


Tadeusz i Józef Aostowscy,
i czynności polityczne polskie va r. 1792 i I797«ym.

Tadeusz Mostowski J) był człowiekiem wesołym: rzecz nazbyt 
rzadka, aby nie miała być cenną na tle tragicznem czasu, śród 
ludzi pokolenia pogrobowców, których nietylko życie, lêcz i cha
raktery zdobi męczeńska korona nieszczęścia. Miał dowcip żywy, 
a głowę zawsze pełną pomysłów i bliskiem jest jego duchowe po
winowactwo z pokoleniem pół-awanturników, pół-mężów stanu, 
z ludźmi, lubującymi się zarówno w zawikłaniach myśli, jak 
i w bezdennem użyciu rozkoszy. Należał jednem słowem Mostow
ski duszą swoją do XVIII wieku. Ale myśl parła go naprzód 
i otwierała dalsze horyzonty. Pokazywała mu życie nowe, potrze
by, rozwój społeczny, ciągłość, ale i ciągłą zmienność form polity
cznych. Widział i obejmował myślą prawa człowieka, wypisane 
na nowych sztandarach, przewidywał ich rozrost do niewiadomych 
wielkości, pośród ciągłych zmian. W ięc też nie był niewolnikiem 
tradycyi, ale wagę rzeczywistą przywiązywał jeno do czynności, 
do ich żywego skutku. W ięc stał się człowiekiem nowożytnym 
i widzieć go można w końcu, tego uczestnika wszystkich zabaw, 
uciech, planów, programów i intryg, na wysokiem i odpowiedzial- 
nem przed dziejami narodu stanowisku ministra spraw wewnę
trznych w Królestwie Kongresowem, jako wybitnego statystę nowej 
P o lsk i2). Taka postać i taki charakter zasługują na bliższą uwagę, 
na dłuższe zatrzymanie na nich oczu.

N iniejszy szkic ma na celu  w yjaśn ien ie tła do podanych w  załączni
kach dokum entów, które czerpaliśm y z Arch, w  R appersw ilu , Arch. O ssoli
neum  w e L w o w ie , z Geh St. A  w  B erlin ie i z p ap ierów  po  jenerale  Sokol- 
nickim.

2) A skenazy: P róby dypl. poi. w  1831; tegoż: T rybun ludu, Bibl. W arsz. 
1903 i 1907.



Mostowski pochodził z kresów, z tych krańców Rzeczypospo
litej, które, opodal, wydały szlachtę kurlandzką i junkrów  pruskich. 
Ojciec, Paweł, czynny stronnik familii, możny pan, sowicie staro
stwami obdarowany, wpływami, kupnem i podstępem zdobywał 
krzesła wojewódzkie, w 1758 pomorskie, w 1766 mazowieckie; 
przed samą śmiercią w 1781 otrzymał tytuł hrabiowski pruski, 
który przez synów jego nigdy użytym nie był. Człowiek możny 
w stronnictwie i na Dworze, wyrobił dla całej swej rodziny nie
poślednie stanowisko i znaczenie. Za żonę miał Annę Rozalję 
Hylzenównę, wojewodziankę mścisławską. Rodzeństwa było troje, 
starszy od Tadeusza o trzy lata brat, Józef, i młodsza siostra, Maryan- 
na, wydana za Michała Platera, pińskiego starostę. Tadeusz urodził 
się 19 października 1766 r.; dom był „przytułkiem uczonych“; syn 
otrzymał staranne domowe wykształcenie, ze szczególniej zwróconą 
uwagą na prawno-polityczne oświecenie. Bardzo młodo, za wcześnie 
przeszedł do praktyki i z wygodną łatwością zdobywał stopnie 
urzędniczej karyery. Z podstolego wyszogrodzkiego, mając lat 23, 
w 1790 r. przeznaczony był na asesora w sądzie kryminalnym, 
a już w następnym roku podniesiony na kasztelanię raciąską. 
Młody wojewodzie, „najmłodszy senator“, okazał pewną zabiegli- 
wość w pracach sejmu czteroletniego. W ziął udział najżywszy 
w zakulisowych robotach około przygotowania konstytucyi 3-go 
maja. Roboty owe niezawsze były czyste, a przynajmniej — nie- 
wszędzie jasne. Chodziło o utrzymanie opinii króla, jako bez
względnie koniecznego czynnika nowej budowy i chodziło, jeśli nie
o zyskanie, to przynajmniej o zneutralizowanie twTorzącej się partyi 
przeciwników konstytucyi, a chociażby o odciągnięcie od niej ludzi, 
których, jak Branickiego, można było kupić—nie kupić, ale potar
gować. Zdaje się, że i patryotyczne króla zapały szczególniej umiano 
podsycić widokami namacalnych korzyści, spłacenia długów przy
najmniej l). Do niektórych takich czynności używany był przez
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‘) S zczeg ó ły  o rodzinie, w ychodzącej z p łockiego, u Ż ychlińskiego, X, 
226 sqq , por. Sobieszczańsk i, Tad. M ostowski; T y g . 111. 1860, 1,113 sqq. Z H ylze- 
nów  M ostowska, córka Jana Aug. i Konstancyi z P laterów , w ojew . inflanckiej, um. 
w  w arszaw ie 12 paźdz. 1791. Piattoli do króla, 1 czerw ca 1791: J’ai couru... chez
M. M ostowski... Que ce jeune homm e est intéressant! Q uelle âme! quel coeur! et 
qu'il aim e V . M.!... L e  Grand G énéral Branicki a eu dernièrem ent des conférences 
avec M. M ostowski, et a prom is ainsi qu’à M. Lanckororiski de saisir la pre
m ière occasion  décente pour parler en faveur de la constitution et se  déclarer 
une fois pour toutes du cô té  du Koi. Il tâche de se  rapprocher de V. M. à tout 
prix, et m ontre une lettre de sa fem m e qui l’engage à tout sacrifier pour ne 
pas se  la isser  dépouiller. S ’il nous veut trom per du m oins faut il le  tenir ju-



Ignacego Potockiego Piattoli *), wszędzie wciskający się i ucha 
nastawiający „abbé“, wszędobylski, wszędzie potrzebny, w każdym 
interesie, w każdej intrydze mający swój udział; gorzej zapewne, 
że wytwarzający z komplikacyi na pół mu znanych spraw i sto
sunków, swoją własną, powierzchowną i zawikłaną, ale niebezpie
czną intrygę, której właściwym celem była może ostatecznie wy
goda wielkopańskiego życia, której celem pobocznym stawałjT się 
jednak najważniejsze sprawy Rzpltej, z lekkiem sumieniem stawio
ne na szwank, wywodzone w pole, wreszcie brukane. Piattoli 
pośredniczył między królem a marszałkami, między królem, a de- 
putacyami w sprawach miejskiej, żydowskiej; co ważniejsze jesz
cze, pośredniczył coraz częściej w próbach i przedwstępnych roz
mowach dyplomatycznych, w formalnych rokowaniach międzypań
stwowych; tą drogą także działać będzie niebawem, w początku 
1792 r. usypiająca trwożliwości polskie, tamująca przygotowania 
do obrony Polski — dyplomacya pruska.

