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MILAN SMERDA (BRNO) 

LAFAYETTE A POWSTANIE KOSCIUSZKOWSKIE 

Markiz Marie Joseph de La Fayette należał w pierwszych latach re

wolucji francuskiej do najbardziej popularnych działaczy politycznych 

Francji. Z Ameryki przyniósł z so·bą sławę bojownika o wol:ność naro

dów, a ruch rewolucyjny wysunął go na czoło demokratycznych dążeń 

stanu trzeciego. W dln:iu 14 VII 1789 r. paryżanie oddali klucze do Bas

tylii Lafayette'owi, ,,przyjacielowi Waszyngtona, bohaterowi dwóch świa

tów". Jako dowódca Gwardii Narodowej znajdował się on w samym cen

trum działalności politycznej. Schodzili się u niego prawicowcy: Mounier, 

Lally-Tollendal, z lewicowcami: braćmi Lamethy, Duportem i Maratem. 

Jednak wśród mknących szyblko wydarz€ń tracił panowanie nad sytuacją 

i coraz częściej stawał na pozycjach człowieka hamującego tempo rewo

lucyjnych przemian. 

Kiedy 15 VIII 1792 r. wykryto dokumenty przygotowywanej zdrady 
królewskiej, zastąpiono Lafayette'a na stanowisku dowodzącego armią 

Dumoriez'em, a 19 sierpnia wydano nakaz aresztowania go. Lafayette 

zbiegł wtedy w towarzystwie 23 oficerów i 30 żołnierzy za granicę, do 

Rochefort, i nie wiedział, co z sobą począć. Stracił głowę. Pisał: ,,Odda

łem się swemu losowi z myślą, że lepiej jest umrzeć z rąk tyranów ani

żeli z rąk swych zbłąkanych współobywateli" 1. Swej przyjaciółce miesz

kającej w Londynie, pani Henin, nie zawahał się wyrazić przekonania, że 

mimo antypatii do republiki jakobińskiej widział w jej walce przeciw 

Europie ostatnią nadzieję wolności lµdów 2. 

Komisja wojskowa zadecydowała, aby oficerowie i adiutanci La

fayete'a zostali po krótkim uwięzieniu wypuszczeni na wolność. Nato

miast czterej członkowie Zgromadzenia Konstytucyjnego: Lafayette, ge

nerał Cesar de la Tour-Maubourg, kapitan Bureaux de Pusy i Aleksander 

Lameth, mieli nadal przebywać w więzieniu jako „jeńcy państwowi", 

w gruncie rzeczy w charakterze zakładników politycznych. Początkowo 

znajdowali się ani w rękach Prus. Do końca 1792 r. pozostawali w Wesel. 

1 List Lafayetta do .pani Henin w Londynie wysłany 22 VI 1793 z Magdeburga 

opublikował J. Tho m a s, CoTespondance i1tedite de La Fayette, 1793-1801, Let

tTes du pTison - LettTes d'exil, Paris 1908, s. 197. 
2 Magdeburg 16 VII 1793, tamże, s. 2119. 
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Ko:iedy przybliżył się front, odesła:no ich do Magdeburga. Ponieważ Prusy 

orientowały się na opuszczenie koalicji, przeto więzienie powierzonych 
im zakładników stawało się dla nich kłopotliwe. Przyjaciele Lafayette'a 

rozwijali w Anglii i Stanach Zjednoczonych ożywioną działalność pub
licystyczną, mającą :na celu wyzwolenie czczonego przez nich bohatera. 

Praktyczne kroki w sprawie jego uwolnienia podejmowali zwłaszcza j'ego 

adiutanci, Romeuf i La Colom'be, oraz grupa emigrantów francuskich o na

stawieniu konstytucyjno-monarchistycznym, skupiona wokół Lally-Tol

lendala w Londynie. Nieprzyjemne były również skierowane do pruskie

go dworu demarche Waszyngtona oraz interpelacje opozycji parlamen
tarnej w Londynie. Dwór pruski przeniósł w dniach 4-16 I 1794 r. 

swych zakładników do Nysy i rozpoczął rokowania w sprawie przekaza

nia ich wł-adzom habsburskim. Do przekazania tego doszło 17 V 1794 r. 
w Zlatych Horach a. 

Wprawdzie na dworze wiedeńskim mogła panować nienawiść ku tym, 
którzy rozpalili rewolucję, niemniej minister spraw zagranicznych Thu
gut dostrzegał w niej trzeźwo jedynie okazję do rozszerzenia granic i po

tęgi Austrii, a zakładników pragnął wyzyskać przy i:rokowaniach dyplo
matycznych z Francją 4• Lafayette już od początku swego uwięzienia 
myślał o ucieczce. Do jej podjęci<a doszło jednak do:piero w Ołomuńcu 
jesienią 1794 r. O tej nieudall1ej ucieczce pisano w literaturze historycz
nej dość wiele, jednak przy .bliż.szej lekturze źródeł odnosi się wrażenie, 
że wszystkie możliwości zbadania owej sprawy nie zostały wyczerpane. 
Historycy przejęli obraz wydarzeń przedstawiony w aktach austriackich 
urzędów śledczych, taki, na jakim zależało prowadzącym śledztwo. Wsku
tek tego uszedł ich uwagi jeden aspekt sprawy - Polska i powstanie 
Kościuszki w planach zbiegów. 

