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PŘEHLED NOVODOBÉHO POLSKÉHO 
DĚJEPISECTVí 
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Počátky novodobého polského dějepisectví. Adam 
N a r u s z e w i c z a jeh o p o k rač o vat e I é. 

Novodobé polské dějepisectví začíná jménem Adama Naru8zewicze (1733 
až 1796), jenž uveřejnil (v 1. 1780-86) v předvečer rozdělení polského státu 
monumentální šestisvazkové synthetické dílo, opřené o velmi svědomité a dů
kladné studium pramenů, pod názvem "Historja narodu polskiego", pojedná
vající o dějinách polských od přijetí ki1es ťanstvi až do volby litevského velko
knížete na polský trůn r. 1386. Dílo jest zajímavé s dvojího hlediska. Především 
tím, že je N. budoval na kritické znalosti velkého množství pramenů; materiál 
jím shromážděný za pomoci četných spolupracovníků (t. zv. teki Narusze
wicza v hnihovně kn. Czartoryských v Krakově) koná historikům ještě dnes 
dobré služby. - Dílo poutá také jiným způsobem. Neboť N. se v něm ne
spokojil s kronikářským podáním, obvyklým v polských historických pracích 
17.-18. století, a nedíval se na minulost svého národa jako na pouhou řadu 
vojenských a politických faktů, nýbrŽ š~ snažil pochopiti celý" soubor národ
ního života a dějinná fakta v jejich v,nitřní.m příčinném spojení; zčásti proto 
obrátil svou pozornost také k vnitřním dějinám polským; k vývoji polských 
zřízení a řádů. Dějepisectví přikládal t. zv. pragmatické úkoly: aby vylíčením 
velkých událostí a činů připomínalo národu dávnou 'slávu, budilo-vlastenecký 
cit a dávalo poučení i směrnici pro potřeby přítomné doby. . 

Slibný rozběh novodobého dějepisectví, zahájený Naruszewiczem, se však 
zastavil za neblahých politických poměrů z konce 18. stol. v době dělení pol-
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13kého státu, a teprve r. 1809 se dál pokus navázati na nedokončené dílo. Toho 
roku se rozhodli členové varšavského spolku "Towarzystwo Przyjaciol nauk" 
zpracovati další období polských dějin a sestavili podrobný program prací, 
který potom jen pro nedostatek talentovaných a methodicky školených histo
riků nebyl úplně a uspokojivě proveden. Poměrně největší činnost z členů 
varšavského spolku rozvinul Jul. Niemcewicz (1758-1841), někdejŠÍ poslanec 
posledního (t. zv. čtyřletého) sněmu, účastník Kosciuszkova povstání r. 1794, 
potom zajatec ve vězení ruském. Z jeho pera vyšly (r. 1819) třísvazkové 
"Dzieje panowania Zygmunta III. (1587-1632)", vlastenecky a velmi popu
lárně naladěné "Spiewy historyczne" (r. 1816), cenná sbírka pramenů "Zbiór 
pami~tników historycznych o dawnej Polsce" (1822-1830) a posléze "Podróže 
historyczne po ziemiach polskich" z let 1811-1828. - .Jako historik se N. 
nevyrovnal svému předchůdci . .Jestliže u Naruszewicze směr pragmatický 
a didaktický byl složkou druhořadou, u Niemcewicze, v souvislosti s jeho 
snahou o zachování nár. vědomí i víry v budoucí nezávislost, byl věcí hlavni. 
Proto motivy oslavné, snaha vyzvedati jen světlé stránky z polské minulosti 
řídily především jeho pero na újmu kritického úsudku a dějinné pravdy. -
Tytéž tendence se projevily také u jiných současných badatelů, jako byli 
na př.: jiný poslanec velkého sněmu a právní historik Tad. Ozacki (1755 až 
1813), autor spisu"O litewskich a polskich prawach"zr.1800a "GlH'azu 
panowania Zygmunda Augusta" (vyd. teprve r. 1843-5), Jan Albetrandy 
(1731-1808), spolupracovník Naruszewiczův a pokračovatel v jeho dějinách 
v 15.-16. stol., Fr. Szarczynski (1758-1829), první ředitel lvovského "Osso
linea" a autor spisu o době Zikmunda lIL, Frant. Bohomolec (1720-1784), 
autor životopisu .Jana Zamojského, Jiří Samo Bandtkie (1768-1835),'původem 
z německého rodu a odchovaný německými školami, ředitel krakovské uni
versitní knihovny a profesor bibliografie na .Jagellonské universitě, autor 
dějin tisku v Polsku ("Historja drukarstwa w Polsce" a "Historja drukarn 
krakowskich" z r. 1815, 1826) i první synthese celých polských dějin ("Dzieje 
królestwa polskiego", vyd. r. 1820). Až na práce Bandtkieovy díla ta vesměs 
neprohloubila znalosti dějin polských. 

Zakladatel polského romantického dějepisectví 
.J. Lel e w e 1. .J e ho š k o 1 a. 

Nade všechny vynikl prvý polský historik evropského formátu Jáchym 
Lelewel (1786-1861), původem z popolštěné německé rodiny východopruské, 
profesor vilenské university (do povstání r. 1830-1), významná osobnost za 
polského povstání r. 1830-1 i za revolučních akcí r. 1848 a posléze jeden 
z. hlavních vůdců polské emigrace 1. pol. 19. stol. .Jako osobnost obsáhlých 
vědomostí byl L. skutečným polyhistorem své doby: ovládal každé pole histo
rického bádání od starověku přes středověk do dob nových, od pomocných 
věd historických a problémů historické methody až po dějiny zřízení, literatur 
a civilisace. Především jej zajímaly dějiny polské v celém rozsahu a na tom 
poli vydal několik významných prací, z nichž větší cenu mají zejména dva 
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spisy, vzájemně se dophlující: "Dzieje Polski, opowiadane synowconi" (vyd. 
r. 1829) a "Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej" (vyd. nejprve francouzsky 
r. 1844) . .Jako historik L. zdůrazňoval potřebu kritiky při historické práci 
í povinnost budovati na hodnověrných a očištěných pramenech; ale od své 
zásady se nejednou odchýlil. Ve snaze proniknouti do ducha doby a polských 
dějin upadal do jednostranných a aprioristických tendencí; jako někdejší 
republikán hledal demokratické i republikánské prvky již v nejstarších dobách 
slovanských i polských. Sociální a politická svoboda se v jeho pojetí usku
tečnila v době prvních polských Pjastovců (10., ll., a poč. 12. století) a ze
jména ve slavné "lidovládě" 16. století. Na základě předem konstruované 
ideologie činil L. rozvoj i úpadek národa závislými na této lidovládě, v ní viděl 
zvláštní dějinné poslání polského národu a doktrinářsky zidealisoval ona 
zhoubná polská práva 2. pol. 16. století, která vedla ve skutečnosti k anarchii; 
pokládal pozdější úsilí o zničení "zlatých svobod" za zločin páchaný na pol
ském národě. V tom smyslu potíral hlasy, podle nichž republikánská zřízení 
zahubila polský stát. Se svou školou činil nakonec polský národ nevinný za 
úpadek státu v 18. stol. a všechnu vinu svaloval na cizinu. Ze školy, držící se Le
lewelovy historiosofie, třeba uvésti O. M oraczewského, H. Schmitta, W. A. M acie
jowského. Mnozí jeho současníci (na př. K. Hoffmann) se sice v některých vě
cech vyslovovali proti jeho představám o lidovládě, jiní však ještě předstihovali 
jeho jednostrannou formuli (Dzieduszycki) a jen zřídka který badatel, jako 
na př. Karel Szajnocha (1818-1868), skutečný umělec slova, psal své práce 
nezávisle na polemikách, které se tehdy rozvířily, a působil na samostatném 
badatelském poli. Kromě Szajnochy neposunul nikdo kupředu historické kri
tiky pramenů, nikdo nevystoupil proti všeob~cnému názoru Lelewelovu a nedal 
základu k názoru novému, který by byl podložen kritickým studiem pramenů 
a přesnou methodou badatelskou. Vědečtěji se zatím začali zajímati o polské 
dějiny badatelé cizí, užívající novější methody bádání i povznesení nad úzký 
obzor polských národních předsudků a zájmů; Rusové Solověv, Kostomarov 
a Beer začali vydávati prameny k dějinám někdejšího státu polsko-litevského 
a zabývali se příčinami úpadku tohoto státu; němečtí badatelé R. Roepell, 
Voigt, Griinhagen, Caro a Zeissberg, si všímali styků slezsko-polských i prusko
polských i polských středověkých dějin vůbec. Dílo gdanského Němce 
R. Roepella o středověkých polských dějinách, v němž pokračovali Caro 
a Zivier, bylo dlouhou řadu let nejlepší příručkou středóvěkých polských dějin. 
Kniha Zeissbergova o polském dějepisectví ve středověku má velkou cenu 
dodnes. 

