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Wstęp

Wśród zarzutów, jakie zarówno współcześni, jak i historycy stawiali Augustowi II, 
często pojawiało się oskarżenie o planowanie rozbioru Rzeczypospolitej w zamian 
za poparcie przez sąsiednie państwa wprowadzenia absolutyzmu i sukcesji Wettynów. 
Jednym z przykładów miała być tzw. sprawa Lehmanna z 1721 r. 

Początkowo sądy historyków o tych oskarżeniach były dość ostrożne. Jeden 
z biografów Wettyna, Jean Baptiste des Roches de Parthenay, wspominając krążące 
w latach 1721–1722 pogłoski, jakoby król starał się potajemnie zmienić tron elek-
cyjny na dziedziczny, stwierdził, że nie jest pewne, „czy [król] rzeczywiście pragnie 
włożyć koronę polską na głowę swego syna, czy też tylko nieprzyjaciele jego rzucają 
nań taką potwarz, aby go uczynić niemiłym narodowi”. Parthenay podkreślał już 
wówczas, że „potężne sąsiednie państwo wykorzystało te pogłoski dla podmuchiwa-
nia (sic!) zamieszek wewnętrznych”1.

Najważniejszą rolę w uznaniu afery Lehmanna za obciążającą Augusta II ode-
grały, jak sądzimy, dziewiętnastowieczne prace Johanna Gustava Droysena i Siergeja 
Sołowjowa opisujące sprawę w duchu antysaskim. Podobną wymowę miał też 15 tom 
Sbornika Istoričeskogo Russkogo Imperatorskogo Obščestva zawierający fragmenty kore-
spondencji Fryderyka Wilhelma I z posłem pruskim w Petersburgu Gustavem 
Mardefeldem2. To na ich podstawie Władysław Konopczyński, ganiąc „cynizm drez-
deńskiego Machiawela”, napisał: „Po pochyłości tych zmiennych koniunktur król 
Wettyńczyk i jego doradca gotowi byli zjechać bardzo nisko, bo aż na poziom 
haniebnych ofert rozbiorowych, jakie niebawem z saskiej kuźni rozeszły się żydow-
ską pocztą do Berlina, Wiednia i Petersburga”. Nieco później w podręczniku histo-
rii Polski Konopczyński stwierdzał, iż w 1721 r. „w strasznym rozgoryczeniu, klnąc 
sprzedajność i słabość Polaków, król przymawiał się znów o carską przyjaźń, a gdy 
i na to było już za późno, wracał do swych zbrodniczych pomysłów podziałowych”. 

1 Parthenay [ Jean Baptiste des Roches] Mr l’Abbé de, Dzieje panowania Fryderyka Augusta II 
króla polskiego w roku 1734 napisane, wyd. T.H...rt, Warszawa 1854, s. 421.

2 J. G. Droysen Geschichte der Preussischen Politik, Leipzig 1869, Bd. 4, Th . 2; S. M. Solov’ev 
Istorija Rossii s drevnejših vremen, t. 17, I wyd. Moskva, b.r.w. (ok. 1870); korzystamy z wydania 
Moskva 2003; Sbornik Istoričeskogo Russkogo Imperatorskogo Obščestva, t. 15, St. Petersburg 1875 
(dalej SIRIO 15). Ze względu na utrwaloną tradycję, nazwiska rosyjskie piszemy w tekście w wer-
sji spolszczonej, a w transliteracji tylko w bibliografi i.
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Historyk ten wierzył, że August II miał jakoby zdobyć dla swego planu poparcie 
pruskie i austriackie, a oparł mu się jedynie „sam jeden protektor Rzeczypospolitej, 
Piotr Wielki, głosząc, że cały plan przeciwny jest Bogu, sumieniu i uczciwości”3. 
Pierwotny sąd Konopczyński złagodził w opublikowanym później biogramie Jakuba 
Henryka Flemminga. Reinterpretując znane źródła i wskazując na pruską inspirację 
w wysuwaniu oskarżeń wobec saskiego ministra, uznał za niedorzeczne obarczanie 
go winą za autorstwo planu Lehmanna. Surowego sądu o rozbiorowych intencjach 
króla historyk jednak nie cofnął4. Powołując się na Konopczyńskiego, o podejmo-
wanych przez króla intensywnych próbach uzyskania zewnętrznego poparcia dla 
swych planów dynastycznych za cenę ustępstw terytorialnych pisali Henryk Olszewski 
i Emanuel Rostworowski5.

Pierwszy krytycznie potraktował przypisywanie Wettynowi pomysłów podziału 
Polski Erich Hassinger, który dowiódł pruskiej inspiracji planów rozbiorowych 
z 1710 r. Józef Andrzej Gierowski wprowadził ustalenia Hassingera do polskiej 
historiografi i i sam zbadał podobny plan rozbiorowy z 1715 r. Na temat gotowości 
Augusta II do dzielenia Rzeczypospolitej historyk ten prezentował poglądy dość 
wyważone, podtrzymał jednak tezę, że hasło rozbioru Polski było niejednokrotnie, 
m.in. w 1721 r., orężem w grze dyplomatycznej prowadzonej przez Wettyna. 
Gierowski uznał też, że właśnie w 1721 r., jak wcześniej w 1710, podobne plany 
były najbliższe realizacji6. Jacek Staszewski podważył czarną legendę rozbiorowych 
rozmów Augusta II z Prusakami na przełomie 1732/1733, o planie Lehmanna jed-
nak nie wspominał7. Temat ten pozostał źródłowo niezbadany. Nikt też nie spojrzał 
krytycznie na opublikowane w Sborniku jeszcze w XIX w. pruskie „rewelacje” o roz-
biorowych planach Augusta II. 

Dopiero niedawno Grzegorz Chomicki postawił pytanie, czy nie mamy tu do 
czynienia z kolejną mistyfi kacją. Dostrzegając potrzebę gruntownego zbadania 
sprawy na podstawie szerszej kwerendy archiwalnej, omówił on angielskie relacje 
dyplomatyczne z Polski i Saksonii na temat projektu Lehmanna i wpływ, jaki ta 

3 W. Konopczyński, Polska a Szwecja od pokoju oliwskiego do upadku Rzeczypospolitej 1660–1795, 
Warszawa 1924, s. 95; podobnie idem, Dzieje Polski nowożytnej, Warszawa 1996, s. 532. Pogląd 
Konopczyńskiego został powtórzony w biogramie Augusta II w Polskim Słowniku Biografi cznym:  
J. Feldmann, August II, PSB, t. 1, Kraków 1935, s. 182.

4 W. Konopczyński, Jakub Henryk Flemming, PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 33–34.
5 H. Olszewski, Doktryny prawno-ustrojowe czasów saskich (1697–1740), Warszawa 1961, s. 190; 

E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1984, s. 400.
6 E. Hassinger, Brandenburg – Preußen, Schweden und Rußland 1700–1713, München 1953; 

J. A. Gierowski, Pruski projekt zamachu stanu w Polsce w 1715 r, „Przegląd Historyczny”, 50, 1959, 
4, s. 753–767; idem, Polska, Saksonia i plany Augusta II, w: Polska w epoce Oświecenia, red. B. Leśnodorski, 
Warszawa 1971, s. 86–87 i 92; idem, Europa wobec unii polsko-saskiej, w: Z dziejów polityki i dyplo-
macji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego, red. Z. Wójcik, Warszawa 1994, 
s. 61–62.

7 J. Staszewski, Ostatni „wielki plan” Augusta Mocnego, „Rocznik Gdański”, 46, 1986, 1, s. 45–65, 
przedruk w: idem, „Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący...” Szkice i studia z czasów saskich, Olsztyn 
1997, s. 117–133.
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afera wywarła na działalność dyplomacji brytyjskiej. Nie dysponując źródłami saskimi 
ani pruskimi, Chomicki nie mógł ustalić, kto był inspiratorem sprawy. Zwrócił jed-
nak uwagę na istotny fakt, że afera Lehmanna przyćmiła w relacjach angielskich 
z 1721 r. znacznie ważniejszą przecież kwestię negocjacji nysztadzkich8. To był trop, 
który zainspirował mnie do bliższego przyjrzenia się sprawie i przeanalizowania 
nowej bazy źródłowej. 

Podstawę badań stanowiły przede wszystkim niezbadane dotąd, zebrane 
w wydzielonych tomach archiwalia saskie i pruskie. Saskie materiały do afery 
Lehmanna są przechowywane w Dreźnie w dwu poszytach o tej samej sygnaturze. 
Pierwszy z nich zawiera komplet akt sprawy, oryginalną, niejednokrotnie szyfrowaną 
korespondencję faktycznego kierownika saskiej polityki zagranicznej Jakuba Henryka 
Flemminga z posłem w Berlinie Ulrichem Suhmem, pruskim ministrem Heinrichem 
Rüdigerem Ilgenem i rosyjskim posłem Siergiejem Grigoriewiczem Dołgorukim, 
raporty Flemminga dla Augusta II wraz z załącznikami, memoriały, wybrane relacje 
dyplomatyczne z innych dworów europejskich, oryginalne protokoły przesłuchań 
Lehmanna, akt abolicji itp.9 Drugi tom to tylko kopie części akt z poszytu pierw-
szego – możemy więc go pominąć. Innych materiałów poświęconych tej sprawie, 
mimo poszukiwań, w Dreźnie nie udało się odnaleźć. 

Berlińskie akta sprawy Lehmanna to przede wszystkim oryginały, często szy-
frowane, relacji posłów pruskich w Petersburgu, Dreźnie, Warszawie, Wiedniu 
i Londynie, minuty rozkazów dla nich, oryginalne listy Ilgena do króla Fryderyka 
Wilhelma I i liczne załączniki związane z aferą. Wykorzystaliśmy też wydzielony 
poszyt obejmujący dotyczącą spraw polskich korespondencję Mardefelda z Petersburga 
i skierowane do niego reskrypty (tylko częściowo opublikowane w 15 tomie SIRIO) 
– materiały te osadzają sprawę w szerszym kontekście stosunków polsko-rosyjskich10. 
Należy dodać, że pierwszy z poszytów berlińskich był już częściowo analizowany 
przez Józefa Gierowskiego, jego początek stanowi bowiem pruski projekt rozbiorowy 
z 1715 r. wraz z kontrpropozycją saską i pruską repliką11. Wykorzystano też frag-
menty austriackiej korespondencji dyplomatycznej z posłem u dworu polskiego 
Josefem Lotharem Königseckiem oraz udostępnione przez dra Jacka Burdowicza-

8 G. Chomicki, Opinia dyplomatów brytyjskich o tzw. aferze Lehmanna, w: Między Wschodem 
a Zachodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, red. J. Dumanowski i in., Toruń 2003, t. 2, 
s. 109–117.

9 Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Location 3497, Dem Juden Behrend Lehmann und 
Jonas Meyer wegen vermeintliche Partage von Pohlen 1721–23, karty nienumerowane (dalej SHAD 
Loc. 3497).

10 Geheimes Staatsarchiv Preußicher Kulturbesitz, Hauptabteilung I, Repositur IX Polen, 
nr 27–28 Betreff end das Lehmannsche Partageproject 1715–1722 (dalej GStA PK, HA I, Rep. IX, 
nr 27–28) i GStA PK, HA I, Rep. XI Rußland, nr 26 B Schriff twechsel mit. G. von Mardefeld in 
polnischen Angelegenheiten, 1721 I–IX. Niedostatek czasu uniemożliwił przejrzenie całości ob-
szernej korespondencji Mardefelda z lat 1721–1722, w której mogłyby się znaleźć jeszcze jakieś 
materiały związane ze sprawą Lehmanna.

11 J. A. Gierowski, Pruski projekt zamachu stanu... Wspomniane wcześniej opinie tego  historyka 
o planie Lehmanna dowodzą, że nie przebadał on dalszej części poszytu, tj. akt z lat 1721–1722.
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Nowickiego wypisy z reskryptów dla Siergieja Dołgorukiego oraz relacji tegoż za 
rok 1722 z moskiewskiego archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także 
mikrofi lmy z kopiariusza korespondencji z posłem rosyjskim w Berlinie Michaiłem 
Gawriłowiczem Gołowkinem12. Poszuk iwania śladów afery Lehmanna w archiwach 
polskich dały wynik negatywny.

Wobec tak wielkiej różnorodności opinii o rozbiorowym planie z 1721 r., pod-
stawowym celem niniejszej pracy stało się ustalenie sekwencji wydarzeń, które 
doprowa dziły do wybuchu afery. Na początku przedstawiłam dzieje wcześniejszych 
projektów aneksyjnych i rozbiorowych. Ukazałam polityczne podłoże, na którym 
mógł się zrodzić kolejny projekt rozbiorowy zwany planem Lehmanna. Odtworzyłam 
chronologię prowadzonych rozmów. Opisałam, jakimi metodami podsycano sprawę 
i jaką rolę odegrała każda z zamieszanych w nią stron. Przedstawiłam hipotezy, skąd 
mogła wyjść inspiracja. Szczególną uwagę zwróciłam na działania dworu pruskiego 
i jego podwójną grę wobec Augusta II i Piotra I. Starałam się też naświetlić stosu-
nek Rosji do afery Lehmanna, a zwłaszcza sposób, w jaki wykorzystano ją w kon-
taktach z panami polskimi. Przeanalizowałam też, jaka była wiedza o projekcie 
Lehmanna wśród samych Polaków. Na koniec spróbowałam określić miejsce sprawy 
w  szerszym kontekście stosunków sasko-polsko-prusko-rosyjskich w pierwszej poło-
wie XVIII w.

W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować prof. Zofii Zielińskiej 
i dr Ja ckowi Burdowiczowi-Nowickiemu za ich krytyczne, lecz zawsze życzliwe 
uwagi, pomoc w dotarciu do niektórych materiałów archiwalnych i w odczytaniu 
części tekstów niemieckich. Dr Annie Just jestem niezmiernie wdzięczna za korektę 
tekstów niemieckich i sugestie, które pozwoliły objaśnić niektóre wątpliwe odczyty. 
Wyrazy wdzięczności należą się pracownikom wszystkich archiwów, w których pro-
wadziłam kwerendy. Nie mogę zapomnieć też o mojej Rodzinie – to ona najsilniej 
dopingowała mnie do napisania tej książki.

12 Haus- Hoff - und Staatsarchiv Wien, Staatskanzlei II, Polen II, Weisungen 66, 1710–1713, 
1716–1732 (dalej HHStAW, SK II, Pol. II, 66); Arhiv Vnešnej Politiki Rossijskoj Imperii, Fond 
79 Snošeniâ Rossii s Polšej, opis’ 1, god 1721, delo nr 6 i 10 i god 1722, dielo nr 5 i 7 (dalej AVPRI 
F. 79/1, 1721/6 i 10, 1722/5 i 7); Rossijskij Gosudarstvennyj Arhiv Drevnih aktov (dalej RGADA), 
F. 74/5, nr 29.

Wstęp



Czasy panowania Augusta II w Polsce zaowocowały ciekawym i bardzo niebez-
piecznym dla przyszłości Rzeczypospolitej zjawiskiem – niespotykaną wielością 
planów podziałowych. W zasadzie każda znacząca zmiana konstelacji politycznej 
przynosiła wówczas kolejne projekty mniejszych bądź większych zmian terytorial-
nych kosztem Polski. Początki planów rozbioru Rzeczypospolitej datują się jednak 
na okres wcześniejszy – połowę XVII w., a pierwszymi, którzy zaczęli dążyć do 
podziału ziem polskich, byli władcy Brandenburgii – Prus z rodu Hohenzollernów. 
Umocniwszy swe panowanie w Prusach Książęcych, rozpoczęli oni działania pro-
wadzące do odzyskania tego, co wcześniej należało do zakonu krzyżackiego, oraz 
do połączenia i „zaokrąglenia” posiadłości pruskich i brandenburskich. Tradycje krzy-
żackie niosły napór na Prusy Królewskie, Gdańsk, Elbląg, Warmię, Żmudź, Kurlandię, 
a nawet część Mazowsza. Interesy brandenburskie uzasadniały roszczenia do 
Wielkopolski i Śląska1. 

Pierwszy znany nam plan podziałowy pochodził jeszcze z 1656 r., czyli okresu 
pełnej zależności lennej Prus od Rzeczypospolitej. U progu wojny polsko-szwedzkiej 
lennik Rzeczypospolitej stanął po stronie najeźdźcy – Szwecji. Następnie, korzysta-
jąc z osłabienia swego suwerena przez powstanie Chmielnickiego, „potop” szwedzki 
i groźbę najazdu Rakoczego, książę pruski przystał na propozycję wspólnego ze 
Szwedami, Węgrami i Kozakami podzielenia się terytorium polskim. Brandenburgii 
– Prusom przypaść miały wówczas Poznań, Kalisz, Łęczyca, Sieradz, Wieluń, czyli 
obszar wcale nie najbardziej interesujący2. Państwo Hohenzollernów było jednak 
jeszcze zbyt słabe, by mogło pozwolić sobie na samodzielne prowadzenie jawnie 
ofensywnej polityki i wchodzenie w otwarty konfl ikt z wciąż potężną, choć podmy-
waną falami kolejnych wojen Rzecząpospolitą. Plan rozbiorowy, choć niezrealizo-
wany, przyniósł jednak Prusom wymierne korzyści. Konieczność zneutralizowania 
groźby Hohenzollernów, tj. oderwania ich od Szwecji, zmusiła Jana Kazimierza do 

1 W. Konopczyński, Fryderyk Wielki a Polska, Poznań 1947, s. 16.
2 To przykład ułomności planów rozbiorowych w sytuacji uzależnienia od państwa dominują-

cego – w tym momencie Szwecji; B. Wachowiak, A. Kamieński, Dzieje Brandenburgii – Prus na 
progu czasów nowożytnych (1500 – 1701), Poznań 2001, s. 357–360; L. Kubala, Szkice Historyczne, 
t. 5: Wojna brandenburska i najazd Rakoczego w roku 1656 i 1657, Lwów 1917, s. 131–133.
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podpisania w 1657 r. z Wielkim Elektorem Fryderykiem Wilhelmem traktatów 
welawsko-bydgoskich, czyli rezygnacji ze swych praw do lenna pruskiego i przyzna-
nia władcy Prus Książęcych suwerenności. Traktat w Radnot przyczynił się też – jak 
się zdaje – do uformowania prusko-brandenburskich koncepcji politycznych, w któ-
rych od tej pory znalazło się miejsce dla wizji rozbioru Rzeczypospolitej.

Od czasu układu rozbiorowego w Radnot z 1656 r. Prusy długo nie wysuwały 
kolejnych projektów podziałowych, skupiając swe wysiłki na ugruntowaniu świeżo 
zdobytej suwerenności. Nie znaczy to, że straciły z pola widzenia swe roszczenia 
aneksyjne. Wręcz przeciwnie, gdy plany rozbiorowe przy poparciu Szwecji się nie 
powiodły, usiłowano realizować pomysł uzyskania „korytarza”, czyli pasa terytorium, 
który połączyłby Prusy Książęce z Pomorzem. Starano się osiągnąć to metodą drob-
nych kroków. Już w 1657 r. w Bydgoszczy uzyskano lenno lęborsko-bytowskie. 
W dobie rokowań oliwskich (1660 r.) przejęto na pewien czas kontrolę nad ważną 
graniczną przeprawą przez Wisłę między Nowem a Meisterwalde. Uciekano się 
również do udzielania Rzeczypospolitej pożyczek i wobec niespłacenia długu, żądano 
ustępstw terytorialnych lub przejmowano siłą zastawione terytorium. W ten sposób, 
w zamian za pożyczkę pod zastaw miasta, w 1657 r. próbowano pozyskać Elbląg, a 
w 1668 r. przejęto starostwo drahimskie. Testament Wielkiego Elektora z 1667 r. 
wskazywał wyraźnie jeszcze jeden kierunek, w którym w stosunkach z Rzecząpospolitą 
powinni podążać jego następcy. Celem miała być, przy zachowaniu formalnie przy-
jaznych stosunków, szczególna troska o spetryfi kowanie ustroju polskiego jako gwa-
rancji zachowania świeżo zdobytej suwerenności. Stać się to miało przez pozyski-
wanie sobie „Rzeczypospolitej nigdy niewymierającej”, a więc szlachty, traktowanej 
jako przeciwwaga dla polityki króla polskiego. W tym celu kolejni władcy Prus sta-
rali się wspierać w Polsce potajemnie działania opozycji i udaremniać wszelkie próby 
zmian ustrojowych3. Na arenie międzynarodowej natomiast szukali sojuszników dla 
swych działań. I tak w 1667 r. Brandenburgia podpisała ze Szwecją układ o współ-
pracy w utrzymaniu status quo w Rzeczypospolitej. Inspiracją była prowadzona przez 
Jana Kazimierza kampania na rzecz osadzenia w Polsce vivente rege francuskiego 
kandydata. Podobne porozumienie z udziałem Austrii zawarto w 1686 r., a w 1696 
przedłużono konwencję brandenbursko-szwedzką o obronie wolnej elekcji4.

 Wydaje się jednak, że druga połowa XVII w. nie sprzyjała realizacji przez Prusy 
planów poszerzenia własnego terytorium kosztem Polski. Wojna ze Szwecją 
o Pomorze Szczecińskie i konfl ikt zbrojny z Francją skłaniały do utrzymywania 
poprawnych stosunków z Rzecząpospolitą, a wysunięta przez Jana III Sobieskiego 
idea odzyskania Prus Książęcych (tajny traktat z Francją w Jaworowie 1675) zmu-

3 Politisches Testament des Großen Kurfürsten 1667, w: L. Ranke, Zwölf Bucher Preußischer Ge-
schichte, Bd. I–II (Sämtliche Werke Bd. 25/26), Leipzig 1874, s. 499–517; także w: Die politischen 
Testamente der Hohenzollern, „Veröff entlichungen aus den Archiven Preussischen Kulturbesitz”, 
ed. R. Dietrich, Bd. 20, Köln–Wien 1986, s. 179–204 (wspomniany fragment s. 189); B. Wacho wiak, 
Polityka Brandenburgii – Prus wobec Polski w latach 1618–1763, „Roczniki Historyczne”, 49, 1983, 
s. 69–71; B. Wachowiak, A. Kamieński, op. cit, s. 374–376; A. Kamieński, Polska a Brandenburgia 
– Prusy w drugiej połowie XVII wieku. Dzieje polityczne, Poznań 2002, s. 72–82.

4 W. Konopczyński, Polska a Szwecja..., s. 9–10 i 24; B. Wachowiak, op. cit., s. 376.
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szała władców brandenbursko-pruskich do koncentracji uwagi na obronie własnego 
stanu posiadania5. Gdy tylko zabrakło Jana III, dyplomacja brandenburska zażądała 
od promowanego przez siebie kandydata do tronu, księcia badeńskiego Ludwika, 
Elbląga, a nawet korytarza przez Prusy Królewskie jako ceny za poparcie jego kan-
dydatury na tron polski. Skoro okazało się, że wyścig o tron polski wygrał elektor 
saski Fryderyk August, niezwłocznie podjęto starania o uzyskanie jego przychylno-
ści i... pożądanych nabytków6. 

Okres panowania w Polsce Augusta II, a w Prusach Fryderyka III (od 1701 
króla Fryderyka I) przyniósł we wzajemnych stosunkach istotną zmianę jakościową. 
Już pierwsze kontakty elektora Fryderyka III z Augustem II jako królem polskim 
rozbudziły nadzieje tego pierwszego na nabytki terytorialne7. Pruskie nagabywania 
i zachęty pojawiały się odtąd z zadziwiającą częstotliwością. Dla lat 1704–1710 naj-
pełniej wyłożył je Hassinger, liczne uzupełnienia dla okresu 1700–1706 dodał Jacek 
Burdowicz-Nowicki, podkreślając, że najpóźniej od 1705 r. Prusy nie próbowały już 
prawnie czy historycznie uzasadniać swych roszczeń terytorialnych i powoływały się 
jedynie na zasadę zachowania równowagi sił między uczestnikami transakcji8. 

Liczne fakty dowodzą, że w początkach panowania August II nie traktował 
zasady utrzymania całości terytorialnej Rzeczypospolitej, podobnie zresztą jak kwe-
stii utrzymania całości swych krajów dziedzicznych, jak dogmatu. Niezależnie od 
tego, jak dziś oceniamy owe decyzje, należy podkreślić, że Wettyn nie był wyjąt-
kiem wśród ówczesnych władców, którzy potrafi li przedkładać interesy dynastii nad 
interes państwa i traktowali swe ziemie jako własność, którą mogą łączyć, dzielić 
i rządzić nią wedle woli9. Dla swych ambitnych i szerokich planów August II 
potrzebował pieniędzy. Starający się o koronę polską, aby zdobyć fundusze na elek-
cję (3 mln talarów), ten dwudziestosześciolatek zastawił i wyprzedał liczne drob-
niejsze terytoria lub prawa do nich, które przyłączali pracowicie jego przodkowie: 
Nordhausen, prawa do Sachsen – Lauenburg, do Quedlinburga, Petersbergu 
k. Halle10. Miał też podobny problem jak Hohenzollern – jego państwa rozdzielało 
obce terytorium. Tajne pertraktacje z Prusami w sprawie cesji terytorialnych, które 

5 K. Jarochowski, Brandenburgia i Polska w pierwszych latach po traktacie oliwskim w: idem, Nowe 
opowiadania i studya historyczne, Warszawa 1882, s. 183, 187–188, 241; B. Wachowiak, op. cit., s. 76 
– 78; B. Wachowiak, A. Kamieński, op. cit., s. 385–387.

6 B. Wachowiak, A. Kamieński, op. cit., s. 393.
7 B. Krupnickij, Zu den polnischen Teilungsprojekten 1709–1911, „Zeitschrift für Osteuropäische 

Geschichte”, 9 (Neue Folge 5), 1935, s. 388–389.
8 E. Hassinger, op. cit.; J. Burdowicz-Nowicki, „Miejsce Rzeczypospolitej we wspólnych planach 

Piotra I i Augusta II. 1697–1706”, niepublikowana praca doktorska Instytutu Historycznego Uni-
wersytetu Warszawskiego, 2006, s. 199.

9 Wypowiedź P. Haake w dyskusji: J. Ziekursch, O.E. Schmidt, P. Haake, Zur Geschichte Augusts 
des Starken, Die polnische politik der Wettiner im 18 Jahrhundert, „Neues Archiv für Sächsische Ge-
schichte”, 26, 1905, s. 127–129.

10 K. Blaschke, Sachsens Interessen und Ziele in der sächsisch-polnischen Personalunion, „Neues 
Archiv für Sächsische Geschichte”, 73, 2002, s. 43–47; toż przedruk (ale bez adnotacji) w: Między 
Zachodem a Wschodem. Studia ku czci..., s. 75–91.
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doprowadziłyby do połączenia rozdzielonych ziem, prowadził w Piszu ( Johannisbergu) 
już w 1698 r. Poruszono tam kwestię ewentualnej transakcji wymiennej: via regia 
przez Prusy Królewskie dla Fryderyka III w zamian za podobny łącznik między 
wettyńskimi Łużycami a Rzecząpospolitą poprzez należące do Brandenburgii ślą-
skie księstwo Krossen. Wówczas to August II lekką ręką wziął od Hohenzollerna 
znaczną sumę 150 tys. talarów pod zastaw Elbląga – miasta o kluczowym znacze-
niu dla bezpieczeństwa Prus Książęcych, którego opanowanie otwierało przed 
Hohenzollernem perspektywę przejęcia kontroli nad Warmią. Przystał na zajęcie 
miasta przez elektora w dogodnym dlań czasie i zobowiązał się ułatwić ofi cjalne 
uzyskanie na to zgody Rzeczypospolitej. Zapowiedział też potwierdzenie traktatów 
welawsko-bydgoskich i najprawdopodobniej już wówczas dał swą zgodę na koro-
nację elektora na króla Prus11. Co prawda aneksja Elbląga wywołała oburzenie 
Polaków i wymusiła na królu akcję przeciwko oddziałom brandenburskim, ale wsku-
tek działalności pozyskanych przez Prusy senatorów sejm 1699 r. zdecydował się 
na rozwiązanie kompromisowe – negocjacje. W ich wyniku Fryderyk III zgodził 
się opuścić Elbląg w zamian za wypłacenie mu 300 tys. talarów. Zastrzeżono, że 
w razie nieuiszczenia ich w ciągu trzech miesięcy Prusy będą miały prawo przejąć 
posiadłości ziemskie Elbląga. Ponieważ pieniędzy nie zebrano, w 1703 r. Prusy 
zajęły terytorium elbląskie12. 

Wybuch wojny północnej i jej coraz bardziej niekorzystny dla strony sasko-pol-
skiej obrót stworzył Prusom jeszcze bardziej obiecujące możliwości, które nie musiały 
być zależne od uzyskania zgody strony polskiej na cesje terytorialne. Intensywne 
działania polityczne mające na celu rozbiór Rzeczypospolitej prowadziły Prusy przede 
wszystkim w Rosji i Szwecji, u potencji uznawanych coraz częściej za decydentów 
w sprawie polskiej (w zależności od tego, która z nich wygrałaby wojnę północną). 
Równolegle Rosja i Szwecja, starając się o zaangażowanie Prus w wojnę po swej 
stronie, nie odrzucały tych nagabywań, a nawet same grały kartą aneksyjną. I tak 
np. w 1701 r. car Piotr I, proponując Fryderykowi I zapis o wyrzeczeniu się pomocy 
królowi polskiemu w zaprowadzaniu absolutyzmu, złożył oświadczenie, że co prawda 
on sam nie rości pretensji terytorialnych do Rzeczypospolitej, ale jest gotów pomóc 
Prusom w uzyskaniu części ziem polskich. Powody złożenia tej deklarcji nie są jasne. 
Być może car obawiał się, że Prusy (ich terytorialne aspiracje były powszechnie 
znane) za cenę nabytków gotowe byłyby poprzeć projekt wzmocnienia władzy 
Wettyna, i chciał się przed tym zabezpieczyć, przejmując inicjatywę. Jest to pierwszy 
znany zapis tego typu w stosunkach rosyjsko-pruskich. Zarazem przeczy on obie-
gowej opinii, że Rosja Piotra I stała na straży integralności terytorialnej 
Rzeczypospolitej. Ponieważ jednak obietnice rosyjskie były mało konkretne, a Prusy 

11 K. Jarochowski, Dzieje panowania Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia Karola 
XII na ziemię polską, Poznań 1856, s. 221–227; W. Klesińska, Okupacja Elbląga przez Brandenburgię 
w latach 1698–1700, „Rocznik Elbląski”, t. 4, 1969, s. 88–90; B. Dybaś, Sejm pacyfi kacyjny w 1699 r., 
„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, 84, 1991, 2, s. 27–32; Historia dyplomacji polskiej, 
red. Z. Wójcik, t. 2, Warszawa 1982, s. 350–351; B. Wachowiak, op. cit, s. 78–79; B. Wachowiak, 
A. Kamieński, op. cit, s. 393–394.

12 B. Wachowiak, op. cit., s. 79.
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nie miały zamiaru angażować się w wojnę, której wynik był niepewny, propozycję 
odrzucono. Takie pobudzanie apetytów pruskich zarówno przez Rosję, jak i Szwecję 
powtarzało się później jeszcze niejednokrotnie. Charakterystyczna jest tu taktyka 
Berlina, ustalona już w początkach XVIII w. i wielokrotnie później powtarzana: 
podbijanie własnej ceny, łudzenie gotowością przystąpienia do wojny bez podejmo-
wania konkretnych działań, przedstawianie różnych koncepcji pacyfi kacyjnych i cze-
kanie na sprzyjające okoliczności, gdy będzie można uzyskać łakome kąski niewiel-
kim kosztem lub całkiem darmo13. 

Jeszcze bardziej charakterystyczne dla tego okresu jest połączenie w jedno przy-
pisywanego Augustowi II zamiaru wzmocnienia władzy królewskiej w Polsce (nazy-
wanego wprowadzaniem absolutyzmu) i zaprowadzenia dziedziczności tronu w dyna-
stii saskiej z supozycją, że musi się to dokonać za cenę rozbioru Rzeczypospolitej. 
Już w początkach panowania Augusta II sprawa udaremnienia mu przewrotu abso-
lutystycznego była przedmiotem rozmów rosyjsko-austriackich w Wiedniu. Musiało 
się to wiązać z rozprzestrzeniającymi się po Europie pogłoskami o saskich planach 
przewrotu monarchistycznego w Polsce. Rosyjski poseł w Polsce Grigorij Fiodorowicz 
Dołgoruki donosił o przeciekach z królewskiej kancelarii planu saskiego kanclerza 
Wolfa Dietricha Beichlingena. Miał się on zasadzać na tym, aby pod nieobecność 
króla doprowadzić w Polsce do ekscesów, następnie interwencji międzynarodowej, 
pacyfi kacji, zniesienia wolności i zaprowadzenia monarchii absolutnej. Ceną za 
pomoc międzynarodową miały być cesje terytoriów pogranicznych Rzeczypospolitej. 
Paradoksalnie jednak, gdy Rosja i Prusy obawiały się takiego scenariusza w razie 
zawarcia pokoju sasko-szwedzkiego, opinia publiczna w Polsce głosiła, że projekty 
te musiały opierać się na przyjaźni sasko-rosyjskiej. Nie wiadomo, na ile zrelacjono-
wany przez rosyjskiego posła projekt był odbiciem rzeczywistych planów Augusta. 
Warto jednak podkreślić widoczne w relacjach rosyjskich z 1701 r. przekonanie, 
że jakiekolwiek wzmocnienie pozycji króla w Polsce jest sprzeczne z rosyjską 
racją stanu14.

W kolejnych latach wojny północnej Piotr I nadal zabiegał o przystąpienie Prus 
do koalicji antyszwedzkiej. W 1703 r. bezskuteczność tych starań i pogłoski o moż-
liwości przejścia Prus na stronę wroga skłoniły go w końcu do złożenia za pośred-
nictwem Johanna Reinholda Patkula konkretnej propozycji sojuszniczo-aneksyjnej. 
Fryderykowi I zaproponowano wówczas całe Prusy Królewskie. Ten jednak odrzu-
cił zachętę do otwartego wystąpienia przeciw Szwecji, w tym samym czasie bowiem 
prowadził z nią rokowania sojusznicze, w których ceną miała być zgoda na aneksję 
Elbląga i korytarza między Prusami a Brandenburgią. W zamian roztoczył przed 
Szwedami wizję własnej mediacji między Karolem XII a Piotrem I, przyznania 
Szwedom Infl ant i kompensacji Rosji ziemiami polskimi za to ustępstwo. Jako wyna-
grodzenie za „dobre usługi” król pruski miał dostać Prusy Królewskie, część 
Wielkopolski i sukcesję w Kurlandii. Gdy pogłoski o prusko-szwedzkim planie 
dotarły do Piotra I, ten nie wykluczył możliwości naruszenia integralności teryto-

13 W. Konopczyński, Polska a Szwecja..., s. 55; J. Burdowicz-Nowicki, op. cit., s. 199 i 272–273.
14 J. Burdowicz-Nowicki, op. cit, s. 275–281.

I. Polityczne podłoże sprawy Lehmanna



16 

rium Rrzeczypospolitej, miał jedynie odrzec, że Fryderyk I mógłby przecież uzyskać 
pożądane terytoria od niego 15. Ani traktat rozbiorowy prusko-szwedzki, ani pruska 
pomoc dla Karola XII nie doszły jednak do skutku, a rozmowy ciągnęły się bez-
owocnie w 1704 i 1705 r.

W 1704 r. pogłoski o planach rozbiorowych pojawiły się ponownie, ale w innym 
kontekście. Po kolejnych niepowodzeniach w zmaganiach ze Szwecją August II 
schronił się w Saksonii. W Rzeczypospolitej rozpoczął „panowanie” konkurent do 
korony – Stanisław Leszczyński. Wettyn szukał wszędzie sojuszników i gwarancji, 
które zabezpieczyłyby Saksonię przed inwazją szwedzką. Zarazem, grając na dwie 
strony, próbował zawrzeć separatystyczny pokój z Karolem XII. Złożył mu wówczas 
propozycję sojuszu przeciw Piotrowi I i Fryderykowi I. Literatura nie jest zgodna, 
przeciwko komu konkretnie miał być skierowany układ: bardziej przeciw 
Piotrowi I czy raczej Fryderykowi I (z zachowaniem neutralności wobec cara). 
Faktem jest jednak, że w związku z nim zaczęła się toczyć wielostronna i nie zawsze 
jasna gra dyplomatyczna, a propozycję Augusta II połączono z pogłoskami o planie 
rozbiorowym, wedle którego pokonane Prusy Brandenburskie stałyby się odszkodo-
waniem dla Stanisława Leszczyńskiego, dzięki czemu nie naruszono by integralno-
ści Rzeczypospolitej. Jacek Staszewski przytoczył np. relację francuskiego rezydenta 
w Polsce Jeana Casimira Baluze’a, który twierdził, że August II złożył Szwedom 
dalej idące propozycje rozbiorowe: Korona dla niego, Litwa dla Stanisława i Sapiehów, 
Żmudź i Kurlandia dla Szwecji i współdziałanie przeciw Fryderykowi I16. W 1705 r. 
także szwedzki generał Arwid Horn zapewniał pruskiego posła przy Karolu XII 
Karla Christopha von Schlippenbacha, że August II za jego pośrednictwem ofi aro-
wywał Szwecji rozbiór ziem polskich. Szwedzi przedstawiali Prusakom rzeczoną 
propozycję jako dowód niecnych zamiarów Wettyna i argument za tym, by Prusy 
przeszły na ich stronę17. 

W tym samym czasie (tj. w 1705 r.) na arenie dyplomatycznej pojawił się Johann 
August Marschall von Bieberstein, wysłany z Berlina na spotkanie jadącego tam 
posła Augusta II podskarbiego koronnego Jana Jerzego Przebendowskiego. Marschall 
pośredniczył w rokowaniach sasko-pruskich już w 1698 r. To człowiek, którego 
nazwisko pojawia się w dziejach panowania Augusta II niejednokrotnie, niemal 
zawsze w kontekście jakiejś sprawy rozbiorowej18. Był on synem saskiego tajnego 
radcy i Kammerherrem, ale przeszedł na służbę pruską. Na dworze berlińskim repre-
zentował stanowisko przyjazne Saksonii i dążył do tego, by skłonić Hohenzollernów 
do aktywnej współpracy z Wettynami. Hassinger uważa wręcz, że zamiary Marschalla 

15 Ibidem, s. 200–202 za Hassingerem, op. cit., s. 96–97, 105–107 i 113; W. Konopczyński, 
Polska a Szwecja..., s. 55.

16 J. Staszewski, O miejsce w Europie. Stosunki Polski i Saksonii z Francją na przełomie XVII 
i XVIII w., Warszawa 1973, s. 455–456.

17 E. Hassinger, op. cit., s. 156.
18 „Un gentilhomme de la chambre de l’Electeur (Kammerjunker), nommé Marschall de Bie-

berstein, et d’origine saxonne, demandait son congé à Frédéric III pour aller trouver le roi de Pologne, 
et «servir de lieu de correspondance entre ces princes»”, A. Waddington, L‘acquisition de la  Couronne 
Royale de Prusse par les Hohenzollern, Paris 1888, s. 172. 
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nie zawsze szły w parze z pruską racją stanu i że w późniejszych latach uzyskiwał 
on podejrzane korzyści na gruncie stosunków z Rosją19. W styczniu 1700 r. w imie-
niu Augusta II jeździł do Berlina z propozycją osobistego spotkania dwóch władców 
i odnowienia „starej braterskiej przyjaźni”20. Z kolejną półofi cjalną misją był 
u Augusta II w 1703 r. Fryderyk I myślał wówczas o zmianie neutralnego dotąd 
kursu, ale powiątpiewano, by Prusy były gotowe do sojuszu dla samej „satisfaction” 
i nie zażądały za to żadnych zdobyczy terytorialnych21.

W 1705 r. Fryderyk I polecił Marschallowi poinformować Przebendowskiego, 
że jego przyjazd – jeśli podskarbi wiezie takie same propozycje jak jego poprzednik 
Stanisław Szczuka – jest bezużyteczny. Przebendowski nie cofnął się jednak z drogi22. 
Zastał w Berlinie Schlippenbacha, który pośredniczył w przekazaniu prośby zwo-
lenników Stanisława Leszczyńskiego o uznanie ich króla, ofi arowujących jakoby 
w zamian „satysfakcję” dla Prus, tj. nabytki terytorialne: Żmudź, Infl anty i część 
Litwy dla Szwecji, ziemie ruskie dla Rosji, resztę Wielkiego Księstwa Litewskiego 
dla Sapiehów jako udzielne państwo, Prusy Królewskie, Elbląg i Warmię dla Prus, 
dla cesarza okrawki spiskie na południu. Leszczyńskiemu miała pozostać jedynie 
okrojona Wielkopolska i Małopolska jako księstwo23. Fryderyk I nie podjął tej pro-
pozycji, wykorzystał jednak denuncjacje szwedzkie, by ujawniając je Rosji, przeko-
nywać cara o konieczności zerwania z Augustem II i proponować mu własną media-
cję wobec Szwecji24. W czasie rozmów z Patkulem w maju 1705 w Berlinie mówiono 
m. in. o tym, że obiektem rekompensaty dla Szwecji za ustąpienie Rosji któregoś 
z portów bałtyckich miał się stać fragment Rzeczypospolitej25. Można by co prawda 
wątpić w pełną wiarygodność tych informacji i sądzić, że były one jedynie narzę-
dziem w grze dyplomatycznej innych państw, tj. Szwecji i Prus. Materiały saskie 
dowodzą jednak, że w Dreźnie w styczniu 1705 r. nie wykluczano rozwiązania roz-
biorowego, choć traktowano je jako ostateczność, jeśli inne sposoby miałyby zawieść26. 

Także Rosja nie wahała się wysuwać w rokowaniach z Prusami o mediację ze 
Szwecją albo o przystąpienie Fryderyka I do sojuszu z carem aneksyjnych zachęt. 
W październiku 1705 r. ponownie pojawiły się w rozmowach rosyjsko-pruskich 
propozycje przekazania Prusom Pomorza Gdańskiego oraz projekt wprowadzenia 
zapisu o niedopuszczeniu do sięgnięcia przez Augusta II po władzę absolutną. 
Inicjatorką była Rosja. Co prawda także wobec tej oferty są spore wątpliwości, czy 
była złożona w dobrej wierze, czy też raczej miała zwodzić Prusy i skłonić je do 
przerwania rozmów ze Szwedami oraz zachowania przynajmniej neutralności w woj-

19 E. Hassinger, op. cit., s. 18–19.
20 A. Waddington, op. cit., s. 173.
21 E. Hassinger, op. cit., s. 139–140, 148–150; por. podobny pogląd Flemminga z 1705 r., J. Sta-

 szewski, O miejsce..., s. 455.
22 Ibidem, s. 148.
23 Ibidem s. 149; J. Feldmann, Polska w dobie wielkiej wojny północnej 1704–1709, Kraków 1925, 

s 82–85; W. Konopczyński, Polska a Szwecja... , s. 55.
24 J. Burdowicz-Nowicki, op. cit., s. 446–449.
25 E. Hassinger, op. cit. s. 162–163, 177; J. Burdowicz-Nowicki, op. cit., s. 496.
26 J. Burdowicz-Nowicki, op. cit., s. 449.
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nie. Gdy tylko August II powrócił z Saksonii do Rzeczypospolitej i w listopadzie 
1705 r. przybył do Grodna, co interpretowano jako znak ocieplenia sasko-rosyjskiego, 
Prusy niemal automatycznie zrezygnowały z forsowania idei sojuszu ze Szwecją 
i wznowiły stosunki dyplomatyczne z Piotrem I. Ich głównym tematem stała się 
możliwość „zbrojnej mediacji pruskiej”, czyli zmuszenia Karola XII do pokoju z Rosją 
za cenę Prus Królewskich dla Berlina. Casus ten po raz kolejny wskazuje, że stosu-
nek Prus do Rosji był wykładnią stanu stosunków rosyjsko-sasko-polskich, a oznaki 
zacieśniania związków między tymi państwami odczytywane były nad Sprewą jako 
zagrożenie dla pozycji Prus. Ostatecznie i z tego projektu nic nie wyszło – Prusy wo lały 
zachować neutralność27. W połowie 1706 r., jeszcze przed abdykacją Augusta II 
w Altranstäd, ale już po znaczących klęskach militarnych, Rosja zaczęła deklarować 
gotowość (bardzo warunkową) nie tylko do uznania Stanisława Leszczyńskiego, ale 
też do przekazania Prus Królewskich Fryderykowi I, byle tylko zyskać pokój i zacho-
wać zdobycze nad Bałtykiem. Bardziej co prawda chodziło w tych rozmowach o to, 
by Prusy zachowały neutralność, niż by uznać Stanisława. Pozostaje jednak faktem, 
że w kalkulacjach rosyjskich już od dłuższego czasu była obecna możliwość cesji 
Prus Królewskich na rzecz Brandenburgii – Prus, jak też scenariusze postępowania 
na wypadek abdykacji Augusta28.

Po abdykacji Augusta II mamy jednak świadectwa, które poświadczają jego 
szczególny, mało rygorystyczny stosunek do kwestii integralności ziem polskich. Oto 
wiosną 1707 r. Wettyn zaczął sondować możliwość pozyskania innej korony, wysu-
wając swe dość wątpliwe pretensje do Neapolu. Wysłany do króla szwedzkiego 
i przebywającego wówczas przy nim angielskiego posła Johna Churchilla lorda 
Marlborough hrabia Piotr Robert Taparelli Lagnasco miał „niby od siebie” wybadać 
stanowisko Karola XII w kwestii rozbioru Polski. W instrukcji znalazły się zna-
mienne słowa: „La Pologne est assez grande, pour en demembrer quelques’unes des 
provinces, dont elle est composée”29. Można by próbować bronić króla, twierdząc, iż 
zadaniem Lagnasco mogło być pociągnięcie za język Szwedów i Anglików, by wyzy-
skać ich niedyskrecje w dalszej grze politycznej. Jednakże kilka miesięcy później, 
zwabiony mirażem pozyskania hiszpańskich Niderlandów (Belgii), skarżąc się na 
„szaloną formę rządu polskiego”, August II pisał do swych reprezentantów w Hadze: 
„W wyborze między Polską a Belgią ani chwili namyślać się nie można”30.

