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" Uvod 

Historiografie, která se týká prvního dělení Polska, 1 je svým způsobem 

paradoxní. Na jedné straně sama událost a její důsledky jsou jedním 

z nejdůležitějších problému evropské novověké historie - většina evropských 

států měla v Polsku své zájmy a byla diplomaticky zainteresována v jednáních, 

která vedla k prvnímu dělení; vznikem nového a trvalého spojenectví Petrohradu, 

Berlína a Vídně, což bylo do té doby nemyslitelné, se podstatně změnila politická 

rovnováha v Evropě. Na druhé straně se první dělení Polska nestalo důležitým 

tématem ani v polské ani v evropské historiografii, o české nemluvě. 

V Čechách dosud chybí důkladná práce o historii tohoto prvmno polského 

dělení. K danému tématu existuje pouze rozsahem nevelká kniha z roku 1906 

Arnolda Mullera Konec samostatnosti polské a pokusy o její obnovení,2 ve které 

autor popisuje převážně vnitřní poměry v Polsku a zahraničních se dotýká jenom 

okrajově. Ani v posledně době se tímto tématem v Čechách nikdo podrobněji 

nezabývá. Snad jen historik František Stellner se v jedné z kapitol své monografie 

Fridrich Veliki věnuje diplomatickým jednáním Fridricha II., která vyústila v 

prvním dělení Polska. 

V západní Evropě je počet prací, které se věnují prvnímu dělení, mnohem 

větší, je ale nesrovnatelný s důležitostí této události. Vypadá to tak, že historici 

ztratili zájem na Polsku už v době napoleonské, neboť tento stát pokládali za část 

navždy ztraceného "starého světa". Avšak několik známých badatelů 19. století 

zdůrazňovalo význam prvmno dělení Polska a jejich díla jsou dodnes nepřekonaná 

a aktuální. Je to především rakouský historik Adolf Beer a jeho dvoudílná práce 

Die erste Theilung Polens,4 francouzský Albert Sorel s práci Sprawa wschodnia5 

1 Oficiální název tohoto království byl Rzeczpospolita, v textu používám označení Polsko. 

2 MULLER, A., Konec samostatnosti polské a pokusy o její obnovení, Praha 1906, s. 7-92. 

3 STELLNER, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha 1998, Kapitola 11, s. 

399-426. 

4 BEER, A., Die erste Theilung Polens, Wien 1873. 

5 SOREL, A., Sprawa wschodnia w XVIII w., Pierwszy podziai Polski i traktat Kainardzyjski, Lwów 

1903. 
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či ruský Sergej Solovjov se svou knihou [storija padenija POľši.6 Jejich 

zpracovaní a interpretace událostí kolem prvního dělení Polska zůstala po dlouhou 

dobu v podstatě nezměněná a k této problematice nic nového nevycházelo. Přitom 

na konci XIX. a na začátku XX. století se otevíraly archivy a hojně byly 

vydávány paměti, memoáry a korespondence monarchů i politiků působících v 

této době. Nejvíce zainteresované strany - ruská a německá (pruská), měly velký 

zájem na odvracení pozornosti historiků od tohoto tématu, a to z politických a 

propagandistických důvodů. Jejich historiografie se snažila legitimizovat účast 

Ruska a Pruska na dělení Polska výlučně vnitřními polskými poměry (anarchie, 

útlak nekatolíků a poddaných, neschopnost reálně zajistit vlastní neutralitu a 

z toho plynoucí ohrožení pro sousední země atd.)7 a ukázat na nevyhnutelnost 

dohod ze srpna 1772. Například interpretace ruského historika S. M.Solovjova8 je 

v Rusku dodnes nezměněná a je často používaná v mnoha článcích a 

monografiích. 

V polské historiografii pochopitelně také nebylo toto téma - dělení vlastního 

státu - příliš populární a byla zde nechuť polských historiků připomínat vlastnímu 

národu tak "nehrdinskou" dobu. Byli přesvědčeni hlavně o vlastní vině a vnitřních 

příčinách, které ovlivnily vývoj směrem k prvnímu dělení. V první polovině 20. 

století vzniklo sice velké množství monografií a článků, této problematiky se 

ovšem týkaly jen okrajově. Taková témata, jako vláda Stanislava Poniatowského,9 

reformy CzartoryskýchlO či Barská konfederace,l1 byla sice rozpracovaná velmi 

podrobně, ale práce zabývající se samotným dělením a nazvaná příznačně 

Rozbiory Polski12 (Dělení Polska), vznikla teprve v roce 1990 a zatím zůstává 

6 SOLOVJOV, S. M., Istorija padenija Pol'ši, Moskva 1863. 

7 TOPOLSKI, J., Polska v czasach novoiytnych. Od srodkovoeuropejskiej pot~gi do utraty niepodleglosci 

(1501-1795), PoznalÍ 1994, s. 153-176. 

8 SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii s drevnejšich vremjon, XXVI, S.Peterburg, 1859. 

9 ZIENKOWSKA, K., Stanislav August Poniatowski, Wroclaw, 1998; ROSTWOROWSKI, E., Ostatní 

král Rzeczypospolitej, Warszawa 1966. 

10 MICHALSKI, J., PIan Czartoryských naprávy Rzeczypospolitej, in: Przegl'ld historyczny, 63, 1973, s. 

29-43. 

11 KONOPCZYNSKI, W., KonfederacjaBarska, T. 1-2, Warszawa 1935-1938. 

12 CEGIELSKl, T., KADZIELA, L., Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa 1990. 
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jedinou v polské historiografii. Její autoři Tadeusz Cegielski a Lukasz Kctdziela, 

v této knize poprvé poukázali na význam zahraničních příčin polského dělení -

rozpory sousedních velmocí a jejich mocenské zájmy, které sehrály zásadní roli a 

ovlivnily první dělení Polska. Toto rozpracovali současní historici Emanuel 

Rostworowski a Jerzy Michalski a vyzdvihli tak důležité aspekty vývoje na cestě 

k prvnímu dělení ve svých základních pracích - "Polska w ukladzie sil 

politycznych Europy,,13 a "Dyplomacja Polska w latach 1764-1795".14 

Jednou z nejzásadnějších monografií 20. století je práce Herberta Kaplana 

"The First Partition of Poland",15 ve které autor detailně prozkoumal vnitřní a 

vnější příčiny, které pak ovlivnily historický vývoj. Také nelze opomenout 

současného německého historika Michaela Mullera, který ve své rozsahem 

nevelké, ale přínosné práci "Die Teilungen Polen,,16 došel k mnoha zajímavým 

závěrům a znovu poukázal na to, že hlavní příčiny dělení Polska je třeba hledat 

mimo vnitřní vývoj polsko-litevského státu. 

Hlavním cílem mé práce je zanalyzovat základní faktory, které ovlivnily 

vývoj na cestě k prvnímu dělení Polska. Důraz bude kladen především na to, jaké 

byly vnitřní a vnější příčiny. Pokládam zde otázky: Kdo zavinil dělení Polska? 

Kdo udělal první krok k prvnímu dělení? Jaké důsledky mělo toto dělení na 

budoucí historický vývoj Polska a Evropy? Jaký význam mělo dělení Polska pro 

spolek mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem. 

Za tímto účelem jsem zpracoval historické prameny, převážně vydané a 

dostupné v České republice. To jsou především Bumagi imperatricy Jekatjeriny II. 

chranjaščijesja v Gosudarstvenom Archive Ministerstva lnostrannych djel,17 

13 ROSTWOROWSKI, E., Polska w ukladzie sil politycznych Europy, Warszawa 1971. 

14 MICHALSKI, I, Dyplomacja Polska w latach 1764-1795 w: Historia dyplomacji polskiej 1572-1795, 

T. 2, pod red. Wójcika Z., Warszawa 1982, s. 493-693. 

15 KAPLAN, H., The First Partition ofPoland, New York-London 1962. 

16 MULLER, G.M., Die Teilungen Polens 1772-1793-1795, Miinchen 1984. 

17 JEKATERINA II.: Bumagi imperatricy Jekatjeriny II. chranjaščijesja v Gosudarstvenom Archive 

Ministerstva Inostrannych djel, in: Sbornik imperatorskogo russkogo istoričeskogo obščestva, XX, 

XXXVII, Sankt Peterburg 1971. 
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Memoáry18 Stanislava Poniatowského, Korespondencja dotyczqca rozbioróv 

Polski19 vydaná Ernestem Mottazem a edice Adolfa Beera Die erste Theilung 

Plens. Dokumente.2o 

Svoji práci jsem rozdělil do čtyř kapitol. V první kapitole jsem se pokusil 

objasnit vnitřní příčiny, které vedly k anarchii a oslabení Polska. Zdůraznil jsem 

důležitost polského sejmu a principu liberum veto, to, jak probíhala volba krále, 

působení magnátů a jejich stran, především pak strany Czartoryských a Potockých. 

Druhá kapitola se zabývá postojem všech evropských velmocí (Velká 

Británie, Francie, Rusko, Rakousko, Prusko) vůči Polsku. Dále jejich zájmy a 

rozpory, snaha o zachování rovnováhy sil a pokusy dosadit vlastního kandidáta na 

polský trůn po smrti Augusta III. ze saské dynastie. Po skončení Sedmileté války 

Rusko zvolilo a prosadilo svého kandidáta Stanislava Augusta Poniatowskiho. 

Ve třetí kapitole se věnuji vnitřnímu vývoji v Polsku po zvolení zmíněného 

nového polského krále Stanislava II. Augusta. Zabývám se snahou jeho a jeho 

strýců Czartoryských prosadit reformy a jejich následným neúspěchem 

zapříčiněným odporem a neústupností carevny Kateřiny II. Dále posílením 

ruských pozic v Polsku, vytvořením ruského protektorátu a řešením disidentského 

problému, který vyvrcholil krizí ruské politiky v tomto království a který vedl ke 

vzniku Barské konfederace a k vypuknutí občanské války dále prohlubující 

anarchii v Polsku. 

Ve čtvrté kapitole Jsem se snažil vysvětlit diplomatická jednání meZI 

zainteresovanými stranami, tj. Ruskem, Pruskem a Rakouskem. Vznik rusko

turecké války, snahy Pruska a Rakouska zachovat mír a vyřešit krizi ve východní 

Evropě pomocí a na úkor Polska. Dělení tohoto království bylo v očích těchto 

velmoci nevyhnutelným řešením a "zachránilo" Evropu od nového 

celoevropského konfliktu. 

Dělení Polska je bezprecedentním příkladem řešení krize v evropských 

dějinách, který vyvolal velký nesouhlas a pobouření veřejného mínění osvícenské 

18 PONIATOWSKI, S., Stanislav Ponjatowskij, Memuary, Moskva 1995. 

19 MOTTAZ, E., Korespondencja dotycz'lca rozbioróv Polski, Warszawa 1901. 

20 BEER, A., Die erste Theilung Po1ens. Dokumente, Wien 1873. 
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Evropy 18. století. Britský publicista Edmund Burke hovořil v roce 1772 o dělení 

Polska jako o "prvním závažném zlomu novodobého systému Evropy, který otřásl 

základy existence velké západní republiky".21 Možná je pravda, že 

v diplomatických vztazích došlo k rozpadu starého feudálního systému již v tomto 

okamžiku a nikoli až v době N apoleona Bonaparta. Proto nejen polská, ale také 

ruská, německá, česká a vůbec evropská historiografie by měla přihlížet k tomuto 

hledisku, aby mohla správně pochopit nejen vlastní, ale i celoevropský historický 

vývoj. 

21 MULLER,G. M., Die Teilungen Polens 1772-1793-1795, Miinchen 1984. s. 7. 
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Kapitola první 

"Polska nierz~dem stoji,,22 

1. "Šlechtická republika" 

Rzeczpospolita23 18. století byla obrovskou, mnohonárodnostní říší skládající 

se ze dvou státních útvarů: zemí Koruny polské a Velkoknížectví litevského. Toto 

velké království se rozkládalo na velké rovině od Karpat po Baltské moře otevřené 

ze všech stran pro jeho nepřátele, což bylo vždycky jeho prokletím a obrovskou 

nevýhodou. Na západě se Polsko muselo bránit expanzi Germánů, na východě 

Ruskému impériu, na jihu byl velký a mocný nepřítel Osmanská říše a na severu 

Švédsko, později Rusko a Prusko. 

Polsko zaujímalo významné místo ve středovýchodní Evropě. Dlouhou dobu 

bylo důležitou mocností a jedním z předních aktérů této části starého kontinentu. 

Avšak v 18. století, hlavně po dlouhé Severní válce (1700-1721), bylo oslabenou 

zemí, jejíž úděl závisel na jeho nejbližších sousedech: na Rusku, Prusku, 

22 Polsko stojí na nepořádku-přek. z polštiny, rozšířené, vychloubavé heslo polské šlechty v době Augusta 

III. Znamenalo, že pokud polský stát i při svém tragickém (problematickém) vnitřním státním uspořádaní 

pokračuje ve své existenci, pak je takové uspořádání normální. Kromě toho polští šlechtici věřili, že slabé 

Polsko, které pořád drží neutralitu a nikoho neohrožuje, nebude pro cizí mocností lákavým objektem. 

TOPOLSKI, J., Polska v czasach novoiytnych. Od srodkovoeuropejskiej pot'ťgi do utraty niepodleglosci 

(1501-1795), Pozna1Í 1994. s. 245-247; ZAŠKILŇAK, L., KRYKUN, M., Istorija Polšči, Lviv 2002, s. 

214-215. 

23 Roku 1569 na základě Lublinské unie vznikl jednotný stát Rzeczpospolita Obou národů (od latinského 

res publicus, "věc veřejná") se společně voleným panovníkem, jenž měl titul polského krále a velkoknížete 

litevského. Oproti dřívější unii z roku 1386 měl stát společný dvoukomorový sněm (polský sejm) a 

zdvojené správní úřady na všech úrovních. Oba státy byly spojeny celní a měnovou unií. Polsko i Litva si 

však zachovaly vlastní státní pokladnu. Nadále také existovaly oddělené armády, rovněž některé aspekty 

zahraniční politiky (např. vztahy s Moskvou) zůstaly v kompetenci litevské kanceláře. Vytvořila se tak 

federace suž generis, do jisté míry výjimečná, kterou soudobí historici označovali jako "jediný a klasický" 

případ unie dvou států. JASIENICA, P., Rzeczpospolita obojga narodów. Warszawa 1967, s. 19-31; 

W ASILEWSKI, T., Walka o zrównanie prav litewskiej z Koron'l od unii lubelskiej do pocz'ltku XVIII 

wieku, in: Zapiski Historyczne 51, 1986, s. 45-62. 
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Rakousku a Turecku. Důvody politického úpadku spočívaly především 

v dodržování "archaické" ústavy, v níž se špatně interpretovaná privilegia šlechty 

stala překážkou potřebných reforem, zejména reformy vojenské. (Což si ale 

například dobře uvědomili v Rusku, kde se stála armáda stala základnou nové 

evropské velmoci). 

I když stál v čele polsko-litevského státu král, ve skutečnosti byla královská 

moc velmi slabá, neboť všechna významná rozhodnutí musel schválit sněm 

(sejm).24 Společný sněm "Obou národů" byl nejvyšší zákonodárnou institucí 

skládající se ze dvou komor. Z komory poslanecké, jejímiž členy byli zástupci 

krajů, a z komory senátorské, kterou tvořili magnáti a vyšší církevní i státní 

hodnostáři. Sněm volil krále - hlavu státu, představitele výkonné moci a vrchního 

velitele armády (hetmana25 ). Díky principu práva veta (liberum veto26
) mohl 

jediný nesouhlasný hlas práci celého sněmu zmařit, zapříčinit jeho nefunkčnost, a 

vést tudíž k jeho rozpuštění. Pravdou je, že s rozhodnutím nespokojení poslanci se 

mohli sejít v takzvané konfederaci,27 vydat vlastní usnesení, k nimž stačila prostá 

většina, a doufat, že nový sněm bude jejich přání respektovat. Byly pak 

24 KRIEGSEISEN, W., Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do roku 1763), Warszawa 1995, s. 56-78; 

~ASZEWSKI, R., Sejm polski w latach 1764 -1793, Warszawa 1973, 9-18. 

25V Rzeczypospolite existovali dva vrchních velitelé: velký hetman korunní a velký hetman litevský. 

Každý měl svého zástupce tzv. hetmana polního. Měli velkou nezávislost vůči králi nebo sněmu, 

například vysílali své vyslance do cizích států. Kontrolovali výdaje pro armádu a dohlížely na výplatu 

žoldu. Měli soudní pravomoci. Často používali armádu ve svůj prospěch, hlavně aby získali nové majetky 

a větší vliv u nižší šlechty. WLASZAK, W., Hetmani Rzeczypospolitej obojga narodów, Warszawa 1995, 

s.11-19. 

26 Liberum veto čili "nie pozwalam"- princip, který umožňoval v polském sejmu jedinému poslanci, aby 

svým nesouhlasným prohlášením, vetem, zrušil usnesení sejmu. Tento princip vyrostl z tradice požadující 

v zájmu jednoty země jednomyslná usnesení všech poslanců sejmu, kteří v něm zasedali jako zástupci 

jednotlivých sejnuKů, a tedy i krajů království. Poprvé bylo liberum veto použito roku 1652, častěji pak 

během I. pol. 18. století. Po roce 1764 se přestalo užívat a bylo výslovně zrušeno ústavou 3. května 1791. 

KONOPCZINSKI, W. L., Liberum veto. Studium porównawczo.historyczne. Kraków 1918, s. 7-21. 

27 Účastníci konfederací nemohli být voláni k zodpovědnosti, ať byl účel jejich spolku jakýkoliv. 

Konfederace vybíraly pak daně, vykonávaly soudní moc, sbíraly vojsko a případně vedly i válku a to třeba 

i s králem. Krátce řečeno, byly po čas svého trvání skutečným státem ve státě. STANEK, R., 

Konfederacje generalné koronne w XVIII wieku, TorUlÍ 1991, s. 93-102. 

11 



konfederace sdružující v sobě jen část šlechty. Jindy k nim opět náležela veškerá 

šlechta, v tomto případě se jim říkalo generální konfederace. Dualismus trvající 

mezi Polskem a Litvou byl při tom vždy zachováván tak, že vedle sebe stávaly 

generální konfederace korunní a generální konfederace litevská mající každá 

svého maršálka (předseda konfederace neboli sněmu), což jenom prohlubovalo 

anarchii a zmatek v Rzeczpospolitej. 

Právě proto v 18. století vedle krále určovaly politický život polského 

království šlechtické rody Branických, Czartoryských, Mniszeků, Potockých, 

Radziwillů, Rzewuských, Sapiehů, Sieniawských a Zamojských. Každý z nich 

reprezentoval zájmy "své" velké skupiny střední a drobné šlechty. Vznikala tak síť 

magnátských28 stran a rozsáhlých klientel,29 které dokázaly v různých obdobích a 

sférách polský, a ještě více litevský, politický život zcela ovládnout. Systém 

klientel v Polsku byl hodně rozvinut a aktivně se používal. Magnátské rodiny si 

braly klienty ze střední nebo chudé šlechty, vychovávaly je ve svých rodinách, 

dávaly prostředky na získaní vzdělaní a na jejich náklady v zahraničí. 

Nejzajímavější je to, že uvnitř šlechtické třídy nebyl ani při obrovských 

rozdílech v majetku a při velké osobní nerovnosti rozdíl v politických právech. 

Každý šlechtic mohl zasedat na sněmu, místních sněmících mohl se stát polským 

králem, měl otevřenou cestu k hodnostem a úřadům. Tato rovnost (tzv. svoboda) 

byla největší chloubou polské šlechty, kterou tvrdošíjně bránila, hlavně střední a 

nižší šlechta. Musíme jenom uvést, že to byla zvláštní rovnost. Například šlechtic, 

který se obracel k shromáždění, musel použít všechny tituly: "Jeho osvícenosti, 

velevážení panové, vážení i pro mě velice milostiví panové bratři". Nebo šlechtic s 

nižším titulem při setkání a pozdravu s Jeho osvíceností a Veleváženým panem 

sundával s hlavy čepici, ukláněl se a líbal mu ruku.3o Tak se pomalu formovala 

28 Magnáti - nejbohatší šlechtické rodiny v Polsku, které měly ve svém vlastnictví obrovské plochy 

území, velký počet měst a vesnic. Řfkalo se jim "králiki"(maH králové)-každá měla svoji armádu a dvůr. 

Prováděli vlastnI' zahraničnf politiku a byly do značné mfry nezávislé na králi. ZIELlrNSKA, T., 

Magnateria polska epoki saskiej. Funkce urz~duv i królewszczyzn w procesie przeobraien warstvy 

spolecznej. Wroclaw 1977, s. 17-32. 

29 MACISZEWSKI, J., Szlachta polska ijej panstvo. Warszawa 1984, s. 156-183. 

30 ZIENKOWSKA, K., Stanislav August Poniatowski, Wroclaw 1998, s. 45. 
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nová elita Polska, pro kterou systematizované práce sněmů, sněmfků a tribunálů 

byly jenom mechanizmem přátelstvf, nenávisti, společných a rodinných zájmů. 

Korupce byla v 18. století rozšířeným jevem po celé Evropě. Peníze brali 

členové anglického parlamentu, francouzští ministři, ruští politici, dokonce i 

korunované osoby, čemuž se říkalo "subsidie". Ale v žádném státě korupce 

nepronikla do statní byrokracie tolik jako v Polsku. 