Pře c hod k P o s i t i v i s m u a k rit i c i s m u. Š k o 1 a k r a
k o v s k á a jej í č len o v é. 

Poměry se změnily teprve po r. 1863, kdy jednak polské povstání vzbudilo 
zájem o minulost, jednak v souvislosti s organisací haličské správy a haličského 
sněmu a s popolštěním obou haličských universit (krakovské r. 1870, lvovské 
r. 1873) nastaly příznivé podmínky pro rozvoj polské vědy. V době té vznikaly 
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nové vědecké spolky ("Towarzystwo Przyjaciól nauk" v Poznani r. 1859, 
"Towarzystwo naukowe" ve Lvově r. 1868, "Kasa im. Mianowského" ve Var
šavě r. 1883), reformovaly se jiné vědecké organisace (krakovské "Towarzy
stwo Przyjaciól nauk" z r. 1816 na krakovskou Akademii věd a umění r. 1872), 
byly zřizovány katedry polských dějin (na universitě krakovské r. 1869, lvov
ské r. 1882), četné veřejné archivy a knihovny (Národní museum v Rappers
villu r. 1870, Museum kn. Czartoryských v Krakově r. 1882, Bibljoteka kn. 
Krasinských ve Varšavě r. 1844 a 1860) a mnoho polských badatelů se naučilo 
novodobým historickým metodám v Němcích (A. Pawinski, X. Liske, V. Za
krzewski, St. Smolka). Vše to přivedlo polské dějepisectví na nové cesty. 
Ve vědecké polské produkci ubývalo sklonu k historiosofickým názorům, 
jimiž se polská společnost do té doby ráda živila, vzmáhala se střízlivost; 
cílem se stávalo probádati polskou minulost za základě kriticky zhodnocenných 
pramenů. Proto se začalo pečovati o vydávání historických památek, zlepšo
valy se starší edice Bielowského (Monumenta Poloniae historica, Lvov 1864 až 
1892), Przeždzieckého (Opera omnia J. Dlugossii, Krakov 1868-87), Jana 
a Tita Dzialy'IÍského (Acta Tomiciana, 1852 až 1876), sbírky polského práva 
(Starodawne prawa polskiego pomniki, Krakov 1857-70). Vydavatelská práce 
se začala soustřeďovati v několika střediscích; od r. 1870 převzala na sebe 
dozor nad edicemi krakovská historická komise, utvořená při~krakovskémvě
deckém spolku a přenesená o dvě leta později k Akademii věd a umění. 

V tomto novém ovzduší se tvořila nová vědecká historická škola, t. zv. 
krakovská, vnitřně sice nejednotná, ale vedená vědeckou snahou zakládati 
positivisticky všechny soudy na skutečnosti a bezděčně zjištěných dokumen
tech bez ohledu na výsledky z nich odvozené. Představitelem jejím se stal 
Josef Szujski (1835-83), profesor krakovské university. Jako generální ta
jemník krakovské akademie i jako předseda historické komise při ní dovedl 
kolem sebe seskupiti krakovské i lvovské síly, vzdělané vesměs na universitách 
německých, a pomocí jich dovedl vydati neobyčejné množství historického 
materiálu v mnoha edicích (Monumenta medii aevi, Scriptores rerum poloni
carum, Acta Poloniae historica, Archiwum do dziejów oswiaty, Sprawozdania 
komisji do badania sztuki w Polsce, Rozprawy i Sprawozdania z posiedzen 
wydzialu hist.-fil.). V 1. 1863-6 vydal Szo prvou rozsáhlejší (čtyřsvazkovou) 
vědeckou synthesi dějin polských; v ní se snažil odhaliti skutečné příčiny 
polského národního neštěstí na sklonku 18. stol. Odmítaje názory Lelewelovy 
v otázce demokratické formy starého polského zřízení, prohlásil výstřední 
"zlaté svobody" a "liberum veto" za kardinální vadu polského minulého ži
vota a pronášel závěr, že "pád starého Polska zavinil vlastní staletý hřích". 
Se stejným důrazem potíral úsilí, aby Poláci sahali k opětovným povstáním 
a tím přilnul ke konservativnímu táboru, vedenému J. Potockým, St. W odzickým 
a Stan. Tarnowským, kteří místo akcí revolučních volali po positivní kulturní 
práci, vidouce v ní jediný spolehlivý prostředek k dosažení lepší národní bu
doucnosti. - Současně a nezávisle na Szujském docházel k podobnému názoru 
na polské dějiny V. KaHnka, autor práce vyšlé r. 1868 pod názvem "Ostatnie 
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lata Stanislawa Augusta" a díla o čtyřletém sněmu 1791-5 (vyd. 1'. 1880-6); 
v nich K. popisoval děje posledního úsilí starého Polska o politické obrození 
v předvečer katastrofy a dokazoval, že "příčinou polského úpadku nebyla 
zloba okolních nepřátel ani zrada některých Poláků-jedinců, nýbrž vlastní 
hříchy a vady, pro něž si národ nemohl zachovati svůj stát". - Szujski i Ka
lin ka dali směr současné haličské publicistice a zároveň podněty historické práci, 
konané mladšími badateli a stali se tak ideology konservativního politického 
tábora t. zv. haličských stančíků, který odmítal revoluční ideu a hlásal po
třebu střízlivé a reální politiky (v rámci rakousko-uherské monarchie). Vliv 
krakovské školy se neomezil na Halič; působil také v jiných částech polských. 
Ve Varšavě se s ní sblížil zejména historik T. Korzon, který ve svých "Dziejach 
wewn~trznych" popsal vývoj polského státu v 18. stol. 

Mezi stoupenci Szujského a Kalinky zaujal v t. zv. krakovské škole čestné 
místo znamenitý právník, historik a aktivní politik M. Bobrzy'IÍski (1849 až 
1935) "původem z Krakova a vychovaný v Krakově v době, kdy se Krakov, po 
nešťastném lednovém povstání (r. 1863), stal ohniskem národní reakce, odvra
cející se od dosavadních sklonů povstaleckých a chtějící zlepšiti situaci pol
ského národa positivní prací v rámci tehdejšího režimu. Již svými prvými 
badatelskými pracemi z let 1872-77 se B. snažil ukázati, v duchu tehdejších 
představitelů polské historické vědy, že bezvládí z doby po vymření Jagellovců 
bylo vlastní příčinou záhuby polského státu a že Poláci sami zavinili své ná
rodní neštěstí. Chtěje poskytnouti poučení o tom, čím se předkové prohřešili, 
vydal r. 1879 v 31. roce věku svého synthesi polských dějin, sahající až do 
pádu polské říše, "Dzieje polski w zarysie". Synthesa ta se odlišila svým pro
vedením od všech předchozích synthetických prací. B. se v ní odvážil bez
ohledně říci své mínění o stinných stránkách polských dějin a za podstatu 
a smysl polských dějin prohlásil dávnou skutečnost, že vůdčí vrstvy národa 
svou sobeckostí a nedbalostí připravily národ o politickou samostatnost. -
Ačkoliv veřejné mínění, zastoupené deníky rozličných stran, odmítlo dílo 
Bobrzynského a obvinilo je z nekalých úmyslů, a také odborní znalci za četných 
diskusí a polemik, které se potom rozvinuly, vyslovili nesouhlas s mnohými 
jeho výklady, přece toto dílo zůstalo vážným vědeckým spisem, vyznačujícím 
se střízlivým oceňováním politických dějin, a záhy bylo vydáno v rozšířené 
formě (r. 1880-1). Lze říci, že jest nejzdařilejším (až do naší doby) pojetím 
podstaty a smyslu polských dějin. Žádný ze spisů uveřejněných potom a chtě
jících s ním soutěžiti a vytlačiti je (před válkou spis Grabienského a po válce 
Sobieského), se mu nevyrovnal ani stavbou ani způsobem líčení a po padesáti 
letech mohlo vyjíti ve čtvrtém vydání s mnohými změnami podle výtěžků 
pozdějšího bádání; v poslední redakci, vypravující až do poválečné doby, B. při
psal vznik poválečného Polska spíše šťastnému sběhu okolností nežli vlastním 
snahám polského národa. 

Vlivem Bobrzynského přestávala býti krakovská škola po smrti Szujského 
(1883) školou historickou a stávala se stále více školou politickou. Zčásti z toho 
důvodu zůstávali mnozí krakovští historikové stranou, věnujíce se pouze vě-
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deckým pracím. Lze to říci zejména o Vincenci Zakrzewském (1844-1918), 
nadaném duchu analytickém a kritickém, vydavateli historických dokumentů. 
16. stol. podle příkladně přesné a pečlivé methody, zčásti také o Stan. Smolkovi 
(1854-1924), žáku historického semináře Waitzova, podléhajícím vlivům 
německé vědy, nástupci Szujského na kathedře dějin polských v Krakově, 
zabývajícím se studiem polského středověku, počátky polské středověké spo
lečnosti, polské šlechty a poměrem Polska a Litvy. Spadá sem také žák 
Bobrzyllského B. Ulanowski (1860-1919), právník a historik středního věku, 
proslulý vydavatel historických pramenů, Fr. Piekosi1íski (1884-1906), znalec 
materiálu sfragistického a heraldického, K. Potka'IÍski (1861-1907), autor 
významné studie "Kraków przed Piasty" a St. K1'zyianowski (1865-1917), 
průkopník pomocných věd historických a metodicky přesný vydavatel pa
leografických textů. 