Otóż przy boku Piattolego, a przez Piattolego przy królu, p ra
cował, coraz więcej w próżne sprawy wielkiej wagi wtajemniczany, 
Mostowski. Dużo mógł widzieć, wiele się nauczyć. Zbytecznie 
się sam w nic nie angażował, lecz sprawy wszystkie a w szcze
gólności królewskie i dyplomatyczne, znał i przejrzał na wylot. 
W tym właśnie czasie, 16 maja 1791 r., przy nowych wyborach do 
Deputacyi konstytucyjnej, wybrany został do jej składu i od tej 
chwili podwaja swoją gorliwość i pracę. Piattoli nie może się nim 
dość nacieszyć: „Mostowski jest nieporów nany“, „Mostowski ściele 
się do stóp W. Kr. Mości“, „Mostowski pracuje i cierpi dużo...“ 
Mostowskiego, jak i Piattolego żywo obchodzą niewczesne zachody 
miłosne Stanisława Augusta: a przez wzdychanie i wzruszenia ser
deczne księdza-cynika dla jedynego serca, „Ojca ojczyzny“, dostrze
gamy drwiący śmiech Mostowskiego. Mostowski jest wszędzie 
i wie dużo: wyszperał, że partya przeciwkonstytucyjna nosi się, 
bezpośrednio po uchwale majowej, z zamiarami zamachu stanu; 
usłyszał, że inne, mniejsze koło, przygotowuje ostre satyry i napa
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squ’à la limitation prochaine de la d iè te1'... tenże. 7 czerw .; 8 czerw .; o roli króla  
w  tym że czasie opow iem y na innem  m iejscu i postaram y się  bliżej objaśnić  
w yłuszczoną pow yżej hypotezę.

r) Ksiądz Piattoli, przybyły  z P aryża  (na p olecen ie  M azzei’ego) w  p ierw 
szych dniach grudnia 1789 r., odtąd kanonik honorow y inflancki, jed en  z se 
kretarzy pryw atnych króla (C onseiller privé du roi). Od początku 1790 r. w  sta
łej codziennej korespondencyi ze  S tan isław em  A ugustem , i w  najczęstszym , 
coraz bliższym  osobistym  stosunku



ści w prasie: na ten wypadek daje trafne lekarstwo, polecając swo
jego zausznika, który w to dobrane kółko wejdzie i wszystką ro
botę mu popsuje. S tarał się Mostowski ze swojej strony, z nie- 
większem niźli Piattoli szczęściem, ukręcić głowę kandydaturze 
dynastyi saskiej na tron polski, pomódz Stanisławowi Augustowi 
do osadzenia na tronie rodu Poniatowskich, w pierwszym rzędzie 
księcia Stanisława. Przyczynił się do rzeczy o wiele bardziej sku
teczniej, był głównym inicyatorem i jedną ze sprężyn działalności 
klubu konstytucyjnego. Obracał się wszędzie, znał ludzi, przezie
rał ich stosunki; kaptował zwolenników i obezwładniał wrogów.

Zdaje się jednak, że bardzo prędko zoryentował się młody sena
tor, jak śliskie są drogi takich stosunków i zapewnił sobie obok nich 
niezależne stanowisko polityczne, które wyzwalało go nieco od powi
kłań zakulisowej roli, pokazywało go natomiast poraz pierwszy i to 
w świetle rzęsistem, nawet modnem, szerokiej, nowej opinii kraju. 
Taką już, patetyczną i zwracającą uwagę, była jego rola w klubie kon
stytucyjnym. Teraz, „wspierając czynnie rozwinięte dążności“, bezpo
średnio po wejściu w skład deputacyi sejmowej razem z Weysenhof- 
fem i Julianem Niemcewiczem, zorganizował i prowadził „Gazetę 
narodową i obcą.“ Sam zajął się przedewszystkiem działem fran
cuskich spraw. Przedtem czas jakiś przebywał we Francyi, gdzie po 
ojcu odziedziczył dobra ziemskie. Ale nie arystokratycznymi stosun
kami ani koligacyami, które właśnie przez swe małżeństwo z Radziwił
łówną umocnił, nie swoją rolą wielkiego posiadacza dóbr we Francyi, 
rolą tak w owym czasie niebezpieczną, kierował się Mostowski, 
aby opinią publiczną sterować. Przenosił z Francyi idee oświe
cenia akademickiego, propagował humanitaryzm nowych zasad, 
wyczuwał w sercach u wielu żyjące i wydzwaniał głośno, z siłą, 
jaką po raz pierwszy w Polsce odzierżyła prasa, idee nowoczesne 
Rewolucyi Francuskiej. Jednocześnie zawiązał bliskie, serdeczne 
stosunki z „obywatelem“ Descorches’em, posłem francuskim, peł
nym już podówczas sympatyi rewolucyjnych, a przez niego i dzięki 
swoim innym drogom, do Francyi wiodącym, zeszedł się z wybi
tnymi konstytucyonalistami, niebawem—kierownikami decydującej, 
później panującej partyi „de la Gironde.“

Pozostawał jednocześnie w stosunkach bliskich z tajną kan- 
celaryą Piattolego, załatwiał interesujące sprawy dyplomatyczne; 
odbywał specyalne konferencye z Lucchesinim; uczestnicz}7! w wa
żnej pracy redagowania instrukcyi poselskich, wysyłanych do D re
zna i do Wiednia. Tam, wobec pierwszych podejrzeń, powziętych 
w Polsce względem przymierza pruskiego, koncentrowała się uwa
ga dyplomacyi polskiej. W  końcu marca wyruszył do Drezna, to
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warzyszył tam wielkiemu poselstwu Adama Czartoryskiego, jene
rała ziem podolskich, ofiarującemu koronę polską elektorowi. Mógł 
się tam dowoli przyjrzeć potrójnej grze dyplomatycznej, osnuwa- 
jącej zdanie własne i wolę elektora: o samym elektorze przesyłał 
dworowi polskiemu dowcipne i trafne spostrzeżenia. Nie zanie
dbywał i swoich stosunków w dziedzinie krajowych spraw we
wnętrznych: między innemi, na dwa lata przed spełnieniem rewo
lucyjnego wyroku na biskupie Kossakowskim, wie on o groźbach 
powieszenia go w Wilnie, „jeśli takowy najmniejszą rzecz przeciw
ko konstytucyi uczyni.“ Trzeba pono było interwencyi powa
żnych obywateli, aby tę ewentualność na plan dalszy usunąć. 
Jednakże ksiądz biskup nie na żarty się nastraszył i odtąd nie 
mieszkał w Wilnie.

To wszystko było jednakże pełne tymczasowości i trwało 
tylko do czasu. Ostatnie swe spostrzeżenia komunikuje Mostowski 
Piattolemu i królowi w tragicznej chwili przygotowań do wojny 
z Rosyą. W reszcie, w nocy z 18 na 19 maja, Piattoli i Mostowski 
razem z Potockimi Ignacem i Stanisławem, redagują odpowiedź na 
deklaracyę wojenną rosyjską. W  późniejszej, naszpikowanej bez
czelną nieco blagą, spowiedzi swojej przed Imperatorową, dość je 
dnakże trafnie określa Mostowski rolę swoją w tych przełomowych 
momentach wytwarzania się nowej Polski i zniszczenia Rzpltej: 
„Impuls powszechny istniał od trzech już lat: nie przeszkadzając 
mu, ani go zwiększając, poprostu płynącem z prądem...“ Nie grał 
roli pierwszorzędnej; nie był duchem twórczym; przesuwa się nie
co w cieniu na tle wielkich postaci współczesnych. Lubi drogi 
tajemne; zwiedza, ukryte za jasnymi pozorami spraw i wypadków', 
nie zawsze czyste zakamarki, nie wszędzie wyraźne i bezpieczne 
ścieżki, któremi się trafia w głębiny dusz ludzkich, i skąd młodzie
niec na życia swojego dni większe zachowa zdolność rządzenia 
ludźmi. Zachowa też sobie do użytku tę wówczas poznaną prostą 
prawdę, że niczem innem nie jest panowanie nad ludźmi, jeno 
świadomością ich słabości.

La barque flo tta it au hasard... Okręt płynął, zdany na łaskę 
losów. Mostowski nie należał do tych ludzi, którzy zawsze, „kie
dy okręt walczył“, stali na maszcie, ani też do tych, którzy, kiedy 
tonął, „z okrętem poszli pod w odę.“ W  następstwie, raz, spróbuje 
takiego „sportu“, i tego jednego razu będzie miał dość na całe 
swoje życie. Zauważyć przytem należy, że jeśli nawet kiedy „pod 
w odę“ pójdzie, to nie utonie bynajmniej, lecz da nurka i najnie- 
spodziewaniej, w całkiem niewiadomem miejscu, wypłynie na po
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wierzchnię. Z wielką znajomością ludzi łączyła się u niego umie
jętność życia.