Když nějaký magnát zfskával vysoký úřad31 (kancléře, podkancléře, vojvody, 

kasztelana), prosazoval do nižších úřadů svoje vlastní lidi a klienty. V Polsku se 

s úřady normálně obchodovalo. Mohli je prodat za tzv. "tržní cenu", což 

odpovídalo zhruba tříletému zisku tohoto úřadu. Pokud se to týkalo vysokých 

úřadů, uchazeč musel dostat od krále tzv. "akta nadania" (přidělovací výměr), 

které pochopitelně nebyly zadarmo. Když král August III. i jeho ministr Brahl žili 

v době Sedmileté války v Rzeczpospolitě, "frymaczily" (obchodovali) s úřady.32 

To znamená, že od uchazeče vymáhaly nejenom politickou poslušnost, ale musel 

se dělit s králem o zisk z úřadu. 

Od smrtí Jana III Sobieského, a po zvolení saské dynastie Wettinů roku 

1697, se Polské království snažilo vyhýbat se velkým konfliktům mezi 

evropskými státy a držet "neutralitu " , kterou stejně evropské mocnosti 

nerespektovaly. Místo toho se polští šlechtici věnovali vnitřním záležitostem, což 

mělo za následek, že místní elita zcela ztratila celoevropský přehled. Podle mínění 

francouzského vyslance v Polsku Montiega, Poláci se vůbec nezajímali o zprávy 

ze zahraničí: "Když se zavede řeč na evropské záležitosti," - psal v roce 1732 -

"umlkají a mění téma rozhovoru. Časopisy čtou bez zamyšlení a zajímají se pouze 

o zprávy z Polska. ,,33 Jiný francouzský vyslanec Monti vyprávěl: "Zdá se, že 

Poláci zapomínají, že existují i jiné národy .... zajímají je jenom sněmy, sněmíky, 

tribunály, procesy a hromadění majetku, a ne evropské události.,,34 

31 Vysoké státní funkce zastávaly většinou jen magnátské rodiny a jejich potomky. MACISZEWSKI, J., 

Szlachtapolskaijej panstvo. Warszawa 1984, s. 56-103. 

32 STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroc1aw 1989, s. 177-182. 

33 ZIENKOWSKA, K., Stanislaw August Poniatowski, Wroc1aw 1998, s. 22. 

34 ROSTWOROWSKI, E., O polsk~ koron~, Warszawa 1976, s. 310-311. 
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Polská politická kultura se stávala anachronismem. Zemi chyběla nejen 

stálá silná armáda, ale i dostatečně vysoké daně a byrokracie - tři prvky nezbytné 

pro modernizaci. Navíc mezi šlechtou převažoval názor, že toto všechno není 

potřebné. Vize společnosti ponořené v anarchii, fungující podle zásad "zlaté 

svobody" a s dobrými vztahy se svými sousedy, se nejlépe vyjadřovala proslulým 

rčením "Polska nierzqdem stoi". 

2. Doba Augusta III (1733-1763) 

Roku 1733 zemřel August II. a jeho smrt zapříčinila válku o polské 

nástupnictví (1733-1735). Většina polsko-litevského sněmu zvolila Stanislava 

Leszczyftského, který žil od porážky Karla XII. u Poltavy (v roce1709) ve 

vyhnanství. Menšina, která se však opírala o Rusko a Rakousko, prosazovala syna 

zesnulého krále, který vstoupil na polský trůn jako August III. To byl podnět 

k válce, v které na jedné straně stála Francie a strana Leszczyftského v Polsku, na 

druhé pak Rakousko, Rusko a August III. Výsledkem bylo, že si August podržel 

polskou korunu,35 Stanislav LeszczyIÍsski (zet' Ludvíka XV.) obdržel jako 

odškodnění německé Lotrinsko, které mělo po jeho smrti připadnout Francii. 36 

Na rozdíl od svého otce byl August III. lhostejný k politice a žádný talent 

k vládnutí neprojevil. Král byl spíš vášnivým lovcem a patronem umění a 

literatury. Vládu za něho vedli jeho ministři. Největším favoritem byl hrabě 

Heinrich Briihl, od roku 1738 až do smrti Augusta III. hlavní ministr. O poměru 

krále k tomuto ministrovi se praví, že jedinou otázkou, se kterou se na něho jinak 

mlčenlivý August obracíval, bylo: "Briihle, mám peníze?" Načež ten odpovídal: 

"Ano Veličenstvo.,,37 To postačilo, aby se mnoho roků držel u moci. Hlavní 

snahou hraběte Briihla bylo zachovat personální unii mezi Polskem a Saskem. Pro 

uskutečnění svého záměru hledal pomoc zahraničních mocností a spoléhal se na 

nejproslulejší a nejbohatší polské rody. Nejvlivnější rodiny, které mezi sebou 

35 STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw 1989, s. 141-165. 

36 CESLAK, E., Stanislaw LeszczylÍski, Wroclaw 1994, s. 117-145. 
37 .. 

MULLER, A., Konec samostatnosti polské, Praha 1906, s. 18. 
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soupeřily o moc, byly profrancouzští Potočtí a proruští CzartoryštÍ. Hrabě Briihl se 

spojoval s jednou nebo druhou stranou, podle toho, kdy potřeboval pomoc Ruska 

nebo Francie. 

V této době Polsko nijak nezasahovalo do významných událostí, jež 

vytvářely základy k příštímu uspořádání Evropy. August III. se sice účastnil 

zápasu o rakouské dědictví (1740-1748) i Sedmileté války (1756-1763), ne však 

jako král polský, ale jako kurfiřt saský. Polský stát pak hrál jen roli trpného 

činitele - přesněji řečeno trpícího. Země bezmocně přihlížela tomu, jak cizí 

armády beztrestně přecházely a drancovaly polské území, a dokonce zde měly svá 

skladiště a leženÍ. Jak psal polský historik Piotr Wandycz: "Polsko se stávalo 

zájezdní hospodou pro nezvané a neplatící hosti". 38 Zejména pruský král Fridrich 

II. si tu počínal přímo jako v dobyté zemi, když poznal, že polská "neutralita" ho 

nechrání před útokem carských armád. 

Po skončení války psala princezna Marie Antonie (snacha Augusta III.) o 

králi polském: "Zalíbilo se mu natolik v pořádání slavností a v marnotratnosti, že 

jej jeho okolí považovalo za nemocného a začalo se starat o jeho nástupce. ,,39 Au

gust III. nerozlišoval mezi záležitostmi svého saského kurfiřtství a záležitostmi 

polského království. "Nic z toho, co saští králové na polském trůně vykonali,"- jak 

podotkla saská princezna - "nenasvědčovalo tomu, že by změna v dědičnou mo

narchii Polsku prospěla".40 

V situaci, kdy plány na zavedení silné centralizované vlády byly 

zdiskreditovány a kdy "zlatá svoboda" vedla k chaosu, zdál se konstituční program 

reforem jedinou šanci na posílení sněmu, zavedení pořádku do finančních a 

vojenských záležitostí a také šancí na rozvoj obchodu a měst. Nešťastný stav země 

donutil mnohé z polských velmožů k zamyšlení, jak by říši zachránili z 

neslýchaného úpadku. První popud dal již sám Stanislav Leszczytíski, který roku 

1733 po smrti Augusta II. vydal v Nancy knihu, která obsahovala jeho program 

jako kandidáta na trůn. Autor žádal různé politické, ekonomické, sociální a soudní 

38 W ANDYCZ, s. P., Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha 1998, s. 110. 

39 STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw 1989, s. 174. 

40 Tamtéž, s. 175. 
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opravy, ale stále ještě horlivě bránil liberum veto, aby šlechtu od sebe neodvrátil. 

Později pak ve vyhnanství působil silně na polskou šlechtu, která za ním dojížděla 

do Lotrinska. Jeho dvůr v Lunéville se stal střediskem raného polského 

osvícenství. Pod vlivem piaristy a polského osvícence Stanislava Konarskiho 

vydával LeszczylÍski spis Glos wolny (Svobodný hlas), který napadal 

k 41 sarmats ou mentalitu, považující jakýkoliv pokrok za COSI cizího a 

nepotřebného. 

Dva nejznámější polské rody, Potočtí a Czartoryští, se chopily myšlenek 

lotrinského dvora. Czartoryští se snažili o zlepšení vnitřních poměrů, Potočtí o 

potlačení vlivu ruského dvora. Ale soupeření o vliv na šlechtu, které mezi nimi 

panovalo, a různost v názorech o tom, co republika nejvíc potřebuje ke své 

záchraně, zmařily jejich snahy do té míry, že jedni i druzí anarchii v zemi ještě 

prohloubili, a tím tak urychlili pád polsko-litevského státu. 

3 F 'I'" R bl'k '" ." aIDl le a" epu I am 

K tehdejší nejmocnější a nejvýznamnější polské šlechtě patřila rodina 

Czartoryských, jíž se běžně říkalo Familia, stejně jako širšímu reformnímu 

politickému seskupení, v jehož čele stáli dva bratři - Michal a August Czartoryští. 

Zakladatelkou Familie byla pravděpodobně babička Stanislava Poniatowského.42 

Izabela Alžběta (Morsztynová) Czartoryská - vilenská kasztelanka, velmi 

ambiciózní a vynikající osobnost. Dostalo se jí vzdělání ve Francii a po navrácení 

41 Sarmatismus - v Polsku 17.a 18. století udržovaná víra v nepřetržitou spojitost polského národa 

(šlechty) se starověkými bojovnými sarmaty. Tento název vznikl na základě studií antických autorů. Tato 

sarmatská ideologie posilovala šlechtické sebevědomí v pocitu nadřazenosti a dokonalosti. Polský 

šlechtic se domníval, že má ctnosti starého Říma a statečnost sarmatů. Sarmatství ovlivnilo 

v Rzeczypospolite styl života, myšlení, kulturu a literaturu. Polská šlechta byla přesvědčena o zvláštní 

historické misi své republiky jako obhájkyně katolicismu, " šlechtických svobod", vzor pro ty státy i 

národy, které "trpí" pod nadvládou absolutistických králů. V 18. století to vedlo k tomu, že šlechta byla 

hodně konzervativní, lpěla nekompromisně na svých tradicích, byla netolerantní vůči jiným náboženstvím 

a názorům, nechtěla žádné změny v politice a v domácím prostředí. MICHALSKI, J., Sarmatyzm a 

europeizacja Polski v XVIII W., Warszawa 1973, s. 8-26. 

42 STASZEWSKI, J., August II Mocny, Wroclaw 1989, s.55-61. 
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do Polska v roce 1693 se provdala za Kazimíra Czartoryského. V roce 1736 

založila první politicko-literární salon ve Varšavě, ve kterém se scházely 

významné osobnosti Polska té doby. Například polní maršál Jakub Henryk 

Flemming - první ministr Augusta II. Její rodina byla opravdu početná - děti 

(Michal, August, Konstancie s manželem Stanislavem Poniatowkim st.), a vnuci 

(Czartoryští - Adam a Izabela, Poniatowští - Kazimír, Stanislav, Ondřej, Michal, 

Ludvika a Izabela). Ve 40. a 50. letech se rozrostli do skutečně velké rodiny.43 

První osobností Familie byl bezpochyby Michal Friderik Czartorysky 

(1696-1775)- zástupce kancléře, od roku 1752 kancléř litevský. Prakticky byl 

"místokrálem" litevským. Znal nazpaměť všechna nejdůležitější i méně důležitá 

jména šlechticů. Byl jedním z nejzkušenějších ministrů doby saské a největším 

propagátorem reforem. Velkou předností kancléře litevského bylo umění 

vyhledávat schopné lidí a dosazovat je do úřadů. 

Neméně významný byl i jeho mladší bratr - August Aleksandr Czartoryský 

(1697-1782)- vojvoda ruský a starosta podolský. Jeho významná úloha a důležitost 

pro polskou politiku spočívala v tom, že se výhodně oženil s jednou z nejbohatších 

a nejžádanějších nevěst polské říše - Žofií z rodu Sieniawských, jedinou dědičkou 

po svém otci - velkém hetmanovi korunním, Adamu Mykolaji Sieniawském. Po 

této svatbě v roce 1731 se rodina Czartoryských stala jednou z nejvlivnějších a 

nejbohatších rodin. 

Třetím známým členem Familie byl Stanislav Poniatowski st., který byl na 

začátku chudým klientem Czartoryských, ale po svatbě s Konstancií Czartoryskou 

a získáním vojvodství mazovieckého v 1731 se jim částečně vyrovnal. Budoucí 

otec budoucího polského krále Stanislava II. Augusta Poniatowského se snažil 

povýšit svojí rodinu do magnátského stavu. 

Od 50. let existovalo něco jako rada Familie. 44 "Předseda" Michal dával 

43 ZIELrNSKA, T., Magnateria polska epoki saskiej. Funkce urzfťduv i królewszczyzn w procesie 

przeobraielÍ warstvy spolecznej, Wroclaw 1977, s. 40-55. 

44 Kromě už zmíněných Michala a Augusta do Familie patřili ještě Adam Czartoryský (syn Augusta), dále 

jeho bratranci z rodu Poniatowských: Kazimierz a Stanislav, král polský (1764-1795), knížata Milssalští 

(otec a syn), kníže Oginski, Ondřej Zamojski, Mostowski a jako řečník proslulý kníže Stanislav 
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různé propozice, August a Konstancie řešili tyto propozice a na bedrech Stanislava 

Poniatowského st. spočívala realizace těchto rozhodnutí. Finance na všechny 

operace poskytoval ruský vojvoda August za pomoci své manželky z rodu 

Sieniawských. 

Roku 1745 na pokyn Michala Czartoryského byl vytisknut a rozšířen dopis, 

ve kterém zveřejňovali svoje cíle: "Je pravý čas, aby se Poláci probudili z letargie 

a poznali na vlastní oči, že je čas prozřít. Potom už bude pozdě, až náš soused 

začne bojovat proti nám. ,,45 

Familie pochopila, že se nedá uspět proti ruskému vlivu za podpory Francie, 

Švédska nebo Turecka. Po neúspěchu Leszczyíiského získat polský trůn, vzdalují 

se svému bývalému spojenci (Francie) a stávají se proruskou stranou. Věřili, že 

s pomocí svého východního souseda prosadí reformy v "šlechtické republice". Na 

kritiku jejich odpůrců, že si Rusko chce podmanit nebo odebrat nějaké državy 

Polska, odpovídali: " Soused to náš blízký, mocný, [ ... ], na své državy bohatý, 

našeho kraje nepotřebuje, [ ... ], od nás už nic víc brát nebude, protože má dobré 

srdce a přátelskou rozvážnost. ,,46 

Hlavní snahou Czartoryských bylo zrušit liberum veto,47 omezit vojenskou 

nezávislost hetmanů, zvětšit stálou armádu, zavést pořádek ve státní pokladně 

(zvýšit daně) a vytvořit centralizovanou vládu v čele s králem, kontrolovanou 

polským sněmem.48 Pro tyto účely se saský král August III. nehodil a jejich 

hlavním cílem se stává prosadit nebo zvolit jiného, "lepšího" krále, nakloněného 

reformám. Nejvíce jim vyhovoval kandidát Familie, tzv. Piastovec49 (August 

Lubomirský, manžel Izabely Czartoryské. MICHALSKI, J., PIan Czartoryských naprávy 

Rzeczypospolitej, in: Przeglctd historyczny, 63, 1973, s. 29-43. 

45 CEGIELSKI, T., K1\DZIELA, L., Rozbiory Polski 1772-1793-1795, Warszawa, 1990, s. 63. 

46 ZIELlNSKA, Z., Walka o reform~ Rzeczypospolitej 1743-1752, Warszawa 1983, s. 155. 

47 Na začátku chtěli jenom zrušit liberum rumpo - právo rozpustit sněm a sněmíky. CEGIELSKI, 

K1\DZIELA, c. d., s. 64-74. 

48 MICHALSKI, J., PIan Czartoryskich naprawy Rzeczypospolitej, in: Przeglctd historyczny, 63, 1973, 

s.29-43. 

49 Král byl volen z princů cizích rodů nebo z polské šlechty. Panovníka zvoleného z místní šlechty pak na 

památku staré polské dynastie nazývali Piastovcem. Mezi Piastovce patřili například Jan III. Sobieski, 

Stanislav I. Leszczy:ríski nebo Stanislav II. Poniatowski. V monarchistické Evropě nepožíval tehdy král 
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nebo jeho syn Adam Czartoryski). K tomu ale potřebovali podporu Ruska, a proto 

byli ochotni souhlasit se vstupem ruské armády na polské území, aby zajistila 

"bezpečnost" volebního sněmu. Pro evropské mocnosti to znamenalo, že by se 

Polsko stalo ruským protektorátem, 50 a carská moc by se tak rozšířila až ke 

Karpatům. 

Stejně významnou a svým bohatstvím srovnatelnou byla strana Potockých a 

Radziwillů. Občas se jim říkalo "republikáni" nebo "saská strana". Ke konci 40. 

let na místo strany Potockých, která po smrti Michala (1749) a hetmana Josefa 

Potockého (1751) ztratila částečně svůj vliv, přichází strana pozměněná, tzv. 

"hetmanská", jejímž předním představitelem se stává velký hetman korunní, Jan 

Klemens Branicki (1689- 1771).51 

Vzestup kariéry Jana Branického, jak to často bývá u magnátských rodin, 

začal sňatkem (roku 1709) s Kateřinou - dcerou nejmocnějšího muže své doby -

Karola Stanislava Radziwilla (1669-1719), kancléře litevského. Zůstal po cely 

život věrný Radziwillům a jejich straně, i když například jeho třetí manželkou 

(1748) byla lsabella Poniatowská (králova sestra). V polské historiografii je 

považován za jednoho z nejhorších hetmanů (1751-1771) Rzeczpospolitej. Nikdy 

nebránil polské hranice před cizími mocnostmi a ani se o to moc nesnažil. Na 

druhé straně měl velké ambice. Snažil se prosadit svoji kandidaturu na polský trůn 

(ve věku 74 let) po smrti Augusta III. 

Stejně významný byl Karol Stanislav RadziwiU "Panie Kochanku,,52 

volený šlechtou takové úcty jako král dědičný, ale přesto jej vládnoucí rody uznávaly a nezříkaly se 

spojenectví s ním. Například Ludvík XV. měl za manželku dceru S.Leszczyllského, Marii. KOCÓJ, H., 

Francie a upadek Polski, Kraków 1976, s.17-24. 

50 Už od roku 1717 bylo Rusko neoficiálním protektorem Polska, slibovalo chránit jeho "šlechtické 

svobody" a svobodnou volbu krále. Kateřině II. v roce 1767 se podařilo podepsat smlouvu s Polskem, ve 

které Polsko oficiálně uznávalo svoji závislost na Rusku. NEKRASOV, O.A. Ror Rossii vevropejskoj 

meždunarodnoj politike 1725-1739 gg., Moskva 1976, s. 123-134. 

51ZIELlNSKA, T., Magnateria polska epoki saskiej. Funkce urz<ťduv i królewszczyzn w procesie 

przeobraien warstvy spolecznej. Wroclaw 1977, s. 42-52; MACIS ZEWS Kl, J.Szlachta polska i jej 

panstvo. Warszawa 1984, s. 110-123. 

52 V Polsku existuje oslovení kochanie panie (přek. z pol. milý pane). "Panie kochanku" pochází od 

tohoto oslovení a znamená "pan uůlovaní". 
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(1734-1790), vojvoda vileňský a starosta lvovský. Svoje druhé jméno "Panie 

Kochanku" získal po častém oslovení, když se obracel na své kolegy. Kolem jeho 

postavy kolovalo hodně legend. Na jedné straně byl vzorný šlechtic, samaritán a 

patriot, na druhé marnotratník a pijan. Během svého života byl populární, hlavně u 

chudé šlechty. Dnes je považován za typického polského šlechtice 18. století. 

"Republikánská,,53 strana, na rozdíl od Familie, hledala spásu zemí 

v přátelství s Francií. Co se reforem týká, jejich hlavním cílem bylo vysvobodit 

Rzeczpospolitou od ruského protektorátu. V otázce vnitřních záležitostí vášnivě 

bránili "šlechtické svobody" a žádné omezení svých práv a privilegii nechtěli 

dopustit. I Czartoryští i "republikáni" využívali "zrývání" (rozpouštění) sněmu a 

sněmfků, starali se především o svou pověst a o své dílčí zájmy. 

5. října 1763 nastala zcela nová situace, v Drážďanech umírá August III. na 

mrtvici. Czartoryští se nemuseli více sesazením krále zabývat. Trůn byl volný a 

jejich úkolem bylo, aby se ho buď sami zmocnili, nebo prosadili volbu někoho ze 

svých přívrženců. 

Při vzájemném soupeření hledali spojence v zahraničí, což bylo velmi 

nebezpečné. Z toho je patrné, že královské volby v 18. století v Polsku pravidelně 

probíhaly pod tlakem ze zahraničí a za přítomnosti cizích vojsk vysílaných do 

Polska pod záminkou udržení pořádku. Po smrti Augusta se opět osud Polska ocitl 

v rukou jiných mocností a o budoucnosti tohoto obrovského království měly 

rozhodnout dvory ve Vídni, Berlíně a Petrohradu.54 

53 Kromě již zmíněných Karola RadziwiHa a Jana Branického, patřily k "republikánům":Jerzy Mniszek 

(maršálek nádvorní korunní), Teodor Wessel (podskarbi korunní), Francziszek Salezy Potocki "králik 

Rusi" (vojevoda kyjevský). KONOPCZYNSKI, W., Konfederacja barska, T. 1., Warszawa 1936, s.23-56. 

