Trojí dělení Polska, Varšavské knížectví, Kongresovka
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Polsko se v prvních desetiletích 18. stol., kdy August I. vděčí Petru Velikému za vyhnání Švédů a udržení trůnu (proti Stanislavu I. Leszczyńskému i tzv. Tarnogórské konfederaci), dostává do područí Ruska - od tehdy se datují stálé zásahy do vnitřních věcí Polska pod tlakem téměř neustále přítomné armády i rusko-pruská spolupráce na udržování Polska ve faktické anarchii (ale také domácí snahy zbavit zemi těchto problémů cestou vnitřních reforem).
• 1764 Stanislav II. August Poniatowski králem - prosadila ho Kateřina II. (†1796): její bývalý milenec, navíc nemá vlastní prostředky udržet trůn proti magnátům - takže Kateřina čeká, že na ní bude závislý a sloužit jejím zájmům. 
Stanislav August ovšem plný reformních záměrů, postrádá ale nutnou tvrdost a rozhodnost. Pouští se do reforem a do Polska přichází osvícenství . Kateřina ale má politické i vojenské prostředky Polsko řídit: proti reformním snahám stojí konzervativismus a osobní zájmy šlechty i církve + vzájemné střety magnátských frakcí, Kateřina pak využívá zejména úplatnost hodnostářů všech úřadů, složek a stupňů včetně armády (má v Polsku vytvořenou vlastní kliku), jakož i vojenské zastrašování (ruské posádky v Polsku "zůstaly" ještě od Sedmileté války), aby všechny reformy zhatila, záminkou je jí ochrana starých šlechtických práv a svobod; pokud by tyto politické prostředky nestačily a hrozila snaha vynutit si svobodné provedení reforem silou, pak by byl nutný vojenský vstup, ale tím by ohrozila rovnováhu vůči Prusku a Rakousku - proto jim raději 1773 a 1795 územní ústupky.
Reformy Stanislava Augusta - zrušení tzv. liberum veto hned 1764 překřičí šlechta, zavedení použitelného celního systému pro získání solidních státních financí vojensky zabrání Prusko, ruský vyslanec se chová jako okupační správce; s Ruskem střety "kvůli" ochraně pravoslavných v Polsku (útisk od bigotní a anarchistické polské šlechty ostatně skutečný) - Stanislav August se snaží řešit a je ochotný ve věcech práv pravoslavných Kateřině ustoupit (v naivní naději, že ona za to uzná jeho reformy), ale nemá na to ani dost moci - 1765 znovu snaha o zrušení liberum veto → 1767 zásah ruské armády a je to, šlechta opět prosadila své. Ta ovšem 1768 utváří tzv. Barskou konfederaci - povstání a válka proti ruskému nátlaku i proti reformním snahám - Kateřina útok pod záminkou udržení míru ve spřátelené zemi. Po pacifikaci Polska 1772 ústupek za to, že jí to Prusko a Rakousko bez odporu odsouhlasí, v podobě 1. dělení (Rusko, Rakousko, Prusko).
• 1780 Kateřina soudí, že anarchie je už dostatečně zajištěna - odchod ruských vojsk, ale Stanislav August znovu opatrně reformy - školství, správa, 1788 zahájen tzv. Dlouhý sejm - ten 1790 spojeneckou smlouvu s Pruskem (které na ní ale nemá faktický zájem a nebere ji vážně), ale hlavně směřuje k vytvoření ústavy a navýšení počtu armády - 3. 5. 1791 tzv. Ústava třetího května (kvalitní spis pod vlivem osvícenství) - ruská trpělivost končí, Kateřina vydává "svým" polským šlechticům příkaz k utvoření protireformní Targovické konfederace → rok bojů konfederace + Ruské armády proti vládním oddílům (Kościuszko, Józef Poniatowski) - v momentě porážky Stanislav August v obavě před detronizací a úplným ovládnutím Polska přestupuje ke konfederaci a dává příkaz ke kapitulaci. Na posledním sejmu 1793 v Grodně schváleno 2. dělení (Rusko, Prusko). Polsko už vlastně ruským protektorátem.
• 1794 znechucený Kościuszko v Krakově vyhlašuje Rusku válku a král se přidává, ovšem zavřen prakticky v domácím vězení - po vítězstvích ústup, Kościuszko u Maciejowic zajat, dobyta Varšava a král zajat a donucen abdikovat, 3. dělení (Rusko, Rakousko, Prusko), 1795 Polsko zaniká.