Teraz, na początku lata 1792 r., był chory. Obydwaj, ze swo
im starszym bratem, Józefem, nie zdają się wcale cieszyć dobrem 
zdrowiem x). Od wiosny do jesieni 1792 r. słyszymy o ciągłych wy
jazdach naprzemian jednego z dwóch braci do Spa, do Karlsbadu. 
Chory był i wygodny księżunio, sobie-spryt Piattoli. On już bez 
żadnej wątpliwości umiał w porę chorować i kwękać. On był też 
z pomiędzy tych, którzy z cudzego tonącego statku, wziąwszy nogi 
za pas, i objuczywszy się na odchodnem wszystkiem, co tylko 
unieść było można, uciekali najpierwsi, poczem byli do wzięcia, 
au premier venu, a raczej au premier payant.

M IC H A Ł  S O  K O  L N IC  K I.

Listy P iatolego do króla: 21 czerw . 1791: „petite société  Mier, Turski, 
Sw aciszew sk i, Czyż, B orzęcki etc. augem ente chaque jour et on y travaille 
à un ouvrage, qui sera à ce qu’on prétend terrib le contre la n ou velle  constitu
tion. L ’actif et chaud M ostowski de L ivon ie croit que si on engageait Jani
kow ski de confier à V. M. ce qui se  passe dans cette com briccole ou pourrait 
prévenir des libelles et des a igreurs“; w  tym że czasie, (listy z 1 lipca i nast.), 
zajmuje się Piatoli gorliw ie finansow ym i interesam i króla; 14 lut. 1792 r.: „Di- 
donetta aura lu peut-être à M ostowski une letre confidentielle. w  całym  sze
regu listów  w zm ianki cyniczne o M-me Sala; 23 m arca 1792 r., w spólna z Pia- 
tolim redakcya m em oryału, w ysłan ego  do W iednia; 14 kw iet. 1792 r. „Mosto
wski est toujours incom parable. Voilà un hom m e qui aim e bien Votre Majesté! 
Et moi donc?“ 4 maja 1792 r. (por 0  postanow ieniu i upadku konst. 3 maja, 
przedr. W arszaw a 1830 r. str b9 sqq.) złożona nota dw uznaczna L ucchesin ie- 
go, zapow iadająca już zdradę, jed n ocześn ie  zaś następujące czyni wynurzenia: 
„Mostowski m ’a dit: L ucchesin i a reconnu avanthier de travailler afin que V. 
M. tienne ferm e et se  m ontre determ ine. J’ai repondu que p ersonne ne peut 
plus y contribuer que lui, Lucchesini, par sa conduite envers nous, et en en
gageant sa cour à nous favoriser dans nos dem andes... M ostowski m ’assure  
qu’il sait de bonne part que l’E vèque K ossakow ski a été m enacé à W ilno 
d’être pendu, s ’il fait la m oindre chose contre la Constitution; que là-dessus de 
bons citoyens ont fait des dém arches pour déconseiller tout acte violent, et 
françaises.) mais que cependant l’evêq u e s ’est tenu depuis fort tranquille et qu’il 
doit m êm e avoir quitté W ilno pour se  retirer sur ses terres. Tout cela m érite 
confirm ation...“ P ierw sza  żona: Anna Olimpia z ks. R ad ziw iłłów , prim o voto 
Przeżdziecka (por. b łędy w  artykule Most. Tad. w  Enc. O rgelbr.), córka Sta- 
niława i Karoliny P ociejów ny, z tejże linii K., z której pochodził dziad jej, 
Mikołaj Faustyn Udalryk, koniuszy lit., dziwak, erudyt i w archoł, obaj będący  
jurgieltnikam i Rosyi; Marcin, kabalista, tyran, szaleniec; w reszcie  wnuk tegoż, 
Antoni, nam iest. W . Ks. Pozn. A. O. była aułorką „Moich rozryw ek*, W ilno  
1806 r., 3 t;  „Astoldy, księżniczki z krwi Palemona, p ierw szego  księcia litew 
sk iego“, W ilno 1807, 2 t. i „Zabawek w  spoczynku po trudach“, W ilno 1809 r.
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D O D A T E K .

i. Tadeusz (?) Mostowski do Księdza Piattolego.

W arszaw a, 12 m a ja  1791. ')
Jabłonow ski nonce de Nur s ’en tête  à contrarier la Constitution. Il veut 

absolum ent à la séance d’aujourdhui aj’outer au nom bre de ceux qu’on a la issé  
crier contre notre ouvrage. C’est une brebis égarée, m ais non galeuse qu’il 
ferait bon de faire reven ir  au bercail général. B reza et m oi, nous l’avons en 
trepris hier, et à la suite d’une discussion de 4 heures nous avons nous flatter 
de l ’avoir sinon m atté tout à fait, du m oins fortem ent ébranlé. Nous croyons  
que le R oi pourra facilem ent achever de la détourner de son dessein  de crier 
aujourdhui, en  le faisant appeller avant la séance. C’est un d es esprits qui 
se roid issent contre une contrariété v io len te, vo ilà  pourquoi M. Z am brzycki 
n’a fait jusqu’ici que de l’aigrir. Que S. M. daigne avec sa bonté ordinaire lui 
fasse sentir la honte qu’il y  a pour un jeu n e  hom m e com m e lui de se  déta
cher d’un R oi auquel il rend lui-m êm e justice, et de tout ce que la nation  
offre de plus sage el de plus éclairé; qu’Elle le tranquilise sur les restrictions 
à donner au jus agratiandi, e.t sur la sanction du Sénat, en l’assurant que ce  
corp sera choisi par la nation; deux articles qui l’inquiètent le  p lus et sur lesquels  
il n’a pas voulu s’en rapporter à nos assurances. Enfin que S. M. daigne lui 
faire entrevoir la perspective du quelque b ienveillance de sa part.

Son  collègue Z ieliński qui est vraim ent le  Suchorzew ski de notre sy 
stèm e, est arrive hier. Il avait quelques doutes mais ils sont tout a fait détruits.
Il est à nous de corps et d’âme. Il serait bon que S. M. le fit appeler aussi, 
mais c’est pour lui tém oigner sa gratitude, et pour lui recom m ander de ne pas 
se  laisser em porter par un excis de zè le  dont personne n’est plus que lui su 
sceptib le. U ne v io lence de sa part est d’autant plus à craindre qu’il veut ton
ner contre ce Skórkow sk i lequel se  propose du crier encore aujourdhui sur 
un ton plus que licentieux. N’v а-t il donc pas quelque m oyen de (le) m etre â la  
raison...? Je n’ai m alheureusem ent aucune esp èce  de relation avec lui, je  ne  
connais aucune de se s  liaisons horm is celle qui l’attache à l’ex-chancelier Ma
łachow ski: m ais ce  que je  sais très bien, c ’est qu’il n’est personne dans la 
Chambre dont avec un peu de travail on ne .p u isse  ven ir à bout, et il 
sem b le que ce travail est nécessaire surtout quand on s ’est décidé de préferer  
a vo ie  des tem peram ents. Ce Skórkow ski n’a-t-il pas voulu qu’on le tuât à la 
dernière séance? C’est un jeu. Toutefois ce l am bitieux qui voudrait par le  
chem in d’iniquite se  faire un nom  et une fortune, peut fort bien, et cela par- 
cequ’il n’a ni véritable courage, ni véritable énergie se  porter par un oubli de 
soi-m êm e à un m anque d’égard assez injurieux pour nous faire perdre patien
ce. Que le Roi daigne, quand l’occasion  se  présentera dire quelques m ots en-

