wąną sytuację wewnętrzną Austrii w tym okresie 60. 

Wiadomo, że wybuch powstania kościuszkowskiego zaskoczył Austrię, 

gdyż „ani militarnego, ani politycznego planu wobec rewolucji polskiej 

nie posiadano" 61• Rozpoczynający się ruch był traktowany jako pospo
lita awantura, przeciwko której zabezpieczyć się należy przez umocnie
nie ochrony magazynów nadgranicznych i kas rządowych, albo też jako 
objaw poruszeń socjalnych, mogących zamącić spokój sąsiedniej Ga
licji. Faktem jest również, że powstanie polskie sprawiło rządowi au
striackiemu poważne kłopoty. Do Polski wkroczyły obok wojsk rosyj
skich również wojska pruskie, a Austriacy mieli za mało wojska, aby 
zdobyć się na jakąś poważniejszą akcję. Skarb cesarski walczył z nie
dostatkiem, koszty bieżącej kampanii francuskiej nie były pokryte, po
życzki i „spelrnlacje" nie dopisywały, natomiast pogłoski rozsiewane 
przez Polaków o przychylności Austrii do powstania budziły podejrze
nia Rosjan i Prusaków, którym nie chciano się narazić. Jak już wspo
mniałem, po rozpoczęciu powstania w Krakowie de Cache, naciskany 
przez ambasadora Rosji Igelstroema, wydał specjalną notę, w której mó-

.� Kor z o n, Kościuszko ... , s. 359; te n ż e, Historia nowoczesna 1788-1805, 

\Varszawa 1906, s. 270-271. 
so Listy Hugona Kołłątaja pisane z emigracji w roku 1792, 1793 i 1794, zebrał 

L. Siemieóski, Poznań 1872, t. I, s. 1126, List 26 do Barssa 24 XI 1792 z Li,pska:

„Nie można zrozumieć, co się stało z potęgą króla pruskiego i co on dalej czynić

zamyśla. To tylko jest rzeczą pewną,· że kroki jego względem pomocy domowi

austriackiemu są zupełnie fałszywe", tamże, s. 133, List 37 do Ludwika barona

Strassera 24 XI 1792: ,,Ten młody cesarz zgubi do reszty pai1stwo domu austriackie

go i nie będzie w stanie prowadzić razem wojny w Niemczech i we Włoszech",

tamże, s. 136, List 38 do tegoż 1 XII 1792: ,,Austria dotąd żadnego nowego podatku

z przyczyn tej wojny na swe pai1stwo nie nałożyła. Obawiają się szemrania ludu

i wyraźnie piszą z Wiednia, że pospólstwo nieukontentowane jest z tej wojny

jako niepotrzebnej i szkodliwej".

�1 T. Kupczy n ski, Kraków w powstaniu kościuszkowskim, Kraków 1912, 

s. 127.

---------------·-· - - --· 
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wił o współdziałaniu trzech państw rozbiorczych i zaprzeczał pogłoskom 
o życzliwości Austrii wobec powstania 62.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nieprzychylny Polsce i powstaniu
poseł pruski L. Buchholtz, analizując postawę de Cachego w swej de
peszy z 2 kwietnia przesłanej do króla, wskazywał na to, że de Cache 
jest oburzony na Polaków w związku z ich rachubami pod adresem 
Austrii, gdyż jego zdaniem Polacy nie powinni w żadnym razie liczyć 
na życzliwość i poparcie Austrii 63. 

Polska opinia publiczna w czasie powstania ciągle spodziewała się, 
że Austria przyjdzie Polsce z pomocą, gdyż już w samym założeniu In
surekcji kościuszkowskiej leżały rachuby na życzliwą neutralność Austrii, 
czy nawet na jej czynne poparcie 64