Kontakty Lafayette'a z Polakami sięgały jeszcze tych czasów, kiedy 

wspólnie z nimi walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Sław.ny 
konfederat barski Kazimierz Pułaski dostał z Europy listy polecające nie 

tylko do Waszyngtona, lecz i do Lafayette'a, z którym należał później ra

zem do jednej loży wolnomul,arskiej 5
. Z Kościuszką zaprzyjaźnił się La

fayette w namiocie W aszy,ngtona, a charakterystyczne dla podobieństwa 

ich poglądów politycznych było to, że później, po objęciu władzy przez 
Napoleona, obaj .zajęli wobec niego powściągliwe stanowisko 6_ 

Dla naszego problemu większe znaczenie posiadały związki Lafayette'a 
z politykami polskimi z otoczenia ostatniego króla polskiego Stanisława 

3 M. B ii d in g  e r, Lafayette in Osterreich (Sitzungsberichte d.K.A.d.W., Ph.-

-hist. CL, XCII, Wien 1878, s. 232-233).
4 Thom as, op. cit., s. 142. 
s W. Ko n op czyń sk i, Kazimierz PuŁaski, Kraków 11931, s. 373. 
6 A. Le w a k, General M. R. La Fayette o Polsce. Listy - mowy - dok1�

menty, Warszawa 1934, s. XII. 
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Augusta. Nie jest całkiem jasne, gdzie i jakim sposobem Lafayette zetknął 
się bezpośrednio ze Stanisławem Augustem, ale w każdym razie łączyły 
ich więzi przyjaźni. Oso1ba Lafayette'a stała się w Polsce od początku 
rewolucji francuskiej niezwykle popularna, zwłaszcza między zwolen
nikami skrzydła reformy. Wielkim uznaniem cieszyły się jego męstwo 
i zdecydowanie, kiedy 6 X 1789 r. wywiódł na balkon w Wersalu rodzinę 
królewską, przypiął królowej trójkolorową kokardę, pocałował ją w rękę 
i w ten sposób doprowadził tłum, wygrażający przed chwilą Burbonom, 
do wz.nosze-nia okrzyków na cześć króla i rewolucji. Stanisław August 
do.nosił wtedy swemu paryskiemu agentowi Mazzei: ,,Cieszę się ze sławy 
markiza Lafayette'a, proszę, abyś mu przekazał moje życzenia ... mój 
szacunek dla niego rośnie, gdy się dowiaduję, jak IO"zumnie i humanitar
nie wykorzystuje swoją popularność" 7

• Później król polski starał się przy 
pomocy Lafayette'a 4ratować przed śmiercią swego synowca, dowódcę 
gwardii szwajcarskiej Besenvala. W liście do Mazzei wspominał wtedy. 
pewne starsze związki z Lafayette'em: ,,Wydaje mi się, że mam jakieś 
prawo do jego przyjaźni" s. Podziw dla Lafayette'a i jego imię występo
wały w kręgu przyjaciół :króla polskiego i później 9• Do grupki Polaków 
skupi001ych w Pa:ryżu koło Lafayette'a należeli oprócz agentów króiew
skich, Mazzei oraz Littlepage'a, liberałowie Miączyński i Mostowski, ra
dykał Łazowski i podejrzane typy, jak Hurwicz, utrzymujący łączność 
z pruskim agentem Żydem Efraimem, z którym w 1790 r. znajdował się 
także w .bliskich kontaktach sam Lafayette 10. Lafayette został 24 VI 
1782 r. członkiem loży wolnomularskiej „Saint Jean d'Ecosse du Contrat 
Social", do której należeli również niektórzy ze szlachty polskiej, np. 
Jerzy Wielhorski i Bonawentura Andrzej Henryk Niemirycz, podobnie 
uczestnik amerykańskiej wojny o niepodległość 11

• 

W literaturze polskiej, zapewne pod wpływem przygotowanej przez 
Lewaka edycji wypowiedzi Lafayette'a na temat Polski, panuje pogląd, 
że rzeczywiste związki Lafayette'a z Polską zaczynają się dopiero w dobie 
ponapoleońskiej. A. Lewak zadowolił się tylko pobieżnym wyliczeniem 
starszych stosun:ków L•afayette'a z Polakami. Jako godne zainteresowania 
wspomniał także listy Lafayette'a do Stanisława Augusta, Littlepage'a 

7 Sz. A s  k e n a ż y, Przymierze polsko-pruskie, Warszawa 1919, s. 252. 
s Tamże, pod datą 12 IX 1789. 
9 Według zapisu w dzienniku przyjaciółki Stanisława Augusta Elizy von der 

Recke z 18 XI 1'791 na wieczorku u starościny Małachowskiej wygłosił generał Lam
bert o Lafayetcie zdanie, że odgrywa cm większą rolę, niż mogli oczekiwać ci ludzie, 
którzy go znają. Największa jego siła tkwi w tym, że potrafi doskonale zachowywać 
zimną krew i dlatego zawsze może wykorzystać odpowiednią chwilę. Zob. Polska

Stanislawowsloo w oczach cudzoziemców, t. II, wyd. W. Zawadzki, Warszawa 1963, 
s. 250.