1) A rch. Rappersvil. Zap. Piattolego: „papiers ci joints que je  reçois de 
la part de M. M ostowski, nonce de L ivonie. Il y  a quelque chose qui n’a plus 
besoin  d'éclaircissem ent, quelque autre qui ne peut pas avoir lieu. Mais en 
général les avis sont essen tiels. Q u’il e s t  beau de vo ir  et de lire ce jeune  
hom m e.,.“ B ył to , jak się  zdaje, p ierw szy  w ystęp  M ostow skiego, za pośredni
ctw em  P iatto lego  dokonany.
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courageants à Jeżew sk i nonce de P łock  qui est dans les m eilleurs principes 
possibles, et qui a de l’en erg ie  autant que qui que se soit. V ous l’avez dit: 
non satis v incere, sed fructibus victoriae*uti oportet. V oilà pourquoi il nous 
parait e ’ssen tiel d’encourager les bons et de gagner ou faire trem bler le s  m é
d ians. Que la Chambre conserve toujours sou appareil. Je m e suis perm is 
de le  recom m ander à G orzeński, Gołgoski *) et Cichocki. C’est parceque nous 
ne voulons que la paix, que nous devons avoir l’air d’être prêt à faire la guerre  
Ce que S. M. v ient de faire pour les Szym anow ski a fait plaisir à tous 
ceux qui désirent et prêchent l ’union. Le v ieux  D łuski aura-t-il le cordon bleu? 
A propos de cordon, ayez la bouté de dire encore une fois à S  M. que c’est 
uniquem ent le bien de son serv ice, qui m ’a fait la loi de suivre l’esp èce  de 
caprice de m es collègues et c’est pour ne pas perdre cette influence que je  
me flatte d’avoir sur leurs délibérations. Quand ils ont dit que ia m odestie  
devait consolider une revolution établie par l’enthousiasm e que par con sé
quent ce n’était pas le  m om ent de fronder les préjuges en affichant des cor
dons, pouvais-je et devrais-je perdre leur confiance, en m e distinguant d’eux? 
D ’ici en peu de tem ps je  saurai les déterm iner tous de porter cette marque 
du souven ir de leur roi. Mais que le Castellan de Czersk 2) ne s’en  plaigne 
plus, com m e il a fait devant plusieurs de ces  Mss. Ce que S. M. a bien voulu  
faire pour Gutakowski, a produit un excellen t effet. Comme la conduite du 
Grand G énéral n ’est pas des plus claires il le faut surveiller. Q u’on écrive en  
V olhynie pour y observer  les dém arches des K urdw anow ski qu’il a envoyé  
dans cette province. Il n’y aurait pas de mal que S. M. tém oignât dans l’occa
sion sa surprise à Sapieha 3) sur les propos plus qu’equivoques qu’il se  per
m et de tenir à droite et à gauche. Notre Janikow ski se  ferait hacher pour la 
Constitution. Il prêche à sa m anière du matin au soir les satellites de Brani- 
cki. Je crois vous faire plaisir, à V ous dont je  connais tout le zè le  en vous 
assurant que je  ne reste pas un instant eii repos. Je donne des coups d’épé- 
rons de tous côtés. Que de p eines ne m ’en a-t-il pas coûté pour form er notre 
cloub, ou association des am is de la Constitution. Il ouvrira ses séances dès 
lundi prochain et à force de dém arches le systèm e que j ’ai conçu pour cet 
étab lissem ent a cependant prevue. V euiller avec V. indulgence ordinaire ex 
cuser cette rapsodie... La Constitution sera traduite avant la fin de la sem aine· 
Je n’ai en vérité  le tem ps de me livrer à ce travail qu’à batons rom pus.“

8/19 Janvier 1795 St. Petersbourg.

2 . Ma Confession.
Sans pretendre nullem ent me disculper sur le désir que j ’ai toujours eu, 

de voir ex isten ce  nationale et un G ouvernem ent durable assuré dans ma Patrie: 
je  déclare néanm oins que la vérité  seu le  m e guidera dans l'esposé que je  vais

') Głębocki?
2i O strowski Tom asz.
3) Chodzi tu o Kazimierza, marszałka. W  ciągu przygotow ań, czynio

nych do konstytucyi, zach ow yw ał się dw uznacznie, i p rzyjęcie  go do liczby  
w tajem niczonych, w  marcu, natrafiało na trudności. P rzyjęty  został na przed
staw ienie Ign. Potockiego.
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faire et que la  m oindre altération d’aucun fait n e souillera ni m on coeur, ni ma 
plume. Je com m encerai le  précis h istorique de ma conduite depuis m on entrée  
dans la carrière politique de m on A y s .

I. D iitte constitutioneile du 3 de Mai 1791 — 1792.

En 17Э1 (?) le  R oi de F o logn e m e fit Sénateur, et j ’eus p lace à la D iéte. 
La Constitution du 3 de Mai était arrangée. La barque flottait au hasard, p ou ssée  
d’une part par le  désir de l’indépendance nationale, de l’autre, par le s  m anouvres et 
le  Illusions offertes par le Cabinet de Berlin. L ’Im pulsion gén éra le  était donnée d e 
puis 3 ans: sans la heurter, ni l’augm enter, je  su ivis sim plem ent le torrent, et je  
restai, la p lus grande partie de tem ps à la Cam pagne. J ’ob serve en passant, 
qu’on n e trouvera aucun discours, aucune déclaration inflam m atoire de moi, 
so it contre la R ussie, soit co n tré  son G ouvernem ent. J’eus part à la Gazette 
nationale de P o logn e: l’article France fut soum is à ma rédaction L e R égim e  
Constitutionel èclos et m ort la m êm e année dans ce Pays plaisait assez à ma 
jeu n esse; je  le louai; delà m es prétendues liaisons avec Mr D escorches Ministre 
de France â V arsovie dont on m ’a postérieurem ent fort accusé devant M-rs de 
S ivers et d’Igelstrôm , liaisons cependant, qui se  sont b ornéess à avoir diné deux  
fois chez lui, pendant tous le tem ps de son séjour en  P ologne. Mais des lors 
et dans cette gazette, je  fis la guerre aux Jacobins, ce qui est a isé à vérifier.

II . Voyage et séjour à P aris 1792 — 1793.

A près la Campagne de 1792 je  voyageais. Je trouvais à L ausanne la 
P rin cesse  A lexandra Lubom irska, à qui le  Baron d’Erlach, Bailli peu  endurant 
de cette V ille, en geo ign it inopiném ent, de quitter la Su isse, à cause de quelque  
légerté  dans ses propos, Ne pouvant m e résondre à l’abandonner dans une 
circonstance très em barassante pour elle; excités d’ailleurs tous deux, par un motif 
de curiosité, nous allâm es à Paris; où nous arrivâm es un m ois après les horri
b les m assacres de septem bre 1792 La V ille des plaisirs était d even u e ce lle  des  
tom beaux; et le silence, la consternation, la defiance que j ’y trouvais, l’horreur  
secrète  que j ’y lisais sur tous les v isages, la succession  de barbaries, qui se d é
veloppait sous m es yeux, ne m ’jspirèrent certainem ent aucun goût ni pour la 
licen ce, ni pour le délire atroce des Français: l ’y  vaicus avec  le s  débris de 
l’ancienne bonne société, avec quelques gens de letres: J’y vis beaucoup aussi 
les députés de la Gironde, qui, reven u s trop tard de leurs prem ières erreu irs, 
prêchaient alors la modération, la vertû et qui tous en furent ensuite les v icti
m es. Je  n’y connus aucun Jacobin au contraire lorsqu’un Polonais, nom m é Tur
ski, vint, se  disant m em bre de la D iette révolutionnaire de P o logn e  à la barre 
de la C onvention pour y faire une déclaration contre les Puissances vo isines 
de la P ologn e et notam ment contre la P ersonne de sa Maj: l ’Im peratrice de 
toutes les R ussies, je  fis im prim er dans le Moniteur du landem ain une récla 
mation sign ée  de mon nom  en toutes lettres dans laquelle je  désevouai Turski 
et niais, qu’il eut été m em bre de la D iète P olonaise D ès que les Jacobins  
eurent abattu le parti de la Gironde ils recherchèrent tous ceux, qui avaient 
eu qu elques liaisons avec lui, com m e aussi tous les N obles nationaux et 
étrengers. Je fus arrêté à deux réprises d ifferentes à Paris, et je n e dus ma déli
vrance, qu’aux soins et à l’amitié d’un C om m issaire de P olice , de la section
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des quatres Nations, nom m é R ousselin , qui passait pour m odéré et était ari
stocrate. A insi sans cesse harassé du S p ectacle  que j ’avais devant moi, lassé  
d’horreurs et d’anxiétés continuelles, ne désirant que de retourner dans ma Pa
trie pour y trouver la paix dans m es champs; au bout de cinq m ois d'attente, 
j ’obtins enfin des passeports et je  partis pour la P ologne II était temps: quel
ques jours après m on départ, on vint encore par ordre des Jacobins à ma 
m aison de Paris pour m ’arrêter; ne m ’y ayant plus trouvé on fouilla partout 
dans celles de quelques D am es P o lonaises, qui se trouvaient pour lors dans 
cette v ille  et on mit en prison l’infortunée P rincesse A lexandra Lubom irska  
qui retardait son départ et dont tout le  crime était d e s e  nom m er P rincesse et 
d’avoir frequenté la m êm e société que moi: Condam née ensuitte à la Guillotine 
e lle  se  sauva en se déclarant enceinte. L e m êm e sort sans la possib ilité de 
la m êm e ressource, m 'etait infailib lem ent reserve.