. Było to wynikiem powszechnie pa-

e2 H. Li si c k i, Polityka Austrii podczas trzeciego rozbioru PoŁski (KH, 

R. V, 1891, s. 241); ,,Dziennik Patriotycznych Polityków", nr 21, 25 IV 1794, s. 166--

167: ,,W tych dniach wyszedł w Wiedniu względem niedawno wybuchnionych w Pol

sce rozruchów następujący uniwersał: My Franciszek Wtóry. - Już pod dniem
14 lutego r.p. wydaliśmy do wiernych galicyjskich poddanych naszych ojcowskie
upomnienie, aby się od wszelkiego uczestnictwa w ówczesnych projektów i zabie

gów względem nowych odmian i rozruchów w Polsce zupełnie ,vstrzymali... podług

:ozporządzenia naszego pod 14 lutego r.p. wydanego rozkazujemy, ażeby się ani po
średnio, ani bezpośrednio do żadnych takowych w Polszcze wydarzających się scen 

nic łączyli i od wszelkiego związku byli dalekimi. Z tego powodu rozkazujemy
oru;:, w�zy5tk:im polskim pooct,mym w pairntwuch naszych znajdującym się zacho
wunie si<; tej samej spokojności z oświadczeniem, iż w przypadku odkrytego jakie

go uczestnictwa wszystkie nasze rządy krajowe i urzędy dalsze im przemie�zki
wanie zabronić i jako najściślej czuwać mają, ażeby sentymenta nasze do utrzy
mania publicznej spokojności zmierzające niniejszym rozporządzeniem ogłoszone
od każdego bez wyjątku były zachowane. Dan w Wiedniu dnia 9 kwietnia 1794".

&a DZAM, Rep. 9 Polen, nr 271. Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, nr 20, 

2 IV 1794: ,,Je joins ici une lettre, que Kościuszko a ecrite au capitaine de cercle 
de Weber en Gallicie pour lui offrir son amitie et pour le rassurer sur le voisinage 
de la Gallicie. C'est Je Baron d'lgelstroem qui m'adonue cette piece. Le charge 

d'affaires de l'Empereur le Sieur de Cache est outre de cetle haradiesse. et 
declare a tout le monde que Kościuszko n'avoit rien a esperer de sa c'our". Tamże, 

Buchholtz do Fryderyka Wilhelma II, a Varsovie nr 21, 7 IV 1794: .,Les con

federes de Cracovie out repandu dans toute la Pologne, que Sa Majeste l'Empereur 
Jeur donneroit un appui sur. Ceci a enflamme bien des tetes et tant Monsieur 

Je Baron d'Igelstroem que moi, nous avons insiste aupres du Sieur de Cache 
charge d'affaires de la cour de Vienne de donner une declaration pour detromper 
le public. Le sieur de Cache n'a pas hesite de la donner dans !es termes les plus 
clairs, et les plus precis". 

1,1 Pamiętnik Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od roku 1788 do koirca 

1815 (Pamiętniki z XVIII wieku, t. I, Pozna11 1870, s. 268): ,,Pełniący obowlązki 
reprezentanta dworu wicdei1skiego de Cache przedłożył również notę wskazując 
na rozsiewanie pośród publiczności wicśd, jakoby jego dwór spogląda! z oboj<:t

nością na powstanie kościuszkowskie i że nawet porozumiewa się z powstat'lcami, 

zaprzeczał formalnie temu twierdzeniu i ogwiadczał, że dwór wiedeński dzieli zu

pełnie zdanie dworów berlińskiego i peterburskiego". Por. M. Kuk ie l, Wezwa

nie Austrii na tron polski w 1794 roku (Biblioteka Warszawska, 1911, t. I, s. 226}. 
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nującej w kołach patriotów polskich świadomości o antagonizmie, jaki 

dzielił rząd wiedeński, wyrzucony za nawias drugiego rozbioru, od rzą

dów berlińskiego i petersburskiego. Z tej świadomości rodziło się dość 

głęboko zakorzenione przeświadczenie, że Austria, zaskoczona drugim 

rozbiorem, uprzytomniła sobie błędność swego udziału w pierwszym i że 
obecnie austriacka racja stanu wymaga ocalenia Polski. Już w okresie 
przygotowań powstańczych I. Potocki miał zaproponować baronowi Thu
gu towi, za pośrednictwem J. M. Ossolińskiego - wpływowej osobistości 
w kołach wiedeńskich - pewnego rodzaju mediację emigrantów pol
skich w czasie wojny między Austrią a Francją. Oczywiście mediacja 