Čin n o s t h i s t o l' i kůl v o v s k Ý c h, var š a v s k Ý cha p o -
z naň s k Ý c h. 

Vedle Krakova s jeho dlo,uholetou universitní tradicí se tvořila nová stře
diska historického bádání také ve Lvově, Varšavě a Poznani. Skupina, shro
mážděná okolo popolštěné university lvovské, vynikla zejména svou čistě 
objektivní snahou o zdokonalení historické práce a historické methodiky. Po 
A. Maleckém, s oblibou se zabývajícím dějinami polské literatury i počátky 
polské společnosti, a po A. Bielowském, vydavateli "Monumenta Poloniae 
historica " , založil pověst lvovské historické školy X. Liske, původem z Po
znaňska, vyškolený pod vedením Jaffeho v Berlíně, specialista pro dobu 1. po
loviny 16. stol., tvůrce historického spolku "Towarzystwo historyczne" a jeho 
časopisu "Kwartalnik historyczny" (1'. 1887), prvého významnějšího historic
kého časopisu polského; jeho předchůdcům v polských oblastech byl pouze 
"Przeglltd krytyczny", vydávaný v Krakově pod redakcí V. Zakrzewského 
vL 1874-77, s obsahem nejen dějepisným, ale i literárním. Z žáků Liskeho, 
kteří pokračovali v jeho stopách, zasluhuje zmínky zejména L. Finkel (1858 
až 1930), autor základní polské bibliografické příručky "Bibljografja historji 
polskiej". Mimo něho k rozvoji historické vědy na půdě lvovské přispěl v téže 
době zejména velmi nadaný právní historik O. Balzer (1858-1933), dlouholetý 
redaktor "Kwartalnika historyczného", ponořující se do studia srovnávacích 
práv slovanských, vedle něho Vl. Abraham a Jan Fijalek (1864-1936), histori
kové církevních dějin polských. K téže historické obci náležejí historikové 
A. S emkowicz (1850-1923), proslulý svým kritickým roz borem Dlugoszovy kro
niky dor.1384,Fr. Papée (nar. r. 1856) jako znalec a vydavatel historických pra
menů 15.-16. stol., A. Prochaska (1852-1930), velmi plodný, ač nedosti 
přesný a kritický badatel doby jagellovské, A. Hirschberg, zabývající se stu
diem styků polsko-ruských, a A. Ozolowski, obírající se dějinami polského 
východu i styky se světem tureckým, tatarským a rumunským. Originálním 
duchem byl medievalista Tad. Wojciechowski (1838-1919), vynilmjící me
todou filologicko-kritickou, jemností práce a bystrostí úsudku, Vojtěch Kť:.trzy'IÍ-
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ski (1898-1918), analytik, kritik i vydavatel středověkých polských kronik, 
análů a legend, průkopník diplomatiky, chronologie, sfragistiky i paleografie 
a autor dějin nejstarších polských listin, L. Kubala, autor živých a hojně 
čtených studií o polských dějinách 17. stol., a posléze Vl. Lozi'IÍski, pravdivý 
mistr dějin polské civilisace 16.-17. stoL, v nichž dovedl spojiti přesnou znalost 
pramenů s dokonalou formou jazykovou i slohovou. 

Ve Varšavě, která byla od I. pol. 19. stol. zbavena svého vědeckého spolku 
("Towarzystwo Przyjaciol nauk") i university, se studium polských dějin vy
víjelo obtížněji nežli na autonomní půdě lvovské nebo krakovské a spočívalo 
více na osobní iniciativě; ale přesto působilo i tam přispěním správy knihovny 
hr. Zamojských a Krasinských několik polských historiků; ti však na rozdíl 
od krakovské školy, propagující pesimistickou koncepci polských dějin a ostrou 
kritiku polské minulosti, projevovali v otázce životnosti starého Polska před 
jeho dělením optimističtější názor. Třeba uvésti zejména jména: Pawi'IÍski, 
Lubomirski, Laguna, Jablonowski, Korzon, Smole'IÍski, Wierzbowski, Kraushar. 
Publikace A. Pawi'IÍského (1840-1896), působícího na ruské varšavské univer
sitě, jeho studie o polských sněmících a monografie, věnovaná právníku 16. stol. 
J. Ostrorogovi, si zachovaly dodnes cenu. Důležité pro hospodářský život 
16. stol. jsou jeho "Zródladziejowe", vydávaná odl'. 1876. A.Jablonowski (1829 
až 1914) z8,ujal významné místo svou příručkou o dějinách jihovýchodního 
Polska (Dzieje poludniowej Rusi), i historickým atlasem polsko-litevského 
státu, St. Laguna jako medievalista, Tad. Korzon (1839-1918) jako autor 
vnitřních dějin v době Stan. Augusta (Dzieje wewn~trzne w czasach Stani
slawa Augusta) i monografie o Kosciuszkovi. Vl. Smole1íski podal cenné studie 
o poslední fázi nezávislého polského státu v 18. stol. (o posledním velkém 
sněmu a o konfederaci targovické) a mimo to kritiku t. zv. krakovské historické 
školy; jsa však sám zaujat jejími myšlenkami, nemohl přesně rozlišiti vědecké 
principy od názorů politických. A. Rembowski se snažil umožniti lepší po
znání vývoje politických ideí (v studii o pamětech Ostrorogových a o polských 
konfederacích), T. Wierzbowski (1853-1923) hleděl přispěti k poznání pol
ských dějin 16. stoL (publikací pramenů, studiemi o arcibiskupovi Uchanském 
a Kr. Warszewickém). Význačné a charakteristické osobnosti byly oblíbeným 
předmětem také studií Jul. Bartoszewicze, jenž, původem ze západního Polska, 
rozvinul svou činnost ve Varšavě. - Podmínky historické práce ve Varšavě 
se zlepšily poněkud teprve po prvé ruské revoluci, kdy přičiněním Korzono
vým a J ablonowského byla založena (1'. 1905) vědecká společnost (Towarzystwo 
milosników historji) a zároveň její časopis "Przeglltd historyczny". Společnost 
ta stala se za krátkou dobu do jisté míry druhou polskou akademií věd a roz
vinula bohatou činnost vědeckou i vydavatelskou. 

Historická činnost na půdě velkopolské se soustřeďovala jednak okolo archi
vu kórnického u Poznaně, jednak kolem poznaňské knihovny hr. Raczynských 
a vědeckého spolku "Towarzystwo Przyjaciól Nauk", založeného r. 1859, a jeho 
časopisu (Roczniki Tow. Przyj. nauk) i okolo toruňského vědeckého spolku 
z r. 1876 (Towarzystwo naukowe). Mezi poznaňskými historiky vynikl. K. Ja-
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mchowski (1829-1888), soustřeďující se na poznání t. zv. doby saské (1696 až 
1764\ která se jeho přičiněním stala předmětem podrobnějšího vědeckého 
bádání, biskup E. Likowski, který se věnoval problému náboženské unie na 
půdě polské v 16. stol. Zmínky zasluhuje J. Zalcrzewski jako vydavatel Codexu 
:M:aioris Poloniae (1877-81), St. Kujot, věnující se místním dějinám západních 
Prus, W. J. Boguslawski, jehož předmětem studií byly dějiny západních Slovanů 
(Dzieje Slowiaúszczyzny zachodniej). 

R o z voj p o I s k é hod ě je p i sec tví na pře lom u 19.-20. 
s tol e t í a p o s vět o v é v á I C 8. Jeh orá z a ten den c e. 