10 L e w a k, op. cit., s. XIII; T h o m  a s, op. cit., s. 132. 
11 L. H a s s, Ze studiów nad wolnomularstwem polskim ostatniej ćwierci

XVIII w. (KH, t. I.JX!X'.X, 1973, s. 598). 
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i Mazzei, które Lafayete pisał 3 I 1794 r. w Magdeburgu w nadziei, że 
Polacy pomogą mu w ucieczce z pruskiego więzienia 12. Recenzentka pracy 
Lewaka wypowiedziała pogląd, iż cenne byłoby przestudiowanie, w jakim 
stopniu interesowały Lafayette'a stosunki konstytucyjne w Polsce, po
nieważ jego słowa w liście do La Colombe'a z dnia 3 I 1794 r., że „starczy 
stanąć na ziemi polskiej, aby był bezpieczny", znaczą, iż nie był mu obcy 
tekst Konstytucji 3 maja 1791 r. is Jest to nieporozumienie. Przede 
wszystkim Lafayette przy pisaniu swych listów z więzienia w początku 
1794 r. nie miał wcale na myśli konstytucji majowej, ale całkiem inne 
sprawy. Wiedział już, że ma być odesłany do Nysy, a więc w pobliże 
granic Polski. Znał tę ziemię z okresu wielkich manewrów pruskich 
w 17•85 r., w których uczestniczył w charakterze obserwatora zagranicz
nego na zaproszenie :rządu pruskiego. Z jego listu do przyjaciół 
z 3 I 1794 r. wynika, iż się obawiał wtedy najgorszego - że jest truty 
i skazany na powolną śmierć. Zdawało mu się, że uwolnienie może na
stąpić zbyt późno. Jedyną nadzieję dostrzegał w ucieczce przez 'bliskie 
granice Prus. 

W liście do La Colombe'a jest zawarty w ogólnych za,rysach jego no
wy plan ucieczki. Przede wszystkim chciał zapewnić sobie przez Polskę 
połączenie ze światem, które stracił po opuszczeniu Magdeburga. Żądał 
przeto, aby jego dwaj przyjaciele udali się do Polski. ,,Chociaż tamtejszy 
król jest mniej woLny niż ja, ponieważ podpisał triumf a,rystokracji i des
potyzmu" (miał na myśli przystąpienie króla do konfederacji targowic
kiej) 14, prosił, aby przekazano jego list Stanisławowi Augustowi, podob
nie jako Mazzei i Littlepage'owi. Liczył też na pomoc „patriotów" Jana 
i Seweryna Potockich. W nawiązaniu łączności między Śląskiem a Polską 
mieli pomagać Żydzi, utrzymujący liczne kontakty między tymi ziemia
mi. Przypuszczał, że uda mu się pozyskać z zeWlilątrz niektórych straż
ników i uciec na teren Polski, aby tam otrzymać bezpieczne schronie
nie 15. 

Lafayette był dobrze poinformowany o rozwoju stosunków w Polsce. 
PTzystąpienie Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej oraz drugi 
rozbiór stanowiły dla niego bolesny zawód. W związku z tymi wydarze
niami dostrzegał możliwość paraleli między Polską a Francją, której 
groziłby podobny los, gdyby kierownictwo jakobińskie załamało się pod 
ciosami królewskich despotów. Pisał o tym już w końcu 1793 r. przy
jaciołom w Londynie: ,,Jeśli wierzycie ich manifestom, spójrzcie na 

Polskę, a zobaczycie, z jakim świętoszkostwem na początku, a następnie 

12 Le w a k, op. cit., s. VII i XIV. 
13 H. Więckowska (KH, t. IL, 1935, s. 191).
u MemoiTes, coTTespondance et manuscrits du General La Fayette, publies par 

sa famille, Paris-Leipzig 1837/38, t. IV, s. 256-257; Thom as, op. cit., s. 257. 

15 Thom as, op. cit., s. 258. 
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z jaką 'bezwstydnością wyzyskały wezwane przez kilku arystokratów 
mocarstwa swą zgubną interwencję" 16. 

Oba listy do Mazzei i Littlepage'a oraz list do Stanisław Augusta 

były przedostatnimi pismami Lafayette'a skrycie wysłanymi z więzienia 
przed przekazaniem go Austriakom. List do króla polskiego· był w istocie 
listem polecającym łączników wysłanych do Polski, a jednocześnie wy
rażeniem poglądów i uczuć, którymi pragnął zapewnić sobie sympatię 
królewską 11. W ostatnim tajnie wysłanym liście, datowanym w Nysie 

16 V 1794 r., przeto już po wybuchu powstania kościuszkowskiego, 
a adresowanym do adiutantów, powracał z:nowu do tego planu. Lafayette 

roz.wijał w nim wprawdzie możliwości swego uwolnienia na drodze inter

wencji dyplomatycznych i pod naciskiem opinii publicznej, lecz na koniec, 
świadomy małej skuteczności tych środków, znowu powracał do planu 

ucieczki z więzienia. Stwierdzał też, że instynktowroe wyczuwał już 

w końcu 1793 :r. ruch, który doprowadził do powstania w Polsce. Jak 
z dalszego ciągu wynika, jego przyjaciele w Londynie praco.wali już nad 
tym planem, który miał zrealizować wysłany przez nich dr Bollmann, 

ale dopiero na terytorium austriackim. Następnego dnia po wysłaniu 
ostatniego tajnego listu, 17 V 1794 T., wyTuszył Lafayette z więzienia 
w Nysie w drogę ku granicy monarchii hahsburskiej. W Zlatych Horach 
przekazano go eskorcie austriackiej, � 18 maja wieczorem dowieziono do 

Ołomuńca 1s. 