taka była całkowicie nierealna, gdyż o wspólnym porozumieniu polsko

-austriacko-francuskim nie mogło być mowy. Natomiast kontakty pol
sko-francuskie powodowały oskarżenie Polaków o jakobinizm. W Polsce 
ciągle mylnie utrzymywano, że cesarz austriacki sprzyja sprawie polskiej, 
a do akcji przeciwko Polsce nakłaniają Austri� Prusy, a zwłaszcza prze

bywający w Wiedniu wysłannik Prus G. Lucchesini 65. W. Tokarz przy
tacza ciekawe fakty, jak bardzo w Warszawie łudzono się możliwością 
uzyskania pomocy ze strony Austrii, nawet jeszcze o lipcu 1794 r. pisze: 
,.Gdy wojska austriackie wkroczyły już do Rzeczypospolitej, w Warsza
wie krążyły pogłoski o następującym oświadczeniu, jakie miał złożyć 
dowodzący nimi generał Harnoncourt pułkownikowi polskiemu Radzi
mińskiemu »chociaż nie wiem zupełnie, w jakim zamiarze idziemy do 
Polski, bo ordynans mój mam dopiero 15 lipca odpieczętować, jednak 
ze wszystkich okoliczności miarkuję, że idziemy w zamierze przyja

cielskim dla Polski. Pamiętna nam jest pomoc Jana Sobieskiego i za
pewnić mogę Wać Pana, że idziemy do Wns jako przyjaciele«" GS_

Wszystkie te nadzieje okazały się złudne. Austria od samego początku 
powstania myślała o jednej możliwości wyzyskania na swą korzyść sy
tuacji politycznej w Polsce, mianowicie w drodze rozbioru, i nic jej od 
tego odwieść nie mogło 67. Jeżeli początkowo unikano represji wobec 

85 Dodatek do „Gazety ·wolnej Warszawskiej", nr 17, z Warszawy dnia 21 VI
1794 r., s. 239, z Wiednia 28 V: ,,Margrabia Lucchesini wyjeżdżając z naszej stolicy 

podał. jak słychać, notę imieniem dworu swojego, w której o czynność Austrii 
przeciw Polszcze nalegał, na co dwór nasz miał odpowiedzieć. że czyni to wszyst

ko. co tylko w dzisiejszych okolicznościach czyn:ć może, że kazał rozciągnąć kordon 

na granicach kraju swego i że więcej działać nie jest w stanie" . .  ,Gazeta Naro

do\va Wileńska", 25 VI 1794, z Wiednia 28 maja: ,,Sławny negocjator pruski 

Lucchesini przed swoim stąd odjazdem podał notę dworowi naszemu w okolicznoś

ciach tyczących się powstania pol�kiego. żebr mu z naszej strony zapobiegano. 

Dwó:· nasz krótko i obojętnie odpowiedział. że nic interessowany do ostatniego 

zaboru, tyle czyni, ile mu .pora rzeczy dozwala". 

!5 Tokarz, Warszawa przed wybuchem powstania ... , s. 161/162. Por. A. Pr 6 c h

n i k, Demokracja kościuszkowska, Warszawa 1946, s. 161. 

�; Jenerała Sulkowskiego życie i jego własnoręczne pamiętniki historyczne, 
polityczne i wojskowe (Pamiętniki z XVIII wieku, t. IV, Poznań 1871, s. 96); 
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powstańców i patrzono przez palce na werbunek, l>yło to wynikiem sła
bości sił stojących w Galicji i chqci oczekiwania, w jnkim kierunku roz
winą siq wypadki. 

Ponieważ stosunki polsko-austriackie w okresie po,vstania zostały 
wyczerpująco przedstawione w pracach Z. Góralskiego GB, nic będq przed
stawiał założeń polskiej polityki w stosun�:u do Austrii, a ograniczę siq 
tylko do tego, co nowego wnoszą depesze de Cachego z 1794 r. do dotych
czasowej wiedzy o powstaniu i do stosunków polsko-austriackich. 