Polské dějepisectví činilo takto již v Hl. stoL značné pokroky. Procházejíc 
etapami, jaké prožíval v politickém i kulturním směru celý národ, vyvíjelo se 
od romantického messianismu (Lelewelova) k positivismu a kriticismu školy 
krakovské a lvovské. Mezi jednotlivj'rmi středisky polské historické vědy byla 
navazována stále užší spolupráce. Zásluhu si tu získaly nejen odborné časopisy, 
z nichž prvenství si udržel lvovský "K wartalnik historiczny", ale také společné 
historické sjezdy (1'. 1880, 1891, 1900), z nichž již prvý vynikl diskusí o důleži
tých otázkách metodických a organisačních. Zmínky zasluhuje také činnost 
lvovského "Historického spolku" (Towarzystwo Historyczne, zal. r. 18'86), 
pod jeho~ vedením. vznikly ta,ké v jiných větších polských rněsteehyěd,eQlsé 
odbočky. Velkou činnost rozvinul lvovský "Vědecký spolek" (Towarzystwo 
naukowe we Lwowie), založený r. 1901 přispěním haličského mecenáše B. Orze
chowicze r. 1901 jako "Společnost pro podporu polské vědy" a reorganisovaný 
r. 1920. 
Neobyčejný rozvoj novodobého polského dějepisectví urychlilo však teprve 

obnovení polské samostatnosti po světové válce. Badatelé, kteří vstoupili do 
historické obce v počátcích našeho věku, rozvinuli nyní svou činnost v plném 
rozsahu. Jména představitelů starší generace: právních historiků O. Balzera, 
Vl. Abrahama, P. Dqbkowského, St. Kutrzeby (nar. r. 1876), průkopníků pomoc
ných věd historických: V. Semkowicze (nar. r. 1878), Stan. Kr::trzY1íského (nar. 
1876), medievalistů Stan. Zakrzewského (1873-1936), J. Ptašnika (1876-1930), 
St. Zachorowského (zem. r. 1918), badatelů novodobých dějin polských: Br. 
Dembi1íského, Vl. KonopczY1íského A. Szelqgowského, V. Sobieského (1872 až 
1935), V. Tokarze, lY!. Handelsmana (nar. r. 1882), historiků dějin hospodář
ských Fr. Bujaka (nar. 1'. 1875) aJ. Rutkowského a historika dějin kulturních 
A. Brucknera se stala skutečnou chloubou polského dějepisectví. K nim se 
přidružily řady mladších pracovníků (O. Halecki, J. Dqbrowski, R. Gmdecki, 
L. Kolankowski, T. Modelski, K. Tymieniecki, K. Ohodynicki, Z. Wojcie
chowski, J. Widajewl:CZ, T. Silnicki, T. Tyc, St. Arnold, H. Paszkiewicz, Z. Za
jqczkowski, K. Piwarski, Br. Wlodarski, K. Tyszkowski, O. Górka, H. Barycz, 
K. Lepszy, St. Bodniak, K. Górski, T. Manteuffel aj.). Kdežto v předválečných 
pracích častým tématem byla otázka dělení starého polského státu a studium 
příčin jeho pádu, v poválečné době se pozornost historiků obracela více k dě
jinám největšího polského rozmachu (Polska mocarstwowa) i k otázkám teh· 
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dejších styků se sousedy, k problémům polské zahraniční politiky, samostat
ného polského vojska i loďstva. Vzrostl zájem o jednotlivé oblasti polské, 
a to více na poli kulturním i hospodářském nežli politickém. 1 ) Velká pozornost 
byla věnována polskému živlu, usedlému v okolních zemích (na př. na území 
slezském), jehož si polské dějepisectví před L světovou válkou téměř nevšimlo. 
Začaly vznikati velké monografie o Slezsku (H istorja Elqska) , o knížecích 
Prusích, o Gdansku, o Velkopolsku a pod. Pro praktickou dělbu práce se však 
všechny provinciální spolky podřídily jednotné instanci se sídlem ve Lvově, 
která se svým orgánem (Kwartalnikem historyczným) dávala směr polskému 
dějepisectví již před válkou. K povznesení polské historiografie pomáhaly také 
tři poválečné sjezdy polských dějepisců (1'. 1925, 1930, 1935). 

Také české dějepisectví přispívalo k poznání polského života a jeho styků 
s českým národem. Ze starší generace třeba uvésti aspoň jména: Fr. Palackého, 
W. W. Tomka, J. Pervolfa, J. Golla, J. Bidla, J. Šustu, K. Kadlece, K. Kroftu, 
V. Novotného,F. Tadru, V. Ohaloupeckého, M. Weingarta, Zd. Nejedlého. Z mladší 
generace české zasluhují zmínku: V. Letošník, R. Rauscher, O. Odložilík, E. Ja
noušek, J. Macůrek, K. Krejčí, V. Čejchan, V. Žáček, Z. Hájek. Avšak synthese 
polských dějin, napsané s českého hlediska, dosud není, 2) ačkoliv nejednu otázku 
z českých dějin není možno řešiti bez znalosti polského vývoje. V české lite
ratuře nemáme dosud ani podrobných dějin česko-polsk:)rch vztah11 a česko
polské vzájemnosti.3) Nemáme dosud v českých historických pracích ani přesné 
a ustálené terminologie polských historických jmen a názvů.4) 

1) Péči o dějiny polské v jednotlivých krajích převzaly historické spolky v Krakově, Poznani, 
Varšavě, Lvově, Vilně a Katovicích. Jejich péčí začala vycházeti řada nových historických 
časopisů, jako na př.: Ziemia CzerwieIiska (od r. 1935), Ateneum WileIiskie (od r. 1929), Rocznik 
GdalÍski (od r. 1927), Roczniki Towarzystwa naukowego Sl!j.skiego (od r. 1929), Rocznik Lódzki 
(od r. 1929), Ziemia leszczyIiska (od r. 1932), Przegl!j.d historyczno-wojskowy (od r. 1929). 

2) V české historické literatuře máme překlad "Polských dějin" M. BobrzyJÍ8kého podle prvého 
vydání z r. 1886, pořízený r. 1902 J. Bidlem. Překlad ten je dnes už zastaralý a není v něm 
výsledků novodobého bádání. - Práce V. Dre8lera (Polsko a Poláci, Plzeň 1923) nerná cílů 
vědeckých a je napsána podle několika příruček polských. Všestranností svého obsahu nerná 
ovšern v české literatuře soupeře. - Dílo V. Fialy (Současné Polsko, Praha 1936) se týká jen 
nejnovějšího polského vývoje. 

3) Synthetické přehledy těchto vztahů, načrtnuté J. Bidlem (čl. O stycích česko-polských 
v minulosti, Slovanský přehled VI, 1903-4, týž, Poláci a Československá republika, Praha 1919. 
TýŽ, Les Polonais et la république Tchécoslovaque, 1919), K. Krojtou (Naše dějinné styky s Pol
skem, Slovanský přehled 1932, TýŽ, Nasze stosunki z Polsk!j., Przegl!j.d '\Vspólczesny, 1932, 
Týž, Die historischen Beziehungen zwischen Polen u. Czechen, Slavische Rundschau, IV, 1932). 
J. Hanušem (Stosunki polsko-czeskie na przestreni wieków, Poznaň 1936) rnají povšechný ráz 
a omezují se na výčet některých problérnů z doby přernyslovské, husitské, jagielovské a novější. 
Nepřekonaným synthetickým dílern o kulturních česko-polských stycích do poč. 17. stol. je 
stále ještě práce J. Pervolfa, Slavjane, ich vzaimnyja otnošenija i svjazi, III., I. č., Varšava 1890. 

Z polských badatelů podali celkový pohled na styky česko.polské: J. Kurnatow8ki (Czecho
slowacja i Czechoslowacy, Frysztat 1926), St. Kolbu8zew8ki (Polska a Czechy. Zarys zagadnieIi 
kulturalnych, Poznaň 1939) a nejnověji: Z. Wojciechow8ki - T. Lehr Splawin8ki - K. Pi
war8ki (Polska-Czechy. Dziesit;1é wieków s!j.siedstwa, Katovice, Vratislav 1947). Monografické 
práce polských historiků viz na konci knihy v seznamu literatury. 

4) Tak namnoze titíž autoři píší táž jrnéna různě. Píší na př. místo správnějšího Jan Dlugosz: 
Jan Dlugoš, J."Dlugosz, J. Dlugoš, rnísto zdomácnělého Pjast, Pjastovci: Piast, Piasti, Piastové, 
Piastovci, rnísto zdomácnělého Měšek: Měško, Mieszko, rnísto Jagello, Jagellovci či Jagelovci 
a jagellovská doba: Jagiello, Jagielo, Jagiellonci, Jagellonci, Jagiellovci, Jagielovci, jagellonská 
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Cíl e t é top r á c e. Jej í poj e t í pol s k Ý c h děj i n. 

V práci této nejde tolik o to, obsáhnouti všechen faktový materiál a pře
hlédnouti všechny události z dějin polsk~fch, nýbrž spíše podati výklad 
jednotlivých problémů politických a kulturních, vnitřních i zahraničně-poli
tických, jejich vnitřní souvislost i jejich vývoj a ukázati obraz vědecké práce 
dosud v polských dějinách vykonané. V té souvislosti bylo třeba zaujmouti 
stanovisko k rozličným otázkám a zejména také k pojetí polských dějin. 