54 V tomto případě jde o tzv. traktát "Tři černých orlů" podepsaný 13.prosince 1732 mezi Ruskem, 

Pruskem a Rakouském. Cílem bylo podpořit saského kandidáta na polský trůn Augusta III. proti 

kandidátovi Francie S. Leszczy1Ískému. Polský historik Emanuel Rostworowski hodnotil tuto smlouvu 

jako první znamení budoucího dělení Polska. ROSTWOROWSKI, E., Polska w ukladzie sil politycznych 

Evropy, Warszawa 1971, s.17-34; CEGIELSKI, T., K1\DZIELA, L., Rozbiory Polski 1772-1793-1795, 

Warszawa, 1990, s. 47-48. 
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Kapitola druhá 

Evropské velmoci a královské volby v Polsku 

1. Rusko 

V době příprav na mír55 po kruté a vyčerpávající Sedmileté válce (1756-

1763) v Evropě se rozšířila zpráva, že zemřel polský král a saský kurfiřt August 

III. z dynastie Wettinů (t 5.října 1763). Názory na to, kdo musí být příštím králem 

v Rzeczpospolite se lišily: Rusko, Prusko, Rakousko, Francie, Velká Británie, 

každý z těchto států měly svoje představy o budoucností v tomto regionu 

Dokud na ruském trůně seděla Alžběta Petrovna (1741-1762) a v Evropě 

trvala Sedmiletá válka, nadále trvala chaotická situace v Polsku. Osudný obrat 

nastal však až ve chvíli, kdy na ruský trůn dosedla po smrtí Alžběty a odstranění 

cara Petra III v červenci carevna Kateřina 11.(1762-1796) a zreformovaný ruský 

dvůr dostal čas a příležitost věnovat svoji pozornost polským záležitostem.56 

Mladá ruská carevna, rozená anhaltsko-zerbstská princezna Žofie Augusta 

Friderika, po přijetí pravoslavné víry Kateřina, stála ve svých 33 letech v čele 

jedné z největších a nejmocnějších monarchií 18. století. Evropa s velkou 

pozorností sledovala, s jakou razancí a sebevědomím přistoupila Kateřina II. 

k polské otázce. 

Kateřina II. právem vzbuzovala uznání a respekt. Pruský vyslanec o ní hlásil, 

že "sama vede a rozhoduje důležité záležitosti" a "většinou se s nikým neradí. ... 

Chce vládnout nejen sama, ale také samostatně. ,,57 Měla velmi pronikavý rozum a 

ctižádost, silnou vůli a obrovskou energii, nekonečnou odvahu a mimořádný talent 

55 Bylo podepsáno dvě smlouvy - pařížská (versailleská) mírová smlouva 10. února 1763 mezi Francií a 

Španělském na straně jedné a Británií s Portugalském na druhé; Hubertusburská mírová smlouva 15. 

února 1763 mezi Pruskem, Rakouskem a Saskem. Rusko vystoupilo z války už v roce 1762 a mělo 

podepsáno jenom separátní dohody. STELLNER, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000, s. 306-311. 

56 MADARIAGA, de 1., Russia in the Age of Catherina the Great, London 1981, s. 24-25. 

57 KONOPCZYNSKI, W., Fryderyk Wielki a Polska, Poznaíi 1947, s. 156-157. 
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pro manipulaci s lidmi. Osobně řídila sobeckou a agresivní zahraniční politiku, 

v níž mistrovsky využívala všechny prostředky, které nabízela osvícená doba. Pro 

své cíle Kateřina II. využívala výhodných podmínek, k nimž patřila obrovská 

rozloha země, početné obyvatelstvo, silná armáda a zaostalí i slabí sousedé. 

Jejím hlavním poradcem a pomocníkem v zahraničních věcech se stal bývalý 

vychovatel careviče Pavla, hrabě Nikita Ivanovič Panin.58 Kateřina ho 

charakterizovala jako "nejvzdělanějšího a nejvychytralejšího muže".59 Tento 

skvěly diplomat byl přesvědčený, že volba Piastovce (Stanislava Poniatowského) 

se může realizovat pouze s pruskou pomocí, proto navrhoval Kateřině II. přijmout 

spojeneckou nabídku Fridricha II.6o Spojenectví s Pruském zamýšlel Panin jako 

základ plánovaného "severního systému,,61 zaměřeného proti bloku katolických 

mocností Francie, Rakouska, Španělska a především proti muslimskému Turecku. 

Panin byl osobně přesvědčen, že hlavním nepřítelem Ruska v Evropě je Francie. 

Do "severního systému" plánoval zahrnout vedle Pruska také Británii, Dánsko, 

Švédsko, Sasko a Polsko. 

Ještě před smrtí polského krále a saského kurfiřta Augusta III. jmenovala 

Kateřina II. nového vyslance v Polsku hraběte Hermana Karla Keyserlingka62 a 

nechala mu doručit tajné instrukce. V nich carevna oznamovala, že novým 

vévodou Kuronska63 se musí stát její kandidát Ernst Biron64. Druhým úkolem 

58 GAVRJUŠKIN, A. V., Graf Nikita Panin, Moskva 1989, s. 47. 

59 Tamtéž, s. 63. 

60 Tamtéž, s. 68. 

61 Ministr zahraničí Nikita Panina plánoval vytvořit novy spolek severních státu Evropy, ve kterém by 

Rusko odehrávalo vedoucí úlohu. Do něj by vešli Rusko, Velká Británie, Prusko, Dansko jako "činné" 

státy a Švédsko s Polskem a Saskem, jako "nečinné" (omezená zahraniční politika). Cílem bylo omezit 

vliv tzv.- jižních státu v Evropě (Francie, Španělsko, Rakousko a Turecko). Ale jižní státy viděly Sasko 

především členem svého spolku. GAVRJUŠKIN, c. d., s. 73. 

62 Keyserlingk Herman (1697-1764)- kuronský šlechtic, který začal sloužit na ruském dvoře od doby Petra 

1. jako diplomat. V 20. a 50. letech byl ruským vyslancem v Sasko -Polsku, od roku 1762 vyslanec 

v Polsku. 

63 Kuronsko (nem. Kurland, dnes Lotyšsko) - historické území na západ od Rižského zálivu. Po rozpadu 

Livonského Řádu od roku 1561 vévodství, které bylo pod společnou polsko-litevskou lenní svrchovaností. 

Hlavní měst Mitava (dnes Jelgava). 
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bylo vystoupit ve prospěch disidentů, třetím a nejdůležitějším pak vybrat nového 

polského krále, který by byl podle ruských zájmů nejvhodnějším a nejméně 

"škodným,,65. 

Už na začátku 18. století Kuronské vévodství (hlavní město Mitau), které 

bylo de-jure podřízené Polsku, bylo pod přímým i nepřímým vlivem Ruska. 

V roce 1710 se neteř Petra 1., Anna Ivanova, provdala za vévodu kuronského 

Fridricha Wilhelma z dynastie Kettlerů66 . Ale manžel během jednoho roku zemřel, 

ponechav svoje državy bez potomků. Fridrichův strýc Ferdinand zdědil vévodství, 

ale většinu svého času pobýval v Gdaňsku. Skutečným vládcem Kuronska byl 

milenec Anny Ivanovy, ruský vyslanec Petr Bestužev-Rjumin67. Roku 1737 

Ferdinand zemřel a bývala vévodkyně, teď už jako ruská carevna Anna Ivanova 

(1730-1740), po nátlaku na Augusta II. zajistila vévodství pro svého favorita 

Ernsta Birona. Po smrti carevny a po státním převratu v Rusku (1740-1741) byl 

regent Ernst Biron poslán na Sibiř. Kuronsko na příštích dvacet let zůstalo bez 

panovníka a Rusko mělo jiné starostí a zájmy. Po této ruské "pasivitě" roku 1758 

August III. (se souhlasem Alžběty Petrovny) udělil toto území jako léno svému 

druhému synu Karlu Kristiánovi. Netrvalo dlouho a nový car Petr 111.(1762) tento 

stav věcí zvrátil. 19. června 1762 podepsal smlouvou s Polskem, podle které měla 

v Kuronsku vládnout Holstein-Gottorpská dynastie.68 Jenomže měsíc poté v 

Rusku proběhl převrat a Kateřina II. udělala vše po svém. Aby definitivně 

připojila toto území k ruskému impériu a oslabila saské pozice v Polsku, rozhodla 

se "vrátit" toto vévodství právoplatnému vévodovi Bironovi. Protože toto 

64 Ernst Biron (1690-1773)- favorit Anny Ivanovny od roku 1718 a regent Ruska (1740). V roce 1741 byl 

odstraněn carevnou Alžbětou Petrovnou a zaslán na Sibiř. Po její smrti v 1762 se vrátil do Petrohradu. 

SACHAROV, A. N., Istorija Rossii s načala XVIII do konca XIX veka. Moskva, 2001, s. 118-120. 

65 JEKATJERINA II.: Bumagi imperatricy Jekatjeriny II. chranjaščijesja v Gosudarstvenom Archive 

Ministerstva Inostrannych djel, in: Sbornik imperatorskogo russkogo istoričeskogo obščestva, XXXVII, 

No. 43, s. 243. 

66 SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii s drevnejšich vremjon, XXIII, Sn. Peterburk 1857, s. 46. 

67 Petr Bestužev-Rjumin - otec významného ruského kancléře Alexeje Bestuževa-Rjumina (16931766), v 

letech 1712-1718 byl faktickým vládcem v Kuronsku. 

68 SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii s drevnejšich vremjon, XXVI, Diplomatija Petra III, S.Peterburg, 

1859, s. 356. 
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rozhodnutí nechtěli přijmout ani král August III., ani polský sejm, Kateřina, aby 

urychlila proces, odeslala do Mitau 15000 ruských vojáků a správa se pohnula.69 

Dne 21. ledna 1763 se Biron stal podruhé vévodou a Karel Kristián musel zemi 

opustit. A tak se během jara Kuronsko stalo ruským protektorátem a carevna si 

získala větší vliv a přístup k Baltskému moři.70 Po smrti vévody Ernesta Birona 

v roce 1773 Kuronsko stalo pouhou provincii Ruska. 

Druhy úkol, který měl rozhodující vliv na blížící se dělení Polska, byla 

otázka nekatolíků (disidentů - protestantů a pravoslavných).71 

V 17. století v Polsku, v období baroka a protireformace, netolerantní vztah 

k nekatolíkům stoupal a proměňoval se v perzekuci vůči pravoslavným a 

protestantům. Roku 1717 na tzv. "němém sněmu"n disidenti ztratili všechna 

politická práva: byli vyloučeni ze sněmu, senátu, soudního systému a ze státních 

služeb. Soukromý náboženský život byl také potlačován a omezován. 

Bylo přirozené, že disidenti hledali pomoc v zahraničí u svých stejně věřících 

sousedů: pravoslavní v Rusku a protestanti v Prusku. Sousední velmoci to jenom 

vítaly. Slibovali si s jejich pomocí možnost vměšovat se do vnitřních záležitosti 

Polska. 

Ještě v 17. století Rusko začalo dohlížet na svoJe stejně věřící bratry 

(Bělorusy a Ukrajince) v Rzeczypospolitě. Už roku 1686, tzv. věčným mírem 

mezi Polskem a Ruskem,73 bylo v článku 18. dohodnuto, že polský král a vláda 

nesmějí utiskovat pravoslavné a nutit je přijmout jinou víru.74 Ale útisk a 

perzekuce pokračovaly a ruské snahy nebyly plodné. 

Ani se vzestupem Ruska v době vlády Petra Velikého se situace o moc 

nezlepšila. Až po smrti Petra I. (t 1725) v roce 1730 vznikla aliance mezi Ruskem 

69 ČEčUL1N, N.D. Vnešnjaja politika Rossii v načale carstvovanija Jekateriny II, Sankt Peterburg, 1896, 

s.39. 

70 Tamtéž, s. 67. 

71 STASZEWSK1, J., August II Mocny, Wroclaw, 1998, s. 121. 

72 Tamtéž, s.125. 

73 "Věčný mír" roku 1686 podepsány mezi Ruskem a Polskem. Podle něj východní Ukrajina s Kyjevem a 

Smolensk byly přijednáni k Rusku. WÓJC1K, Z., Historia dyplomacji polskiej. T. II. (1572-1795), 

Warszawa, 1982, s. 238. 

74 WÓJC1K, Z., Historia dyplomacji polskiej. T. 11.(1572-1795, Warszawa, 1982, s. 240. 
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a Pruskem v otázce disidentů. Panovníci se dohodli tlačit na polskou vládu, aby 

měli protestanti a pravoslavní stejná politická práva a privilegia jako katolíci. 

V Polsku byl příliš silný odpor polské šlechty, a proto se to nepodařilo prosadit.75 

Ve skutečnosti disidentský problém nebyl pro oba státy tak důležitý. Šlo spíše o 

záminku k intervenci a ne o fundamentální a důležitou politiku. 

Mnohem důležitějším pro Rusko byla otázka příštího polského krále. Jakmile 

se dostavil do Petrohradu kurýr ze zprávou, že August III. nebezpečně onemocněl, 

Kateřina II. ihned učinila opatření pro případ jeho smrti. Již 4. února 1763 psala 

svému vyslanci ve Varšavě Keyserlingkovi (přijel do Polska v prosinci 1762): 

"Svolala jsem radu za účelem ujednání oněch opatření, jež v případě úmrtí 

polského krále mají být na obranu Našich zájmů učiněna. 76. V zásadě bylo 

ustanoveno, že králem se má stát Polák (Piast) a sice nejlépe Stanislav 

Poniatowski, stolnik litevský77 a příbuzný Czartoryských. Kdyby to však nebylo 

možné, pak kníže Adam Czartoryský, generál zemí podolských. Zároveň 

oznamovala svému vyslanci, že na hranicích Polska bude shromážděno 30 000 

mužů a v záloze dalších 50 000.78 

Hrabě Keyserlingk odpovídá: "Kníže Adam je příliš Polákem a přítelem 

oprav ústavy, přitom pak muž moudrý a pro své bohatství příliš nezávislý, než aby 

se dalo očekávat, že jako král bude loutkou v rukou Ruska. K tomu by se hodil 

mnohem lépe Stanislav Poniatowski, za kterým stojí celá Familie, jenž však nemá 

ani mnoho statků, ani mnoho ducha.,,79 A tak byla kandidatura budoucího krále 

Rzeczypospolitej definitivně rozhodnuta. 

75 Tamtéž, s. 243. 

76 JEKATJERIA II.: Bumagi imperatricy Jekatjeriny II. chranjaščijesja v Gosudarstvenom Archive 

Ministerstva Inostrannych djel, in: Sbornik imperatorskogo russkogo istoričeskogo obščestva, XXXVII, 

No. 17, s.342. 

77 Ve 13. století stolník - zemský úřad v Polsku. Stolník připravoval stul pro vládnoucího pana. V 14-16. 

tento úřad stal jenom počestným. Od 16. století existovaly stolník korunní a litevský. Od roku 1755 do 

roku 1764 Stanislav Poniatowski byl velkým stolníkem litevským. ZIENKOWSKA, Z., Stanislaw August 

Poniatowski, Wroclaw 1998, s. 34. 

78 MOTTAZA, E. (eď.), Korespondensja dotycz'lca rozbiorów Polski, Warszawa 1901, No. 35, s. 211-

212. 

79 Tamtéž, No. 43, s. 221. 
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Když August III. zemřel, napsala Kateřina svému vicekancléřovi Panino vi: 

"Nesmějte se mi, že jsem vyskočila ze židle, když jsem obdržela zprávu o smrti 

polského krále. Pruský král také vyskočil od tabule, když to uslyšel. ,,80 

2. Prusko 

Prusky král Fridrich II. (1740-1786), který měl za sebou už dlouhou válečnou 

zkušenost, chtěl jenom jednoho - mír a hospodářské zotavení pro svůj stát. 

Hlavním cílem Pruska bylo zůstat velmocí a nenechat se zatáhnout do žádného 

konfliktu, aby neztratilo úplně všechno, co získalo v tomto století (Slezsko. 

Kladsko). Fridrich II. prováděl defenzivní politiku a věděl, že v případě nového 

konfliktu nemůže zůstat izolován, a proto musí uzavřít alianci s jinou mocností. 

Rakousko a Francie, smíření, ale neporažení pováleční nepřátelé, nepřicházely 

v úvahu. 81 Mezi Pruskem a Velkou Británií také existovalo neporozumění a 

nepřátelství, když Londýn opustila Fridricha II. na konci Sedmileté války,82 a 

proto možnost aliance v tomto směru také neexistovala. 

Jediný kdo zbýval, bylo Rusko. Hlavně po velkých porážkách u Zorndorfu a 

Kunersdorfu83 v Sedmileté válce se král obával mocného východního souseda. 

Uchránila ho jenom smrt Alžběty Petrovny a nástup Petra III., který obdivoval 

Fridricha II. 84 Avšak po nástupu na trůn Kateřiny II., jeho vzdálené příbuzné, 

80 .. 
MULLER, A., Konec samostatnosti polské, Praha 1906, s. 22. 

81 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., s. 32-35. 

82 Velká Británie podepsala separátní mír s Francii (3.1istopadu 1762) a opustila tak svého spojence 

Prusko, STELLNER, F., Sedmiletá válka v Evropě, Praha 2000, s.243. 

83 Bitvy u Zordorfu (25. srpna 1758) a u Kunersdorfu (12. srpna 1759), kde Prusko utrpělo velké porážky 

od Ruska, STELLNER, F., Sedmiletá válka, s. 189-211. 

84 Tzv. zázrak domu Brandenburského znamená přežití Pruska v Sedmileté válce. Bylo to způsobeno 

několika důvody - pasivitou ruských vojsk na západním frontě a také smrti Alžběty Petrovny v roce 1762 

a nástupem cara Petra III., který byl velkým obdivovatelem Fridricha II. Dne 16. března 1762 roku 

podepsali Rusko s Pruskem příměří, čím se uvolnily pruské sily na záchranu své existence proti Rakousku 

a Francii. STELLNER, F., Sedmiletá válka, s.282; CEGIELSKI, T., Rzesza Niemiecka a pierwszy rozbiór 

Polski, Warszawa 1979, s. 24. 
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nebyl král přesvědčený, že smlouva podepsaná s Petrem III. 85 bude platná i nadále. 

Proto hledal možné cesty ke sblížení s novou carevnou. 

Také pro Fridricha II. aliance s Kateřinou II. měla i jiný účel, a to získat 

Polské Prusko, neboli tzv. Královské prusy.86 Už od roku 1752 napsal svůj 

program "Die politische Testamente",87 kde požadoval nejdříve připojit Sasko a 

potom Královské Prusy. "Chtěl bych vám říct," psal Fridrich II. svým potomků, 

"že Polsko je volitelné království po smrti krále vždy otřásané různými frakcemi. 

Je třeba toho využívat a získávat svou neutrálností tu nějaké město, tu powiat 

(kraj), až dokud nebude celek snědený ... Uvažují, že po mírném přijednaní Prus 

(Polských - poz. aut.), konečným cílem bude Gdaňsk.,,88 

Příležitost k rusko-pruskému spojenectví poskytl nyní naléhavý stav polské 

otázky a pruský monarcha vytušil, že jeho šance vzrostly. Dne 13. února r. 1763 

zaslal Kateřině list, v kterém ji pro nastávající volbu polského krále nabízel 

spojenectví a poukazoval na stejnost ruských i pruských zájmů v Polsku, 

dodávaje: ,,[ ... J ve společném zájmů obou států je, aby se králem stal některý 

Piast. ,,89 Sliboval, že bude podporovat každého kandidáta, kterého Kateřina 

navrhne, jen když to nebude žádny rakouský princ.90 

S tím Kateřina II. souhlasila, a ve své odpovědí žádala, aby Fridrich II. 

zamítl každého kandidáta, kterého by podporovala Francie a také aby přes svoje 

území žádná saská vojska do Polska nepouštěl, protože by to posílilo "prosaskou" 

stranu a oslabilo ruský vliv v Polsku.91 

Dohoda, o které spolu carevna a král pruský jednali, měla zůstat tajnou, leč 

85 KAPLAN, H., The First Partition of Poland, New York and London, 1962, s. 20. 

86 Královské Prusy - území, které se nachází v polském Pomoří, patřilo polsko-litevskému státu od roku 

1466 (připojeno tzv. druhým Toruňským mírem), Královské Prusy si uchovaly charakter svébytné země 

s vlastní stavovskou obcí, indigenátem (inkolát) a sněmem.Jejich zvláštním specifikem v porovnání 

s jinými částmi Polska byla účast měst (Gdaňsk, Elbctnk, Toruň) na sněmovních jednáních. 

87 ROSTWOROWSKI, E., Podbój Sl'lska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, in: Przegl'ld 

Historyczny, Tom LXIII, 1972, s. 390. 