Kolejny projekt, w którym szafowano ziemiami Rzeczypospolitej, pojawił się 
w początkach 1709 r. Berlin nie miał wówczas wątpliwości, że August II zdecyduje 
się rychło na powrót na tron polski. Wiedząc, że Wettyn obawia się rzucić wszystko 
na jedną szalę bez gwarancji pozostałych mocarstw, Prusy postanowiły przypomnieć, 
jekiej ceny oczekują za sojusz i poparcie. Z akcją tą związane jest ponownie nazwi-

27 Ibidem, s. 489–496; E. Hassinger, op.cit., s. 176–183. Wyprzedzając nieco kolejność zdarzeń, 
zwróćmy uwagę, że z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia w 1721 r.

28 Ibidem, s. 574–577.
29 K. Jarochowski, Dwór saski w trzechleciu po traktacie altransztadzkim w: idem, Rozprawy 

 historyczno-krytyczne, Poznań 1889, s. 18.
30 Ibidem, s. 20.
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sko Johanna Augusta Marschalla von Biebersteina, jak wiemy, człowieka nie po raz 
pierwszy używanego do specjalnych poruczeń w kontaktach z Augustem II. W stycz-
niu 1709 r. otrzymał on w tym celu specjalne instrukcje. To Bieberstein naszkicował 
plan, wedle którego okrojona Polska i Litwa miały przypaść Augustowi II, Infl anty 
jako odszkodowanie – Leszczyńskiemu, zaś Pomorze Gdańskie, Warmia i protek-
torat nad Kurlandią Prusom. Projekt skierowany był także przeciwko Szwecji. 
Przewidywał m.in. podział jej posiadłości w krajach niemieckich między Danię 
i Hanower. Rosji przypadłby tylko Petersburg. W porównaniu do wszystkich wcze-
śniejszych propozycji aneksyjnych czy rozbiorowych cel główny był niezmienny: 
połączenie w jedno pod berłem Hohenzollernów ziem nad brzegami Morza 
Bałtyckiego od Odry aż po Dźwinę. Opanowanie Gdańska, Elbląga i Kur landii było 
integralną częścią tego planu. W kwietniu 1709 r. przedstawiono go przebywającemu 
w Berlinie Flemmingowi. Saski minister, prowadzący z Prusakami rozmowy w spra-
wie sojuszu, projekt ów przyjął. Mógł tu oczywiście zadziałać mo ment zaskoczenia, 
bo zapiskę (bardzo lakoniczną i jakoby autorstwa samego króla Fry de ryka I) oka-
zano mu już w momencie odjazdu31. Zdaniem Jarochowskiego sam August II 
w pierwszym porywie miał odpowiedzieć, że pochwala ten plan i zgadza się na cesje 
ziem polskich. Wkrótce jednak, powołując się na zależność od woli cara, wymówił 
się od ustępstw. Zapytany w końcu czerwca 1709 r. przez Prusaków, czy byłby gotów 
ustąpić część Polski Leszczyńskiemu, odpowiedział odmownie, a kilka dni później 
za wystarczającą nagrodę dla Berlina za pomoc w dziele restytucji tronu uznał Elbląg. 
Wskazał też na Pomorze Szwedzkie jako najodpowiedniejszy przedmiot indemni-
zacji, czyli wynagrodzenia Prus. 

Tymczasem 15 lipca 1709 Fryderyk I Hohenzollern przystąpił do zaczepno-
-odpornego traktatu z Augustem II i królem duńskim Fryderykiem I. Traktat ten 
gwarantował Augustowi II pomoc w powrocie na tron polski. Prusom nie udało się 
jednak uzyskać w nim satysfakcjonujących obietnic nabytków terytorialnych32. 
W kilka dni po rosyjskim zwycięstwie pod Połtawą, które przyniosło Piotrowi I 
dominację w Rzeczypospolitej, August II podpisał traktat z Rosją i zrywając układ 
altransztadzki, wkroczył do Polski. 

Wówczas Saksonia zaczęła żądać od Prus ekwiwalentu dla Augusta II – przede 
wszystkim Krosna jako łącznika między ziemiami Wettynów a Polską. W reskryp-
cie dla Marschalla von Biebersteina saskie żądania uznano za nie do przyjęcia. 
Skutek tego był taki, że Prusy odstąpiły od dalszych rokowań z Saksonią i odtąd 
całą siłę skierowały na to, aby urobić cara i przy jego poparciu zyskać to, czego 
odmówił mu August II. Do stacjonującego w Toruniu Piotra I król pruski wysłał 
Marschalla von Biebersteina. Ten zaproponował m.in. sojusz, z klauzulą zawierającą 

31 E. Hassinger, op. cit., s. 224–225, 228–244; tekst projektu: J. G. Droysen, op. cit., Bd. IV, Th . 4, 
s. 285.

32 J. G. Droysen, op. cit., Bd. IV, Th . 4, s. 286; K. Jarochowski, Polityka saska i austriacka po 
traktacie altransztadzkim, w: idem, Opowiadania i studia historyczne, Poznań 1884, s. 177–179; tekst 
traktatu: Prussens Staatsverträge aus der Regierungszeit König Friedrichs I, hrsg. V. Loewe, Publicatio-
nen aus den preussischen Staatsarchiven, Bd. 92, Leipzig 1923, s. 108–110.
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gwarancję polskiego ustroju przeciwko absolutystycznym zapędom Augusta II. 
Wynagrodzeniem dla Prus miało być Pomorze i Kurlandia33. Fryderyk I zdawał 
sobie doskonale sprawę, kto od pewnego czasu jest stroną decydującą w kwestii 
polskiej. Nic więc dziwnego, że z kolejną propozycją rozbiorową skierował się ku 
Piotrowi I. Zażądał m.in. osobistego spotkania z carem, które odbyło się w Kwidzynie 
w końcu października 170934. Tam przedstawił swe maksymalne życzenia: Prusy 
Polskie (tj. Królewskie), Elbląg, Warmia, Żmudź, Kurlandia i Pomorze Szwedzkie 
(Zachodnie). Pozostawiono je jednak bez odpowiedzi. Dużą rolę w storpedowaniu 
tej inicjatywy odegrał Flemming. Przekonany, że Prusacy chcą porozumieć się 
z Piotrem I kosztem Polski, pracował nad poróżnieniem cara z królem pruskim. 
W październiku informował w konfi dencji posła hanowerskiego w Londynie 
Johanna Kaspera Bothmara, że pozorując udział w planowanym układzie, odkrył 
plany porozumienia prusko-rosyjskiego kosztem króla polskiego. Ale i Piotr I miał 
mało nadziei na ofensywny alians z Prusami, aby coś im obiecywać. Wszelkie wią-
żące obietnice odkładał na później. Ponieważ okazało się w końcu, że Fryderyk I 
rozważał tylko sojusz obronny – odpowiedziano mu, że plan jest „nicht practica-
bel”35. Jedyne, co udało się Prusom uzyskać, to zapis w rosyjskiej akcesji do traktatu 
sasko-duńsko-pruskiego z 15 lipca 1709, że Rosja postara się, by w przyszłym 
traktacie pokojowym przyznano Prusom na zawsze Elbląg36. 

Pukając do drzwi cara, którego po Połtawie uznali za decydenta w sprawach 
polskich, Prusacy nie zaniedbali równoczesnych zabiegów w Dreźnie. W początkach 
1710 r. Fryderyk I po raz kolejny odnowił swój „grosse dessein”. Pobudką był rozwój 
wypadków w Polsce – restauracja Augusta II, dopuszczenie do władzy wyłącznie 
„augustian”, widoki na przeprowadzenie pakietu reform usprawniających funkcjo-
nowanie Rzeczypospolitej, a zwłaszcza reform skarbowo-wojskowych. W jednym 
z reskryptów Fryderyk I uznał je za rzecz, która mogłaby mieć dla sąsiadów jak 
najgorsze konsekwencje37. W styczniu 1710 próbował jednak przekonać Augusta II, 
że ten nie musi się niczego obawiać w sprawie „Herrensreform”, o ile zgodzi się na 
„convenable Satisfaction” dla Prus w Prusach Królewskich i uzna ich pretensje do 
Kurlandii i Żmudzi. Miała być wówczas spisana wspólna punktacja, której paragraf 
5 dotyczył „grosse dessein und die partage”. W ciągu dalszych rokowań, prowadzo-
nych przez Marschalla von Biebersteina i Flemminga, okazało się jednak, że strona 
saska zaczęła wysuwać za strzeżenia i pruski plan dogadania się z Dreznem za ple-
cami Rosji spalił na panewce38. 

33 E. Hassinger, op. cit., s. 230–231.
34 K. Jarochowski, Polityka saska i austriacka po traktacie altransztadzkim, s. 182–183.
35 Tekst propozycji pruskiej: J. G. Droysen, op. cit., Bd. IV, Th . 4, s. 286–287; omawia go 

E. Hassinger, op. cit., s. 232–234; J. Feldmann, Polska a sprawa wschodnia 1709–1714, Kraków 1926, 
s. 13.

36 Preussens Staatsverträge..., s. 110.
37 „… ein Werck … so vor die Nachbarschaff t allerhand gefährliche Suiten haben könnte”, za: 

E. Hassinger, op. cit., s. 235.
38 Ibidem, s. 235–236; J.G. Droysen, op. cit., 287–288.
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Wówczas Fryderyk I zwrócił się jednocześnie do Augusta II i do cara. W lutym 
– marcu 1710 za pośrednictwem Marschalla von Biebersteina i Johana Georga 
Kayserlingka odnowił propozycję „grand dessein”. Plan z 10 marca 1710 r. różnił 
się od wcześniejszych tym, że czynił sprawę polską i reformę rządów warunkiem 
uspokojenia krajów północnych. W zamian za pomoc w zmianie formy rządu pol-
skiego przewidziano w nim dla Rosji część Litwy, dla Prus Pomorze Polskie, Żmudź 
i sukcesję w Kurlandii, dla Wettyna resztę, wraz z zapewnieniem sukcesji tronu 
w Polsce. Zgodę cesarza chciano uzyskać za cenę Spisza i gwarancji sukcesji hisz-
pańskiej, zgodę Stanów Generalnych (tj. Holandii) za cenę gwarancji Bariery i han-
dlu bałtyckiego. Gdańsk i Rygę proponowano pozostawić jako miasta wolne dla 
handlu. Dla przeprowadzenia planu miano użyć 60 tys. wojsk39. 

Pierwszy wypowiedział się na temat planu Flemming. Stwierdził, że wszystko 
zależy od Piotra I, i poprosił Marschalla o pismo dla saskiego posła przy carze 
przedstawiające ten projekt. Kilka tygodni później przyszła odpowiedź Piotra I 
zawierająca liczne argumenty przeciwko planowi i uznająca go za „ganz impracti-
cable Sache”. Reakcją na nią było pewne ograniczenie pruskich roszczeń do kory-
tarza łączącego Pomorze Zachodnie z Prusami i Infl ant dla Augusta II. Wkrótce 
wyszło na jaw, że Drezno gra na dwie strony. W maju 1710 r. Flemming poprosił 
Marschalla o pośrednictwo w przesłaniu korespondencji saskiej do Moskwy. Pod 
saską pieczęcią było jednak coś innego, niż deklarowano. Nie zważając na tajemnicę 
korespondencji, Fryderyk I przesłał Marschallowi rozkaz, aby ten otworzył kopertę 
i odpisał jej zawartość. Po rozwiązaniu szyfru okazało się, że Drezno chciało użyć 
posła pruskiego do działań antypruskich, a czyniąc Berlinowi nadzieje, w rzeczywi-
stości opierało się „grand dessein” i tegoż oczekiwało od cara. Obawiając się jednak 
przejścia Prusaków na stronę szwedzką, jeśliby stracili nadzieje na korzyści teryto-
rialne od Augusta II, Flemming prosił Piotra I, by nie dał im poznać swych rzeczy-
wistych intencji. Nie jest pewne, czy cała sprawa była z góry zainscenizowaną kome-
dią, czy też post factum próbowano ją jako taką przedstawić. W każdym razie po tym 
wypadku sprawa projektu upadła40. 

W drugiej połowie 1710 r. Prusy, niezrażone, jeszcze raz wysunęły wobec Rosji 
znane nam projekty: sprawę Elbląga i Kurlandii oraz korytarza w Prusach Królewskich 
jako cenę za pomoc wojskową w realizacji nowych planów Piotra I. Jednocześnie 
urabiano Augusta II, grożąc mu m.in. publikacją traktatu z Johannisburga z 1698 r. 
(o sprzedaniu Elbląga Brandenburgii za 150 tys. talarów bez wiedzy Rzeczypospolitej) 
i dając nadzieje na korytarz w Krośnie. Traktat zaproponowany Fryderykowi I przez 
cara szedł jednak nie po jego myśli: Polska pozostałaby krajem elekcyjnym pod pro-
tektoratem rosyjskim. Rosji przypadłyby znaczne ziemie na wschodzie, tj. wojewódz-
two mścisławskie i prawobrzeżna Ukraina. Kurlandia nie została w rosyjskiej pro-
pozycji nawet wspomniana, ale wobec małżeństwa jej władcy z bratanicą cara Anną 

39 Tekst: J. G. Droysen, op. cit., 288–290; wcześniej publikował go z błędną datą 1716 r. F. För-
ster: Friedrich Wilhelm I, König von Preußen, Bd. 1 Potsdam 1834, Bd. 2/3, Potsdam 1835/39, 
s. 114–115; omówienie E. Hassinger, op. cit., s. 236–237.

40 E. Hassinger, op. cit., s. 238–239.

I. Polityczne podłoże sprawy Lehmanna



22 

Iwanowną, można się było domyślać, że Piotr I rezerwował tę ziemię dla siebie. 
Tymczasem zmienił się układ sił międzynarodowych. Niebezpieczeństwo wznowie-
nia wojny szło nie od strony państw morskich, jak Berlin starał się przekonać cara, 
lecz od Turcji. W tych okolicznościach plany rozbiorowe należało do czasu odłożyć 
ad acta, a rozpoczęte rozmowy przeciągać, by zyskać na czasie41. Nie przeszkadzało 
to jednak Prusom wysuwać w latach 1711–1712 wobec Drezna czy Petersburga 
kolejnych roszczeń a to do Elbląga, a to ekspektatywy na Kurlandię. Sprzyjała temu 
komplikująca się sytuacja w Polsce, wzrost wpływów fakcji stanisławowskiej i rosnące 
zagrożenie od granicy tureckiej. W 1711 r. król pruski był przekonany, że 
Rzeczpospolita musi za wszelką cenę zawrzeć pokój i w związku z tym może być 
skłonna do ustępstw wobec żądań pruskich. Jednak zaangażowanie się Fryderyka I 
w wojnę o sukcesję hiszpańską na Zachodzie, a następnie jego choroba i śmierć 
25 lutego 1713 na pewien czas ograniczyły aktywność pruską w Polsce42.

Po raz kolejny sprawa rozbioru Rzeczypospolitej stała się tematem rozmów 
dyplomatycznych w 1715 r. Po traktatach w Utrechcie (1713) i Rastatt (1714) nastą-
piła pacyfi kacja Europy Zachodniej, co przyczyniło się do skupienia zainteresowania 
potencji europejskich na działaniach w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenia 
koalicji antyszwedzkiej. Ważną rolę w rachubach politycznych miały odegrać Prusy, 
które stosowały do tej pory taktykę wyczekiwania i nieangażowania się w wojnę 
północną. Sekwestr Szczecina w 1713 r. stanowił tu wyjątek, zmuszając przy tym 
Berlin do aktywniejszego włączenia się w działania tak dyplomatyczne, jak i wojenne, 
Szwecja nie chciała bowiem zgodzić się na uznanie status quo. Prusy musiały poszu-
kać sojuszników, którzy w razie szwedzkiego ataku mogliby udzielić im konkretnej 
pomocy: w grę wchodziły w zasadzie tylko Dania i Saksonia. Tymczasem sytuacja 
króla polskiego także nie była łatwa. Rządzone przezeń kraje były zniszczone wie-
loletnią wojną, zarazami, nieurodzajem, skarb był pusty, a Polskę nękały stale kon-
fl ikty wewnętrzne (walki między zwolennikami Wettyna i Leszczyńskiego, ciągłe 
oskarżenia króla o próbę wprowadzania absolutyzmu, rywalizacja szlachty z hetma-
nami, w końcu konfederacja tarnogrodzka). Na to nakładała się groźba ponownej 
inwazji szwedzkiej43. Tymczasem August II myślał o wzmocnieniu swej pozycji 
w Polsce i zmianie formy rządów44. By przeprowadzić jakiekolwiek zmiany, ale też 
by zabezpieczyć swe panowanie, król polski musiał rozejrzeć się za sojusznikiem. 
Nieprzychylne stanowisko Rosji, spod której wpływów od kilku lat starał się wyzwo-
lić, było znane. Pomyślano więc o Prusach jako potencjalnym sojuszniku. Wśród 
motywów do zainicjowania rozmów pewną rolę mogły też odegrać rachuby na roze-
rwanie rysującego się zbliżenia prusko-rosyjskiego i kontaktów dworu berlińskiego 

41 Ibidem, s. 242–250; J. Feldmann, Polska a sprawa wschodnia..., s. 20–31.
42 E. Hassinger, op. cit., s. 250, 262–264 i 275–276; J. A. Gierowski, Polityka pruska wobec 

Rzeczypospolitej po traktacie utrechckim, w: idem, W cieniu Ligi Północnej, Warszawa 1971, s. 124.
43 J. A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością, Wrocław 1953, s. 166–171; 

idem, Polityka pruska..., s. 125–126; J. Feldmann, Geneza konfederacji tarnogrodzkiej, „Kwartalnik 
Historyczny”, 42, 1928, s. 499–503.

44 J. Feldmann, Geneza..., s. 494–498; J. Staszewski, Pomysły reformatorskie czasów Augusta II, 
„Kwartalnik Historyczny”, 82, 1975, 4, s. 750–757.
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z opozycją w Polsce45. Negocjacje dotyczące ewentualnego sojuszu z Berlinem 
w 1714 r. zapoczątkował Flemming. Nawiązując do rozmów z 1710 r., miał zasu-
gerować, iż król polski może pomóc Prusom w uzyskaniu Kurlandii – pamiętajmy 
– okupowanej de facto od 1711 r. przez Rosję, w zamian za pomoc w odparciu spo-
dziewanej agresji szwedzkiej. Saksonia oczekiwała także od Prus przekazania jej 
regionu krośnieńskiego i poparcia działań Augusta II na rzecz sukcesji w Polsce. 
Berlin wyraził gotowość nawiązania rokowań na podstawie planu rozbiorowego 
z 1710 r., dając tym samym do zrozumienia, że oczekuje jako ceny za pomoc znacz-
nie większych korzyści terytorialnych. Strona saska nie podjęła wówczas tego 
tematu46. 3 lutego 1715 r. doszło jedynie do podpisania traktatu egzekucyjnego, 
w którym Prusy zobowiązały się bronić drogi do Polski w razie szwedzkiego ataku 
z terenów Pomorza Zachodniego, ale już nie w razie przeniesienia teatru działań na 
ziemie Rzeczypospolitej czy Saksonii47. 

W połowie 1715 r. komplikująca się sytuacja wewnętrzna (wybuch konfederacji 
tarnogrodzkiej) i międzynarodowa Rzeczypospolitej (zwłaszcza informacje o zbro-
jeniach szwedzkich i groźbie wznowienia wojny) skłoniły Femminga do ponownego 
podjęcia rokowań z Berlinem, by ten udzielił Saksonii pomocy wojskowej. Zbiegło 
się to z wypowiedzeniem przez Prusy wojny Szwecji (11 V 1715). Saski minister 
rzucił wówczas pomysł nawiązania ściślejszej współpracy obu dworów. Ta deklaracja 
skłoniła Prusy do przedstawienia w formie projektu traktatu planu opanowania 
sytuacji w Rzeczypospolitej, tak by polską szlachtę „zum raison zu bringen”, wpro-
wadzenia w Polsce dziedziczności tronu i rządów absolutnych. Ceną, jaką zapłaciłby 
August II za pomoc, miało być oddanie Prusom Prus Królewskich z Elblągiem, 
Warmii, Żmudzi i Kurlandii. W zamian Wettyn miał otrzymać „korytarz” łączący 
Saksonię i Polskę, a nawet Infl anty (jako wynagrodzenie za wyjątkowo szeroki „kory-
tarz” dla Prus w formie Pomorza Gdańskiego)48. Projekt został przez Flemminga 
gruntownie skrytykowany. W zasadzie zainteresowała go jedynie możliwość uzyska-
nia ograniczonej pomocy wojskowej Prus (z gwarancją niewchodzenia do żadnej 
z twierdz) w celu pokonania polskich zwolenników króla szwedzkiego i Leszczyńskiego 
– głównej przeszkody do stabilizacji stosunków wewnętrznych. Nie odrzucając bez-
pośrednio idei rozbioru, przedstawił on tyle zastrzeżeń do projektu, że de facto prze-
kreślały one możliwość doprowadzenia do podpisania traktatu. Stanowczo sprzeci-
wił się przyznaniu Fryderykowi Wilhelmowi I Prus Królewskich z Gdańskiem, 
proponując najwyżej viam regiam. Wysunął też fantastyczny i – jak sądzimy – mający 
sprowadzić negocjacje rozbiorowe na manowce bez otwartego ich zrywania pomysł 
przyznania Litwy jednemu z książąt spokrewnionych z Habsburgami lub Wielkim 

45 J. A. Gierowski, Traktat przyjaźni Poski z Francją w 1714 r., Warszawa 1965 s. 173; J. Sta-
szewski, Emigracja polska w Prusach Książęcych. Przyczynek do historii stronnictwa pruskiego w Polsce 
w XVIII wieku, „Wiek Oświecenia”, 9, 1993, s. 84, przedruk w idem, „Jak Polskę przemienić...”, s. 153.

46 J. A. Gierowski, Traktat przyjaźni..., s. 173–174; idem, Pruski projekt..., s. 756; powtórzone 
w: idem, Polityka pruska..., s. 128–129. 

47 Preussens Staatsverträge aus der Regierungszeit König Friedrich Wilhelms I, hrsg. V. Loewe, 
Publicationen aus den K. Preussischen Staatsarchiven, Bd. 87, Leipzig 1913, s. 84–90.

48 J. A. Gierowski, Pruski projekt..., s. 758–760.
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Mistrzom Zakonu Krzyżackiego (których siedziba znajdowała się w Wirtembergii). 
W zamian miano jakoby uzyskać poparcie cesarza dla rozbioru49. Odpowiedź Prus 
na niemal wszystkie kontrpropozycje Flemminga była odmowna. Za minimum 
uznały one przyznanie im Elbląga, Warmii i Pomorza z Malborkiem. Szczególnie 
poruszył Berlin pomysł dotyczący Litwy, który uznano nie tylko za absurdalny, ale 
wręcz niebezpieczny dla Prus. Rozmów na temat pruskiej pomocy w przeprowa-
dzaniu zamachu stanu w Polsce nie kontynuowano, podpisując jedynie w czerwcu 
1715 r. układ o współpracy wojskowej50. 

Informacje o berlińskich rozmowach i planie rozbiorowym dostały się jednak 
do wiadomości publicznej w Polsce. Po kraju zaczęło krążyć m.in. pismo ulotne 
oskarżające Flemminga o frymarczenie ziemiami Rzeczypospolitej:

„W Berlinie jarmark słychać w krytym gabinecie,
A wy, biedni Polacy, nic o tym nie wiecie […]
Że tak Prusak z Flemmingiem czułym jest faktorem,
Bo też tego nadgroda za prace nie mija.
Elbląg weźmie ze wszytkim i przy tym Warmija
W ręce jego powinna potem być oddana.
Takie powiózł towary pan Flemming od pana”51.
Insynuacje, że król pragnie za pośrednictwem Prus i za cenę Prus Królewskich 

z Elblągiem zawrzeć partykularny pokój ze Szwecją, w marcu – kwietniu 1715 roku 
rozsiewał także carski rezydent przy hetmanie wielkim koronnym Adamie Mikołaju 
Sieniawskim Aleksiej Iwanowicz Daszkow52. Ówczesna wewnętrzna koresponden-
cja Flemminga z jego najbliższym współpracownikiem Ernstem Christophem 
Manteuffl  em daje jednak świadectwo zdecydowanie negatywnego stanowiska pierw-
szego ministra saskiego kierującego polityką saską i polską wobec pomysłów rozbioru 
Rzeczypospolitej. W sierpniu 1715 r., po zapoznaniu się z pismem ulotnym zawie-
rającym rzekomy drezdeński projekt rozbiorowy, w mocnych słowach potępił on 
autorów podobnych pomysłów: „Je regarde ces sortes des raisonneurs comme de la 
canaille”53. 

Wydaje się, że nawet wypływające z Drezna sugestie, iż możliwe jest przyznanie 
Prusom Kurlandii, należy traktować raczej jako „przynęty saskie” niż rzeczywiste 
propozycje, zwłaszcza że najpóźniej w 1715 r. pojawiły się pomysły osadzenia w tym 
księstwie królewicza Fryderyka Augusta bądź wettyńskiego krewniaka księcia Jana 
Adolfa Sachsen-Weißenfels. W 1716 r., gdy w Wiedniu i Petersburgu zaczęły krą-
żyć pogłoski na temat tajnego traktatu Prus z Augustem II, Berlin starał się już 
wyraźnie zatrzeć ślady projektu rozbiorowego, a zwłaszcza swej inicjatywy w tej 
kwestii. W Europie panowało jednak przekonanie, że Fryderyk Wilhelm I myśli 

49 Ibidem, 760–761.
50 Ibidem, s. 761.
51 Jarmark berliński prawdziwy opisany, w: Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740. Wybór 

źródeł, wyd. J.A. Gierowski, Wrocław 1955, s. 180–181.
52 J. A. Gierowski, Traktat przyjaźni...., s. 211–212
53 Idem, Pruski projekt..., s. 762.
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jedynie o powiększeniu własnego państwa. Kontakty z carem chciano w Berlinie 
sprowadzić na tory współpracy, by „König von Polen als Souverain nicht zu gros 
bleibe”54. 

W kolejnych latach (1717–1720) Prusy nie traciły z pola widzenia aneksji czę-
ści terytorium Rzeczypospolitej, choć roszczenia nie były wysuwane w tak spekta-
kularny sposób jak w 1710 czy 1715 r. Okres względnego wzmocnienia pozycji 
Augusta II tak w kraju (po pacyfi kacji na sejmie niemym, potwierdzonej jeszcze 
uchwałami sejmu 1718 r.), jak i za granicą (zawarcie w 1719 r. traktatu wiedeńskiego 
z Austrią i Anglią – Hanowerem) nie stworzył Prusom sprzyjającej okazji, by wystę-
pować otwarcie z planami rozbiorowymi. W czasie rokowań alandzkich w 1718 r. 
próbowano jednak wysuwać pewne sygnały w tej sprawie. Podjęto także próbę zdo-
bycia Kurlandii, zawierając w 1718 r. potajemny traktat małżeński z Piotrem I, na 
mocy którego bratanica cara Anna Iwanowna, wdowa po księciu kurlandzkim 
Fryderyku Wilhelmie, miała wyjść za krewniaka króla pruskiego Fryderyka Wilhelma 
margrabiego Brandenburg – Schwedt. W początkach 1719 r. informacje o tym trak-
tacie, którego Piotr I najprawdopodobniej nie miał zamiaru dotrzymać, wywołały 
wzburzenie w Rzeczypospolitej i stanowcze „remonstracje” króla i senatu wobec cara 
i króla pruskiego55. W 1719 r. w czasie rokowań berlińskich z Anglią – Hanowerem 
(ówczesnym sojusznikiem Saksonii) Prusy zażądały jednak od Anglii, aby ta wymo-
gła na stronie polskiej odwołanie wspomnianych „remonstracji”, w których podwa-
żono m.in. suwerenną władzę króla pruskiego. Życzono sobie też, jako warunku 
przystąpienia do tworzonej przez Anglię – Hanower koalicji antyrosyjskiej, scedo-
wania na Prusy suwerennej władzy w stosunku do ziem, które należały do nich jako 
zastaw bądź lenno, tj. Elbląga, Drahimia, Lęborka i Bytowa. Reakcją były stanowcze 
protesty saskie. Dostrzegając groźbę marginalizacji Drezna w czasie rokowań pru-
sko-angielskich oraz by rozerwać rysujące się zbliżenie prusko-rosyjskie, Flemming 
wysunął wówczas pomysł omamienia i oszukania Berlina wizją scedowania na jego 
rzecz Kurlandii. Starania te nie przyniosły jednak efektów56. Prusy nie tylko nie 
przystąpiły do koalicji antyrosyjskiej, ale od drugiej połowy 1719 r. zaczęły coraz 
bardziej zacieśniać współpracę z Rosją w sprawach polskich. Owocem tego stało się 
zarówno wspólne doprowadzenie do zerwania sejmu 1719–1720 r., jak też podpi-
sanie 17 lutego 1720 r. deklaracji poczdamskiej o współpracy w kwestii niedopusz-
czenia do umocnienia pozycji Rzeczypospolitej i jej króla na arenie międzynarodo-
wej (tj. niedopuszczenia do ratyfi kacji traktatu wiedeńskiego), uniemożliwienia 
wzmocnienia polskiej armii ani jakiejkolwiek zmiany ustroju polskiego, a zwłaszcza 
wprowadzenia dziedziczności tronu w linii wettyńskiej57. Warto jeszcze wspomnieć, 

54 Ibidem, s. 765–766; J.A. Gierowski, Traktat przyjaźni..., s. 200.
55 U. Kosińska, Sejm 1719–1720 a sprawa ratyfi kacji traktatu wiedeńskiego, Warszawa 2003, 

s. 28–29, 31–32, 81, 95.
56 Ibidem, s. 114–115 i 124–131, 139.
57 Preußens Staatsverträge..., t. 87, s. 243–247, G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 2, s. 296; genezę 

układu przedstawił L. A. Nikiforov, Vnešnââ politika Rossii w poslednie gody severnoj vojny, Ništadskij 
mir, Moskva 1959, s. 86–92 i 101–119; o współpracy rosyjsko-pruskiej na gruncie polskim zob. 
K. Jarochowski, Próba emancypacyjna polityki augustowej i intryga Possadowskiego, rezydenta  pruskiego 
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że mamy wzmianki z drugiej połowy 1720 r., mówiące, iż Prusy nadal próbowały 
grać na dwa fronty, wysuwając tym razem wobec Anglii rozliczne roszczenia tery-
torialne, m.in. wobec Prus Królewskich, Warmii i Elbląga, jako warunek odstąpienia 
od Rosji58.

Zanim przystąpimy do ustalania przebiegu wydarzeń związanych z kolejnym 
planem rozbiorowym, nazwanym później aferą Lehmanna, musimy jeszcze przyj-
rzeć się stosunkom polsko-sasko-prusko-rosyjskim po nieudanej próbie emancypa-
cyjnej Augusta II z lat 1718–1720. Dwa sejmy, wspomniany już zimowy 1719–1720 
i jesienny 1720 r., zostały zniszczone przez opozycję hetmańską przy czynnym 
udziale dyplomacji rosyjskiej i pruskiej. Ten ostatni rozszedł się, nie rozpocząwszy 
nawet formalnych obrad. Fiaskiem zakończyły się próby stworzenia na podstawie 
aliansu wiedeńskiego z 5 stycznia 1719 r. ligi antyrosyjskiej czy doprowadzenia do 
separatystycznego (przy pomocy Anglii – Hanoweru) pokoju ze Szwecją59. Król 
polski poczuł się zmuszony do podjęcia próby poprawy stosunków z Rosją. Było 
to tym istotniejsze, że bez zgody Piotra I niemożliwe było przystąpienie 
Rzeczypospolitej do wznowionych w Nystadt rosyjsko-szwedzkich rokowań poko-
jowych, a tym samym traktatowe zakończenie wojny północnej. Brak pokoju ze 
Szwecją pogłębiłby tylko izolację Augusta II i dominację rosyjską. Już w połowie 
1720 r. przebywający w Petersburgu wojewoda mazowiecki Stanisław Chomętowski 
przedstawił Piotrowi I ofertę Augusta II odnowienia aliansu narewskiego z 1704 r., 
który – zdaniem strony polskiej – nie był przez Rosję przestrzegany. Strona rosyj-
ska nie potraktowała tego jako poważnej propozycji i Chomętowski wrócił do Polski, 
nie uzyskawszy satysfakcjonujących odpowiedzi na żaden z istotnych punktów swej 
instrukcji. Z drugiej strony jednak przybył do kraju pod wielkim wrażeniem potęgi 
cara i omamiony jego zapewnieniami, że porozumienie i nowy układ z królem pol-
skim są możliwe60. W końcu 1720 r. jeszcze mówiono o możliwości rozpoczęcia 
przez koalicję antyrosyjską działań wojennych na wiosnę przyszłego roku, jeszcze 
wspominano czasami o traktacie wiedeńskim, August II nie decydował się na odda-
nie kontroli nad najlepszą częścią polskiej armii (tzw. autoramentem cudzoziem-
skim) hetmanom, ale sytuacja europejska szybko się zmieniała i wszystko zmierzało 
ku ostatecznemu wygaszeniu wojny północnej. Jej miejsce zajął rozpalający się coraz 
większym płomieniem „Reliogionstreit” w Rzeszy. Niedawni sojusznicy z aliansu 
wiedeńskiego: cesarz i elektor hanowerski stanęli przeciwko sobie. Możliwość 

w Warszawie roku 1720, w: idem, Nowe opowiadania i studya historyczne, s. 349–373; U. Kosińska, 
Sejm 1719–1720..., s.147–148, 240–246.

58 J.G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 4, s. 305.
59 U. Kosińska, Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r., „Kwartalnik Historyczny”, 111, 2004, 1, 

s. 39–67; eadem, Rokowania Augusta II ze Szwecją w latach 1719–20, „Kwartalnik Historyczny”, 111, 
2004, 3, s. 23–44.

60 J. F. Chance, George I and the Northern War. Th e Study of Britisch – Hannoverian Policy in the 
North of Europe in the Years 1709–1721, London 1909, s. 439; K. Jarochowski, Piotr I i August II 
w trzechleciu po sejmie niemym w: idem, Rozprawy historyczno-krytyczne, Poznań 1889, s. 107–123; 
U. Kosińska, Stanowisko Rosji wobec rokowań Augusta II ze Szwecją w 1720 r., „Kwartalnik Histo-
ryczny”, 112, 2005, 4, s. 31–45; eadem, Rosja wobec sejmu jesiennego..., s. 63.
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 poparcia przez nich emancypacyjnych działań Augusta II stawała się coraz bardziej 
iluzoryczna61. 

Po upadku sejmu 1720 r. August II, widząc fi asko swych dotychczasowych pla-
nów, zaczął okazywać coraz większą skłonność do porozumienia się z carem. 
Angielski poseł przy Auguście II James Scott donosił o zaniepokojeniu króla pol-
skiego rozwojem sytuacji i jego chęci porozumienia się z carem. Co ciekawe, scena-
riusz ten został przewidziany i sprowokowany przez Rosję. Jeszcze przed rozejściem 
się sejmu jesiennego 1720 r. poseł Dołgoruki przewidywał, że po jego fi asku król 
polski będzie zmuszony szukać za wszelką cenę carskiej przyjaźni. Rzeczywiście już 
1 listopada zjawili się u niego Flemming ze Stanisławem Poniatowskim z ofertą 
porozumienia62. W końcu 1720 r. Flemming przygotował pisemną propozycję ugody, 
która miała usunąć obiekcje, jakie car żywił wobec traktatu wiedeńskiego z 1719 r. 
i skłonić go, by sam przystąpił do układu. Zapewniał przy tym, że Rosja nie zosta-
nie w żaden sposób wciągnięta w spory religijne w Rzeszy. Zarazem poprzez aluzje 
i sugestie starał się utrzymywać stronę rosyjską w przekonaniu o stałym zagrożeniu 
płynącym ze strony koalicji wiedeńskiej i groźbie najazdu na Rosję, jeśli ta nie wej-
dzie w układy. W końcu grudnia do Petersburga został wysłany z polskimi propo-
zycjami syn dotychczasowego ambasadora carskiego w Polsce, książę Siergiej 
Dołgoruki63. Odpowiedzi cara z 2 lutego 1721 r. były bardzo oględne. Stwierdził 
on, że ma już traktat sojuszniczy z Rzecząpospolitą i nie potrzebuje nowego. 
Tymczasem jednak Dołgoruki długo nie wracał z Petersburga. Nie było informacji, 
co się tam dzieje, bo jeszcze jesienią 1720 r., tuż po wyjeździe Chomętowskiego, 
Piotr I zażądał od Augusta II odwołania sekretarza poselstwa Martina Frensdorff a64. 
Rozmowy na temat nowego przedstawiciela sasko-polskiego jeszcze trwały. W kwiet-
niu 1721 r. August II zdecydował o wysłaniu do Rosji w randze radcy poselstwa 
Jeana Le Forta, z zadaniem promowania nowego aliansu polsko-rosyjskiego oraz 
doprowadzenia do włączenia go jako przedstawiciela króla polskiego do rokowań 
nysztadzkich65. W Polsce nie było wówczas rosyjskiego posła, jedynie sekretarz 
poselstwa Piotr Gołębiowski, czyli przedstawiciel niskiej rangi. Nowy poseł rosyjski 
pojawił się w Polsce dopiero w drugiej połowie roku, już po zawarciu przez Rosję 
traktatu nysztadzkiego ze Szwecją. Był to Siergiej Dołgoruki, który powrócił do 
Polski z obietnicą, że car nie dopuści do wykluczenia Rzeczypospolitej z traktatu 

61 J. F. Chance, op. cit., s. 444–472; M. Braubach, Prinz Eugen von Savoyen, Wien 1965, Bd. 4, 
s. 97– 99; M. Naumann, Österreich, England und das Reich 1719–1732, „Neue Deutsche Forschun-
gen” 88, Abt. Neuere Geschichte 3, Berlin 1936, 43–58.

62 J. F. Chance, op. cit., s. 440; Dołgoruki pisał: „[August II] prinužden budet vsemi merami 
iskat’ s Vašym Veličestvom vozobnovleniâ družby”, za: U. Kosińska, Rosja wobec sejmu..., s. 63, 
p. 106.

63 Dołgoruki przybył do Petersburga 8/19 I 1721 r., N.N. Bantyš-Kamenskij, Obzor vnešnih 
snošenij Rossii, Moskva 1897, t. 3, s. 220.

64 U. Kosińska, Sejm 1719–1720..., s. 149–150.
65 Le Fort w maju dotarł do Rygi, gdzie przebywał wówczas Piotr I wraz z całym dworem; do 

Sankt Petersburga zjechał dopiero w końcu września 1721, a 4 października odbyła się jego audien-
cja powitalna, SIRIO 3, s. 334–335; J. F. Chance, op. cit., s. 471.

I. Polityczne podłoże sprawy Lehmanna



28 

pokojowego ze Szwecją. Postulaty Augusta II, by włączyć jego przedstawicieli do 
rokowań, i propozycja odnowy sojuszu zostały jednak odrzucone. Piotr I nie chciał 
mieć na miejscu rokowań żadnych obcych przedstawicieli, mediatorów ani nawet 
obserwatorów66.

Stosunki sasko-polsko-pruskie także nie układały się dobrze. Od lat trwała mię-
dzy Prusami a Saksonią rywalizacja o dominację w Rzeszy Niemieckiej. Unia pol-
sko-saska naruszyła układ sił między Saksonią a Brandenburgią zarówno pod wzglę-
dem politycznym, jak i gospodarczym. Mimo zachowywania pozorów poprawnych 
relacji sąsiedzkich Prusy patrzyły na politykę Saksonii podejrzliwie, stosunki były 
napięte, zaś kierownika saskiej polityki Flemminga nazywano w Berlinie „Schelm” 
(łotr). W ostatnich latach wojny północnej między obydwoma państwami co kilka 
miesięcy dochodziło do dyplomatycznych napięć (sprawa Klementa z 1718 r., Vossa 
z 1719, Possadowskiego z 1720 r.), odwoływania lub wydalania przedstawicieli dyplo-
matycznych, a następnie przywracania stosunków w atmosferze pozorowanej przy-
jaźni. W kwestiach ekonomicznych przez wiele lat trwała między Brandenburgią 
a Saksonią wojna handlowa, która w 1721 r. osiągnęła punkt krytyczny, a załago-
dzona została dopiero w 1728 r. Przedłużanie konfl iktu z Saksonią wiązało się z pru-
skimi pretensjami wobec Rzeczypospolitej. Dotyczyły one zarówno wspominanych 
już wczesniej pretensji terytorialnych do Elbląga, Warmii, Drahimia, Lęborka, 
Bytowa, Kurlandii, „korytarza” czy nawet całych Prus Królewskich, jak i tytułu kró-
lewskiego dla władcy Prus czy nielegalnych werbunków na pograniczu67. Co prawda 
w początkach 1721 r. mówiło się w dyplomatycznych kuluarach o możliwości „rekon-
cyliacji” sasko-polsko-pruskiej, ale np. angielscy ministrowie byli dość ostrożni w oce-
nie szans na porozumienie, zważywszy na stan wzajemnych stosunków i osobiste 
animozje między władcami i ich ministrami. Angielski poseł w Berlinie Charles 
Withworth twierdził np., że dwór polski nie może uczynić ani kroku, by nie być 
winnym w oczach króla pruskiego, ale też król pruski ma zbyt małe wpływy w Polsce, 
by mógł coś zdziałać przeciwko Flemmingowi. Anglicy byli też przekonani, że król 
pruski będzie gotów wejść w układy z Polską tylko pod warunkiem cesji terytorial-
nych, tj. oddania mu Kurlandii68.

Podsumujmy stan stosunków sasko-polsko-pruskich w pierwszych dwudziestu 
latach XVIII w. Należy zauważyć, że Berlin od lat prowadził wobec Polski i jej króla 
podwójną politykę. Z jednej strony nie uchylał się od rokowań z Augustem II, dekla-
rując mu swą pomoc w walce czy to z wrogami zewnętrznymi, czy to z opozycją 

66 J.F. Chance, op. cit., s. 478; L. A. Nikiforov,  op. cit.
67 G. Schmoller, Studien über die wirtschaftlische Politik Friedrichs des Großen und Preußens 

überhaupt von 1680 bis 1786, „Jahrbuch fur Gesetzgebung, Wervaltung und Volkswirtschaft im 
Deutschen Reich”, Bd. 10, 1886, Hf. 2, s. 31–64; Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 2, s. 229–247; U. Kosińska, 
Sejm 1719–1720..., s. 115–120, 139, 240–246; J. Staszewski, Die polnisch-sächsische Union und die 
Hohenzollernmonarchie 1697–1763, „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands”, 
Bd. 30, 1981, s. 32.

68 W kwietniu 1721 James Scott donosił, że Flemming i pruski poseł w Warszawie Kurt 
Christoph von Schwerin mówili mu o konieczności rekoncyliacji między Polską a Prusami i za-
pewniali o szczerości wzajemnych intencji, J.F. Chance, op. cit., s. 471–472.
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w kraju, ale w zamian natrętnie zgłaszając żądania ekwiwalentów terytorialnych. 
Gdy jednak próbowano w negocjacjach przechodzić do konkretnych zobowiązań, 
dyplomaci pruscy konsekwentnie i skutecznie stosowali taktykę czekania, mnożenia 
trudności proceduralnych, spychania rozmów na boczne tory, wymawiając się bra-
kiem odpowiednich instrukcji i informacji. Z drugiej strony Berlin starał się sondo-
wać zamiary Wettyna i demaskować niebezbieczne dla siebie „absolutystyczne”, 
„wrogie polskim wolnościom”, „rozbiorowe” ambicje króla polskiego przed carem, 
cesarzem czy Polakami. Ta misterna gra dyplomatyczna toczyła się przez całe pano-
wanie Fryderyka I i Fryderyka Wilhelma I. Choć za ich życia nie przyniosła wymier-
nych korzyści (tj. zdobyczy terytorialnych czy uznania przez Rzeczpospolitą tytułu 
króla Prus), jednak ułatwiała kompromitację polityki Wettyna w Polsce i na arenie 
europejskiej69. 