I I I .  Retour en Pologne et détention 1793 — 1794.

P ersuadé que le s  troubles de la P ologne etaient appaisés et que je  pouvais 
m ’y  livrer paisiblem ent a m on goût pour l’agriculture, dont j ’avais fait une 
étude particulière en A llem agne en  S u isse et en France, je  v ins sans m ’arré- 
ter nulle part à V arsovie; je  m ’y  présentais, ch ez  Mr le B aron d’Igeïstrom , 
auquel j ’explicais franchem ent et clairem ent m es sentim ents et m es desseins. 
Muni de son aprobation, je  m e rendis aussitôt à la C am pagne, et j ’y  gouttais 
enfin quinze jours de paix et de bonheur. Hélas! ils passèrent bien v ite . Deja 
on m ’accusait devant Mr S iev ers  pour lors à Grodno, d’être Jacobin, parceque 
jé  venais de Paris; il y  crut parceque m es accusateurs étaient des français, et 
je fus arrêté. Cette détention dura trois mois; mais e lle  m e parut m oins dure, 
que le m otif qui l’avait déterm inée; d’autant plus, qu’on trouva dans m es pa
piers beaucoup des billets de fem m es aristocrates, notam m ent de Me la Du
chesse de Choiseul, de la P rincesse de Monaco et de Me de V alence, guillotinée  
depuis, dont on n e fit aucune mention, tandis qu’on n’oublia pas de copier  
quelq ues phrases étourdies de la P rincesse A lexandra Lubomirska e t de ma 
fem m e, qui se livraieut à des lam êtations sur le sort de la Pologne. Ces phrases une 
attestation d’avoir m onté la garde nationale, que j ’avais reservée  exp rès de trente 
pareilles, que j’ai dû payer à Paris et sur les quelles la form ule était d’écrire tou
jours, qu’on avait m onté cette garde; tandis que m on valet de cham bre m êm e 
ne l’avait jam ais monté; enfin une letre in terceptée de m on com m issionaire 
à Paris, qui me parlant de quelques effets, que je  lui avais la issé, ajoutait, que 
ce R ousselin , cité plus haut, et auquel j ’avais offert une retraite dans ma Cam
pagne, ce préparait à venir en  P ologne; tels furent les griefs, qu’on articula 
contre m oi pour prouver mon Jacobinism e, car ce pauvre R ousselin  grâce  
à m es accusateurs était devenu un furieux Jacobin et avait m êm e é té  se b a i
gner dans le sang des m alheureux Lyonnais. Je n ’ajoutterais ici aucune réfle 
xion: je  dirai seulem ent, que la justice Souveraine de Sa  M ajesté l’Im peratrice, 
autant au dessus de petites passions, que sa Gloire est au dessus de beaucoup  
de grandes Gloires, fit cesser ma Captivité, par un ordre ém ané de sa main et 
en voyé à Mr le  Baron d’Igielstrôm , au quel je  donnais très vo lon tiers un re
versai, qu’il m e demanda, et dans le quel je  déclarais que detestant les Jaco
bins français, je  ne dissém inerais pas leurs principes en P o logn e, et que d eve
nu sujet de Sa  Majesté Im periale (puisque lès plénipotentiaires de ma fem m e
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avaient prêté le serm en t de fidélité, requis pour ses terres dans les G ouverne
ment de Minsk) je  tâcherais de lui plaire par ma conduite. V oyon s actuelle
ment, com m ent dans la dernière crise de la P ologne, j ’ai pû tenir et j ’ai tenu  
ces deux prom esses.

IV . Dernière Jnsarrection Polonaise 1794.

J’étais libre; mais mon P hysique n’avait pû resister enfin a ce m elange  
bizarre et contrastant de p ersécu tions et d’infortune: Je tom bais gravem ent 
malade: une forte et longue inflammation à la gorge, accom pagnée d’une fièvre  
bilieuse et n erveu se  m ’a m is deux fois au bord du tom beau, et m e retint pen
dant deux m ois alitté a la Campagne. Au bout de ce tem ps je  pus m e faire 
transporter à V arsovie pour y être plus à portée des M édecins après en avoir 
averti Mr le Baron d’Igelstrôm  qui d’ailleurs m ’y invitait lui m êm e. L’Jn- 
su rrection  avait déjà éclatée à C racovie, différents bruits circulaient sur le p avé  
de la Capitale; mais incapable alors d’autres sentim ents que ce lui de m es maux, 
je  ne voyais personne, je  n’avais de relations avec personne, je  n’était instruit 
de rien: j ’en atteste m es Com pagnons de m alheur et tous m es Com patriotes 
instruits. Je n’appris la R évolution de V arsovie, que par le bruit du Canon, 
qui m e réveilla . _ Q uelques jours après, on vint m ’inviter rèvolutionnairem ent 
à m e rendre à l’H ôtel de V ille. Je m ’y  transportai convalescent à p ein e  et j ’y 
trouvais Mr Z akrzew ski, qui m ’apprit que le Roi de P ologne l’avait engagé  
à reprendre la charge de P résident de la V ille, à la queKe il avait été élû p en 
dant la D iètte C onstitutionelle. Il s ’y trouvait forcem ent de cette m anière  
à la tête d’un Conseil provisoire, qui s’était installé tum ultueusem ent, et com 
p osé  de 15 personnes d iversem ent rassem blées, dont je  n’ avais l’honneur de 
connaître que 3 ou 4. On m e dem anda d’en être: m on arrestation, la m aladie qui 
s ’en  était suivie m ’avaient mis en év idence. P lacé alors entre le perspective de 
l’anim adversion populaire d’une part, et la possib ilité d’être utile à m on Pays de 
l’autre, mon choix ne put être ni long ni difficile; d'ailleurs voyant la chose faite, 
il m e parut, qu’il était du devo ir  d’un hom m e probe, sinon de contribuer  
à beaucoup de bien, du m oins d’em pêcher quelque mal. Je m e joign is donc 
à Mr Z akrzew ski et à deux autres m em bres pour dem ander et obtenir, que ce  
Conseil fut augm enté de dix personnes notables et sen sées et pour em ployer  
toutes les m esures difficiles, mais très nécessaires, dans ces prem iers instants de 
subversion , afin d’assurer la vie et q uelques com m odités aux différents priso- 
niers. Je fus nom m é pour aller avec une Députation chez le Roi, Lui garan
tir la sécurité et la liberté de sa personne, ainsi que le respect que le Conseil 
aurait pour son rang. Nom m é avec Mr D eboli, pour être auprès de la P rin 
ce sse  Gagarin, et des D am es détenues, je  tâchais autant qu’il était en moi 
d’adoucir leur sort, et là dessus je  ne peu que recourir au tém oignage de la 
P rincesse Elle mêm e: je  les flattai de l’espoir de leur délivrance, tant que je  l’eus  
m oi m êm e, mais au bout de quinze jours, ayant perdû cet espoir, à cause de la 
tournure que prenaient les affaires, et ne pouvant m ’ habituer, ni au triste m é
tier de geôlier, ni au spectacle de leur situation, je  m e dem is de ce penib le  
em ploi, du reste  je  tachais d’ètre sim ple et uniforme dans ma conduite, don
nant les C onseils que je  croyois utiles au bien public, évitant ou combattant 
le s  excès. J ’éclairais p lusieurs de m es C om patriotes sur le sistem e des Jaco
bins, sur le R égim e absurde de R obersp ierre et malgré la propension du m o
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m ent et la ressem blance des positions je  ne dissim ulais jam ais m es sentim ents 
à cet égard.—Cependant le défaut de force arm ée, avait rendu la révolution  
de V arsovie nécessa irem ent populaire et toute justesse dans le s  vues était na
turellem ent bannie pour quelque tem s. Le seul espoir raisonnable, celui de 
proposer quelque arrangem ent convenable à la P o logn e, se  trouvait retardé 
et ren voyé à une époque postérieure; il n’y avait pas m oyen de songer  
à quelque conciliation, m oins encore d’en parler; il fallait pouvoir attraper l’hi
ver , pour que la cessation des hostilités, pût en am ener la p ossib ilité . D’après 
ces données notoires, j e  n’acceptais lors de la nom ination du Grand Conseil, 
qu’une place de Suppléant dans le  D epartem ent de v ivres qui était présidé par 
un hom m e intègre et où je  pouvais servir ma Patrie sans contrarier ni m es 
vues, ni m es engagem ens. L es Suppléant n’entraient pas au C onseil, d'aprés 
son institution, et j ’étais borné aux seu les fonction de mon dicastère ‘).