88 Tamtéž, s. 391. 

89 JEKATERlNA lL: Bumagi ... , XX, St. Peterburg, 1877, No. 11, S.163-164. 

90 Tamtéž, No. 18, s. 176. 

91 CEGIELSKI, T., Rzesza Niemiecka a pierwszy rozbiór Polski, Warszawa 1979, s. 35. 
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záhy se dostalo na veřejnost, že oba dvory spolu uzavřely smlouvu týkající se 

odtržení některých provincií od polského království. Kateřina nařídila svým 

vyslancům u cizích dvorů, aby "tyto lží" vyvrátili. "Nikdy", psala jim, "nebylo 

Naším úmyslem a není Nám toho také třeba, abychom se snažili o rozšíření hranic 

Našeho státu - však on i tak už zaujímá značnou část celé zeměkoule.,,92 

Dne 31. března roku 1764 uzavřely konečně Rusko a Prusko spolek, jímž si 

navzájem zaručovaly svoje državy a pro případ cizího útoku slibovaly vojenskou 

pomoc. Současně byla podepsaná tajná konvence, kterou se obě mocnosti 

zavazovaly, že nestrpí, aby se někdo pokusil zbavit Polsko práva na svobodnou 

volbu krále a nastolit tam absolutní monarchii. V případě potřeby pak sáhnou ke 

zbrani, aby uchránily "šlechtickou ústavu". Dále se zavázaly, že volbu ruského 

kandidáta vynutí v případě potřeby pomocí zbraní. Pokud v polském národě budou 

osoby, jež by se "osmělily" porušit klid a zřídí proti králi konfederaci, nařídí svým 

plukům, aby vkročily do Polska a dotyčné přísně potrestaly.93 

Nová smlouva potvrdila velmocenské postavení Pruska a pochovala naděje 

Rakouska získat v blízké budoucnosti zpět Slezsko. Fridrich II. vykládal smlouvu 

tak, že patří k základům státnického umění "hledat spojenectví s tím sousedem, 

který může zasadit nejnebezpečnější rány.,,94 

3. Rakousko 

V dubnu r. 1963 se ve Vídni objevila delegace polské šlechty vedená velkým 

hetmanem korunním Branickým, která po císařovně Marii Terezii (1740-1780) 

žádala, aby čelila ruským ambicím.95 

92 MOTTAZA, c. d., No. 43, s. 243. 

93 ČEčULIN, N. D., Vnešnjaja politika Rossii v načale carstvovanija Jekateriny II, St. Peterburg 1896, 

s.65-72. 

94 STELLNER, F., Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postaveni, Praha 1998, s. 385; 

ROSTWOROWSKI, E., Podbój Sl'l:ska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, in: Przegl'l:d Historyczny, 

T. LXIII, 1972, s. 392. 

95 WÓJCIK, Z., Historia Dyplomacji Polskiej, T. II.(1572-1795), Warszawa 1982, s. 502. 
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Saská princezna Marie Antonie,96 manželka rakouského kandidáta na polský 

trůn Fridricha Kristiána, ve své korespondenci s Marií Terezií důrazně 

upozorňovala na nebezpečí rozdělení Polska mezi Ruskem a Pruskem. 

Vzbuzovala v císařovně obavy, že jediným prostředkem vedoucím k zamezení 

mocenského růstu obou velmocí by jednoho dne mohla být už jen válka. Naléhala 

proto na císařovnu, aby jednala. 

Podle soudu Marie Antonie, kdyby Rakousko prohlásilo, že ani ono samo, 

ani jeho spojenci (Francie a Španělsko) nestrpí vstup pruských či ruských vojsk na 

polské území, odvrátilo by to Fridricha s Kateřinou od jejich hrozivého plánu. Pak 

by mohla volba polského krále proběhnout "svobodně". Zajímavá je však jiná věc. 

Poté, co saská princezna navrhla zachování saské dynastie na polském trůnu, aby 

se zabránilo dělení Polska, byla ochotna na dělení tohoto státu přistoupit, pokud 

bude královský titul zaručen saské dynastii navždy: "Nechť je nám přiřčen kousek, 

jenž bude prohlášen za dědičný a bude spjat s královským titulem. Takovým 

způsobem nám císařovna může pomoci, aniž by se vystavila nebezpečí války. 

Prusko a Rusko se takovému řešení podvolí snáze, zvlášť získají-li části Polska, o 

které by se jinak musely dohadovat. Mám toto řešení na mysli pouze pro případ, 

kdyby se dalo podstoupit riziko územního zvětšení těchto dvou velmocí. ,.97 

Ale ani císařovna ani kancléř Kounic nechtěli riskovat válku s Ruskem se 

svým bývalým spojencem. Kníže Kounic věděl o postoji Marie Terezie, že 

Rakousko zatím není schopné v nejbližší budoucnosti bojovat s nějakou 

perspektivou na vítězství, a proto je lepší vyhýbat se komplikovaným otázkám, 

které přivádějí monarchii do konfliktů. Když ve stejně době (duben 1763) přijel do 

Vídně ruský vyslanec Dmitrij Golicyn,98 bylo mu diplomaticky naznačeno, že 

Rakousko nechce žádné potíže v polské otázce. 

Marii Terezii nezbylo než prosazovat v polských záležitostech společný 

postup s Francií a zajistit svobodnou volbu polského krále, jak doufala prince 

96 Marie Antonie (1724-1780) - dcera bavorského kurfIřta, pozdějšího císaře a českého krále Karla VII. 

Albrechta, od roku 1747 manželka saského prince Fridricha Kristiána (1722-1763), nej staršího syna 

Augusta III. 

97 MOTTAZA, c. d., No. 67, s. 303. 

98 KAPLAN, c. d., s. 19. 
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Xavere po smrti jeho bratra Fridricha Kristiána.99 Co však dělat, když se Francie 

chovala tak vyhýbavě? 

Zbývala poslední možnost, pruský král. Bylo třeba zjistit, zda se Fridrich II. 

vyrovná s ovládnutím Polska Ruskem, nebo zda bude pro uzavření dohody spolu s 

Petrohradem a Vídní, jež zaručí, že během volby polského krále nevstoupí na 

polské území žádná cizí armáda. Takové opatření by však bylo stejně marné, 

neboť Poláci byli sami mezi sebou natolik znesvářeni, že existovala jen malá 

naděje na právoplatnou volbu a na vyloučení intervence zvnějšku. 

Fridrich II. přijal návrhy velvyslance Marie Terezie velice zdvořile. Nedělal 

nikterak tajnosti ohledně svých dohod s Ruskem a ujistil, že o dělení Polska 

nemůže být řeč. Připustil však, že Rusko chce nechat zvolit polským králem svého 

kandidáta. Podle něj je třeba se s tím smířit. Na přímou otázku habsburského 

vyslance, co si myslí o svobodných volbách v Polsku, odpověděl s cynismem: 

"Proč chcete, aby tato volba byla svobodnější než tři předchozí volby? To, co se 

nyní odehrává v Polsku, jsme tam již zažili během každého interregna. Vy sami 

jste tam ve shodě s Ruskem činili totéž při minulé volbě. Věřte mi, císařovna se 

může spokojit s tím, že zařídila volbu krále římského - vždyť přece nemusí 

organizovat volbu všech králů."loO 

Podle Fridrichem v závěru vysloveného přesvědčení jsou prý císařovna i pan 

Kounic rozumní, a nebudou se proto vystavovat nebezpečí války. On pak ze své 

strany nepodnikne nic, co by jej mohlo znesvářit s Ruskem, s nímž nedávno 

uzavřel spojenectví. Po odmítnutí Francie následovalo tedy odmítnutí Pruska. 

Císařovna i Kounic byli takovým neúspěchem notně zklamáni a nyní se 

mohli se značnými obavami o budoucnost pouze vyvarovat jakýchkoliv provokací 

vůči Rusku, jež dříve doufali získat na svou stranu. 

99 Fridrich Kristián (1722-1763) saský kurfiřt, nejstarší syn Augusta III. a vnuk Josefa I. Habsburského, 

STASZEWSKI, J., August III Sas, Wroclaw, 1989, s. 78-87. 

100 ROSTWOROWSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk wobec rozldadu przymierza 

francusko-austriackiego, In: Roczniki Historyczne 18 (1949), s. 185. 
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4. Francie 

Francie byla vždy dávným spojencem Polska, počítala tento stát za jeden 

z pilířů své politiky ve východní Evropě, tzv. barriére de l'Est. lOl To byl jejich 

spojenec, s pomocí kterého tlačili na habsburskou říši nebo vyšachovali Prusko a 

Rusko. Hlavně se snažili s pomocí bariéry udržet Rusko, které mařilo cíle Ludvíka 

XV., co nejdále od evropských záležitostí.102 Ale války 18. století změnily situaci 

v Polsku a také toto království už nebylo žádnou mocností, ale spíše velkým 

šachovým polem, na kterém se odehrávají boje. 

Ve Francii se tehdy ale veškeré úsilí soustředilo na posílení francouzského 

námořnictva a na soupeření s Anglií. Jak poznamenal francouzský diplomat 

Michael Antoine, Ludvík XV.(1715-1774) propadl v posledních letech svého 

života utkvělému pacifismu. 103 Několikrát zdůraznil hraběti de Broglie, šéfovi své 

tajné diplomacie tzv. Secret du Roi,104 stejně jako ostatním ministrům, že si přeje 

zachovat mír za každou cenu. lOS 

Francouzský ministr zahraničí, vévoda Etienne Choiseul106 (1758-1770) 

101 Záměrem francouzské zahraniční politiky bylo vybudovat tzv. barriére de l'Est (východní bariéru). 

Cílem bylo posílit vliv Francie v Polsku a Turecku a s jejich pomoci vytvořit bariéru nebo koridor proti 

případném vměšovaní Ruska do evropských záležitostí a také jako nátlak na Habsburské monarchie. 

Vznikl v 17. století během třicetileté války, architekt kardinál Richelieua. HARTMANN, c., Francouzští 

králové a císaři v novověku. Od ludvíka XII. k Napoleonovi III. (1498-1870), Praha 2005, s. 165-234. 

102 KAPLAN, c. d., s. 17. 

103 KOCÓJ, H., Francja a upadek Polski, Kraków, 1976, s. 145. 

104 Během sedmileté války ve Francii vznikl zvláštní systém diplomacie. Zjedné strany, oficiální, vedený 

Choiseulem, ministrem zahraničí Ludvíka XV, z druhé strany tajný, tzv Secret du Roi., vedený králem 

osobně za pomoci jeho agentů. Nejvlivnější pomocnicí, Broglie- šéf tajné diplomacie a Tercier, hlavní 

pověřenec Ludvíka XV. v tajné korespondenci. WÓJCIK, Z., Historija dyplomacji, T. II., 1982, s. 492. 

105 CEGIELSKI, Ki\DZIELA, c. d., s. 18-19. 

106 Choiseul Etienne Francois (1719-1785) hrabě de Stainville, od roku 1758 vévoda - francouzský 

diplomat a ministr zahraničí (1758-1770). Choiseulovým přínosem do zahraniční politiky bylo podepsaní 

rodinného paktu mezi Bourbony (1762), kteří vládly v té době ve Francii, Španělsku, Parmě a v obojí 

Sicílii. HARTMANN, c. d., s. 247-256. 
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architekt tzv. "jižního systému",107 ve kterém viděl i Polsko, odmítal tajnou 

diplomacii a zastával vůči Rusku zjevně nepřátelský postoj. Rozhodně si nemyslel, 

že by dobré vztahy mezi Ruskem a Rakouskem bylo možné využít při prosazování 

francouzských zájmů v Polsku, a snažil se jim proto zamezit. Obával se rovněž, 

aby Rusko nezavleklo Rakousko do války s Tureckem, což by zkomplikovalo 

situaci ve Středomoří. Sbližování Pruska a Ruska jej utvrzovalo v mínění, že ruská 

carevna je zapřisáhlým nepřítelem Francie. 

Ve Francii vedlo mnoho diplomatů polemiku o tom, zda král musí přímo 

zasáhnout do voleb v Polsku a teoreticky obnovit svůj vliv na východě, nebo se 

zdržet. Vévoda Choiseul chtěl odstoupit od této tradiční politiky Francie. Podle 

jeho mínění, stav v Polsku108 je tak "ubohý a anarchický", že nestojí za plýtvání 

francouzskými prostředky, které stejně budou utracené bez rezultátu. 109 Choiseul 

doporučoval opustit Polsko, a věřil, že tento stát se nedá reformovat, a ani neměl 

obavy, když si ho rozdělí mezi sebou mocnosti. Myslel, že i když bude Polsko 

rozděleno, tak se Francie nemusí obávat, protože hned v krátké době "loupící" se 

začnou mezi sebou dělit a dojde k neshodám a nesouhlasům, což znamená, že 

rovnováha sil ve východní Evropě musí být zase přepracována. 110 

Ale Ludvík XV. nesouhlasil úplně se svým ministrem. Příbuzenství se 

saským domem (dauphin Ludvík měl za manželku Josefu, dceru Augusta lIL), 

nenávist k Prusku a nelibost k Rusku vedlo francouzského krále k rozhodnutí, že 

pomůže saskému domu. Henninu (tajnému agentu krále v Polsku) přišly instrukce, 

podle kterých musel aktivně zasahovat do polských zpráv a také získat přízeň 

všech stran i frakcí. V příznivý moment Ludvík XV. otevře svoje karty a odhalí na 

107 Jižní systém - projekt vevody Choiseula s cílem vytvořit alianci mezi Francii, Rakouskem, 

Španělském a italskými menšími státy. Namířeny byl především proti Velké Británie. KAPLAN, H., c. d., 

s. 17. 

108 Většina evropských diplomatů a politiků neměla ráda Polsko a byla jím znechucena. Byl hodně 

populární v Francii v té době spis VOLTAlRE, Essai historique et critique sur les dissedtions des églises 

en Pologne, Paris 1972 (Esej historyczny a krytyczny o rozbiciu kosciolów w Polsce, Warszawa 1985), 

který vyprávělo anarchii a nepořádku v Polsku. 

109 KAPLAN, c. d., s.18. 

110 CEGIELSKI, Ki\DZIELA, c. d., s. 87. 
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čí straně stojí. lll Tyto instrukce byly velice tajné, dokonce je nesměl odhalit ani 

francouzskému vyslanci ve Varšavě. 

V březnu 1763 sdělil oficiálně Choiseul rakouskému velvyslanci 

Starhembergovi, že Francie je stále odhodlána podporovat spolu s Rakouskem 

kandidaturu saského prince (po smrti Fridricha Kristiána, Xavera) a že budou 

poslány nové instrukce markýzi Paulmymu, francouzskému vyslanci 

v Drážďanech. Paulmy se musí přestěhovat do Varšavy a ohlásit francouzský 

postoj vůči budoucím volbám: podpora saské dynastie a úplná svoboda voleb, 

zachování nezávislostí a teritoriální celistvostí Rzeczypospolite. 

5. Velká Británie 

Británie měla vždycky menší zájem v záležitostech Polska než Francie. 

V roce 1762 padla vláda Williama Pitta st., stoupence pokračování války a 

nastoupila nová v čele s hrabětem Butem (v roce 1763 vláda v čele s G. 

Grenvillem). Kabinet, v němž poprvé od roku 1714 převažovali toryové, se hodlal 

zasadit o větší pravomoci krále Jiřího III. (1760-1820) a o ukončení míru s Francií 

a Španělskem. Zahraniční politika Londýna celkově tzv. balance of powers 

(rovnováha sil) se podstatně nezměnila. 112 Pro svojí "rovnováhu sil" potřebovali 

Rusko jako protiváhu Francie na kontinentě. Velká Británie hledala cestu sblížení 

s Ruskem i z jiných příčin, hlavně chtěla prohloubit obchodní styky. 113 

Potřebovala ruské potraviny a suroviny na svůj rychle se rozvíjející průmysl. 

V srpnu 1762, kdy se blížil mír s Francií po skončení sedmileté války, hrabě 

111 KAPLAN, c. d., s. 17. 

112 Rovnováha sil - specifický politický systém v Evropě, cílem jakého bylo nedopustit nadvládu 

kterékoliv velmoci v Evropě. Vznikl po třicetileté válce. Politika "rovnováhy sil" je charakteristická pro 

18. století, kde vznikaly velké aliance a propukaly koaliční války. Nestálost a vyhýbavost jednotlivých 

partnerů se projevovalo separátními jednání, náhlými změnami spojenců a nebo odmítáním poskytnou 

"příteli" dostatečnou pomoc (vojenskou nebo finanční), ze strachu před jeho posílením. Velká Británie 

viděla především svého "nepřítele" ve Francii, která narušovala rovnováhu v Evropě. CEGIELSKI, 

KADZIELA, c. d., s. 53; STELLNER, F., Sedmiletá válka, s. 14. 

113 REDDA W AY, W. F., Great Britain and Poland 1762-1772, in: The Cambridge Historical Journal 4, 

1934, s. 223-262. 
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Buckingham Schire odjel jako velvyslanec do Petrohradu vyjednávat komerční a 

politickou alianci. 114 Na přelomu roku Kateřina II. poprosila Buckinghama, aby 

získal od Jeho Královské Milosti názor v otázce polského nástupnictví, protože 

chtěla: "jednat ve shodě a velmi důvěrně s anglickým králem. ,,115 Britové 

odpověděli, že podpora Rusku v Polsku se blíží: "ale bohužel král zůstává totálně 

neseznámený se záměry Jejího Imperátorského Veličenstva v této věci ... a není 

možné dát přímou a jasnou odpověď na tuto otázku. ,,116 

Informace, kterou král Jiří potřeboval, získal od svého rezidenta Wroughtona 

ve Varšavě. Wroughton informoval hraběte Halifaxe (ministr zahraničí severního 

departamentu117
): "Myslím, že ruská carevna plánuje posadit na polský trůn 

S . IP' k /h b k /v Ad ,,118 tams ava omatows e o ne o mze ama. 

Wroughton dostal instrukce aby se sblížil s Keyserlingem a dozvěděl se od 

něj detailnější plány císařovny. I když moc neuspěl, Velká Británie věděla 

naprosto jistě, že Rusko nikdy nebude podporovat francouzského kandidáta. 

6. Rusko a volba krále v Polsku 

Zatím se již blížil čas nové volby v Polsku a s tím měla Kateřina II. plné ruce 

práce. Dne 17. říjná 1763 byl v Rusku svolán koncil, na kterém generál Zacharij 

Černyšev119 nabídl plán anexe východmno Polska, aby uzavřel "přírodní" hranice 

Ruské říše. Hlavně Černyšev chtěl získat polské Livonsko, Polock, Vitebsk a 

114 Tamtéž, s. 386-387. 

115 Kaplan, s.15 

116 Tamtéž, s. 15 

117 V Anglii do konce 18.století existovaly dva oficiální departamenty zahraničních věci, jižní a severnÍ. 

Jižní dohlížel na styky s Francii, Španělskem, Portugalském, Severní s Polskem, Ruskem, 

skandinávskými státy a Tureckem. KONOPCZYNSKl, W., England and the First Partition of Poland, in: 

Journal of central European Affairs 8 (1948), s. 1-18. 

118 REDDA W AY, W. F., Great Britain and Poland 1762-1772, in: The Cambridge Historical Journal 4, 

1934, s.234 

119 Černyšev Zacharij Grigorjevič (1722-1784) - ruský generál a polní maršál. Stoupenec Kateřiny II. a 

odpůrce politiky min. zahr. Nukity Panina. Horlivě navrhoval rozdělit Polsko už od 60-ch let. 

MADARIAGA, c. d., s. 153. 
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Mscislaw. 12o Ten plán zatím nebyl přijat, ale nezapadl. Keyserlingkovi byla 

vyslána nová instrukce a nový pomocll1c, kníže Nikolaj Vasilejevič Repnin 

(1734-1801), synovec ministra zahraničí hraběte Panina. Repnin vezl souhlas 

carevny na kandidaturu Poniatowského a nové podmínky, při kterých bude zvolen: 

království nesmí byt dědičné, liberum veto nesmí být zrušeno a polská armáda 

nesmí být zvětšena. Naděje Czartoryských na blízké reformy s pomoci Ruska byla 

marné. 

Mezitím se ve Varšavě připravoval konvokační (předvolební) sněm. 121 Primas 

Polski arcibiskup hnězdenský Wladyslaw Lubienski, který z titulu svého úřadu 

zaujímal po dobu královského bezvládí (tzv.interregna) postavení faktické hlavy 

státu (tzv. interrex), přijel do Varšavy a poslanci se dohodli, že sejm bude probíhat 

7. května 1764. Varšava se naplnila davy šlechty, polští velmožové se tam pak 

dostavili s neobyčejně ozbrojenými družinami. Například Karel Radziwill "Panie 

Kochanku" přivedl celé tři tisíce. Hetman hrabě Branicki pak přivedl přes protesty 

arcibiskupa několik pluků korunmno vojska. Maršálkem (předsedou) sněmu byl 

zvolen stoupenec "republikánů" Adam Malachovski. Czartoryští, když pozorovali, 

že nemají dostatečnou sílu, požádali Petrohrad o vojenskou pomoc. 

Zanedlouho se objevily ve Varšavě ruské jednotky v čele s knížetem 

Volkonským. 122 Strana "hetmanova", která reprezentovala většinu šlechty, se 

ocitla tváří v tvář hrubému násilí. Šlechta odtáhla s celou svou brannou mocí 

z Varšavy a ponechala svým protivníkům úplnou volnost. Za několik dnu byli 

"republikáni" poražení v okolí Slonina na Litvě (26. června 1764) a jejich vůdcové 

utekli ze země - Branicky do Uher a Radziwill do Turecka. 