• Co dál? 1) Odpor proti všem okupantům - zatím možný jen ve spolupráci s nově revoluční Francií.
                2) Spojit se s jednou okupační mocností proti dvěma - Adam Czartoryski (ruský ministr zahraničí)
1) Konzervativní monarchie revolučním myšlenkám nenaslouchají - Poláci a Francie (ačkoliv na úrovni emigrant - hostitel)
1797 v Itálii vznikají polské Legie (Henryk Dąbrowski) - věří, že osvobozují Polsko, ale klamně, Francouzi je mají jen pro pomoc svým zájmům: nakonec jen strážní služba v Itálii a rozbiti v boji s černochy na Haiti; Kościuszko (v exilu v Paříži) to věděl a odmítl velení Legií
Ale přece něco: 1806 vstup Napoleona do Velkopolska ("polské tažení")- Poláci povstávají (Józef Poniatowski), ale naděje zklamány - 1807 uzavřen kompromisní Tylžský mír. Nicméně vytvořeno Varšavsko - úřady, armáda (Józef Poniatówski), solidní ústava, code napoleon (občanský zákoník) a další reformní opatření - ale jen překotně a neorganicky shora (dekretem zrušeno nevolnictví, ale sedláci nedostali půdu atp.), neúnosné výdaje na armádu; vévodou saský král August III.(trvale nepřítomen) - leč tíživá válečná daň a stálá velká frc. posádka. 1809 rozšířeno o část rakouského záboru.
2) Přes snahu Adama Czartoryského a Alexandra I. (car od 1801) o dohodu s Francií nakonec 1812 válka (sám Napoleon označil "druhé polské tažení") - Francouzi poraženi, utíkaje nechávají Poláky svému osudu. Poniatowski padl u Lipska.
Stejně jako v r. 1945 bylo i 1814-15 na Vídeňském kongresu rozhodování o Polsku ovlivněno ruskou vojenskou přítomností v Polsku - nebylo lze je donutit k návratu do předválečných hranic, zvlášť když se Napoleon vrátil z Elby - tak jim ustoupili a posunuli hranice v jejich prospěch; 1815 tedy vytvořeno Polské král., Haličské král. a Poznaňské velkovév. Dohodnuta samosprávnost záborů - hned od počátku bez potíží porušováno; s Krakovem nevěděli co, tak samostatnou republikou pod společnou správou.
• Kongresovka - zdědila část institucí Varšavska - politické reformy platné do 1831, administrativní do 1864 - volený sněm, vlastní armáda, code napoleon, správní úřady, 1815 dostává novou vlastní ústavu - na 15 let zdrojem polských aspirací na vlastní státnost (snaží se o vlastní ekonomickou či školskou politiku), přesto nedostali co podle kongresu měli. V této době vrchol pozdního polského osvícenství.
Ale Alexandr je liberál jen do jisté (své vlastní) míry a Mikuláš I. (od 1825) už jedná dle svého ústava neústava, samospráva nesamospráva (ostatně byly polské styky s děkabristy). Navíc 1830 úmysl poslat polskou armádu proti červencové revoluci ve Francii → listopadové povstání:
• Útok na místokrálovký palác Belveder, kde místokrál princ Konstantin, a žádá se dodržování ústavy - Mikuláš, rozlícen navíc útokem na bratra, odmítá vyjednávat - v lednu 1831 sejmem sesazen, předsedou prozatimní vlády Adam Czartoryski - snaží se stále zabránit přímému střetu, ale radikální kruhy (Joachim Lelewel) prosazují boj - v únoru 1831 invaze ruské armády.
Kongresovka má ještě kvalitní armádu (osabila se až vnitřními rozpory) a Mikuláš celkem nevelkými ústupky mohl dojít smíru
Na významu nabyla už i sociální otázka - porážka údajně hlavně proto, že šlechta odmítla osvobodit rolníky, a ti se na boj vykašlali - skutečně ovšem malou podporou rolnictva, jehož osvobození sejm odmítl, povstání ztratilo celonárodní rozsah
Povstání tedy poraženo, porážka Rusy užita jako příležitost a odůvodnění pro "napravení chyb" Alexandra I. - ústava zrušena, část polské armády deportována na Sibiř, část v rámci ruských vojsk převelena na Kavkaz
Povstání zároveň s červencovou revolucí ve Francii (svrhla restaurační monarchii) a secesí Belgie - Pruský, Ruský i Rakouský monarcha to berou jako povzbuzení ke společným represním opatřením proti Polákům.