Zatrzymam się jednak na krótko nad sprawą opuszczenia Warszawy 
przez de Cachego w dniu 3 VII 1794 r. Niektórzy historycy, a zwlasz
czą W. Tokarz, wiążą fakt jego wyjazdu ze słynnymi egzekucjami war
szawskimi w dniu 28 czerwca, sugerując, jakoby de Cache miał być 
wmieszany w tę akcję 69. Sam de Cache' natomiast twierdził w liście do 
Thuguta z 8 lipca, że zamierzał wyjechać z Warszawy, zanim dotarłaby 
tam wiadomość o wkroczeniu korpusu generała Harnoncourta 1°. De Cache 
opuścił stolicę niemal w ostatnim momencie przed rozpoczęciem o nią 
walki. Spieszył się bardzo, groziło mu bowiem - przynajmniej teoretycz
nie - iż zostanie zatrzymany jako zakładnik w zamian za aresztowanych 

W. M. Ko zł o w s k i, Kościuszko, Kollqtaj i Rewolucja Francuska, :vnscellanea,
List Kościuszki do Barssa z 17 X 1794, s. 840: ,,Les Autrichiens nuise:1t peu
a nos progres militaires, mais ils entravent d'autant plus nos communications".

ee Gór a 1 ski, · Austria ... , le n że, Plany dynastyczne polsko-austriackie w Pol

sce w końcu XVIII wieku (Polska w Europie, Lublin 1968, s. 209-222); te n ż e, 
Tranzyt zboża austriackiego przez Polskę a powstanie kościuszkowskie (PH, R. 
LIV, 1964, z. 2); te n ż e, Die Grenzdemarkationen in Polen nach der dritten

Teilung 1795--1797 (Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, z. 2, Juni 1971, s. 212-
238), a także F. Ko nec z ny, Tadeusz Kościuszko, Poznań 1922, s. 210-314; 
K. Bart os ze w i cz, Dzieje Insurekcji kościuszkowskiej, Wiedeń 1911, s. 268-
271; Szwarce, op. cit., cz. II, s. 204-206; S. Schnilr-Pe płowski, Pow

stanie kościuszkowskie, Lwów 1894, s. 26-27, 57 i 74-76; T. Me n ze 1, Galicja

Zachodnia 1795-1809, Lublin 1976, s. 13-15.
89 W. Tokarz, Ostatnie lata Hugona Kołłątaja 1794-1812, t. I, K:-a;_ów 

1905, s. 105: ,,W Warszawie mówiono głośno, że ludzie, którzy wieszali w dniu 
28 czerwca, wydawali przedtem i potem talary pruskie, co by dowodziło, że pewien 
związek z wypadkami miał poseł austriacki de Cache, który zaraz po tych wy
padkach opuścił Warszuwę". Por. SLHAD, 3577, Charge d'affaires Patz, \'arsovic, 
vol. III, nr 49, Patz do Lossa 1.VI.1794. s. 395: ,.Il y a beaucoup d'apparc:1ce que 
:\Tr de Cache quittera en peu Varsovie, je ne �ais si c'est a cause de sa :faute ou 
a des criconstances. Le public se flalle que Mr. Landriani le remplacera". Por. 
także J. I. Kr as ze wski, Poiska w czasie trzech rozbiorów, t. III, Pozi�a:: 1875, 
s. 555: ,,Po Buchholtzu rezydent austriacki de Cache pod pozorem. iż cila po:·ato
wania zdrowia do wód jechać potrzebuje, oznajmił o tym wydziałowi spra•.v za
granicznych (d.3 lipca), zażądał paszportu i eskorty, które otrzymał. Wa rta ciągle
i ,vprzód stała przy jego mie�zkaniu. Co chwila spodziewano się nadejścia ·.vojsk
pruskich i austriackich".

10 HHStA W, Polen, Berichte 1794, de Cache do Thuguta 8 VII 179-ł: .. urn 
\Varschau mit guter Art verlassen zu konnen nach eher, als de:r Ei:,lri:'. der 
Kaiser!. Konigl. Truppen Corps in Pohlen bekannt wurde". 
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Potockiego i Piattolego n. Mimo jego wyjazdu w Warszawie liczono się 
z faktem, że powróci on niebawem na swoją dawną placówkę 72. 