Czartoryští slavili úspěch. Novým maršálkem byl zvolen Adam Czartoryski 

120 SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii, T. XXVI, s. 342-356. 

121 Podle polských zákonu v době interregna (královské bezvládí) musí proběhnout tři sejmy -

konvokační, volitelný a korunovační a jejich cílem zvolit nového polského krále. Na všech třech sejmech 

hlasovali většinou hlasu a neplatilliberum veto. Konvokační (předvolební) sejm - připravoval pro nového 

krále jeho pacta conventa a samu volbu. Volitelný sejm je nejdůležitější na kterém vybíraly krále. Měli 

právo volit všechny šlechtici polsko-litevského státu. Korunovační byl už jenom formalitou. 

LASZEWSKI, R., Sejm polski w latach 1764-1793, Warszawa 1973, s. 83-87. 

122 SOLOVJOV, S. M., Istorija padenija Pol'ši, Moskva 1863. s. 293. 
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a korunní hetman Branicki byl zbaven své funkce a novým velitelem se stal 

August Czartoryski. Nyní už nebylo pochybností, jak volba krále dopadne. 

Protestní deklarace proti tomuto sněmu podepsalo 22 senátorů a 45 poslanců. 

Krakovský biskup Soltyk, jeden z nejvlivnějších senátorů a jeden nejfanatičtějších 

katolíků Rzeczypospolitej, nechtěl jednat, pokud cizí armáda stojí na polském 

území a se svými přívrženci (biskup Kamenci Podolském Adam Krasinski a 

biskup kyjevský Józef Zaluski) také odešel z jednající síně. 123 

Francouzský velvyslanec Paulmy přednesl pnmasovl Wladyslawu 

Lubienskimu, že dle názoru francouzské strany nemůže sejm rozhodovat zcela 

svobodně, neboť země je obsazena cizími vojsky. A velvyslanec francouzského 

krále přece nemůže setrvat na okupovaném území. Je to "skandál". Arcibiskup 

vyslechl francouzského velvyslance povýšeně a vyzval jej, aby si tedy šel hledat 

Polsko, zemi svého působení, kde je mu jen libo: "Poklona, pane markýzi de 

Paulmy!" (Již jej neoslovil jako velvyslance Ludvíka XV.) "Služebm1<:, pane 

hnězdenský arcibiskupe," opáčil mu Paulmy, který poté, co byl tak hrubě 

propuštěn už ne osobou místokrále, ale pouze arcibiskupa, opustil Varšavu. 124 

Nedlouho po té udělal totéž i rakouský velvyslanec hrabě Mercy.125 

Dne 7. září roku 1764 byl zvolen Stanislaw Poniatowski polským králem. 

Když o tom došla zpráva do Petrohradu, napsala Kateřina II. svému ministrovi, 

hraběti Paninovi: "Blahopřejí ke králi, kterého jsme udělali".126 

123 ZIENKOWSKA, Z., Stanislaw August Poniatowski, Wroclaw 1998, s. 108-109. 

124 KAPLAN, s. 32-33. 

125 Tamtéž, s. 32-33. 
126 v v 

CECULIN, c. d., s. 79. 
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Kapitola třetí 

Krize ruské politiky v Polsku a Barská konfederace 

1. Stanislav Poniatowski a snaha o reformy 

Dne 7. září 1764 Prima s Wladyslaw Lubienski ohlásil, že se králem polským 

i velkým knížetem litevským stal Stanislav Antonin Poniatowski (1732-1798). Jak 

napsal nový král: "V celé naši historii neexistuje příkladu volby krále tak klidné i 

tak jednomyslné,,127 

Několik dnů po svém zvolení přísahal Stanislav August na pacta conventa128 

a 25. listopadu v den sv. Kateřiny byl slavnostně korunován, což se mnohým 

Polákům nelíbilo, protože jim to připomínalo ještě více jejich závislost na 

Rusku. Od tohoto dne přijal jméno August a jeho titul zněl: "Z Boží lásky i vůle 

národa král polský, velký kníže litevský, ruský, pruský, mazowiecký, žmuďský, 

kyjevský, volyňský, podolský, podleský, inflancký, smoleňský, siewierský, 

černihovský.129 Bylo mu tehdy dvaatřicet let a měl již za sebou dobrodružný, ale 

také bohatě naplněný život, který z něj učinil vzdělaného a kultivovaného člověka 

s četnými zkušenostmi. 

Již od narození mu bylo předpověděno, že bude jednou polským králem a on 

se pilně připravoval na tento těžký úkol.130 Jeho vzdělání bylo takové, že jím 

značně vynikal nad většinou tehdejších polských šlechticů. V Paříži například 

navštěvoval filozofické a literární salony, zejména salon madame Geoffrinové,131 

127 KAPLAN, c. d., s. 46. 

128 Pacta conventa - dokument, ve kterém jsou napsané podmínky pro budoucího krále, které musí splnit. 

První pacta conventa byla podepsána v roce 1573 francouzským princem Jindřichem z Valoisu , již byl 

zvolen za polského krále. V pactá conventech šlo především o zajištění politických a náboženských 

privilegia polské šlechty. ZAŠKILŇAK, KRYKUN, c. d., s. 124; Stanislav Poniatowski podepsal pacta 

conventa v září 1764. Souhlasil s ruskými podmínkami: Kuronské vévodství pro Ernesta Birona, ponechat 

"svobody republiky" a vyřešit otázku disidentů. ZIENKOWSKA, c. d., 110-111. 

129 Tamtéž, s. 114. 

130 Tamtéž, s. 6. 

131 PONIATOWSKI, S., Memuary, s. 65. 
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kterou nazýval "maman" .132 

Poniatowski pobýval na ruském dvoře dvakrát. Poprvé to bylo v r. 1755 v 

doprovodu anglického velvyslance Charlese Williamse133 ještě za panování 

carevny Alžběty Petrovny. Podruhé se do Ruska vrátil jako saský vyslanec 

Augusta III. na konci r .17 56. Zajímavé je, že při skládání pověřovacích listin řekl 

Alžbětě, že ambice pruského krále jsou obrovské, a porovnal ho s hydrou, které 

pořád rostou nové hlavy, když je usekáš. 134 Fridrich II. mu nikdy tento "vtip" 
Vl 135 nezapomne. 

Tehdy se setkal s velkokněžnou Kateřinou a stal se jejím milencem. Kateřina 

se domnívala, že v něm bude mít velmi poslušného spojence. Nepochybně se 

mýlila, jelikož Poniatowského osobnost nebyla tak jednoduchá. 

Mínění historiků i jeho současníků jsou protikladná. Hraběnka Rostopčinová 

se vyjádřila velmi stručně: "Jejich poslední [polský] král je bezbožník.,,136 Jiní 

oceňovali jeho vzdělanost, jeho vřelý vztah k Polsku i vnímavou inteligenci, jež 

mu umožňovala s nadhledem rozeznat slabosti státního zřízení, jemuž vděčil za 

svůj úspěch. Podle papežského nuncia "měl [ král - poz. aut.] talent, znalosti a 

nade všechno touhu reformovat. ,,137 Ve Francii, pro jejíž vládní politiku 

znamenala jeho volba prohru, se z ní právě radovali filozofové, kteří vyjadřovali 

naději, že vláda nového polského krále bude reformátorská a osvícená. 

Poniatowski věřil v boží prozřetelnost a v svůj osud, že právě on Je ten 

"vyvolený", který zachrání Rzeczpospolitou od záhuby. I když nebyl velkým 

vojevůdcem ani vynikajícím diplomatem a postrádal politické schopnosti, 

132 Ve Francii 17. a 18. století ve vyšších společenských vrstvách bylo zvykem matce říkat "madame" ale 

v měšťanských či venkovských rodinách říkalo se "maman". HARTMANN, c. d., s.184; ZIENKOWSKA, 

c. d., s. 81. 

133 Charles Williams (1708-1759) - anglický diplomat v Sasku a Rusku, stoupenec strany wigů a od roku 

1750 přítel Stanislava Poniatowskieko a strany Czartoryských. Jako anglický diplomat v Petrohradě 

seznámil Williams Poniatowského s velkokněžnou Kateřinou, budoucí carevnou. V politice se snažil 

sblížit Rusko a Anglie. HORN, D., The British Diplomatic Service 1689-1789, Oxford 1961, s. 178. 

134 Skládal listiny 11.1.1757., ZIENKOWSKA, c. d., s. 91-92. 

135 Tamtéž, s. 92. 

136 SOLOVJOV, S. M., Istorija padenija POľši, Moskva 1863, s. 131. 

137 W ANDYCZ, P., Střední Evropa v dějinách, Praha 1998, s. 118. 
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uvědomoval si hospodářské a sociální zaostávání své země. Hlavně velkou 

zranitelnost svého království, jehož západní část, osídlená katolickými Poláky, se 

výrazně odlišovala od východních provincií, kde se tamní pravoslavné ukrajinské 

a běloruské obyvatelstvo věnovalo vesměs zemědělství a pastevectví. Bylo mu 

rovněž zřejmé, že nápravy nelze dosáhnout bez zavedení drastických reforem. 

Naléhavě bylo třeba zrušit princip liberum veto, onu pochybnou výsadu, 

která prakticky blokovala jakoukoliv změnu a vedla zemi k nevyhnutelné 

katastrofě. Součástí reforem mělo být i prosazení náboženské tolerance,138 jež 

měla poskytnout náboženskou svobodu disidentům, především ohromné mase 

pravoslavného obyvatelstva 1 činorodé protestantské menšině, žijící na 

severozápadě země, v krajích sousedících s Pruskem. A v neposlední řadě bylo 

třeba vybudovat národní armádu. 

Jakkoliv byl Stanislav II. a jeho "strýcové" Czar10ryští stoupenci podobného 

reformního programu, nemohli jej úplně uskutečnit v praxi, neboť se jim stavěly 

do cesty nepřekonatelné překážky: katolická většina odmítala přiznat stejná práva 

náboženským jinověrcům (disidentům) a Rusko společně s Pruskem bránily 

jakýmkoliv změnám v polském království. 

Poniatowskému a Familii se ještě na korunovačním sněmu (z 3. října po 20. 

října 1764) podařilo prosadit omezené reformy,139 ale to jenom proto, že je Rusko 

na krátkou dobu povolilo udělat a to kvůli několika svým vlastním důvodům.14o 

První - na nějaký čas uklidnit vnitřní situaci v Polsku, druhý - posílit ho částečně 

pro "severní systém" Nikity Panina. Bylo přijato omezení liberum veto, odteď se 

na sněmíkách rozhodovalo většinou hlasů. Czartoryští počítali, že do příštího 

sejmu v roce 1766 můžou přesvědčit větší část polské šlechty o nutnosti zrušit 

138 Náboženská tolerance 18. století v Evropě byl jenom pojem, který znamenal snášenlivost, tedy pouhý 

život "vedle sebe" nebo pouhé respektovaní jinakosti. Zásada augšpurského míru od roku 1555 cuius 

regio, eius religio (čí země, toho víra) platila i v století osvíceném. Tolerance v současném pojímání v té 

době ještě neexistovala. První toleranční patent vydal Josef II. 13. října 1781. MELMUKOV Á, E., Patent 

zvaný toleranční, Praha 1999, s. 19-34. 

139 Na korunovačním sejmu roku 1764 král a Czartoryští prosadily některé reformy - omezení liberum 

veto, uvedení všeobecného cla a vytvoření komisi z finančních a válečných, které musely připravit 

reformní návrhy na příští sejm v 1766. ZIENKOWSKA, c. d., s. 120-121. 

140 SACHAROV, c.d., s. 125; SOLOVJOV, S. M., Istorija padenija Poťši, Moskva 1863, s. 97. 
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liberum veto navždy. Kromě toho bylo zavedeno všeobecné clo, zvětšeny daně a 

vytvořeny dvě komise pro finanční a válečné otázky, které musely připravit 

reformní návrhy na příští sejm v roce 1766. Omezení vlády hetmanů a jejich 

podřízení válečné komisi chápali Czartoryští jako velmi patriotické a užitečné. 

Tady byly ještě osobní důvody: August Czartoryský nenáviděl hetmana Jana 

B . k/h 141 ramc e o. 

Pruský král Fridrich II. se polským reformám horlivě bránil a naléhal na 

carevnu: "Bude-li Vaše Veličenstvo souhlasit s touto změnou, budete možná 

litovat. Polsko se muže stát zemí, která bude nebezpečná pro své sousedy. 

Podporou starých zákonů země, které jste garantovali, budete mít vždy možnost 

provádět [v Polsku takové - pozn. aut.] změny, které budete považovat za 

nutné. ,,142 A svému vyslanci ve Varšavě Benoitovi psal: "Bůh Vás chraň, abyste 

tomu pomáhal.,,143 

Avšak Kateřina II. měla svoje zájmy a nehodlala je odhalit i svému spojenci, 

králi pruskému. Kateřina doufala, že její dlužníci (král i Familie) za poskytnuté 

peníze i armádu potvrdí na příštím sejmu několik jejích "přání": zachovaní 

republikánských "svobod" v Polsku, uznání ruského protektorátu nad Polskem de

jure a zrovnoprávnění katolíků i disidentů. 144 

Stanislav II. i Czartoryští stále věřili, že jim "dobrá" carevna chce pomoc 

prosadit reformy. Zanedlouho zjistili, že Rusko ani Prusko nemají nejmenší zájem 

na uskutečnění jakýchkoliv reforem na posílení státu a armády s cílem konsolidace 

autority vlády. Strana Czartoryských proto upustila od svého přátelského postoje 

vůči Ruské říši a vydala se cestou odcizení, které později přerostlo v nepřátelství. 

Vedle Stanislava Augusta se začala formovat dvě politická centra, která 

bojovala o vliv na krále: "mladý dvůr" seskupený na Zámku a Czartoryští. 145 

"Mladý dvůr" - to byli především jeho vlastní bratři: korunní podkomoří 

Kazimierz Poniatowski, který se snažil omezit vliv Familie a rakouský generál 

141 ' ZIENKOWSKA, c. d., s. 137. 

142 JEKATJERINA II.: Perepiska Jekateriny s Fridrichom, T. XX, No. 27, s. 193-194. 

143 KAPLAN, c. d., s. 48. 

144 Tamtéž, s. 49. 
145 ' ZIENKOWSKA, c. d., s. 140. 

40 



Andrej Poniatowski, který chtěl učinit Polsko spojencem Francie, Rakouska a 

Španělska v tzv. "jižním systému". Avšak nejvlivnějším politikem z "mladého 

dvoru" byl Nikolaj Vasilejevič Repnin,146 nový ruský velvyslanec po smrti 

hraběte Keyserlingka Ct 1764). Byl to hodně ambiciózní a nekompromisní politik, 

který se snažil prosazovat zájmy Ruského impéria v Polsku co "nejlépe." Říkalo 

se mu "nekorunovaný král" Polska. Repnin považoval za jeden ze svých hlavních 

úkolů ochladit vztahy mezi králem a Czartoryskými, aby byl král závislý jenom na 

Rusku a na jeho subsidiích, které pravidelně dostával Stanislav August od 

Kateřiny II. přes Repnina.147 Nový ruský velvyslanec se stále častěji zúčastňoval 

královských zasedání s ministry. Také měl přímý dostup do královských pokojů, 

bez oficiálního ceremoniálu. Během času se stával arogantnější a brutálnější vůči 

králi a celé polské společností. 148 

2. Otázka disidentů 

Na začátku roku 1765 přicházejí Repninovi z Petrohradu instrukce, že musí 

udělat všechno možné, aby polský sejm zrovnoprávnil disidenty a byla podepsaná 

rusko-polská dohoda, kde Rusko bude mít nad Polskem protektorát.,,149 

V říjnu 1766 se sešel polský sněm. V propozicích, jež mu král dál předložit, 

nebylo o disidentech ani slovo, protože Stanislav II. nechtěl ztratit zbytky své 

populárnosti navrhováním ruských požadavků. Avšak krakovský biskup Soltyk, 

vůdce katolické strany a jeden z nejvlivnějších senátoru, se neohlížel na jeho 

přání a hned v první den prohlásil, že: "dá vlastní hlavu mezi kameny, které 

použijí ke stavbě jakéhokoliv kostela pro disidenty.,,15o Potom se ujal slova a pustil 

se obviňovat krále, že kvůli jemu, "uzurpátorovi a bezbožníku " v republice se 

146 Repnin Nikolaj Vasiljevič (1734-1801) - ruský kníže a diplomat. Velvyslanec a nekorunovány král 

v Polsku. Stoupenec zednářství. LUBOMIRSKI, S., Pod wladz~ ksi<ťcia Repnina (1764-1768), Warszawa 

1971, s. 78-90. 

147 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., s. 94. 
148 ' ZIENKOWSKA, c. d., s. 142. 

149 JEKATJERINA II.: Diplomatičeskaja perepiska imperatricy Jekatjeriny II., T. LVII, No. 47, s. 352. 

150 MULLER, A., Konec samostatnosti polské a pokusy o její obnovení, Praha 1906, s. 36. 
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nacházejí ruské jednotky. K reformám sejm se ani nedostal. Král raděj ukončil 

zasedání sejmu. 

Na příští den vystoupil korunní kancléř Andřej Zamojski s požadavkem, aby 

potřeby vojenské a finanční komise byly napříště schvalovány většinou hlasů. 151 

Postavili se proti tomu konzervativci, poněvadž v těchto reformách viděli zásadu 

porušení jednomyslnosti sejmu a posílení moci krále, což nemohli dopustit. 

Opozice, vedená katolickým biskupem Krasiňským, si šla stěžovat k Repninovi a 

Benoitovi, že král chce odstranit liberum veto. Oba vyslanci proti tomu bez 

odkladu zakročili a podpořili královskou opozici. Repnin pak slíbil opozici 

ústupky v otázce náboženské, pokud i dále bude vystupovat proti reformním 

snahám krále. 152 Díky této "spolupráci" sněm neuspěl a všechny naděje krále a 

Czartoryských na blízké reformy zkrachovaly. Poté Czartoryští opustili krále. 

Mezitím dojednali oba vyslanci vznik disidentských konfederaci pod 

ochranou ruské a pruské armády. Pravoslavná konfederace vznikla ve městě Sluck 

(maršálek J. Grabowski) a protestantská ve městě Toruň (V. GoltZ).153 

Paralelně s tím Repnin jednal tajně s tradicionalisty (biskup Soltyk a biskup 

Krasinski) aby vytvořili protikrálovskou konfederaci, která by blokovala všechny 

návrhy krále. 

Proces nabral na obrátkách a po celé republice začaly vznikat protikrálovské 

konfederace "na obranu svobody." Účastníků bylo celkem na 80000 a v listinách 

konfederátů se psalo o blízkém zbavení krále trůnu. Jednu z takových listin 

ukázal Repnin královi s výsměšnou poznámkou: "Nyní královská milosti, vás 

mám v hrsti.,,154 

Repnin věřil, že se mu podáří rozřešit disidentskou otázku bez velkých obtíží, 

neboť náčelníci protidisidentského hnutí, mezi nimi i biskup Soltyk, se zdáli 

k tomu svolní za slib, že jim Repnin pomůže sesadit krále. Zatím se již vrátil 

Radziwill z vyhnanství v Drážďanech na Litvu a byl zde uvítán jako národní 

151 Tamtéž, s. 37. 

152 LUBOMIRSKI, c. d., s. 115. 

153 KONOPCZYNSKI, W., Konfederacja Barska, T. 1, Warszawa 1935, s. 231. 

154 LUBOMIRSKI, c. d., s. 118. 
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hrdina. 155 Po triumfálním vjezdu do Vilna zrušila nová konfederace rozsudek, 

který proti němu v r .17 64 dali vynést Czartoryští.156 Postupně se začali vracet i jiní 

vůdcové bývalé "respublikánské" strany. 

Roku 1767 byla povolána generální konfederace do Radomi (město na 

Litvě) a jejím maršálkem byl zvolen Radziwill "Panie Kochanku.,,157 

Král Stanislav August se začal nyní skutečně bát o svou korunu a odhodlal 

se k naprosté kapitulaci před Repninem. Po tomto vítězství ruského vyslance nad 

králem obsadily ruské jednotky Radom. Ve městě začal vládnout ruský plukovník 

Karr na základě instrukcí, jež mu každodenně posílal Repnin. Karr se zúčastnil 

zasedání generální konfederace a předložil tam hotový manifest158 , jenž 

nepotřeboval ničeho více, než schválení a podpisů. V manifestů byl návrh na 

povolení zahájení vyjednávání mezi generální konfederací a disidentskými 

konfederaci (z Toruňska a Slucka), a kodifikace tzv. kardinálních práv, která měla 

do budoucnosti zakonzervovat stávající stavovský systém a blokovat jeho zásadní 

reformu. K tomu Kateřina II. jako garant převezme všechna usnesení konfederace 

a tím bude v zásadě potvrzen legitimní ruský vliv v Rzeczpospolite. Když většina 

šlechticů nechtěla přijmout tyto požadavky a snažila se uprchnout z města, ruské 

vojsko tomu zabránilo a nikoho nevypustilo z města. K tomu ještě nařídil 

plukovník Karr obrátit děla proti radomské radnici, aby poslanci dlouho neotáleli 

s podepsáním manifestu carevny.159 Po tomto nátlaku podepsali poslanci 

manifest, avšak mnozí se svým podpisem přidávali protesty nebo aspoň klausule, 

kterými doufali zmírnit svoje pokoření. Bylo domluveno svolaní mimořádného 

sněmu, kterého se zúčastní i král a budou tam vyjednávat s katolíky a s disidenty. 