Ze względu na interesy w Polsce pierwszoplanowe znaczenie miały dla Fryderyka 
Wilhelma I stosunki z Rosjanami. Relacje Berlina i Petersburga nie układały się 
jednak harmonijnie. Prusy wyraźnie dążyły do rozszerzenia własnego terytorium 
kosztem Rzeczypospolitej i starały się przeciwdziałać utwierdzeniu panowania ro syj-
skiego w Kurlandii, do której rościły sobie pretensje co najmniej od początku 
XVIII w.70 Odrębnie prowadzono prace nad utworzeniem własnej pruskiej sieci 
wpływów w Polsce. Najpóźniej od Połtawy decydujący głos w tych kwestiach miała 
jednak Rosja. Była ona w zasadzie przeciwna rozbiorowi, chcąc zachować Polskę 
tylko dla siebie. Osamotnienie Piotra I na arenie międzynarodowej, obawa, że w tar-
gających Europą w pierwszych dziesięcioleciach XVIII w. konfl iktach międzynaro-
dowych Prusy przyłączą się do wrogów Rosji (czy to Szwecji, czy później koalicji 
antyrosyjskiej pod wodzą Anglii), sprawiały jednak, że Rosja musiała pójść na pewne 
ustępstwa wobec aspiracji pruskich. Ostatnie badania dowodzą, że Rosjanie już 
w pierwszych latach XVIII w. sformułowali wobec Prusaków zasadę, która stać się 
miała priorytetem wspólnej polityki jednych i drugich wobec Rzeczypospolitej – 
konieczność utrzymania ustroju republikańskiego, słabości państwa i absolutna nie-
zgoda na jakiekolwiek wzmocnienie władzy królewskiej. Rosyjskie cele zbiegły się 
więc z pruską linią polityczną wyznaczoną przez Wielkiego Elektora w jego testa-
mencie politycznym z 1667 r.71 Ofi cjalnego zapisu ta zasada „polskiej polityki nega-
tywnej” doczekała się dopiero w rosyjsko-pruskiej deklaracji z Poczdamu z 1720 r. 
Jej reguły zaczęto jednak wcielać w życie znacznie wcześniej, a podstawowy zestaw 
środków i metod opracowano w latach 1718–1720, gdy wzmocniwszy swą pozycję 
w Rzeczypospolitej, August II próbował włączyć ją do antyrosyjskiego sojuszu pod 
egidą Anglii – Hanoweru. Okazało się wówczas, że między Prusami a Rosją istnieje 
nie tylko zgodność co do celów negatywnych w Polsce, ale też gotowość do realnej 
współpracy w tej kwestii. „Negative Polenpolitik” na wiele lat stała się wyznaczni-

69 J. A. Gierowski, Europa wobec unii polsko – saskiej..., s. 61.
70 T. Schiemann, Eine Episode aus der Geschichte der preußisch-russischen Heiratspläne, „Historische 

Zeitschriff t”, Neue Folge 32 (68) 1892, s. 428–440; K. Strohm, Die Kurländische Frage (1700–1763). 
Eine Studie zur Mächtepolitik im Ançien Régime, Berlin 1999, dissertation.de

71 J. Burdowicz-Nowicki, op. cit., s. 280–281.
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kiem wzajemnych stosunków rosyjsko-pruskich w kwestii polskiej. Zniszczenie sejmu 
jesiennego 1720 r. pokazało te same mechanizmy, choć współpraca nie zawsze była 
harmonijna. Prusy próbowały m.in. forsować działania zmierzające do eskalacji napięć 
wewnętrznych w Rzeczypospolitej, najprawdopodobniej z zamiarem doprowadzenia 
do wybuchu antykrólewskiej konfederacji, by następnie pod pozorem troski o sta-
bilność ustroju Rzeczypospolitej wykorzystać zamieszki do pozyskania pożądanych 
nabytków terytorialnych jej kosztem. Strona rosyjska przyjmowała te propozycje 
z rezerwą, uważając wywoływanie jakichkolwiek niepokojów w Polsce za sprzeczne 
ze swą racją stanu. Korzystała natomiast ze wsparcia pruskich dyplomatów i z pru-
skich pieniędzy, by niszczyć sejmy72. 

Współpraca rosyjsko-pruska nie dotyczyła jednak stosunków z innymi pań-
stwami, tu każda ze stron starała się realizować własne, niekiedy sprzeczne ze sobą 
cele. Bezskuteczne np. okazały się starania Fryderyka Wilhelma I, by włączyć pru-
skiego przedstawiciela do szwedzko-rosyjskich rokowań pokojowych w Nystadt. 
Zarazem Hohenzollern z wielką uwagą obserwował stan stosunków sasko-rosyjskich 
i wszelkie saskie oraz polskie inicjatywy, które mogłyby doprowadzić do zbliżenia 
Augusta II z Piotrem I i zmarginalizowania roli Berlina. Stąd zaniepokojenie pro-
pozycjami odnowienia sojuszu polsko-rosyjskiego czy niezgoda na pojawiające się 
już w 1721 r. pomysły ożenku Maurycego Saskiego (nieślubnego, ale naturalizowa-
nego syna Augusta II i Aurory von Königsmarck) z kurlandzką wdową Anną 
Iwanowną73. Rozpatrując postępowanie Berlina i Petersburga w sprawie Lehmanna, 
nie można zapominać o tych faktach.

Podsumowując, można stwierdzić, że jeszcze przed 1721 r. istniała w polityce 
pruskiej stała tendencja do wysuwania wobec Rzeczypospolitej roszczeń terytorial-
nych. Polityka ta była niewątpliwie zgodna z pruską racją stanu, która wymagała, by 
połączyć ziemie leżące nad Bałtykiem od Odry aż po Dźwinę. Kolejnym etapem 
miało być „zaokrąglenie” granic, czyli pozyskanie Wielkopolski. Ten kierunek został 
wyznaczony już przez Wielkiego Elektora i następnie był kontynuowany przez jego 
następców. Póki jednak Prusy nie wzmocniły się militarnie, gospodarczo i politycz-
nie, prowadziły politykę wyczekującą. Unikały udziału w przedsięwzięciach grożą-
cych zaangażowaniem się w wojnę i starały się występować jako języczek u wagi 
bądź zajmować pozycję negocjatora – za każdym razem żądając za swe usługi jakichś 
mniejszych lub większych cesji terytorialnych kosztem Rzeczypospolitej. Warto 
zwrócić uwagę, że każdy z wysuwanych w latach 1701–1720 planów podziałowych 
pojawiał się w momencie, kiedy słabła międzynarodowa pozycja Augusta II, a rosło 
znaczenie Prus. Już Józef Andrzej Gierowski zauważył, że trudno osądzić, w jakim 
stopniu kolejne wystąpienia pruskie wyrażały faktyczne nastawienie Berlina, a w jakim 
były sondowaniem stanowiska strony saskiej74. Z drugiej jednak strony August II 
nigdy w wyraźny i stanowczy sposób nie odżegnał się od planów rozbiorowych. 
Starając się pozyskiwać poparcie Prus dla własnych dążeń politycznych, przede 

72 U. Kosińska, Rosja wobec sejmu jesiennego..., s. 49–54, 64–65.
73 J. G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 2, s. 310–320; Nikiforov, op. cit., s. 85, 97. 
74 J. A. Gierowski, Polska, Saksonia i plany Augusta II..., s. 91
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wszystkim wzmocnienia władzy królewskiej, bądź odciągając je od niekorzystnych 
dla siebie sojuszy, wielokrotnie roztaczał miraże szczególnych korzyści. Zdawał sobie 
sprawę, że Berlin jest zainteresowany wyłącznie nabytkami terytorialnymi. Trudno 
na obecnym etapie badań stwierdzić, czy kiedykolwiek i w jakiej skali August II 
gotów był zrealizować owe wizje. Ale to w czasach jego panowania myśl rozbiorowa 
stała się tematem wielokrotnie nawracającym w rozmowach dyplomatycznych. 
Niewątpliwie czynnikami ułatwiającymi wychodzenie z podobnymi koncepcjami 
były niepowodzenia Augusta II w wojnie ze Szwecją, rosnące uzależnienie od Rosji, 
osamotnienie na arenie międzynarodowej i słabość pozycji w Rzeczypospolitej75. 

Należy też podkreślić, że impulsy rozbiorowe wypływające z ówczesnych sfer 
rządzących bardzo szybko stworzyły klimat sprzyjający prywatnym spekulacjom 
i stały się inspiracją dla różnych „projektmacherów” , którzy chcieli odegrać w poli-
tyce jakąś rolę bądź też zrealizować swe partykularne interesy. Jednym z takich zna-
nych intrygantów był Christian Müller, który w latach 1705 i 1709 chciał odegrać 
rolę pośrednika między Prusami a Saksonią. Jego pierwszy projekt z 1705 r. dotyczył 
podziału Polski wraz ze Szwedami, drugi, z 1709 r., sojuszu przeciwko nim, również 
za cenę podziału76. O innej podobnej sprawie, choć bez konkretnych nazwisk, wspo-
minał Flemming przy okazji afery Lehmanna z 1721 r. 

W początku 1721 r. widać już było, że kończy się wojna północna. Kształtował 
się nowy porządek europejski, w którym znaczące miejsce zajmowała Rosja Piotra I. 
Anglia – Hanower mająca do niedawna ambicje, by decydować w Europie północ-
nej i środkowej, nie mogła aktywnie wspierać swych sojuszników. Upadek emancy-
pacyjnej polityki Augusta II w końcu 1720 r., osamotnienie na arenie międzynaro-
dowej, wzrost napięć wewnętrznych w Rzeczypospolitej spowodowany 
rozdmuchaniem (przy znacznym wsparciu rosyjsko-pruskim) sprawy hetmańskiej, 
a następnie kolejna inicjatywa Augusta II przywrócenia poprawnych stosunków 
z Piotrem I stworzyły splot niekorzystnych okoliczności, w których pojawić się mógł 
nowy projekt rozbioru Rzeczypospolitej. 

75 Tenże, Europa wobec unii..., s. 56.
76 Krupnickij, op. cit., s. 390–392; J. G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 1, s. 312.
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Podstawą rekonstrukcji wydarzeń nazwanych aferą Lehmanna widzianych z per-
spektywy Drezna jest raport Flemminga dla króla datowany na 2 września 1721 r., 
a więc spisany, gdy o sprawie było już głośno na dworach europejskich. Liczne 
załączniki, po części oryginalne, pozwalają jednak cofnąć sekwencję wydarzeń do 
marca 1721 r. Wrześniowy raport jest najobszerniejszym z kilku kolejnych i choć 
stał się później podstawą do pisemnych wersji ostensibles przeznaczonych dla posła 
rosyjskiego czy angielskiego, pierwotnie został spisany na użytek wewnętrzny i nigdy 
nie był – jak się zdaje – w całości upubliczniony. To każe go uznać za źródło wia-
rygodne. Uzupełniają go akta berlińskie, które zaczynają się od reskryptu Fryderyka 
Wilhelma I dla posła w Petersburgu Gustava Mardefelda z 27 maja 1721 r. Jednak 
poprzez ujawnione w sierpniu i grudniu 1721 r. fragmenty pochodzącej z okresu od 
21 lutego do 8 sierpnia 1721 korespondencji Berendta Lehmanna1 z berlińskim 
Żydem dworskim Gumpertem, przyjacielem i pośrednikiem2, pozwalają zweryfi ko-
wać relacje drezdeńskie i dodać do nich sporo szczegółów. Listy te przynoszą sporo 
nieznanych informacji o kulisach negocjacji, zamieszanych w nie stronach i ich inten-
cjach. 21 grudnia 1721 r. za pośrednictwem Gumperta okazano je rosyjskiemu 
posłowi w Berlinie Michaiłowi Gawriłowiczowi Gołowkinowi. Kopie mają więc 
charakter ostensible, ujawniono je dla dowiedzenia wyłącznej odpowiedzialności 
Lehmanna za aferę rozbiorową. To kazałoby przyjmować je ostrożnie. Jeden z tych 
listów (z 5 sierpnia 1721 r.) został jednak jeszcze w początkach sierpnia 1721 r., dla 

1 Berendt [Bernd, Behrend] Lehmann – charakterystyczna jeszcze w XVIII w. oboczność 
pisowni imienia.

2 Nie udało się ustalić, o którego z rozrodzonej licznie familii Gumpertów mogło chodzić. 
Rodzina ta służyła sześciu pruskim władcom jako dostawcy wojskowi, agenci handlowi, bankierzy, 
mincerze i jubilerzy. W grę wchodzili Ruben Elias oraz jego krewni czy też synowie – Moses lub 
Elias. Lehmann nazywał Gumperta przyjacielem [Freund], najbardziej prawdopodobne jest więc, 
że był to Ruben Elias, Hofj ude Fryderyka I i Fryderyka Wilhelma I, S. Stern, Th e court Jew. A Con-
tribution to the History of Absolutism in Europe, New Brunswick–Oxford 1985 [Reprint], s. 48–49, 
150–151, 166. Zdaniem Heinricha Schnee, Der Finanzier und Resident Behrend Lehmann als Typ 
eines Hoff aktors im System des absoluten Fürstenstaates, „Welt als Geschichte”, Bd. 13, 1953, s. 227, 
Gumperta łączyły z Lehmannem jakieś związki pokrewieństwa.

Początek afery Lehmanna

R O Z D Z I A Ł  I I



  33

okazania go królowi pruskiemu, przerobiony na rozkaz Ilgena: wprowadzono do 
niego poprawki stylistyczne, usunięto m.in. nazwisko Knyphausena jako zamiesza-
nego w sprawę i Flemminga jako jej nieprzychylnego. W pliku z grudnia 1721 r. 
list ten został okazany jednak w wersji pierwotnej (lub do niej zbliżonej) – to zwięk-
sza wiarygodność pozostałych kopii 3.

Jak wynika z raportu Flemminga, gdy w marcu 1721 r. przybył on z Warszawy 
do Drezna4, August II poinformował go, iż zgłosił się doń dworski Żyd Lehmann 
z poufną informacją. Za jego pośrednictwem dwór pruski miał złożyć propozycje 
podziału Polski. Pierwszą rozmowę w tej sprawie przeprowadził król na prośbę ban-
kiera osobiście i bez świadków. Musiało to się odbyć między 21 lutego a 7 marca 
1721 r., gdyż jeszcze 21 lutego 1721 r. Lehmann pisał do Gumperta, że nie widział 
się z władcą (o rozmowie wspomina dopiero list z 7 marca). Lehmann miał zażądać 
wówczas, aby Flemming został wykluczony z negocjacji jako „trop bon Polonois”, 
zbytnio skoligacony z polskimi rodzinami i jakoby aspirujący do ręki młodej Zofi i 
Sieniawskiej5. Król jednak nie przychylił się do prośby i właśnie Fle mmin gowi zle-
cił ponowne wysłuchanie propozycji Żyda, co nastąpiło 7 marca 1721 r.6 

By zrozumieć, dlaczego Berendt Lehmann tak łatwo uzyskał dostęp do króla 
i dlaczego pozwolono mu na taką rozmowę, należy uświadomić sobie, kim był ów 
sprawca całego zamieszania. Lehmann pochodził z Halberstadt i formalnie był pod-
danym pruskim7. Członek rozrodzonej rodziny bankierskiej, mającej przedstawicieli 
we wszystkich niemal krajach Rzeszy Niemieckiej, rozliczne kontakty w Hanowerze, 
Prusach, Saksonii, Rzeczypospolitej i Blankenburgu, spokrewniony z innymi zna-
czącymi żydowskimi bankierskimi rodzinami w Europie, był już w końcu XVII w. 
jednym z najbardziej wpływowych fi nansistów europejskich. Lehmann, mimo saskich 
ustaw antyżydowskich, jako „Hofj ude” Augusta II miał prawo przebywać w Saksonii 
i prowadzić tu interesy. Pożyczał elektorowi pieniądze na elekcję w 1697 r., a i póź-
niej niejednokrotnie dostarczał będącemu w ciągłej potrzebie królowi gotówki. 
Pośredniczył też w sprzedaży klejnotów czy zastawach ziem. Służył kredytem także 
elektorom hanowerskim, Hohenzollernom, a nawet Stanisławowi Leszczyńskiemu. 
Był również wykorzystywany przez Augusta II w misjach dyplomatycznych, m.in. 
pełnił funkcję rezydenta w Dolnej Saksonii i Prusach8. Nie powinno więc dziwić, 

3 Lehmann do Gumperta, kopie 11 listów, GStA PK HA I, Rep. IX, nr 27–28 – patrz Aneks I. 
4 Sekretarz poselstwa rosyjskiego Piotr Gołębiowski informował, że nagły i nieoczekiwany 

wyjazd Flemminga z Warszawy nastąpił 14/25 lutego 1721 r. Rozeszły się wówczas pogłoski, że 
powodem były jakieś intrygi na dworze saskim przeciwko królowi i jego synowi, P. Gołębiowski do 
G. F. Dołgorukiego, 18 II/ 1 III i 25 II/ 7 III AVPRI, 79/1, 1721/6, k. 33 i 37v.

5 Aneks I nr 1; Flemming, raport dla króla, 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497.
6 Ibidem oraz załącznik A [Flemming], notatka na temat tego, co mówił Lehmann, 23 III 1721,  

ibidem. 
7 Halberstadt, które wcześniej należało do księstwa blankenburskiego, w 1648 przeszło we 

władanie margrabiów brandenburskich i w 1701 r. stało się częścią Brandenburgii – Prus. Stąd 
pruskie poddaństwo Lehmanna i zarazem bliskie związki z książętami blankenburskimi.

8 H. Schnee, op. cit., s. 221–245; S. Stern, op. cit., s. 251–252. C. Bürgelt, Der jüdische Hoff aktor 
Berend Lehmann und die Finanzierung der polnischen Königskrone für August den Starken, „Medaon, 
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że udało mu się dość łatwo uzyskać dostęp do króla polskiego i przedstawić mu 
wspomnianą propozycję. 

Jeszcze przed rozmową z Augustem II w liście do Gumperta Lehmann przy-
pominał swe pretensje fi nansowe do króla Stanisława Leszczyńskiego i szkicował 
zarys planowanej intrygi. Pisał, że jeśliby doszło do kongresu w Brunszwiku, król 
pruski mógłby przez naciski dyplomatyczne pomóc w spłaceniu tych zobowiązań 
przez Polaków. Lehmann powoływał się na to, że jest poddanym Fryderyka 
Wilhelma I, a obligacje zostały wystawione na imię władcy. Jeśli więc nie zostaną 
spłacone na czas, to król pruski uzyska prawo do zajęcia „hrabstwa Lissa” (Leszna) 
i zakwaterowania w nim swego wojska. Lehmann donosił, że jego pretensje dotyczą 
również miasta Reissen (Rydzyny) i dóbr Luschwitz (Włoszakowic k. Leszna), któ-
rych nie mógł wziąć w posesję, mimo iż protegował go sam Flemming. Zwierzał 
się też, iż prowadził rozmowy z innymi wierzycielami Leszczyńskiego (m.in. 
Tarłami)9, ale był niezadowolony zarówno ze stanu spraw, jak i stanowiska króla 
polskiego, który nie poparł jego roszczeń. Miał nawet stwierdzić w ofi cjalnym piśmie, 
że sprawa należy wyłącznie do Trybunału Koronnego. Bankier przyznawał w liście, 
że groził marszałkowi wielkiemu koronnemu Józefowi Mniszchowi, iż sceduje swe 
pretensje na króla pruskiego. To spotkało się jednak z żądaniem, by odstąpił od 
pomysłu, gdyż sprawa grozi wywołaniem wielkiego niepokoju. Wyciągnął stąd wnio-
sek, iż jest szansa na otrzymanie od polskiej strony, zaniepokojonej możliwością 
przekazania długów Stanisława stronie pruskiej, satysfakcjonującej odpowiedzi10. 

Wydaje się, że Gumpert, którego Lehmann nazywał „Wehrtesten Freund”, 
musiał wcześniej poznać zarys planu charakteryzowanego w tekście dość oględnie. 
Zastrzeżenia, by zachować tajemnicę i by król pruski oraz jego ministrowie o niczym 
się nie dowiedzieli, wskazywać by mogły, że intryga zawiązała się bez wiedzy dworu 
pruskiego między dwoma królewskimi bankierami11. Wydaje się jednak, że już na 
tym etapie uzgodniono, iż jakąś część planu Gumpert odkryje przed samym 
Fryderykiem Wilhelmem I. Ze złożonych później na śledztwie zeznań Lehmanna 
wynikałoby, że w odpowiedzi na swe propozycje otrzymał od Gumperta informację, 
iż król pruski chce z nim mówić, więc powinien przybyć do Berlina12. Lehmann 
stwierdził, że jest oczywiste, iż August II szuka tylko okazji, aby uczynić tron polski 
dziedzicznym. Nie będzie mógł tego zrobić bez wsparcia króla pruskiego i cara. 
Nadarza się więc okazja, aby Berlin na tym zarobił. Jeśli król pruski porozumie się 

Magazin für Jüdisches Leben in Forschung und Bildung”, Hf 1, 2007, s. 1–17, www.medaon.de; 
ibidem najnowsza literatura. Lehmann przejął m.in. długi króla Stanisława Leszczyńskiego w za-
mian za prawa do Leszna i okolic, które miały przynosić ponad 200 tys. złp. dochodu rocznie. 
Wiemy, że w 1722 r. zaoferował sprzedanie ich Elżbiecie Sieniawskiej (M. J. Rosman, Th e Lord’s 
Jews, Cambridge, Mass., 1990, s. 152; H. Schnee, op. cit., s. 237–241), ale już znacznie wcześ -
niej, jak to wynika z omówionych wyżej akt pruskich, próbował odzyskać zamrożone w nich 
kapitały.

9 Aneks I nr 1; por. H. Schnee, op. cit., s. 237–238.
10 Aneks I nr 1.
11 Ibidem.
12 Protokół przesłuchania Lehmanna, 12 XII 1721, § 9, SHAD Loc. 3497.
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z Augustem II, będzie mógł wciągnąć do sprawy Piotra I. Cała rzecz może być 
uzgodniona na kongresie brunszwickim, a Lehmann może się przydać w tych roz-
mowach. Należy działać szybko, ale sprawa nie powinna trafi ć w ręce ministrów, 
tylko samego władcy. Lehmann prosił o szybką odpowiedź, czy plan przypadł do 
gustu królowi pruskiemu. Tak więc Gumpert miał posłużyć jako pośrednik w roz-
mowach z Fryderykiem Wilhelmem I13. Niestety, nie znamy odpowiedzi berlińskiego 
faktora, nie mamy więc pewności, czy i z kim (poza Lehmannem) pozostawał w tej 
sprawie w kontakcie.

Jak wspomniano wyżej, 7 marca odbyło się spotkanie Lehmanna z Flemmingiem. 
Bankier, używając dosadnego i obrazowego języka, przedstawił projekt i zareklamo-
wał go jako środek pogodzenia Augusta II z królem pruskim i carem. Stwierdził, że 
chodzi o to, by „manger et laisser manger les autres”. Flemming napisał w raporcie, 
że starał się wydobyć od rozmówcy formalną propozycję króla pruskiego w tej spra-
wie, Żyd opierał się jednak, a naciskany, wyznał, że nie ma takowej i że dotychcza-
sowe rozmowy prowadził z Gumpertem. Wyraźnie unikał też odpowiedzi na pyta-
nie, kto – on czy Gumpert – pierwszy wystąpił z ideą rozbioru14. Mimo dość 
nieprzyjemnego sposobu potraktowania15 Lehmann zaproponował, że pojedzie do 
Berlina, czego król pruski miał jakoby sobie bardzo życzyć. Wydaje się, że Flemming 
próbował ciągnąć za język swego rozmówcę, sprawiając wrażenie, jakby był gotów 
rozważać sprawę i możliwości jej wykonania16. Pytał na przykład, co na to car i inni 
sąsiedzi i jak inicjatorzy chcą dokonać podziału, by każdy był zadowolony. Reakcja 
ministra na oświadczenia Lehmanna może być odczytana jako próba wybadania 
pomysłodawcy i zostawienia otwartej furtki do dalszych rozmów pod warunkiem, 
że zostanie przedstawiona formalna propozycja pruska. Lehmann odparł jednak, że 
chciałby otrzymać pisemny dowód, iż Drezno nie odrzuca propozycji, np. „lettre de 
créance” do prowadzenia negocjacji czy choćby paszport17. List Lehmanna potwier-
dza, że bankier dostał od Flemminga jedynie ustne pozwolenie na podróż do Berlina, 
ale bez pełnomocnictw od króla polskiego. Z omówienia wynika natomiast, że 
o konieczności ich uzyskania donosił mu wcześniej Gumpert. Lehmann naciskał 
więc na to, by otrzymać jakikolwiek papier z kancelarii saskiej. Proponował nawet, 
że z własnej kieszeni opłaci sztafetę, ale Flemming był nieugięty. Bankier prosił 
swego berlińskiego korespondenta, by w ciągu najwyżej ośmiu dni nadesłał odpo-
wiedź, inaczej jego misja straci sens i będzie musiał wracać do Halberstadt. Nie jest 

13 Ibidem.
14 „«Oh! non – repliqua le Juif – Gumpert et moi nous en avons parlé ensemble entre nous». 

Et sur ce que je lui demandai qui d’eux deux en avoit fait l’ouverture, il me parla si confusement et 
avec tant de détours que je n’y compris rien. Sur quoi je lui touchai en peu de mots les inconvenients 
qui pouroient naître de cette aff aire et les diffi  cultés qui s’y rencontroient” – załącznik A z 23 III 
1721 do raportu z 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497.

15 Flemming stwierdził: „Sur quoi je lui repliquai comme il faut à un homme de cette race. 
Mais il ne perdit pas contenance”.

16 Podobną taktykę zastosował np. w 1710 r., por. rozdz. I, s. 21.
17 Raport z 2 IX 1721: Flemming zapewniał w nim, że dokładnie zanotował wszystko, co 

powiedział mu Lehmann, SHAD Loc. 3497.
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jasne, czy oczekiwał zwykłego listu, instrukcji czy plenipotencji i czy zwracał się 
tylko do Gumperta, czy raczej – co bardziej prawdopodobne – za jego pośrednic-
twem do kogoś stojącego wyżej. Na pewno jednak Gumpert miał pośredniczyć 
w zorganizowaniu spotkania z królem pruskim i dopilnować, aby rozmowy prowa-
dzono wyłącznie z Lehmannem. Trudno stwierdzić jednoznacznie, czy wynikało to 
z ostrożności i chęci zachowania tajemnicy, czy raczej odsunięcia od sprawy osób, 
które mogłyby w przyszłości, gdyby inryga się udała, odebrać bankierowi spodzie-
wane przezeń korzyści i splendory18. Jak wynika z późniejszych, złożonych już w cza-
sie śledztwa zeznań Lehmanna, jakiś dokument został wówczas przesłany sztafetą 
z Berlina do Drezna. Miał to być list zawierający propozycje pojednania („Vereinigen”) 
dworu polskiego z carem za pośrednictwem Prus. Ale czy wyszedł on z kancelarii 
pruskiej, czy tylko spod ręki Gumperta, tego nie wiemy19.

Raport Flemminga wspomina o rozmowach z Lehmannem sumarycznie, jakby 
odbyło się tylko jedno spotkanie. W rzeczywistości było ich kilka. Po pierwszym 
bankier zapewniał Gumperta, że wszystko idzie dobrze, a Sasi mu wierzą. 14 marca 
jeszcze miał nadzieję, że nic straconego, że potrzebuje tylko trochę więcej czasu, aby 
wszystko się udało. Jednak starania o pełnomocnictwa do rokowań w imieniu 
Augusta II okazały się bezowocne – dwór saski nie chciał niczego dawać na piśmie, 
póki król pruski nie pozyska dla sprawy cara20. 17 marca 1721 r. Lehmann otrzymał 
nawet od Flemminga wyraźny zakaz dalszego podnoszenia tematu i mieszania się 
w tę sprawę. Próbując ewidentnie zakończyć grę z bankierem, feldmarszałek zapo-
wiedział, że nawet jeśliby cokolwiek napisano z Berlina, nie da żadnej odpowiedzi, 
bo proponowana rzecz należy do takich, które można prowadzić tylko drogą ofi -
cjalną21. Lehmann miał zamiar poruszyć jeszcze kwestię planu wobec samego króla 
przy okazji prezentacji biżuterii, ale nie zdecydował się nawet zacząć z obawy, by 
nie doniesiono o tym feldmarszałkowi, który uznałby go wówczas za wroga. List z 17 
marca pokazuje bezradność bankiera, który we współpracy z Gumpertem rozpoczął 
niebezpieczną intrygę i poczuł, że zabrnął w ślepy zaułek. Bez autoryzacji saskiej 
nie miał odwagi stanąć przed królem pruskim. Ponownie prosił o instrukcję, jak 
powinien postąpić. Zastrzegał, że jeśli jej nie otrzyma, wróci do Halberstadt22. 
Flemming nazwał później (w raporcie złożonym królowi) owe spotkania „entretien 
grotesque”, August II również miał ocenić sprawę jako „sottise” i nakazał milczenie.

18 Aneks I nr 2; 10 marca Lehmann prosił przyjaciela, by uzyskał zapewnienia, że król pruski 
będzie rozmawiał o sprawie tylko z nim, Lehmannem; zob. aneks I nr 3.

19 Protokół przesłuchania Lehmanna, 12 XII 1721, § 21, SHAD Loc. 3497.
20 Aneks I nr 4 i 5; potwierdza to przy okazji wrześniową relację Flemminga, z której wynikało, 

iż w Dreźnie próbowano początkowo zwodzić Lehmanna i ciągnąć go za język, raport z 2 IX 1721, 
SHAD Loc. 3497.

21 Aneks I nr 5. Flemming odpowiadał: „Mon cher Lehmann, nous ne donnerons rien de tel 
de notre part” i: „mais ne me mêlez pas dans cette aff aire et je vous prie de l’abandonner entièrement, 
le roi vous le dira de même encore une fois, comme il vous là déjà dit”, Flemming, raport z 21 III 
1721, SHAD Loc. 3497.

22 Aneks I nr 5.
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Zarazem jednak zażądał od swego posła w Berlinie Ulricha Suhma, by nie zdradza-
jąc się przed Gumpertem, wywiedział się u króla pruskiego, o co właściwie chodzi23. 

Zarówno raport Flemminga, jak i listy Lehmanna wyraźnie wskazują, że bankier 
nie uzyskał w Dreźnie dla swych projektów poparcia ani feldmarszałka Flemminga, 
ani Augusta II. Możliwe, że próbował snuć prywatną intrygę mającą na celu odzy-
skanie kapitałów zamrożonych w długach Leszczyńskiego, kryjąc prawdziwe inten-
cje za frazesami o chęci przysłużenia się królowi polskiemu i pruskiemu. Dlaczego 
jednak wystąpił ze swym projektem akurat na przełomie lutego – marca 1721 r.? 
Czyżby widząc coraz większe zaawansowanie procesu pokojowego w Europie po 
wojnie północnej, przeraził się, że stoi przed ostatnią szansą, aby odzyskać kapitały 
włożone w nietrafi one pożyczki? Może połączył docierające z różnych stron pogło-
ski o staraniach Augusta II, by zapewnić sukcesję synowi, z informacjami o jego pró-
bie przywrócenia dobrych stosunków z Piotrem I i dlatego wystąpił z propozycją 
rozbiorową, kwestią od lat już nieobecną i nieporuszaną? Nie możemy jeszcze dać 
odpowiedzi na pytanie o prawdziwe intencje Lehmanna. Pewne fragmenty mogą 
jednak sugerować, że to nie Lehmann był inicjatorem sprawy. Jego niepewność, 
prośby o instrukcje z Berlina, przekonanie, że za pośrednictwem Gumperta o pro-
jekcie będzie powiadomiony Fryderyk Wilhelm I, wskazywałyby, że ktoś na dworze 
pruskim mógł od początku popierać intrygę, a może nawet był jej pomysłodawcą. 
Jest prawdopodobne, że Gumpert działał w porozumieniu, jeśli nie z samym 
Fryderykiem Wilhelmem I, to z którymś z jego ministrów. Mógł być nim kierownik 
polityki zagranicznej Prus Hans Rüdiger von Ilgen, autor projektu z 1710 r. i inspi-
rator afery rozbiorowej z 1715 r. Lehmann nie musiał o tym wiedzieć; być może 
stąd jego liczne prośby o zachowanie tajemnicy przed ministrami pruskimi. Niestety 
nie mamy twardych dowodów na poparcie tej hipotezy.

Nic nie uzyskawszy w Dreźnie, Berendt Lehmann wraz z zięciem Jonasem 
Meyerem udał się do Berlina. Tam, nie zważając na zakaz Flemminga, przedstawił 
Fryderykowi Wilhelmowi I plan rozbiorowy jako wychodzący z inspiracji Drezna. 
Treść tych rozmów, prowadzonych między końcem marca a połową maja 1721 r., 
jest nam nieznana. Nie udało się znaleźć w aktach berlińskich żadnych zapisów z ich 
przebiegu, brak też dla tego okresu korespondencji Lehmanna z Gumpertem. Z póź-
niejszych materiałów wynika, że Gumpert pośredniczył w rozmowach i że uczest-
niczyli w nich Ilgen i jego prawa ręka, a zarazem zięć, Friedrich Knyphausen24. 
Równocześnie, zgodnie z instrukcjami, stanowisko Berlina starał się dyskretnie 
wybadać poseł saski Suhm. W późniejszym raporcie dla Siergieja Dołgorukiego 
Flemming stwierdził, że Suhm był zdania, iż Fryderyk Wilhelm I sprawiał wówczas 
wrażenie niezadowolonego z faktu, że Drezno tak niechętnie przyjęło jego propo-
zycje złożone za pośrednictwem Lehmanna. To może wskazywać, że inicjatywa 

23 Raport 2 IX 1721 i załącznik B: Flemming do Suhma, 23 III 1721, kopia; rozkaz mówił, 
by: „d’en parler immédiatement au roi de Prusse, pour savoir ce qui en est, mais n’en parlez point 
au Juif Gumpert, à qui Lehmann dit en avoir seul parlé”, SHAD Loc. 3497.

24 Protokół przesłuchania Lehmanna, 12 XII 1721, & 32–33 i 38, SHAD Loc. 3497.
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wyszła z najwyższych kręgów dworu berlińskiego, a król pruski o wszystkim od 
początku wiedział25. 

19 maja 1721 r. Suhm raportował, że Berlin zażyczył sobie, aby nad Sprewę 
przybył sam Flemming. Ofi cjalnym celem spotkania miało być przywrócenie dobrych 
stosunków z Prusami. Suhm odpowiedział, że feldmarszałek chętnie przybędzie, ale 
ze względu na Polaków potrzebuje pretekstu, bo oskarżają go oni o różne niecne 
plany. Zaproponował też, że spotkanie z królem pruskim mogłoby się odbyć w trak-
cie podróży Fryderyka Wilhelma I do Prus Książęcych. Wówczas Flemming nie 
opuszczałby Polski, nie dotyczyłyby go więc konstytucje zakazujące wysyłania przez 
króla za granicę posłów bez wiedzy Polaków26. Do spotkania doszło 24 maja koło 
Gniewa (niem. Mewe), na terenie należącym do Gdańska27. Tematem rozmów były 
kwestie sporów pogranicznych. Feldmarszałek nie wspomniał ani słowem o propo-
zycjach Lehmanna, a i strona pruska nie zdecydowała się pierwsza poruszyć tego 
tematu. Żegnając się z Flemmingiem, Fryderyk Wilhelm I zapowiedział jedynie, że 
zaprosi go do Berlina28.

Tymczasem w gabinecie pruskim zapadła decyzja, by poinformować cara o całej 
sprawie. Przypomnijmy, że już w lutym i marcu nalegał na to Lehmann, zwracając 
uwagę, że Drezno nie chce określić swego stanowiska, póki nie będzie znało opinii 
Piotra I. Duch, w jakim Berlin zaprezentował carowi treść propozycji Lehmanna, 
był jednak całkowicie sprzeczny z interesem króla polskiego. Jak się później okazało, 
Drezno popełniło wielki błąd, pozwalając, by Berlin pierwszy wykazał się „otwar-
tością” wobec Piotra I. 

By dobrze zrozumieć podłoże tego, co się stało, należy uświadomić sobie, że 
w pierwszych miesiącach 1721 r. zaczęły napływać do Berlina informacje o saskich 
próbach porozumienia się z carem i zawarcia z nim ściślejszego sojuszu. Fragmenty 
związanej z tą sprawą korespondencji zostały opublikowane już w XIX w. Problem 
sygnalizował też Droysen29, ale żaden z późniejszych historyków nie powiązał pru-
skich niepokojów związanych z nasileniem dyplomatycznej aktywności saskiej 

25 „Je chargai Mr de Suhm nôtre ministre à la cour de Prusse de s’informer immédiatement 
du roi de Prusse, s’il avoit chargé le Juif Lehmann de la proposition susmentionnée. Ce qu’il fi t et 
m’écrivit que SM Prussienne lui avoit temoigné d’être surpris de ce qu’on avoit si mal reçu la pro-
position du Juif et qu’elle souhaittoit fort me parler”, Flemming, Raport z rozmów z Berlinem dla 
S. Dołgorukiego, Drezno,10 X 1721, ibidem.

26 Zał. C: „Extrait d’une lettre du conseiller des légations de Suhm et d’un entretien dont il y 
fait rapport qu’il a eu avec SM Prussienne à Berlin”, Suhm do Flemminga, 19 V 1721, SHAD Loc. 
3497; Droysen sygnalizuje, że rozmowy w tej sprawie rozpoczęły się już w kwietniu i jakoby to 
Flemming prosił o możliwość spotkania z królem pruskim, Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 2, s. 314.

27 Ilgen do Fryderyka Wilhelma I, 11 VIII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27-28.
28 Flemming przedstawił tam Pro memoria w sprawie niejakiego Leusnitza oraz jakiegoś 

Scheidinga i saskich pretensji do Pomorza Szwedzkiego, Raport Flemminga z 2 września + załącznik 
D: Pro memoria, 16 V 1721, SHAD Loc. 3497; z reskryptu dla Mardefelda z 1 VII 1721 wynika, 
że oświadczenia Flemminga w sprawie spotkania z Fryderykiem Wilhelmem I były zgodne z prawdą, 
SIRIO 15, s. 189. 

29 J. G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 2, s. 310–311.
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w Petersburgu z aferą Lehmanna, która zabiegi te przekreśliła i zepchnęła Augusta II 
do defensywy. 

Wiadomo, że w końcu 1720 r. udał się do Petersburga z saską propozycją 
poprawy stosunków między Dreznem, Warszawą i Petersburgiem syn byłego ambasa-
dora rosyjskiego w Rzeczypospolitej, Siergiej Dołgoruki. Wkrótce za pośrednictwem 
nowego saskiego sekretarza legacji w Rosji, Jeana Le Forta, Flemming przedstawić 
miał carowi nowy projekt rekoncyliacji, czyli porozumienia się i omówienia warun-
ków sojuszu. Dzieje tych rozmów i – szerzej – obraz stosunków sasko-polsko-ro-
syjskich po nieudanej próbie emancypacyjnej Augusta II nie są opracowane. W wielu 
kwestiach, nawet dotyczących chronologii zdarzeń, skazani jesteśmy na domysły 
i korzystanie ze źródeł niekompletnych. Wiadomo jednak, że saskie inicjatywy od 
razu zaalarmowały Berlin. Dowodzą tego pełne niepokoju reskrypty Fryderyka 
Wilhelma I dla pruskiego posła w Petersburgu Mardefelda ze stycznia – kwietnia 
1721 r.30 Poseł starał się uspokajać władcę, iż jest mało prawdopodobne, by Piotr I 
rozpoczął negocjacje z Rzecząpospolitą przed kongresem pokojowym. Sam był jed-
nak zaniepokojony możliwością zmiany „systemu” przez cara, zwłaszcza jeśli rów-
noczesne starania Augusta II wobec cesarza Karola VI zaowocowałyby odnowieniem 
przez Austrię sojuszu z Rzecząpospolitą31. Stosunki polsko-cesarskie były wówczas 
chłodne, ale istniała możliwość ich zacieśnienia. Szanse na ratyfi kację przez 
Rzeczpospolitą traktatu wiedeńskiego z 1719 r. były co prawda w 1721 r. iluzoryczne, 
ale w zamian pojawiła się idea odnowienia dawnych traktatów przymierza i już to 
wystarczało, by wzbudzić niepokój Prusaków32. Mardefeld raportował, że August II 
kaja się wobec cara. W Petersburgu mówiło się o możliwości osobistego spotkania 
władców w Kurlandii, a Grigorij Fiodorowicz i Siergiej Grigoriewicz Dołgorucy, 
zaangażowani w sprawę przekazania memoriału saskiego, wybierali się z powrotem 
na placówkę do Polski, co zdawało się potwierdzać pruskie obawy, że rekoncyliacja 
jest możliwa. Z drugiej strony z bliskich dworowi kręgów wychodziły poufne zapew-
nienia, iż car nie ma za grosz zaufania do Augusta II i nie zgodzi się na choćby 
najmniejszy uszczerbek polskiej wolności, czyli jakiekolwiek wzmocnienie pozycji 
króla polskiego33. Car odpowiedział na przywieziony przez Siergieja Dołgorukiego 
plan wymijająco, co też Berlin przyjął z radością. Z Petersburga nad Sprewę słano 
uspokajające zapewnienia, że nic między Piotrem I a królem polskim nie zaszło. 
Obiecywano też poinformować króla pruskiego o wszystkich propozycjach, jakie 
pojawiłyby się ze strony polskiej34. Niepokój co do rzeczywistego stanowiska Rosji 

30 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 4, 7 (dwukrotnie), 14 (dwukrotnie), 21 I, 11 (dwukrot-
nie), 25 II, 15, 28 III 1721; Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 6, 20, 24, 25 I 1721, GStA PK, 
HA I, Rep. XI, nr 26 B.

31 Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 31 I 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, 26 B, także druk 
SIRIO 15, s. 175–176; Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 2 II 1721, SIRIO 15, s. 178–182.

32 U. Kosińska, Sejm 1719–1720..., s. 249–250; eadem, Rosja wobec sejmu jesiennego 1720 r., 
s. 59–61.

33 Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 3 III 1721, SIRIO 15, s. 180–181.
34 Reskrypt dla M. G. Gołowkina, 13/24 I 1721, RGADA, F. 74/5 nr 29 (Kopiariusz reskryp-

tów dla Gołowkina z lat 1718–1722), s. 909–910.
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jednak pozostał35. Tym bardziej, że saskie propozycje ponowiono – w kwietniu 
z listami Augusta II do Piotra I i nową ofertą porozumienia wyjechał do Petersburga 
Jean Le Fort36. 

Warto zasygnalizować też informację zrelacjonowaną przez posła francuskiego 
Jacques’a de Campredona, że w Petersburgu najpóźniej w maju 1721 r. mówiono, 
jakoby car był zainteresowany poparciem zbrojnie zamiarów Augusta II, by  uczynić 
koronę polską dziedziczną za cenę rozbioru Litwy i przekazania jej wraz z Infl antami 
w sukcesję księciu holsztyńskiemu, którego miano ożenić z bratanicą cara37. Jak się 
wydaje, fakty te wpłynęły na podjęcie przez Berlin działań mających na celu włą-
czenie się do gry i zacieśnienie związków prusko-rosyjskich w kwestii polskiej.

30 kwietnia 1721 r. pruski rezydent w Warszawie Kurt Christoph von Schwerin 
miał jakoby poinformować swego monarchę o kolejnej już propozycji dworu pol-
skiego dogadania się z nim i z carem, przesłał też tekst owej propozycji. Już 17 maja 
wysłano z Berlina do Mardefelda jej ekstrakt, z poleceniem poinformowania o spra-
wie cara. Nie znamy tego tekstu i nie możemy rozstrzygnąć, czy Schwerin relacjo-
nował tylko list Augusta z 16 kwietnia, czy też projekt Lehmanna. Przebieg póź-
niejszych zdarzeń i omówienie ich w reskrypcie dla Mardefelda pozwala sądzić, że 
powyższe doniesienia konstruowano w ten sposób, aby tworzyć wrażenie, że dzia-
łania Berlina są reakcją na inicjatywę Drezna. Nakazano posłowi insynuować 
w Petersburgu, że dwór polski jest źródłem zmartwień dworu pruskiego i od dłuż-
szego czasu próbuje zacząć z nim jakieś nowe negocjacje38. Zapewniono, że dano 
wstępnie Augustowi II niezobowiązujące odpowiedzi. Zaznaczono też, że gdy poja-
wią się nowe polskie propozycje, król pruski na mocy porozumienia o przyjaźni 
będzie o wszystkim informował cara. Ostatnie stwierdzenie było przypomnieniem 
tajnego prusko-rosyjskiego układu poczdamskiego z lutego 1720 r.39 Dziesięć dni 
później ostrzeżono Mardefelda przed podejmowanymi przez Flemminga próbami 
dotarcia do cara za pośrednictwem Piotra Jagużyńskiego (a więc z ominięciem przy-
chylnego Prusom Andrieja Iwanowicza Ostermanna)40. Tego samego dnia Fryderyk 

35 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 5 IV 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B; por. też 
relacja La Vie dla kardynała Dubois, 9 II 1721, SIRIO 40, St. Petersburg 1884, s. 154; carskie 
odpowiedzi na dwa memoriały saskie (z 12 XII 1720) przywiezione przez S. Dołgorukiego, datowa-
ne na 19 II 1721 st.st., Monuments historiques, rélatifs aux règnes d’Alexis Michaelovitch, Feodor III et 
Pierre le Grand, czars de Russie, wyd. A. Th einer, Romae 1859, s. 533–535 i 536–537.

36 Le Fort wysłany z ekspedycją do cara 8/19 IV 1721 (P. Gołębiowski do G.F. Dołgorukiego, 
Warszawa, 8/19 IV, AVPRI, 79/1, 1721/6, k. 55v.); August II do Piotra I, 16 IV 1721 i instrukcja 
dla Le Forta, 18 VII 1721, SIRIO 3, s. 321–326. Niestety, zaginięcie w SHAD oryginałów akt jego 
poselstwa za lata 1721–1726, z których fragmenty tylko opublikowano w SIRIO 3, nie pozwala 
odtworzyć początków tej misji.

37 Relacja Campredona, 2 V 1721, SIRIO 40, s. 243. Podobne pogłoski mogły niepokoić dwór 
berliński.

38 „...und wird derselbe daraus ersehen, daß nachdem der Königliche Polnische Hof so lange 
Zeit sehr uns viel Verdruss zu tun getrachtet, er nunmehro anfängt uns zu suchen”, Fryderyk Wil-
helm I do Mardefelda, 17 V 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.