Jak już wspomniałem, de Cache był bystrym i zdolnym obserwato

rem, ale jego korespondencja nie może stanowić w pełni obiektyw·nego 

źródła. De Cache potępił wielu przywódców powstania, a zwycięstwo 
racławickie było przez niego odnotowane z dużym niezadowoleniem. 
Zawsze z satysfakcją donosił o klęskach oddziałów polskich i przewidy
wał szybki upadek powstania. Charakterystyczny i znamienny był jego 

stosunek do egzekucji majowych i czerwcowych. Uważa on, że czcigodni 
i zacni obywatele, byli targowiczanie, stali się niesłusznie ofiarami za

wiści i zemsty rozjątrzonych tłumów. W opinii de Cachego Polacy nie 

mieli żadnych głębszych powodów do powstania i w żadnym wypadku 
nie powinni narażać się Rosji. Nie ulega wqtpliwości, że takie stanowisko 

było błędne, gdyż to, co się stało w 1793 r., niosło w sobie zapowiedź 
trzeciego rozbioru 73. De Cache ustawicznie podkreślał, że przywódcy 
powstania wzorują się na jakobinach francuskich, i bardzo wyolbrzy
miał reformy podjęte przez Kościuszkę. Wskazując na zapał pospólstwa 
w dziele obrony, za niecelowe uznał wszelkie przygotowania obronne. 

Z olbrzymim zadowoleniem donosił on niejednokrotnie, że chłopi w swej 
masie zajmują bierną postawę i że nie wszyscy popierają powstanie. 
Czytając jego korespondencję wydaje się czasem, że nie rozumiał on 
olbrzymiego wysiłku narodu polskiego, nie cieszyły go chwilowe wpraw
dzie sukcesy, ale wyczekiwał jego klęski. O to jednak nie możemy mieć 
do niego pretensji: De Cache służył wiernie swemu dworowi i jego so-

11 K. W oj da, O rewoiucji polskiej w roku 1794 (Pamiętnikt z XVIII wieku, 
t. VI, Poznań 1867, s. 100-101): ,,Poseł austriacki P. Cache 3-go li,pca opuścił War
szawę, opuścił Polskę bez odwołania poprzedniego przyjacielskiego postępowania;
wyjednał sobie zwykłą straż pomieszkania. Nie miało to wpływu na lud i po
wątpiewano o pewności nieporozumienia z cesarzem. Rząd polski nie mając nigdzie
za granicą swych posłów nie miał też wiadomości dokładnych o usiłowaniach ku
przytłumieniu rewolucji prze<lsiębranyc<h. P. Cache przyspieszył odjazd bojąc
się, by zatrzymanym nie był z powodu przetrzymania w Karlsbad przez Austrię
Potockiego i Piattoli".

12 Akty powstania Kościuszki, wyd. S. Askenazy i W. Dzwonkowski, t. II, Kra
ków 1918, s. 350, Protokoły i Dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i Rady 
Najwyższej Narodowej, część II, sesja 38, 1 VII 1794: ,,Na przełożenie Wydziału 
Interesów Zagranicznych decydowała Rada wydanie paszportu dla JP de Cache 
zawiadującego interesami dworu cesarskiego i do wyjechania do Karlsbadu za 
pozwoleniem tegoż dworu swego i na żądanie tegoż J. P. de Cache rekwirowała 
od komendanta Księstwa Mazowieckiego, ażeby warta, która dotąd była .przy jego. 
mieszkaniu, została i ciągle dodawana była aż do jego powrotu". 

1s DZAM, Polen II, Rep. 158 F. Immediat-Korrespondenz des diesseitigen Ge
sandten von Buchholtz, vol. II, 1794 jan-juni, nr 6, Buchholtz do Fryderyka 
Wilhelma II nr 6, Varsovie 25 I 1794, s. 27: ,,L'opinion d'un nouveau partage 
de 1a Pologne est generale. On croit que la Russie et l' Autriche y travailleront 
pour dedommager Votre Majeste des frais d'une troisieme campagne contre le:,; 
Fran<;ois". 
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jusznikom, dlatego też rolę Polski i jej przyszłość podporządkował in

teresom mocarstwowym. 
Oczywiście nie wszystkie depesze de Cachego posiadają jednakową 

wartość. Na pewno nie są one miarodajne, gdy de Cache wypowiada się 
bardzo ogólnikowo o sytuacji militarnej powstania na Litwie. Niemniej 
jednak wypowiedzi jego zasługują na uwagę, gdy donosi o wydarzeniach, 
które dzieją się wokół niego. Do takich należą np. depesze z 19 czy 