V otázce pojetí polských dějin jsou v polské historické literatuře dosud 
velké rozdíly. Jeví se to už při děleni polských dějin na jednotlivá období. 
- Dějiny starého polského státu (do konce 18. stol.) se často dělí: l. na dobu 
starou (do pol. 13. stol.), 2. na dobu středověkou (do konce 15. stol.) a na 3. 
dobu novou (v 16.-18. stol.). Učinil tak už M.Bobrzy1Íski, buduje své dělení 
polské minulosti na vývoji veřejného práva a přenášeje těžiště polského dějin
ného vývoje z historie politické do historie vnitřního polského zřízení. -
Výklad M. Bobrzyllského vyvolal už koncem 19. stol. četné polemiky. Ozývaly 
se námitky, zdali dělení, vyznačené vývojem veřejného práva, stačí k tomu, 
aby s jeho hlediska byl pozorován celek historických faktů. Velká diskuse se 
rozvinula zejména mezi zakladatelem krakovské historické školy J. Szujským 
a hlavním zástupcem této školy M. Bobrzy1Íským. Szujski zdůrazňoval kulturní 
a civilisačlú momenty v dějinách polského národa a byl toho mínění, že pod
stata polské historie nespočívá v jejím vnitřním vývoji, nýbrž v c:ivilisaci 
evropského východu. Spolu s T. Wojciechowským neuznával, že mezi dějinami 
vnitřními i zevnějšími je úzká souvislost a navrhoval jiný způsob periodisace: 
jednu zvláš ť pro dějiny vnitřní (pro dějiny polského zřízení) a druhou pro 
dějiny zevnější. Souhlase s jistými výjimkami s Bobrzyllským, pokud jde 
o dějiny vnitřní, navrhoval pro dějiny vnější dělení na jiná tři období, v nichž mu 
byly mezníkem hlavně dvě události: povolání litevského knížete Jagelly na 
polský trůn (1'. 1386) a lublinská unie Polska s Litvou (r. 1569). Druhému 
dělení přikládal Szujski větší význam. 

Přes tyto námitky se periodisace 1\1:. Bobrzynského s malými časovými změ
nami udržela a převzal ji s jistými změnami jak St. Kutrzeba, tak O. Balzer 
a T. Wojciechowski, ač všichni se jinak vzájemně v hodnocení polské minulosti 
rozcházeli. Periodisace M. Bobrzyúského byla přijata také v synthesi polských 
dějin, uveřejněné po I. světové válce polskou Akademií věd a umění (Historja 
polityczna Polski, I. fIl. vyd. r. 1920-3), která přinesla toto dělení: I. doba 

doba, místo zdomácnělého Vl. Lokýtek: Lokietek, Lokétek, místo správnějšího Polsko: Polska, 
místo v Polsku: v Polště, místo sochaczewská země: sochačevská, místo rawská země: ravská 
a pod. - Nesprávně se často skloňuje Przyjemskí - Przyjemskiho (místo Przyjemského), Ko
nars.ki, - Konarskiho (místo Konarského), Rzeczpospolita - Rzeczí pospolité (místo Reczypo
spohte) ap. - Tam, kde jde o jména od dávna už čechisované, či v českém prostředí zdomácnělá, 
lze nepochypně užívati českých forem, jako na př·.: Varšava, Krakov, Hnězdno, Gdansk, Vavel, 
Grunvald, Zmuď, Vitold, Vl. Jagello, Kazimír, Svidrygello; ale nelze čechisovat jména všechna 
a psát na př.: Račinský (místo Raczynski), Šafraněc (místo Szafraniec), Zb. Olešnický (místo 
Oleénick;i), .Jazlovecký (místo Jazlowieckí), Zamojský (místo Zamojskí), Ketlič (místo Kietlicz). 
- V p~m,clpu třeba zachovávati znaky charakteristické pro polský jazyk jako: nosovky (tl, ('l), 
1, w, sprezky BZ, cz a znaky ž, s. 
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do konce 12. stol., II. doba (polský středověk) do r. 1506, III. doba od r. 1506 
do r. 1775. Periodisace ta byla přijata také v synthesi G'l'odeckého - Zacho'l'ow
ského - DCfbrowského, pojednávající o polském středověku. 

Ozvaly se i jiné představy. Zahraničně-politické události ovlád9Jy pero 
Hanischovo, který ve své "Geschichte Polens" dělil polský vývoj podle řešení 
otázky litevské, baltické, turecké atd. Často se jevil základním problémem 
vývoj dynastický a v polské lninulosti byly hledány podle něho tři velké celky: 
1. období pjastovské (do r. 1386), II. období jagellovské (do r. 1572) a III. ob
dobí volených panovníků (1587-1795). Pojetí to hlásal již T. Wojciechowski, 
po něm Vdlker, V. Sobieski, R. Grodecki. Doba Pjastovců se objevila mnohým 

. badatelům jako uzavřený celek; tehdejší polský stát se jim jevil jako útvar 
národní s jednotným polským obyvatelstvem, opírající se o Odru a Vislu 
s tendencí expanse na západ. V době jagellovské byla podle nich uskutečněna 
přestavba původně jednolitého národního království na stát smíšený, který 
své zřetele obrátil na východ k Dněpru a k Dvině, takže dějiny polského 
státu se potom staly výsledkem soužití četných národností, usazených na 
území polského státu. - Pojetí to v zásadě podržel (r. 1923) také St. Zakrzew
ski, navrhující jinak také toto rozdělení: I. Polsko nezávislé: a) pjastovské, 
b) jagellovské, c) elekční), II. Polsko v rozdělení (19. a poč. 20. stol.), III. vzkří
šenýstát polský (po r. 1918). 

Co říci o těchto představách? Abychom pochopili dějiny národa kterého
koliv, nestačí znáti jen změny panovníků, rozvoj politických hranic a cizí 
vlivy. vývoj státu nebo společnosti není také možno oddělovati jedním datem 
nebo jedinou událostí. K přelomům v dějinách dochází zpravidla pomalu 
a nejednou přechody z jedné doby do druhé trvají celé desítky let. Národní 
život často postupuje stále ještě po vyjetých kolejích, ale pod povrchem se 
hromadí už dávno zjevy, které jsou předzvěstí a přípravou nových směrů. 
A ani přelom v národním vývoji neznamená ihned rozchod s dřívější, minulou 
dobou. Ač život národa se už ubírá novou drahou, zůstává vždy ještě mnoho 
stop z dřívějších řádů, které jen postupně slábnou a mizí. - Vycházíme-li 
z tohoto pojetí, jsme nuceni uznati, že dělení na dobu starou, středověkou 
a novověkou je příliš konvencionální. Lze pokládati za sporné, zdali kolem 
r. 1506 končí polský středověk a zdali tehdy počíná doba nová. Stejně nedo
konalým se jeví také dělení na dobu pjastovskou, jagellovskou a elekční, i když 
přiznáme, že ve starší době polských dějin byla dynastie důležitým čini

telem. Lze říci, že ani doba pjastovská, ani jagellovská či elekční netvoří 

v polské minulosti uzavřených celků. Pjastovská říše nebyla tak národně jed
notným státem, jak se soudí. Už v nejstarších dobách bylo v ní dosti cizího 
obyvatelstva (německého za Boleslava Chrabrého, českého a později, zejména 
od doby Kazimírovy, i ruského). Už za Pjastovců dávaly nejednou cizí (ro
mánské a německé) živly směr vývoji malopolských knížetství; cizí živel roz
hodoval nejednou o krakovském trůně, působil na nejstarší osvětu a umění 
(duchovenstvo i rytířstvo bylo dlouho vesměs cizího původu, nejstarší kultura 
byla projevem vesměs vlivů cizích) a zaplavoval některé polské kraje (dolní 
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Slezsko a Velkopolsko s Pomořím) v takovém počtu, že se stával zvláštním 
činitelem v polském státě a zatlačoval západní polskou etnografickou zá
kladnu stále více na východ. Pjastovské Polsko 12.-13. stol. bylo silně po
němčeno, většina polských měst byla německá. - Nelze aní říci, že by teprve 
Jagellovci obrátili polský svět k východu. Učinil to již Boleslav Chrabrý poč. 
ll. stol. a vlastně již od jeho doby Pjastovci často navazovali příbuzenské 
i politické styky s ruskými Rurikovci i s litevskými knížaty a polská politika 
soupeřila s politikou uherskou na půdě ruského území haličsko-volyňského. -
Pokud jde o dobu jagellovskou, jest nepochybné, že cizí dynastie litevských 
Jagellovců vyryla ve vývoji polském htuboké stopy a dala Polákům dvě století 
velké moci a slávy. Zvýšila jejich vojenskou a hospodářskou moc, zjednala 
jim mocenské postavení v Evropě i převahu v Evropě východní. Nelze však 
zapomínati, že jagellovská velmoc byla připravována již v dřívějších dobách, 
nejméně již sto let před Jagellem, kdy společné nebezpečí se strany německých 
křižáků nejednou spojilo zájmy polské a litevské. Stát polský sahal již před 
volbou Jagellovou přes Červenou Rus hluboko na východ. Skutečnost, že 
r. 1386 byl zvolen litevský velkokníže na polský trůn, pro expansi polskou na 
východ zatím mnoho neznamenala. Neboť Litva se dlouho ještě potom udržela 
jako samostatný celek, na Polsku úplně nezávislý, a teprve r. 1569 ji lublínská 
smlouva spojila v politickou unii s Polskem. Teprve od té doby lze mlu:viti 
o větší polské politické expansi směrem východním. - Pokud jde o období 
elekční (1572-1795), nelze říci, že by začínalo teprve po vymření Jagellovců 
r. 1572. Neboť polský trůn byl obsazován volbou již dříve; již r. 1386 si polská 
šlechta vyhradila právo svobodně voliti svého panovníka a jen okolnost, že 
hodlala udržeti stůj co stůj společenství s Litvou (především z ohledu na za
hraniční nepřátele), vedla k tomu, že volila členy dynastie, která byla na Litvě 
dědičnou. Už v 15. (a nikoliv teprve v 16.---,-17. stol.) kladla polská šlechta 
novým panovníkům zvláštní podmínky a jen tehdy, když tito potvrzovali její 
práva a privilegia, uznávala je za krále. - Ani ve směru vnitropolitickém 
či zahraničněpolitickém neznamenal r. 1572 žádný mezník. Před ním i po něm 
mělo Polsko stejné problémy. Stejně i v kulturním směru r. 1572 nevytvořil žád
ného zlomu. 