39 Ibidem.
40 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 27 V 1721, ibidem; Jagużyński wielokrotnie, także 
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Wilhelm I kazał poinformować Piotra I i jego ministrów, że król polski ponowił 
propozycje rozbioru Rzeczypospolitej między siebie, cara i króla pruskiego. Rosji 
miała przypaść Litwa, Prusom – Prusy Królewskie, a Augustowi II cała reszta kraju 
w dziedziczne i gwarantowane przez sąsiadów władanie. Dla przeprowadzenia planu 
niezbędna byłaby oczywiście zgoda cesarza41. W reskrypcie zauważano, że Berlinowi 
jest znana niechęć cara wobec rozbioru, ale ponieważ wkrótce dojdzie do zawarcia 
pokoju kończącego wojnę północną, Berlin podejrzewa, że być może car zmienił 
zdanie. Dlatego Mardefeld miał prosić o wyjaśnienie w zaufaniu rosyjskich intencji, 
aby można było działać w porozumieniu. Obiecywano przy tym, że stanowisko Prus 
będzie zgodne z rosyjskim42. Denuncjacja ta nastąpiła zaledwie trzy dni po spotka-
niu Fryderyka Wilhelma I z Flemmingiem w Gniewie, w czasie którego, jak wynika 
ze zgodnych relacji obu stron, sprawy projektu nawet nie poruszono. W tym samym 
czasie przyszły do Petersburga informacje od rosyjskiego posła w Berlinie. Wynikało 
z nich, że dwór pruski poinformował Gołowkina, iż dwór polski za pośrednictwem 
Suhma proponuje jakoby Berlinowi przywrócenie przyjaźni w zamian za Prusy 
Królewskie. Piotr I kazał w szczególny sposób podziękować za zaufanie i informa-
cję, obiecując utrzymanie jej w sekrecie43. Zarazem jednak nakazywał Gołowkinowi 
dowiadywać się, czy propozycje Suhma dotyczyły dokładnie tego i tylko tego, co mu 
przekazano. Świadczy to, że wbrew pozorom zaufanie do dworu pruskiego było dość 
ograniczone44.

Nasuwa się pytanie, dlaczego Prusy właśnie w tym momencie zaczęły sondować 
gotowość Rosji do zmiany polityki wobec Rzeczypospolitej. Czy rzeczywiście miały 
ochotę zrealizować apetyty na jakiś polski „kąsek” i sprawdzały, czy zmiana sytuacji 
politycznej nie niesie sprzyjających okoliczności? 

Być może krążące od pewnego czasu po europejskich gabinetach pogłoski o pla-
nach Augusta II czy to wzmocnienia władzy, czy to zapewnienia synowi sukcesji 
w Polsce i uzyskania na to zgody Piotra I, znajdujące m.in. odbicie w relacjach 
Campredona i Scotta, skłoniły Fryderyka Wilhelma I do wybadania stanowiska 

w latach późniejszych, był przez Augusta II wykorzystywany jako pośrednik pozwalający dotrzeć 
do cara i jego następców z ominięciem znanego ze swych propruskich i proaustriackich sympatii 
Ostermanna.

41 „Daß der König in Polen bei uns die hiebevor schon verschiedentlich geschehnen Proposi-
tiones erneueren laßen, daß nämlich das Königreich Polen, zwischen dem Zar, uns und dem Kö-
nige in Polen partagieret werden sollte. Dergestalt, daß der Zar davon Litauen, und wir das Polni-
sche Preußen benehmen. Der König in Polen aber alles übrige so zu der Kron gehöret, erblich 
behielte, und daß man solches einander mutuellement garantiren sollte”, Fryderyk Wilhelm I do 
Mardefelda, 27 V 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

42 Ibidem. Było to niewątpliwie nawiązanie do słynnego Piotrowego „es sei nicht practicable” 
z 1710 r.

43 Piotr I do M. G. Gołowkina, 1/12 VI 1721 (w odpowiedzi na relację z 16/27 V 1721), 
RGADA F. 74/5, nr 29, s. 1001–1002.

44 „Odnakož nadležit vam iskusnym obrazom is postoronnyh razvedyvat’, podlinnol’ tol’ko 
v tom ego Sumovy predloženii sostoâli, kak vam korol’ soobščil i ne bylo ot nego Suma kakih 
drugih ješče predstavlenii i o tom navedawsâ nam donosiť”, ibidem, s. 1003
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Petersburga i podjęcia próby włączenia się do gry, czyli nieofi cjalnego nawiązania 
do planów rozbiorowych. Otwarte wydaje się pytanie, czy wszcząwszy sprawę 
Lehmanna, sam Berlin nie zadbał o rozsiewanie takich pogłosek, by utorować sobie 
drogę do negocjacji, których inicjatywa zostałaby przypisana Augustowi II. Ze źró-
deł późniejszych na uwagę zasługuje złożone na śledztwie zeznanie Lehmanna, że 
będąc w Karlsbadzie, otrzymał od Gumperta list mówiący, iż na dworze pruskim 
mają nadzieję namówić cara do włączenia się do planu rozbiorowego. Mogłoby ono 
potwierdzać, że początkowo w Berlinie poważnie rozważano plan rozbiorowy45.

Bardziej prawdopodobne wydaje się, że nad Sprewą zaniepokojono się przede 
wszystkim aktywnością saską i pogłoskami o poparciu cara dla tych inicjatyw. 
Sądzimy, że Berlin, nie sprawdzając nawet wiarygodności owych informacji, użył 
powyższej denuncjacji, aby zdusić w zarodku rozmowy sasko-rosyjskie i nie dopuścić 
do wznowienia emancypacyjnej polityki Augusta II. Potwierdzałby to kolejny reskrypt 
dla Mardefelda, w którym ostrzegano posła, a za jego pośrednictwem Rosjan, że 
Flemming nadal ma zamiar wciągnąć Polskę do traktatu wiedeńskiego, zawartego 
przez Saksonię z Austrią w 1719 r., przez odnowienie dawnych paktów przyjaźni 
Rzeczypospolitej z cesarzem. Mardefeld miał przypomnieć carowi, że traktat wie-
deński jest skierowany przeciwko niemu i jeśli Piotr I nadal jest mu przeciwny, to 
tak jak to już zrobiono w przeszłości, trzeba zerwać i przyszły sejm46. Tym samym 
odwoływano się do dwuletniej już tradycji współdziałania rosyjsko-pruskiego w dziele 
niszczenia polskich sejmów. W reskrypcie stwierdzano przy tym otwarcie, że wszyst-
kie związki między cesarzem a Polską zawsze będą sprzeczne z interesem Prus 
i Rosji. Berlin stał na stanowisku, że gdy w najbliższym czasie car ofi cjalnie otrzyma 
Infl anty i stanie się bezpośrednim sąsiadem Prus, niezbędne będzie, aby i w polskich 
sprawach zacieśnić współpracę47. W kolejnych reskryptach z 10 czerwca Fryderyk 
Wilhelm I nakazywał, by Mardefeld zapewnił stronę rosyjską, iż Prusy nie wejdą 
z królem polskim w żadne rokowania, o których nie informowano by cara rosyj-
skiego, i że będą się domagać od Flemminga przedstawiania wszelkich propozycji 
na piśmie48. Powtarzano też negatywną ocenę idei odnowienia paktów polsko-au-
striackich, gdyż wzmocniłyby one partię królewską w Polsce49. Pruskie reskrypty 
denuncjujące na dworze petersburskim rzekome rozbiorowe plany Augusta II szły 
więc równolegle z tymi, które nakazywały niedopuszczanie do zbliżenia sasko-ro-

45 Protokół przesłuchania Lehmanna, § 43, 12 XII 1721, SHAD Loc. 3497. Chodzi najpraw-
dopodobniej o list Gumperta z 9 VI 1721 wspomniany w odpowiedzi Lehmanna z 18 VI, patrz 
Aneks I nr 6.

46 „...der künftigen Reichstag wieder desfals reißen müßen”, Fryderyk Wilhelm I do Marde-
felda, 31 V 1721, postscriptum, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.

47 „...es auch hinfür in der polnischen Aff aire überall umb so viel mehr mit uns de concert 
gehen wird, welches wir an unserer Seite mit dem Zar ebenfalls zu tun unveränderlich entschloßen 
seind”, ibidem. Tezę o konieczności utrzymania przyjaźni z Rosją jako najbliższym sąsiadem Prus 
po zawarciu pokoju ze Szwecją ponowiono 23 IX 1721, Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, GStA 
PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.

48 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 10 VI 1721, szyfr, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.
49 Ibidem, postscriptum.
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syjskiego i odnowienia sojuszu polsko-austriackiego. Wszystko to miało przypomnieć 
carowi o zawartym z Fryderykiem Wilhelmem I układzie o współpracy w sprawie 
Polski, nie dopuścić do wzmocnienia pozycji Augusta II na arenie międzynarodowej 
oraz dowieść konieczności dalszego zacieśniania stosunków prusko-rosyjskich. Miało 
nadto sprawić, by w politycznych rachubach dotyczących Rzeczypospolitej dwór 
rosyjski mocniej uwzględniał stanowisko Prus.

9 czerwca 1721 r. Mardefeld mógł już donieść o pierwszych krokach w sprawie 
planu Lehmanna. Rozmowy (konferencja 28 maja/8 czerwca) prowadził przede 
wszystkim z wicekanclerzem Piotrem Pawłowiczem Szafi rowem50. Zrelacjonował 
mu treść depeszy z 27 maja na temat spotkania Fryderyka Wilhelma I z Flemmingiem. 
W rewanżu Szafi row poinformował go, jakoby tylko od siebie, że dwór saski prze-
kazywał carowi „böse Impressiones” przeciwko królowi pruskiemu i że w Petersburgu 
nie ufa się Sasom ze względu na ich zbyt bliskie stosunki z Anglią51. Mardefeld 
podkreślał, że w Berlinie zgodzono się na spotkanie z Flemmingiem, by wybadać 
jego intencje. By zaś rozwiać ewentualne podejrzenia Rosji, informuje się ją o wszyst-
kim. Bez porozumienia z nią nie zostaną też dane królowi polskiemu żadne odpo-
wiedzi. Strona pruska zapowiedziała , że postara się wydobyć od Flemminga pisemny 
projekt52. Następnie Mardefeld zreferował Szafi rowowi propozycje, jakie Flemming 
miał rzekomo „provisionellement” złożyć Berlinowi i które były jakoby treścią jego 
rozmowy z królem. Poseł pruski mówił, że otrzymał reskrypt, w którym przedsta-
wiono treść rzekomej propozycji króla polskiego, by podzielić Królestwo Polskie. 
Car wziąłby sobie Litwę, król pruski – Prusy Królewskie, a królowi polskiemu 
zostałaby reszta wraz z pewnością korony polskiej. Miano też postarać się nakłonić 
cesarza do poparcia projektu. Na koniec Mardefeld dodawał, że co prawda król 
pruski wie, iż car nie ma skłonności do rozbioru i uważa sprawę za trudną, ale 
uznał za słuszne poinformować go o tym w „wysšej konfi dencii”; królowi polskiemu 
nie ma zamiaru dawać odpowiedzi53. Zwraca uwagę takie skonstruowanie infor-
macji dla Rosjan, aby wzbudzić przekonanie, że była to inicjatywa Flemminga. 
Szafi row obiecał przekazać te wiadomości w największym sekrecie kanclerzowi 
Gawrile Iwanowiczowi Gołowkinowi i carowi. Dodał też, że nie przypuszcza, 
aby Piotrowi I spodobał się pomysł podziału Polski i że nie ma on dalszych pla-
nów aneksyjnych, a podobne pogłoski to wymysły Flemminga. Podtrzymał również 
opinię, że wysuwane przez feldmarszałka „zuchwałe” propozycje rekoncyliacji  

50 Był to minister, z którym Mardefeld miał najlepsze kontakty i z którym prowadził poufne 
rozmowy. Inni mieli być, jakoby z powodu świąt prawosławnych, niedostępni. 

51 „Er konnte sich dabei über des Königliche Polnisches Hofes Conduite nicht ratsam ver-
wundern, weil er mir im Vertrauen und zwar nicht als Minister, sondern als un ami versichern 
könnte, daß derselbe noch nicht unlängst getrachtet hätte, IZM böse Impressiones gegen EKM zu 
geben als wann dieselbe sich heimlich mit Engeland gegen IZM verstünden”, Mardefeld do Fry-
deryka Wilhelma I, 9 VI 1721, prezenta Berlin 24 VI, szyfr, GStA PK, HA I, Rep. 9, nr 27–28.

52 Relacja z konferencji z Mardefeldem w: Piotr I do M. G. Gołowkina, RGADA, F. 74/5 
nr 29, s. 1014; protokół konferencji z 28 V/8 VI 1721, ibidem, s. 1017–1019.

53 Ibidem, s. 1018.
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między Augustem II a Piotrem I i przywrócenia wzajemnego zaufania nie zostaną 
przyjęte54. 

Konfi dencje pruskie wzmogły czujność Petersburga wobec działań dworu 
saskiego. Brak informacji o planie podziałowym ze strony saskiej przedstawiono 
Prusakom jako argument a priori obciążający Drezno. Zapowiedziano Mardefeldowi, 
że Petersburg chce się porozumieć z królem pruskim, aby Flemminga lub samego 
króla polskiego „złapać za rękę”55. Jeden z celów Berlina został osiągnięty – rosyjskie 
oświadczenia niosły perspektywę dobrej współpracy. 

Relację Mardefelda z 9 czerwca otrzymano 24 tego miesiąca. 1 lipca wyszedł 
kolejny reskrypt. Odwoływał się on do tej wstępnej i ostrożnej wymiany informacji. 
Berlin już wiedział, że Piotr nie poprze planu rozbiorowego. Należało się więc od 
niego odciąć i stanąć na pozycji bezwzględnego obrońcy integralności Rzeczypospolitej 
przeciw zakusom niecnego Augusta II i jego „makiawelicznego” ministra Flemminga56. 
W lipcu Fryderyk Wilhelm I donosił, wyraźnie z intencją wywołania stanowczej 
reakcji Rosjan, że król polski chce przy pomocy Żydów i chrześcijan nakłonić go 
do uczestnictwa w planie rozbiorowym. Z jednej strony prosił, by Polacy nie dowie-
dzieli się o tym planie, jednak następnie wspominał, że w ostateczności dopuszcza 
tę możliwość. Tym samym wskazywał, że jeśli Rosjanie poinformują panów polskich 
o przypisywanym ich królowi planie rozbiorowym, nie spotka się to z jego sprzeci-
wem. Dalej Fryderyk Wilhelm I informował, że na usilne – jakoby – prośby 
Flemminga57 wysłuchał go w drodze do Królewca. Spotkane nie miało co prawda 
konfi dencjonalnego charakteru, ale król pruski twierdził, że i tak ma liczne dowody, 
iż August II rozważa podział Polski, a Flemming usilnie go do tego namawia. 
Reskrypt z 1 lipca był ewidentnie donosem na króla polskiego i jego pierwszego 
ministra, przypisującym stronie saskiej inicjatywę całej sprawy. Stał przy tym 

54 „Absonderlich konnte der Baron Schafi rof die Hardiesse der Propositionen des Grafens 
Flemmings ohnvorher der Reconciliation und Herstellung der Konfi denz zwischen beiden  Höfen 
sich versichert zu haben nicht genug bewundern”, ibidem. O przekazaniu informacji carowi 
i Gołowkinowi, Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum do relacji z 13 VI 1721, szyfr, 
GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

55 „Es wäre in dieser Sache von Seiten des Königs in Polen noch nichts an IZM gebracht und 
weil Sie darin mit EKM  einerlei Sinnes währen, daß man behutsam gehen müsste, als es sucheten 
Sie EKM ehe und bevor Sie dero Sentiment in dieser Sache eröff nen konnten, dem Hern Flemming  
oder dem König in Polen an die Hand zu geben. Dass derselbe auch jemand in geheim an IZM 
absenden mögte, durch welchen sie den rechten Plan dieses Werks sehen und eines und anderes 
näher erforschen konnten. So wollten sie hienächst EKM alles communicieren und würden alsdann 
im Stande sein dero Meinung in dieser Sache zu eröff nen und mit EKM das benötigte zu concer-
tieren”, Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum do relacji z 23 VI 1721, szyfr, ibidem; 
S. Sołowjow napisał, że na pierwsze denuncjacje Fryderyka Wilhelma I z czerwca 1721 r. car miał 
odpowiedzieć „przyjacielską radą” (a de facto ostrzeżeniem), aby król pruski nie wchodził w plany 
Augusta II, bo są one podejmowane „wbrew Bogu, honorowi i wierności” i należy obawiać się ich 
następstw. Car nigdy nie poprze takich planów, ale pomoże Rzeczypospolitej przeciw  wszystkim, 
którzy poprą Augusta II, S. Solov’ev, op. cit., s. 404–405.

56 SIRIO 15, s. 188.
57 Z listu Suhma do Flemminga z maja 1721 i z wrześniowej relacji Flemminga dla Augusta II 

wynikało, że to dwór berliński nalegał na spotkanie, SHAD Loc. 3497.
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w sprzeczności z wcześniejszymi zapewnieniami, że Flemming jakoby już przekazał 
królowi pruskiemu plan rozbiorowy. Okazywało się oto, że strona pruska nie dys-
ponowała żadnym pisemnym dowodem haniebnych planów polskiego króla. W war-
stwie interpretacyjnej reskrypt był zestawem złośliwych i niepopartych faktami cięż-
kich oskarżeń dotyczących intencji króla polskiego i jego ministra oraz gotowych 
argumentów, których można byłoby użyć, by nastroić dwór carski przeciw Wettynowi. 
Król polski – stwierdzano – wie, iż w wojnie ze Szwecją niczego już nie uzyska. 
Chce więc rozbiorem zrównoważyć swoje straty. Zdaniem króla pruskiego Flemming 
utracił zaufanie tak w Polsce, jak i w Saksonii i wyobraża sobie, że obdarzając każ-
dego z sąsiadów częścią Królestwa Polskiego, utrzyma łaskę króla i przysłuży się 
carowi oraz Prusom. Na zakończenie Fryderyk Wilhelm I stwierdzał retorycznie, że 
Piotr I, który dobrze zna Flemminga, łacno zrozumie, czy można się wiązać z podob-
nym człowiekiem i jakie mogą być tego następstwa58. 12 lipca (z datą 10 lipca) 
poszedł do Petersburga kolejny reskrypt z podobną denuncjacją i odpowiedzią na 
złożoną przez Szafi rowa ofertę wspólnego „złapania za rękę” króla polskiego59. 

Petersburg przedstawił Mardefeldowi sytuację tak, jakby podejrzewał, że sprawa 
rozbiorowa jest prowokacją. Szafi row miał stwierdzić, iż rzecz wydaje się mało wia-
rygodna, a sposób, w jaki jest prowadzona, budzi podejrzenie, że komuś zależy na 
jej nagłośnieniu. Wytknął, że Berlin do tej pory nie przedstawił żadnego dowodu 
złych intencji Augusta II. Piotr I zapowiedział, że Rosja nie podejmie żadnych 
kroków, póki król polski nie da czegoś na piśmie. Powodem tej nagłej rezerwy 
miały być niewątpliwie pogłoski, jakoby Flemming przekazał królowi pruskiemu 
jakiś pisemny projekt, którego Berlin wbrew deklaracjom o współpracy nie okazał. 
Peters burg niepokoiły też podróże saskiego posła Suhma między Dreznem 
a Berlinem60. Był to znak, że Rosja oczekiwała od Prus dowodu szczerości  intencji. 
Z jednej strony Petersburg nakazywał wówczas swemu posłowi Gołowkinowi podzię-
kować za list od króla pruskiego i zawarte w nim informacje, z drugiej jednak pona-
wiał rozkazy, aby poseł dowiadywał się sam, jakie były propozycje dworu polskiego 
dotyczące rozbioru i rzeczywisty cel sierpniowej misji Flemminga do Berlina61.

58 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 1 VII 1721, SIRIO 15, s. 188–190. Reskrypt z 1 lipca 
musiał pójść sztafetą, skoro już 14 lipca Mardefeld potwierdzał jego otrzymanie. 

59 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 10 VII (ekspedycja 12 VII) 1721, GStA PK, HA I, 
Rep. IX, nr 27–28. Reskrypt pisany bardzo nieczytelną ręką Ilgena, lekcja miejscami niepewna; 
próbka pisma Ilgena u Stiga Backmana, Från Rawicz till Fraustadt, Lund 1940, s. 439.

60 „Er [Szafi row] hielte davor, daß der Sache gar nicht zu trauen wäre, weil die Art, womit 
selbige tractieret würde, das Ansehen hätte, als ob man es mit Fleiß eclatieren machen wollte. Und 
daß sehr bedenklich sei, sich darüber auszulaßen, ehe und bevor [szyfr] sich der Königliche Polni-
sche Hof schriftlich soweit declarieret, daß er risque laufen müsste sacrifi ciert zu werden”, Mar defeld 
do Fryderyka Wilhelma I, 25 VII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; to każe sądzić, że 
wspomniany wcześniej w reskrypcie dla Mardefelda z 17 maja plan Augusta II, relacjonowany ja-
koby przez Schwerina, w ogóle nie istniał albo nie miał żadnego związku treściowego z planem 
Lehmanna, skoro do tej pory Mardefeld go nie wykorzystał.

61 Piotr I do M. G. Gołowkina, 14/25 VIII 1721, RGADA, F. 74/5, nr 29, s. 1028–1029; 
 kolejne ostentacyjne podziękowanie za list króla pruskiego i komunikację sprawy Lehmanna: idem 
ad idem, 25 VIII/5 IX 1721, s. 1030–1032.
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Tymczasem – pewnie jeszcze zanim do Berlina dotarł list Mardefelda z 25 lipca 
z ostrzeżeniem, że sprawa planu rozbiorowego budzi nieufność Rosjan – Prusacy 
zorientowali się, że trzeba przygotować grunt nad Newą. Już 17 lipca przekazali 
Mardefeldowi tekst planu rozbiorowego, który Lehmann przesłał Gumpertowi 
z Karlsbadu62. 8 sierpnia 1721 r. Fryderyk Wilhelm I w liście do cara przypomniał, 
że wielokrotnie dawał zapewnienia, iż zgodził się na przyjazd Flemminga do Berlina 
tylko wskutek usilnych próśb feldmarszałka. Nie chce jednak angażować się w pro-
pozycje saskie, póki car się na nie nie zgodzi. Wyraził nadzieję, że w zamian Piotr I 
będzie pozostawał z nim w stałym porozumieniu oraz nie posłucha rad tych, którzy 
chcieliby poróżnić obu władców. Przypomniał, że mając na uwadze wcześniejsze 
doświadczenia z Flemmingiem przy okazji aliansu wiedeńskiego, nie można mieć 
o nim najlepszej opinii63. Zapowiedział przekazywanie informacji za pośrednictwem 
Mardefelda i posła rosyjskiego w Berlinie Michaiła Gawriłowicza Gołowkina. 
Kończył zapewnieniami o przyjaźni, jak też prośbą o podobną „zaufaną informa-
cję”64. Tego samego dnia spisano dla Mardefelda reskrypt, w którym ostrzeżono 
posła, iż car (podobnie jak to zdarzyło się wcześniej) może wskutek zapowiadanej 
rychło obecności Flemminga w Berlinie powziąć jakieś podejrzenia. Przestrzegano 
więc, by zawczasu przygotował odpowiednie wytłumaczenie65. Co ciekawe, te dwa 
listy wysłano dopiero po jedenastu dniach, 19 sierpnia 1721 r., najprawdopodobniej 
dlatego, że między 8 a 11 sierpnia dotarły do Berlina kolejne istotne informacje, 
które mogły zmienić bieg wydarzeń.

62 Data przekazania na kopii berlińskiej: „An Mardefeld, durch den Juden Gumpert receu, den 
17 VII 1721”, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

63 „EZM habe ich zwar schon so wohl durch dero an meinem Hofe habenden Ministren als 
auch durch meinen an den Ihrigen alberei[ts] die Versicherung geben laßen, daß so ich zwar dem 
Königl[ichen] Polnisch[en] Feldmarschall[en] Grafen von Flemming auf vielfältige vor seines Herrn 
Hofe bei mir geschehene Instant[ien] die Permission gegeben zu mir zu kommen. Ich doch auf 
desselben mir verhörenden Propositiones in nichts entrie[ren] würde, so lange EZM in dem all[e]n 
geringsten zu Praejudic[ium] und Nachteil gereichen würde. Und lebe ich auch der gesicherten 
Hoff nung, daß EZM sich dessen zu mir gänzlich Verstehen werden. Gleichenwie ich aber wohl 
weiß, was vor ungleiche Misceltudines man behetze EZM. Von mein[en] Consiliis und Cautionen 
wie wohl ohne dem aller geringst[en] Grund zu geben sich bemühen habe(n) So habe ich es Von 
wenige [skreślone] und eben dergleich[en] Zeiten aber wohl tentieret und wer weiß mir vor Opi-
nion [skreślone] Consequentien aus des Grafen von Flemming jetzigen Anherokunft geschehen 
werden wollen bevorab da _ _ [nieczytelne] EZM vielleicht wegen des, so derselbe [dopisane] der 
Graff  von Flemig [skreślone] bei der Winischen Allianz und sonst bishehro gegen EZM getan, 
nicht die beste Opinion von Ihm haben mögten”, Fryderyk Wilhelm I do Piotra I, ręką Ilgena, 
8 VIII 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B, k. 77–77v.

64 Ibidem, k. 77v.–78; nb. podobne zapewnienia, że Rosja nie ma lepszego przyjaciela niż Pru-
sy, były stałym elementem w pruskiej korespondencji dyplomatycznej, por. L. A. Nikiforov, op. cit, 
s. 86.

65 „Weil wir Ursach zu glauben haben, daß von des Feldmarschall Graf von Flemmings bevor-
stehende anherkunften dem Zaren der bisherigen Gewohnheit nach allerhand ungleiche Impulsiones 
wieder gegeben werden, und uns davon gelegen [...] So haben wir deshalb der sub Consilii gehende 
Schulden [?] an den Zar abgehen zu laßen gut gefunden”, Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, ręką 
Ilgena, Berlin, 8 VIII (exp. 19 VIII) 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B, k. 79. 
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Pismo, którego okazania w końcu lipca domagała się od Mardefelda strona 
rosyjska, a które latem 1721 r. krążyło po dworach europejskich, to niewątpliwie 
tekst „Pro humillima informatione”. Kancelaria pruska dostała je za pośrednictwem 
Gumperta najpóźniej 17 lipca 1721, gdyż wtedy (a więc jeszcze przed otrzymaniem 
rosyjskiego monitu) wysłała je Mardefeldowi. Tekst powstał nieco wcześniej, naj-
później w połowie czerwca 1721 r., około 18 czerwca został bowiem zaprezentowany 
przez Berendta Lehmanna przebywającej na leczeniu w Karlsbadzie Elżbiecie 
Krystynie, żonie cesarza Karola VI. 

Co faktor Augusta II robił po rozmowach z królem pruskim w Berlinie, nie 
wiemy. W czerwcu pojechał do Karlsbadu, skąd 18 czerwca donosił Gumpertowi, 
że stara się pozyskać dla planu rozbiorowego cesarzową, a za jej pośrednictwem 
cesarza. Zapowiadał, że gdy tylko pozna stanowisko Karola VI, wróci do Berlina, 
by je zrelacjonować1. Wydaje się, że czerwcowa podróż Lehmanna musiała być 
uzgodniona co najmniej z pruskimi ministrami Ilgenem i Knyphausenem2. Jak 
Lehmann zeznawał później na śledztwie, otrzymawszy od Gumperta list z infor-
macją, że na dworze pruskim mają nadzieję namówić cara do uczestnictwa w planie 
rozbiorowym, odkrył sprawę przed blankenburskim tajnym radcą von Kampkenem, 
który wraz z matką cesarzowej Krystyną Ludwiką przebywał w Karlsbadzie. Bankier 
poprosił go o pośrednictwo i poinformowanie Elżbiety Krystyny. Tajny radca miał 
piętrzyć trudności i zażyczyć sobie pisemnego projektu, który mógłby przekazać 
w ręce cesarzowej. Otrzymawszy od Lehmanna koncept tekstu, przerobił go tak, że 
znalazły się w nim sformułowania, których bankier później stanowczo się wypierał. 
Z zeznań Lehmanna wynikałoby też, że Kampken chciał, aby w Berlinie dowie-
dziano się, iż to on jest autorem projektu zatytułowanego „Pro humillima informa-
tione”, jednak bankier całą zasługę przypisał wówczas sobie3.

Przyjrzyjmy się treści pisma, które stało się w drugiej połowie 1721 r. tematem 
licznych spekulacji i dyplomatycznych interwencji. Preambuła „Pro humillima infor-
matione” mówiła o wydarzeniach w Rzeczypospolitej, które pokazały, iż przy obec-

1 Aneks I nr 6.
2 Ibidem. 
3 Protokół przesłuchania Lehmanna, 12 XII 1721, § 43, SHAD Loc. 3497.
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nym ustroju długo się ona nie ostoi. W końcu jeden z silnych sąsiadów uczyni ją 
swą zdobyczą („Raube”), albo też w całości popadnie ona w dependencję od cara. 
Ten zechce wykorzystać wpływy w Polsce, by wydać jedną z księżniczek rosyjskich 
za któregoś z polskich magnatów i opanować całe królestwo. Dlatego też cesarz 
(zarówno jako władca państw dziedzicznych graniczących z Polską, jak też w imie-
niu Rzeszy) oraz królowie pruski i polski powinni się zjednoczyć, by ubezpieczyć 
„status” Królestwa Polskiego oraz uniknąć preponderancji potężnego sąsiada rosyj-
skiego. Tekst głosił, że władcy pruski i polski potajemnie uzgodnili, iż jeśli będą 
pewni uczestnictwa pozostałych kontrahentów, jak najszybciej („am füglichsten”) 
zawrą z cesarzem i carem „Partage Tractat” dotyczący podziału prowincji polskich 
i zapewniający krajowi stałą gwarancję. Póki stanowisko cesarza nie jest jasne, obaj 
królowie będą się posługiwać pośrednictwem osoby trzeciej i cesarzowej, a jeśli 
z Wiednia przyjdzie odpowiedź, że ta sprawa to „chimera”, odstąpią od niej. 
Przewidując obiekcje ze strony cesarza, autor pisma deklarował gotowość wysłania 
doń emisariusza ze szczegółowymi wyjaśnieniami. Projekt uzasadniano w następu-
jący sposób: łatwo się domyślić, że cesarz, traktujący Polskę jako przedmurze chrze-
ścijaństwa, jest niechętny jej destrukcji. Przez obecną słabość Rzeczpospolita stanowi 
jednak kiepskie zabezpieczenie jego terytoriów, więcej może dać gwarancja czterech 
państw biorących udział w rozbiorze. Nie należy też zapominać – głosiło pismo – 
że car jako pan całej Rzeczypospolitej może stać się bardziej niebezpieczny dla 
Rzeszy i prowincji austriackich niż Turcy. Wobec tego strata „przedmurza” jest szkodą 
niewielką4. 

Projekt przedstawiony przez Lehmanna-Kampkena został więc tak sformuło-
wany, jak gdyby był inicjatywą królów polskiego i pruskiego powstałą po przepro-
wadzeniu poufnych rozmów preliminaryjnych. Przewidywano udział cara rosyjskiego, 
jednak włączenie go do projektu miało przykryć antyrosyjskie de facto ostrze pro-
ponowanego aliansu, którego celem powinno być ograniczenie rosyjskiej preponde-
rancji w Rzeczypospolitej. Co do zakresu nabytków terytorialnych, projekt milczał, 
odkładając ustalenia w tej sprawie do czasu, aż znane będzie ogólne stanowisko 
cesarza.

Wręczywszy w czerwcu projekt cesarzowej, Lehmann udał się z Karlsbadu do 
swego rodzinnego Halberstadt, gdzie oczekiwał na odpowiedź z Wiednia. Jej prze-
kazanie miało się odbyć za pośrednictwem rodziców cesarzowej, księcia blanken-
burskiego Ludwika Rudolfa i jego małżonki Krystyny Ludwiki5. W tym zapewne 
czasie bankier przesłał tekst „Pro humillima informatione” Gumpertowi do Berlina6. 
Równocześnie informacje o projekcie rozbiorowym rozeszły się po dworach euro-
pejskich, o planie pisały też gazety. Wszystko to dotarło do Petersburga przed 

4 Tekst „Pro humillima informatione” zamieszczono w aneksie II.
5 Aneks I nr 6. Przypomnijmy, że odległe zaledwie o dwanaście mil od Blankenburgu Halber-

stadt do 1648 r. należało do tegoż księstwa. Oba miasta nadal zachowywały bliskie związki, choćby 
z racji wspólnej przynależności kościelnej (Halberstadt było siedzibą biskupstwa).

6 17 lipca dopytywał się, czy przyjaciel pokazał go już w wiadomym miejscu, czyli królowi lub 
Ilgenowi, aneks I nr 7.
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25 lipca, zanim poczta przyniosła kopię berlińską. Nie wiemy, kto rozpowszechnił 
informację, że autorem był Flemming, faktem jest jednak, że już 25 lipca Lehmann 
słał z Halberstadt protesty, iż niesłuszny jest pogląd ministrów pruskich, jakoby tekst 
projektu został mu przekazany z Saksonii. Bankier usilnie zapewniał Gumperta, że 
autorem jest on sam, a niejaki Bendix posłużył jako kopista. Dopiero w grudniu 
1721 r. w czasie procesu Lehmann przyznał, że zainspirowane przezeń pismo uło-
żył komisarz księcia blankenburskiego von Kampken (Campken)7. Mimo tych wyja-
śnień i protestacji w pruskich materiałach plan ten konsekwentnie był nazywany 
planem dworu polskiego lub planem Flemminga, nawet wówczas, gdy kontekst 
nasuwał sporo wątpliwości, czy rzeczywiście jego inicjatorem było Drezno.

4 sierpnia 1721 r. dotarła do Halberstadt przesłana kurierem na ręce księcia 
blankenburskiego odpowiedź cesarzowej. Elżbieta Krystyna pisała, że początkowo 
uznała pismo za dziecinadę („Kinderpose”), ale po namyśle doszła do wniosku, że 
sprawa jest poważniejsza. Propozycja przyszła jednak drogą, która nie budzi zaufa-
nia. Cesarzowa poprosiła, aby król pruski wysłał do Wiednia posła z pisemnym 
poręczeniem, że został upełnomocniony do mówienia o wiadomej sprawie. Wówczas 
cesarz mógłby uwierzyć, że król pruski traktuje ją poważnie. Lehmann, któremu list 
przeczytano, stwierdził, że sprawa się uda, o ile poseł pruski przybędzie do Wiednia. 
Książę blankenburski miał wyrazić życzenie, aby król pruski wysłał tam Knyphausena. 
Nie zezwolił jednak na żadną korespondencję w tej sprawie, zalecając Lehmannowi 
wyjazd do Berlina. Ten, poniósłszy już 800 talarów kosztów, nie chciał mnożyć 
wydatków na podróż, której skutek nie był oczywisty. Postanowił zdać relację za 
pośrednictwem Gumperta i czekać w Halberstadt na odpowiedź z Berlina. Zastrzegł, 
że jeśli Fryderyk Wilhelm I zdecyduje się wysłać swego człowieka do Wiednia, ten 
powinien jechać przez Drezno, by zorientować się, „wie sei Flemming die Karten 
gemisht hat”. Ten list Lehmanna do Gumperta jest interesujący zarówno ze względu 
na szczegóły odkrywające kulisy rokowań z cesarzową i powstania „Pro humillima 
informatione”, jak też na swą dalszą historię. Znamy dwie jego kopie, pierwszą, 
wykonaną między 6 a 11 sierpnia 1721 r. na rozkaz Ilgena dla okazania jej królowi 
pruskiemu, i drugą, okazaną posłowi rosyjskiemu Gołowkinowi w grudniu 1721 r. 
Różnią się one zarówno stylistycznie, jak i merytorycznie. Zmiany stylistyczne nie 
są istotne, ale pozwalają stwierdzić, że wersja grudniowa jest bliższa pierwotnej, bo 
zawiera więcej niedoskonałości składni czy gramatyki. Występują też w niej nazwi-
ska, które z tekstu przedstawionego w sierpniu Fryderykowi Wilhelmowi I zostały 
usunięte. Wycięto wówczas wzmiankę o Knyphausenie, zięciu Ilgena, którego miał 
proponować na posła do Wiednia książę blankenburski. Usunięto też nazwisko 
Flemminga, jako tego, który mógł „pomieszać karty w grze”8. 

Wkrótce Lehmann otrzymał odpowiedź Gumperta z pytaniem, dlaczego cesa-
rzowa życzyła sobie, aby król pruski wysłał posła do Wiednia i co jej ojciec chciałby 

7 Aneks I nr 8; M. Braubach, op. cit., s. 100, podaje informację, że do Wiednia projekt dotarł 
za pośrednictwem ojca cesarzowej, co potwierdza informację Lehmanna, że dwór blankenburski 
był od początku zaangażowany zarówno w spisanie projektu, jak i przekazanie go cesarzowi.

8 Aneks I nr 9.
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otrzymać od króla polskiego za pośrednictwo. Bankier zapewniał, że dokładnie zre-
lacjonował stanowisko cesarzowej. Zastrzegał zarazem, że niczego nie zaproponuje 
Saksonii, póki nie otrzyma od Karola VI informacji o chęci przystąpienia do roz-
mów9. 20 sierpnia, nie uzyskawszy jednoznacznej odpowiedzi, Lehmann zapowiadał 
już powrót do Berlina. Otrzymawszy od swego szwagra Jonasa Meyera informację, 
że pobyt tam zbiegnie się z wizytą Flemminga na dworze pruskim, wyraził nadzieję, 
iż uda mu się porozmawiać z saskim ministrem. Zarazem prosił, aby Gumpert ukrył 
przed feldmarszałkiem rzeczywisty cel misji karlsbadzko-halberstadzkiej, powołując 
się na konieczność załatwienia przez bankiera interesów hanowerskich. Nalegał też, 
by poinformować Ilgena, że Flemming nie wie nic o sprawie, o której rozmawiano 
w Berlinie, ani tym bardziej o propozycji, którą Lehmann złożył cesarzowej10. Mamy 
więc kolejne potwierdzenie, że rozmowy bankiera z dworem cesarskim odbywały się 
w stałym kontakcie z Berlinem, były uzgodnione z Ilgenem, a utrzymywane w tajem-
nicy przed Dreznem. Listy Lehmanna (a zwłaszcza przeróbka pisma z 8 sierpnia) 
dowodzą także, że minister pruski był na bieżąco informowany o treści korespon-
dencji saskiego Hofj ude z Gumpertem, że bardzo wcześnie otrzymał kopię projektu 
rozbiorowego, i w końcu, że próbował ukryć przed własnym monarchą kandydaturę 
swego zięcia Knyphausena na emisariusza do Wiednia oraz obawy Lehmanna przed 
reakcją Flemminga.

Znając już relację karlsbadzką z 5 sierpnia i relację Mardefelda z Petersburga 
z 25 lipca, Ilgen wystosował do Fryderyka Wilhelma I prośbę o decyzję. Tekst dowo-
dzi, że król znał wcześniejsze relacje Lehmanna z Karlsbadu. Zdaje się, że informa-
cje przekazano mu w takiej formie, iż był przekonany, że to król polski składał 
w Karlsbadzie oferty rozbiorowe za pośrednictwem żydowskiego bankiera. Ilgen 
streszczał relację Lehmanna z 5 sierpnia, zwracając uwagę, że cesarz nie uwierzył 
w przedstawioną mu propozycję i uznał ją za fałszerstwo osoby, która nie ma peł-
nomocnictw do tego typu spraw11. W związku z tym pojawił się problem, jak należy 
odpowiedzieć na propozycję wysłania posła do Wiednia. Minister ostrzegał, że 
pozytywna odpowiedź może być odczytana jako przyznanie się do autorstwa i przy-
służy się dworom w Wiedniu i Dreźnie12. Następnie przeszedł do omówienia depe-
szy Mardefelda z 25 lipca. Wynikało z niej, iż także Rosja z rezerwą traktuje plan 
Lehmanna i sądzi, że komuś bardzo zależy, aby nagłośnić tę sprawę. Sygnalizował 

9 Aneks I nr 10.
10 Aneks I nr 11; o interesach Lehmanna w Hanowerze, H. Schnee, op. cit., s. 236.
11 „Solches gehet nun dahin, daß der Kaiser das Partage von Polen vor Kinderpossen halte, 

umb soviel mehr, da solches der Jude, welche dazu nicht accreditieret wäre, bei der Kaiserin ange-
bracht hätte. Schlägt zwar dabei vor, EKM sollten dieserwegen jemanden nach Wien senden, der 
die Sache allda bei der Kaiserin negotierte, und welcher die Kaiserin darin secondieren wollte“, 
Ilgen do Fryderyka Wilhelma I, 11 VIII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

12 „EKM werden aber, nach dero hohen Erleuchtung am besten urteilen, ob es ratsam, daß 
EKM durch eine solche Schickung  Anlaß geben, daß man Sie vor den Autoren und Urhebern 
dieser ganzen Sache nehmen, deßen man sich zu Wien und an dem Königlichen Polnischen Hofe, 
an welchen beiden Orten EKM nicht viel gutes gegönnet wird, gewiß gar sehr zu Nutze machen 
könnte“, ibidem.
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też podejrzliwość Petersburga wobec rokowań prusko-saskich z czerwca i podróży 
Suhma między Berlinem a Dreznem13. Celem ministra było uzyskanie od króla 
decyzji, jak dalej prowadzić sprawę, czy wysyłać emisariusza do Drezna i Wiednia 
i czy informować Rosjan o treści odpowiedzi cesarzowej14. Replika Fryderyka 
Wilhelma I była krótka i stanowcza: nie będzie wchodził w takie niekorzystne pro-
jekty15.

Nie informując Sasów o korespondencji z Lehmannem i nie wspominając, iż 
car został powiadomiony o projekcie rozbiorowym, w pierwszych dniach sierpnia 
1721 r. Fryderyk Wilhelm przedstawił im życzenie niezwłocznego widzenia 
Flemminga w Berlinie. Drezno odpowiedziało na to pozytywnie, jako że od pew-
nego czasu prowadzono negocjacje w sprawie zakończenia sasko-pruskich konfl ik-
tów celnych16. Rozmowy rozpoczęły się 20 sierpnia 1721 r. i dotyczyły głównie 
przywrócenia porozumienia między dwoma dworami oraz zaniechania sporów 
o handel solą magdeburską17. Zaniepokojony brakiem w wystąpieniach Flemminga 
nawiązań do kwestii stricte politycznych, 21 sierpnia Ilgen wysłał w trybie pilnym 
do Fryderyka Wilhelma I pytanie, czy ma mówić z feldmarszałkiem o rozbiorze. 
Informował, że Flemming był u niego rano i wspominał jedynie o konwencji sol-
nej. Ilgenowi wydawało się, że feldmarszałek chciał rozpocząć rozmowy o sprawie 
rozbiorowej, ale nie miał na to dowodów. Minister pruski tłumaczył, że nie znając 
intencji swego władcy, skierował konwersację na inne tematy. Byłoby jednak dobrze 
wiedzieć, czy i jak daleko dwór polski jest gotów zaangażować się w sprawę przed-
stawioną przez Lehmanna18. Argumentacja ta zyskała aprobatę króla pruskiego, 

13 Ibidem.
14 „EKM werden allergnädigst befehlen, was dieserwegen ferner geschehen und wie wir uns 

deshalb weiter gouvernieren sollen, Lehmann verlanget auch zu wissen, ob EKM wegen dieser 
Aff aire jemand an den Kaiser schicken wollen, welcher alsdann seiner Meinung nach, über Dresden 
gehen und allda mit dem königlichen polnischen Hofe alles weiter concertieren müsste. Von der 
Kaiserin Antwort haben wir an den Graf Golofkin bishero kein Wort gesaget, ob wir ihm daran 
Part geben sollen, darüber erwarten wir EKM allergnädigsten Befehl”, , ibidem. 

15 Dopisek na marginesie, ibidem.
16 Raport Flemminga z 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497
17 Ibidem; reskrypt Fryderyka Wilhelma I dla Mardefelda z 30 sierpnia potwierdza relację 

Flemminga z pobytu w Berlinie: informowano w nim, że Flemming znów przybył do Berlina, nie 
miał żadnych instrukcji dotyczących spraw publicznych i nie mówił o nich, rozmawiano z nim 
tylko o nieporozumieniach w sprawie soli, SIRIO 15, s. 197; o treści rozmów nt. soli bardziej 
szczegółowo Fryderyk Wilhelm I w poufnych listach do serdecznego przyjaciela ks. Anhalt-Dessau, 
21 VIII 1721, Die Breife König Friedrich Wilhelms I an den Fürsten Leopold zu Anhalt Dessau 1704–
1740, Acta Borussica, Behörde Organisations, Ergänzungsband, bearb. O. Krauske, Berlin 1905, wyd. 
II Frankfurt am Main 1986–1987, s. 182. Efektem sierpniowych rozmów stało się podpisanie przez 
Augusta II i Friedricha Watzdorff a 9 IX 1721 w Pillnitz deklaracji o transporcie soli z dóbr książęcych 
(Fürstengutes), Preussens Staatsverträge..., Bd. 87, s. 254–255.