Justus ETich Bollmann był najbardziej odpowiednią osobą do wyko
nania ciężkiego zadania, jakie mu powierzono. Męstwem i bystrością wy
kazał się już w 1792 r. przy wywiezieniu z rewolucyjnego Paryża byłego 
ministra wojny, hrabiego Narbonne. Podróż Bollmanna na dwór pruski 
w 1793 r. zakończyła się jednak niepowodzeniem, a jego relacja, że 
Lafayette ma być przekazany cesarzowi, zaniepokoiła przyjaciół uwięzio
nego. Chodziło o to, aby odpowiednia osoba ustaliła, gdzie znajduje się 
Lafayette i przygotowała jego ucieczkę z więzienia. Bollmann dał się dla 

1& Tamże, s. 231.

17 List wysłany 3 I 1794 z Magdeburga brzmiał: ,,Sire, proscrit par les tyrans 
anarchistes qui ont detruit en France l'ouvrage de bons citoyens, 'arrete au meme 
instant par les tyrans coalises qui ont detruit en Pologne celui de Votre Majeste, 
j'apprends que, dans la triste succesion de mes cachots, je dois etre rapproche de 
vos frontieres. Je ne sais, Sire, quels services on devra demander a vos bontes pour 
moi, et je ne sais que trop a quel menagement V[otre] M[ajeste] est forcee. Mais 
tandi que les ennemis de la liberte exercent a l'envie contre moi leur honorable 
haine, j'ai pense que les principes et les sentiments de Votre Majeste et l'interet 
personnel qu'elle en a temoigne, m'autorisaient a mettre sous sa protection des 
amis Iideles et discrets et je me felicite du moins d'avoire pu, malgre la vigilance 
de mes geóliers, lui offrir un hommage de ma confience, de mon attachement et 
de mon respect". Memoires ... , t. IV, s. 258. 

1s Bild i n g e r, op. cit., s. 234--235; T h o m  a s, op. cit., s. 141 podaje, że La
fayette przybył do Ołomuńca dopiero 22 V 1794.
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tego planu łatwo pozyskać 19. Niepowodzenie pierwszej pod,róży pobu
dziło go do przyjęcia odważnego rozwiązania, którego plan zaprojektował 
La Colombe całkowicie według wskazówek zawartych w listach La
fayette'a 20. 

W końcu maja 1794 r. wybrał się po raz drugi do Niemiec, tym rnzem 
jako podróżnik o zainteresowaniach naukowych. Skierował się przez 
Drezno na Śląsku. F. Kapp podaje, że Bollmann zwiedzał pogranicze 
austriackie w rejonie Karkonoszy i w Kłodzkiem. Odwiedził też Wrocław, 
gdzie wykazując się listami polecającymi został przyjęty przez filozofa 
Garvego, pisarza Hermesa i ministra Hoyma. Tam się dowiedział o prze
kazaniu Lafayette'a Austriakom i o jego wywiezieniu w kierunku Oło
muńca. Potem skierował się podobno w kierunku wschodnim aż do Tar
nowskich Gór, które uważał za dogodne miejsce postoju w czasie ucieczki 
z Lafayette'em ze względu na bliskość granicy austriacko-pruskiej i ro
syjskiej (!). Chciał ponoć przewieźć Lafayette'a przez Polskę do Gdańska. 
W Tarnowskich Górach zaprzyjaźnił się z właścicielem tamtejszych ko
palni hrabią Redenem, który dostarczył mu wszystkich potrzebnych in
formacji. Przez Racibórz i Opawę przybył następnie do Ołomuńca 21. 

Przebieg nieudanej ucieczki Lafayette'a z Ołomuńca był już niejedno
krotnie opisywany, ograniczymy się przeto do zwięzłej informacji na ten 
temat. Bollmannowi udało się pozyskać zaufanie dowódcy tamtejszej 
twierdzy, barona Splenyi, i za pośrednictwem lekarza sztabowe.go dra 
Haberleina nawiązać łączność z Lafayette'em. Zgodnie z planem La
fayette'a wystarał się o dwa konie i wraz z młodym Amerykaninem 
Franciszkiem Hugerem w dniu 8 XI 1794 r. spróbowali uprowadzić La
fayette'a, korzystając z okazji dozwolonej mu wycieczki poza miasto.