23 kwietnia o „bitwie warszawskiej". De Cache, który mieszkał na ulicy 

Miodowej w pałacu księżnej kanclerzyny litewskiej Czartoryskiej, znaj

dował się przecież w samym centrum walki powstańczej Warszawy 74. 
Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to źródło pierwszorzędne do 

poznania wydarzeń 1794 r. Niemniej jednak odwoływanie się · do źródeł 

niepolskich ma pewien sens. Dzięki tym bowiem relacjom, przez porów
nanie ich ze źródłami polskimi, z prasą insurekcyjną, z wypowiedziami 
ówczesnych przywódców Insurekcji, możemy wyciągnąć wniosek pe

symistyczny, jak mało mieliśmy szans i jak potężni byli nasi wrogowie, 
z drugiej strony, jak to trafnie wskazał najwybitniejszy znawca pow
stania kościuszkowskiego W. Tokarz, ,,nawet z nich odnosi się jakieś 
pełniejsze wyobrażenie o powstaniu, o tej zaciętości w drobnych wal
kach, o sile i nabiera się jeszcze większego szacunku dla niego" 15. 

DIE OSTERREICHISCH-POLNISCHEN BEZIEUVNOt-:N IM LICHTE 

DER RAPPORTE DES OSTERREICHISCHEN CHARGE D' AFF AIRES 

IN WARSCHAU BENEDIKT DE CACHE 

Der Autor bespricht auf der Grundlage der Korrespondenz des osterreichischen 
Abgesandten de Cache das Verhaltnis bsterreichs zum Grossen Reichstag und zum 
Koiciuszko-Aufstand. 

In der Zeit der Verfassung vom 3. Mai verdient das Polen gtinstige Verhaltnis 
des osterreichischen Kaisers Leopold II. und des Aussenministers W. Kaunitz, 
Beachtung. Der neue Kaiser, Franz II., jedoch strebt seit dem Beginn seiner Herr
schaft eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Russland und Preussen an. 
Obgleich bsterreich an der 2. Teilung Polens nicht teilnimmt, strebt mit dem 
Moment des Aufstandsausbruchs -die osterreichis·::ohe Regierung, besonders aber der 
neue Kanzler und Nachfo!ger von Kaunitz, M. Thugut, ein enges Ubereinkommen 
mi.t Russland und Preussen und die Niederschlagung des Aufstands an, was im 
Ergebnis zur 3. Teilung Polens filhren soll.

Die Berichte de Caches aus der Zeit des Kościuszko-Aufstands stellen den Aus
bruch, Ablauf und die Chancen des Aufstands in schwarzen Farben dar. De Cache 
schatzt die inneren Auseinandersetzungen, das Problem gesellschaftlicher Reformen 
und die Mai- und Juniexekutionen in Warschau scharf ein. Er kritisiert die Auf
standischen dafi.ir schwer, dass sie in ihren Rechnungen auf die Hilfe fremder 
Staaten, besonders bsterreichs, zlihlen. 

De Cache betrachtet den Aufstand ais ein Werk der franzosischen Revolu
tionisten und sieht iiberall an der Weichsel Jakobiner und franzosische Vorbilder. 

1• Toka r z, Insurekcja warszawska, s. 170. 
1s T o k a r z, W ar sza wa przed wybu.chem ... , s. 2. 
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Besondere Beachtung verdient der Bericht de Caches iiber die Warschauer Schlacht 
vom 17. und 18. April. Seine Einschatzung der Rolle Russlands, besonders aber 
dessen Botschafters Igelstroms in Polen am Vortag des Aufstands ist sehr kritisch. 

Wie bekannt, zabite die polnische offentliche Meinung wahrend des Aufstands 
auf die freundschaftliche Neutraliti:it bsterreichs, was sich als einer der Grund
fehler der Aussenpolitik des Aufstands erwies. Die Spekulation auf die gleichzeitige 
Unterstiitzung Frankreichs und bsterreichs, zw�ier damals miteinander in Krieg 

.stehender Machte, war vollig irreal. 
Auch die polnischen Rechnungen auf schwedische Hilfe, oder die Moglichkeit 

eines russisch-ttirkischen Kriegs, wovon de Cache vie! schreibt, waren ebenfalls 
vollig irrig, 

9 - Sob6tka 4/83 