18 „EKM wollen mir allergnädigsten befehlen, ob ich den Feldmarschall Flemming Rede auf 
das Sujet von der polnischen Partage bringen und verheischen mag, was er dazu sagen werde? Als 
er diesen Morgen bei mir war, so schiene es zwar, dass er davon die Sprache anfangen wollt. Weil 
ich aber EKM nicht weiß, ob man diese Cloude[?] zu ihm touchieren soll. [...] Es währe doch gut, 
wenn man weiß, ob und wie weit der königliche polnische Hof dasjenige avancieren will, was des 
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jeszcze tego samego dnia bowiem Fryderyk Wilhelm I zaczął robić wobec Flemminga 
aluzje do nieszczerości i nielojalności Anglii, która pozwoliła na wzrost potęgi cara, 
informował o jakimś porozumieniu między papieżem, cesarzem i carem dotyczą-
cym sukcesji polskiej19. Ewidentnie chodziło o to, by skłonić feldmarszałka do nie-
dyskrecji. Ten starał się – jak sam później przyznał – bagatelizować sprawę ewen-
tualnego pretendenta, a gdy poruszono kwestię sukcesji polskiej, odpowiedział jak 
wiele razy wcześniej. Stwierdził mianowicie, że prawa Rzeczypospolitej nie pozwa-
lają o tym myśleć, największą nadzieję daje miłość poddanych, a budowanie planów 
na sile i pomocy obcej jest chimerą20. Wreszcie Prusacy w pozornie żartobliwej 
formie poruszyli sprawę „la negotiation hebraïque”, a zwłaszcza jej „nieoczekiwa-
nego odnowienia”21. Flemming starał się nie podejmować tego tematu i przez 
kolejne dwa dni prowadził rozmowy wyłącznie o soli, aż Ilgen zaczął pytać, czy nie 
ma innych zleceń i ponownie nawiązał do sprawy Lehmanna. Minister saski odparł, 
że Drezno niczego nie zlecało bankierowi, co więcej, to Żyd miał prosić Augusta II, 
aby wykluczył ze sprawy Flemminga i zięcia Ilgena, Knyphausena. Oświadczył też, 
że Drezno uznało propozycję za absurdalną i chcąc całą sprawę zakończyć, zaka-
zało Lehmannowi do niej się mieszać. Feldmarszałek starał się przy tym unikać 
konwersacji z Gumpertem, który dopytywał się w kuluarach, czy ma coś do prze-
kazania Lehmannowi. Tematu jednak nie dało się ominąć, w tym właśnie okresie 
bowiem z różnych dworów zaczęły docierać informacje o krążącej jakiejś „pièce 
curieuse”. 21 sierpnia w bileciku do Ilgena Flemming wspomniał, że chciałby otrzy-
mać jej tekst, aby go użyć, gdyby sprawa doszła do polityków polskich. To by suge-
rowało, że jeszcze go nie znał, wiedział natomiast, że tekst ma Berlin. 24 sierpnia 
Ilgen spytał Flemminga, co myśli o projekcie, który Lehmann przekazał cesarzowi 
za pośrednictwem dworu blankenburskiego i cesarzowej. Nie chciał jakoby uwie-
rzyć, gdy usłyszał, że feldmarszałek nadal nie zna rzeczonego tekstu22. W końcu 
pruski minister przeczytał go rozmówcy, dając do zrozumienia, że sprawę traktuje 
poważnie. Zapoznawszy się z projektem, Flemming uznał go za nierealny, argu-

Juden deshalb allhier angebracht. EKM werden sich doch dadurch in diese windfahnsche [?]  Weise 
einlassen“; in dorso: „Au roi, cito“, Ilgen do Fryderyka Wilhelma I, 21  VIII 1721, GStA PK, HA 
I, Rep. IX, nr 27–28.

19 W reskryptach dla Mardefelda zapytywano raczej o intencje cara wobec Stanisława 
Leszczyńskiego, Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 5 VIII 1721 postscriptum i 22 VIII 1721 
postscriptum, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.

20 „Je lui fi s voir que pour y réusir, il falloit se conformer aux loix de la Pologne, qui défendent 
de s’intriguer pour la succession et établissent la plus sûre espérance dans l’aff ection du peuple. Et 
que celle qui se fondoit sur nos propres forces et sur l’assistance des autres, étoit une chimère”, 
raport Flemminga z 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497.

21 ”Je lui [królowi] ai dit, que je n’avois jamais vue VE tant rire qu’elle avoit ris du dénouement 
de la pièce, et comme je lui en receu en abrégé. SM a ris aussi de bon coeur”, Flemming do Ilgena, 
Baruth, 21 VIII 1721, SHAD Loc. 3497.

22 Flemming do Ilgena, 21 VIII 1721, ibidem. W znajdujących sie w Dreźnie aktach Lehman-
na nie ma śladu, aby Sasi znali tekst „Pro humillima informatione”, zanim przekazali im go Prusa-
cy. Prawdziwości deklaracji Flemminga, iż nie znał pisma, nie sposób zweryfi kować.
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mentując, że nawet gdyby August II był młody i pełen energii, taki pomysł byłby 
trudny do przeprowadzenia23.

Następnego dnia okazało się, że bagatelizowanie sprawy na nic się nie zda. Ilgen 
poinformował m.in. Flemminga, że jakiś czas temu zakomunikowano sprawę carowi, 
w przekonaniu, iż projekt powstał w Dreźnie, i obawie, że podejrzenie o jego inspi-
rację padnie na Berlin. Pruski minister uspokajał, że car na pewno potraktował to 
jako chimerę, zarazem jednak wyraził podejrzenie, iż prezentowany tekst jest za 
dobrze sformułowany, by mógł być wyłącznie dziełem żydowskiego faktora. Dalszy 
ciąg rozmowy, obszernie zrelacjonowanej przez Flemminga Augustowi II na pod-
stawie diariusza poselstwa, to zapis słownej szermierki pozornie mającej na celu 
sprawdzenie, z czyjej strony wyszła propozycja rozbiorowa, a de facto zmierzającej 
do tego, by zmusić stronę przeciwną do jakiejś niedyskrecji24. Ponieważ sprawa doszła 
na dwór cesarski za pośrednictwem książąt blankenburskich, rozważano, czy nie tam 
należy szukać autora projektu. Zdaniem Ilgena było to możliwe, bo ojciec cesarzo-
wej chciał odzyskać Regenstein i udało mu się zaangażować córkę do poparcia 
sprawy25. Na zakończenie rozmowy Ilgen miał kilka razy prosić Flemminga, by nie 
karać Lehmanna, nie nagłaśniać sprawy, prowadzić ją „avec toute la phlegme pos-
sible”, a zwłaszcza nie mówić nic o tej rozmowie rosyjskiemu posłowi w Berlinie 
Gołowkinowi26. 

Nazajutrz, tj. 26 sierpnia, Flemming przekonał jednak Ilgena, że trzeba szcze-
gółowo wypytać Lehmanna. Żyd przebywał w Berlinie, sprowadzono go więc, trzę-
sącego się i lamentującego. Kazano opowiedzieć wszystko, jak było. Lehmann zeznał, 
że pojechał z propozycją rozbiorową, czyli tekstem „Pro humillima informatione”, 
do Karlsbadu i mówił o sprawie księciu blankenburskiemu. Ten przekazał pismo 
Karolowi VI, który z początku potraktował sprawę jako „sottise”, ale potem miał się 
nią zainteresować i prosić za pośrednictwem żony o przysłanie kogoś do Wiednia 
w celu dalszych rozmów. Pytania Flemminga zmierzały do tego, by Lehmann jasno 
oświadczył, że August II nie składał mu żadnych propozycji ani nie inicjował roz-

23 Raport Flemminga z 2 IX 1721, ibidem.
24 Flemming wydobył m.in. informację, że Ilgen poinformował o projekcie także cesarza. Zdawał 

sobie sprawę, że utrudni to wyciszenie sprawy. Pytania Ilgena zmierzały do tego, by usłyszeć, czy 
Flemming mówił coś na osobności Lehmannowi w Berlinie; raport Flemminga z 2 IX 1721, ibidem.

25 Ibidem; Regenstein – miasto i zamek leżące trzy kilometry od Blankenburga, niegdyś własność 
książąt blankenburskich, od 1662 Brandenburgii – Prus. O próbach blankenburskiej pary książęcej 
wpływania za pośrednictwem córki na cesarza i niechęci Karola VI do politycznej aktywności 
cesarzowej, Ch. Römer, Der Kaiser und die welfi schen Staaten 1679 – 1755. Abriß der Konstellationen 
und der Bedingungsfelder w: Das Reich und seine Territorialstaaten im 17 und 18 Jahrhundert. Aspekte 
des Miit-, Neben- und Gegeneinander, hrsg. H. Klueting, W. Schmale, Münster 2004, s. 54.

26 Z relacji Flemminga wynikało jednak, że Ilgen pozostawał cały czas w dobrych stosunkach 
z Gumpertem, ten zaś pośredniczył w kontaktach między nim a Lehmannem. Gumpert miał 
świadczyć na osobności, że odprawiając go, Flemming powiedział, iż nic nie przekazywał Lehman-
nowi, ale że miał tajemniczą minę, jakby coś jednak powiedział. Flemming nazwał Gumperta 
mocnym słowem „Quacker” (gęgacz, głupiec), a Lehmanna „Schurck” (łajdak), raport Flemminga 
z 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497.
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mów w tej sprawie. Indagowany, kto jest autorem tekstu „Pro humillima informa-
tione”, Lehmann wyjawił, że konsyliarz księcia blankenburskiego Kampken. Mimo 
pozorów rozbawienia Flemming potraktował sprawę poważnie. Stwierdził nawet, 
że ta komedia ma daleko idące konsekwencje i że przy indagacji Lehmanna powi-
nien być obecny rosyjski poseł Gołowkin. Feldmarszałek wyraźnie obawiał się reak-
cji rosyjskiej, zwłaszcza że to Prusacy pierwsi poinformowali Petersburg o planie 
Lehmanna – jak mógł się domyślać – w duchu dla Drezna niekorzystnym. Zeznania 
bankiera powtórzono więc w obecności Rosjanina. Na pytanie, skąd wziął się pomysł 
rozbioru, Berendt Lehmann odpowiedział, że Bóg go natchnął, aby ukarać zasłu-
gujących na karę Polaków27. Oświadczenie wywołało śmiech na sali i serię żartów 
na temat rozmów Żyda z Bogiem. W pewnym momencie Lehmann ośmielił się 
i zapytał, w jaki sposób trzy dwory porozumieją się w sprawie rozbioru, tego wątku 
jednak nie podjęto28. Ostatecznie poproszono Gołowkina, by przekonał cara, iż 
sprawa nie zasługuje na poważne traktowanie. W „Tabagii” u Fryderyka Wilhelma I, 
gdzie kontynuowano rozmowy o soli i potrzebie zachowania dobrych stosunków, 
król pruski, rozbawiony relacjami o ostatnich rozmowach z Lehmannem, miał stwier-
dzić mocnym słowem, że ten Żyd to „Schelme”29. 

Następnego dnia, tj. 27 sierpnia, Flemming wyjechał z Berlina do Drezna. Na 
odjezdnym prosił Gołowkina, by wraz z Ilgenem zapobiegli odnowieniu sprawy, 
a w przyszłości nie dawali wiary ludziom typu Lehmanna30. Odpowiedź Gołowkina, 
zakomunikowana dworowi pruskiemu, wskazuje, że Rosjanin nie uwierzył zaprze-
czeniom Żyda i zapowiedział, iż porozmawia o tym z Flemmingiem na kongresie 
w Brunszwiku31. 

Efektem tych rozmów stały się dwa raporty: Ilgena z 26 sierpnia32 oraz relacjo-
nowany już Flemminga z 2 września. Raport Ilgena pozornie potwierdzał relację 
saską, że Lehmannowi nie dawano w Dreźnie żadnych zleceń, i nazywał sprawę 

27 „Le bon Dieu me l’a inspiré et il a resolu de punir les Polonois, comme les plus méchants 
gens du monde [...] que cela étoit résolu par le bon Dieu à qui rien n’étoit impossible et que les 
Polonois méritoient bien cette punition”, ibidem.

28 Lehmann nie przestał jednak lobbować w kuluarach. Przyszedł nawet do Flemminga, 
zapewniając go o swej gotowości i gorliwości oraz przekonując, że sprawa byłaby jeszcze do prze-
prowadzenia. Krążyły też jakieś anonimowe listy donoszące enigmatycznie o niebezpieczeństwie. 
Za pośrednika służył Meyer, szwagier Lehmanna. Flemming okazał Ilgenowi jeden z nich (zał. F 
do raportu z 2 września), a po powrocie do Drezna otrzymał podobny list (załącznik G do rapor-
tu z 2 września), SHAD Loc. 3497.

29 Raport Flemminga z 2 IX 1721, ibidem.
30 Flemming do Gołowkina, b.d., kopia, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
31 Gołowkin do Flemminga, 28 VIII 1721, kopia jw.; Gołowkin został przez Piotra I wyzna-

czony na komisarza do projektowanych, lecz w końcu niedoszłych rozmów pokojowych ze Szwecją 
w Brunszwiku.

32 Ilgen przedstawił ów raport królowi i przesłał jego egzemplarz Flemmingowi, raport i re-
zolucja Fryderyka Wilhelma I z 28 VIII 1721 w kopii jako zał. H do relacji Flemminga z 2 IX 
1721, SHAD Loc. 3497; oryginał w GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; na marginesie tego ra-
portu Fryderyk Wilhelm I dopisał własnoręcznie: „alle Juden, die sind Schelme”.
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komedią. Jednocześnie jednak pruski minister stwierdzał, że zarówno on sam, jak 
i Gołowkin nie wiedzą, co o tym myśleć. Albo to jest głupi żart – „sottise” i „żydow-
ski wymysł”, albo dwór polski powinien zrozumieć, że wchodząc w takie „Windsacken”, 
nie wywinie się z jarzma33. Tym samym Ilgen dystansował się od Flemminga i na 
niego zrzucał ciężar odpowiedzialności za to, jak przeprowadzono indagację 
Lehmanna. 

Celem obszernego raportu Flemminga, opartego podobno na diariuszu posel-
stwa, było nie tylko poinformowanie króla o przebiegu misji berlińskiej, ale opisanie 
afery Lehmanna, która wymykała się spod kontroli. Wynikało z niego, że Lehmann 
wbrew zakazom Flemminga kontaktował się z dworem berlińskim, a tam potrak-
towano rzecz poważnie, informując o niej cara i cesarza. To uniemożliwiało utrzy-
manie sprawy w tajemnicy i stłumienie jej w zarodku. Flemming informował, że 
wbrew własnemu przekonaniu, ale na prośbę Ilgena, nie wyciągnął wobec zamie-
szanych w sprawę Żydów żadnych konsekwencji 34. 

Wkrótce się to na nim zemściło. Tuż po wyjeździe feldmarszałka z Berlina 
Fryderyk Wilhelm I nakazał aresztować Lehmanna i Gumperta. Nałożył na nich 
karę 5 tys. talarów (na rzecz kasy rekruckiej)35. Strona saska oświadczyła, że też roz-
waża ukaranie Żyda, nawet grzywną 20 tys. talarów, bo jego wina wobec niej jest 
większa, a więc i kara winna być proporcjonalna36. Było to jednak tylko robienie 
dobrej miny do złej gry. Zdawano sobie sprawę, że Berlin zwiódł Drezno i okazując 
gorliwość w karaniu, chciał odepchnąć podejrzenia o zainicjowanie sprawy. Relacje, 
jakie z rozmów berlińskich złożył carowi uczestniczący w indagacji Lehmanna 

33 „Der Jude mit vielen Tränen und großen Eidschwüren ausgesagt und bekannt, daß alles was 
er bei EKM und bei der Kaiserin in Karlsbad wegen der bekannten Partage von Polen ausgebracht 
nur seine, des Juden, Invention und Betrieb sei, und dass der König in Polen und Flemming ihm 
dazu niemals einen Befehl oder Kommission gegeben. Der Graf Golofkin und ich haben diese 
Comedie so mitansehen und weiß ich doch nicht, was ich eigentlich davon glauben soll [...]. Soviel 
sehe ich aber schon wol, daß die ganze Sache auf eine Sotisse. Es mag nun sein, daß es in der Tat 
eine bloße Erfi ndung von dem Juden ist, oder daß der königliche polnische Hof, wohl siehet, daß 
er mit  dem Windsacken nicht fortkommen kann, sich auf diese Art aus der Sache heraus ziehen 
will“, raport Ilgena, 26 VIII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

34 Raport Flemminga, 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497.
35 „Mein lieber würklischen geheimer Etats Ministre von Ilgen. Ich habe an den Herrn von 

Katsch die Ordre gestellet, daß er die Juden Gumperts und Behrend Lehmannen, weil sie mich 
wegen der polnischen Partage so belogen, anhalten solle, fünf Tausend Taler zur Recruten Kasse 
zu bezahlen, welches euch zur Nachricht gemeldet wird”, Fryderyk Wilhelm I do Ilgena, 29 VIII 
1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; „Je n’ai agi à cet égard comme je l’avois promis à VE, 
mais par la lettre que le Juif m’a délivré de la part de VE il me paroît qu’Elle a changé de sentiment 
au sujet de Mrs les Juifs, auteurs de la belle aff aire en question”, Nr 3, Flemming do Ilgena, 6 IX 
1721, ibidem; „[król pruski] avoit condamné le Juif Lehmann a une amende de cinq mille écus pour 
lui apprendre à vivre”, Suhm do Flemminga, Nr 33, 7 IX 1721 i Flemming do Suhma, Nr 34, 11 IX 
1721, SHAD Loc. 3497; komentarz Flemminga wygląda jak robienie dobrej miny do złej gry: „Si 
c’est tout de bon que le roi de Pr[usse] a condamné Lehmann à une amande de 5 mille écus, le 
B. [Berendt] nous doit aussi payer quelque chose”, ibidem.

36 Flemming do Suhma, 11 IX 1721, ibidem.

III. „Pro humillima informatione”



56 

Gołowkin, były dla saskiej strony niekorzystne. Rosjanin uznał śledztwo za wyre-
żyserowane, a zeznania bankiera za niewiarygodne, wyuczone i mające na celu 
oczyszczenie Flemminga z podejrzeń. Koronnym argumentem na poparcie tezy 
o wyłącznej winie Sasów było dla Gołowkina właśnie nieukaranie Lehmanna przez 
Augusta II37.

37 Treść tej relacji znamy tylko z omówienia w reskrypcie Piotra I dla S. Dołgorukiego: 
„...a  osoblivo usmotriš vo onoj iz donošenii našego tainogo sovetnika grafa Golovkina – obretaûščegosâ 
v Berline, kakoj protivnoj dopros byl židu Lemanu v Berline ot grafa Fleminga i barona Ilgena 
v prisudstvii onogo našego tajnogo sovetnika, kogda on Leman znatno po naučeniû priznalsâ, 
budtto on to vse soboû činil, ne imeâ o tom ot polskogo dvora ukazu. I kako pri tom graf Fleming 
sebâ is togo dela vyvodil. A čto vse to delano pro forma, to po tomu znat’, čto te židy za takoe 
važnoe delo ne tokmo ni čem ne nakazany i ne zaarestovany i rozysku o tom ne učineno, no na 
posledi graf Fleming uvedav, čto korol pruskoj na onogo žida Lemana štraf denežnoj položil, otzy-
walsâ k pruskomu ministru baronu Ilgenu črez pis’mo, čto korol polskoj tomu židu Lemanu vinu 
ego otpustit’ bez najmenšego štrafa, is čego možno lehko priznat’, čto tot žid onoe delo ne soboû 
činil”, Piotr I do S. Dołgorukiego, 10/21 XI 1721, AVPRI, F. 79/1, 1721/10, k.18 v.–19.
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Składane Flemmingowi przez Ilgena na odjezdnym z Berlina zapewnienia, iż 
dwory europejskie nie potraktują sprawy poważnie, nie mogły się ziścić. Pierwsze 
denuncjacje przedostały się do opinii publicznej, zanim doszło do opisanej w poprzed-
nim rozdziale konfrontacji. Już w końcu marca 1721 r. pojawiły się w kołach dyplo-
matycznych pogłoski o sprawie Lehmanna. I choć wszelkie indagacje w tej kwestii 
Drezno starało się bagatelizować, to do posła angielskiego w Polsce Jamesa Scotta, 
mającego dobre kontakty m.in. z samym Flemmingiem, dotarły jakieś informacje 
o projekcie rozbiorowym. Angielski poseł twierdził, że feldmarszałek sam, z własnej 
inicjatywy zapewniał pod słowem honoru, iż Lehmann nie miał w Berlinie żadnych 
saskich zleceń. Tłumaczenia Flemminga Scott oceniał jednak jako pokrętne i nie-
szczere. Niepokoiło go ożywienie w saskim gabinecie, częste nadprogramowe narady, 
rozsyłanie licznych kurierów, postawienie wojsk w stan gotowości, jak też wyjazd 
Flemminga do Berlina. Ciekawe, że w kwietniu 1721 r. plotki o planie rozbiorowym 
Scott połączył z pogłoskami, jakoby August II zamierzał udać się do Polski i korzy-
stając z obecności cara w Rydze, rozpocząć z nim bezpośrednie negocjacje. I choć 
Scott uważał wówczas plan rozbiorowy za mało prawdopodobny, dopuszczał myśl, 
że niepowodzenia wojenne mogły skłonić Augusta II do podjęcia próby powetowa-
nia ich rozbiorem. Sugerował też, że plan podziałowy to „le projet favori” Flemminga. 
Słusznie zwracał jednak uwagę, że jego jedynym benefi cjentem, gdyby doszedł do 
skutku, byłby car1. Z drugiej strony w jednym z raportów Flemming stwierdził, że 
to Scott pierwszy dopytywał się o sprawę Lehmanna2. Nasuwa się pytanie, czy 
angielski poseł, obserwując działania żydowskiego bankiera w Dreźnie, sam wyczuł 
aferę? A może otrzymał informacje od któregoś ze swych kolegów? Wiemy, że 
utrzymywał bezpośrednią korespondencję m.in. z Charlesem Withworthem prze-
bywającym na placówce w Berlinie, a ten mógł dysponować informacjami z pruskiego 
ministerium. Nie znając relacji angielskiego posła w Berlinie ani jego koresponden-
cji ze Scottem, nie możemy potwierdzić tej hipotezy. Ale to by mogło tłumaczyć, 

1 G. Chomicki, op. cit., s. 111.
2 Raport Flemminga z 2 IX 1721, SHAD Loc. 3497; Flemming do Suhma, 8 VII 1722, 

ibidem.
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dlaczego zaprzyjaźniony z Flemmingiem Scott od razu relacjonował sprawę 
Lehmanna w duchu wyraźnie antysaskim. Fragmenty nieco późniejszej korespon-
dencji Flemminga z Suhmem z 1722 roku wskazują, że uważali oni Withwortha za 
bardzo zaangażowanego w rozgłaszanie afery w sposób dla Drezna niekorzystny. 

Po sierpniowym zjeździe berlińskim Scott stanowczo domagał się od Drezna 
wyjaśnień, czego dotyczyły rozmowy. Odpowiedzi, jakie uzyskał, były zgodne z usta-
leniami między Flemingiem a Ilgenem, aby przedstawiać sprawę jako bagatelkę 
i oszczędzać dwór pruski. Szkot przyjął je podejrzliwie. Doszedł do wniosku, iż nie-
porozumienia sasko-pruskie były pozorne i na pokaz, a relacja Flemminga została 
spreparowana dla zmylenia, bo jej wymowa nie zgadzała się z informacjami, które 
Scott uzyskał z innych źródeł. Przypuszczamy, że angielski poseł miał już wiado-
mości o projekcie „Pro humillima informatione” od swego kolegi z Berlina Charlesa 
Withwortha oraz pruskiego posła w Polsce Schwerina. Twierdził m.in., że plan roz-
biorowy, choć nieprzemyślany, był jednak realny. Co do cara, jego przystąpienie do 
rozbioru – o ile by do niego doszło – miałoby służyć głównie uzyskaniu od Polski 
jakichś nabytków terytorialnych albo przynajmniej wyzwoleniu się ze zobowiązań 
traktatu narewskiego. Scott nie wątpił, że w decydującym momencie car porzuciłby 
sojuszników3. 

By neutralizować rozszerzające się pogłoski o rozbiorowym celu podróży 
Flemminga do Berlina, Sasi wysłali swemu przedstawicielowi w Anglii Jacques’owi 
Le Coqowi specjalne instrukcje, a nawet ekstrakt z raportu Flemminga z 2 września 
1721 dotyczący „wszystkiego, co zaszło w sprawie propozycji Lehmanna”; miał on 
pomóc usunąć „fałszywe idee króla angielskiego i jego ministrów” w tej sprawie. 
Oświadczenia Drezna przyjmowane były jednak z wielką podejrzliwością. Poseł 
rozmawiał z różnymi osobami, ale nie mógł odkryć, gdzie było źródło pogłosek 
i jakimi kanałami się one rozchodziły4.

Wreszcie z pewnym opóźnieniem zareagował także dwór cesarski. Ciekawe, że 
jeszcze w czerwcu 1721 r. François Louis de Pesme de St. Saphorin, opisując 
Charlesowi Townshendowi nastroje panujące w Wiedniu, twierdził, że w Burgu nadal 
trwa wrogość wobec rosnących wpływów Rosji w Europie. Wspominał też o stałej 
współpracy rosyjsko-pruskiej, która ma na celu wzmocnienie obu państw za cenę 
rozbioru Rzeczypospolitej. Przed przyjazdem Lehmanna do Karlsbadu w Wiedniu 
nie miano, jak się zdaje, wątpliwości co do rozbiorowych intencji Prus i zamiaru zain-
teresowania rozbiorem cara5. Przedstawienie projektu „Pro humillima informatione” 
obudziło jednak czujność Burgu. W połowie sierpnia Karol VI posłał do 
ks. Eugeniusza Sabaudzkiego zapytanie, czy jego zdaniem powinien zgodzić się na 

3 Chomicki zwraca uwagę, że ówczesne instrukcje dla Scotta, nakazujące mu śledzenie „dzikich 
i niszczycielskich” zamiarów Augusta II, odzwierciedlają przemiany brytyjskiej polityki zagranicznej 
po śmierci Jamesa Stanhope’a. Możliwe, że i to miało wpływ na ton relacji Szkota, niewątpliwie 
rozczarowanego fi askiem swych starań sprzed roku o wciągnięcie Rzeczypospolitej do koalicji anty-
rosyjskiej, G. Chomicki, op. cit., s. 112–113.

4 Le Coq do Flemminga, 7 X 1721, SHAD Loc. 3497; Flemming do Le Coqa, 22 X 1721, 
ibidem.

5 M. Braubach, op. cit, s. 100 i 408 p. 234
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projekt i rozpocząć rokowania6. Eugeniusz zalecał ostrożność, Wiedeń dość długo 
więc nie podnosił kwestii. Ten brak ofi cjalnej reakcji James Scott ocenił jako chęć 
odczekania, by dwory drezdeński i berliński dostatecznie się skompromitowały. 
Nawiązał jednak korespondencję ze swym kolegą w Wiedniu St. Saphorinem (pry-
watnym przedstawicielem Jerzego I), sądząc, że uzyska od niego wiarygodne infor-
macje o stanowisku Wiednia7. Ten, poinformowany o sprawie przez Scotta, przybył 
we wrześniu 1721 r. do saskiego rezydenta w Wiedniu Ludwiga Adolfa Zecha z żąda-
niami wyjaśnień8. Pytania skierowano też do pruskiego rezydenta w Wiedniu Konrada 
Canngiessera. Ten ostrzegł Berlin, że Burg jest przekonany, iż to Prusy w porozumie-
niu z Flemmingiem składały propozycje rozbiorowe. Odpowiednio instruowany przez 
centralę, odpierał zarzuty jako nieprawdziwe i zrzucał winę za rozsiewanie podobnych 
plotek na cesarskiego rezydenta w Berlinie Christopha Vossa i redagowaną przezeń 
gazetę. Opisywał całą aferę tak, jakby Berlin od początku potraktował ją jako chimerę 
i głupotę, a rozmowy z Sasami prowadził jedynie po to, by odkryć jej rzeczywistego 
autora. To Flemming miał być niezadowolony z przebiegu wydarzeń i sprawiać wra-
żenie, że chce wciągnąć Berlin do tego „absurdalnego” planu9. Krzyżujące się sprzeczne 
informacje i dezinformacje skłoniły wreszcie cesarza do uruchomienia własnych kana-
łów informacji. Zlecono posłowi w Dreźnie hr. Josefowi Lotharowi Königseckowi 
wybadanie, czy rzeczywiście August II byłby skłonny do rozbioru Polski. Wątpiono 
co prawda, by kierujący polityką saską Flemming poparł taki pomysł, jednak – jak 
twierdzono – w aferze może tkwić ziarno prawdy. Sugerowano, że może mieć z nią 
związek hr. Lagnasco, który nie należał do przyjaciół Flemminga10. Jeśli byłaby to 
prawda, Königseck powinien przypomnieć, że duch projektu rozbiorowego stoi 
w sprzeczności z Pacta reciproqua Rzeczypospolitej z cesarzem dotyczącymi utrzyma-
nia polskiej wolności11. Dwór cesarski zażądał wyjaśnień także w Berlinie i otwarcie 
zagroził, że nigdy nie pozwoli na rozbiór ani wprowadzanie w Polsce sukcesji i wraz 
ze swymi aliantami zrobi wszystko, by utrzymać istniejący system12. 

Wskutek doniesień Zecha, Flemming kazał zapewnić Wiedeń, że chciał zdusić 
sprawę w zarodku, i dlatego o niej nie informował. Na dowód, że wszelkie obawy 
cesarza są bezpodstawne, przesłał skróconą wersję raportu z 2 września13. Zwracał 
jednak Zechowi uwagę na fakt, że postępowanie dworu cesarskiego w tej sprawie, 

6 Ibidem, s. 100.
7 G. Chomicki, op. cit., s. 113.
8 Zech do Flemminga, 1 X 1721, Wiedeń, SHAD Loc. 3497, szyfr 
9 Fryderyk Wilhelm I do Canngiessera, 11 X 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
10 Karol VI do Königsecka, 12 X 1721, HHStAW, Pol. II, 66, k. 105v.; o rozmowach König-

secka z Augustem II, G. Chomicki, op. cit. s. 114.
11 Najprawdopodobniej chodzi o traktat 1677 r. z Leopoldem I odnawiający wszystkie 

wcześniejsze pakta, był on bowiem też podstawą rozmów o odnowienie traktatów wzajemnych 
w 1724 r., konferencja z F. K. Wratislawem posłem cesarskim, 22 XI 1724, BCZ 505, nr 98, k. 
475–486; traktat w: Traktaty polsko-austriackie z drugiej połowy XVII wieku, wyd. Z. Wójcik, Wars-
zawa 1985, s. 90–103.

12 Suhm do Flemminga, 14 X 1721, SHAD Loc. 3497.
13 Raport z 10 X 1721, SHAD Loc. 3497.
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jak i w wielu innych, nie jest szczere. Powołał się m.in. na niedobre doświadczenia 
z poselstwem biskupa Nitry László Adama Erdödyego z ubiegłego roku, który miał 
w instrukcji zapisy dotyczące sukcesji królewicza, czyli sprawy szczególnie drażliwej, 
co do której sam Flemming prosił, by Wiedeń nie poruszał jej wobec Polaków14.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na okrężny obieg rozbiorowych sensacji 
między poszczególnymi dworami i placówkami dyplomatycznymi. W pewnym 
momencie te same informacje i dezinformacje, już raz skomentowane, wracały do 
źródła innymi kanałami. Wzbogacone o mniej lub bardziej prawdopodobne eksper-
tyzy, dawały pozór wieści z różnych niezależnych i wiarygodnych źródeł, co utrud-
niało oskarżanej stronie saskiej tłumaczenie się, oddzielenie faktów od spekulacji 
i wykrycie rzeczywistych autorów oskarżeń15.

Dwór rosyjski, jak już o tym wspominaliśmy, informowany był o sprawie 
Lehmanna przez Berlin od maja 1721 r. Jednakże dopiero w październiku zaczął 
przekazywać Dreznu zapytania w tej sprawie. Można by sądzić, że wystarczyły mu 
wyjaśnienia, jakie złożył Flemming w obecności Gołowkina w czasie rozmów ber-
lińskich z sierpnia 1721 r. Faktem jest jednak, że już 25 sierpnia informowano 
Gołowkina, iż Rosja ma zamiar przeciwdziałać realizacji planu rozbiorowego 
i zawczasu poinformuje o nim kogo należy w Rzeczypospolitej, zapewniając przy 
tym Polaków o dobrych zamiarach króla pruskiego16. 20/31 VIII 1721 wysłano do 
Polski emisariusza Iwana Rakitina, któremu zlecono poinformowanie o sprawie 
rozbiorowej biskupa warmińskiego Teodora Potockiego17. Może więc spodziewano 
się, że Drezno samo się skompromituje. Na pewno nie czekano na dowody jego 
niewinności, skoro zawczasu postanowiono propagandowo wykorzystać sprawę 
Lehmanna w kontaktach z polską opozycją. 

Tymczasem Berlin udawał wobec Drezna, że nie wie, jak to się stało, iż historia 
Lehmanna zatacza tak szerokie kręgi, i zrzucał winę na Żydów, którzy sami mieli 
rozgłosić swą „sottise”18. Suhm, nadzorujący w Berlinie saskie interesy, ostrzegał 
Flemminga, by nie wierzyć Ilgenowi. Twierdził, że wszystkie działania pruskiego 
ministra miały na celu wzbudzenie podejrzeń wobec dworu drezdeńskiego i że Berlin 

14 „Mais au reste, si Mr le comte de Sinzendorff  est du sentiment (comme Mr de St. Saphorin 
vous la dit) qu’il importe trop à la cour Impériale que la Pologne soit conservée dans sa liberté, pour 
entrer dans le susdit projet, d’où vient donc, qu’on a donné une instruction à Mr l’évêque de Neutre, 
de favoriser la succession en question – chose qu’il a si peu ménagé, que malgré que je l’aye prié de 
n’en parler à personne, il s’ en est ouvert envers plusieurs Polonois pendant la diète passée? J’ai 
prouvé le sentiment de Mr le comte de Sinzendorff  et je veux croire que ce sont ses sentiments tout 
de bon. Mais contradictions me passent d’une manière, que quelquefois je ne sais pas à quoi on s’en 
doit tenir avec la cour impériale”, Flemming do Zecha, Nr 74, 10 X 1721, ibidem.

15 Por. słuszne uwagi E. Rostworowskiego (O polską koronę. Polityka Francji w latach 1725–33, 
Kraków 1958, s. 6) i J. A. Gierowskiego (W cieniu Ligi Północnej..., s. 19) nt. dezinformacji w kore-
spondencji i praktyce dyplomatycznej.

16 Piotr I do M.G. Gołowkina, 14/25 VIII 1721, RGADA F. 74/5, nr 29, s. 1028.
17 N. N. Bantyš-Kamenskij, op. cit, t. 3 , s. 221.
18 Flemming do Suhma, 29 X 1721, SHAD Loc. 3497.
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ze złą intencją wykorzystywał sam fakt prowadzenia z nim rozmów19. Flemming 
uznał ten pogląd za słuszny, zwłaszcza że berlińskie negocjacje ciągnęły się bez-
owocnie już kilka miesięcy, a sprawa Lehmanna nie była pierwszą tego typu aferą 
inspirowaną przez Prusaków20. Sasko-pruskie rozmowy wyjaśniające, mimo że 
toczone w konwencji dworskiej konwersacji, pełnej kpin z Lehmanna i jego kom-
panów Gumperta i Meyera, były szczegółowo relacjonowane w depeszach Suhma. 
Dotyczyły ważnego problemu i nie były lekceważone przez żadną ze stron. Dyplomaci 
sascy zdawali sobie sprawę, iż stąpają po cienkiej linie. Każda nieostrożność, każde 
złe sformułowanie mogły zostać wykorzystane na obcych dworach do dalszego 
oskarżania króla polskiego o inicjatywę w „sprawie hebrajskiej”. I tak np. Prusacy 
przypominali słowa Flemminga, który miał powiedzieć, że uznaje projekt za 
„Weitläufi g” i że to nie jest dobry czas, aby przeprowadzać podobne pomysły. W tym 
sformułowaniu (jeśli było ono prawdziwe, bo chodzi wszak o słowa wypowiedziane, 
a nie napisane) znaleziono haczyk i sugerowano, że obiektywnie Flemming był za 
tym, aby dokonać rozbioru, tylko czas uznawał za niedobry21. Oczywiście Drezno 
zaprzeczyło tego typu insynuacjom. Oprotestowano też okazane Suhmowi fragmenty 
raportów Mardefelda, który informował Rosjan, jakoby Flemming próbował prze-
konywać nowego rosyjskiego posła na dworze polskim Siergieja Dołgorukiego, że 
to król pruski wysłał do Drezna Żyda z wiadomym projektem rozbiorowym. Z kolei 
strona pruska zgłosiła pretensje, że Flemming przerzuca winę na Berlin i nie widzi 
dobrej woli Prus, które prowadzą sprawę „rondement” – ostrożnie i oszczędzając 
Augusta II. W końcu strona saska ostro zareplikowała: została zmuszona do prze-
kazania Petersburgowi sugestii, iż inspiracja mogła wyjść z Berlina, bo nad Newą 
niesłusznie podejrzewa się Flemminga o autorstwo sprawy22. W szyfrowanej relacji 
z 5 grudnia 1721 r. Suhm stwierdził, iż Ilgen nie jest niewinny. Podważył jego 
zapewnienia, że nie brał udziału w sprawie, stwierdzając, że minister nie usprawie-
dliwiałby tak natarczywie swego króla, gdyby nie był osobiście tym zainteresowany23. 

Kluczowa dla dalszego przebiegu sprawy okazała się reakcja Rosji. Początkowo 
Berlin zdawkowo informował Mardefelda, a za jego pośrednictwem Piotra I o tre-
ści sierpniowych rozmów berlińskich. Dotyczyć one miały tylko nieporozumień 

19 Suhm do Flemminga, 16 X 1721, ibidem.
20 Flemming do Suhma, 18 i 29 X 1721, ibidem.
21 „On m’a dit ici, que VE s’étoit expliquée envers ceux, qui lui en avoit parlé à Berlin, en ces 

termes, qu’elle trouvoit ce projet trop «Weitläuftig» et qu’Elle ne croie pas avoir encore assez de 
temps à vivre, pour se charger de l’exécuter” , Suhm do Flemminga, 4 XI 1721, SHAD Loc. 3497 ; 
Flemming odpowiedział, że nie jest pewien, czy rzeczywiście użył takich słów. Na pewno jednak 
traktował zawsze sprawę Lehmanna jako „chimère et sottise”, Flemming do Suhma, 15 XI 1721, 
ibidem.

22 Suhm do Flemminga, nr 82/2, 26 XI 1721, ibidem.
23 „Je ne doute presque pas que Mr le B[aron] de Ilgen ne soit innocent du fond de l’aff aire 

hébraïque et que ce ne soit la cause qu’il ait été trop hardi dans la manière d’en disculper le roi de 
Prusse, qu’il n’a pas cru y être si fort intéressé”, Suhm do Flemminga, nr 2/91, 5 XII 1721, SHAD 
Loc. 3497.

IV. Reakcja dworów ościennych



62 

sasko-pruskich w kwestii ceł i soli magdeburskiej24. Gdy jednak Flemming wyjechał 
z Berlina, 2 września wysłano do Mardefelda relację z indagacji bankiera zredago-
waną w taki sposób, by wykazać, że to Flemming starał się dowodzić, iż inicjatorem 
sprawy był sam z siebie żydowski faktor. Dwór pruski dystansował się od tego sta-
nowiska i twierdził, że bankier sam nie wymyśliłby podobnej intrygi, a jego tłuma-
czenia wyglądały na symulowane. Pisano też, że dwór polski, widząc, iż jego projekt 
rozbiorowy został źle przyjęty na dworach cesarskim, rosyjskim i pruskim, ewident-
nie chce się ze sprawy wykręcić, zrzucając winę na Lehmanna. W zakończeniu pro-
szo no cara o zajęcie stanowiska wobec tej awantury, co świadczy przy okazji, że 
reskrypt miał charakter ostensible25. Podobny opis powtórzono w reskrypcie 
z 23 września, dodając tym razem, że Flemming miał w Berlinie wspominać o zamia-
rach króla polskiego co do osadzenia na tronie polskim syna i utrzymania komendy 
saskiej nad oddziałami koronnymi. Berlin sobie przypisywał zasługę i inicjatywę 
powiadomienia Gołowkina o przesłuchaniu Lehmanna i retorycznie pytał, czy i jak 
dalece można wierzyć zapewnieniom Flemminga. Saskiej nieszczerości przeciwsta-
wiano pruską otwartość, gotowość informowania o przebiegu sprawy i porozumie-
wania się z carem we wszystkich kwestiach dotyczących Polski26.

Raportem z 3 października Mardefeld doniósł, że Rosjanie dziwią się, iż król 
pruski traktuje całą sprawę tak chłodno („kaltsinnig”). Nie wyobrażają sobie, aby car 
mógł grać taką komedię z Żydem. Pruski poseł relacjonował, że prowadził rozmowy 
w ten sposób, jakby jeszcze nie znał memoriału, który Lehmann przekazał cesarzo-
wej. Dzięki temu uzyskał wgląd w tekst, którym dysponowali Rosjanie27. Ci wyrazili 
zdziwienie, a w końcu oburzenie, że Fryderyk Wilhelm I nie kazał aresztować, 
lecz jedynie nałożył karę pieniężną na człowieka, który pozwolił sobie występować 
w imieniu króla pruskiego i polskiego z tak daleko idącymi propozycjami, a przy 
tym tak ostro zaatakował osobę cara i chciał skierować przeciw niemu wszystkie 
sąsiednie potencje. Oświadczono stanowczo, że nie można tego tak zostawić i zażą-

24 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 26 i 30 VIII 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B; 
ta ostatnia też w SIRIO 15, s. 197. Car nie okazał niezadowolenia z postępowania Berlina i wyrażał 
poparcie dla dworu pruskiego, Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 1 IX 1721 i Fryderyk Wilhelm I 
do Mardefelda, 23 IX 1721, GStA PK, HA I, Rep. XI, nr 26 B.

25 „Uns kommt aber die Sache also vor, daß dieses alles nur ein verstelletes Wesen sei; daß der 
Jude vor sein Haupt, ein solches Werk nicht auf die Bahn gebracht haben würde, und daß der 
königliche polnische Hof, weil er wohl siehet, daß das Project bei dem Zar, bei dem Kaiser und bei 
uns schlechten Ingres fi ndet, sich nur auf diese Art aus der Sache ziehen und die Absurdität eines 
so hardies Daseins auf den Juden welzen wolle. [...] Wir mögten wohl wissen, was derselbe von 
einer so seltsamen Avanture urteileten“, Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 2 IX 1721, GStA PK, 
HA I, Rep. IX, nr 27–28. Mardefeld skomentował to: „Es ist wohl zu befürchten, daß dieses Ex-
pedient dem Autorem noch suspecter machen werde“, Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, 15 IX 
1721, ibidem.

26 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 23 IX 1721, GStA PK, HA I, Rep XI, nr 26 B.
27 Pozostaje to w sprzeczności z faktem, że na kopii berlińskiej z lipca 1721 r. widnieje infor-

macja, iż ma być przekazana Mardefeldowi, postscriptum do rel. z 3 X 1721, Mardefeld do Fryde-
ryka Wilhelma I , GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
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dano sądu, który wskaże rzeczywistego inspiratora afery28. Szafi row zasugerował, że 
intryga wygląda, jakby była próbą pogodzenia się dwóch nielubiących się dotąd 
ministrów, czyli Ilgena i Flemminga. Mardefeld oczywiście stanowczo temu zaprze-
czył, próbując zrzucić winę na feldmarszałka, który – chcąc jakoby wyplątać się ze 
sprawy rozbiorowej – jeszcze bardziej się pogrążał29. W kolejnych reskryptach powta-
rzano zapewnienia o niewinności, szczerości i dobrej woli Prus. Ujawniano kolejne 
szczegóły z indagacji Lehmanna, m.in. o pośrednictwie blankenburskiej pary ksią-
żęcej, o udziale radcy Kampkena etc., a między nie wplatano nowe insynuacje mające 
pogrążyć Drezno. I tak 21 października pisano do Mardefelda, że car ma rację, 
uznając sprawę za podejrzaną. Albo jest ona wynikiem inwencji Żyda, albo stanowi 
robotę Drezna, ale komuś niewątpliwie zależy, aby nagłaśniać aferę, która już zanie-
pokoiła licznych panów polskich i narobi wiele hałasu w Rzeczypospolitej. Jeśli więc 
car chce coś wymóc na królu polskim, uznaje się, że ma on w Polsce wolną rękę30. 
Informowano też, iż nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie  między 
ministerium pruskim i saskim, co car sam spostrzeże, gdy zajmie się nią osobiście31. 

Próbując wyjść z opałów, Berlin wybrał więc inną strategię niż Drezno. Miast 
aferę wyciszyć, zrzucił winę na Sasów. Pokazywał też Petersburgowi, że daje mu 
do ręki wygodne narzędzie do wywierania nacisków na polskiego króla – teraz kolej 
cara, aby ożywiać sprawę. Rozmowy rosyjsko-pruskie wykazały jednak, że linia 
obrony, jaką przyjął dwór pruski, nie była dla Petersburga w pełni wiarygodna, 
chociaż nie spowodowało to wyciągnięcia żadnych konsekwencji wobec Berlina32. 
Szybkie ustępstwo Prusaków wobec rosyjskich żądań przeprowadzenia śledztwa 
nadało wzajemnym stosunkom taki charakter, jakiego Piotr I mógł sobie życzyć: 
car rozkazuje, Fryderyk Wilhelm I się dostosowuje. W zamian Rosja przyjęła pru-

28 „IZM wären nicht in Willens es dabei zulassen, sondern wollten – es koste was es wolle – 
Justitz über die Juden begehren und heraushaben, ob sie solche Proposition aus eigener Bewegung, 
welches ganz lächerlich oder in Commission getan“, ibidem. O podejrzliwości cara wobec Prusaków 
pisał też Suhm: „Qu’en particulier le Czar poussoit plus loin son soupçon à l’occasion d’une pièce 
que le Juif Lehmann doit avoir présenté à l’impératrice à Carlsbad. Que le Czar prétend y avoir été 
lézé et qu’il a témoigné être fort surpris de ce que SM Prussienne s’étoit contentée de punir sim-
plement ce Juif par une petite amende, de sorte que SM Prussienne étoit Elle – même à présent 
dans l’opinion, qu’Elle pourroit pour le moins tirer d’avantage de ce Juif et de punir plus grièvement ”, 
Suhm do Flemminga, nr 57, 25 X 1721, SHAD Loc. 3497.

29 Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum do rel. z 3 X 1721, GStA PK, HA I, 
Rep. IX, nr 27–28.

30 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 21 X 1721 (exp. 25 X), ibidem. Bardzo podobny w warst-
wie informacyjnej reskrypt dla Johanna Christoff a Wallenrodta do Londynu, 25 X 1721, ibidem.