Rachuby ich jednak zawiodły na skutek kiłlrn niesprzyjających lub przy
padkowych okoliczności. Przede wszystkim profos towarzyszący więźniowi 
okazał się cięższą przeszkodą, niż się spodziewali. Zamieszanie w czasie 

19 Komendant Policji brneńskiej Okacz zapisał na rpadstawie zeznarnia Bollman
na na temat jego kontaktów z przyjaciółmi w Anglii: ,,Er habe bey seinem Aufen
halt in England die zahlreichen Freunde des Lafayette, die sich seit lOten Aug. 
1792 dahin gefliichtet haben, meistenteils kennen gelernet und ware mit ihnen in 
Freundschaft getreten, worun.ter vorzilglich Mr la Colombe, Fayettens gewester 
Adjutant, Mt Castignon [recte Cadignan - M. S.] und Mme Church, die er durch 
den Grafen von Narbonne in England kennen gelernet, habe nebst mehreren an
dern gewesen waren, welche ihm Auftrage an Lafayetten gegeben hatten, weil sie 
schon lange Zeit keine NacbrJchten von ihm erhalten konnten". SAB, C 5, t. 1330,

nr 2716. 
20 Bollmann przy ,przesłuchaniu zeznał, że głównym in5;piratorem planu ucieczki 

był La Colombe, który przeprowadzał narady w tej sprawie z przyjaciółmi w An
glii, a ci przekazali Bollmannowi na ten cel 500 funtów szterlingów. Tamże, II C 40,

41, 46. 
21 F. K ap p, Justus Erich BoUmann und die Flucht Lafayette's aus Olmiltz

(Deutsche Rundschau, XVIII, Berlin 1879, s. 103-Jl,04). 
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walki spłoszyło konie i Lafayette sam odjechał na koniu ćwiczonym do 
noszenia dwóch jeźdźców. Huger musiał przeto uciekać pieszo i został 
wk!rótce schwytany. Drugą niesprzyjającą okolicmiością było to, że po
rywacze nie mogli się ·z Lafayette'em dobrze porozumieć w sprawie 
wspólnej drogi ucieczki. Bollmann wzywał Lafayette'a, aby jechał do 
Dworców, a więc w kierunku Opawy, lecz jego angielskie słowa „get 
to Hof" (jedźcie do Dwor,ców) Lafayette zrozumiał jaiko „get off" (zni
kajcie) lub ich może w ogóle nie usłyszał i jechał po prostu drogą, którą 
został do Ołomuńca przywieziony, przez Szternberk na Zlate Hory. 
Bollmann przeto przyjechał do Dworców sam. Przygotowany wóz odesłał 
zatem do Wrocławia, a sam udał się przez Opawę, Racibórz i Nysę do 
Wałbrzycha, aby czekać na przybycie Lafayette'a. Tam dosięgnął go 
wkrótce nakaz aresztowania. Władze pruskie oddały go urzędom habsbur
s�. Lafayette'a rozpoznał w Ryżowiszczu tamtejszy starosta, na skutek 
czego natychmiast odesłano go do Ołomuńca. 

Sledztwo w sprawie porwania Tobi wrażenie, że urzędom haibsiburskim 
szło raczej o wykrycie miejscowych pomocników i uczestników spisku 
niż o poznanie przebiegu przygotowań do ucieczki i jej międzynarodo
wego zaplecza. Ku zadowoleniu panującego i urzędów jego przebieg nie 
potwierdził -obaw istnienia tajnej organizacji, mającej korzenie we Fran
cji, do której mieliby n�leżeć ludzie z załogi oł,omunieclkiej oraz szereg 
innych znacznych osób. Kary, jakie zastosowano wdbec winnych, były 
bardzo niskie. Miejscowego dowódcę zasuspendowano, lekarza Heberleina 
skazano na miesiąc więzienia oraz przeniesienie itd. Lafayette'owi obo
strzono warunki pobytu w więzieniu, w którym pozo.stawał aż do uwol
nienia po pokoju w Campo Formio w 1797 r. Bardzo łagodnie potrakto
wano obu porywaczy. Bollman,n został skazany na miesiąc więzienia 
w lekkich więzach z dwudniowym postem w tygodniu i udziałem w pra
cach publicznych. Wobec Hugera zastosowano tę samą karę z pominięciem 
postu. Morawski sąd apelacyjny, któremu przewodniczył hrabia Jan 
Chrzciciel Mitrowski, zniżył im jednak kary do 14 dni, i to bez prac 
publicznych. Ze względu na długi pobyt w więzieniu śledczym odjechali 
obaj po zapłaceniu wszystkich wydatków dopiero 25 VI 1795 r. prz.ez 
Opawę i Wrocław do swych przyjaciół. Prezydent sądu apelacyjnego mu
siał zetrzeć się jeszcze z Oberste Justizstelle, której przewodniczył sar..1 
cesarz, lecz ,niskiego wyroku i jego wykonania nie można było już w ni
czym zmienić 22_ 

Tymczasem w Ołomuńcu zaostrzono czujność, kiedy kupiec Andrzej 
Ratzer .przedstawił władzom list, w którym handlowiec wrocławski 
Chrystian Fryderyk Selbsten prosił go na skutek interwencji nie wy
mienionej osoby o wiadomości o losie Bollmanna i sposobie traktowania 

22 SAB, C 5, t. 1330, nr 3263.

11 - Sobótka 1976, Z, 2 
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Lafayette'a 23. Sami „porywacze" przypisywali swe szybkie uwolnienie 
int€'1'wencj,om zewnętrznym. Huger wyj,aśniał je przepłaceniem sędzie
go 24, Bollmann zaś, chyba słuszniej wpływom przyjaciół, których nie od
ważał się wymieniać, aby im nie zaszkodzić. Należeli do nich prawdopo
dobnie: hrabia Salm, hrabia Jan Nepomucy Mitrowski, mieszkający w po
bliżu Ołomuńca przywódca morawskich wolnomularzy, do których trzeba 
zaliczyć zapewne także spokrewnionego z tym ostatni.ro przewodniczącego 
sądu apelacyjnego Jana Chrzciciela Mitrowskiego, jednego z aktywnych 
uczestników życia umysłowego na Morawach 2s. 