Toto ne slýchané jednaní knížete Repnina na radomské konfederaci pobouřilo 

polskou šlechtu, která připravila stížnosti na Repnina pro jeho násilnické jednání. 

V té době připravoval Repnin zvláštní poselství generální konfederace císařovně 

155 Po nastolení Poniatowského na trůn byl vypuzen ze země a zbaven všech státků. Po navrácení do 

Polska všechno se vrátilo.KAPLAN, c. d., s. 41. 
156 ' KONOPCZYNSKI, W., Konfederacja Barska, T. 1., s. 247. 

157 Tamtéž, s. 249. 

158 Tamtéž, s. 253. 

159 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., s. 100. 
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Kateřině II. s poděkováním za převzatou záruku usnesení. Radziwill s několika 

jinými stoupenci předal tajné instrukce obsahující 65 stížností na kníže Repnina. 

Domnívali se, že "dobrá" a "spanilomyslná" carevna neví, co Repnin ve Varšavě 

dělá. 160 Odpovědi se nedočkali. 

Ruský velvyslanec se připravoval na mimořádný sněm, který se měl konat 

v říjnu 1767. Na tento sněm potřeboval co nejvíc nejloajálnějších a 

nejpovolnějších poslanců, kteří museli být předtím zvoleni na krajských 

sněmících. Nešetřil peníze na podplacení a nejhrubšího násilí, abych získal 

v b / l·d/ 161 potře ne 1 1. 

Vůdcové katolické strany, biskup Soltyk spolu s biskupem Adamem 

Krasinskim, se obrátili k zahraničním dvorům s prosbou o pomoc, dokonce i 

k Turecku, aby ubránilo "pravou" víru. 162 Před zahájením sněmu navštívil ještě 

papežský nuncius krále a biskupy, knížete Radziwilla a poslance, aby jim doručil 

papežské breve napomínající je k bránění svaté víry. 

Pří zahájení sněmu prohlásil Soltyk: "Obětoval jsem pro víru již statky a nyní 

jsem odhodlaný obětovat i život. ,,163 K němu se přijednali i jiní.Repnin už to 

nehodlal trpět a nařídil ruským důstojníkům, aby zatkli biskupa Soltyka, 

kyjevského biskupa Zaluského a oba senátory - Václava a Severyna (syn) 

Rzewuských a odvezli je na Sibiř. 164 Zdůvodnil to tím, že "Urazili prý carevnu, 

berouce v pochybnost čistotu jejích úmyslů, kdežto carevna nechce přece nic 

jiného, než zaručení svobod a nedotknutelnosti hranic republiky.,,165 Těmito kroky 

se mu podařilo sněm natolik zastrašit, že konečně schválil rusko-polskou "věčnou" 

smlouvu a rozsáhle ústupky disidentům. 

Dojem, který vyvolal násilný čin Repninův, byl ohromný, ale při naprosté 

vojenské slabosti Polska nikdo nevěděl, jak na to reagovat. Jen kancléř Zamojski 

160 MICHALSKI, J., Dyplomacja Polska w latach 1764-1795, T. 2, Warszawa 1982, s. 510. 

161 LUBOMIRSKI, c. d., s. l37. 

162 KAPLAN, c. d., s. 85-87. 

163 ' KONOPCZYNSKI, W., Konfederacja Barska, T. 1., s. 412. 

164 Polský král Stanislav II. vůbec nereagoval na to zatknutí polských senatorů, dokonce ani nepodal 

protest. KAPLAN, c. d., s. 86-88; ZIENKOWSKA, c. d., s. 170. 

165 LUBOMIRSKI, C. d., s. 163. 
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na protest proti tomu, abdikoval na svůj úřad. 

Repnin po tomto sněmu vtipkoval: "Divný jste vy národ, ošklivý národ. 

Nechcete povolit, co carevna žádá, a bít se také nechcete. Budete trpět." Na to 

mu odpověděl Marjan Potocki, maršálek haličské opoziční konfederace z let 1764-

1767: "Neznáte, pane, polského přísloví: "Svléknou Polákovi kontuš i župan, on 

nic neřekne. Ale běda, sáhne-li mu kdo na košili," - "Jsem zvědav kdo se pohne," 

pravil vyslance. "Já první,"- odpověděl Potocki - "V několika dnech se postavím 

v čele konfederace proti všemu, co se zde děje, a i když mně zatknete, málo na 

tom záleží. Padesát tisíc Poláků sdílí moje názory. ,.166 

Byla to první známka blížící se bouře, ale Repnin vůbec nevěřil, že by se 

Poláci ještě k nějakému odporu mohli vzchopit. Roku 1768 vypukla Barská 

konfederace. 

3. Barská Konfederace 

Ruská politika v Polsku tak na začátku roku 1768 slavila úspěch. Všechny 

požadavky Kateřiny II. byly splněny a teď se celé Polsko stalo úplně závislé na 

Petrohradu. 

Schvalování kardinálních práv na sejmu roku 1768 se však už odehrávalo ve 

znamení roztržky mezi představiteli konfederace a ruským vyslancem.167 Proti 

Repninovi se postavily síly různého charakteru: magnátská opozice, která se 

necítila být uspokojena ve svých požadavcích i reformní strana, jejíž program 

utrpěl zřetelnou porážku. Masy šlechty byly mobilizovány odporem vůči 

zjevnému ruskému diktátu i vůči kodifikaci práv nekatolíků. Není divu, že ještě 

během roku 1768 to byli někteří přední představitelé původně proruské radomské 

konfederace (Radziwill, Potocký, KrasiIÍski a Pulaski), kteří stáli u zrodu zřetelně 

protirusky orientované konfederace barské vzniklé v březnu tohoto roku a 

pojmenované od pevnosti Bar (městečko na záp. Ukrajině). 

Začala občanská válka a obrovský chaos trvající tři a půl roku, který ovlivnil 

166 MULLER, A., c. d., s. 36. 

167 ' KONOPCZYNSKI, W., Konfederacja Barska, T. 1., s. 472. 
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budoucí dělení Polska. Pod heslem: "Svatou víru katolickou budeme svým 

životem a vlastní krví bránit."I68 Konfederáti byli přesvědčení, že musí bránit staré 

polské tradice, především pak nezávislost a svobodu země. Veřejné mínění 

většiny šlechty bylo proti králi poslušnému zájmům Ruska. Podle něj je Stanislav 

Poniatowski "nemilosrdný týran, který se těší z prolívání polské krve, bezbožm1c, 

prostopášník a nepřítel vlasti"I69 a proto ho chtěli sesadit a zvolit krále ze saské 

dynastie. Když se k nim král Poniatowski chtěl později přidat a podpořit, aby 

bojovali spolu proti ruské nadvládě, zaslepení "patrioti" o tom nechtěli ani 

slyšet. 170 

Barská konfederace si brzy počínala jako skutečná, konkurenční vláda. 

Formovala svojí válečné oddíly a vysílala své zástupce do ciziny, kde se spoléhala 

především na podporu Francie. 

Ve Francii se ale veřejné mínění v názoru na barskou konfederaci rozdělilo. 

Například ministr zahraničí Choiseul jí chtěl poslat vojenské instruktory i zbraně 

a vyjednat také pomoc ze strany Turecka. Kromě toho se domníval, že Porta může 

proti Rusům bez problému sama vojensky zasáhnout, a položit tak základy 

k možnému obnovení tradiční francouzské aliance se třemi východními 

mocnostmi - Švédskem, Polskem a Osmanskou říši. Francouzský vliv by se tak 

rozšířil na celou východní Evropu, od Baltu až po Marmarské moře. 171 Ale to byl 

jenom nesplnitelný sen. 

A však evropští filozofové a osvícenci, nadšení obdivovatelé "Semiramidy" 

(Kateřiny II.) a Stanislava II. Augusta, považovali Barskou konfederaci za 

zpátečnickou odbojovou kliku. Podle něj osvícená panovnice bojovala za toleranci 

168 Tamtéž, s. 483. 

169 ' ZIENKOWSKA, c. d., s. 175. 

170 Král Stanislav II. Poniatowski ve svých postojích kolísal a váhal mezi barskou konfederaci a takzvaně 

ochrannou, protektorskou moci Ruska, jak o tom svědčí jeho vlastní slova: "Rusům se to krásně říka: 

"Mluvíte ve prospěch těch, kdo se vás snaží zbavit trůnu." Já na to odpovídám: "Podle mne hřeší 

z neznalosti. Ale jejich motivem, přinejmenším většiny z nich, je vlastenectví a národní nezávislost, 

kterou si přejí: jsou přece Poláky."" PONIATOWSKI, S., Stanislav Ponjatowskij, Memuary, Moskva 

1995, s. 221. 

171 KONOPCZYNSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk II wobec rozldadu przymierza 

fraccusko-austriackiego, w: Roczniki Historyczne 18 (1949), s. 187-190. 
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a "opravdový duch křesťanství", nesla světlo v "temný a barbarský" kraj Evropy. 

Jak psal tehdejší "král" filozofů Evropy Voltaire: "Ta carevna je nejen sama 

tolerantní, ale chce také, aby se i její sousedé stali tolerantnější. Poprvé byla 

v Evropě použita nejvyšší moc pro ustanovení svobody vyznání. To je největší 

událost v současné historii Evropy, o které vím."l72 

Po zprávě o povstání zrušil Repnin příkaz k odchodu carského vojska 

z Polska a na prosbu bratra krále Kazimierza Poniatowskiho vyslal proti 

povstalcům pravidelné vojenské oddíly. Konfederace dokázala se vzdorovat na 

začátku vojenské převaze nepřátel a rozšířila se na velkou část země. Avšak síly 

byly nerovné. 

Jak psal jeden z francouzských důstojníků, který radil vůdcům konfederace 

ve vojenských záležitostech: "Netrvalo mi to dlouho pochopit, že konfederace je 

ztracená. ,,173 Zmínil se také o nedisciplinovaném, špatně vyzbrojeném vojsku 

šlechtické jízdy pod vedením nejednotných vojevůdců, kteří marnili čas 

v nesmyslném hýření, nekonečných hostinách a plesech, při hře v kostky či 

kartách. 174 

Ruská armáda pod záminkou obnovy pořádku a podpory královské 

(Stanislava Augusta) zákonné moci pronásledovala roku 1768 ustupující oddíly 

konfederátů, přičemž pronikli až na území osmanské říše. 175 V moldavském 

pohraničí se pak mezi pronásledovateli a pronásledovanými strhla bitka, v niž byla 

vypálena místní rumunská vesnice. Turecko, které už v té době bylo připraveno na 

válku s Ruskem a hledalo jenom záminku, vyhlásilo válku, které v Polsku se říká 

"polská válka.,,176 

A tak dal rusko-polský konflikt podnět k novému, většímu konfliktu rusko

tureckému, který podle spojeneckých dohod mohl přerůst v celoevropskou válku. 

172 Prancois Marie Arouet, pseudonym Voltaire (1694-1778) -francouzský filozof, básník a spisovatel. 

ZIENKOWSKA, c. d., s. 187. 

173 Chevalier de Taules jeden z královských agentů, psal do Choiseula 3.5.1768, KAPLAN, H., c. d., s. 97. 

174 Tamtéž, s. 98. 
175 • 

KONOPCZYNSKl, W., Konfederacja Barska, T. 1., s. 512. 

176 ČEČULIN, N.D. Vnešnjaja politika Rossii v načale carstvovanija Jekateriny II, Sankt Peterburg 1896, 

s.239. 
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Polský král Poniatowski správně tušil, že rusko-turecký střet je hrozbou visící jako 

Damoklův meč nad Polskem. Cesta k možnému vyřešení evropského 

konflikt, pomoci rozdělení Polska stávala reálnější. 
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Kapitola čtvrtá 

Cesta k prvnímu dělení Polska 

1. Rusko-turecká válka 

V souladu se všeobecně rozšířeným dobovým chápáním zahraniční 

politiky 18. století neexistovala tehdy žádná vláda, která by se vážně nezabývala 

myšlenkou na rozšíření vlastního území, ať už z důvodů hospodářských, anebo -

což bylo mnohem častější - z důvodů čistě prestižních. Jak si kdysi správně všiml 

Jean Meuvret, představy a počínání politiků již neodpovídaly skutečným 

požadavkům doby a oficiální představitelé se často ocitali mimo realitu. l77 

Přinejmenším v některých otázkách. Například idea evropské rovnováhy byla 

starou myšlenkou, neorientovala se však na obecné blaho obyvatel, a to ani přes 

všechny deklarace ve prospěch lidstva a humanity. Aby jednotliví politici a vlády 

takové rovnováhy dosáhli, uchylovali se k osvědčeným prostředkům, 

inspirovaným starou zkušeností, a to k "výměnné" metodě, podle které si evropské 

dvory vyměňovaly a obchodovaly s různým územím. Pro tyto účely vždy byl po 

ruce celý arzenál starých listin a pamětních spisů, majících prokázat právní nároky 

na území, po němž dotyčný panovník právě toužil. 

Události roku 1768 nebyly ještě počátkem prvního dělení Polska. Hned se 

vznikem Konfederace Barské a vypuknutím války mezi Ruskem a Tureckem 

(1768-1774), nic ještě tomu nenasvědčovalo, že to definitivně změní rovnováhu 

sil v tomto regionu. 

Zatímco v Evropě se omezili jen na verbální protesty proti nevybíravému 

zásahu Ruska do polských záležitostí, rozhodli se v Cařihradě jít dále. Hodně 

dlouho ruský vyslanec Obreskov velmi obratně dovedl Turkům podezřelé plány 

carevny v Polsku zakrývat a nešetřil také peněz, aby turecké hodnostáře udržel 

v protiválečné náladě. 178 Avšak sultán Mustafa III. (1757-1773),179 přesvědčovaný 

177 TAPIÉ, V. L., Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha 1997, s. 337. 

178 KAPLAN, c. d., s. 98. 
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a popuzovaný francouzským vyslancem Vergenesem,180 přikláněl se k válečné 

straně a věci nyní na ráz vzaly jiný obrat. Dne 4. září zatčen byl Obreskov při 

audienci u sultána a dle zvyku do té doby zachovaného uvězněn v hradu se Sedmi 

věžemi. Na příští den 5. září poslán přívrženec míru vezír Mušinzáde do 

vyhnanství a nástupcem jeho stal Hamza Pa~a, stoupenec války. Mustafa III. a 

Hamža Pa~i se nechtěli smířit s nebývalým posílením vlivu Ruska v Polsku a se 

obavali, že Kateřina II. se hodlá Polska zmocnit. A proto každý ruský zásah 

v Rzeczpospolitě jen dále zvyšoval rusko-turecké napětí, které propuklo roku 1768 

v otevřený konflikt. Dne 22. září pak vypověděla Porta Rusku válku pro udržování 

vojska v Polsku a míchání se do volby krále i vlády té země. 181 Zároveň jmenován 

byl roku 1763 vyhnaný Krym Girej,182 veliký přítel Poláků a nepřítel Rusů, 

chánem krymským a rozkázáno mu, aby se připravoval k boji. 

Začátek války na podzim v 1768 zastihl carskou vládu téměř nepřipravenou. 

Dávný záměr Ruska, ovládnout Černé moře, sice nutně směřoval ke střetnutí, 

avšak počítali s tím později. Pro válku s Tureckém bylo totiž třeba nejen postavit 

velkou pozemní armádu, ale připravit i loďstvo. V roce 1768 neměla carská vláda 

po ruce ani jedno, ani druhé. 183 "Udržení pořádku " v Polsku poutalo značné 

vojenské síly a o stavu jediné tehdejší ruské flotily-baltické-se carevna přesvědčila 

roku 1765 sama, když se přímo při přehlídce konané na její počest dvě z lodí 

potopily. Carevna shrnula svůj dojem z inspekce baltické flotily dosti pochmurně: 

"Je třeba přiznat, že lodě se podobaly těm, které každoročně vyplouvají 

z Holandska na lov sledů, a ne vojenskému lod'stvu. ,,184 Po těchto přípravách 

k válce Kateřina II. si jenom doufala v "boží zázrak". A však ruská pěší armáda 

byla znatelně lepší než loďstvo. Navíc Turecko usnadnilo carské vládě obtížnou 

situaci, v niž se na počátku války ocitla, neboť vyhlásilo sice Rusku válku, ale 

179 Mustafa III. (1717-1773) - syn Ahmeda III., se snažil vzkřísit Osmanskou říši z úpadku. SOLOVJOV, 

S. M., Istorija Rossii s drevnejšich vremjon, XXVI, S.Peterburg, 1859, s. 254. 

180 KAPLAN, c. d., s. 104. 

181 SACHAROV, c.d., s. 153. 

182 SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii, T. XXVI, s. 354. 

183 MADARIAGA, c. d., s. 85. 

184 Tamtéž, s. 86. 
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v letech 1768-1769 se omezilo jen na vpády krymských Tatarů do jižních oblastí 

Ukrajiny. 

2. Reakce Pruska a Rakouska na rusko-turecky konflikt 

Ve východní Evropě vznikla tak velká krize, která mohla se přeměnit do 

celoevropského konfliktu. Řešení této krize a snaha zachovat mír přišlo pravě od 

cizích mocností, hlavně od Pruska a Rakouska, kteří s pomoci a na úkor Polska 

viděly východ ze situace.185 V politických kruzích Rakouska a Pruska té doby 

převládlo přesvědčení, že Polsko, které je příliš veliké a jemuž lze vládnout jen 

s obrovskými obtížemi, tentokrát nevyvázne bez územních ztrát. 186 Hlavní roli 

v tom procesu odehrála bez pochyby politika habsburského a hohenzollernského 

domu. 

Obě mocnosti orientovaly se od samého začátku na to, že využiji krizi 

v Polsku a rusko-turecký konflikt ve svůj prospěch. Rakousko vidělo v té situaci 

především šanci na odškodnění po ztrátě Slezska, kromě toho chtělo vyrovnat 

politickou rovnováhu sil z Pruskem a zvětšit svůj vliv v Polsku, který ztratilo po 

roce 1764. Vídeň chtěla snížit rusko-pruskou spolupráci a dlouhodobě, v závislostí 

od prodlužováni krizi - využit šance na posílení svého vlivu v středovýchodní 

Evropě. 187 V této etapě nevěděl ještě habsburský dvůr, jak by měl realizovat té 

cíle. 

Tímto se lišila politika rakouská od pruské. Pro braniborský dům bylo jasně 

od začátku, že státní zájmy mohou být realizované jenom na úkor Polska. V těžké 

situaci po Sedmileté válce Fridrich II na začátku odložil své expanzivní plány, ale 

úplně na ně nikdy nerezignoval. Získání Královských Prus a biskupství Varmie 

bylo stalým a hlavním cílem v jeho plánech "zaokrouhlení" (Arrondierung) 

hohenzollerských držav. Dokumentuje to "testament politický" krále od roku 

1768, ve kterém napsal že ruský tlak mohl vést k rakousko-pruskému sblížení a 

185 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., 107. 

186 CEGIELSKI, T., Rzesza Niemiecka a pierwszy rozbiór Polski, Warszawa 1979, s. 44. 
187 ' TAPIE, c. d., s. 287. 
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tím i vytvoření příznivých podmínkách pro realizaci pruských dobyvačných 

plánů. 188 Právě taková možnost se vyskytla událostmi roku 1768. Prusům šlo ted' 

jenom o to, aby pro vlastní cíle využili rozkolísaný stav Ruska nebo snahy 

Rakouska pro zvětšení svých držav. Fridrich II. v rozhovoru s hrabětem J acobom 

Nugentem, velvyslancem Marie Terezie v Berlině, dal nepřímo na vědomi svůj 

souhlas s představou územních zrněn ve prospěch Rakouska. 189 Mohlo jít 

například o zaokrouhlení rakouských hranic v Bavorsku či v Itálii, ba dokonce i o 

případné opětovné získání Alsaska nebo Lotrinska. Nugent opáčil, že král by měl 

snad mnohem spíše myslit na to, jak jednoho dne ovládnout polská území aby do 

hranic Pruska zahrnula Toruň, Poznaň a Hlohov. 190 

3. Plány dělení Polska 

Plány na dělení Polska vznikly i byly diskutované ve Vidní a Postupimi 

praktický od začátku, ale důkladnější a detailnější vznikly až na přelomu let 

1768/1769. Rakouský kancléř Kounic předložil v prosinci projekt spojenectví z 

Pruskem a s Osmanskou říší, cílem kterého bylo výměna území. Král pruský 

musel vrátit Slezsko Rakousku a zříci se spojenectví s Ruskem, jako 

rekompenzace mělo Rakousko pomoci Prusku dobýt území na úkor Polska 

v Královských Prusech a Kuronsku. 191 Se svými návrhy přispěchali i Francouzi: 

podle hraběte Choiseula mělo Rakousko zřídit svůj protektorát nad polskými 

oblastmi přilehajícími k jeho hranicím.192 Ze strany Pruska vznikl tzv. "Lynaruv 

plán" v únoru 1769. Velvyslanec pruský v Petrohradě měl rozšířit zprávy o 

navrženém plánu hraběte Rochuse Lynara, podle kterého doporučoval Rusku vejít 

188ROSTWOROWSKI, E., Podbój Sl,!:ska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, T. LXIII, 1972, s. 393. 