31 „Was Ihro Majestät deshalb vor Satisfaction von dem königlichen polnischen Hofe oder von 
dem Juden fördern wollen, das lassen wir deroselben lediglich anheimb gestellet sein. Und kann 
der Zar darunter tun, was er gut fi ndet [podkr. U. K.]. Man hat allhier mit dem königlichen pol-
nischen Ministerio so wenig über dieses Sujet oder sonst nichts die geringste Verständnis und 
Confi denz, wie der Zar selbst fi nden wird, wann er die Sache mehr approfondieren will“, Fryderyk 
Wilhelm I do Mardefelda, 21 X 1721 (exp. 25 X), ibidem.

32 Posłowi w Berlinie nakazano, by zażądał od Prusaków zaaresztowania i osądzenia Gumper-
ta oraz sam wybadał sprawę, Piotr I do M.G. Gołowkina, 3/14 XI 1721, RGADA, F. 79/5, nr 29, 
s. 1049.
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ską interpretację wydarzeń (w każdym razie na użytek Prusaków, co nie znaczy 
przecież, że w ich niewinność wierzyła) i skierowała oskarżenia przede wszystkim 
w stronę Augusta II. 

W październiku niepokojące wieści o niezadowoleniu dworu carskiego i o tym, 
iż car życzy sobie poznać szczegóły sprawy, przesłał z Petersburga nowy saski przed-
stawiciel Jean Le Fort33. W odpowiedzi Flemming pochwalił Le Forta za ostrożność 
wobec Mardefelda i niewdawanie się z nim w dyskusje. Zwracał uwagę na nielojal-
ność Berlina wobec Drezna i rozgłaszanie sprawy wbrew ustaleniom, że zostanie 
ona wygaszona34. Polecał uświadamiać Rosjanom absurd sytuacji: gdy Drezno jest 
w konfl ikcie z Berlinem, przeprowadzenie projektu rozbioru, a nawet samo wycho-
dzenie z podobnym pomysłem jest nieprawdopodobne. Przypominał przy tym casus 
Marschalla von Biebersteina z roku 1710, gdy to Berlin inicjował podobne plany, 
a Drezno je odrzucało, traktując jako chimeryczne i niebezpieczne. Flemming jaw-
nie oskarżył dwór berliński, że wyciągnął „poroniony płód” mimo ostrzeżeń Drezna, 
iż nawet myślenie o tym jest zgubne35.

Na przełomie września – października 1721 r. ze stanowczymi pytaniami zwró-
cił się do samego Flemminga nowy rosyjski poseł w Rzeczypospolitej Siergiej 
Dołgoruki. Ostra reakcja Petersburga po pruskich sugestiach, iż projekt Lehmanna 
przyszedł z dworu polskiego, stała się impulsem do spisania przez Flemminga spe-
cjalnego memoriału – relacji przeznaczonej dla Rosjan. Tekst zawierał argumenty 
wskazujące, że afera wybuchła z inspiracji pruskiej i że nie grano z polskim królem 
czysto. Przypominano fakty, które Berlin starał się pomijać, m.in. że Lehmann wystę-
pował z projektem rozbiorowym w Dreźnie już w marcu 1721 – przedstawiał się 
wówczas jako wysłannik króla pruskiego i żądał wykluczenia Flemminga z nego-
cjacji, a ten bezwzględnie zakazał mu rozmów w tej kwestii. Przytoczono relację 
Suhma, z której wynikać miało, że król pruski był zdziwiony, iż tak źle przyjęto jego 
propozycję, i że to Fryderyk Wilhelm I zaprosił Flemminga do Berlina. Dowodzono, 
że to ministerium pruskie prowokowało stronę saską i inicjowało rozmowy o planie 
rozbiorowym. Flemming wskazał też, że Berlin miał plan pisemny przedstawiony 
przez Lehmanna cesarzowej znacznie wcześniej niż Drezno, które dopiero za jego 
pośrednictwem poznało treść dokumentu. Oskarżanie dworu saskiego o autorstwo 
projektu w świetle tych faktów wydawało się więc bezzasadne36.

33 „...que le czar vouloit pousser cette aff aire et en savoir l’origine”, Le Fort do Flemminga, 
13 X 1721, SHAD Loc. 3497; Flemming do Le Forta, Drezno 1 XI 1721, ibidem. 

34 „Et que la cour de Prusse pouroit entièrement s’en laver, qu’il sembloit qu’on avoit pris 
à tacher de la rendre publique par le peu de ménagement, qu’on a gardé, qu’il seroit bon de l’étouf-
fer”, ibidem.

35 „Aussi Mr le baron de Schaphiroff  se souviendra-t-il lui même de ce que Marchall ministre 
de Prusse en a déjà fait la proposition ci-devant et que nous l’avons rejetté. Enfi n l’aff aire est en elle 
même d’une nature, que nous risquerions de tout perdre, en faisant gagner aux autres. De sorte que 
c’est plutôt la cour de Prusse qui a eu fauté cet avorton et [skreślone: c’est à moi qui leur ai dit d’abord 
à Berlin, que c’étoit une sottise que d’y penser seulement]”, ibidem. Podobnego argumentu, tj. przy-
pomnienia sprawy Marschalla z 1710, użył Flemming w liście do Suhma z 29 X 1721,  ibidem.

36 Memoriał dla Dołgorukiego z 20 X 1721, SHAD Loc. 3497, tekst krótszy, ale zgodny co do 
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Fakt przekazania memoriału Rosjanom Drezno zachowało w tajemnicy przed 
Prusakami, jednak strona rosyjska nie omieszkała poinformować Berlina o jego tre-
ści, wywołując tym samym – co oczywiste – serię pełnych oburzenia protestacji37. 
Nie znaczy to, by Piotr I uwierzył w niewinność Prus, jednak stosował wobec nich 
wyraźnie ulgową taryfę i uspokajał posła, że nie da się wciągnąć w grę pozorów i nie 
pozwoli na kompromitację siebie i króla pruskiego wobec Rzeczypospolitej38. Od 
razu też poinformowano Mardefelda o zamiarze zmuszenia króla polskiego – pod 
groźbą rozpowszechnienia projektu rozbiorowego w Rzeczypospolitej – do osądze-
nia Lehmanna. Piotr I uznał ostentacyjnie, że głównymi winowajcami są August II 
i Flemming, a dowodem winy miał być fakt, iż Lehmann nie został przez 
Augusta II zaaresztowany i surowo ukarany za swe intrygi, lecz przebywał na wol-
ności na terytorium saskim. Króla pruskiego, który nałożył na Lehmanna karę fi nan-
sową, w rozmowach z Mardefeldem w zasadzie uniewinniano 39.

W końcu listopada do Berlina dotarły informacje o memoriale Flemminga. 
Fryderyk Wilhelm I poczuł się urażony i zaniepokojony niektórymi sformułowa-
niami, jakich tam użyto. Niezwłocznie wysłano więc do Rosji dementi z zapewnie-
niem, że król pruski nie był inicjatorem projektu, nigdy go nie poparł, a jedynie 
chciał zbadać, kto jest jego autorem40. Podobne sugestie przekazano przybyłemu 
wówczas do Berlina Schwerinowi. Szczególnie zaniepokojono się jego doniesieniami, 
jakoby Siergiej Dołgoruki zdawał się przychylać do stanowiska Flemminga. To gro-
ziło poważnym zachwianiem wiarygodności Prus w Petersburgu. Schwerin miał więc 
wybadać feldmarszałka i pracować nad Rosjaninem, by ten „poznał prawdziwy prze-
bieg sprawy” , tj. pruską wersję wydarzeń41.

Skargi na – jak to określono – „włączenie do gry” wystosowano też wobec 
Suhma42. W odpowiedzi z Drezna dano do zrozumienia, że Berlin sam jest sobie 
winien, bo szukając autora planu rozbiorowego, nie pozwala sprawie ucichnąć. Daje 
tym samym dowód, że boi się, by to Prus nie uznano za inicjatora. Flemming zaprze-
czył jednak, jakoby próbował przekonywać Dołgorukiego, że to król pruski był auto-

faktów ze znanym nam już raportem z 2 IX 1721; tenże tekst z nagłówkiem Ilgena: „Communiqué 
par M[onseigneur] le G[raf ] de Golowkin d[ie] 1 de décembre 1721”, GStA PK, HA I, Rep. IX, 
nr 27–28.

37 Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum, 7 XI 1721, ibidem; „daß EKM der 
Urheber dieser Sache und daß Sie die Juden an den königlichen polnischen Hof abgeschicket 
hätten”, Mardefeld do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum, 21 XI 1721, ibidem.

38 „Er sagte mir dabei, daß IZM es bei diesem Possenspiel nicht lassen würden, sondern von 
einer gar zu großen Folge hielten, daß EKM und Sie bei der Republique in eine solche Blame 
sollten gebracht werden, ibidem.

39 Ibidem. 
40 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 25 XI 1721, ibidem.
41 Reskrypt dla Schwerina, 25 XI 1721 i notatka, że tego dnia wręczono go o 4 po południu, 

GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 2 XII 1721, ibidem; 
w grudniu 1721 Schwerin z niepokojem donosił, że Dołgoruki wydaje się całkowicie pozyskany 
przez Drezno – Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 5 XII 1721, ibidem.

42 Suhm do Flemminga, 5 XII 1721, SHAD Loc. 3497.
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rem planu rozbiorowego. Pisał natomiast, że to Lehmann próbował twierdzić 
w Dreźnie, iż przybył z polecenia Fryderyka Wilhelma I43. Poufnie dodawał przy 
tym, że dwór pruski traktuje sprawę tak poważnie prawdopodobnie dlatego, iż liczy 
na możliwość pozbawienia dworu drezdeńskiego przyjaciół i sojuszników44. Możemy 
się domyślać, że miał na myśli nie tylko niedopuszczenie do porozumienia polsko- 
-rosyjskiego, ale też skompromitowanie dworu saskiego wobec jego aliantów – cesa-
rza i króla angielskiego oraz innych władców europejskich. Zdaniem Flemminga 
nielojalność Berlina zwolniła Drezno z obowiązku milczenia. W pisanych przez 
niego do Suhma opiniach o działaniach Berlina czuje się pasję i wściekłość feld-
marszałka na wiarołomność sąsiada. Wiele z jego sformułowań nie było na pewno 
przeznaczonych do powtórzenia. 

W grudniu 1721 r. Berlin i Drezno nadal przekazywały sobie różne teksty 
ostensible i te, które były obiektem nieporozumień (np. relację Mardefelda z 7 listo-
pada, memoriał Flemminga z 10 października czy niektóre listy Flemminga do 
Suhma). Wyraźnie widoczna była wzajemna niechęć obu władców niemieckich, 
przerzucanie się oskarżeniami o autorstwo planu rozbiorowego i próby łapania za 
słowa, by można było pogrążyć drugą stronę wobec cara – a nie dążenie do rze-
czywistego wyjaśnienia sprawy. Wszystkie informacje, które Berlin otrzymywał 
z Drezna, były komunikowane Petersburgowi – zawsze z komentarzem mającym 
budzić nieufność wobec Augusta II i jego pierwszego ministra, a zarazem upewnić 
Petersburg o gotowości do lojalnej współpracy45. Szczególne niezadowolenie wywo-
łało w Berlinie ujawnienie przez Flemminga Rosjanom, w memoriale z 10 paź-
dziernika, że Lehmann najpierw udał się do Drezna i przedstawił tam plan „w imie-
niu króla pruskiego”46. 

43 Flemming do Suhma, 20 XII 1721, ibidem; doświadczonym obserwatorom sceny politycznej, 
np. posłowi Jerzego I w Wiedniu François Louisowi de Pesme St. Saphorinowi, wydawało się, że 
memoriał Flemminga nie ma innego celu, jak udowodnić winę króla pruskiego, St Saphorin do NN 
[Mylord], styczeń 1722, kopia, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

44 „...et qu’elle a voulu nous jouer une pièce ce que cependant je ne saurois présumer d’une cour 
qui nous asseure de son amitié”, Flemming do Suhma, 20 XII 1721, SHAD Loc. 3497.

45 Fryderyk Wilhelm I do Mardefelda, 9 XII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; 
Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 16 XII 1721, ibidem; ibidem odpis francuskiego memoriału 
Flemminga przekazany przez Gołowkina 20 XII 1721.

46 Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 9 XII 1721, ibidem; 15 grudnia Schwerin przekazał 
pisemny memoriał, w którym nawiązywał do relacji Mardefelda z 21 listopada o fakcie przekazania 
stronie rosyjskiej dokumentu, w którym „mit dürren deutlichen Worten IKM in Preussen vor dem 
Uhrheber des ganzen Plans von dem Partage von Polen ausgegeben würden”, Schwerin, „Pro me-
moria an des Herrn Grafen und General Feldmarschall[e]n von Flemming Excellence” kopia, 15 XII 
1721, ibidem. Flemming miał stwierdzić wobec Berlina, że nad Newą albo źle zrozumiano jego 
memoriał, albo siłą chce się go niekorzystnie dlań interpretować, informował bowiem, iż Lehmann 
rozmawiał z Dreznem „de la parte de la cour de Prusse” nie w znaczeniu, jakoby to dwór pruski 
miał być autorem planu, ale jedynie, że tak przedkładał Lehmann, który też przyznał się do swej 
wyłącznej inicjatywy, „Antwort auf das mir von dem königlichen preußischen Herrn General Ma-
jor von Schwerin zugestellete Pro memoria”, Flemming 18 XII 1721, GStA PK, HA I, Rep. IX, 
nr 27–28.
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Tymczasem, nie zważając na wyjaśnienia Drezna, Piotr I wystosował do 
Augusta II datowany 5/16 XI 1721 r. list z wyraźnym ostrzeżeniem47. Referowano 
w nim treść pruskiej informacji o składanych Berlinowi propozycjach Lehmanna 
i Meyera i przedstawiano zarys projektu rozbiorowego48. Piotr twierdził, że rozpo-
wszechniony na dworach europejskich tekst „Pro humillima informatione” (którego 
kopię otrzymał od króla pruskiego) miał przedstawiać stanowisko dworu drezdeń-
skiego, a jego treść wskazuje na chęć autorów skłócenia cara z Rzecząpospolitą 
i wzbudzenia podejrzeń wobec niego w całej Europie49. Podawał w wątpliwość wia-
rygodność oświadczeń Lehmanna i Meyera złożonych w obecności Gołowkina 
w Berlinie. Zarzucał Augustowi II, że wybaczył winowajcom. Powołując się na fakt, 
że w aferę zostali zamieszani car, cesarz i król pruski, zażądał śledztwa w obecności 
swego przedstawiciela Siergieja Dołgorukiego oraz surowego ukarania winnych50. 
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że wśród władców zamieszanych przez 
Lehmanna w sprawę projektu rozbiorowego Piotr I na równi z sobą i cesarzem 
wymienił króla pruskiego, co łatwo można było odczytać jako ostentacyjne poparcie 
dla pruskiej linii obrony51. Wraz z listem poszły instrukcje dla Dołgorukiego, który 
miał się stanowczo domagać aresztowania Żydów i śledztwa52. W razie oporu powi-
nien był zagrozić, że car wyśle do króla i Rzeczypospolitej specjalną gramotę – to 
oznaczało, że sprawa będzie musiała przejść przez polską kancelarię i stanąć na sej-
mie, a wówczas na pewno wywołałaby burzę. Dołgoruki miał też oświadczyć, że car 
nie pozwoli na podział Rzeczypospolitej, bo w jego interesie jest zachowanie jej 
integralności oraz niezmienności praw53. 

47 Piotr I do Augusta II, 5/16 XI 1721, oryg. rosyjski oraz oryginalne tłumaczenie niemieckie, 
SHAD Loc. 3497, por. ilustracja 1.

48 „A imânno predlagali w načale te židy pribyv w Berlin, ješče pred ot’ězdom Ego Veličestva 
korola pruskogo ottudu w Kenihzberg slovesno, čtob Ego Veličestvo korol pruskoj sposobstvoval 
Vašemu Veličestvu [dalej V.V.] k polučeniǔ suverenstva vam i naslednikom vašim korony polskoj. 
A za to obeščali c storony V. V. emu korolu pruskomu dostavit’ polskie Prusy v večnoe obladenie, 
no daby onoe udobnee issledovano byt’ moglo, togo radi čtob on korol pruskoj staranie svoe priložil 
i nas k tomu sklonit’, daby my v tom dele sposobstvovali. A za to obieščat’ by nam ot vas ustupit’ 
Velikoe Kniažstvo Litovskoe. A V. V. ostavleno – b bylo vse protčee ot korony polskoj v naslednoe 
vladenie i čtob k sukcessii synu V. V. ego svetlosti kurprincu na polskoj prestol sposobstvovat’. 
A kogda V. V. uvedaete, čto my k tomu sklonimsâ, to uže budete truditsâ, daby k tomu sklonit’ 
i cesarâ, čtob v tom ne byl protiven”, ibidem.

49 „I nadena v takih nam čuvstvitel’- i predosuditelnyh terminah, čto my inako nie možem 
razsudit’, čto to naročno vymyšleno, nas ne tokmo u Reči Pospolitoj v nenavist’ privest’ i onuju 
protiv nas vozbuždit’ no i vo vsej Evrope na nas žaluziǔ priklǔčit’. S kotorogo projektu priobščit 
V.V. naš pri dvore V.V. prebyvaǔščej knâz’ Dolgorukoj kopiǔ”, ibidem.

50 Piotr twierdził, że należy ich tak ukarać, „daby na to smotrâ, drugie vpred v takie wažnye 
dela bez ukazu vstupat’ i nas s sosedstvennymi potentaty osoblivo – že s Rečiǔ Pospolitoǔ ssorivat’ 
i velikimi gosudari tak igrat’ nie otvaživalis’”, ibidem.

51 S. Solov‘ev, op. cit., s. 425–426.
52 Piotr I do S. Dołgorukiego, 10/21 XI 1721, AVPRI, F. 79/1, 1721 nr 10, k. 19v.–20.
53 „...čto eželi Ego Korolevskoe Veličestvo po otpravlennoj nyne k nemu âko kurfi stu našej 

gramote w tom dele nam nadležaščej satisfakcii učinit’ ne izvolit, to my prinuždeny budem o tom 
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11 XII 1721 r., ewidentnie pod wpływem carskiego listu, aresztowano w Dreźnie 
Berendta Lehmanna i Jonasa Meyera, informując o tym niezwłocznie Piotra I w spe-
cjalnym „Pro memoria”54. Przesłuchanie aresztowanych odbyło się nazajutrz w domu 
Flemminga w obecności Siergieja Dołgorukiego, Friedricha Watzdorfa i Christopha 
Ernsta von Manteuffl  a55. Lehmann został wzięty w krzyżowy ogień sześćdziesięciu 
ośmiu pytań, które miały doprowadzić do wyjawienia, kto zlecił mu sprawę rozbio-
rową. Cały czas odpowiadał jednak: „nikt” i „nigdy” oraz podawał się za wyłącznego 
autora projektu. Zwraca natomiast uwagę zeznanie, że pobudką do podjęcia działań 
były znaczne zobowiązania fi nansowe magnatów polskich wobec Lehmanna (docho-
dzące podobno do kwoty ok. 200 tysięcy talarów) i że jako inicjator pomysłu roz-
biorowego liczył on na rekompensatę swych strat56. W czasie śledztwa bankier 
potwierdził, że już przy pierwszych rozmowach Flemming zakazał mu zajmować 
się tą sprawą i odmówił listu czy paszportu do Prus. Przesłuchanie wykazało też, że 
aktywną stroną w sprawie był berliński Żyd dworski Gumpert, który komunikował 
się z Lehmannem, wprowadził go przed oblicze króla pruskiego, motywował do 
prób otrzymania zgody Drezna na rozmowy lub choćby paszportu do Berlina, obie-
cywał list od króla pruskiego z propozycją pojednania dworu polskiego z carem za 
pośrednictwem Prus57. Z zeznań Lehmanna wynikało też, że w jego rozmowach 
z królem pruskim brali udział Ilgen i Knyphausen, i to oni postanowili poinformo-
wać o sprawie zarówno cara, jak i cesarza, mimo że Lehmann miał ich zapewniać, 
iż wystarczy wysondować stanowisko tego pierwszego. Bankier przyznał, że tym, 
który spisał tekst „Pro humillima informatione”, był blankenburski urzędnik von 
Kampken i że różne dodatki do pierwotnego projektu Lehmanna, np. słowa „zum 

prislat’ k nemu druguû našu gramotu âko korolû polskomu i Reči Pospolitoj. I budem o tom u nego 
i u Reči Pospolitoj trebovat’ publično i toržestvennym obrazom satisfakcii i vsem činam Reči Po-
spolitoj o tom obâvlenie učinit’, daby oni vedali, kakie i ot kogo o partaže Polši proekty proizošli 
[...] vesma bez voli i vedoma našego”, ibidem, k. 20v–21.

54 Prośba o zwolnienie z aresztu, Berendt Lehmann do Augusta II, 11 XII 1721, SHAD Loc. 
3497, patrz ilustracja 2; Berendt Lehmann, „Species facti”, 11 XII 1721, ibidem; oświadczenie Jonasa 
Meyera, że wplątany został w aferę za przyczyną Berendta Lehmanna, ale nic nie wie o sprawie, 
11 XII 1721, ibidem; PM [Pro memoria] Flemminga dla Piotra I, 12 XII 1721, ibidem. 

55 Protokół przesłuchania Lehmanna, Drezno, 12 XII 1721, podpisane przez Friedricha Gun-
thera i Siergieja Dołgorukiego, z pieczęcią i sznurem, SHAD Loc. 3497; Schwerin do Fryderyka 
Wilhelma I, 2 I 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28, patrz ilustracja 4.

56 Weil er eine zwindische [„zu“ z odpowiednikiem słowa windykować – U.K.]  Post Geldes 
in Polen stehen habe, so habe er vermeinet, ob nichts eine solche Partage zu treff en, und er vermit-
telst derselben zu seinem Gelde, davon er hier und da Verlust erlitten habe, gelangen können. 
Dahero habe er aus eigener Veranlaßung an seinen Freund Gumperts in Berlin geschrieben, IKM 
in Preußen die Proposition zu tun, ob nicht eine solche Partage zwischen IKM in Polen, IZM und 
IKM in Preußen zu treten. Dabei habe er aber geschrieben, wann IZM hier zu nicht incliniere, so 
sei in der Sache nichts zu tun. [...] Er habe sich auch insonderheit aus großer Recompense Hoff nung 
gemacht, wenn die Partage zu Werke gerufen worden wäre“, Protokół przesłuchania Lehmanna, 
SHAD Loc. 3497; informację tę powtórzył S. Solov’ev, op. cit., s. 404 – jest ona także zgodna z treścią 
pierwszego listu Lehmanna z lutego 1721 (patrz Aneks I nr 1).

57 Protokół przesłuchania Lehmanna, 12 XII 1721, § 22–24, SHAD Loc. 3497.
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Raube”, które car uznał za wysoce obraźliwe, to jego dzieło. Przyznał się także, że 
przesyłając projekt do Berlina wbrew prośbom i poza wiedzą Kampkena podszył się 
pod jego autorstwo58. Blankenburczyk tymczasem, nie spodziewając się, że projekt 
będzie komunikowany carowi, spisał go „pod gust” dworu cesarskiego, a więc uży-
wając określeń dla cara i Rosji niekorzystnych. Kolejny raz Lehmann zaprzeczył, by 
Flemming miał jakikolwiek udział w sprawie59. Zapis przesłuchania Meyera nie 
dostarczył nowych informacji – uznano go też za niewinnego60. Należy dodać, że 
rola Dołgorukiego w przesłuchaniu nie ograniczała się do obserwacji. Mógł on 
zadawać pytania, ale nie doprowadziły one do wykrycia nowych faktów. 

W tych samych dniach Berlin ujawnił Dreznu (18 grudnia) i Petersburgowi 
(21 grudnia) wspomniane już wcześniej listy Lehmanna do Gumperta. Miały one 
stanowić dowód, że nie ma podstaw, by rzucać podejrzenia na dwór polski i że 
pomysłodawcą projektu rozbiorowego był Berendt Lehmann61. 

Odpowiedź i wyniki śledztwa, opatrzone także podpisem posła rosyjskiego, 
przesłano do Rosji 23 grudnia 1721 r. jako dowód, że Petersburg powinien trakto-
wać sprawę jako „ridicule” i „Absurdität”62. Lehmanna nie wtrącono do więzienia, 
jedynie trzymano w areszcie domowym, wyjaśniając carowi, że dla znanego bankiera 
nie jest to wcale łagodna kara, bo będzie musiał ścierpieć kompromitację wynikającą 
z samego aresztowania63. Odpowiedź Piotra I na relację ze śledztwa była dość 
oględna. Co prawda przyjął do wiadomości saskie eksplikacje, ale nie wyzbył się 
podejrzeń i niechęci64. Tak więc ustępstwo Drezna wobec żądań Petersburga, tj. 
szybkie przeprowadzenie śledztwa, choć – jak się wydaje – ułatwiło z czasem wyci-
szenie sprawy, nie doprowadziło do zmiany tonu we wzajemnych relacjach. Łatwo 
się jednak domyślić, że gdyby August II nie ustąpił, car zrealizowałby swą groźbę 
poinformowania o projekcie rozbiorowym stanów Rzeczypospolitej, a to groziło 
przeniesieniem sporu z kuluarów dyplomatycznych na forum publiczne.

58 „… wie er, Kampke, der Autor davon sei, dann er habe vermeinet dadurch sich am preußi-
schen Hofe angenehm zu machen”, ibidem.

59 „Kampken sei sonsten sehr wohl vor IZM und zeige vor selbige die große Devotion bei 
allen Gelegenheiten. Er habe aber das Project mit Fleiß, als ob es gegen IZM wäre, eingerichtet, 
damit es nach dem Gusto des Kaiserlichen Hofes sein, und selbiger dadurch desto eher zum Bei-
tritt beweget worden möchte. Er habe nicht geglaubet, daß man in Berlin dieses tun und das 
Project an IZM schicken würde“, ibidem.

60 Ibidem.
61 Patrz adnotacja na pierwszym liście, Aneks I nr 1; Suhm do Flemminga, nr 97, 18 XII 1721, 

SHAD Loc. 3497, por. ilustracja 3.
62  August II do Piotra I, 23 XII 1721, niem. brulion i minuta, ibidem.
63 Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum 1, 2 I 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, 

nr 27–28. Schwerin miał powiedzieć Flemmingowi z wyrzutem, że Sasi unikają użycia solid-
nych środków, aby uciszyć sprawę, gdy tymczasem car na pewno jest przekonany, że wydadzą 
 Lehmanna katu: „daß sie ihm Henker lassen sollten”, ibidem.

64 Piotr I do Augusta II , 2/13 I 1722, fragmenty tekstu wzięte w klamry i opisane przez 
sekretarza Flemminga: „qu’il n’a pas bien compris SE” oraz „qu’il y a en cela du faux et du vray”, 
SHAD Loc. 3497.
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W początkach 1722 r. sprawa Lehmanna nadal zajmowała sporo miejsca w sasko- 
-pruskiej korespondencji dyplomatycznej, choć nie nastąpiły już żadne nagłe zwroty 
akcji. Nie udało się rozstrzygnąć wątpliwości ani doprowadzić do poprawy stosun-
ków. Flemming nadal próbował bagatelizować zarzuty i obracać je w żart – z kolei 
Prusacy traktowali wszystko śmiertelnie poważnie. W styczniu 1722 r. Sasi zapro-
ponowali, aby dla ostatecznego wyjaśnienia sprawy w czasie targów lipskich 
(9–10 stycznia) feldmarszałek spotkał się z baronem Knyphausenem. Oczekiwano, 
że strona pruska okaże wówczas wszystkie akta, jakie w sprawie Lehmanna prze-
kazano Rosjanom. Zaproponowano też, by określić na piśmie wspólne stanowisko 
(species facti), a następnie podać je do publicznej wiadomości. Przekazujący saską 
propozycję Schwerin sugerował, że może być ona korzystna dla Fryderyka Wilhelma I 
i pozwoli „uśpić sprawę”. Jednak zdaniem Ilgena konferencje z Flemmingiem były 
niezgodne z interesem króla. Pruski minister twierdził, że celem feldmarszałka, który 
nie może się wygrzebać z afery, jest wciągnąć w nią Prusy, by siebie ratować65. Tak 
więc na saską propozycję wspólnej konferencji Berlin odpowiedział negatywnie. Nie 
zgodzono się na „entrevue”, obawiając się, że Flemming mógłby je wykorzystać do 
spisania kolejnego memoriału podobnego do tego z 10 października i użyć go prze-
ciw Prusom66. Odmówiono też okazania Sasom dokumentów przekazanych 
Rosjanom, pod pretekstem że dwór saski nie przesłał do Berlina wyników przesłu-
chania Lehmanna ani treści listu do cara. Utrzymywano, że sprawa została już wyja-
śniona, a wszyscy są przekonani, że jedynym pomysłodawcą absurdalnego projektu 
był Lehmann, i tak to należy zostawić67.

Otrzymawszy pruskie negatywne, wręcz impertynenckie odpowiedzi, Flemming 
zaprotestował, że chciał jedynie „off enhertzig” wyjaśnić sprawy z Knyphausenem 
i porozumieć się, jak wspólnie występować przeciwko machinacjom cara68. Z tymi 
sugestiami związane jest anonimowe, ale niewątpliwie pochodzące z kancelarii feld-
marszałka „Pro memoria” z 2 stycznia 1722 r. Autor stwierdził w nim, że jeżeli Berlin 
chce zakończyć wzajemne rzucanie na siebie podejrzeń, powinien wystosować do 
króla polskiego specjalny list, w którym dałby do zrozumienia, że rozważy propo-
zycję zawarcia z Rzecząpospolitą traktatu przyjaźni i obrony opartego na traktacie 
wiedeńskim, jako sprzecznym z ideą podziału Polski 69. Podobny list nie tylko odbie-
rze carowi możliwość czynienia złego użytku z projektu Lehmanna, ale położy także 

65 Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum 1 i 4, 2 I 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, 
nr 27–28; Ilgen do Fryderyka Wilhelma I, b.d., ibidem.

66 Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 6 I 1722, postscriptum, GStA PK, HA I, Rep. IX, 
27–28.

67 Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, postscriptum, 6 I 1722, ibidem; relacja Schwerina 
z 19 I 1722 wskazuje, że powyższy reskrypt miał charakter ostensible i był przeznaczony do zako-
munikowania Flemmingowi dla wybadania jego intencji, ibidem.

68 Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 19 I 1722, ibidem.
69 „...à faire un traité, par raport à la Pologne avec la cour de Pologne, sur le pied du traité de 

Vienne (c’est à dire de conserver la Pologne in statu quo) afi n de serrer d’autant plus les liens d’une 
amitié réciproque entre les deux cours et pour entrer dans une défense mutuelle”, [Flemming], 
Memoriał bez tytułu, 2 I 1722, SHAD Loc. 3497.
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kres podejrzeniom Polaków w tej sprawie. Jeśli list i traktat doszłyby do skutku, 
mogłyby na nowo połączyć dwór polski i pruski oraz ułatwić uznanie tytułu króla 
pruskiego przez Rzeczpospolitą. Autor utrzymywał, że to „niewinne” remedium 
poprawiłoby międzynarodową pozycję obu dworów i pozwoliłoby im zawierać 
z innymi państwami traktaty defensywne70. Propozycja Flemminga, przekazana 
kanałami nieofi cjalnymi, nie spotkała się z pozytywną reakcją Berlina. Już sugestie, 
że car miałby jakoby coś knuć przeciwko Prusom, zostały przyjęte podejrzliwie71. 
Memoriał oceniono jako próbę zmuszenia Prus, by w ramach ekspiacji za sprawę 
Lehmanna przystąpiły do traktatu wiedeńskiego z 5 I 1719 r. W efekcie skłóciłoby 
je to tylko z Rosją. Prusy dobrze wiedzą, jak zapobiegać konfl iktom z cesarzem, 
a włączanie się do traktatu wiedeńskiego jest wbrew ich interesom. Niech więc 
Flemming powstrzyma się od podobnych propozycji i wyciszy w końcu sprawę 
Lehmanna72. 

Zapytany przez Schwerina o nową „pièce”, Flemming miał kategorycznie 
wyprzeć się jej inspiracji73. O projekcie traktatowego przywrócenia harmonii między 
dwoma dworami rozmawiano jeszcze kilkakrotnie, ale gdy pruski poseł poprosił 
feldmarszałka o spisanie myśli w tej sprawie, ten odmówił i zamiast „pisaniny”, 
powrócił do propozycji spotkania z Knyphausenem74. Kolejne materiały nie wnoszą 
już wiele – dowodzą jednak stałej obustronnej podejrzliwości i wrogości. Ukazują 
też odmienną interpretację efektów „hebrajskiej afery” dla obu stron. Berlin stał na 
stanowisku, że sprawa pogrążyła w oczach Europy przede wszystkim Flemminga 
jako kierownika saskiej polityki, feldmarszałek zatem musi się z niej wyplątać. 
Flemming z kolei twierdził, że wysuwając oskarżenia wobec dworu polskiego i nie 
mogąc ich dowieść, dwór pruski nie mógł uniknąć utraty zaufania cara i podejrzeń 
wobec siebie75. 

70 Ibidem.
71 Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 24 I 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
72 Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 31 I 1722, ibidem.
73 Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 7 II 1722, postscriptum, ibidem.
74 Flemming do Suhma, 7 II 1722, SHAD Loc. 3497.
75 [Flemming], P[ro] M[emoria], 8 IV 1722, ibidem.
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Dotąd próbowaliśmy odtworzyć przebieg negocjacji gabinetowych w tej dziwnej 
intrydze, jaką była sprawa rozbiorowego planu Lehmanna. Teraz chcielibyśmy spraw-
dzić, jaki był jej rezonans w Rzeczypospolitej. W zasadzie oprzemy się na tej samej 
bazie źródłowej, tj. na materiałach saskich i pruskich dotyczących projektu Lehmanna 
oraz korespondencji rosyjskiej. Z dokumentów polskich przejrzeliśmy nieliczne 
wydawnictwa źródłowe, które obejmują lata 1721–1722, pamiętniki, wydane instruk-
cje sejmikowe, diariusze sejmowe, korespondencję dyplomatyczną. Zajrzeliśmy też 
do rękopiśmiennej korespondencji kanclerza Jana Szembeka. W żadnym z tych źró-
deł explicite nie wspomniano o rozbiorowym projekcie Lehmanna. Negatywny wynik 
kwerendy potwierdza spostrzeżenie, które wynika z lektury akt drezdeńskich i ber-
lińskich, iż afera rozgrywała się przede wszystkim w zaciszu gabinetów dyploma-
tycznych. W materiałach Flemminga znajdujemy wzmianki, że zależało mu na tym, 
by sprawa nie nabrała rozgłosu i by nie informowano o niej Polaków, bo da to powód 
do niepotrzebnych niepokojów1. Feldmarszałek od początku gromadził jednak mate-
riały, których można by użyć do rozwiania podejrzeń, gdyby sprawa przedostała się 
do opinii publicznej2. Być może jakichś informacji udzielił kanclerzowi wielkiemu 
koronnemu Janowi Szembekowi, któremu w czerwcu 1721 r. przesłał dwie nieznane 
nam relacje ze spotkania z królem pruskim3. Szembek pozytywnie ocenił też wyniki 
sierpniowych rozmów Flemminga w Berlinie, ale z enigmatycznych sformułowań 
trudno wyciągnąć pewne wnioski co do tego, w jakim zakresie został poinformowany 
o ich treści4. 

1 [Flemming], Raisonnement sur l’aff aire du Juif Lehman[n] [dat. między 20 XII 1721 a 2 
I 1722] SHAD Loc. 3497.

2 I tak już w sierpniu 1721 Flemming prosił Ilgena, by ten przesłał mu tekst swego raportu 
dla króla: „Elle me pourra servir pour désabuser même les Polonois, en cas qu’ils en eussent du 
vent”, Flemming do Ilgena, nr 2, 28 VIII 1721, ibidem. 

3 „Je suis très obligé à VE par la communication aussi bien de son entretien avec SM Prussienne, 
assez curiex que de touttes les autres lettres. Je vois que l’on commence à nous donner au moins de 
bonnes par[o]les de la part de SM Czarienne”, J. Szembek do [Flemminga], Kupiszki, 23 VI 1721, 
minuta, BCZ 556, s. 311–314.

4 Szembek pisał, że król pruski miał rację, zapraszając Flemminga do Berlina, a Ilgen, mówiąc 
to, co mówił. I że to wielka przysługa, iż Flemming dogadał się na dworze pruskim w sprawie 
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Starania Drezna, aby ukryć sprawę przed Polakami, pokrzyżowała podwójna gra 
Berlina. Z jednej strony Ilgen zadeklarował w sierpniu 1721 r., że postara się wyci-
szyć aferę, z drugiej – informując cara, dał mu do zrozumienia, że w jego ręce oddaje 
decyzję, czy i jak należy informować o rzekomym rozbiorowym planie Augusta II 
Polaków. Następnie nad Sprewą wykorzystano fakt, że sprawy przeszły w ręce dyplo-
matów rosyjskich i mogły trafi ć do wiadomości polskich polityków, by tym uspra-
wiedliwiać ciągłe odgrzewanie kwestii i zrzucanie winy na stronę saską5. 
Poinformowanie Rosjan przez Prusaków o całej sprawie, przyjazd na dwór polski 
nowego posła Siergieja Dołgorukiego i list cara z groźbami ujawnienia planu 
Lehmanna niosły niebezpieczeństwo, że rozbiorowa sensacja rozejdzie się po Polsce. 
Właśnie dlatego, jak się zdaje, tak szybko odpowiedziano w Dreźnie na rosyjskie 
żądanie przeprowadzenia śledztwa. W jednym z memoriałów Flemming stwierdził, 
że gdyby strona rosyjska przekazała posłowi polskiemu w Rosji Le Fortowi pisemną 
informację o planie rozbiorowym, stracono by kontrolę nad tajemnicą. Nadając ofi -
cjalny bieg sprawie, Rosjanie zmusiliby Le Forta (który był formalnie przedstawi-
cielem zarówno Saksonii, jak i Rzeczypospolitej), aby przekazał ją kancelarii polskiej 
i rzecz rozniosłaby się po całym kraju6. Jednakże w listopadzie 1721, gdy rozsyłano 
listy deliberatoryjne do senatorów z informacją o pokoju nysztadzkim i z zapyta-
niem, czy widzą potrzebę zwołania senatus consilium, o planie rozbiorowym nie 
wspomniano. August II zakładał, że jeśli Polacy nie zażądają senatus consilium, nie 
będzie się spieszył do Polski. Znamienna jest wzmianka Schwerina, że informacja 
ta została przyjęta z niezadowoleniem przez Siergieja Dołgorukiego. Można to tłu-
maczyć faktem, iż poseł otrzymał rozkazy, by jechać do Warszawy i nawiązać kon-
takty z polskimi politykami, jednak pobyt króla w Saksonii zmuszał go do pozosta-
nia w Dreźnie, zwłaszcza że w Warszawie pod nieobecność króla mógł się 
spodziewać absencji znaczniejszych osób7.

Fürstengutes i „ayant fait revenir le roi de Prusse de touttes ces projets pernicieux” (podkr. U.K.). 
Dodawał: „Je félicite de tout mon coeur VE de cet événement, lequel en assurant le repos des etats 
de SM le roi notre maître, doit attirer avec justice à VE aussi bien l’agrément de SM, que les 
aplaudissements et les obligations de ses sujets”, Szembek do Flemminga, 20 IX 1721, minuta, BCZ 
556, s. 577.

5 Ilgen powiedział, „que le Czar en vouloit faire un terrible bruit en Pologne et que cette cour 
[saski – U.K.] de son coté perdroit par cette accusation tout le peu d’amitié qu’elle a en Pologne”, 
Suhm do Flemminga, 5 XII 1721, SHAD Loc. 3497.

6 „Elle devint trop serieuse pour la cour de Pologne, pour qu’elle n’informat pas aussi de son 
coté SM Russienne de ce qu’en étoit, et n’en donne une information à son ministre à la cour de 
Pologne, pour que le bruit de cette aff aire ne se repandit plus outre. On en recommande même le 
secret, dont on n’eut plus été si bien le maître si le ministre polonois à la cour du Czar eut été 
chargé de cette information, puisqu’alors cela auroit passé par les chancelleries”, [Flemming], Rai-
sonnement sur l’aff aire du Juif Lehman[n], SHAD Loc. 3497; Repertorium der diplomatischen Vertreter 
aller Ländern, hrsg. F. Hausmann, Bd. II, Zurich 1950, s. 282 i 340.

7 Copia circularium do senatorów, 15 XI 1721, Teka Gabriela Junoszy Podoskiego, wyd. K. Jaro-
chowski, Poznań 1855, t. 2, s. 188–191; Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, 5 XII 1721, GStA PK, 
HA I, Rep. IX, nr 27–28; S. Dołgoruki do Piotra I, 26 I/6 II 1722, AVPRI, F. 79/1, 1722/5, 
k. 1v.
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Ustępliwość Drezna nie zapobiegła jednak przeciekom. Od grudnia 1721 r. 
pojawiają się w korespondencji dyplomatycznej informacje świadczące, że afera zwią-
zana z „planem Lehmanna” za sprawą Rosjan zaczęła być kwestią publiczną także 
w Polsce. Wspominaliśmy już, że w sierpniu 1721 car uznał za konieczne zawiado-
mić uznawanego przez siebie za przywódcę polskiej opozycji, a zarazem swego 
krewniaka (przez Sołtykównę), biskupa warmińskiego Teodora Potockiego, by ten 
w największej tajemnicy własnymi kanałami ostrzegł niektórych magnatów8. Dodajmy 
też, że w sierpniu 1722 r. hetmanowa Sieniawska informowała Flemminga, iż oboje 
z mężem wiedzą już o jego tajnych planach rozbioru Rzeczypospolitej9 W lutym 
1722 r. angielski poseł Withworth donosił z Berlina, że Prusacy zobowiązywali się 
wobec niego nie odpowiadać na pytania o plan Lehmanna napływające od promi-
nentnych osób w Polsce – potwierdza to fakt ujawnienia sprawy10. Z relacji pruskiego 
rezydenta w Polsce Karla Gottfrieda Hoff manna z maja 1722 r. wynika, że już wcze-
śniej zaczął krążyć po Rzeczypospolitej jakiś tekst publicystyczny bądź gazeta 
[Zeitung] informująca o zakresie rzekomego rozbioru11.

Tymczasem Drezno starało się zachować pozory spokoju i wiary w rozsądek 
Polaków. Suhm ostentacyjnie przekonywał Ilgena, że carowi nie zależy na wywoły-
waniu hałasów w Polsce, a Polakom nie po raz pierwszy „przykłada się młot do 
głowy”, by traktowali poważnie „chimerę” rozbiorową12. Podobnego argumentu użył 
też Flemming w rozmowie ze Schwerinem. Miał on stwierdzić, że projekty podzia-
łowe pojawiały się już w przeszłości, ale Polacy zbyt dobrze znają swoje państwo, 
by uwierzyć w rozbiór: najbardziej zorientowani ludzie w Polsce tylko by się śmieli 
z takich pomysłów, bo ich nicość jest ewidentna13. Zdaniem Schwerina ta beztroska 
była jednak pozorna. W Dreźnie nie bagatelizowano groźby rozgłoszenia afery 
Lehmanna w Polsce i już w pierwszych dniach stycznia 1722 r. zaczęto podobno 
szykować wyjazd króla do Warszawy dla zneutralizowania sprawy przed sejmem 

8 Por. rozdz. IV, s. 60; wspomina też o tym S. Solov’ev, op. cit., s. 404–405; Biskup (wówczas 
już arcybiskup gnieźnieński) przypomniał o tym fakcie swej bliskiej kuzynce, carycy Annie Iwa-
nownie w memoriale z 1730 r., RGADA F. 12/1, 66 (Polskie pisma k imperatrice Annie ot arhie-
piskopa gneznenskogo Potockogo, 1730), k. 4–5.

9 B. Popiołek, Król August II i jego dwór w opiniach kobiet w: Dwór a kraj. Między centrum 
a peryferiami władzy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zamek Królewski na Wawelu – 
2–5 IV 2001, red. R. Skowron, Kraków 2003, s. 565.

10 G. Chomicki, op. cit., s. 116.
11 Hoff mann do Fryderyka Wilhelma I, Warszawa, 30 V 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, 

nr 27–28.
12 Suhm do Flemminga, 18 XII 1721, SHAD Loc. 3497.
13 Flemming miał mówić: „Es wären wohl mehr dergleichen Partagen auch von anderen Kö-

nigreichen zum Vorschein gekommen. Polen selbsten wäre auch schon öff ters idealement partagie-
ret worden und wäre doch Polen blieben. Die Polen kennten sich gar wohl und ihr Reich und 
wären persuadieret, daß es so leichte eine ideale Partage nicht unter wirklich gemacht werden 
könnte. Die vornehmsten und verständigsten Polen würden auch über dergleichen Projecte lachen, 
so daß nichtes leichters, als ihnen die Nichtigkeit dieser Sache vorzustellen sein würde“, Schwerin 
do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum, 2 I 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

V. Oddźwięk afery Lehmanna w Polsce



  75

1722 r.14 Ostatecznie jednak August II udał się do Polski dopiero w maju 1722 r. 
na senatus consilium przedsejmowe, a następnie wrócił do Drezna. Każe to sądzić, 
że sprawa rozbiorowa nie zyskała jednak w Polsce wielkiego rozgłosu.