Śledztwo było prowadzone w ten sposób, że policja odkryła obraz 
wygodny dla niej i dla organów nadrzędnych. Prowadzącym śledztwo 
udało się ukryć rzeczywisty udział w tej sprawie niektórych ,osób oraz 
szersze powiązania i cele całej akcji. Jest charr-akterystyczne, że w aktach 
nie znajdujemy wzmianki o Polsce ani o możliwości ucieczki na jej 
terytorium. A przecież Bollmann według życzeń Lafayette'ia i instrukcji 
La Colombe'a przygotował ucieczkę w lki.erunku Polski, licząc się z po
stojem w Tarnowskich Górach. Drugą możliwość ucieczki, przez pruski 
Ś1ąsk do Saksonii, miał prawdopodobnie w zapasie, a jego pobyt w Kłodz
kiem i Świdnickiem służył chyba zapewnieniu odpowiednich postojów. 
Jednym z miejsc takiego postoju był Wałbrzych, gdzie Bollmann za
trzymał się po nieudanym uprowadzeniu. Następne znajdowało się już 
na terytorium saskim, w pobliżu granicy łużycka-śląskiej. Liczył też 
na Wrocław, gdzie posiadał znajomych. Dla zorganizowania tej to drogi 
Bollmann pisał zapewne listy, datowane w Ołomuńcu 7 XI 1794 r., które 
policja znalazła przy Hugerze. Były adresowane do pastora Pohla 
w Kłodzku, pani Alberti w Wałbrzychu i pani Sieveking w Hamburgu. 
Hugerowi i woźnicy Brednowi podał Bollmann także adres radcy pań
stwowego Schucikmanna we Wrocławiu 26. Przy Hugerze znaleziono rów
'llież spis stacji pocztowych na drodze z Brna przez Ołomuniec do Opawy 
i ze Szternberku do Nysy, który wypisał z mapy Bollmanna. Lafayette 
i Huger mogli przy przesłuchaniu występować jako bierni uczestnicy 
planu porwania. Główne zainteresowanie prowadzących śledztwo kiero
wało się ku Bollmannowi, który konsekwentnie twierdził, że ucieczka 
miała być zrealizowana drogą przez Śląsk i· Saksonię do Hamburga, 
a stamtąd do Anglii 21. 

Jednak miejscowe władze wojskowe i polityczne miały pewne po
dejirzenia co do rzeczywistych zamysłów zbiegów. Nowy dowódca twier
dzy ołomunieckiej hra'bia Arco wkrótce po otrzymaniu wiadowości 

2s Allgem„ Verw. Archiv, Wien, PH-1793-1815, fasc. 55, f. 11109. 
24 „Edinburgh Annual Register for 1809", vol. II, p. 2, 514 n. 
25 O działalności kulturalnej J. K. Mitrowskiego zob. J. C. Wurzbach, Biogr.

Lex., t. XVIII, s. 392-394. 
26 SAB, B 95, k. 249, nr 1173. 
21 Tamże, C 5, t. 1330, nr 2716 i II C 47. 
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o ucieczce Lafayette'a skierował jednego oficera sztabowego w kierunku
Opawy, a drugiego w !kierunku Cieszyna 2s. Podobne podejrzenia posiadały
wówczas też władze prUSlkie zawiadomione przez austriacką sztafetę
o wydarzeniach w Ołomuńcu. Zarządziły one, aby straże na granicy
śląsko-polskiej zatrzymywały na 3-4 godzin każdego podróżnego, a na
stępnie odsyłały go w głąb kraju. Bollmann,. który zmienił sobie w do
kumentach nazwisko na Folkmann, chciał według relacji pruskich władz
wojskowych uciec przez Racibórz i Tarnowskie Góry do Polski. Wy
mienione wyżej zarządzenia temu jednak zapobiegły i przyczyniły się do
tego, że sztafeta dosięgła go w Wałbrzychu, do którego się skierował
i gdzie oczekiwał, czy jego przyjaciołom nie uda się przedostać tam drogą
przez Jeseniki 29. 

Dalsze rozważania mogą mieć charnkter tylko domysłów. Z korespon-
• dencji Lafayette'a z okresu uwięzienia w Prusach wiemy, że zamierzał
on uciec do Polski, wiedział o powstaniu, które tam wybuchło, oraz że
posiadał kontakty z grupą osób z otoczenia Stanisława Augusta. Ucieczkę
w kierunku Nysy wybrał dlatego, że była to jedyna droga, jaką znał,
a chyba i dlatego, że spodziewał się w Nysie nawiązać łączność z �olską,
o której wytworzeniu pisał adiutantom w liście z 16 V 1794 r. 30 Jego
„porywaczom" chodziło zapewne o to, aby wydostać go poza zasięg władz
pruskich i austriackich, co w danych warunkach można było urzeczy
wistnić :najszybciej drogą przez Tarnowskie Góry do Polski. Huger
stwierdził, że narysował w gospodzie w Ołomuńcu według mapy Bollman
na planik dróg pocztowych z Brna na północ. Nie zdążył jednak dokoń
czyć drugiego egzemplarza, który chciał prawdopodo·bnie 9-ać Lafayet
te'owi 31. 