• Do zahraničí, zejména do Francie, odchází s Czartoryskim v čele početná emigrace, zakládající v Paříži Demokratickou společnost, údajně první moderní evropskou politickou stranu. V emigraci také ve 30. letech naplno propuká polský romantismus, rodící se s povstaleckým duchem od 20. let.
• Polskou ideou je všepolské povstání, ale chybí koordinace mezi Poznaňskem, Haličí, Kongersovkou a exilem, takže následující události v Haliči a Poznaňsku proběhnou izolovaně:
Vyřešení otázky sedláků i v Rakousku stále naléhavěji vyžadováno, navíc Rusové do střední Evropy zavlekli epidemii cholery, takže po obou stranách Karpat ale zejména v Haliči 1846 selské povstání - zmasakrováno, Krakovsko za účast anektováno Rakouskem.
Rok 1848 - v plánech frankfurtských německých liberálů, mínících sjednotit Německo, má vzniknou Polsko jako nárazníkový stát proti Rusům, a (narozdíl od Čechů) je do Říše liberální kruhy ani nechtějí - zvlášť když car v březnu 1848 pohrozí vojenským zásahem v případě uskutečnění revolučních událostí . I samo Prusko jeví ochotu vzdát se případně Poznaňska, kde vytvořeny polské legie; také v Haliči se otevřeně mluví o vystoupení z monarchie - ale jak začíná být jasné že Rusko nezaútočí, protože Německo se sjednocovat nebude, začíná utuhovat kontrola nad Poláky - nakonec legie vojensky rozbity, Poznaňsko i Haličsko obsazeny armádami a jsme kde jsme byli. Autonomie Poznaňska zrušena. V Kongresovce na nějakou aktivitu v r. 1848 po povstání síly nejsou.
• 1855 nastupuje "car osvoboditel" Alexandr II. - v Rusku začíná období reforem
Poláci se hospodářsky a politicky emancipují - politická diferenciace: umírnění buržoazní "bílí" a radikální plebejští "rudí" → aby Rusové zabránili Polákům ve vlastní politické a reformní iniciativě, postaven do čela správy Kongresovky Alexander Wielopolski, který na jedné straně provádí reformy ve spolupráci s ruskou vládou a na druhé likviduje vlastní aktivity Poláků: bílým zruší faktický oficiální orgán Zemědělský svaz, církev zastraší od politických aktivit a když se pokusí skoncovat s rudými tím, že je začne posílat do armády (služba 25 let), ústřední výbor rudých 22. 1. 1863 vyhlašuje všeobecné lednové povstání - připojují se bílí (aby nebyli označeni za zrádce národní věci), sedláci (nařízením povstalecké vlády osvobozeni), Litevci i Bělorusové. Kongresovka už nemá žádné volené orgány a ozbrojené složky, takže v čele dokonale utajená podzemní vláda ve Varšavě s perfektní sítí pro přesun rozkazů a informací, a vedeno jako partyzánský boj. Jen díky nasazení a disciplinovanosti (vládu prakticky nikdo na vlastní oči neviděl) se proti naprosté vojenské přesile drželi 16 měsíců, poslední člen vládního kruhu Romuald Traugutt zatčen v dubnu 1864.
• Kongresovka 1865 zrušena a připojena k Rusku jako kraj Povislí, opět masové deportace na Sibiř.
Zrušení nevolnictví v Kongresovce, které povstalecká vláda přes své nařízení nemohla vzhledem ke skutečné strategické situaci fyzicky uskutečnit, provede (poté co ve většině říše už 1861) 1864 dekretem sám Alexandr - ještě větší svobody rolníkům než jinde, aby je uklidnil a rozdělil se šlechtou.
Po 1864 se Poláci více začínají věnovat mírové aktivistické práci - ekonomika, kultura atd.

V obou povstáních podpora z Poznaňska i Haliče - přechody dobrovolníků (to dokládá, že společné vědomí neupadá), sympatie i pomoc Litvy - ale společná organizovaná akce všech tří záborů logisticky nezvládnutelná.
Čas navíc hraje pro okupanty - čím déle zábory budou držet, tím více si Poláci zvyknou. Vůle k odboji ovšem Polákům zůstala 69 let (1795-1864).
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