Zdá se tudíž, že dělením polských dějin na dobu starou, středověkou a novo
věkou, na dobu Pjastovců, Jagellovců a dobu elekční nelze dobře vystihnouti 
smysl a význam polských dějin. Hledisek těch lze snad užívati jen z důvodů 
pedagogických, praktických. Jinak však třeba se nepochybně vrátiti k činite
lům vnitřním, k třídním znakům i k ideám, které vývoj polské minulosti 
ovládaly. 

Studujeme-li podrobněji polské dějiny, poznáme, že jejich povaha jest zvlášt
ní. Polské dějiny neznají na př. náboženské otázky a náboženských konfliktů 
v tom smyslu jako dějiny české. Polsko nepoznalo nikdy hrůz náboženských 
válek. Starší polské dějiny neznají (až na individuální případy) ani větších 
vnitřních národnostních třenic, které tolik charakterisují vývoj české minu
losti. - Objevují se spíše jiné motivy a síly, které působily na vývoj polských 
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dějin, ačkoliv nikoliv hned a od počátku v plné síle. Byl to především zvláštní 
druh polského stavovství. vývoj ke stavovství a k vládě stavů na místě starší 
knížecí patriarchální moci 10.-13. stol. lze pozorovati také v dějinách jiných 
evropských národů. Ale nikde jinde nenabyl vývoj po té stránCe tak příznač
ných rysů jako v dějinách polských. Stavovský princip se v polském prostředí 
upevňoval již od 13. stol. a od 15. stol. rozhodoval na újmu panovníkovy moci 
více než kdekoliv jinde; byl jednou z hlavních sil polských dějin a jediným 
činitelem, jemuž se vše ostatní musilo podřizovat. Žádný kraj v Evropě neměl 
takové množství šlechty jako Polsko (v 16. stol. asi 8 procent všeho obyvatel
stva), které proto právem bylo zváno státem šlechtickým a mělo, jako to kdysi 
naznačil už Szujskí, jednu minulost: minulost šlechty. Nikde jinde nedošlo 
k takovému ztotožnění šlechty se státem a s národem a k takové převaze šlech
tického živlu nad státním prvkem; nikde jinde se necítil šlechtický jedinec 
v takové míře součástí státu jako v Polsku. Také v jiných zemích byly sice po 
staletí všechny úřady v rukou šlechty; ale nikde neměla šlechta takového vlivu 
na politické záležitosti a tolik svobod, takovou moc v životě politickém, sociál
ním, kulturním i hospodářském; ještě v 18. století, v době obecného rozmachu 
absolutismu, kdy silné vlády řídily státní věci podle potřeb svých států, jediné 
Polsko vyzvedalo heslo šlechticko-stavovských svobod. - Od přelomu 15. a 16. 
století polská šlechta stala se jediným všemohoucím stavem, který si vytvořil 
zřízení, jaké jen jemu vyhovovalo, který své zájmy pokládal za zájmy státní 
a svým zájmům lehkomyslně a lhostejně podřizoval všechny zájmy jiné. Polský 
šlechtic byl jediným aktivním občanem a jediným členem národa. Osvobozen 
od všech daní státních na základě předpokladu, dávno neplatného, že svou 
hrudí hájí vlast (na základě statutů z. r. 1454 a 1505), měl neomezený vliv na 
státní zákonodárství a bez jeho souhlasu nemohl panovník vydati žádného na
řízení. Měl ve svých rukou vládu i správu státu, jediný ze všech vrstev měl 
přístup k státním úřadům i státním soudům, a to zásadně ke všem. Měl ve své 
ruce státní hospodářství, usnášení mimořádných berní, řídil politiku vnitřní 
i zahraniční, z počátku prostřednictvím sněmu, později přímými styky s cizími 
dvory. Jediný z polské společnosti mohl svým hlasem rozhodovati o hlavě stá
tu, měl možnost vypověděti králi poslušenství. - Také celá obchodní politika 
polská byla ovládána jedině a čistě jeho zájmy. Díky tomu zřízení se, třeba 
přiznati, stalo, že polský stát mohl přemoci nejednu obtíž, která pramenila 
z polských vnitřních rozdílů národnostních a náboženských. Stavovské svo
body byly přední sjednocující silou mezi šlechtickými příslušníky rozličných 
národů, žijících v Polsku. Svobody polské šlechty působily přitažlivě na šlechtu 
nepolskou. Tím, že šlechta litevské Rusi hleděla získati práva a privilegia 
šlechty polské, činilo Polsko největší výboje politické i kulturní ve východní 
Evropě. Stavovská otázka byla jednou ze sil, které vedly Litvu k politické 
unii s Polskem r. 1569. Stavovský moment přispěl, že unie byla provedena 
způsobem nekrvavým. Skutečnost, že polské šlechtické svobody lákaly také 
šlechtu pruskou, získala Polsku v 15. stol. (1'. 1466) přístup k moři. Za připojení 
západních Prus s městem Gdanskem, t. j. za největší triumf polský v 15. stol., 
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Polsko neděkovalo tolik vojenské a fysické převaze, jako spíše svému politic
kému zřízení a jeho působení. Když posléze došlo k politickému spojení Polska 
s Litvou a Prusy poč. 2. pol. 16. stol., přispělo šlechtické zřízení polské k vnitř
nímu sjednocení národnostně a kulturně neobyčejně pestrého státu, vedlo 
k asimilaci jednotlivých provincií. Společenství zájmů pojilo všechnu šlechtu 
bez národnostních rozdílů v jeden stavovský a státní celek; přispívalo k udržení 
polského státu i v době, kdy nebylo již jiných sjednocujících prvků. Za těchto 
okolností se dějiny polské od 15. až do 18. stol. stávaly výsledkem akcí oby
vatelstva nejen polského, nýbrž také ruského, litevského i německého, usaze
ného na polském územÍ. - Nelze však zavírati oči před stinnými stránkami 
tohoto výhradního panství jednoho stavu v polských dějinách 16.-18. stol. 
Bylo to nejobtížnější zřízení v tehdejším světě, které nejednou spíše rušilo vý
voj polský. Neboť neustálé rozšiřování "zlatých" svobod přispívalo ke vzrůstu 
anarchie, která ničila jakékoliv opravné tendence i snahy a vedla Polsko k po
zvolnému rozkladu. Jiná jeho nedokonalost spočívala v tom, že se týkalo pouze 
jediné vrstvy národní společnosti a vylučovalo jiné stavy z účasti ve správě 
polského státu. Dolní sněmovna, která rozhodovala na konec o všem, neměla 
zástupců ani z řad duchovenstva ani měšťanstva. Jednostranné "zlaté" svo
body byly tudíž pro jiné vrstvy spíše porobou. Osudné bylo, že šlechtická 
vrstva polská byla stále víee i vI8.stol. ovládánahlediskyprBtirBf-ormačními 
a hnala nekatolíky stále více do náruče cizích moci. Teprve poslední polský sněm 
z konce 18. stol. hleděl odklidit staleté křivdy, udělil měšťanstvu jisté výhody, 
jako: osobní svobody, právo získávati zemské statky, správrú a soudní autono
mii, přístup k úřadům, ke státním a církevním hodnosten:; tím rušily se hranice, 
které strměly až do té doby mezi šlechtou a měšťanstvem. Než ani tyto výhody 
se netýkaly celého měšťanstva, nýbrž pouze obyvatelů královských měst. Oligar
chie šlechty spolu s porobou selského živlu a nestátních národů se udržela 
také podle ústavy z r. 1791. I když byli podle ní připuštěni do sněmu zástup
cové měst (21 a později 24), neměl jejich hlas větší váhy, neboť mohli mluviti 
jen v otázkách městských. K přiznání plných práv městům nedošlo ani na 
čtyřletém sněmu. - Pro povznesení hlavních mas národa, t. j. selského lidu, 
neprojevila šlechta smyslu vesměs nikdy; nelze se proto diviti, že selský lid 
zase neměl nikdy zájmu o státní a národní věci a neúčastnil se až na výjimky 
takřka povstání polských v 19. století, rozhoduje zčásti svou neúčastí o je
jich výsledcích. Šlechtická nadvláda nad ním se udržela po stránce sociální 
i po pádu polského státu na sklonku 18. století i po zániku někdejšího politic
kého vlivu a významu šlechtické vrstvy. Neboť největší část polského státu 
připadla carskému Rusku, které bylo sice absolutní monarchií, ale zároveň 
zemí velkých šlechtických svobod i útlaku selských tříd, v němž se právě 
v 2. pol. 18. stol. vyhranila šlechtická vrstva a vytvořila se šlechtická samo
správa, v němž od konce 18. stol. platil zákon jen pro malou část šlechtického 
obyvatelstva, zatím co život většiny, selských mas; byl upraven jen zvykovým 
právem; carská vláda neměla až do r. 1861 odvahy omeziti svobody jedněch 
a zlepšiti postavení druhých a osvoboditi sedláka z nadvlády šlechty. Za těch 