O tym, że plan „porywaczy", aby wydostać Lafayette'a na ziemie 
znajdujące się pod kontrolą wojsk polskich, :nie był nierealny, świadczy 
rela'Cja komendanta policji opawskiej d'Herbela z 28 XI 1794 r. Oznaj
miał on prezydentowi gubernialnemu Ugartemu, że właśnie odesłano do. 
Ołomuń(!a spętanego Bollmanna, którego poprzedniego dnia przekazała 
władzom austriackim prusika eskorta ze Świdnicy. Do tego dodawał uwagę 
o sytuacji na polskiej granicy, gdzie polskie oddziały przenikały na te
rytorium Prus aż w pobliże granic Śląska austriackiego, a niedawno po
kazały się pod Tarnowskimi Górami i dotarły nawet w pobliże Raciborza

2s Tamże, B 95, k. 249, nr 1160. 
29 Tamże, B 95, k. 249, nr 1185 - relacja dowódcy twierdzy ołomunieckiej dla 

starosty krajowego Dubskiego: ,,Dieser Fli.ichtling wollte von Ratibor nach Tarno
witz in Kron Pohlen gehen. Alle Preisische Posten musten aber jeden Passageur 3 

oder 4 Stunden aufhalten und sodann nicht nach seiner Gegend, sondern tiefer in 

das Land abftihren. Dieser Umstand hat gemacht, dass endlich auch unsere Estaf

fette noch an Ort und Stelle gekommen und ihme noch zuvorgekommen ist". 
30 T ho m a s, op. cit., s. 280. 
31 SAB, B 95, k. 249, nr 1166. 
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i Głubczyc 32. Nie można przeto wykluczyć, że przy większym szczęscm 
mogli się Bollmann i Lafayette łatwo dostać w granice Rzeczypospolitej. 

Jest oczywiście problemem, z jakim przyjęciem Lafayette spotkałby się 
w Polsce. Bollma,nnowi i jego pełnomocnikom w Londynie chodziło we-
dług wszelkiego prawdopodobieństwa tylko o to, aby przetransportować 
znanego bohatera francuskiego przez ziemie polskie do Gdańska, a stam
tąd na zachód 33. Lecz sytuacja wojenna w P,olsce w dniu 8 listopada, 
kiedy Lafayette wyruszał w niefortunną drngę ku wolności, była bardzo 
skomplikowana. Suworow właśnie zdobył Pragę, a 9 listopada wkroczył 
do Warszawy. Sprawy nie przedstawiały się jednak jeszcze całkiem bezna
dziejnie, Zaostrzyła się wówczas rywalizacja trzech mocarstw rozbforo
wych i doszło do zaostrzenia stosunków prusko-rosyjskich oraz zbliżenia 
Austrii z Rosją. Austriacki minister spraw zagranicznych Thugut liczył 
się nawet z możliwością zachowania państwa polskiego po mniejszych 
korekturach granicznych. Wywoływały w nim obawy sukcesy wojenne 
_armii francuskich na zachodzie i widoczna tendencja Prus do pojednania 
z Francją. Nie wykluczał możliwości, że Francja będzie domagać się od
budowy Polski 34, 

Polacy jednak upadali na duchu. Wawrzecki wiódł wałkę bez nadziei 
na zwycięstwo. Jedynie Dąbrowski i jego bardziej zdyscyplinowane od
działy trzymały się lepiej. W dowództwie pojawiły się ·różnice poglądów. 
Dąbrowski, podobno za sprawą Kołłątaja, projektował przebicie się przez 
Śląsk, Morawy, Czechy, Bawarię i Szwabię lub Szwajcarię na zachód ku 
armii francuskiej 35. Dla przeprowadzenia tej akcji posiadał do dyspo
zycji ponad 20 OOO żołnierzy i dobrą artylerię. Miał też dostateczną ilość 
środków finansowych 36_ 

Można do tego dodać, że nastroje mieszkańców Śląska i MOTaw były 
Polakom wielce przychylne. Z relacji policyjnych wynika, że ludowe sym
patie ku K,ościuszce na tym terenie wynikały z pobudek społecznych 
i uczuć przy1azru ku rewolucyjnej Francji. Już 16 V 1794 r. donosił 
komendant policji opawskiej do guberni,- że tamtejsza l,udność „niemal 

32 Tamże, nr 1220: ,,Obwohl die Pohlen durch den Verlust von Warschau so 
ziemlich unterdrilckt sind, so rotten sich doch hin und wieder einige kleinen Horden 
zusammen, die nicht nur Sildpreussen, sondern auch hier unweit der Granze her
umstreifen und Excessen begehen, so wie sich ein solcher Troup.p lezthin in Tar
nowitz und weiter herunter sehen liess, auch Rattibor und Leobshiltz, 3-4 Meilen 

von hier, mit einem Besuch droheten, wodurch diese 2 Stadte dergestalt in Furcht 
und Schrecken gesetzt wurden, dass nicht nur die konigl. Cassen, sondern auch die 
meisten Kaufmannsgiiter bereits in Sicherheit gebracht worden". 