W tym samym czasie Flemming przygotował teksty propagandowe przedsta-
wiające stanowisko dworu drezdeńskiego. Brak wyraźnych wzmianek, dla kogo były 
przeznaczone: dla przyjaciela w Polsce (może Stanisława Poniatowskiego?) czy do 
gazet15. Flemming twierdził w nich, że sedno sporu z Prusami o Lehmanna tkwi 
w użytych w  saskim memoriale dla Siergieja Dołgorukiego słowach: „que le Juif 
nous avoit parlé de la part de la cour de Prusse”. Berlin oskarża Drezno, że w ten 
sposób uznało ono Prusy za inspiratora sprawy. Feldmarszałek odpowiadał, że oczy-
wiście jego celem było usprawiedliwienie siebie. Nie miał intencji oskarżać Prus, ale 
też nie godzi się, aby to na niego zrzucano winę za plan rozbiorowy. W kolejnym 
tekście odpowiadał na pytanie, dlaczego nie ukarano Lehmanna: Gdybyśmy go uka-
rali, dowiedlibyśmy, że sprawa była poważna i wszyscy mówiliby, że poświęciliśmy 
Żyda, żeby ratować własną skórę. Teksty odwoływały się m.in. do memoriałów 
saskich dla Dołgorukiego z 10 października 1721, zakładały więc znajomość przez 
odbiorcę podstawowych faktów16.

Wiosną 1722 r., gdy w Polsce zaczęły się przygotowania do kolejnego sejmu, 
a król i pewna liczba polityków polskich zjawili się w Warszawie na senatus consi-
lium, pruski rezydent Karl Gottfried Hoff mann zameldował, że zgłosił się doń 
Stanisław Denhoff . Hetman polny litewski miał z widocznym niepokojem pytać 
o zamiary króla pruskiego wobec Rzeczypospolitej. Dotarły doń bowiem informacje 
o wrogim polskim wolnościom porozumieniu Fryderyka Wilhelma I z carem, do 
którego miałby być wciągnięty także król polski17. Rozmówca obiecywał Hoff mannowi 
opowiedzieć sprawę bardziej szczegółowo pod warunkiem, że otrzyma od niego 
szczerą odpowiedź na pytanie o intencje Berlina. Jak sprawdził rezydent, wiadomo-
ści hetmana opierały się na „rewelacjach” jakiejś gazety czy też pisma ulotnego, które 
głosiło, że w wyniku podziału królowi pruskiemu miałaby przypaść Warmia 
i Kurlandia, królowi polskiemu przyrzeczono by sukcesję syna, car zaś utrzymałby 
Infl anty i włączyłby się w wojnę przeciwko Anglii. Z relacji Hoff manna wynikało, 
że pismo to kładło nacisk na inicjatywę pruską i chęć wciągnięcia do akcji rozbio-
rowej cara i cesarza – tylko rezerwa Wiednia miała ponoć sprawić, że cały pomysł 

14 Ibidem. 
15 [Flemming] do NN [mon cher Merator], Inc.: „Mon prév[enant] Cavalier et Ami…”, 

2 I 1722, SHAD Loc. 3497; o związkach Flemminga z Poniatowskim U. Kosińska, Początki karie-
ry Stanisława Poniatowskiego u boku Augusta II w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne 
w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, Materiały z konferencji organizowanej przez Zamek Królewski 
na Wawelu – 15–17 XI 2004 r., red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 407–422.

16 „...que le Juif nous avoit parlé de leur part, mais que je ne savois pas si elle l’avoit chargé de 
cette aff aire et qu’il me suffi  soit de dire et de prouver, que nous n’en étions pas les auteurs”, [Flem-
ming], bez tytułu [Inc: „La cour de Prusse m’a attaqué”], 2 I 1722, SHAD Loc. 3497; [Flemming] 
bez tytułu, 2 I 1722 (inny niż poprzednio), SHAD Loc. 3497.

17 Hoff mann do Fryderyka Wilhelma I, 30 V 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
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okazał się mało realny18. Prusak obawiał się składać hetmanowi konkretne deklara-
cje, wypowiadał się ogólnie („general und unzulänglich”) i tak, by nie zaszkodzić 
swemu królowi. Narzekał też na stanowczość żądań Denhoff a, by odkryć rzeczywi-
ste intencje króla pruskiego. Hoff mann ostrzegał, że jego zdaniem hetman – skoro 
tak łatwo uległ propagandzie skierowanej przeciwko królowi pruskiemu – okazał się 
niegodny pokładanego w nim zaufania. Podejrzewał też, że niechęć, jaką niedawno 
okazał jemu samemu biskup warmiński Teodor Potocki, została wywołana tą samą 
wiadomością, która tak zaniepokoiła Denhoff a. Zaniepokojony reakcją – zdawałoby 
się – zagorzałych pruskich adherentów, Hoff mann prosił o szyfrowany reskrypt 
z instrukcjami w sprawie Denhoff a i drugi ostensible, który mógłby pokazać het-
manom i innym polskim magnatom, aby rozwiać ich wątpliwości. Ta druga prośba 
mogła być de facto odpowiedzią na sugestie samego Denhoff a, aby król pruski wytłu-
maczył się na piśmie. Hoff mann podkreślał też konieczność rozwiania obaw uzna-
wanego za przywódcę opozycji biskupa warmińskiego Teodora Potockiego19. 

W odpowiedzi Berlin nakazał rezydentowi zaprzeczyć wszelkim informacjom 
zawartym w nowinach przekazanych przez Denhoff a i zasugerować, że publikacje, 
na które ten się powoływał, mogły się zrodzić tylko w Dreźnie i miały na celu wzbu-
dzenie nieufności polskich magnatów wobec cara i króla pruskiego20. Należałoby 
zadać pytanie, czy ta nieznana nam publikacja rzeczywiście nie była spreparowana 
w Dreźnie, „plan rozbiorowy” opisano w niej bowiem, ewidentnie kładąc nacisk na 
inspirację berlińską. Następnie rezydent miał obiecać hetmanowi, że Fryderyk 
Wilhelm I udzieli swym konfi dentom w Polsce żądanego objaśnienia w bliżej nie-
określonej przyszłości. Hoff mann powinien też zapewnić, że Prusy nie zawierały ani 
nie proponowały carowi żadnego nowego traktatu, Piotr I jest zaś tak zajęty kam-
panią astrachańską, iż nie ma czasu na nowe przedsięwzięcia (o układzie poczdam-
skim z lutego 1720 r. oczywiście nie wspomniano). Pogłoski o zakusach pruskich 
na Warmię miałyby być czystą chimerą, a co do Kurlandii, Prusy oczekiwały jakoby 
jedynie realizacji ich znanych pretensji21. Następnie rezydent miał oświadczyć, że 

18 „Indessen hat meine Bemühung bei anderen hier ausgebracht, daß die Sache auf eine in 
Polen nicht ungewöhnte Zeitung gegründet ist. Darinnen bestehet, daß EKM das Bischoftum 
Ermland nebst dem Hertzogtum Curland, und dem Könige in Polen die Succession des Churprin-
zen auf dem polnischen Th ron versprochen worden, wann sie IZM bei Liefl and maintenieren und 
sich in einen Krieg wieder Engeland engagieren wollten“, Hoff mann do Fryderyka Wilhelma I, 
30 V 1722,  GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

19 Hoff mann do Fryderyka Wilhelma I, 30 V i 6 VI 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28. 
Oczywiście T. Potocki był poinformowany przez posłanego od Piotra I Iwana Rakitina, od niego 
mógł się dowiedzieć i Denhoff . Nie znając kulis tej misji, nie możemy rozstrzygnąć, czyja inspira-
cja była silniejsza: saska czy rosyjska.

20 „Alle diese Zeitungen würden nur zu Dresden fi ngieret, umb den polnischen Magnaten ein 
Misstrauen gegen uns und den Zar zu inspirieren“, Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 13 VI 1722, 
ibidem. Podobny w treści reskrypt wysłano też do hr. Dohny do Königsbergu, nakazując mu, aby w 
podobnym duchu rozmawiał z krewnymi hetmana polnego Denhoff a, pruskimi von Dönhoff ami, 
Fryderyk Wilhelm I do Dohny, 13 VI 1722, ibidem.

21 Fryderyk Wilhelm I do Hoff manna, 13 VI 1722, ibidem; o pruskich roszczeniach do Kur-
landii wielokrotnie wspomina K. Strohm, op. cit.; U. Kosińska, Sejm 1719–1720..., s. 69
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Prusy, podobnie jak i car, są gotowe wraz z hetmanami i innymi magnatami prze-
ciwstawić się planom sukcesji saskiej w Polsce22. Nakazano też przekazanie podob-
nego oświadczenia biskupowi warmińskiemu oraz współpracę z posłem rosyjskim 
w Polsce w dziele obalania antypruskiej propagandy23. Na prośbę, by już teraz król 
pruski wysłał do hetmana i innych magnatów polskich pismo ostensible, odpowie-
dziano jednak odmownie. Kontakty mogły się odbywać tylko za pośrednictwem 
rezydenta, bez włączania bezpośrednio króla, bo sprawa jest zbyt delikatna, aby 
można ją było prowadzić za pomocą wymiany listów. Zapowiadano natomiast, że 
na zbierający się rychło sejm wróci do Polski poseł Schwerin i z nim będzie można 
wszystko wyjaśnić24. Na razie Hoff mann powinien zważać na stan umysłów w Polsce, 
usprawiedliwiać swego króla, rozwiewać pogłoski o pruskiej zgodzie na rozbiór, 
oskarżać dwór saski o produkowanie pism obciążających Prusy i sugerować, że 
Lehmann składał swe propozycje za wiedzą polskiego dworu. Wyraźnie widoczne 
było przy tym zaniepokojenie negatywnym wpływem sprawy Lehmanna na kontakty 
z Denhoff em, de facto jedyną znaczącą osobą, za pośrednictwem której król pruski 
mógł próbować wpływać na sprawy polskie. Obawiano się skutków propagandy 
królewskiej. Ostrzegano Hoff manna, że magnaci przebywający w Warszawie pod 
wpływem propagandy saskiej zrzucą winę za plan Lehmanna na Prusy. Zwraca 
uwagę argumentacja, której polecano użyć rezydentowi: sugerowano mianowicie, by 
twierdził, iż udział Prus w sprawie miał na celu jedynie odkrycie autora projektu, 
opublikowane pisma dowodzą zaś, że Lehmann składał pisemne i ustne propozycje 
za wiedzą dworu saskiego. Wniosek miał narzucać się sam: niechęć Drezna do upu-
bliczniania sprawy świadczy przeciwko niemu25. Wysłanemu w sierpniu 1722 r. do 
Warszawy na sejm posłowi Schwerinowi nakazywano stanowczo, by przekonał 
Polaków, że król pruski nigdy nie aprobował owego „närrische Partage” ani nie brał 
w nim najmniejszego udziału. W przeciwnym razie, zagrożono, będzie trzeba dla 
własnego usprawiedliwienia ponownie wyciągnąć sprawę26. 

22 „...wegen des Churprinzen von Sachsen Succession in Polen wären wir, sowohl als der Zar, 
allemal bereit mit ihm, dem Feldherrn, und anderen Magnaten, die sich diesem Vorhaben des 
Chursächsischen Hoff e ernstlich widersetzen wollten, in alle die Mesures einzutreten, die sie zu 
Hintertreibung eines so pernicieusen Dasseins mögten vorschlagen wollen”, Fryderyk Wilhelm I do 
Hoff manna, 13 VI 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

23 Ibidem.
24 „Ihr habt dem Feldherrn zu schreiben, es währe die Sache von gar zu großer Delicatesse, 

daß sie, durch Hin- und Herschreiben sollte tractieret werden können. Weil aber der Reichstag 
nahe und wir gegen dieselbe Zeit den General Major von Schwerin wieder nach Warschau ab-
schicken würden. So sollte derselbe specialiter instruiret sein, von dem ganzen Verlauf dieser Sachen 
ihm gründliche und umbständige Nachricht zu geben. In dessen könnte er, der Feldherr, versichert 
sein, daß von Seiten unserer nichts geschehen, auch in Ewigkeit nichts geschehen würde, so der 
Pfl icht eines wahren Freundes von die Republique nicht genaues, wie der Feldherr selbst urteilen 
und fi nden würde“, Fryderyk Wilhelm I do Hoff manna, 16 VI 1722, ibidem.

25 Fryderyk Wilhelm I do Hoff manna, 4 VII 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28; 
o słabości wpływów pruskich w Polsce, U. Kosińska, Sejm 1719–1720..., s. 36, p. 58; eadem, Rosja 
wobec sejmu jesiennego 1720 r...., s. 49.

26 „Ihr habt solches nach Inhalt Eurer Instruction, bei allen Occasionen frei zu declarieren. 
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Tymczasem wieści o pruskich kontaktach z polskimi politykami dotarły do 
Drezna. W lipcu 1722 r. Suhm informował Flemminga, że Polacy nie tylko pisali 
na dwór berliński z zapytaniami o sprawę Lehmanna, ale wysłali tam specjalnego 
posłańca („un homme exprès”). Poseł dowiedział się też, że relacje Hoff manna o nie-
pewnej postawie Denhoff a wzbudziły w Berlinie niepokój27. Zastanawia, że pewna 
część informacji o kontaktach Polaków z dworem pruskim była przekazywana 
Dreznu przez Ilgena. To on mówił o listach Polaków i ostrzegał, że hetmani na 
najbliższym sejmie podniosą sprawę rzekomego rozbioru. To on obiecywał Sasom, 
że Fryderyk Wilhelm I wstrzyma się z odpowiedzią na piśmie. Zapewniał, że dwór 
pruski będzie na razie milczał, ale oczekuje, iż dwór polski postąpi podobnie. Wydaje 
się więc, że w przededniu sejmu na stanowisko Berlina wpłynęła obawa, iż dwór 
saski ma możliwości, by skutecznie zrzucić podejrzenia o inspirację sprawy rozbio-
rowej na dwór pruski. W takiej sytuacji zdecydowanie lepiej było zaprzestać pod-
noszenia kolejnych pretensji i wyciszyć sprawę, a zarazem wciągnąć do akcji jej 
tuszowania dwór saski. Ilgen poinformował nawet w konfi dencji, że Berlin ma 
z Rosją umowę w sprawie Polski, na mocy której jest zobowiązany informować cara 
o wszystkim, co dotyczy stosunków prusko-polskich. Jak się zdaje, po raz pierwszy 
wspomniano wówczas (co prawda dość oględnie) o tajnym układzie poczdamskim 
z lutego 1720 r.28 Zdaniem Suhma ta „otwartość” i konfi dencja Berlina wynikała 
z obawy przed poruszeniem sprawy rozbiorowej na sejmie w duchu antypruskim. 
Berlin mógł się obawiać, że przy tej okazji wyszłyby na jaw rzeczy, które udało się 
Prusom do tej pory trzymać w ukryciu, a które zraziłyby do nich Polaków29. 
Jednocześnie ostrzegał, że obydwa dwory, pruski i rosyjski, doskonale porozumiewają 
się w sprawie Lehmanna – przecież to Berlin komunikował sprawę carowi, a ten 
nie pozwolił jej pozostać w ukryciu. Suhm nie liczył na szczerość deklaracji Ilgena 
o powstrzymaniu się przez Prusy od działań propagandowych na sejmie. Podejrzewał, 
że na mocy układu, o którym wspomniał mu minister, obydwa sąsiedzkie dwory 
łatwo mogą podburzyć Polaków przeciwko ich królowi i nawet sprowokować kon-

Auch die königlischen polnischen Ministros zu ersuchen, uns deshalb außer alle Blame und Be-
schuldigung zu lassen. Danen widrigen Falls wir uns nicht würden entbrechen können zu unserer 
Justifi cation solche Dinge an den Tag zu bringen, die man, vielleicht, ungerne würde publiciert 
sehen“, Fryderyk Wilhelm I do Schwerina, 8 VIII 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.

27 Fryderyk Wilhelm I w obecności przebywającego wówczas nad Sprewą Schwerina wypytywał 
Suhma o hetmana. Suhm „oddawał sprawiedliwość” Denhoff owi, mówiąc, że to jest „un homme 
d’esprit et de mérite”. Wielkie zainteresowanie króla pruskiego budziły też małżeńskie plany het-
mana i jego rywalizacja z młodym kanclerzycem litewskim Michałem Kazimierzem Radziwiłłem 
o najlepszą partię w Polsce, tj. córkę hetmana wielkiego koronnego Marię Zofi ę Sieniawską, Suhm 
do Flemminga, nr 55/2, 5 VII 1722, SHAD Loc. 3497.

28 Słowa Ilgena: „Nous avons avec ce Prince [car] des liaisons si étroites par rapport à la Pologne, 
que nous sommes absolument obligé de lui faire part de tout ce qui vient à notre part, de tout ce 
qui vient à notre connaissance sur ce sujet”. Suhm do Flemminga, nr 56/3, 5 VII 1722, ibidem.

29 „On devroit juger par les discours de Messieurs d’Ilgen et de Kniphausen tant envers Mon-
sieur de Scott, qu’envers moi-même, que cette cour est en peine du bruit que feront les Polonois de 
l’aff aire de Lehmann et qu’elle craint qu’on ne découvre pas là des choses que peut – être Elle 
a trouvé moyen de cacher encore jusqu’ici”, Suhm do Flemminga, nr 57/4, 5 VII 1722, ibidem.
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federację, ku czemu pretekstów nie zbraknie. Saski poseł nie miał wątpliwości, że 
to Berlinowi zależy na rozbiorze ziem polskich, i sądził, że w razie wybuchu roko-
szu Polacy z ich – jak to określił – fałszywymi wyobrażeniami o wolności zostaną 
oszukani przez inne państwa. Nie będą potrafi li obronić się przed dwoma sąsiadami 
naraz, gdy ci zechcą przeprowadzić rozbiór. Nie wątpił też, że nikt nie stanie w ich 
obronie: cesarz ma inne sprawy na głowie niż obrona wolności polskiej, podobnie 
Szwecja i Turcja. Ubolewał przy tym, że Polacy nie dostrzegają królewskiego zaan-
gażowania w zapewnienie Rzeczypospolitej obrony30. W odpowiedzi na uwagi 
Suhma Flemming potwierdzał, że to dwór pruski jest głównym nieprzyjacielem 
Polski i Augusta II, ale związki z nim wymagają, aby stale oddawać sobie usługi31. 
Widział przy tym możliwość dogadania się w sprawie soli, poczty, a nawet dóbr 
neuburskich. Co do sprawy Lehmanna, podejrzewał jednak, że Berlin gra, okazując 
skłonność do ugody. W rzeczywistości oczekuje na właściwy moment do ataku, który 
dałby okazję do przedstawienia własnego stanowiska, niewątpliwie fałszywego i nie-
przychylnego Dreznu, oraz oddania sprawy pod publiczny osąd. Feldmarszałek 
powątpiewał, by dwór pruski liczył teraz na uzyskanie przychylności cara dla pro-
jektu rozbiorowego. Jego zdaniem, bieżącym celem Berlina było zacieśnienie kon-
taktów z Rosją i skłonienie jej, by respektowała stanowisko Prus32. Co więcej, 
Flemming twierdził, że w interesie cara pozostaje, aby ze względu na własne korzy-
ści stawać w innych krajach w roli obrońcy wolności przeciwko zakusom suwerenów. 
Saski minister spodziewał się nawet, że jeśli w przyszłości car lub jego sukcesor 
ponownie pojawiłby się w krajach niemieckich, wysunąłby wówczas hasło obrony 
nie tylko książąt przeciwko cesarzowi, ale też stanów przeciwko książętom33.

Wkrótce Flemming pojechał do Polski, by przygotować obrady sejmu. 
Prowadzone tam rozmowy z biskupem warmińskim Teodorem Potockim, kancle-
rzem Szembekiem, podskarbim Przebendowskim i innymi wykazały, że wiedzieli 
oni już o sprawie Lehmanna, choć wypowiadali się o niej bardzo ostrożnie. 
Feldmarszałek także starał się mówić ogólnie, dając do zrozumienia, że królowi nie 
zależy na rozgłaszaniu sprawy, bo pragnie dogadać się z Prusami w ciągnących się 
od lat kwestiach spornych34. Miał jednak pewne obawy, by przysłany z Berlina na 

30 Ibidem.
31 „C’est bien la cour de Prusse qui nous est contraire partout. Mais elle s’entendoit avec nous, 

nous pourions assurement nous rendre mutuellement des services”, Flemming do Suhma, 8 VII 
1722, ibidem.

32 „Au rest, ne croyez pas que la cour de Prusse s’entendra avec le czar sur le projet du Juif? Le 
czar connoit trop bien pour cela ses intérêts et si la cour de Prusse étoit entrée tout de bon 
là-dessus avec le czar, elle seroit sa duppe. Mais ce que Mr. d’Ilgen vous en a fait entrevoir, n’est que 
pour vous en imposer. Car Mr d’Ilgen en se fi e par trop au czar, et le plan de sa cour est de se faire 
respecter aussi par le czar”, ibidem.

33 Ibidem. Wydaje się, że przypomnienie polityki prowadzonej przez cara w takich krajach jak 
Rzeczpospolita, Szwecja i Meklemburgia było wyraźnym ostrzeżeniem dla Prusaków, by nie igrali 
z Rosją, bo następnym razem podburzy ona stany przeciw księciu także u nich.

34 W instrukcji Augusta II na sejmiki przedsejmowe z 18 VII 1722 r. wspominano m.in. kwe-
stie pruskiego homagium, zwrotu przez Prusy zajmowanego od 1701 r. terytorium elbląskiego 
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sejm poseł pruski Schwerin nie zepsuł sprawy przez nadmierny pośpiech i by nie 
dał powodu do sądów, że „kto się tłumaczy – sam się oskarża”. Podtrzymywał pier-
wotną opinię, że dla dobra sprawy, gdy mówi się o niej Polakom, należy przedstawiać 
ją jako bagatelkę, a Lehmanna jako głupca („un fol”)35.

Argumentację, jaką Flemming chciał przedstawić Polakom, znamy jednak tylko 
z listów do Suhma, nie wiemy więc, czy i w jakim zakresie została ona rzeczywiście 
zaprezentowana. Feldmarszałek chciał wykazać absurd oskarżeń o chęć przeprowa-
dzenia rozbioru przez Augusta II. Przypominał, że ci, którzy onegdaj pragnęli roz-
bioru, nigdy nie mogli uzgodnić między sobą, jak to zrobić. Sugestie szły w tym 
kierunku, by pokazać, że rozbiorowe ciągoty są możliwe jedynie na dworze berliń-
skim. Feldmarszałek podawał też kilka przykładów wcześniejszych intryg rozbioro-
wych, m.in. historię protestanckiego fanatyka, saskiego pastora Christiana Müllera 
z lat 1703–1705 i jakiegoś szlachcica śląskiego, którzy mieli zwrócić się doń z ofer-
tami rozbiorowymi. Akcje te okazały się próbą wyłudzenia pieniędzy i zostały stłu-
mione w zarodku, bez ostentacyjnego karania winowajców, aby nie nadawać im 
rozgłosu36. Flemming zapewniał też, że od dawna ostrzegał dwór pruski, aby nie 
traktował poważnie propozycji podziałowych, podobnie jak Drezno nie ufa nikomu, 
kto ofi arowuje pomoc w staraniach o sukcesję tronu polskiego czy władzę absolutną37. 
Wreszcie stwierdzał cynicznie wobec Shuma, że jeśli Polacy mają jeszcze jakieś wąt-
pliwości, to nadzieja na wakanse nakaże im milczenie38 Przy okazji informował 
saskiego posła, że w Warszawie chciano połączyć sprawę Lehmanna z aferą pewnego 
Kozaka. Chodziło najpawdopodobniej o porwanie przez Grigorija Dołgorukiego 
w grudniu 1720 r. Hrehorego Hercyka – emisariusza kozackiego hetmana Hrehorego 
Orlika lub o rosyjskie żądania wydania jego towarzysza, Nachimowskiego. Twierdził, 
że obie sprawy są podobnej natury i że z obu chciano zrobić aferę39. To wskazywa-
łoby, że obie traktował jako ewidentne prowokacje. 

i regulacji pretensji do księstwa kurlandzkiego, Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskie-
go. Lata 1696–1732, wyd. M. Zwierzykowski, Poznań 2008, s. 945.

35 Flemming do Suhma, 29 VII 1722, SHAD Loc. 3497; pewne fragmenty listów Flemmin-
ga mają ewidentnie charakter ostensible, autor pozwalał je okazać Ilgenowi (choć bez kopiowania). 
Miały więc być dowodem dobrej woli strony polskiej, by wyciszyć sprawę.

36 Flemming do Suhma, 19 VIII 1722, ibidem; por. rozdział I, p. 76.
37 „...à quoi j’ajoutay que depuis longtemps je disois à la cour de Prusse de ne jamais ajouter 

foi à ceux qui leur feroient des propositions de Partage, tout comme nous n’ajouterions jamais 
 créance à ceux qui nous prometteroient son assistance pour obtenir la succession héréditaire ou 
même la souveraineté”, ibidem.

38 „...l’attente où ils sont des vacances, les fera taire”, ibidem.
39 „On a voulu connecter cette aff aire avec une autre d’un certain cosaque, dont on nous vou-

loit faire une aff aire. Mais elle a tournée à notre avantage et je m’en suis servi à prouver, que l’aff aire 
du Juif etoit d’une même nature”, ibidem; o sprawie Hercyka m.in: Diarij hetmana Pylypa Orlyka, 
wyd. J. Tokarzewski-Karaszewicz, „Praci Ukrainskoho Naukowoho Institutu”, t. 17, Seria historycz-
na, z. 3, Warszawa 1936, s. 20; S. Askenazy, Do charakterystyki Augusta II, w: idem, Dwa stulecia, t. 2, 
Warszawa 1910, s. 1–17; E. Rostworowski, Orlik Grzegorz (Hrehory), PSB, t. 24, Warszawa 1979, 
s. 202–205.
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W czasie pobytu w Warszawie Flemming prowadził też rozmowy z Siergiejem 
Dołgorukim. Ten zapewnił, że w Polsce nikt nic nie wie o sprawie Lehmanna 
z wyjątkiem biskupa warmińskiego Teodora Potockiego, choć i ten miał dysponować 
znikomymi informacjami. Dołgoruki oświadczał też, że z Petersburga nie ma żad-
nego rozkazu w tej sprawie40. Rzeczywiście, instrukcje takie były nad Newą dopiero 
przygotowywane. Dotyczyły m.in. działań, jakie w sprawie Lehmanna poseł miał 
podjąć przed sejmem 1722 r. i w czasie jego trwania. Gdyby dostrzegł jakieś nie-
chętne carowi posunięcia dworu saskiego, miał przypomnieć ministrom saskim, że 
nie zważając na wrogie działania króla polskiego, Piotr I zbył milczeniem żydowski 
projekt podziału Rzeczypospolitej. Jeśli to by nie wystarczyło, mógł nawet rozgłosić 
rzecz wśród polskich magnatów, pobudzając ich do działań opozycyjnych41.

Już w reskrypcie z 7/18 września 1722 r. nakazywano Siergiejowi Dołgorukiemu 
przyjazną, ale ostrożną i uważną współpracę z posłem pruskim42. Wkrótce poinfor-
mowano go, że otrzymano od króla pruskiego informację, jakoby August II miał 
zamiar na najbliższym sejmie wymóc na Polakach zgodę na sukcesję swego syna na 
tron polski. Podobne wieści miały też przyjść z Francji od rosyjskiego posła barona 
Johanna Christopha Schleinitza. Pod wpływem tych nowin zwołano w Petersburgu 
tajną radę, której efektem były specjalne instrukcje z 18/29 września 1722 r. oparte 
na imperatywie, aby nie dopuścić do przeprowadzenia przez Augusta II zamiarów 
sukcesyjnych43. Jednym ze środków z arsenału propagandowego, który mógł przy 
tej okazji wyciągnąć Dołgoruki, była sprawa Lehmanna i przedstawiony przezeń 
w ubiegłym roku projekt rozbiorowy. Plan ten miał więc posłużyć Dołgorukiemu 
za dowód złych intencji króla polskiego i jego dążenia do zapewnienia synowi suk-
cesji polskiej za cenę pomniejszenia królestwa44. Dołgoruki otrzymał też rozkazy 

40 Flemming do Suhma, 29 VII 1722, SHAD Loc. 3497.
41 „Eželi so storony korola polskogo interesam našim kakie âvnye protivnosti budut, to tebe 

ministram jego saksonskim o tom silnoe predstavlenie učinit’ [...] čto my, nesmotrâ na vse poka-
zannye so storony Ego Korolevskogo Veličestva protivnosti [...] delo židovoe o partaže Polši [...] 
iz odnoj družby k Ego Veličestvu v molčanii ostavili. [...] I takimi i drugimi predstavleniămi, ko-
torye, smotră po delu i po slučaăm, potrebny budut, korolă ot takih protivnostej otvodit’. Takožde 
i magnatam polskim o tom silnoe predstavlenie učinit’ i ob’ăvit’, takožde ob naših uslugah k Reči 
Pospolitoj i kak naša družba i wpred dla sohraneniâ eâ prav i volnostej neobhodimo potrebna. Imže 
predstavit’ korolevskie protivnye k našej strane postupki i predosuditelnye namerenii, takožde 
o židovskom dele i trebovanii, daby oni v razsuždenii imeli, kakie opasnye sledovanii ot takih pro-
tivnostej proizoiti mogut, korola ot onyh protivnostej otvratili i do eksekucii ne dopuskali. A eželib 
vse to ne preduspelo i korol ne smotrâ na to, te protivnye postupki prodolžit i apparenciâ budet, čto 
po ego namereniǔ na sejme takoe protivnoe postanovlenie učineno budet, to truditsâ tebe črez vse 
vozmožnye sposoby, daby to do zaklûčeniâ ne dopustit’ ”, Piotr I do S.G. Dołgorukiego, 7/18 IX 
1722, AVPRI, F. 79/1, 1722/ 5, k. 40–40v.

42 Ibidem, k. 39v i 40.
43 Piotr I do S. G. Dołgorukiego, 18/29 IX 1722, ibidem, k. 51v. i 54v.; nb. tego samego dnia 

do starosty bobrujskiego Jana Kazimierza Sapiehy wysłano adiutanta Bandemira z zaleceniem, aby 
działał przeciwko sukcesji wettyńskiej, N. N. Bantyš-Kamenskij, op. cit., t. 3, s. 222.

44 „A čto korol polskoj takoe namerenie imeet i to dovolno âvno iz predložennogo črez žida 
Lemana proektu o partaže, kotoroj ty v potrebnom slučae možeš komu za blago razsudiš, iz činov 
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współdziałania w tej kwestii z posłem pruskim, w razie potrzeby zerwania sejmu, 
a jeśliby się to nie udało – przewlekania obrad, by wzorem poprzedniego zgroma-
dzenia, i to rozeszło się bezowocnie45. 

Mimo obaw Drezna, że sprawa Lehmanna wywoła wiele hałasu, nie poruszono 
jej w czasie obrad. Wbrew rozsiewanym po kraju pogłoskom, król nie podniósł też 
sprawy sukcesji. Dołgoruki dziwił się, dlaczego dwór pruski rozgłaszał przed sejmem, 
jakoby wprowadzenie w Polsce dziedziczności tronu miało być sejmowym celem 
dworu46. Tymczasem do zerwania obrad wystarczyła ciągnąca się od 1718 r. kwestia 
komendy hetmańskiej47.

Na gruncie polskim sprawa Lehmanna nie spotkała się więc z  większym oddźwię-
kiem. Niewiele osób o niej wiedziało. Wydaje się też, że wskutek działań podjętych 
przez Drezno na przełomie 1721 i 1722 r. ci nieliczni, którzy byli poinformowani 
o sprawie, gotowi byliby obarczyć winą dwór berliński. Prusacy mogli się więc oba-
wiać, że źle wpłynie to na ich notowania w Rzeczypospolitej, a w Petersburgu osłabi 
gotowość do współpracy w kwestii polskiej. W postępowaniu Fryderyka Wilhelma I 
w 1722 r. widać pewną dwutorowość, nie zawsze zrozumiałą dla współczesnych. Było 
to z jednej strony dążenie do wyciszenia sprawy w stosunkach z Dreznem, ostrożność 
w kontaktach z Polakami, ale z drugiej strony stałe naciski na stronę rosyjską, by nie 
pozwoliła sprawie się zasklepić i by pod hasłem obrony polskiej wolności podjęła 
współpracę z Prusami. Można się domyślać, że zgoda Piotra I na takie pruskie suge-
stie stałaby się dla Berlina certyfi katem niewinności w aferze rozbiorowej. Rosja, 
kontynuując prowadzoną od lat politykę, postawiła jednak na utrzymanie 
w Rzeczypospolitej spokoju. Najprawdopodobniej to z Petersburga przyszła decyzja, 
by na sejmie 1722 r. nie wywlekać sprawy Lehmanna. W kwestii ustalonych w latach 
1719–1720 r. działań negatywnych (dyskredytacji króla, niszczenia sejmu) współpraca 
rosyjsko-pruska oczywiście się rozwijała. Uderzające jest tu podobieństwo relacji obu 
tych państw w kwestii polskiej z tym, co działo się w roku 1720 – sprawa Lehmanna 
nie przyniosła tu żadnej zmiany jakościowej48.

i poslov Reči Pospolitoj soobščit’, čtob iż togo tol âvstvennee korolevskoe namerenie usmotret’ 
i zaranee tomu yproždat’ mogli”, Piotr I do S.G. Dołgorukiego, 18/19 IX 1722, AVPRI, F. 79/1, 
1722/5, k. 52–52v.

45 Ibidem, k. 52v i 53v–54. Zakres współpracy rosyjsko-pruskiej na sejmie 1722 nie jest zbadany; 
o rozkazach dla Dołgorukiego współdziałania z posłem pruskim w Polsce informuje też J. F. Chance, 
Th e treaty of Charlottenburg, „English Historical Review”, 1912, t. 27, nr 105, s. 55 (bez przypisu 
źródłowego). Campredon donosił jesienią z Petersburga o częstych konferencjach Mardefelda z mi-
nistrami rosyjskimi w polskich sprawach, w których obiecywano sobie działnie zgodnie z zamiarami 
cara, możliwe więc, że propagandowe działania pruskie w Polsce zostały zawczasu uzgodnione z Ro-
sjanami, Campredon do Dubois, 9 XI 1722, SIRIO t. 49, St. Petersburg 1885, s. 253–256.

46 „..i zelo udivlâûs’, čto dvor pruskoi tak aprenuet i razsuždaet, čto korol črez volnyâ golosy 
do sukcesii syna svoego privest’ možet ”, S.G. Dołgoruki do Piotra I, 10/21 X 1722, AVPRI, F. 79/1, 
1722/7, k. 251v. 

47 De Parthenay, op. cit., s. 421; podobnie relacje S.G. Dołgorukiego do Piotra I, 21 X/1 XI, 27 
X/7 XI, ibidem, k. 284 i 296.

48 Por. U. Kosińska, Rosja wobec sejmu jesiennego..., s. 49–54.

V. Oddźwięk afery Lehmanna w Polsce



Sprawa Lehmanna formalnie została zakończona dopiero w 1723 r. ułaskawie-
niem bankiera. Jak pamiętamy, Rosja z oburzeniem przyjęła to, że w początkach 
afery ani król pruski, ani polski nie aresztowali winnego i nie skazali go na śmierć. 
Łagodne potraktowanie Lehmanna może rzeczywiście dziwić. Należy jednak pamię-
tać, że zarówno August II, jak i Fryderyk Wilhelm I byli u niego poważnie zadłu-
żeni, a ich potrzeby skłaniały do delikatnego postępowania z wpływowym, będącym 
u szczytu kariery wierzycielem. Co więcej, Lehmann posiadał znaczny majątek na 
terenie Prus (zwłaszcza w będącym jego główną siedzibą Halberstadt) i w Saksonii. 
W razie niebezpieczeństwa mógłby przenieść aktywa za granicę, ogałacając oba kraje 
z kruszcu. Wiemy, że jesienią 1721 r. przebywał w Saksonii, bojąc się wracać do 
Prus z obawy o bezpieczeństwo osobiste. Znamienne, że już w październiku 1721 r., 
w okresie największego napięcia związanego z aferą rozbiorową, Fryderyk Wilhelm I 
polecił władzom Halberstadt uważać, czy Lehmann nie chce wyprowadzić gotówki 
z kraju1.

Przypomnijmy, że w grudniu 1721 r. Lehmann został aresztowany w Dreźnie 
i umieszczony w areszcie domowym. Z początkiem 1722 r. musiał się zorientować, 
że sprawa przycicha. Najprawdopodobniej też złagodzono dość szybko warunki 
odosobnienia, albo też nigdy nie były one surowe, skoro w lutym 1722 r. bankier 
mógł odwiedzić posła pruskiego Schwerina. Za jego pośrednictwem przekazał 
Fryderykowi Wilhelmowi I propozycję, która miała zakończyć jego kłopoty. 
Stwierdził, że unika powrotu na teren Prus z obawy, iż popadł w niełaskę króla pru-
skiego, a w jej następstwie, pozbawiony ochrony władcy, będzie narażony na zemstę 
cara. Deklarował więc, że nie wróci, póki nie będzie miał pisemnego potwierdzenia, 
że mu wybaczono. Możemy się tylko domyślać, że jakąś drogą (może właśnie przez 
Schwerina) dotarła do Lehmanna informacja, iż taka abolicja jest w ogóle możliwa. 
Ze słów bankiera wynikało też, że z kary 4 tys. talarów (nie wiemy, kiedy zmniej-
szono ją z pierwotnych 5 tys.), nałożonej na niego i Gumperta przez Fryderyka 
Wilhelma I, zapłacił on dotychczas 2,5 tys. Prosił więc o uwolnienie od reszty 
grzywny z uwagi na to, że wina obu była konsekwencją gorliwości wobec króla pru-

1 Schnee, op. cit., s. 235–236; 5 XI 1721 r. władze Halberstadt informowały Fryderyka Wilhel-
ma I o stanie majątkowym Lehmanna, ibidem, s. 243.
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skiego. Relacja Schwerina potwierdzała obawy Fryderyka Wilhelma I, że Lehmann, 
który już sprowadził całą rodzinę do Drezna, będzie rozważał możliwość wywiezie-
nia majątku z terenu państwa pruskiego. Poseł zaproponował więc królowi, by oka-
zać łaskę, ale bez rezygnacji z korzyści fi nansowych. Dogadanie się z bankierem 
miałoby też przynieść w niedalekiej przyszłości kolejne zyski – pośrednic-
two Lehmanna było bowiem niezbędne do załatwienia jakichś ważnych interesów 
hanowersko-meklemburskich króla pruskiego, wycenianych na kwotę około 100 tys. 
talarów2. 

Mając zapewne pozytywne sygnały z Berlina, na początku kwietnia 1722 r. 
Lehmann wystosował do Fryderyka Wilhelma I list, w którym zobowiązał się spła-
cić bez zwłoki brakujące 1500 talarów. Dla pewności osobistego bezpieczeństwa 
poprosił w zamian o list abolicyjny (a nie zwykłe pokwitowanie), z informacją, że 
dwór pruski nie ma już wobec niego żadnych roszczeń3. 14 kwietnia 1722 kancela-
ria pruska wystawiła taki dokument4. 

Niełaska króla polskiego trwała dłużej. Od aresztowania bankier nie mógł uzy-
skać audiencji u Augusta II. Dopiero po otrzymaniu abolicji pruskiej wysłał do 
Wettyna podobny list z prośbą o łaskę. Ostrzegał w nim przed groźbą bankructwa 
swego domu bankierskiego, które może się okazać niekorzystne również dla samego 
monarchy. Tymczasem za półtora roku – jak twierdził – Europę ogarną wojny i kre-
dyt będzie królowi bardzo potrzebny. Wbrew prawdzie utrzymywał, że nie uzyskał 
abolicji od króla pruskiego. Skarżył się, że nie czuje się wystarczająco winny w tej 
sprawie, aby tak cierpieć. Wszystko, co czynił, czynił przez wzgląd na interes króla 
polskiego – któż mógł przypuszczać, że Prusacy postąpią tak źle w tej sprawie. „Stary 
wierny niewolnik Lehmann, który od dwudziestu ośmiu lat służy królowi”, błagał 
więc o „otwarcie obydwiema rękoma wrót łaski”5. Nie mamy żadnych śladów, by 
udzielono jej jeszcze w 1722 r. Bardzo prawdopodobne, że postanowiono wstrzymać 
się z decyzją do zakończenia sejmu w Polsce. Były podstawy sądzić, że sprawa planu 
Lehmanna może zostać na nim wskrzeszona przez nieżyczliwych Polsce sąsiadów. 
Dopiero w czerwcu 1723 r., na żądanie Tajnego Gabinetu saskiego, Lehmann pod-
pisał rewers, w którym przyznał, że afera przezeń wywołana naraziła kraj i ludzi na 
niebezpieczeństwo. Obiecał też, że nie będzie się więcej mieszał do spraw publicz-
nych. W lipcu 1723 r. wszystkie dokumenty sprawy zostały zebrane w jednym tomie 
i przekazane do archiwum6. 

2 Schwerin do Fryderyka Wilhelma I, postscriptum 3, 20 II 1722, GStA PK, HA I, Rep. IX, 
nr 27–28; o hanowerskich interesach Lehmanna, zob. H. Schnee, op. cit., s. 236. Warto też wspomnieć, 
że za otrzymanie pruskiej protekcji jeszcze w 1720 r. Lehmann wpłacił do kasy rekruckiej 8 tys. 
talarów, ibidem, s. 237.

3 Lehmann do Fryderyka Wilhelma I, 10 IV 1722, list na papierze stemplowym, GStA PK, 
HA I, Rep. IX, nr 27–28.

4 Abolicja pruska dla Lehmanna, 14 IV 1722 i kwity z 13 i 14 IV 1722, ibidem.
5 Lehmann do Augusta II, 23 IV 1722, SHAD loc. 3497.
6  „Es habe seine Sachen so gemacht, daß es nicht allein IKM Ungnade, sondern auch 

 nachdrückliche Bestraff ung verdienet. Gestalt durch ihn Land und Leute in Gefahr hätten geset-
zen werden können [...], daß er [Lehmann] niemals von einigen Estats Aff airen zu sprechen, noch 

Zakończenie



  85

Mimo abolicji Lehmann dotkliwie odczuł skutki wydarzeń z lat 1721–1722. Od 
1722 r. możemy mówić o początku kryzysu w jego domu bankierskim. Oczywiście 
trudno ocenić, w jakim stopniu wpłynęła na to afera rozbiorowa i związane z nią 
aresztowanie, śledztwo, utrata prestiżu i wiarygodności, tak istotnych dla każdego 
fi nansisty. W dotychczasowych pracach poświęconych Lehmannowi sprawy te nie 
były łączone. Istotny wpływ na kłopoty bankiera miał też oczywiście wielki krach 
giełdowy z 1721 r. Reszty dokonała afera hanowerska z lat 1724–1730. W jej efek-
cie skonfi skowano mu znaczny majątek i ogłoszono bankructwo. O cofnięcie wyroku 
i konfi skaty Lehmann ubiegał się bezskutecznie do śmierci w 1730 r.7

Na zakończenie należy się zastanowić nad dwiema kwestiami: kto był rzeczy-
wistym autorem planu rozbiorowego z 1721 r. i jakie było znaczenie tej sprawy dla 
stosunków sasko-polsko-prusko-rosyjskich. Na pierwsze pytanie nie można niestety 
dać ostatecznej odpowiedzi. Łatwiej wykluczyć niektóre możliwości. Nie wydaje się, 
by plan rozbiorowy mógł narodzić się w Dreźnie w Tajnym Gabinecie Augusta II. 
W żadnych źródłach nie znaleźliśmy dowodu, że pomysł planu rozbiorowego wyszedł 
od Augusta II bądź któregoś z jego ministrów. Pruskich oskarżeń nie potwierdziło 
ani przesłuchanie Lehmanna, ani ujawnienie jego listów do Gumperta, a podważa-
nie wyników przesłuchań oparte było wyłącznie na subiektywnych odczuciach osób 
Dreznu nieżyczliwych: Gołowkina i Ilgena. Także wewnętrzne dokumenty saskie 
(raporty Flemminga dla króla czy jego tajna korespondencja z dyplomatami) nie 
zawierają przesłanek do sądu o drezdeńskiej inspiracji. Wręcz przeciwnie, znajdziemy 
w nich dowody, że Drezno próbowało zdusić sprawę w zarodku. Analiza położenia, 
w jakim znajdował się wówczas król polski, także skłania do sądu, że wychodzenie 
w 1721 r. z propozycjami rozbiorowymi, nawet gdyby potraktować je jako próbę gry 
dyplomatycznej, a nie rzeczywisty zamiar, byłoby z jego strony skrajną nieodpowie-
dzialnością i głupotą. Ówczesne napięte stosunki z Prusami i doświadczenia dowie-
dzionej niszczycielskiej w sprawach polskich współpracy prusko-rosyjskiej z lat 1719–
1720 wykluczały składanie podobnych propozycji, których realizacja wymagałaby 
wzajemnego zaufania między Dreznem a Berlinem. Po nieudanej próbie emancy-
pacyjnej z lat 1718–1720 zdawano sobie w Saksonii sprawę z uzależnienia od Rosji 
w sprawach polskich – nie było żadnych przesłanek, aby sądzić, że Piotr I mógłby 
się zgodzić na rozbiór, którego benefi cjentem byłby także August II. Z drugiej jed-
nak strony widać pewną niechęć Drezna do stanowczych kroków i ukarania ban-

in dergleichen in einiger Weise sich zu melieren sich unterstehen sollte”, niem. minuta decyzji 
w sprawie Berendta Lehmanna, 27 VII 1723, SHAD Loc. 3497; rewers oryginalny Lehmanna 
z podpisem i pieczęcią, 30 VI 1723, ibidem, por. ilustracja 5; treść oświadczenia Lehmanna 28 X 
1723 przekazano do Wiednia za pośrednictwem saskiego rezydenta Ludwika Adolfa Zecha, 
ibidem.