18 

okolností sociální a hospodářské zaJmy polské šlechty na území ruského 
záboru zůstaly nedotčeny a byly vlastně dlouho zákonem chráněny. Polští 
velmoži představovali dlouho na západoruském venkově vládnoucí vrstvu; 
udrželi si duchovní i materiální nadvládu v polském národě, žijícím v Rusku, 
a byli tam vlastně jedinými uvědomělými průkopníky polskosti. Podobnou 
roli měla polská šlechta na půdě haličské, kde konservativní magnáti tvořili 
od r. 1866, zřeknuvše se vší irredenty a udržujíce si i za rakouské vlády ve~kou 
hospodářskou sílu, hlavní část parlamentního zastoupení Poláků v záborura
kouském. Většina šlechty se pomalu v záboru ruském i rakouském poměštila 
a stala se základním prvkem ve dvou stranických útvarech, které se vyvinuly 
v 90. letech 19. stol. a v další době stály v oposici proti sobě: v národní demo
kracii Romana Dmowského a v polsko-socialistické straně Pilsudského. 

Takto vliv šlechtických sil byl v polském životě vždy velmi značný, převlá
dající; především třídní zájmy šlechty dávaly ráz polskému životu; doba 
všemocného šlechtického egoismu se udržovala celou řadu staletí na úkor tříd 
ostatních. 
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I. 

POČÁTKY POLSKÉHO STÁTU A NÁRODA 

5. PRVNÍ ZMÍNKY O POLÁCÍCH A POLSKÉM STÁTU (do poč. ll. stol.) 
Předkové národa polského. - :Místo jejich pobytu a název. - Úloha kmene Polanů. - Spojeni 
polských kmenů v jeden celek. - První zprávy o polském státu. - Osobnost prvního historic
kého knížete MUka 1. - Rozsah jeho státu, středisko země, hospodářské poměry. - Poměr 
k říši německé, styky s okolními státy a s kurií papežskou. - Jeho nástupce Boleslav Ohrabrý 
jeho osobnost a dílo. ' 

2. POLITICKÝ ÚPADEK (ll.-I3. stol.) 
Vnitřní rozklad po smrti Boleslava Ohrabrého: - Ztráta poU#cicé nezávislosti ... a.p.t>.novení.zá
vislosti na říši. - Reakce k pohanství. - Kolísání v poměru k říši německé v 11.-12. století. 
- Význam seniorátního ustanovení z r. 1138. - Zánik královské hodnosti a roztříštění pol
s~ého území na řadu polonezávislých a potom úplně samostatných oblastí. - Nebezpečí germa
nwace. - Ztráty polských území. - Vznik křižáckého panství za podpory polského knížete 
při ústí Visly. 

3. POČÁTKY STAVOVSKÉHO ROZVRSTVENÍ (v 13. stol.) 
Vliv rozbití polského státu na vnitřní poměry. - První stopy stavovství. - První výsady jed
notlivců i společenských tříd. - Vlivy německé kolonisace i polské církve na vzrůst společen
ských rozdílů. - Přesouvání mocenské převahy ve státě na skupiny vyšší světské i církevní spo
lefnosti v 13. stol. 

4. NEJSTARŠí POLSKÉ KULTURNÍ POMĚRY (l1.-13. stol.) 
Opoždění polského kulturního vývoje. - Vlivy české při pokřestění země v nejstarší církevní 
organisaci. - Pova,ha nejstarší polské kultury. - Nedostatek domácích zprávo polských pomě
rech. - Oena kron~ky Gallovy a Kadlubkovy. - Památky v národním polském jazyce. 

1. PRVNÍ ZMÍNKY O POLÁCÍCH A POLSKÉM STÁTU 

Předkové národa polského, jejich sídliště a název. 
Ú I o h a k m e n e Pol a n ů. 

Západní Slované, z nichž se na sklonku 10. a poč. ll. století začal tvořiti 
národ polský, vstoupili do dějin poměrně pozdě. V době, kdy máme velmi četné 
zprávy o říši Velkomoravské a státu Českém, vládlo na území polském ještě 
hrobové ticho. Prvé přesnější zmínky o předcích polského národu se vyskytly 
teprve v šedesátých letech 10. století. Jména Poláků a Polska na označení 
obyvatelstva i země jimi obydlené se počínalo užívati teprve od přelomu věku 10. 
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a ll. Národu polského však na sklonku 10. století ještě nebylo. Žil pouze shluk 
plemen, etnicky a jazykově blízkých. 

O dřívějších jejich osudech víme velmi málo. Předchozí jejich vývoj si mů
žeme představiti pouze přibližně. Můžeme však s L. Niederlem říci, že polský 
živel vznikal odlišováním ze západoslovanské větve, a to nejspíše na tom místě, 
v němž jej vidíme v celých pozdějších dějinách, totiž v Povislí. Předkové Po
láků nepřišli nepochybně odjinud jako jiní slovanští národové, nýbrž z větší 
části seděli odedávna mezi Odrou a Eugem, v nitru původní kolébky celého 
Slovanstva. 

Názvy polských kmenů, z nichž vznikal pozvolna národ polský, dlouho ne
známe. Teprve z 9. století se dovídáme, jak se některá polská plemena nazý
vala.!) Společného názvu jednotlivé polské kmeny dlouho neměly. Zvány byly 
od německých kronikářů ještě v 10.-11. století Slovany. Teprve koncem 10. 
a poč. ll. stol. se vyskytl jiný souborný název, t. Polanů (odvozený asi od 
slova "pole" a od nížin na střední Vartě); označoval se jím nejprve jeden z kme
nů polských. 

Polané byli z počátku (podobně jako Slezané nebo Čechové) kmenem malým, 
který měl svá sídla v okolí Hnězdna nebo Poznaně, v území zvaném dodnes 
Velkopolskem. Záhy se však stali ze všech historických kmenů polských kme
nem nejdůležitějším a největším. Jeho náčelníci se stali tvůrci polského státu, 
jehož jméno se rozšířilo v ll. století (ve formě Poloni, Polani, Poleni - Polsko) 
na všechny země polské. 2) 

1) První jejich názvy podal okolo poloviny 9. stol. bavorský mnich neznámého jména (t. zv. 
geograf bavorský), jenž sepsal krátký seznam obyvatelstva, které obývalo v oblastech na sever od 
Dunaje a na východ od hranic státu německého. Kromě Čechů, Obodritů, Veletů, Moravanů, 
Lužičanů a Milčanů uvádí bavorský geograf také Slezany, Vislany, Opolany, Goležyc8 a Ďado
šany. - Název Vislané neznamenal asi zvláštního kmene polského. Byl nepochybně souborným 
označením pro lid usazený na horní Visle. Užívalo se ho dříve neim speciálních kmenových 
názvů, jako na pl'. Polanů, Mazovšanů, Lenčycanů, Sieradzanů, Lubušanů, Pomořanů. Po 
druhé slyšíme o Vislanech v 2. pol. 9. stol. V lO. stol. název jejich vymizel. - Pokud jde o Slezany, 
označoval jejich název z počátku jeden z kmenů usedlých při horní Odře, aby se později rozšířil 
na celou skupinu kmenů, usedlých v dolním a horním Slezsku. Kdy se tak stalo, nelze přesně říci, 
jistě však vývoj trval delší dobu. Název Slezanů bývá vysvětlován různě. Badatelé němečtí soudí, 
že je původu germánského a že byl přijat Slovany od vandalských Silingů. Polští badatelé jej zase 
vykládají ze slovanštiny a míní, že se váže k řece Sleza (dnešní Lohe), tekoucí územím Slezanů, 
nebo s horou Sleza (dnes Zobtenberg), uctívanou už v 10. stol. jako místo starého kultu nábo
ženského. - Goležyci sídleli nepochybně na jih od Slezanů a Vislanů směrem k pozdější Opavě 
a Těšínu a časem byli rozděleni mezi dva státy: český a polský. Nebot' jazykových rozdílů mezi 
nimi a kmeny českými (stejně jako mezi polskými a českými) v starší době asi vůbec nebylo. -
Někde na sever od Goležyců seděli Opolané. 