189 KAPLAN, c. d., s. 116. 

190 CEGIELSKI, K1\DZIELA, c. d., 117. 

191 BEER, c. d., s. 293. 

192 KONOPCZYNSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk II wobec rozkladu przyrnierza 

fraccusko-austriackiego, w: Roczniki Historyczne 18 (1949), s. 193. 
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do proti turecké koalice vedle Rakouska a Pruska a také odškodnit sebe a spojence 

za výdaje na válku územím v Polsku.193 

Na začátku tyto plány dokonce i jejich autorům připadaly hodně 

"chimérické" nebo-li nereální. Ani Vídeň ani Postupim se prozatím nemohly 

rozhodnout angažmá v takovéto politice. 

Například Marie Terezie se vždycky usilovně opírala o dva základní 

principy. První z nich spočíval v rozhodnutí nečinit nic, co by mohlo uškodit 

spojenectví s Francii. Nikoliv snad proto, že by Francii tolik milovala, nýbrž aby 

dostála danému slovu. A koneckonců ještě z jednoho důvodu: nedůvěřovala totiž 

pruskému králi ani jeho diplomatům. Druhý princip jí velel být na pozoru, aby ji 

mírová iniciativa nezavlekla do války bud' s Ruskem, pokud by podpořila Turky, 

anebo naopak s Osmanskou říši, pokud by ji k tomu z různých příčin přiměla 

Kateřina 11.194 

Avšak první krok, který předem rozhodl o dělení Polska, udělalo právě 

Rakousko. 195 Už od roku 1769 se vlekla jedna dosti ožehavá záležitost v polsko

uherském pohraničí. Ve snaze předejít podobným incidentům, jaké se odehrály na 

polsko-tureckém pomezí, se kancléř Kounic a císař Josef II. rozhodli vyznačit 

průběh hranice pomoci hraničních sloupů, a o zejména v těch místech, kde nebyla 

jasně vymezena tokem řek. Tyto sloupy nesly vždy znak s císařským orlem a 

navíc, což nebylo zcela bez významu, na zvláštní žádost uherské kanceláře také 

erb svatoštěpánského království. Mezitím se polský král Stanislav II. August 

obrátil na císařovnu s žádostí, aby vyslala své jednotky do třinácti měst spišského 

komitátu v uherském pohraničí, kde stoupenci Barské konfederace vyvolávali 

neklid a nepokoje. Celá věc však měla háček. Pokud by se totiž této žádosti vyšlo 

vstříc, znamenalo by to postavit se za jednu ze stran bojujících v polské vnitřní 

válce. 196 Kancléř Kounic považoval za výhodnější raději poukázat na skutečnost, 

193 ROSTWOROWSKI, E., Podbój Slllska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, w: Przegla,d 

Historyczny, T. LXIII, 1972, s. 397-398. 

194 KONOPCZYNSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk II wobec rozkladu przyrnierza 

fraccusko-austriackiego, w: Roczniki Historyczne 18 (1949), s. 194. 

195 Tamtéž, s. 194. 

196 CEGIELSKI, K1\DZIELA, c. d., 137. 
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že tato část Spíše, třebaže byla v polském držení, byla vlastně roku 1412 smlouvou 

uzavřenou ve Staré :Cubovní dána Polsku pouze do zástavy a z právního hlediska 

tak vlastně stále zůstávala součástí Uherského království. Bylo tudíž správné 

zahrnout "spišskou zástavu" a zmíněných třináct měst do oblastí vymezené znaky 

s císařským orlem. Fridrich II. na začátku nepřikládal tomuto činu váhu. Pod tímto 

heslem a po ohlášení svého příchylného a neutrálního postoje vůči polským 

konfederátům obsadily císařské jednotky SpíŠ.197 

Tento čin avizoval směr budoucího dělení Polska mocnostmi, i když v této 

době ještě nemohli předvídat další vývoj polské a východní krize. Prozatím se jen 

spekulovalo, kdo bude vítězem na polských válečných polích a na frontě rusko

turecké. Také bylo obtížně předvídat reakci Velké Británie a Francie. Nejasné bylo 

také to, zda Prusko a Rakousko mohou najít kompromis a využít krizový stav na 

východě. 

3. Setkání Fridricha II. a Josefa II. v letech 1769-1770 

První rok krize (1769) skončil bez větších vojenských události, které by 

ukázaly skutečný poměr sil. Příslušně se vyvíjela diplomacie, která opatrně 

sondovala na všech královských dvorech. Setkání císaře rakouského Josefa II. 

z pruským králem Fridrichem II. v Nise ve Slezsku 25. srpna 1769 výrazně 

ukázalo, že stouplo mezinárodní napětí a teď nelze úplně vyloučit dramatické 

proměny v uspořádání sil celé Evropy.198 Poněvadž se tehdy měla habsburská 

říše dobré vztahy s Osmanskou říši, nepřála si nic jiného než návrat k míru. Císař 

Josef II., neoficiální jméno hrabě z Falkensteinu,199 rozhodl osobně prozkoumat, 

197 KAPLAN, c. d., s. 146. 

198 ROSTWOROWSKI, E., Podbo',i S'l"ska P . b" Plk' P 1 d J 't przez rusy a pIerwszy roz lOr o s 1, w: rzeg Cl! 

Historyczny, T. LXIII, 1972, s. 399. 

199 Císař Josef II. při neoficiálních návštěvách u cizích dvoru používal jméno hraběte z Falkensteinu. Tak 

se jmenovala drobná lotrinská država v Rýnské Falci, poblíž Kaiserlauternu, která patřila Habsburkům. 

Pozdějí císař i nadále užíval při svých četných cestách napřič Evropou této jméno, které se potom 

proslavilo a nebylo žadným tajemstvím pro tehdejší evropské politiky, kdo je hrabě z Falkensteinu. 

TAPIÉ, c. d., s. 231. 
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jak se však v této situaci zachová Prusko. Vždyť spojenecká smlouva s Ruskem 

zavazovala pruského krále poskytnout příslušnou pomoc Rusku. Na jednání 

s pruským králem doprovázeli císaře maršálové Laudon a Lacy, 200 pruského krále 

jeho bratr princ Jindřich201 a velký počet vysokých důstojníků z obou stran. Po 

několikadenních lichotkách z obou stran, oba panovníci spolu probrali všechny 

evropské záležitosti, přičemž král Fridrich II., který své hosty nepřestával 

ujišťovat, že on dává přednost míru, důrazně poukazoval na ruskou vojenskou sílu 

a na ctižádostivé a neochvějné ambice ruské carevny Kateřiny II. Nakonec ale 

vysvětlil svou novou představu o velkých výhodách trvalého spojenectví pruského 

a rakouského domu, což by nahradilo starou rivalitu: "Jsme němci, co nám záleží 

na tom, jestli se Angličané a Francouzi perou v Kanadě nebo na amerických 

ostrovech? [ ... ] Čí zda si Rusové a Turci vjedou do vlasu? Pokud si my dva, 

rakouský dům a já, budeme dobře rozumět, nemusí se Německo příliš obávat 

válečných nepokojů. ,,202 A však narazil na nepochopení a chladnou zdrženlivost. 

Shodli se pouze na tom, že je třeba co nejrychleji ukončit ruskou-tureckou válku a 

uklidnit Polsko. 

Rusko zneklidnilo toto setkání, protože Kateřina II. se obávala, že by mohlo 

dočasně vzniknout spojenectví prusko-rakouské. A proto navrhovala obnovení 

spojenectví mezi Ruskem a Pruskem. Fridrich II. po chladné odpovědi císaře přijal 

tuto nabídku a 23. října 1769 podepsali obě mocnosti v Petrohradě spojeneckou 

smlouvu. 203 Rusko schválilo svému partnerovi garanci hohenzollemských 

dědických nároků na Ansbach i Bayreuth a tajné usnesení, že případné zrušení 

švédské ústavy z roku 1720 bude považováno za casus foederis, a pruské jednotky 

200 Laudon Gideon Ernst (1717-1790) svobodný pan a hrabě Lacy Franz Moritz (1725-1801) jsou 

rakouští vojevůdci, kteří zvítězili v mnoha důležitých bitvách Sedmileté války. STELLNER, F., Sedmiletá 

válka, s. 231-247. 

201 ROSTWOROWSKI, E., Podbój ~a'lska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, w: Przegl'ld 

Historyczny, T. LXIII, 1972, s.400-401. 

202 KAPLAN, c. d., s. 116. 

203 CEGIELSKI, K1\DZIELA, c. d., s. 111. 
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zaútočí na švédské Pomořany.204 Také pokusil se Fridrich II. s ruským dvorem 

vyjednat řešení polské otázky, případné možné rozdělenÍ. 

Až dosud totiž, přes všechno, co oba dvory podepsaly, rozdělení Polska 

smluveno nebylo. Kateřina nemyslela totiž na žádné dělení Polska, nýbrž chtěla je 

zabrat sama celé, kdežto Fridrich II. ještě netroufal si vystoupit s návrhem na 

dělení přímo, nýbrž nařídil svému vyslanci v Petrohradě hraběti Solmsovi, aby se 

o té věci v rozmluvě s Paninem jen tak mimochodem zmínil, jakoby to byl projekt 

známého diplomata hraběte Lynara.205 Obsahem projektu bylo, aby Rakousko za 

pomoc poskytnutou proti Turecku obdrželo Lvova okolí. Prusko polské Prusy, 

Varmii a panství nad Gdaňskem, Rusko pak libovolný kus polské "republiky". Při 

tom šlo především Fridrichovi II. nejen o zvětšení vlastního území na úkor Polska, 

nýbrž také o to, aby se Rakousko s Ruskem válečně nestřetlo, protože v tomto 

případě byl by on býval dle smlouvy vázán zúčastnit se války po boku Ruska.206 

K tomu však pro nesmírném vyčerpání Pruska po Sedmileté válce neměl král ani 

nejmenší chuť. Avšak po odmítavé odpovědi carevny i nadálé visela hrozba války 

a proto musel jednat s Rakouskem dále. Dočasná rovnováha však dlouho 

nevydržela. 

Obrat v evropské diplomacii nastává v roce 1770, kdy Rusko dosáhlo 

překvapujících a nečekaných vítězství na souši i na moři nad Osmanskou říši. 

V Evropě se tehdy vtipkovalo, že rusko-turecká válka je válkou "jednookého se 

slepým,,.207 Avšak po nerozhodném začátku války byl v září roce 1769 jmenován 

velitelem jižní armády zkušený polní maršál Pjotr Alexandrovič Rumjancev,208 

kterému dali všechny nejlepší síly tehdejší ruské armády (mezi mladými generály 

byl například Alexandr Suvorov). Rusové vpadli do Moldavska, aby zabránili 

případnému spojení nespokojených Poláků s Turků, a obsadily důležitou pevnost 

204 Tamtéž, s. 113. 

205 ROSTWOROWSKI, E., Podbój Sl'lska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, w: Przegl'ld 

Historyczny, T. LXIII, 1972, s.400-402. 

206 Tamtéž, s. 403. 

207 Hlavně tu větu řekl Fridrich II. MULLER, G. M., c. d., s. 66. 

208 Pjotr Alexandrovič Rumjancev(1725-1796) - ruský polní maršál. Bojoval v Sedmileté válce (hrdina 

dobytí Kolbergu 1761) a v rusko-turecké válce. SOLOVJOV, S. M., Istorija Rossii, s. 401. 
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Chotin na Dněstru (západní Ukrajina). V říjnu 1769 ruské jednotky dobyly 

Bukurešť a do konce roku obsadili obě podunajská knížectví, Moldavii a 

Valašsko. Válečná flotila pak navíc pod velením admirála Alexeje Orlova209 

vyrazila na dlouhou plavbu kolem Evropy, z Baltského moře přes Gibraltar do 

Středozemního moře. V červnu 1770 pronikla do Česmenského průlivu, zaútočila 

na turecké loďstvo operující v Egejském moři, zapálila ho a jeho zbytky přinutila 

k urychlenému opuštění bojiště. Za této situace se Turecko obrátilo na Rakousko 

s žádostí o zprostředkování. 

Skutečnost, že pro Rusko se otevřela cesta do možných větších územních 

zisku, způsobil okamžitou reakci jiných mocnosti. Rakousko začalo 

demonstrativně mobilizovat svoje válečné síly, zároveň žádalo Rusko, aby 

zavázalo se, že budoucí jeho územní zisky nebudou na úkor Turecka a veřejné 

oznámilo, že ruské obsazení ústí Dunaje bude považovat za zamínku k válce?lO 

Fridrich II. se na ruské straně nabídl za prostředm1ca a navrhl, aby Rakousko 

převzalo roli prostředníka na turecké straně. Marie Terezie se váhala a reagovala 

velmi zdrženlivě, Josef II. i kancléř Kounic naopak, společně si přáli, aby se 

Prusko v této záležitostí spojilo s Rakouskem a využilo svého vlivu 

v Petrohradě.211 

Situace se ještě stala napínavější, když v červenci 1770 Rakousko prohlásilo, 

že v okamžiku postoupení "spišské zástavy" zahrnovala tato část Spiše více než 

oněch třináct měst a že k ní původně patřily i jižní částí tří polských hetmanství 

(staroství) Nowy S'lcz (Sonč), Nowy Targ a Czorsztyn (Čorštyn). Marie Terezie 

tedy vydala hraběti Lacymu rozkaz, aby vojsko přemístilo císařské orly až tam. 

Polský král Stanislav II. napsal v červenci list , kde proti tomu protestoval. Kníže 

Kounic mu však odpověděl, že v případě oněch třinácti měst jsou habsburské 

nároky nepopiratelné, v případě dalšího území je pak třeba vyčkat podrobnějšího 

209 Orlov Alexej Grigorjevič (1737-1808) - bratr Grigorije Orlova (1734-1783), favorita Kateřiny II. 

v šedesátých a začátku sedmdesátých letech. Alexej Orlov je hlavní aktér ruského palácového převratu 

v roce 1762, kde pomohl Kateřině II. získat carský trůn. Stal se významným admirálem v rusko-turecké 

válce. MADARIAGA, c. d., s. 185. 

210 WÓJCIK, Z., Historia dyplomacji Polskiej, T.II, Warszawa 1982, s. 518. 

211 BEER, c. d., s. 447. 
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prozkoumaní archivů. Ale do té doby na něm rakouská vojska prozatím zůstanou. 

Vídeň však v každém případě hodlá tento konflikt urovnat právní cestou, tedy 

uzavřením dohody s polským králem, jenž jak to umožní obnovení všeobecného 

míru?12 Za tímto ukvapeným rozhodnutím stáli s velkou pravděpodobností 

především Josef II., který se zřejmě nechal ovlivnit uherskou kanceláří, a maršál 

Lacy, jenž tehdy předsedal Dvorské válečné radě.213 Avšak Rakušané prohlásili, že 

sporné oblastí vyklidí dobrovolně a v míru, stáhnou-li se z Polska také ruské 

jednotky. 

Fridrich II. po příkladu Rakouska nařídil také obsadit část Varmie a sice pod 

záminkou kordonu proti moru, které se prý šířilo z Turecka, avšak ve skutečnosti 

ve Velkopolsku v té době ještě nebylo. Teď se v Polsku nacházely tři velké 

armády cizích států, které už bylo praktický nemožné odtud vytlačit. 

V září 1770 setkali se podruhé Jozef II. a Fridrichh II., tentokrát byl 

hostitelem císař, jenž pozval Fridricha II. na rakouské vojenské manévry 

probíhající v Novém městě na Moravě. Spolu se Josefem II. přijel také Kounic, 

který i vedl většinou jednání s Fridrichem II. Hlavním důvodem k setkání bylo 

prodiskutovat narůstající moc Ruska a chaos v Polsku. Obě strany se shodly na 

tom, že ruské zisky na Balkáně by znamenaly ohrožení evropské rovnováhy sil. 

Řešení této situace nabídl Kounic ve svém memorandu: "Jedinou účinnou 

zbraní proti rostoucímu vlivu Ruska, které hrozí porobit celou Evropu, je 

spolupráce Rakouska s Pruskem v otázce zprostředkování míru v rusko-turecké 

válce. ,,214 Fridrich souhlasil být prostředníkem mezi Ruskem, Rakouskem a 

Tureckem. Po té ve svém diplomatickém zprostředkování u ruské carevny počínal 

natolik energický, že carevna odpovídala sice vyhýbavě, současně se však tázala, 

zda by Velká Británie a Francie mohly zůstat stranou mírového urovnání. Při této 

příležitosti připomněl Fridrich II. carevně opět polskou otázku: pokud se carevna 

212 ROSTWOROWSKI, E., Podbój Sl&.ska przez Prusy a pierwszy rozbiór Polski, w: Przegl&.d 

Historyczny, T. LXIII, 1972, s. 403. 

213 KAPLAN, c. d., s. 121; CEGIELSKI, K1\DZIELA, c. d., s. 114. 

214 STELLNER, F., Fridrich Veliký, s. 405. 
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spokojí s ústupky konfederátů ve vztahu k disidentům, on sám spolu s rakouskými 

panovníky u konfederátů zakročí ve prospěch míru. 215 

Skutečnost, že Rakousko a Prusko se snažily domluvit se na ofenzivních 

plánech, se stala zřetelnější, avšak diplomatické prostředkování uvázlo ve slepé 

uličce, kvůli neústupností Ruska. Kateřina II. po velkých vítězstvích odmítla 

rakousko-pruské zprostředkování, ale obávají se možného spojenectví Turecka 

s Rakouském, nakonec sdělila sultánovi Mustafi III. své mírové požadavky: 

odstoupení Azova a ústí Dunaje, nezávislost Krymu, předaní Moldavska a 

Valašska pod ruskou kontrolu a svobodné Černé moře pro lodní a obchodní 

dopravu.2l6 

Takové to požadavky zděsily habsburský dvůr, který nemohl dopustit aby 

podunajská knížectví byly v rukou Ruska, a za těchto okolnosti začali vyjednávat 

s Tureckem o případné pomoci a vstupu Rakouska do války. A v červenci 1771 

uzavřel rakousky vyslanec Thugut s Osmanskou říši dohodu o spojenectví.2l7 

4. Princ Jindřich 

Fridrich II., který si nemohl dovolit válku, protože by jako spojenec musel 

bojovat proti Rakousku na straně Ruska, což nechtěl, začal hledat lepší cestu na 

řešení tohoto problému. A tím řešením bylo Polsko. Pruský král dospěl 

k přesvědčení, že všechny tři středovýchodní evropské velmoci by mohly získat 

215 CEGIELSKI, KA,DZIELA, c. d., s. 118. 
216 v v 

CECULIN, c. d., s. 92. 

217 Svobodný pán von Thugut, rakouský vyslanec v Turecku, vedl jednání v Cařihradě. Jeho 

prostřednictvím kancléř Kounic a především pak císař Josef II. Vysoké portě nabízeli, že budou 

intervenovat u Ruska v její prospěch a že se pokusí dosáhnout přijatelnějších mírových podmínek. Pokud 

to nepůjde, bude Rakousko připraveno vyhlásit Rusku válku, nejprve mu ale Turecko poskytnout určité 

prostředky a musí počítat s územními ústupky - Srbsko a Valašsko anebo Moldavsko a Valašsko. Dne 6. 

července 1771 byla uzavřená tajná dohoda. TAPIÉ, c. d., s.347, 
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kompenzace v Polsku, což by bylo nejlepším řešením a zabránilo by to válku. 

Impuls k takovému řešení situace poskytl Fridrichu II. jeho bratr Jindřich.218 

Princ Jindřich již delší dobu naléhal a přesvědčoval svého bratra pro větší 

územní zisky, které Prusko může získat z dnešní krize v Polsku a díky 

zaneprázdněnosti Ruska ve válce s Tureckem. Ale Fridrich II. mu nevěřil, a říkal, 

že je příliš starý na takové to podniky a že kvůli nějakému biskupství (V armie) , 

nechce riskovat novou celoevropskou válkou.219 

Fridrich po obnoveném alianci s Ruskem (1769), poslal svého bratra v roce 

1770 do Švédska, aby ten důvěrně informoval svoji sestru Louisu Ulriku o obsahu 

tajné rusko-pruské smlouvy. Ale ještě před odjezdem požádal Jindřich pozvání do 

Ruska. Carevna mu vyhověla (chtěla se osobně dozvědět proč Jindřich jede do 

Švédska, a co tím její "milovaný" pruský bratr zamýšlí). Král ho oficiálně pověřil, 

aby na jejím dvoře podpořil ukončení války s Tureckem, a neoficiálně, aby se 

snažil ovlivnit Kateřinu na zmírnění její politiky vůči Polsku a Rusko musí 

přijmout pruské zprostředkování v rusko-turecké válce.22o Dne 12. října dorazil 

princ do Petrohradu. Po slavnostních večeřích a bálech na jeho počest, které se 

konaly nepřetržitě, hovořil v lednu 1771 s carevnou Kateřinou II. a o svém setkání 

vylíčil v dopise bratrovi: "Řekla mi žertovně, že Rakušané obsadili dva okresy 

v Polsku a poslali své jednotky na novou hranici. Dodala: ,Proč vlastně všichni 

nedělají totéž?'" Princ odpověděl, že jeho bratr sice zřídil kvůli morů sanitární 

kordón mezi Polským a Východním Pruskem, ale území neokupoval. "Tak proč je 

neobsadí?" zeptala se carevna se smíchem. ,.221 Později hrabě Černyšev se přiblížil 

k Jindřichovi a řekl: "Ale proč si neokupujete biskupství Varmie? To je přece 

spravedlivé, aby každý něco měl. ,,222 Jindřich sice nepodepsal v Petrohradě 

218 Jindřich (1726-1802) - pruský princ, bratr Fridricha II., sídlil v Rheinsbergu a se oženil s Vilemínou 

Hesensko-Kasselskou. Byl hojně podobný svému bratrovi - stejné nadaný a ambiciózní. STELLNER, F., 

Fridrich Veliký, s. 259-260. 