7 W 1724 r. zostali aresztowani w Hanowerze dwaj przedstawiciele innego wpływowego ban-
kiera Behrensa Leff manna, jego wnuk Isaak Behrens (zięć Berendta Lehmanna) i jego brat Gum-
pert. Prowadzili oni jakieś sprawy fi nansowe Augusta II i Fryderyka Wilhelma I. Berendt Lehmann 
starał się bezskutecznie wyciągnąć ich z hanowerskiego więzienia, wydając na to znaczną kwotę 
pieniędzy, lecz sam został wciągnięty do sprawy i oskarżony, H. Schnee, op. cit., s. 237; S. Stern, 
op. cit., s. 252–253.
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kiera-winowajcy, co usiłowano usprawiedliwić pokrętnymi tłumaczeniami, że w zasa-
dzie powinno się go powiesić, ale powinni to zrobić Polacy8. Można przypuszczać, 
że łagodnymi działaniami Flemminga kierowało przekonanie, że wszelki rozgłos 
może jemu i jego władcy tylko zaszkodzić. Już sama rozmowa na temat propozycji 
Lehmanna oznaczała w oczach Polaków oraz państw ościennych świadomych praw 
Rzeczypospolitej przestępstwo. Możliwe, że o niechęci do karania bankiera zadecy-
dowały też względy fi nansowe. Przy lekturze materiałów, które stały się podstawą 
tej pracy, uderza bezsilność króla polskiego i jego ministrów wobec wysuwanych 
przeciw nim zarzutów. Przemilczenie sprawy okazało się nieskuteczne, podobnie jak 
jej zbywanie i ostentacyjne lekceważenie. Co gorsza, nie skutkowały żadne racjonalne 
argumenty. W pewnym momencie August II znalazł się w sytuacji bez wyjścia: 
cokolwiek by zrobił, zostałoby to zinterpretowane na jego niekorzyść. 

Wydaje się jednak, że Drezno popełniło w tej aferze przynajmniej jeden kardy-
nalny błąd. Uprawiając gierki polityczne, zapomniano o bardzo ważnej zasadzie – 
racji stanu nakazującej, by w pewne rozmowy w ogóle się nie wdawać, bo niezależ-
nie od doraźnych korzyści, ich owoce będą negatywne. Błędem nie było więc 
wysłuchanie pierwotnej propozycji Lehmanna (trudno było tego uniknąć), ale otwar-
cie drogi do kontynuacji rozmów z Flemmingiem. Następnie, gdy okazało się, że 
projekt jest nie do przyjęcia, zabrakło stanowczej reakcji. Tym samym wszystkie 
atuty przekazano stronie pruskiej. Dowody podobnej krótkowzroczności dawał 
August II od początków swego panowania, wielokrotnie używając argumentu roz-
biorowego w grze dyplomatycznej. Widać wyraźnie, że w 1721 r. na dworach euro-
pejskich tłumaczenia Drezna były przyjmowane z niedowierzaniem, bo propozycji 
rozbiorowych ze strony Augusta II nie traktowano jako a priori niemożliwych, choćby 
nawet nie wierzono w szanse ich przeprowadzenia w 1721 r. 

Jeśli inspiracja nie wyszła z Drezna, to czy jedynym autorem i motorem sprawy 
był kierujący się prywatnym interesem żydowski bankier Berendt Lehmann, który 
w czasie procesu z 1721 r. wziął na siebie cały ciężar odpowiedzialności? A co 
z tropem blankenburskim i radcą Kampkenem jako współuczestniczącym w aferze? 
Ten ślad wydaje się poboczny, wyjaśnia najwyżej, jak doszło do nadania rozbioro-
wemu pomysłowi, który zrodził się w innej głowie, zgrabnej formy literackiej9. 
Dokumenty, którymi dysponujemy, nie wyjaśniają ostatecznie, czy rzeczywiście 
żydowski bankier działał indywidualnie, czy też miał jakiegoś zleceniodawcę. Jego 
początkowa inspiracja, motywowana chęcią odzyskania źle ulokowanych kredytów, 
jest możliwa. Porozumiewanie się od początku z pruskim Żydem dworskim 
Gumpertem i otrzymywane odeń informacje o stanowisku dworu pruskiego skła-
niają jednak do wniosku, że najbardziej prawdopodobny może być trop berliński. 
Sporo przesłanek przemawia za tym, by uznać, że jeśli nawet pruscy ministrowie 

8 „...puis qu’il [Lehmann] a agi contre la défense que nous lui devions faire de ne pas continuer 
à se laisser employer dans cette aff aire par la cour de Prusse; mais au fond c’est bien aux Polonois 
à le punir”, Flemming do Suhma, 29 X 1721, SHAD Loc. 3497.

9 Przypomnijmy, że w pewnym momencie podejrzenie padło też na hrabiego Lagnasco – ale 
niepodjęcie tego tropu przez żadną ze stron każe sądzić, że był on fałszywy.
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Ilgen i Knyphausen nie byli pomysłodawcami planu rozbiorowego, to bardzo wcze-
śnie podjęli tę ideę. Zarówno źródła saskie, jak i berlińskie wyraźnie wskazują, że 
to Berlin przestraszony wizją zacieśnienia związków rosyjsko-polskich inicjował 
rozmowy z Flemmingiem o planie rozbiorowym i próbował wysondować opinię 
cara oraz cesarza. Nieszczerość i zła wola dworu pruskiego w rozpowszechnianiu 
zarzutu o sprawstwie Flemminga są wyraźnie widoczne. Dwór pruski zrobił 
wszystko, by w momencie, gdy rzecz zdawała się już cichnąć, skłonić cara do prze-
jęcia inicjatywy – a przy tym nie wzdragał się przed złamaniem danego wcześniej 
Flemmingowi słowa, że będzie się starał ją przemliczać. Namawiając Drezno do 
wyciszenia sprawy, Berlin sam ją różnymi kanałami upubliczniał, a następnie się 
tego wypierał. Ukrywał też przed stroną rosyjską istotne informacje, które mogłyby 
go pogrążyć, a przed saską te, które świadczyły o zacieśnianiu współpracy 
z Petersburgiem. Rosjanom nie mówiono o własnych inicjatywach zorganizowania 
osobistego spotkania Flemminga z królem pruskim i prośbach, by nie karać 
Lehmanna. Sasów zaś zaskoczono nałożeniem kary fi nansowej na bankierów i nie 
uprzedzono ich o żądaniu cara, by przeprowadzić ofi cjalne śledztwo. 

Po co jednak rozkręcono aferę? Niewykluczony jest rzeczywisty cel rozbiorowy. 
Aspiracje Prus do ziem Rzeczypospolitej były powszechnie znane i nie po raz pierw-
szy Berlin sprawdzał, czy może liczyć na aneksję części polskiego terytorium. Mógł 
więc próbować szans w tym względzie nawet za cenę działań poza plecami groźnego 
i potrzebnego Berlinowi cara. Albo by się udało, albo nie – w razie wykrycia sprawy 
lub zablokowania jej przez cara absolutny władca pruski tracił zawsze mniej niż 
związany wolnościowymi prawami Rzeczypospolitej król polski. 

Akta sprawy Lehmanna nie zawierają w zasadzie szerszych rozważań na temat 
układu sił międzynarodowych. Można znaleźć w nich jednak pewne sugestie o instru-
mentalnej roli, jaką odegrała ta afera w tzw. wielkiej polityce. Korespondencja 
Mardefelda pokazuje, że niezależnie od aspektu sondażowego, rzekomy plan roz-
biorowy Augusta II został użyty przez Prusy przede wszystkim do rozbicia w zarodku 
niezwykle groźnej dla Berlina saskiej próby porozumienia się z Piotrem I. Angielski 
poseł James Scott twierdził, że donosząc o projekcie Lehmanna carowi, Prusy chciały 
wysondować jego gotowość do współdziałania w sprawach polskich. Afera stała się 
więc kolejnym czynnikiem wzmacniającym współpracę prusko-rosyjską nawiązaną 
w przededniu podpisania układu poczdamskiego z 1720 r. Zdaniem Flemminga 
celem działań dworu pruskiego było zacieśnienie kontaktów z Rosją i spowodowa-
nie, by dwór rosyjski bardziej niż dotąd liczył się z Berlinem. W jednym z memo-
riałów skierowanych do Prusaków Flemming zarzucił im, że rozgłaszając aferę 
Lehmanna, chcieli sprowokować cara, aby wywołał hałasy w Polsce i albo sam wypo-
wiedział z tego powodu wojnę, albo też sprowokował Rzeczpospolitą do wypowie-
dzenia jej Prusom. Argument ten należy uznać raczej za propagandowy i nieoparty 
na mocnych dowodach, wynikający jednak z uważnej obserwacji metod działania 
Berlina. Mógł on wynikać z doświadczeń 1720 r., kiedy to Prusacy sondowali w Rosji 
możliwość wywołania w Polsce antykrólewskiej konfederacji pod pretekstem sprawy 
hetmańskiej (zgody na nią wówczas nie otrzymali). Łatwo się domyślić, czego by 
zażądały Prusy, gdyby Rosja dopuściła je do wspólnego tłumienia zamieszek w Polsce. 
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Scenariusz ten został zresztą zrealizowany w 1772 r. za następcy Fryderyka Wilhelma 
I – Fryderyka II. 

Jednak to nie Prusy stały się w latach 1721–1722 benefi cjentem sprawy 
Lehmanna. Wydaje nam się, że najwięcej korzyści wyniosła z niej trzecia strona, 
czyli Rosja. Nie mamy żadnych podstaw, aby oskarżać ją o inspirowanie afery roz-
biorowej. Do września 1721 r. gabinet Piotra I zajęty był przede wszystkim fi nali-
zowaniem rokowań nysztadzkich – sprawą pierwszorzędnej wagi dla całego państwa. 
Nurtujące pozostaje pytanie, jaki cel przyświecał Piotrowi I, gdy od września 1721 r. 
zaczął nagłaśniać sprawę Lehmanna. Poseł angielski w Berlinie Charles Withworth 
twierdził w grudniu 1721 r., że niezwykłe porozumienie cara z Prusami wynika 
z faktu, iż ze względu na interesy Piotra I w Polsce, jest ono dla niego bardziej 
korzystne niż ewentualne dogadanie się z cesarzem10. Withworth podejrzewał też, 
że wywołując napięcie w Rzeczypospolitej, car próbował zastraszyć Augusta II i zmu-
sić go do kapitulacji w sprawie Infl ant oraz pozostawienia mu wolnej ręki 
w Kurlandii11. St. Saphorin pisał, że car nie zamierza dopuścić do żadnych zmian 
w Polsce, a jego działania prowadzą do tego, by wywołać rozdźwięk między pań-
stwami, które mogą być najbardziej zainteresowane umniejszeniem pozycji Rosji12. 
Sądzimy, że stronie rosyjskiej było wygodnie skorzystać z okazji, jaką nastręczyła 
afera rozbiorowa, aby po raz kolejny zdyskredytować osobę króla polskiego na are-
nie międzynarodowej, uniemożliwić rozmowy austriacko-polskie o odnowieniu soju-
szu, zasiać kolejne ziarno nieufności wśród polskich poddanych króla, a przede 
wszystkim zająć gabinet saski jałowymi w gruncie rzeczy działaniami mającymi na 
celu odparcie stawianych zarzutów. Wydaje się, że Rosji nie zależało jednak na eska-
lacji konfl iktu o plan rozbiorowy. Wykorzystując wielokrotnie pruskie denuncjacje 
w stosunkach z Polakami, dawała zarazem Berlinowi do zrozumienia, że podejrzewa 
go o współudział w sprawie Lehmanna. W jej interesie leżało zachowanie korzyst-
nego dla siebie układu sił w Rzeczypospolitej, tj. własnej dominacji. Widoczna jest 
natomiast silna wspólnota negatywnych interesów prusko-rosyjskich w Polsce. 
Wydaje się ona silniejsza od uzasadnionej nieufności cara wobec Berlina – jej płasz-
czyzną była możliwość prowadzenia wspólnej polityki negatywnej, a zwłaszcza utrzy-
mywania pożądanego status quo, czyli tych elementów ustroju republikańskiego, które 
decydowały o słabości państwa. Występując razem z dworem berlińskim jako obrońcy 
„wolności polskich” przeciwko absolutystycznym i sukcesyjnym dążeniom wettyń-
skich władców, Rosja stawała zarazem ostentacyjnie na straży integralności teryto-

10 J. F. Chance, Th e treaty of Charlottenburg, s. 55, p. 13
11 G. Chomicki, op. cit., s. 114.
12 „Les tracasseries que le czar cherche à faire en Pologne y contribuent aussi quelque chose, 

car il me paroit que cette cour est bien resolu de mettre le tout pour le tout plutôt que de souff rir 
qu’il se fasse le moindre changement en Pologne. Et comme les puissances voisines à ce Royaume 
ont le même intérêt que l’empereur, il me semble, que l’on ne doit de toutes parts songer qu’à se 
bien entendre pour obliger les Russess à se tenir en repos. Et comme l’on voit que leur application 
va à jetter la division entre les Etats, qui ont le plus d’intérêt à s’opposer à leurs vues, par la même 
on doit eviter de donner dans ce piège”, styczeń 1722, St. Saphorin do NN [mylord], kopia, GStA 
PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28.
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rialnej Rzeczypospolitej zagrożonej m.in. przez Prusy. Tym samym ułatwiała Polakom 
pogodzenie się z umocnieniem jej wpływów w kraju. Przy okazji osiągała jeszcze 
kilka innych celów. Kompromitując dwór drezdeński, ukazując Europie jego dzia-
łania jako dwulicowe, awanturnicze i nieskuteczne, podważała zaufanie do Augusta II. 
Skupiała zainteresowanie wszystkich na awanturze rozbiorowej, a tym samym odwra-
cała uwagę od własnych działań ofensywnych. 

Dzieje stosunków polsko-rosyjsko-pruskich w drugiej połowie panowania 
Augusta II cały czas czekają na gruntowne zbadanie. Wiadomo jednak, że do końca 
panowania Piotra I Prusy dążyły do zacieśniania współpracy z Rosją. W tym samym 
czasie, gdy rozgrywała się afera Lehmanna, Fryderyk Wilhelm I pisał w swym testa-
mencie politycznym o konieczności utrzymywania bezpośredniej przyjaźni i sojuszu 
z Rosją. Podkreślał potrzebę posiadania w polskim sejmie stałej propruskiej „partii”, 
dzięki której możliwe będzie zrywanie polskich sejmów. W interesie Prus leżała też 
niezgoda na wzmocnienie władzy króla polskiego i utrzymywanie wolności w nie-
zmiennym stanie. Te wskazówki, tak zbieżne ideowo z zapisami niedawnej tajnej 
prusko-rosyjskiej deklaracji poczdamskiej z 17 lutego 1720 r., wskazywały jedno-
znacznie fundament i cel owej prusko-rosyjskiej stałej „przyjaźni”13.

W latach 1724–1725 Prusy próbowały wykorzystać do zacieśnienia tej współ-
pracy kolejny pretekst – sprawę obrony dysydentów – i połączyć ją z promowaną od 
lat przez Petersburg kwestią obrony prawosławia. Rozmowy na ten temat zostały 
jednak przerwane przez nagłą śmierć Piotra I. Jego następcy – Katarzyna I i Piotr II 
nie mieli już tak silnej pozycji ani nie byli osobowościami, które mogłyby w pełni 
kontynuować politykę Piotra I w sprawach polskich. Postępująca słabość Rosji 
w latach 1725–1729 i odwrócenie przymierzy europejskich, w wyniku którego Rosja 
sprzymierzyła się z Austrią, a Prusy zbliżyły się do obozu hanowerskiego, sprawiły, 
że Berlin na pewien czas zrezygnował z forsowania idei rozbiorowej. W latach 
1727–1729 doszło nawet do, wydawałoby się, niezwykłego ocieplenia między 
Fryderykiem Wilhelmem I a Augustem II. W rzeczywistości, zwłaszcza w sprawach 
polskich, był to okres całkowitej jałowości wzajemnych stosunków. 

W początkach XVIII w. Prusy miały wobec Polski jasno określone i od lat nie-
zmienne zamiary aneksyjne. Nie były też skłonne czegokolwiek negocjować ani 
w czymkolwiek ustępować. Były to jednak Prusy Fryderyka Wilhelma I, a nie jego 
syna Fryderyka II: kraj dopiero budujący swą polityczną, militarną i gospodarczą 
pozycję w Europie. Nie mogły one jeszcze przeprowadzać samodzielnie dalekosięż-
nych celów. W polityce zagranicznej musiały stale oglądać się na wielkich graczy 
politycznych, by nie narazić swej świeżo zdobytej suwerenności. Wybierały więc neu-
tralność, unikały angażowania się w związki grożące wciągnięciem w wojnę, starały 
się utrzymywać pozornie dobre stosunki ze wszystkimi graczami na scenie europej-
skiej i czekały na stosowny czas, aby zyskać potwierdzenie prawne swych roszczeń14.

13 Instruktion König Friedrich Wilhelms I. für seiner Nachfolger, 22 I 1722, w: Die politischen 
Testamente..., s. 239–240.

14 U. Kosińska, Z dziejów stosunków polsko-pruskich w ostatnich latach panowania Augusta II: 
Misja Franza Moritza von Viebahna w Saksonii i Polsce w latach 1727–29, w: Polska wobec wielkich 
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Gdy tylko na tronie carów zasiadła Anna Iwanowna i przywróciła samodzier-
żawie, Berlin od razu zaczął przypominać jej o układach o współpracy w sprawach 
polskich i o swoich roszczeniach do terytoriów Rzeczypospolitej. W 1732 r. znów 
powtórzył się scenariusz z lat wcześniejszych. Z jednej strony Prusy weszły w nego-
cjacje z Rosją oraz Austrią w sprawie współpracy na rzecz osadzenia dogodnego 
kandydata na tronie polskim i uzyskania w zamian za udział w tej akcji Kurlandii15. 
Z drugiej strony, wykorzystując osłabienie Augusta II, rozpoczęły kolejną intrygę 
rozbiorową. Jej bieg został przerwany przez nagłą śmierć króla polskiego16. 

Czy można mówić o nieskuteczności polityki pruskiej w kwestii rozbioru Polski 
w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w.? W krótkim okresie tak. Rok 1721, podob-
nie jak wcześniej 1710 czy 1715, pokazał, że Berlin nie ma możliwości prowadzenia 
samodzielnej polityki w sprawach polskich i że decydująca w tej mierze jest wola 
carów. A ci stanowczo odrzucali pruskie propozycje rozbiorowe. Wypowiedziane 
w 1710 r. przez Piotra I „Es sei nicht practicabel!” obowiązywało nadal. Na dalszą 
metę jednak każdy z rozbiorowych epizodów zacieśniał współpracę Berlina 
i Petersburga w sprawach polskich. Tworzył więzi, historię współpracy, owocował 
kolejnymi zespołami akt w tajnych archiwach, do których w każdej chwili można 
było powrócić. Utwierdzał Rosję w przekonaniu, iż w razie problemów 
z Rzecząpospolitą miejscem, w którym można będzie znaleźć pomoc, jest Berlin, 
i przyzwyczajał do myśli, że metodą rozwiązania kwestii polskiej może stać się roz-
biór. Tymczasem z planami aneksji Prus Królewskich, objęcia kontrolą całego han-
dlu wiślanego i wywierania wpływu na sprawy polskie wzrastał i przygotowywał się 
do rządów następca Fryderyka Wilhelma I – późniejszy Fryderyk II17. Korzystając 
z militarnej i gospodarczej bazy przygotowanej przez ojca, jako król zrealizował 
większość aneksyjnych marzeń swych antenatów.

konfl iktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII 
wieku, materiały z konferencji w Pszczynie, 12–14 maja 2008, w druku.

15 J. G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 3, s. 145–146 i 173–187; V.I. Ger’e, Bor’ba za polskij prestol 
v 1733 godu, Moskva 1862, s. 50–59.

16  J. G. Droysen, op. cit., Bd. 4, Th . 3, s. 145 i 183–187 oraz Th . 4, załączniki źródłowe, 
s. 402–415; J. Staszewski, Ostatni „wielki plan”..., słusznie zauważył nierzetelne i tendencyjne 
omówienie przez Droysena wydanych przezeń źródeł do planu rozbiorowego z 1732 r. polegające 
na przeniesieniu „winy” za powstanie owego projektu na dwór saski i ukryciu inspiracji pruskiej. 
Najpełniejsza i najbogatsza źródłowo analiza rozmów z 1732 r. w: E. Schaeff er, Friedrich Wilhelm 
von Grumbkows Rolle in der auswärtrigen preußischen Politik, vornehmlich in den Jahren 1732–1735, 
Marburg 1914, s. 61–76, źródła s. 97–100.

17 List kronprinza Fryderyka do przyjaciela Karla Dubisława Natzmera z 1731 r., za: B. Wa-
chowiak, op. cit., s. 83.
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Kopie listów rezydenta Lehmanna do Gumperta, 
luty–sierpień 1721 r.

GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28, strony nienumerowane. 

W nagłówku lewym dopisek ręką Ilgena: „Communicieret durch den Juden 
Gumperts den 21 December 1721, dem Herrn Grafen Golofkin ist auch Abschriff t 
davon gegeben worden”.

W nagłówku prawym ręką Ilgena: „ad A[c]t[a] wegen der Polnischen partage”.

1) Lehmann do [Gumperta], Drezno 21 II 1721.

Es wird dem Herrn bewusst sein von meine Praetension so ich an Stanislaus1 
habe, davon ich schon zum öftern geschrieben und mündlich gesprochen, anjetzo 
vernehme, daß der Congress zu Braunschwig2 seinen Fortgang nehmen soll. So 
konnten Seine Königliche Majestät [dalej SKM] von Preußen nebst Göttliche Hilfe 
mir zu meiner Bezahlung verhelfen. Nähmlich es sollen 4 polnische Abgesandten 
dem Congress mitbeiwohnen, daß alßdann SKM von Preußen dero Gesandten 
Ordre geben mögten, meine Forderung mit zu urgiren, da ich doch ein Untertan 
von SKM bin und meine Obligation auf dieselbe eingerichtet ist, nähmlich wann 
ich zur Zeit nicht bezahlet werden sollte, daß alßdann SKM von Preußen Macht 
haben, die Grafschaft Lisse3 in Possession zu nehmen und Einquartierung darin zu 
tun, in Summa damit schalten und walten wie sein eigen. Ich muß dem Herrn auch 
berichten, wie ungefähr sechs Jahre eine Commission erhalten habe, welche diese 
meine Forderung untersuchet. Die Herren Commissarien seind 12 polnische Herren 

1 Stanisław Leszczyński król polski.
2 Brunszwik, miejsce planowanego konkresu międzynarodowego, który miał zakończyć wojnę 

północną.
3 Leszno.
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gewesen, die mir nicht allein meine Schuldförderung richtig, sondern auch die Stadt 
Lisse, die Stadt Reissen4 und ein Guth Luschwitz5 zu erkannt haben, welche mir 
auch in wirklicher Possession gegeben seind. Da ich aber solche Güter nicht selbsten 
im Besitz haben nehmen könne. So habe den Herrn General-Feldmarschall von 
Flemming Excellenz zum Protector herüber gemacht, wie nun für ungefähr zwei 
Monats der Dsl.6 General Feldmarschall an einen Herrn von Tarła des Guth 
Luschwitz, welches das beste Stuck ist, abgetreten hat aus dem Vorwand derselbe 
auch ein Creditor von Stanislaus mit ist. Solches ist zwar durch ein allergleichen 
Rescript von SKM geschehen, wie ich mich aber bei Ihro Majestät beklagt habe. 
So haben selbe mir zur Antwort geben, daß hievon nichtes wissen und glaubten 
solches aus dem Tribunal müßte gekommen sein. Hierauf habe ich zu dem Herrn 
Cron - Marschall7, welcher sich anjetzo hier befi ndet, gesagt, daß ich meine 
Praetension an SKM von Preussen cedieren werde, welcher aber allsofort bei SKM 
gegangen und gesagt, dieses ganz Polen in Unruh setzen wird, weilen SKM von 
Preußen solche Obligation könnte zu sich nehmen, da sie doch an ihm verschrieben 
und wie Stanislaus solche ausgestellet. So ist er doch wirklich König gewesen, es 
scheinet daß sich sehr befürchten für SKM von Preußen und haben mich gebeten, 
solches nicht tun solle. Ich ersuche Dsl. dieses sich beliebig angelegen sein zu laßen 
und gehörigen Orts zu remonstriren und mir eine beliebige Antwort zu melden. 
Ich gedenke binnen drei Wochen bei Euch zu sein.

Wertester Freund, stehet dann nicht unter uns etwas zu tentieren, was ich über 
Dsl. hier melde. Schwör ich zu Gott dem Allmächtigen, daß der König oder dero 
Ministris nichtes von wissen. Vielweniger nicht geheißen schreiben, sondern für mir 
pure allein.

Nämlich es ist gewiß daß SKM suchen seinen Sohn-Hoheit auf den Tron zu 
bringen, solches aber kann nicht ohne die Assistenz von SKM von Preußen und 
IZM geschehen. Wann nun SKM von Polen sich mit Ihro Majestät von Preußen 
hierunter verstehen mögten, daß wann Ihro Majestät von Preußen IZM auch dahin 
stellen könnten. So sollte alßdann alles geschehen was SKM von Preußen hiervor 
verlangen mögten hierzu wollte mich gebrauchen laßen. Ist nun solches auch eine 
Sache vor dem Hernn, oder ist Dslr. hierzu unvermögend. So bitte mir die vollkom-
mene Wahrheit zu schreiben, dann solche Sachen müßen jedesmal an SKM selbsten 
kommen und nicht durch die Herren Ministren. Bei dem jetzigen Congress könnte 
alles ausgemachet werden, nämlich daß das Königreich müßte werden gleich 
Engeland nicht Souverain, hiebei stehet was für SKM zu verdienen.

4 Rydzyna.
5 Włoszakowice.
6 Dsl., Dsln – Dieselbe (ew. Diselbe), Denselben – tenże, tegoż, używane dawniej także jako 

zwrot grzecznościowy, odpowiednik współczesnego „Sie”, por. Deutsches Wörterbuch, hrsg. J. i W. 

Grimm, Leipzig 1860, Bd. 2, s. 1023.
7 Marszałek wielki koronny Józef Mniszech.
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2) Lehmann do [Gumperta], Drezno, 7 III 1721.

Weilen ich mich auf meinen jungsten Berufe so berichte, daß heute mit dem 
Herrn General Feldmarschall gesprochen habe. So hat mir zur Antwort gegeben, 
ich mögte nach Berlin reisen, aber der König könnte mir keinen Creditifschreiben 
mitgeben. Darauf habe [ich] gesaget, ich müsste doch was schriftliches mithaben, 
gleich mir Dsl. geschrieben hat. Es gaben Ihro Excellenz mir aber zur Antwort, 
solches könnte nicht wohl angehen. Also halte ich nicht vor Gut, daß dahin reise, 
oder SKM Verlangen solches, alß wird Dsl. so gut sein und schicken mir eine 
Estaff ette auf meine Kosten, so will dahin kommen. Wann Dsl. mir keine Estaff ette 
schicken, so bin Willens binnen, 8 Tagen wiederum nach Hause zu reisen. Ich warte 
auf Antwort von dem Herrn.

3) Lehmann do [Gumperta], Drezno 10 III 1721. 

Dslr. wird meine Schreiben eines nach dem anderen zurecht erhalten haben. 
Nun sehe ich, das ich alles zurecht getroff en habe, weilen heute Herr von Suhm ist 
hier gewesen und gesaget, daß wiederum nach Berlin reisen wird, wann nun Dsl. 
die Gnad erlangen konnte, daß SKM sich nichts gegen denselben mögten anneh-
men und absolute in diese Aff airen, nur mit mir, wollten sprechen, weilen ich SKM 
dienen kann. Hier glaubt man mir auch. Ich wollte daß Herr von Flemming noch 
vier Wochen länger ausgeblieben wäre. Solche Sachen laßen sich nicht schreiben, 
sondern wann SKM den Zar auf Ihre Seite können bekommen, wie ich in dem 
Beginn geschrieben habe, nämlich daß auch ein Anteil mit bekommt. Adieu, Dsl. 
muß mit keinen Ministren solches sprechen, es mögte sonsten anhero geschrieben 
werden, SKM sagen nichtes aus.

4) Lehmann do [Gumperta], Drezno 14 III 1721 

Dslr. seines Schreiben durch Estaff et sub ich wohl erhalten, solches hätte auch 
wohl ein halben Tag früher kommen können, ist Dienstag in der Nacht umb 2 Uhr 
erst anhero gekommen. Mein Brief über Leipzig wird Dsl. erhalten haben, daß er 
schreibt, ich soll Sonnabend ausreisen. Solches kann nicht sein, sondern Sonnabend 
über 8 Tage gedenke mit Gottes Hilff e mich einzustellen. Insonderheit da nun doch 
nichtes an versäumt wird, weilen der Legations – Rats von Suhm schon von hier 
abgereiset ist. So darf ich hier weiter nichtes sprechen, wie schon gemeldet habe, 
wann derselbe Feldmarschall [Flemming] wär[e] nur 4 Wochen länger in Polen 
geblieben. Mündlich ein mehrers.

5) Lehmann do [Gumperta], Drezno 17 III 1721 

Dieses geschiehet par Estaff et. Nachdem ich heute habe wollen von hier abrei-
sen, und Abschied von derselbe General - Feldmarschall genommen, so hat er mir 
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deutlich gesaget, ich sollte mich in diese Aff aire in geringsten nicht melieren, und 
wann auch von Berlin ihn was schreiben solt[e], so wird er mir keine Antwort 
schreiben, dann dieses wäre eine Ministeri[ale] Sach[e]. Nun besorge ich, wann ich 
dahin reisen sollte, er nicht allein mein Feind wird, sondern ich auch SKM nichtes 
werde anfragen können. Soviel derselbe hiermit anfragen, was ihm dachte gut zu 
sein. Ich habe zwar gestern [mit] SKM wohl ein halbe Stunde lang gesprochen, und 
hat mir alle seine Juwelen gezeiget, wie ordentlich solche liegen. Mir aber von nich-
tes dergleichen gedacht und ich habe auch nichtes davon beginnen wollen, weilen 
besorget habe, Sie mögten es dem Feldmarschall sagen und wiederum erinnern, so 
hätte ich allsofort einen Feind an demselben. Dieserhalb wollte Dsl. umb einen Rat 
fragen, wie nun SKM oder auch Dsl. haben, ich kommen soll. So schicke mir Dsl. 
wiederum eine Estaff ette, will alles zu Dank zahlen, und will kommen. Ich verlange 
mehr nichts als SKM von Polen und Königlicher Majestät von Preußen zu dienen. 
Bekomme ich nun keine Estaff et von Dsl., so reise künftigen Sonntag nach 
Halberstadt. Alles was ich tue, ist nur das ich mir eine Gnade von SKM von Preußen 
zu erwerben gedenke.

6) Lehmann do [Gumperta], Karlsbad, 18 VI 1721.

Des Herrn Schreiben von dem 9 dieses habe so eben bei Abgang der Post erhal-
ten. Meine Reise anhero ist eben so eine Reise als ich nach Berlin gewesen. Hab[e] 
schon die Gnad[e] gehabt zweimal zu sprechen und wann Sie Hosen anhätte, so 
wäre es richtig. Solches kann Dsl. glauben, das sonderliche Gnade bei Ihm gehabt 
habe, und Sie alles aufgesetzet. Sie reiset künftigen Dienstag von hier und alsdann 
will an Seine Kaiserliche Majestät alles vortragen und vermeinet, das es gehen wird, 
nähmlich auf gewiße Art, wann nur erst Antwort von Seiner Zarischen Majestät 
kommen ist, alsdann will ich wieder nach Berlin kommen. Ich erwarte Antwort 
durch Herrn Peter Hofmann. Dsl. kann solches an Ihro Excellenz dsl. von Ilgen, 
wie auch deßen Schwiegersohn sagen. Dsl. nehme sich aber in Acht mitsprechen. 
Kein übrig Wort auch in Schreiben. Alles, was ich sprich oder sage, tue alles für 
mich selbsten und gedenke keinem zur Nachricht.

7) Lehmann do [Gumperta], Halberstadt, 17 VII 1721.

Ob Dsl. meine Proposition auf gehorigen Ort gezeiget hat, verlanget mich zu 
vernehmen. Künftigen Montag über 8 Tagen muß die Antwort kommen, gleich 
genommener Abspruch [s], und hoff e gute Antwort zu erhalten, vom ich mich recht 
verlanget.

8) Lehmann do [Gumperta], Halberstadt, 25 VII 1721.

Daß ich von des Herrn sein Zettel nichtes gedacht habe, solches ist in 
Vergeßenheit gekommen. Ich kann wohl denken was die Herren Ministres vermei-
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nen, als wann mir solches wäre von Sachßen mitgegeben. Darin Sie sich aber son-
derlich abusieren, aus des Herrn Geheimbter - Rat von Ilgen Excellenz habe solches 
genomen. Ich schwöre so wahr ich lebe, daß ich das Project ganz allein gemachet 
hab[e], aber nicht abgeschrieben, sondern mein Schreiber Bendix. IZM können den 
Herrn Feldmarschall wie auch Herrn Manteuff el nicht leiden, was Seine Kaiserliche 
Majestät anlangen. So schreibet mir die Herzogin von Blanckenbourg, das Sie schon 
zwei Briefe von die Kaiserin Majestät bekommen, aber noch nichtes hievon gedacht, 
daß sie sich dieserhalb Hoff nung machet, das was gutes ausrichten wird. Sobald was 
kommet, werde melden.

9) Lehmann do [Gumperta], b.m., 5 VIII 1721.

Podstawą wydania bliższy pierwotnemu tekst kopii ujawnionej w grudniu 1721 r., w nawiasach 
kwadratowych zwroty dodane lub te, które zastąpiły fragment podkreślony w wersji okazanej Fry-
derykowi Wilhelmowi I w sierpniu 1721 r.

Gestern habe ich ein Expressen von Seiner Hochfürstlichen Dchlt (Durchlaucht) 
die Kaiserin Majestät Herrn Vater erhalten. Allwo mich auch eingefunden, und so 
eben wieder [zurück] gekommen [dodane: bin]. Man hat mir vorgelesen [wycięto] 
ein Schreiben von Ihro Majestät die Kaiserin [vorgelesen], welches lautet wie folget:

„Wie ich das Project zum ersten mal habe vorgetragen [vorgetragen habe], so 
habe [bekam ich] zur Antwort bekommen [wycięte], es wäre [wycięto] Kinderpoßen. 
Wie ich aber solches zum zweiten mal wieder vorgetragen, so habe zur Antwort 
bekommen, es wäre diese Sache durch so ein [einen solchen] Kanal gegangen, der 
kein Kreditiv hat, als könnte man die [der] Sache kein Glauben zu meßen [beimes-
sen]. So wäre die Kaiserin Majestät ihr Gutachten und fi ndet Sie solches für ganz 
dienlich, daß SKM von Preußen einen Gesandten nach Wien schicken möchte, 
welcher zware wegen anderer Geschäften sich allda melden könnte. Indessen aber 
wollte Sie schon demselben an Hand gehen, daß er zu seinem Zweck gereichen 
wird [sollte] und alßdann wird [würden] Seine Kaiserliche Majestät auch selbsten 
sehen [dodane: daß es mit] die Sache Ernst ist [ein Ernst sei]”.

Nun hat [haben] Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht mir den Brief selbsten 
zeigen müssen so [usunięte] stehet auch [darinn] deutlich darin, und [usunięte] auf 
französisch geschrieben ist [usunięte]. (Wann so ein Gesandter anhero kommt, so 
hoff e [ich] mit die [der] Sache zu reussieren), als [es] hat [also] der Herzog haben 
wollen, ich absofort mich [mich absofort] nach Berlin hab begeben sollen [sollen 
begeben] und machen [sollte], daß SKM dem Herrn Geheimbten Rat Knyphausen 
[jemandem] dahin abschicken möchte. Ich habe ihm aber zur Antwort gegeben, er 
müsste erst nochmalen an Ihro Majestät die Kaiserin schreiben, ob Seine Kaiserlische 
Majestät auch damit zufrieden wäre, wann Herr von Knyphausen dahin abgeschic-
ket mögte werden [daß SKM jemandem dahin abschickten]. Darauf [Worauf ] hat 
mir Seine Hochfürstliche Durchlaucht geantwortet, wann SKM von [in] Preußen 
solches verlangen [verlangeten], so sollte es auch geschehen, mich aber hat Er sehr 
pressieret und haben wollen, [daß] ich allsofort meine Reise nach Berlin anzutreten 
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[sollte], wie er auch anderstein [s] nicht weiß [denn auch nicht anders weiß]. Als 
daß ich schon wirklich abgereiset bin, umb dieses alles zu proponieren, weilen ich 
über schon 800 Taler Unkosten in dieser Sache gehabt hab, so habe zu Menagierung 
die [fernerer] Unkosten dieses Schreiben für erst abgehen lassen wollen und erwarte 
mit nächstem eine [wycięte] Antwort, was hierbei [wycięte] zu tun ist. Auch erin-
nere ich, wann SKM dem Herrn von Knyphausen [einem] dahin abschicken woll-
ten, so müsste er [daß er] seine Reise über Dresden nehmen [müsste], weilen ich 
anitzo nicht weiß, wie sei Fleimming [wycięte] die Karten gemischet hat [ist].

10) Lehmann do [Gumperta], Halberstadt, 15 VIII 1721.

Dsl. fraget an, warum Ihro Maiestät die Kayserin geschrieben hat, daß SKM 
von Preußen einen Gesandten schicken soll. Dieses ist gar keine Frage, was wird 
der Herzog von SKM Polen viel bekommen. Dann ich hab schon gemeldet, alles 
was IM die Kaiserin tun, geschieht dieserhalb von sich selbsten verlangt Sie doch 
nichts. Auch wißen IM die Kaiserin gar wohl, daß wann Seine Kaiserliche Maiestät 
sollen miteingehen, daß Sie sich mehr auf die Macht von 8 000 Mann als auf 14 000 
Mann zu versichern haben, folglich ist dieses keine Frage. Ich habe Ihro Durchlaucht 
den Herzog doch zur Antwort geben, ich könnte solches dem König oder Sachßen 
nicht proponieren bis Ihro Maiestät die Kaiserinn in Namen Seiner Kaiserlichen 
Maiestät wirklich schreiben, daß Sie beiderseits Gesandten schicken sollen, und so 
lang solches nicht kommet, werde ich ferner kein Meldung hievon tun.

11) Lehmann do [Gumperta], Halberstadt, 22 VIII 1721.

Hiermit melde, daß ich künftigen Sonntag, Geliebter Gott, meine Reise von 
hier nach Berlin antreten werde. Und wann Dsl. sein Compagnon Elias anhero 
schicken wollte, wäre mir von Herzen angenehm, in specie weilen mir mein Schwager 
Jonas Meyer meldet, daß der Feldmarschall [Flemming] dorthin gereiset ist, wel-
chen ich auch hoff e zu sprechen. Jedoch muß Dsl. ihme von unseren Sachen nichts 
gedenken, sondern sagen, ich wegen die von Hannover allda zu tun habe. Ingleichen 
wolle Dslr. Ihro Excellenz derselbe von Ilgen hinterbringen, daß dieselbe nichtes 
von meinen Sachen, von welchen wir in Berlin miteinander gesprochen, annehmen, 
oder auch von der Proposition, welche ich an Ihro Majestät die Kaiserin übergeben 
hab. Ich glaube zu Wien es gut gehen wird, solches dient zur Nachricht, mündlich 
ein mehreres”
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„Pro humillima informatione” [przed 18 VI 1721]

SHAD Loc. 3497: 2 egzemplarze jako załącznik E do memoriału Flemminga z września 1721 r. 
i w protokole przesłuchania Lehmanna z grudnia 1721; toż GStA PK, HA I, Rep. IX, nr 27–28, 
strony nienumerowane. Na egzemplarzu berlińskim dopisano: „An Mardefeld. Durch den Juden 
Gumpert receu den 17 Juli 1721”.

Es ist weltkündig wie daß durch die in dem Königreich Polen die letztere Jahre 
überausgebrochene heftige innerliche Unruhe und unversöhnliche Zwiespalten sel-
bige Respublique in eine solche Situation versetzet sei, daß sie in ihre bisherigen 
Verfaßung wohl nicht länger bestehen, sonder endlich ein oder anderm von ihren 
mächtigen Nachbarn zum Räube[r] werden, am allerersten aber unter einer Zarischen 
Majestät unbeschwänkte Protection und gänzliche Dependenz verfallen dürfte. 

Allermaßen zu Beförderung einer solchen Revolution es dieser russischen 
Puissance außer dem in der Respublique bereits habenden praepotenten Credit, an 
vielen andern Mittelen, als Verheiratung seiner zweiten Princess* an ein oder andern 
mächtigen polnischen Magnaten und was dergleichen die Conjuncturen sonst mehr 
an Hand geben mögten, nimmer fehlen kann und wird.8

Gleichwie nun aber bei dem Erfolg eines solchen Evenements, sowohl ihro 
Römischen Kaiserlichen Majestät an Polen grenzenden Erbkönigreiche und Lande 
als auch hienächst das Römische Reich selbst, absonderlich aber des Königs in 
Preussen und Königs Augusti dem Königreich Polen engst angelegene Status und 
Provincien, ihre beständigen Tranquillität und Sicherheit von der Praepotenz eines 
solchen mächtigen Nachbarn, sich wohl eben nicht jederzeit zuverläßlich zu ver-
sprechen. Vielmehr da ihnen sonst allerseits die Entfernung der russischen Macht 
zu wünschen im Gegenteil zu erfahren haben mögten, daß diese Puissance ihre 
Grenze zu jener Nachteil und beständiger Aprehension auch außer Polen mit der 
Zeit je länger je weiter fortrücken und erweitern dürfte. So ist dahero zu zeitiger 
Vorkommung einer solchen gefährlichen Situation sowohl von dem Könige in 
Preussen als auch von dem Könige in Polen unter der Hand soviel geäußert und 

* Najprawdopodobniej chodzi o Elżbietę Piotrowną.
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insinuret worden, daß wenn man ihro Römischen Kaiserlichen Majestät Beitritt 
und Konformität der Konsiliorum nur einigermaßen versichert sein könnte, sodann 
diesem bevorstehenden Übel vermittels eines zwischen kaiserlichen Majestät, dem 
König in Polen, Könige in Preussen und dem Zar von Russland über die polnischen 
Provincien zu errichtenden Partage-tractat am füglichsten vorgebauet. Für allen 
ander[e]n aber der Römischen Kaiserlichen Majestät zu mehrerer Bedenk und auch 
Erweiterung ihrer hungarischen und schlesischen Provincien einen ansehnlichen 
Teil derer polnischen Lande darinnen überlassen. Weniger nicht denen 3 übrigen 
Potenzien, was ihren angrenzenden Etats am convenablesten aus denen polnischen 
Provincien und Woiewodschaften angewiesen und darüber zwischen allen 4 allier-
ten eine mutuelle garantie contra quoscunque ausgerichtet werden könnte. 

Gleichwie nun aber oberregte beide Könige von Polen und Preussen aus leicht 
zu erachtenden Ursachen bis sie von Seiner Kaiserlichen Majestät hierüber führende 
Sentiments versichert, bei sich allerdings anstehen müssen. Obige ihre Absicht 
sowohl unter sich, als auch dem kaiserlichem Hofe modo legali et consueto zu ent-
decken, sondern sich dazu einer besondern kein Aufsehen erweckenden Person für 
erst bedienet. Dabei aber sich auch wohl vorstellen können, daß man hierunter am 
Kaiserlichen Hofe nicht geringerer Praecaution und Delicatesse gebrauchen. Mithin 
der schwerste Punkt dieser sein werde, wie ein Teil dem andern seine Gedanken 
über die Question „An“ beibringen könne. So ist dafür gehalten und concertieret 
worden, der Kaiserin Majestät davon alleruntertänigste Eröff nung zu tun.

Solchergestalt daß, wenn selbige von Wien aus zurück schreiben würde, daß 
diese Impreza eine chimere [sei], man sodann von dem Werk sogleich abstrahieren. 
Falls aber die Erklärung dahin lauten sollte: wie man davon nähere Particularia am 
kaiserlichen Hofe erwarten würde, daß man sich so dann an seiten der Könige von 
Polen und Preussen vermittels einer kein sonderliches Aufsehen erweckenden Person 
bei Kaiserlichen Majestät näher und deutlicher darüber erklären wolle. 

Und obwohl dabei leicht zum voraus zu considerieren sein mögten, daß kaiserl. 
Majestät in die projectierte Teilungsconvention ihres allerhöchsten Orts miteinzu-
gehen, dahero bei sich einstehen dürften. Weilen das Königreich Polen je und aller-
wege eine Vormauer der Christenheit gegen die Ottomanische Pforte gewesen, 
welche selbst zu destruieren einmal viel zu bedenklich. So ist jedoch hingegen reif-
lich zu erwägen, wie daß die Christenheit von der ehemaligen polnischen Vormauer 
bei der Respublique dermaliger und gestalten Sachen nach schwerlich zu verände-
render Situation sich schlechten Schutz zu versprechen. Vielmehr durch deren 
Schwäche die Türken durch selbige denen hungarischen Provincien in den Rücken 
zu gehen veranlasset werden dürften. Deren Invasiones aber durch die zu mutuellen 
garantie sich verbindende 4 partagierende Puissancen mir bessern Nachdrücke 
zurück gehalten werden könnte.

Auch über den nicht dabei ausser Refl exion zulassen, was das eingangs besor-
gete Evenement, wenn nähmlich der Zar sich von der Respublique Meister machen 
sollte, für weit gefährlicher Suiten dem Reich und nächstgelegenen österreichschen 
Provincien zu ziehen mögte. Welche mit dem Abgang einer solchen Vormauer in 
keine Proportion zu stellen.
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Townshend Charles, angielski sekretarz 
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Voss Christoph, cesarski rezydent w Ber-
linie 28, 59 

Wachowiak Bogdan 11–14, 90, 105
Wallenrodt Johann Christoff , poseł pru-

ski w Londynie   63
Waddington Albert 16, 17, 105
Watzdorf Friedrich Karl, dyplomata saski 
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Withworth Charles, poseł angielski 

w Berlinie 28, 57, 58, 74, 88
Wratislaw Franz Karl von Mitrowitz, 
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