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Marianna Kudelová
Polsko v 18. století
Od sedmnáctého století se polská společnost ocitá ve fázi značného kulturního i společenského úpadku, mimo jiné v důsledku nedůsledné a nepevné zahraniční politiky, kterou příliš ovládal šlechtický živel. Polská diplomacie značně upadala (malá tradice diplomatických styků), z čehož plyne i omezený rozhled ve světě. Dále se stát potýkal s nedostatkem finančních prostředků a pořád trvala náboženská nesnášenlivost. Toto všechno představitelům polské politiky zaslepovalo oči a tak dlouhou dobu neprohlédli mocenský vzestup svého souseda – Pruska.
 V osmnáctém století se objevují snahy o reformu politiky, o zlepšení sociálního a náboženského zázemí. Konkrétně se na dvoře Jana Sobieského a u saských Augustů ozývají hlasy po zrušení volitelnosti krále a zásady „librum veto“, po omezení přílišného vlivu šlechty(mám na mysli omezení šlechtických privilegií a práv), dále snaha odstranit středověkou stavovskou organizaci.
Saská dynastie viděla jedinou možnost záchrany polského státu v nastolení absolutismu francouzského typu, což by v praxi znamenalo: odstranění dědičnosti trůnu, volbu krále ještě za jeho života(tzv. „vivente rege“), zrušení „librum veto“, zvýšení moci senátu( členové parlamentu byli méně vzdělaní). 
Samozřejmě, že ona plánovaná omezení se nelíbila značné části polské šlechty, Sasové tedy zákonitě museli narazit na její odpor.
Polští emigranti (Stanislav Konarski, Stanislav Poniatowski…) s reformami souhlasili a otevřeně jako spousta dalších, kteří nebyli polského původu( R. d´Argenson, D. Hume, A. Smith), situaci v zemi kritizovali. Vnitřní zápasy ve volbách, války, vnitřní destrukce Polska v ostatní Evropě vyvolávala nedůvěru a  s tím související odliv zahraničních investorů, kapitálu, apod.
Sněm z roku 1766 opět zmařil reformní snahy. Zásada librum veto byla opět potvrzena (Poláci si paradoxně neuvědomovali, že na situaci těží Prusko a Rusko).
Dokonce sám král Poniatowski anonymně vydal leták proti této zásadě: „Uwagi dobrego obywatela nad memorjałem rozsyjskim a pruskim“ ve snaze povzbudit národní sebeuvědomění.
O rok později, r.1767, se na obranu „librum veto vytváří tzv. „radomská konfederace šlechtická“ (Karel Radiziwiłłe), která prosí o pomoc ruskou Kateřinu II., konkrétně žádá o ochranu dosavadní formy vlády a šlechtických náboženských svobod.
Téhož roku polský sejm potvrdil librum veto, ale napříště zakázal šlechtě vykonávat trest smrti nad poddanými. Pod vlivem pruských, ruských a anglických vyslanců přiřkl polským disidentům (protestantům, kalvinistům, pravoslavným) rovná práva s katolíky.(Polští disidenti byli ovšem v tomto ohledu pod ochranou Pruska a Ruska již od r.1720, kdy Fridrich Vilém I. a Petr Veliký uzavřeli dohodu v Postupimi)
Díky tomuto rozhodnutí sejmu byla zaručena svoboda vyznání a byla odsouhlasena smíšená manželství, což přineslo uklidnění alespoň v otázce víry.
Proti tomuto usnesení sejmu se ale velmi brzy konstituuje „Barská konfederace“(střední a drobná polská šlechta vedena Kazimírem Pułaským, název podle Baru na Podolí), která velmi rázně protestuje proti zrovnoprávnění.
Poniatowski ztratil důvěru katolíků a vzhledem k tomu, že Polsko na tom nebylo finančně zrovna nejlépe, neměl síly na potlačení povstání. Obrátil se proto s prosbou o pomoc na Kateřinu II. s jejíž pomocí se mu podařilo vytlačit barskou konfederaci z Podolí i Ukrajiny.
Následkem čtyřletého válčení s barskými konfederáty bylo první dělení Polska.
Hlavním činitelem při dělení se stal pruský král  Fridrich, který již delší dobu chtěl spojit Braniborsko s východním Pruskem a právě nyní byla vhodná doba.
Od roku 1769 vede Fridrich jednání s Ruskem, kde se snaží vytlačit ruský vliv ze střední Evropy. Rusko se podle požadavků Pruska mělo dělit jak s Pruskem samotným, tak i s Rakouskem.