A la m alheureuse journée du 28 Juin j'accom pagnais une secon de fois 
Mr Z akrzew ski au Palais de Brühl, je  l ’aidais à sauver q uelques victim es, et 
je fus tém oin des soins infatigables, qu’il s ’y donna. L e lendem ain le Conseil 
m e nom m a C onseiller et P résident du D epartam ent de l’Instruction publique; 
je  refusais, car m es raisons existaient toujours et je restais suppléant au D e
partam ent des V ivres jusqu’à la fin de la R évolution. Au m ois de Juillet les 
Supléants furent appelle au Conseil, et si la pureté de m es avis et la droiture de 
m es intentions, y  obtinrent depuis quelque indulgence, je ne crois pas non plus 
que le  laps de tem s qui s ’est écou lé depuis cette époque, ait é té  marqué par 
des excès. A près la prise de Prague, le  C onseil engagea la V ille  de V arso
v ie  à capituler, et p ostérieu rem ent me chargea d’aller au Camps de Mr le 
Comte de Souvoroff, pour y porter au Comte Potocki un plein  pouvoir, 
à l’effet de proposer égalem en t une concilation au nom du R oi, du G ouver
nem ent et de l ’A rm ée. Il était trop tard, mais Mr le Comte de S ou voroff nous 
promit une am nestiè gen erale  et l’oubli du passé. Nous restâm es à Varsovie, 
nous ne volûm es pas profiter des passeports, qu’on nous offrit, attendant 
avec patience et résignation ce qu’il plainait à Sa Majesté Im périale d’ordon
ner à notre sujet.

T e lle  est l’histoire de m es trois dern ières années, te ls  sont m es torts, 
m es erreurs et peut être m es malheurs; je  crois avoir dis tout ce qui m e 
concerne; je  suis sûr d’avoir en tout dit la vérité. S i cependant dans ce resu
mé rapidem ent arrangé j ’avais om is quelques details necéssairs, j ’attendrais 
des questions pour y  repondre et pour donner les renseignem ents qu’on pourra 
desirer et qui seront à ma connaissance. Je dois declarer néanm oins que q u o i, 
que le destin en  oit d ispose autrem ent des apparences, jam ais aucune haine 
contre la R ussie, ni contre son G ouvernem ent, n ’exista dans nos coeurs; que 
bien  au contraire, m es vués et ma Conciction, ainsi que celles de plusieurs 
de m es C om pagnons d’infortune étaient: que la P ologn e ne pouvait être heu
reu se  ni tranquille sans l’appui et l’alliance de la R ussie que jam ais deux Peu
p les , ayant la m êm e origine, les m êm es m oeurs, et presque la m êm e langue, 
n ’auraient du être ennem is. D es écrits d’ancienne et de n ou velle  date, trouvés  
dans m es papiers et que peut être on aura en voyé au G ouvernem ent, atteste
ront ce que j ’avance. L es circonstances nous ont entraînés à des m esures et 
à d es actions opp osés à nos vues, et il est possib le que le choix des m oyens

*) Por. Korzon, W ew n. dz. Pol.. VI, 1 b.
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en  ait é té  la cose: mais dans un P ays, dans une position, et sans un gouver- 
nem ant, te ls que ceux de la P ologn e, c e  ne sont pas les évén em en s qui sont 
dirigés par les hom m es, ce sont le s  hom m es, qui sont esc laves des événem ents. 
Q u’il m e soit perm is d’ajouter ici une réflexion  générale . Tout les co n v u l
sions de la P ologne sont n ées de l'im possibité d’allier l’étab lissem ent d’un 
G ouvernem ent avec la nécessité  de la d iriger'par des m oyens étrangers à ce  
gouvernem nt, ainsi à l’issue de chaque crise, ou étab lissait un régim e, et c e 
pendant la R ussie  était ob ligée  d’avoir un M inistre muni de grands pouvoirs 
qui constituait un gouvernem ent à part: La dernière insurrection, n’aurait
certainem ent pas eu lieu, sans cette cause prim itive, et peut être sans l’adop
tion de quelques m esu res, qui on entraîné à confier l’exercice des fonctions 
nationales, à des hom m es qu’on em ployait, sans pouvoir les estim er. L es 
A rm es puissantes et v ictorieuses de Sa  M ajesté l ’Im peratrice ont seules ter
m in ées cette R evolution. Qu’E lle daigne, qu'Elle veu ille  prononcer; tous les 
coeurs, tous les bras des P olonais lui appartiendront! Il est facile, il est doux, 
de chérir son vainqueur; c’est une C onsolation pour les vaincus, c’est presque  
un b eso in , e t il n’ya qu’un pas de l’admiraton à l’amour.

Stanisław Woyczyński do Caillarda.

P aryż , w październiku t796 1 ).

L e systèm e sur la P ologne, que vous avés daigner exam iner avec moi 
m ’est ici com m uniqué, avec quelques détails, com m e la copie de la letre écrite  
au P rince Radziwiłł, vou s apprendra, C M. Je suis Vos conseils; je  n e presse  
rien et je  n’écris rien; il faut que la force de la chose l’em porte. P ar  rapport 
à m es vu es m ilitaires, j ’exposais aussi tout au m inistre des aff. étr.; il ex igea  
que je  donne ces projets par écrit. D ąbrow ski v ien t d’arriver avec des lettres  
de K leber, avec qui il s’est beaucoup lié; j ’esp ère qu’il obtiendra la perm ission  
de servir com m e volontaire. C’est avec  lui que je  travaille ensem ble, et dans 
ces  jours nous rem ettons un m ém oire. En attendant on écrit ici beaucoup sur 
la Pologne; on dém ontre les fâcheuses conséquences de notre anéantissem ent, 
dans les vues politiques et com m erciales; c’est W ybicki qui y travaille avec, 
beaucoup d’assiduité; il est lié avec  Sandoz et tous les erits lui sont com m u
niqués; si on peut croire, il est lui m êm e dans ce systèm e et en v o y e  tous ces 
écrits à sa cour. Malgré tous m es soins et du général D ąbrow ski, il m ’était 
im possib le de rapprocher tout à fait les esprits des Patriotes Polonais; com 
me l’opinion est partagée sur le m érite des personnes, la confiance ne peut, 
reven ir  si tôt. En attendant, leurs vu es sont identiques et concentrées; ils trava
illen t dans le m êm e systèm e, et j ’espère, que si le  dénounem ent approche, on 
saura trouver le pouvoir légal et légitim e, capable de traiter e t  possédant la 
confiance de la nation. Je  reste  ici encore quelque temps.

■) Pism a NN. 4—7 w ed łu g  kopii w  Geh. St. A rchiv w  Berlinie.
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4 . Memoryał Franciszka Barssa dla Stanisława Małachowskiego.

Paryż , w marcu 1797 r. J).