219 KAPLAN, c. d., s. 138. 

220 CEGIELSKI, c. d., s. 52. 

221 BEER, c. d., s. 154. 

222 KAPLAN, c. d., s. 139. 
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žádnou smlouvu, ale po jeho aktivitě stal se plán o dělení Polska již předmětem 

vážného vyjednávání. 

Paralelně ve stejné době v prosinci 1770 Vídeň ohlásila formální začlenění 

("navrácení") Spiše do Uherského království,223 čím dala na jívo, že kompromisní 

řešení aktuálního konfliktu by mohlo být nalezeno na úkor Polska. A tím už cesta 

na rozdělení Polska byla nevyhnutelná. Na přelomu let 1770-1771 bylo zřejmé, že 

Prusko a Rakousko chtějí se zřetelněji prosadit při rozřešení krize v Polsku a 

ovlivňovat rusko-turecké vztahy. 

5. Podepsaní dohod o prvním dělení Polska 

V Rusku zatím probíhaly různé dvorské intriky a spiknutí proti hraběti 

Paninovi a jeho zahraniční politice. Nikita Panin se pořad bránil a nechtěl dopustit, 

abych došlo k rozdělení Polska, a tím i k selhání jeho "severmno systému. ,,224 

Avšak klika kolem favorita carevny Grigorije Orlova a Zachara Černyšova, 

přesvědčila Kateřinu, že musejí ustoupit od dřívější politiky vůči Polsku. Kromě 

toho ještě neskončila válka s Tureckem, a Rakousko ze dne na den může se 

přijednat do války na straně Turecka. Pevnou rolí odehrála také skutečnost, že 

dokonce ve druhém roce intervenční války proti Barské konfederaci v Polsku 

neexistovala žádna vyhlídka na volenské nebo politické řešení tohoto konfliktu. 

Když generál Suvorov zasadil konfederaci smrtelný úder v květnu 1771, ale Poláci 

přešli na partyzánskou válku. K tornu ještě bývalá ruská strana Czartoryských a 

král Poniatowski drželi neutralitu, doufajíce ve zrněnu rovnováhy sil v neprospěch 

Ruska. Nechtěli také uzavírat předčasné kompromisy z Petrohradem, protože ve 

stejné době probíhaly diplomatická jednání Velké Británie o zajištění smírného 

řešení v Polsku.225 Kateřina II. dospěla k závěru, že Polsko sama neudrží a musí 

se "podělit".226 Poslední zábrany padly poté, co se Barská konfederace pokusila 

223 CEGIELSKI, K1\DZIELA, c. d., s. 78. 
224 v 

GA VRJUSKIN, c. d., s. 85. 

225 ANDERSON, M. S., Great Britain and the Russo-Turkish war of 1768-1774, in: The English 

Historical Review, 69, 1954, s. 39-85. 

226 KAPLAN, c. d., s. 123. 
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v listopadu 1771 unést Stanislava Poniatowskiého. Útok na královu osobu 

posloužil jako nejlepší důkaz anarchie v Polsku. Kateřina II. vyslovila definitivní 

souhlas s dělením Polska v květnu 1772. 

Fridrich II. přesvědčoval Kateřinu II., aby se Rusko vzdálo svých 

dalekosáhlých plánu na Balkáně a varoval je před možným spojením Rakouska 

s Francie a polskými konfederáty a vyzýval k ústupnosti.227 Prusko bylo sice 

připraveno vzít "díl" zasloužené kořistí - avšak Vídeň jako by nechtěla o dělení 

Polska slyšet. 

Marie Terezie 1 přes hlubokou nedůvěru vůči pruskému králi, by ráda 

Fridricha II. získala pro rozumné urovnání. Úvahám o dělení Polska se císařovna 

zprvu vzpírala, neboť tento krok považovala za velice nemorální. Nicméně 

v prvních týdnech roku 1772 již věděla, že Rusko a Prusko právě dojednávají 

smlouvu o dělení polského území. Nyní se Marie Terezie nejvíce ze všeho 

obávala, aby se obě velmoci v případě jejího odmítnutí nedohodly za jejími zády. 

A sice na jedné straně s polským králem i sněmem, kteří by neměli dost sil 

k odporu a souhlasili by s odstoupením polského území, na straně druhé ale i 

s tureckým sultánem, jenž by pak ztratil část svého území ve prospěch carevny. 

Pro blaho monarchie se tedy habsburská císařovna, po přemlouvání ze strany 

Josefa II. a Kounice, musela přistoupit k jednání a připojit se tak k nemorálnímu 

činu. Zůstala jí však ještě jedna možnost.228 

Kancléř Kounic totiž hodlal Fridrichovi II. předložit jinou variantu: 

Rakousko sice raději žádné polské kraje přímo nezískalo, ale v kompenzaci za 

očekávané územní zisky, jichž hodlá nabýt Prusko, by Habsburkům mohlo být 

nabídnuto vrácení kladského hrabství a částí Slezska. Když v únoru 1772 obdržel 

Fridrich II. návrhy Vídně od rakouského velvyslance Gilberta van Swietena229
, 

227 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., s. 97-102. 

228 KONOPCZYNSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk II wobec rozkladu przymierza 

fraccusko-austriackiego, w: Roczniki Historyczne 18 (1949), s. 197. 

229 Gilbert van Swieten - rakouský diplomat, syn proslulého osobního lekáře Marie Terezie. 

ROSTWOROWSKI, E., Na drodze do pierwszego rozbioru. Fryderyk 11. .. , s. 403. 
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zlostně vybuchl: "Jakže? Cože? Já mám dnu v nohou. Copak ji mám v hlavě, že 

mi navrhují něco takového? Běží o Polsko a ne o mé země.,,230 

Fridrich II. se po této provokaci aktivně zapojil do vyjednávání s Ruskem o 

dělení Polska. Původně požadoval Královské Prusko s Gdaňskem a Toruní. S tím 

Panin nesouhlasil, upozorňoval na případnou nepříznivou reakci Velké Britanie. 

Pruský král tedy ustoupil a vzdal se obou měst. Dne 17. února 1772 podepsaly 

Rusko a Prusko dohodu o prvním dělení Polska. Pruská diplomacie slavila úspěch. 

Rakousko na to odpovědělo, že "pokud dojde k tomuto uspořádání, náleží i 

habsburskému domu odpovídající územní zisky podobné těm, které při dělení 

připadnou pruskému králi.,.231 Po dlouhých a těžkých jednáních prosadil Kounic 

na konec, že Rakousko má nárok na celé jižní Polsko. 

Na tyto požadavky odpověděl Fridrich II: "Vskutku, vy [císař Josef II. a 

kancléř Kounic] nepovrhujete stravou. Vy máte, jak pozoruji, dobrý apetit. Území, 

jež vy žádáte, je tak veliké, jak moje i ruské dOhromady.,,232 

Dne 5. srpna 1772 Konečně po jistých úpravách podepsali slavnostně 

zástupci Ruska, Rakouska a Pruska v Petrohradě smlouvu o prvním dělení Polska. 

Rusko připojilo k svému území vojvodství Polocké, Vitebské, Mstislavské, část 

Minského a zbytek polském ovládnutého Livonska (92 tisíc km2, 1,3 milionu 

obyvatel). Rakousko získalo vojvodství Krakovské na jih od Visly, část 

Sandoměřska, vojvodství Ruské, části Volyňského a podolského vojvodství (83 

tisíc km2, 2,6 milionu obyvatel). Na tomto území pak vzniklo v rámci 

habsburských držav Haličské království se sídlem ve Lvově. Prusko obsadilo 

Královské (Polské) Prusy, Varmii, vojvodství Pomořanské, Chelminsko a 

Malborsko (36 tisíc km2, 580 tisíc obyvatel). 

Na zoufalé protesty polského krále Stanislava II. Poniatowského odpověděla 

carevna manifestem,233 jímž bylo Polákům i ostatnímu světu "vysvětleno", že 

zábor podstatně části území Rzeczpospolity je dobrodiním a děje se 

v nejvlastnějším zájmu Polska: "Ruský imperátorský dvůr, přinucen ohledy na 

230 BEER, c. d., s. 63. 

231 Tamtéž, s. 66. 

232 MULLER, A., c. d., s. 79. 

233 CEGIELSKI, KADZIELA, c. d., s. 112. 
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zájmy své říše vlastními silami učinit přítrž polským nepořádkům a zuřivosti a 

zabránit zkáze státu [Polska - poz. aut.] ... uzavřel dohodu s císařským a 

královským dvorem [císař Josef II. a královna Marie Terezie - poz. aut.] a s Jeho 

Veličenstvem a králem pruským, aby jednomyslným úsilím a opatřeními dosáhli 

těchto cílů, tolik potřebných pro sousedství jejich státu. Na základě této dohody 

oznámily již tyto dvory polskému národu svůj úmysl přikročit k obnovení pořádku 

a klidu v Polsku, k podepření ústavy i svobody národa v tomto státě. V zájmu 

upevnění jeho [Polska - poz. aut.] zahraničně politické existence a dosažení 

pevnosti, tak žádoucí pro nejpřednější zájmy jeho sousedu.,,234 

Nyní bylo ještě třeba, aby král a polský sněm "dobrodiní" dílo svých sousedu 

schválily a tím mu nadáli zákonnosti a práva. Přítomnost cizích vojsk v Polsku 

zabránila šlechticům nejen možnému protestů, nýbrž i použití svobodného veta. 

Mocnosti nešetřily hrozbami a vyhrůžkami abych sehnali dostačující počet 

poslanců na příští mimořádný sněm. Kromě toho vytvořily ještě společnou 

pokladnu na úplatky, do niž každá vláda vložila 15000 dukatů?35 Dřívější ruský 

vyslanec Otto von Saldem radil vyslancům v Polsku: "Zásobte se dobře penězi, 

každý musíte mít všude mezi důležitými lidmi čtyři až šest přátel a k tomu několik 

křiklounů. Nestačí rozdělit jim peníze, musíte s nimi žít, hostit je a pít s nimi, in 

vino veritas!,,236 Dne 19. dubna 1773 byl svolán nový sněm, který se sešel ve 

Varšavě pod "ochranou" ruského, pruského a rakouského vojska. Maršálkem byl 

zvolen Adam Pininski, královský kuchmistr, který již dávno přijímal peníze od 

ruských vyslanců. Konečné po zdlouhavých a obtížných "jednáních" schválil 18. 

září polský sejm dvoustranné smlouvy a ratifikoval územní koncese ve prospěch 

záborových mocnosti. 

Tímto paktem bylo Polsko připraveno o třetinu svého území a zhruba o 

polovinu obyvatelstva. Snad citelnější než odstoupení velmi významného 

strategický, hospodářský a symbolický území, byla ztráta pro polské království 

přímého přístupu k Baltickému moři. 

234 BEER, A., c. d., s. 115. 

235 STELLNER, F., Fridrich Veliký, s. 410. 

236 Tamtéž, s. 410. 
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Závěr 

Již v roce 1772 vyvolal čin "rozchvácení" Polska velké pobouření a 

nesouhlas politiků a osvícenců západní Evropy. Především šlo o Francii, která 

byla po odvolaní ministra zahraničí Choiseula v roce 1770 zaneprázdněná 

vnitřními problémy a hledala cesty k jejich vyřešení. Zpráva o dělení Polska, 

potvrzená oficiálně v Paříži rakouským velvyslancem na počátku května 1772 

vyvolala sensaci a údiv francouzských diplomatů. Francie, která byla přesvědčena, 

že Rakousko směřuje k válce s Ruskem - přičemž mu v takovém případě nabízela 

pomoc a podporu - s velkým zděšením přijala "zradu" habsburského domu v 

podobě jeho dohody s Petrohradem a s Berlínem. I přesto, že se Francie snažila 

nepřipustit rozdělení Polska a neuznala smlouvu tři východních mocností jako 

nelegitimní, na splnění takovéto cíle však neměla ani dostatečnou silu, vůli ani 

čas. Kníže ďAiguillon, nový ministr zahraničí se snažil domluvit s Londýnem na 

společném postoji v otázce záchrany Polska. Však nepřátelství mezi oběma státy 

bylo příliš silné a plán se nepodařilo prosadit, i když britský král Jiří III. měl 

podobné záměry. 

Slabost polsko-litevského státu v 18. století zabránila tomu, že jej ostatní 

státy přestaly počítat mezi mocnosti, jediným důležitým aspektem zůstala 

geografická poloha Polska. Francie, Rakousko, Rusko, Prusko a Velká Británie 

zacházely s Polskem ve svých diplomatických intrikách jako se svým pěšákem. 

Smrt polského krále Augusta III. odhalila hluboké vnitřní a zahraniční problémy, 

které Polské království mělo už dlouho nevyřešené. Zdlouhavá a těžkopádná volba 

nového krále, nesmírně důležitá pro Poláky, přitahovala pozornost evropských 

mocností a často se sám volební proces stával předmětem souboje jednotlivých 

stranických klik v Rzeczypospolité, které nacházely podporu u evropských 

velmocí. Způsobem prosazení stranického kandidáta se stalo získání vojenské 

pomoci ze zahraničí, ta de facto rozhodovala o novém králi. Roku 1764 byl králem 

zvolen kandidát strany Czartoryských - Stanislav Poniatowski, který byl pouhou 

loutkou petrohradského dvora. Rusko, které na jedné straně slibovalo 

Czartoryským podporu reforem a posílení Polska, mělo v zásadě opačné cíle, a to 
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zanechat Polsko nereformovaným v oblasti "šlechtických svobod" a připoutat ho 

co nejpevněji k Rusku. A však tlak a nesplnitelné nároky, které Kateřina II. 

vymáhala s pomocí svých vyslanců v Polsku, postupně vyvolaly velkou politickou 

krizi a polští šlechtici se vzbouřili proti Rusku a jeho kandidátovi Poniatowskému 

(Barská konfederace, 1768). To všechno vyústilo v občanskou válku. Paralelně s 

tím propukla rusko-turecká válka, která jenom zkomplikovala situaci ve východní 

Evropě a oslabila ruské pozice v Polsku. Rusko však překvapivě začalo rychle 

vítězit nad Tureckem, což znepokojovalo Prusko a Rakousko. Oba tyto státy, 

obávající se rozšíření konfliktu do celé Evropy, nabídly svoji pomoc jako 

zprostředkovatelé v rusko-tureckém konfliktu a tlačily Petrohrad a Cařihrad na co 

nejrychlejší uzavření míru. Nejvíce se obávaly posílení Ruska na úkor Turecka a 

tím i jeho velmocenského postavení hegemona v jiho- a středovýchodní Evropě. 

Vznikla spousta plánů na vyřešení krize. Politické napětí jenom vzrostlo a 

s každým dnem se stávalo nebezpečnějším. Rakousko už bylo připraveno 

vystoupit na straně Turecka a vyhlásit Rusku válku, následkem čeho by definitivně 

vypukla celoevropská válka na základě působnosti spojeneckých smluv (Francie

Rakousko a Rusko-Prusko). Avšak optimální řešení pro všechny východní 

mocnosti nabídlo Prusko. Tím řešením bylo dělení Polska, kdy všichni mohli 

dosáhnout velkých zisky bez válečného konfliktu, čímž by se situace se uklidnila. 

Po zdlouhavých diplomatických jednáních tento tzv. Lynarův plán byl přijat a 

v březnu 1772 velmoci - Rusko, Prusko, Rakousko - podepsaly bilaterální 

smlouvy. Polsko muselo posloužit pro "blaho" Evropy a smířit se svým osudem. 

Význam prvmno dělení Polska spočíval v tom, že definitivně potvrdilo nový 

evropský systém rovnováhy sil, který se zrodil po Sedmileté válce. Tzv. "systém 

pentarchie" - vlády pěti velmoci v Evropě - Velké Británie, Francie, Ruska, 

Rakouska a Pruska. V tomto uspořádání se nejvíce prosadilo Prusko, hlavně z toho 

pohledu, že na úkor Polska pokračovalo v budování svého velmocenského 

postavení. 

Nikdy předtím v Evropě nenastala podobná situace. V Evropě vždycky 

bojovaly velmoci mezi sebou, a také s menšími a slabšími státy. Pod záminkou 

zachování rovnováhy sil a dosažení všeobecného míru rozhodovaly silné mocnosti 

66 



o osudech nezávislých států. Mám na mysli válku o španělské dědictví, války o 

rakouské dědictví, nebo osud Lotrinska, v němž se vystřídalo několik vládnoucích 

dynastií během pouhých padesáti let 18. století. 

Na jedné straně můžeme říct, že první dělení Polska bylo pokračováním 

dynastické politiky "rodinné" Evropy, kdy všichni evropští monarchové byli 

příbuzní a jenom si dělili mezi sebou to, co jím podle "božích" zákonů patřilo. 

Také proto se snažili císařové a králové získat co nejrozsáhlejší nová území. 

Na druhé straně nikdy předtím neprobíhalo dělení tak hladce, tedy bez 

válečného konfliktu, a zároveň s takovou razancí a sobectvím. Brutální čin 

rozdělení nezávislého státu, a to jen pro sobecké zájmy evropských velmocí se 

rozcházel s dřívější kulturou a politickými praktikami "staré" Evropy. Na základě 

tohoto precedentu musely také další státy a státečky počítat s tím, že se můžou 

stát obětí bezohledné politiky velmocí a žádné právo je neuchrání. Sami účastníci 

dělení - Rusko, Rakousko a Prusko - kalkulovali s tím, že pro dosaženi jejich 

státních zájmu jsou všechny prostředky povolené. Pruský král Fridrich II. psal o 

dělení Polska, že "to je první příklad dělení, který nám přinesla jako dárek sama 

historie i který byl urovnaný mírnou cestou mezi velkými mocnostmi. ,,237 

Otázkou je, jaké byly přičíny prvmno dělení Polska? Odpověď na tuto otázku 

polští a evropští historikové hledají už dvě století. Diskuze, která mezi nimi 

vznikla, o tom co více ovlivnilo dělení, zda vnitropolitický vývoj polsko

litevského státu a jeho slabost bránit vlastní území před agresorem, nebo 

velmocenská politika Ruska, Pruska a Rakouska, následkem které dělení stálo 

nevyhnutelné. 

Polsko v té době trpělo svým chronickým vnitropolitickým nepořádkem, 

slabostí královské moci a tím i úplné decentralizace, bez dostatečné početné a 

silné armády, se "šlechtickými svobodami" a magnátskou svévolností, s 

poddanskou bezprávností a náboženskou netolerantností. Ano, to jsou závažné 

příčiny, ale byly oni natolik závažné, aby se rozdělení státu stalo nevyhnutelným? 

Soudím, že nikoliv! 

237 MULLER, G, M., c. d., s. 27. 
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Na druhé straně stojí velmoci se svými zájmy o blaho státu, "věčnými" 

konflikty a rozpory, snahou rozřešit vlastní problémy na základě vzájemné pomoci 

ale i na úkor ostatních. Myšlenka dělení Polska nebyla nová. Posledních osmdesát 

let v polsko-litevském státě, v době tzv. interregna (1697,1733 a 1764) vznikla 

tato idea, ale nikdy nebyla brána vážně. Až najednou nový rusko-turecký konflikt, 

ne byl první ani poslední, přinesl neočekávané důsledky. Především Prusko a 

Rakousko toho využily ve svůj prospěch. Velmi dlouho dělení Polska kladli za 

vinu pruskému králi Fridrichu II., ale nebylo tomu úplně tak. Fridrich II. jenom 

vedl zahraniční politiku takovými prostředky, jaké v době 18. století byly 

všeobecnou normou, byl však mnohem úspěšnější než jeho "kolegové" na trůnech 

a proto vina padla především na něj. Odpovědnost nesly všechny tři velmoci, které 

vnitřní problémy Polska využily pouze jako záminku pro své ambiciózní plány. 

Rusko, které se snažilo celé Polsko udržet výlučně pro sebe v podobě protektorátu 

neuspělo a muselo se "podělit". V Rakousku, především nový mladý panovník 

císař Josef II. a kancléř Kounic, kteří nechtěli dopustit posílení Ruska a Pruska, 

proto také jednali aby byla uchována rovnováha sil. Rozhodně se o to nepřičinila 

císařovna-matka Marie Terezie, jak je to v české literatuře rozšířené. Prusko, které 

se po Sedmileté válce definitivně zařadilo mezi evropské velmoci, zatím bylo tou 

nejslabší, potřebovalo vstoupit do nových alianci a získat další území, proto se pro 

ně se cesta rozdělení Polska stala nevyhnutelnou. 

Důsledkem prvního dělení byl vznik jakéhosi dočasného spolku tři 

východních velmoci - Ruska, Rakouska a Pruska - i když si tyto státy byly ve své 

podstatě hodně znepřátelené. Na druhé straně toto jejich podivné "přátelství" 

vydrželo dlouhou dobu a přežilo i éru Napoleona a revoluční období v Evropě 

první poloviny 19. století. 
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