Rakousko nejdříve o Polsko nejevilo zájem a orientovalo se spíše na Západ a Jih (Německo, Itálie, Balkán), ale protože se Marie Terezie a Josef II. obávali přílišného růstu ruské moci, svolili. Vyjádřili svůj požadavek na Halič.(záminka: tradiční nároky na Červenou Rus a Podolí+ osvětimský a zátorský kraj)
Ještě před ujednáním velmocí zahájili Prusko a Rakousko válku proti polským konfederátům, přičemž zabavili třináct spišských měst.
Polsko okupováno pruskými vojsky, zabrány královské Prusy a část Velkopolska.
6.2.1772 v Petrohradě mezi Ruskem a Pruskem vzniká dohoda, (v srpnu se připojuje Rakousko) ve které se formulují závěry ospravedlňující dělení Polska s heslem ochrany vlastních států (zdůraznění „starodávných práv“).
Prusko získává severní část Velkopolska, Varmii a královské Prusy bez Gdaňska a Toruně.
Rusko obdrželo Livornsko a Bílou Rus a Rakousko zmiňovaný Halič bez Krakova.
Prusko si zabralo nejbohatší provincie o rozsahu a si 660mil2   (580.000 obyvatel).
Situace byla opravdu kritická. Poláci se nezmohli na žádný odpor a navíc 18.5.1773 a 30.9.1773 oficiálně schválili prostřednictvím svého Sejmu nové rozvržení Polska, tak, jak si je rozebrali Prusko, Rusko a Rakousko.
První dělení lze chápat jako polskou politickou a národní katastrofu. V kontextu s těmito událostmi můžeme vidět jak špatně na tom stát byl, ve srovnání s ostatními mocnostmi. Prusko už v r.1740 při rozloze 112.000km2 a počtu obyvatel 2.2 mil. mělo 80.000 mužů ve zbrani. Polsko, ačkoli bylo větší jak rozlohou, tak počtem obyvatel, mělo armádu v katastrofálním stavu a vůbec se nezmohli na odpor. 
Po roce 1772 se Poláci snaží o reformu na všech stranách. Roku 1773 sejm přijal tzv. „ kardinální práva“, která zahrnovala zásady nového polského vnitřního zřízení (záruky měla přebrat ruská Kateřina II.)
Polský trůn měl být obsazován volbou a měl být přístupný jen domácím osobnostem s výjimkou všech synů a vnuků  tehdejšího domácího krále.
Roku 1774 byl zřízen zvláštní orgán Sejmu, tzv.: „stálá rada – rada nienstajaca“, do které měly probíhat volby co dva roky (volilo se 6 ministrů, 12 senátorů, 18 poslanců)
Další reformou byla reforma školství. (S. Konarski, atd.…)
Latina přestala být vyučovacím jazykem, tím se stal jazyk polský.
Po prvním dělení státu se národ sjednotil a to jak v oblasti morální, tak i duchovní.
Státní příjmy se po reformách zvýšily (1778-1788 > 24 mil. zlatých), stejně tak se zvýšil i počet mužů v armádě ( 1792-69.000, ve srovnání s Pruskem je to pořád málo, Prusko v té době mělo armádu 3-4x silnější).
1788-1799 - Čtyřletý sněm 
Na sněmu se  měly projednávat další reformy, ale vyhrotily se spory mezi  stranou rusofilskou (Poniatowski) a stranou „ vlasteneckou“.
Vlastenecká strana se spojovala s Pruskem, snažila se vytlačit či spíše omezit ruský vliv, který byl patrný ve stálé radě. Ta neustále mařila postup sněmovních prací.
Útoky na ruské aspekty v polské politice byly dost časté.
Vlastenecká strana značně podléhala vlivu Pruska (resp. pruskému vyslanci Bruchholzovi a Lucchesinimu) a spojovala se s pruským dvorem.
Ke konci října r.1788 poslali zástupci vlastenecké strany žádost pruskému králi, aby vojensky obsadil Krakov. Padesát poslanců vzdalo Prusku hold.
R. 1789 protiruská opozice zrušila stálou radu, došlo tak k přerušení styků s Ruskem. Vlastenecká strana odevzdala Polsko do pruských rukou a uznala Fridricha Viléma za protektora Polska. 
29.3.1790 uzavřela  s Pruskem ochranný spolek, v němž si obě strany (Polsko, Prusko) zaručovaly diplomatickou a vojenskou pomoc v případě napadení ze třetí strany.
Sejm byl ovládán vlasteneckou stranou, ta se snažila o provedení reforem a bojovala s odpůrci reforem a radikály, kteří byli ve svém jednání inspirováni událostmi francouzské revoluce.