...Od tego mom entu 2) n ie m iałem  nikogo, kom ubym  m ógł ze  spraw  sw o 
ich zdać rachunek; starałem  się w ięc  przynajm niej, na podstaw ie pozyskanej 
ufności osobistej, utrzym ać patryotyczny stosunek z rządem  francuskim. Twier
dziłem , że znajdują się je szcze  w  kraju patryoci, k tórzy w  danym  m om encie  
gotow i będą jeszcze  dow ieść, że  nie opuściła ich jeszcze  energia, i że  dobre 
usposob ien ie Francyi dla polsk iego narodu, jak nie mniej przekonanie, iż dla 
Francyi egzystencya P olsk i jest w ażnym  punktem, tak pod w zględem  polity
cznym , handlow ym , jak i m oralnym , gotow e są n ow e życie  tchnąć w  ich du
sze. Myśl ta nie była  całkow icie bezpłodną: agent francuski otrzym ał, w sku
tek n iem ożności dojechania do Polski, rozkaz w ybrania jak iegokolw iek  miasta 
niem ieckiego 3); miał on utrzym yw ać odtąd stosunki z patryotam i w e  w sz e l
kich spraw ach , jakie czas ze sobą p rzyn iesie , tyczących odbudow ania ich oj
czyzny. D ość, iż utrzym ała się  tym  sposobem  z rządem  francuskim droga ja
kichś porozum ień i stosunków , gdyż agent francuski, ani w ów czas, ani też aż 
dotąd odw ołany nie został. Przedtem , zanim ratyfikow anym  był przez konw en- 
cy ę  traktat pokoju z królem  pruskim , w ręczy łem  m em oryał, gdzie przy
pom inałem  rządowi o Polakach, którzy przez dyw ersyę, dokonaną na korzyść 
Francyi, przyczynili się  do zawarcia pokoju i teraz tak bez w sz3’stk iego om i
n ięci być n ie m ogą i j. R ząd francuski w cale nie zaprzeczył słuszności takiego 
poglądu; lecz musiał w ziąć pod uw agę przedew szystk iem  w szelk ą  form ę legal
ną. Mimo tego zdecydow ano w  Kom itecie P ublicznego Ocalenia, że  obyw: 
S iey ćs , jed en  z najw ybitniejszych członków  rządu, odbędzie ze  mną naradę 
w  tej spraw ie, o której już przedtem , poza pom ienionym  m em oryałem , m ó
w iłem  z R enardem , pierw szvm  sekretarzem  w  kw estyach  północnych, obecnym  
m inistrem  przy m iastach hanzeat. Po przedw stępnem  rozm ów ien iu  się pouf- 
nem . otrzym ałem  od reprezentanta S ieyèsa  w  w yrazach serdeczn ego  w sp ó ł
czucia i w śród  w ylania łez, następującą odpow iedź: w  dobrem  usposobieniu  
Francyi dla narodu polskiego traktat z  Prusam i żadnej zm iany nie czyni; j e 
dnakże Francya m usi przedew szystk iem  pozbyć się sam a w łasnych  sw oich

2) Geh. St. A rchiv, Berlin. M em oryał zaczyna się  od opisu rokow ań r. 
1794. Podajem y z n iego część, tyczącą w ypadków  po pow staniu, w ed łu g  n ie
m ieck iego  tłóm aczenia z aktów  procesu  krakow skiego (1798/9). Na początku: 
„eingeschickt durch W . P. R .“, oznacza Stanisław a W oyczyń sk iego , który  
w  kw ietniu p rzybył do kraju, jadąc z W łoch  od D ąbrow skiego, przez P aryż. 
Michał K ochanow ski na śledztw ie krak: „i m nie, gdym  był w  zam iarze odje
chania z Paryża i żądał od B arssa w ypisu  niektórych zaszłych  okoliczności, 
P olsk i dotyczących, B arss daw ał list d o .. M ałachow skiego., w ziąłem  (list) 
szczególn ie  dla pam ięci n iektórych w yszczególn ionych  w  nim o k o l i c z n o ś c i ‘ 
P oza tem  por. Kraushara, B arss, str. 1н8 sqq.

2) Otrzym ał w iadom ość o kapitulacyi radoszyckiej.
3) 8 ven tôse  an III (26 luty 179Ď) projet ď arrété Dyr. w  spraw ie Paren- 

diera ze w skazaniem  mu A ltony na m iejsce pobytu, Kraushar, 1. c., 163.
*) P or. inform acya u Kraushara, 168. R zeczony m em oryał rów n ież nie 

je s t  tam ogłoszony.
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nieprzyjaciół, potem  zaś dopiero, z pom ocą zyskanych przyjaciół, będzie w  sta
n ie  ratow ać innych; poza tem P olacy otw orzą sob ie  najlepszą drogę do innych  
środkow , jeżeli postarają się o przyjaźń berliń sk iego  dworu. N ależy zaś prócz 
tego w iedzieć, że Francuzi, w  czasie traktowań o pokój bazylejski, postaw ili 
ze  sw ojej strony w niosek  odbudow ania Polski. Toż sam o uczynili później 
w  konferencyach z  cesarzem , a naw et po raz ostatni jeszcze , gdy otw arto ro
kow ania z Anglią. O dpow iadano im na to wciąż: „P ozw ólcie  nam najpierw
nasze w łasne spraw y om ówić; w ted y  dopiero przyjdzie czas na te, które mają 
znaczenie nietylko dla nas sam ych .“ Mj'sl S ieyèsa  uczyniła na m oim  sposob ie  
m yślenia najsilniejsze w rażenie. W zią łem  sob ie za zadanie zestaw ić plan m o
ich następnych działań, z tym celem , ażeby zbadać, jakiego syslem u trzym ać 
się  b ęd zie  Francya w zględem  Prus i R osyi. W ydałem  pism o p. t.: „R eflexions 
sur le traité de paix entre la France et la P ru sse ...* R ozesła łem  kilkanaście 
egzem p larzy  pom iędzy cz łonków  kom itetu, a kiedy od tychże usłyszałem , że  
pism o m oje w yraża całkow icie punkt w idzenia Francyi, doszedłem  w reszcie  
do w niosku, że  nasz system  p olityczny  m oże w ejść w  w ykonanie od chw ili 
naszego aliansu z Prusami. Parendier otrzym ał rozkaz rezydow ania w  Berli
nie w  charakterze ajenta francuskiej korespondencyi w spraw ach polskich... 
Ob. W ybicki przyczynił s ię  bardzo do trafnych w niosków  opinii w  spraw ach  
północnej Europy przez w ydanie w ielu  pism, z drugiej zaś strony do p ozy 
skania przyjaźni pruskiego ministra Sandoza. (O szczegółach  p ow ie  W ybick i 
i S tanisław  Szczerzeck i '), z którym B. koresponduje...). Znaczna część  pru
sk iego  m inisteryum  i naw et sam król nie uważali za niekorzystne zbudow anie  
w ału ochronnego przeciw  R osyi za pom ocą odbudow ania Polski. O sobiste dys- 
pozycye króla pruskiego m usiały w  szczególności odpow iadać naszym  życze
niom , gdy w śród samej rodziny  królew skiej nie w ahano się w cale dyskutować 
kw estyi, czy korzystni ej szem  dla Prus będzie w stąpienie prostej, lub też bo
cznej linii domu brandenburskiego na tron polski. K siąże L udw ik Ferdynand, 
m łodzieniec, p ełen  w ojskow ych  talentów , i takich przym iotów , którychby na
leża ło  sob ie życzyć od w sp ó ln ego  w ładcy, w yrażał w zg lęd em  Polaków , którzy  
się do n iego zbliżyli, w yraźną sw oją n iech ęć do R osyi. N ie ukryw ał przytem  
bynajm niej sw ego  życzenia, aby o sob iście  m óc poprzeć nasz naród, a jego  
skłonność w  tym kierunku miała napew no w y ższe  sw oje  przyczyny, niźli te, 
jakie mu podsuw ał zw iązek z dom em  R adziw iłłów . K siąże H enryk, jed en  
z g łów n ych  tw órców  podziału P olsk i z r. 1773 dał do poznania, ż e  ostatnie 
jej rozdarcie uważa za n iesk oń czen ie  n iepolityczne a szk od liw e dla spokoju
i trw ałości pruskiej m onarchii. W  Paryżu w ypow iedzia ł się m inister spraw  
zew n. w ob ec m nie i W ybick iego w yraźn ie, że  za jed yn y  sposób odrodzenia  
P olski, które ze stanem  spraw  francuskieh się  zgadza i F rancyi dogodnem  
będzie, uważa plan oddania korony polskiej kom uś z domu Brandenburskiego, 
przy zaprow adzeniu jed n oczesn em  konstytucyi З-go maja i zn iesieniu  poddań
stw a i p rzyw ilejów , szkod liw ych  dla w olności. W szystk ie  te okoliczności, któ
rych autentyczność jest niew ątpliw ą, określają nasze  roboty i nadzieje. Nie- 
potrzeba rów nież dow odów  na to, że  gabinet petersburski znów  użył w  sto
sunku do króla pruskiego tychże sam ych w yrażeń pogardy i gróźb, jakie b y ły  
w e  zw yczaju w tedy, gdy za sejm u cztero letn iego  P rusy b untow ały  nas prze
ciw ko R osyi, a z nami alians obronny zaw rzeć b y ły  gotow e. Traktat subsy-