33 K a p p, op. cit., s. 10'3. 
34 A. V iv e  n o t, Thugut und sein poiitisches System, Wien 1870, nr XII, XVI.
as S. W o d  z i cki, Wspomnienia z przeszlo§ci od r. 1768, t. I, K,raków 1873,

s. 400-401; Ja n i k, Hugo Kołłątaj, Lwów 1913, s. 407.
36 Beytrag zur Geschichte der Pohlnischen Revolution im Jahre 1794. Aus einem

pohlnischen Manuscripte, Frankfurt- Leipzig b. r., s. 1111-112. 
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wszystka jest po polskiej stxonie" 37• Nieco później mógł mów potwier

dzić, że społeczeństwo „życzy Polakom wszelkiego szczęścia, natomiast 

Rosjanom i Prusakom pełnego niepowodzenia i to samo można powiedzieć 

o sąsiednich Morawianach" 38. Energiczny i w Polsce popularny człowiek,

jakim był Lafayette, mógłby w tej sytuacji zjednoczyć wokół siebie woj

sko polskie i porwać je do nowej walki. Przecież jeszcze niedawno roz

legał się w całej Europie głos, że Kościuszko chciał odegrać rolę polskiego

Lafayette'a 39. Stosunek nowego rządu we Francji po przewrocie termido

riańskim do Lafayette'a i do insurekcji polskiej był znacznie przychyl

niejszy niż za czasów Robespierre'a. Właśnie 11 listopada wysłano do

Pol.S'ki pierwszego posła z poleceniem, aby obserwował tamtejsze wyda

rzenia i zaofiarował Polakom pomoc finansową 40.

Z polskimi planami Lafayette'a łączy się też epizod z jego byłym 

adiutantem Littlepage'em, który pojawił się w czerwcu 1795 r. w Wied

niu. Udał się tam przez Ołomuniec, gdzie nadal więziono jego byłego 

zwierzchnika. Cele jego podróży mogą być przedmiotem tylko domysłów. 

Rząd austriacki uważał go za polskiego xewolucjonistę i jako niewygodne

go cudzoziemca usunął z kraju. Bezpośrednio potem Littlepage wydał 

w Hamburgu swą „obronę" 41• Starał się w niej zdystansować od zakoń

czonego niepowodzeniem powstania, które w oczach mocarstw rzucało 

podejrzenie na każdego kto mógł być z nim w jakikolwiek sposób zwią

zany. 

Zdaje się, że podobne przyczyny skłaniały Lafayette'a i Bollmanna 

do tego, iż o polskich planach ucieczki "We swych wspomnieniach w ogóle 
nic nie pisali. Lafayette tylko pobiemie i niedokładnie wspominał o nie

udanym „porwaniu" w Ołomuńcu. Zgodnie ze swym charakterem po

traktował widocznie nieudaną akcję jako epizod niegodny specjalnej 

uwagi. Dla historii całe to wydarzenie jest jednak przykładem niezreali

zowanych możliwości, któxe nie spełniły się jedynie n� skutek szeregu 

niesprzyjających okoliczności. 

Przełożył z czeskiego Roman Heck 

i1 SAB, B 95, k. 222, sygn. 36, nr 862. 

38 Tamże, k. 233, sygn. 4!5, relacja z 1 O VI 1794. 

n „Politische Annalen" Christiana Girfaunera, t. VI, 1794, s. 319. Cytuję za: 

G. Ko zie 1 e k, Der Ko§ciuszko-Aufstand in der zeitgenossischen deutschen Ro

mantik (Ztschr. f. slav. Phil., �I, 1963, s. 253-254).

4e J. Gr os s b a r  t, La politique polonaise de la Revolution Fran!;aise jusq'au

Traites de Bale (Anna les Hist. de la Rev. Fr., VI, 1930, s. 142_Jl43). 

u Lettre de Mr Littlepage, citoyen americain, chambellan et secretaire intime 

de S. M. le Roi de Pologne, Chevalier de St. Stanislas, d S. Mr le baron de Thu

gut, ministre des affaires etrangeres de S. M. l'f:mpereur et Roi, Hamburg 1795. 
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LAFAYETTE UND DER KOSCIUSZKO-AUFSTAND 

Lafayette, eine der filhrenden Personlichkeiten der ersten Phase der Franzo
sischen Revolution, geriet nach seinem Bruch mit der Jakobinerdiktatur (19. August 
1792) in dfe Hande der Koalition und wurde in ipreussis<:hen sowie osterreichischen 
Gefangnissen festgehalten. Im Gefangnis in Nysa stellte er Verbindungen zu seinen 
Freunden aus der Umgebung des polnischen Konigs her, urn mit deren Hilfe au!s 
polnische Territorium zu fliehen, wo zu jener Zeit der Kościuszko-Aufstand an
dauerte. Eine in England sich aufhaltende Gruppe seiner Freunde aus dem Kreise 
der konstitutionell-monarchistischen Emigration entsandte damals Dr. Bollmann, urn 
die Flucht des in Ołomuniec internierten Lafayetts zu organisieren. Der am 8. No
vember 1794 unternommene Fluchtversuch ist gescheitert. Die verhafteten Teilneh
mer dieser Aktion vermochten wahrend der Untersuchung eine Reihe wesentlicher 
Begleitumstande zu verschweigen. Es gibt jedoch Hinweise, die besagen, dass La
fayette tatsachlich nach Polen zu fliehen beabsichtigte, wo sich die ,polnische Armee 
in einer kritischen Lage befand und schliesslich kapitulieren musste. 