18.4.1791 získali měšťané z královských měst stejná práva jako měla šlechta. Prakticky tím padly hranice mezi měšťany a šlechtou. Vévodové a starostové si už dále nemohli nárokovat správu nad městy. Šlechtici mohli nabýt městské právo aniž by ztratili svoje šlechtictví.
3.5.1791 byla uzákoněna ústava(sestavená vlasteneckou stranou), která zaručovala:
svobodu náboženského vyznání (Římsko – katolická víra ustanovena za státní náboženství, religija narodowa)
zachování dřívějších šlechtických privilegií
potvrzení práv měšťanských
právní ochranu selské třídy (státním úřady, soudy), dohody mezi vrchností a selskou třídou nemohou být svévolně a libovolně měněny, desátky a roboty nemohou být zvyšovány
Vládní moc byla rozdělena na: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Librum veto se navždy zrušilo.
Zákonodárnou moc vykonává sněm, který se bude svolávat do Varšavy a Grodna. Králi se při hlasování senátu přiznává jeden hlas, v případě rovnosti hlasování dva.
Výkonnou moc měl zastávat král a ministři, kteří jsou králem jmenováni a kteří jsou odpovědní sněmu. Trůn se stává dědičným v  saské dynastii a za nástupce Poniatowského je určen saský kurfiřt František August a jeho děti.
Téhož roku Kateřina II. ukončila spory s Turky (mír v Jasích), aby se mohla naplno věnovat polské otázce. V polském hnutí Kateřina II. spatřovala pouhý odraz událostí pařížských. Ve svém jednání se mohla opřít o vůdce polských konzervativců S. Potockého, X. Branického a S. Rzewuského, kteří se tou dobou  odebrali do Petrohradu.
V dubnu 1792 vzniká v Petrohradu plán nové vojenské konfederace za účelem zmaření ústavy z 3.5.1791.  Pod záštitou ruských vojsk překročili výše zmínění polské hranice a na statcích S. Potockého v Targowici na Ukrajině vytvořili 14.5.1792 spolek proti nové polské ústavě - targowičtí konfederáti (vojenská pomoc Kateřiny II.)
Čtyřletý sněm počítal s pomocí Pruska, ale to ji odřeklo, tvrdilo, že polsko-pruský spolek již nemá platnost, protože ústava byla vyhlášena bez jeho souhlasu.
Namísto pomoci začalo jednat s Ruskem a Polsko zůstalo osamoceno(disponovalo pouze dvěma oddíly: a) litevským -Ludvík Wittenberský a b) ukrajinským- Josef Poniatowski)
Vůdcové vlastenecké strany emigrovali.
Targowičtí konfederáti a pruský král ovládli celé Polsko.
23.1.1793 – prusko -ruská úmluva o novém dělení Polska (Prusko získalo Gdaňsk, Toruň, Velkopolsko, Kujsovsko a část Mazovska)
Mezi tím členové vlastenecké strany v zahraničí organizovali v Sasku odboj. (Jan Potocký, Hugo Kołłataj) Vedení se ujal Tadeáš Kościuszko a 24.3.1794 vyhlásil v Krakově povstání. Poláci se snažili získat pomoc od Robspierrovy Francie ale marně. 
7.5.1794 byl vyhlášen manifest polaniecký (doplnění ustanovení čtyřletého sněmu o sedlácích, snaha zrušit robotu) ve snaze mobilizovat široké masy vesnického lidu.
Porážka polských odbojových sil pruským a ruským vojskem u Szczekocina. Rusové obsadili Vilno, Fridrich Vilém Krakov a začal obléhat Varšavu. Obléhání zdvihlo nové povstání ve Velkopolsku (generál Jindřich Dabrovský), což vedlo k ústupu Prusů od Varšavy. Nicméně další rána přišla, když byl Kościuszko byl poražen Suvorovem u Maciejowic. 
17.11.1794 Suvorov obsadil Varšavu.
1795 - třetí dělení Polska (3.1.1795 dohody Ruska a Rakouska v Petrohradě, 24.10.1795 dohody Ruska a Pruska)
Rakousko získalo: území mezi Bugem a Vislou a Pilicí a Krakov
Prusko získalo: staré Polsko, území na západ od Pilice, Visly, Bugu, Němenu a Varšavu
Rusko získalo zbytek
1795 - Stanislav August Poniatowski se v Grodně vzdal trůnu a odebral se do Petrohradu. 
S královskou hodností zmizely královské odznaky a symboly polského státu.
(Insignie měly být ukradeny na popud Fridricha Viléma II.v roce 1794 při dobývání Krakova)
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