!) S tan isław  P otock i.
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dvów  pom iędzy A nglią a Katarzyną II, którego zaw arciu śm ierć tej ostatniej 
przeszkodziła , staw iał Prusy pom iędzy dwa ognie i nie pozostaw iał mu innego  
w yjścia, jeno tylko, albo z Francyą zerw ać, osłabić się  w krótce i z krajów  
sw ych  łatw ą zd obycz dla cesarza i R osyi uczynić; albo też z Francyą się po
łączyć, otrzym ać od niej gw arancyę sw eg o  posiadania .. Francya starała się 
najbardziej stanow czo zmusić T urcyę do dyw ersyi przeciw  cesarzow i i król 
pruski, znajdując w  tem sw ój interes, popierał to żądanie. Taki obrót spraw  
otw ierał Polakom  przyjem ny widok, gdyż w ikłał w szystk ie trzy m ocarstwa  
rozb iorow e w  stan w ojny i czynił nas niezbędnym i dla Prus, T urcyi i Francyi. 
W stąpienie na tron P aw ła I, który po części dla potrzeby sw ych  państw, po 
części zaś, jak m ów ią, dla zasad osob istego  charakteru, pragnie pokoju, zm ie
niło postać rzeczy, a jego  decyzya, która w p łyn ie  na postać spraw  Europy, jest  
dotychczas n ieokreślona. Tutaj pragną, aby się on zb liżył do system u francu
skiego, aby zerw ał, o ile  m ożliw e, z A nglią, aby (porzucił) ze  w zględu  na Tur
cyę plan utw orzenia w schodniego cesarstw a, i aby do ew entualnej um ow y w ło 
ży ł zap ew n ien ie  odbudow ania politycznej egzysten cyi Polski. Takie jest n ie
w ątpliw ie zdanie Francyi, dla zrealizow ania którego S iey ès  użyje w szystkich  
sił sw oich.

Nad sceną politycznych i m ilitarnych działań na P ółn ocy  panują dziś n ie
porozum ienia, trw ające m iędzy Austryą a Prusami. T e n ieporozum ienia są 
rów nie dla nas, jak dla Francyi korzystne. Przyczyniają się do osłab ien ia  na
szych sąsiadów, a przyjaciołom  dają sposób  udzielenia nam pom ocy. Ĺ  w ielu  
stron nadchodzą tu w iadom ości, że łagodność n ow ego cara osłabia w  narodzie 
chęć odzyskania politycznej egzysten cy i. Na szczęśc ie  są jeszcze  ludzie w  kra
ju, którzy nie mają w cale zamiaru p ośw ięcić  praw  narodu w dzięczności za 
osobiste łaski Są je szcze  ludzie, którzy n ie wątpią, że przed zaw arciem  po
w szechnego  pokoju, i w  czasie obecnym  pow szechnych  europejskieh  p ow i
kłań, będziem y świadkam i takich w ypadków , jakie będą korzystnem i dla zerw a
nia ow oców  naszych nadziei. Nic niem a trudniejszego, aniżeli przew idzieć co  
za pół roku, co za m iesiąc jeden  stać się m oże. W ażne w ypadki zdają się  
prześcigać wzajem nie. Gdy zaś p rzyszłość zasłona je szcze  kryje, nie należy  
wątpić że przez całe szereg i spraw  .. jeszcze  przejrzą prom ien ie nieom ylnej 
nadziei. Podczas gdy ja  to p iszę, napadają n iektórzy już na tych, którzy na 
system ie francuskim budują odrodzenie P olsk i. Opierają s ię  oni na tem , że 
Francya dotychczas nic stanow czego dla nas n ie p rzed sięw zię ła  i nie wchodzą  
w  to w cale, iż rząd tutejszy  sam jeszcze  nic n ie w ie w ca le , jak daleko dzia
łać mu wypadnie; m yśli on w praw dzie o tem, aby dopiero po zw yciężen iu  
zupełnem  n ieprzyjaciół narodu, w zm ocnić rzeczpospolitą; ale warunki ogó ln e
go pokoju są dlań tak sam o zupełn ie jak dla innych m ocarstw  problem atem, 
który jedynie siła oręża rozstrzygnie. Gdyby rząd francuski w  sw ójem  p ostę
pow aniu w zględ em  innych m ocarstw  rządził się p ew nym  system em , możnaby  
było w ted y  w iedzieć, albo conajm niej z pew nem  praw dopodobieństw em  sądzić, 
jakim sposobem  przyjdzie ten m om ent, gdy rząd ów  nam rękę pom ocną poda. 
Gdy jednak niema tu żadnego system u, a są tylko ciągłe zm iany w ypadków  
w ojny, to pozostaje p rzeb ieg  politycznych spraw  dla nas tak sam o, jak dla 
rządu Francyi, tajemnicą. K iedy w  poprzedniej kampanii zbliżał się Jourdan 
ku Czechom , Morawom i granicy austryjackiej, bliskim  był już rząd francuski 
m om entu takiej przew agi, w  którym  m ógł być sędzią spraw y naszej n iep od leg ło 
ści. Ż e n ie brakow ało mu w ted y  szczerej chęci pom ożenia nam, w iem  o tem  
z ust takich osób, które posiadają najpełn iejsze zaufanie rządu. Następnie, przy-

P rzeg ląd  H isto ryczny . T . V I, z. 1. 6



8 2 TADEUSZ I JÓZEF MOSTOWSCY.

ję te  przez k onw encyę i dotąd utrzym yw ane princypium , aby za pom ocą po
szczegó ln ych  traktatów doprow adzić do pokoju pow szechnego , stało się pow o  
dem  tego, że  D yrektoryat przy zaw ieran iu  onych traktatów ogranicza się jed y 
nie sprawami, w chodzącem i w  zakres danego m ocarstwa. Zasady p ow szechn e, 
dotyczące posiadania tych krajov/, które zdobyto lub utracono w  czasie w ojen  
tak ze  w zględu na obszar tych krajów , jako i na ich stosunki handlow e, staną 
się przedm iotem  pow szechnej n egocyacy i dopiero po zaw arciu poszczególnych  
traktatów. T ym czasem  w ięc  patryoci nasi, zm uszen i lepszych  lo sów  oczek i
wać od postęp ów  R epubliki francuskiej, w inni jed yn ie z najw iększą uw agą  
patrzeć na obecny zam ęt spraw  Europy, w szelk ie p om ysły  sw oje  z działania
mi F rancyi łączyć, p rzedew szystk iem  jednak uw ażać, aby ta ostatnia w  nie- 
zm iennem  dotychczas w zględem  nas usposobieniu sw ojem  nie o s ła b ła . *).

(d. С. n.)

*) Barss kończy ośw iadczeniem , że p rzesy ła  sw ój raport, chcąc aby do
kładnie kraj był poinform ow any o działaniach ludzi, którym  za czasów  sw ej 
w oln ości dbałość o sw e  losy  p ow ierzał, a także, aby uchronić P olaków  zaró
w no od łudzenia się próżnego, jak i od przedw czesnej rozpaczy, w reszc ie , aby 
zachow ać „prawo in teresów  p ań stw ow ych “ na lep sze  czasy. Fatalny język  
tłum aczenia uniem ożliw ia śc isłe  oddanie s łó w  Barssa w  tym  ustępie m em o  
ryału.


