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Historikové dodnes vedou spory o tom, kdy vlastně začal 

nezadržitelný úpadek polského státu a fatální oslabování jeho 

mezinárodní pozice, proces, který ve druhé polovině 18. století vyvrcholil 

jeho trojím dělením a zánikem. Někteří badatelé kladou počátek tohoto 

procesu již do doby panování Jana II. Kazimíra (1648-1668), na sklonku 

jehož vlády bylo Polsko vystaveno značnému tlaku nedávno se zrodivší 

velmoci - Švédska. Dvojí panování saského kurfiřta jako Augusta II. 

Silného (1697-1706 resp. 1709-1733), přerušené vládou francouzského 

favorita Stanislava I. Leszczynského, nepřineslo zemi žádoucí stabilizaci. 

Naopak, znamenalo vystupňování zahraničního vměšování do vnitřních 

záležitostí Polska. Dokladem působení tohoto trendu byl vývoj za druhé, 

kratičké vlády Stanislava I. Leszczynského (1733-1734), i za dlouhého 

panování druhého saského kurfiřta na polském trůně Augusta III. (1734-

1763). "Finis Poloniae" pak nastává za vlády posledního polského krále 

Stanislava II. Augusta Poniatovského. 

Viktora Sautina, podobně jako mnohé badatele před ním, 

nepochybně zaujala skutečnost, že během necelého čtvrtstoletí 

v důsledku trojího dělení Polsko zmizelo z mapy Evropy. Sautin zaměřil 

svou pozornost na problematiku prvního dělení, kdy na základě dohody 

mezi Ruskem, Pruskem a Rakouskem z 5. srpna 1772 Polsko ztratilo 

30 % území a 50 % obyvatel. Toto byl úder z něhož se Rzeczpospolita již 

nikdy nevzpamatovala. Autor rozdělil předloženou práci do čtyř kapitol. 

V první (Polska nierz'tdem stoji) velmi užitečným způsobem zasvěceně 

analyzuje situaci v Polsku za Augusta III., a hodnotí zájmy i působení 

jednotlivých šlechtických seskupení. Druhá kapitola (Evropské velmoci a 



královské volby v Polsku), jak název signalizuje, je věnována hodnocení 

politiky evropských velmocí v polských souvislostech, samozřejmě 

největší pozornost autor zaměřuje na politiku a aktivity Ruska. Jádro 

práce představují třetí (Krize ruské politiky v Polsku a Barská 

konfederace) a čtvrtá kapitola (Cesta k prvnímu dělení Polska), v nichž 

autor analyzoval děje bezprostředně předcházející vlastnímu dělení. 

Sautinova bakalářská práce je pozoruhodnou sondou, která na 

jedné straně kriticky prezentuje složitosti vnitropolitického vývoje 

Polska, na druhé straně obsahuje i zdařilé hodnocení politiky velmocí a 

zasazení událostí do tolik potřebného rámce mezinárodních vztahů. 

Pokud jde o pramennou základnu, Sautin čerpal z edic vydaných 

v polštině, ruštině a němčině. Autorova znalost odborné literatury 

k tématu je velmi solidní a poměrně rozsáhlá. Seznámil se s novými a 

nejnovějšími pracemi (Cegielski, Gavrjuškin, Kriegseisen, Muller, 

Wlaszak, Zienkowska aj.), stranou jeho pozornosti nezůstala ani 

významná díla starší. Pokud jde o jazykové znalosti, kromě shora 

uvedených jazyků využil Sautin i své znalosti angličtiny ke studiu 

příslušné odborné literatury. 

Předložená práce je z hlediska věcného i časového vymezena 

logicky a adekvátně tématu. Viktor Sautin prokázal hluboký zájem o 

zkoumanou problematiku, jeho přístup byl seriózní a cílevědomý. Práce 

má slušnou úroveň i po stránce jazykové. Je nesporné, že předložený text 

plně odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci l , kterou tímto 

doporučuji k obhajobě a navrhuji její klasifikaci stupněm 
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