2) Jménem tím nazývali Poláky a Polsko pouze západní sousedé. Východní sousedé (Rusové) 
znají polské kmeny pouze pod názvem Lechů (později Lachů). Polská historiografická líteratura 
sama zprvu Lechů nezná. Teprve v kronice Kadlubkově (v 13. stol.) se objevuje pro Poláky 
také název Lechitae, který pl'evzali pozdější polští- i jiní slovanští kronikáři a sestrojili vedle 
toho dvojici bratrů Čecha a Lecha ve smyslu praotců národa polského a českého. Obdobný název 
pro Poláky se vyskytuje také v litevštině (Lěňkas, Lěňkai) a v maďarštině (Lengyel). Litevský 
i maďarský výraz svědčí o velké starobylosti a ukazují, že v původní formě jména byla nosovka. 
Lze souditi, že nosovka ta byla též v původní ruské formě (Ljach ze slova LElch). - Původ jména 
je rozlíčně řešen. Mnozí badatelé jej odvozují od kořene lEld, ljad, lEldo, lElda, které znamená totéž 
co německé land, švédské linda, pruské lindan (= úhor, dolina). Odtud původ slov Poloni '(od 
"pola") a Ljach - Leňkas - Lengyel (od lEld - land) byl by stejný. - Jiní badatelé (na př. 
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První zprávy o polském státu; prvý historický 
k níž e a r o z s a h jeh o zem ě. 

Jakým způsobem se polské kmeny spojily v jeden celek, kdy byly sjednoceny 
slovanské kraje mezi Odrou a Vislou, kdo byl zakladatelem dynastie Pjastů, 
o tom se z hodnověrných pramenů nedovídáme.3 ) Zjev ten vysvětlují pouze po
věsti, reprodukované způsobem nepravděpodobným u pozdějších středověkých 
kronikářů. Zdá se však, že sjednocení polských kmenů bylo provedeno pod ve
denim vlastních (polských) knížat. Nedálo se asi cestou mírné evoluce, nýbrž 
spíše výbojem silnějších vladařů proti slabším. Spíše mečem nežli dohodou se 
jednotlivé kmeny spojovaly v politický celek. Jako Přemyslovci v českých 
zemích seskupovali kolem svého knižetství sousední oblasti, tak na půdě pol
ské státotvorným činitelem byli Pjastové. Když jeden ze starých centrálních 
kmenů (Polané), sídlící na řece Vartě, zesílel, ovládl mocí také sousední kmeny 
a vnutil jim své jméno (Poloni). Nový stát se nazval Polskem a jeho obyva
telstvo Poláky. 

Podrobnosti o tomto výboji neznáme.4) Bezpečně víme jen tolik, že se tak 

A. Bruckner) prohlašují tuto etymologii za mylnou a odvozují slovo od ruského lad, ljad (= ďá
bel). Odtud Lech by původně byl peiorativním názvem pro Poláky. Maďarský název pro Poláky 
("lengyel") je pravděpodobně ruského původu. . 

3) Mezi badat(lli.se o té. věci vyskytly dva názory. Jedni (zejménaněmečtí,.z .. polských na.př. 
Szajnocha) mají za to, že zakladatelé polského státu Pjasti byli (podobně jako Rurikovci v Rusku) 
normanští Vikingové. Ti pronikli podle nich na svých lodích ze severské vlasti po Odře do Velko
polska, opanovali a sjednotili polské kmeny mezi Odrou a Vislou a dali jim dyna~tii a stát. Stou
penci této teorie poukazují na ohlasy polských dějin 10. stol. v severských sagách, na živé vztahy 
prvotního polského státu k Baltickému moři a zejména na listinu z let 990-2, v níž polský kníže 
Měšek dává svou zemi do ochrany papežské kurie a při tom vystupuje pod neslovanským jménem 
"Dagome iudex". Mimoto poukazují také na to, že významný hrad své země jmenuje neslovan
ským názvem: civitas Schinesghe. - Jiní badatelé vystoupili s jinou teorií. Nepokládají pověsti 
polských středověkých kronikářů, kteří dávají Pjastům vyrůsti z polského těla, za pouhé výmysly, 
nepřikládají jim jen mythický význam, nýbrž hledí z nich dobýti zrnko pravdy. Popírají proto 
vikinský a normanský původ Pjastů a interpretují nejdůležitější pramen teorie normanské (listinu 
Dagome iudex) jiným způsobem. Ukazují, že se dokument Dagome iudex nezachoval v originále, 
nýbrž v opise ze 12. stoL, upraveném u kurie papežské, při čemž se do něho dostalo mnoho písar·
ských chyb (Dagome místo Mescone aj.). Ukazují, že ani název bratra Měškova (Czcibor), sestry 
Měškovy (Běleknegyni), dětí Měškových (Boleslav, Lampert) neprokazují normanského původu 
polské dynastie Pjastovců. Také prvky runové v polské heraldice, která domněle mluví pro skan
dinávské vlivy v nejstarší knížecí družině, jež podmanila prý polské kmeny, dají se podle nich 
objasniti jiným způsobem. - Dynastie nejstarších polských knížat byla nejpravděpodobněji 
polského původu, sjednocení polských kmenů se nedálo nepochybně cestou nájezdu z ciziny, 
nýbrž přičiněním domácích polských knížat. Nelze ovšem odmítati, že se normanský živel mohl 
účastniti akcí jednotlivých polských knížat jako činitel pomocný. Nebot' už v prvých dobách 
pjastovského státu lze pozorovati úzké styky polského státu s normanskými družinami a mezi 
staršími polskými rytíi'skými rody nacházíme živly severské. Mimoto poslední archeologická 
bádání ukázala, že skandinavští Vikingové přiváželi do polských zemí mince byzantské a arabské, 
pronikajíce hluboko do polského území jako obchodníci a za loupežných nájezdů. Zdá se také, 
že polská knížata najímala skandinávské družiny do svých služeb, aby jich užívala v boji s jinými 
kmeny a sousedy. Tato knížecí družina byla v nejstarších polských dějinách činitelem velmi 
důležitým. Byla jen zčásti domácího původu; ve větší míře to byli cizinci, naverbovaní do 
služeb polského knížete. O jejich existenci na půdě polské se dovídáme teprve z doby Měškovy. 
Počet družiníků byl dosti značný. Podle zprávy arabského kupce měl jich Měšek I. asi 3000. 

4) O době před Měškem I. (před 2. pol. 10. stol.) nemáme žádných bezpečných zpráv. Jen 
báječné tradice, zachované polskými středověkými kronikáři, podávají divnou spleteninu výmyslů 
o starším polském vývoji. Tradice o Krakovi, domnělém zakladateli města Krakova, o Popielo-
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stalo (nepochybně pod tlakem vneJslm, německým), delší dobu před rokem 
963. Neboť toho roku vystupuje Polsko na dějinné jeviště náhle a nečekaně 
jako stát velký, poměrně dobře organisovaný, sjednocený ve svých hrubých 
národopisných hranicích. Štěstím pro Polsko bylo, že nalezlo tehdy silnou dy
nastii v Pj astovcích a mocného panovníka už v prvém historickém knížeti M ěš
kovi 1.5 ) Neboť jinak by kmenové území polské nebylo mohlo dlouho vzdo
rovati náporu německému a bylo by asi podlehlo (aspoň zčásti) stejně jako 
polabští Slované. 

Lze říci, že Měškovi děkuje Polsko za svou prvou dokonalejší organisaci, 
za svou prvotní velikost i za to, že se stalo ze shluku slovanských kmenů 
státem. Datum, kdy se Měšek 1. chopil vlády, není jisté. V prvém svém dějin
ném vystoupení za bojů r. 963 jeví se nám jako osobnost mužného věku. 
Tehdy, za prvého historického střetnutí polsko-německého u ústí Odry v zá
padních Pomořanech s východoněmeckým hrabětem Wichmannem (je to prvá 
historická zpráva o dějinách polských a o říši Měškově), ukázal se však Mě
šek 1. jako soupeř slabší. Dvojí porážkou, utrženou od Wichmanna v sousedství 
Štětína, a nebezpečím, které mu hrozilo také se strany markraběte Gerona, 
jenž krátce předtím potlačil a podrobil polabské Slovany, byl Měšek 1. donucen 
(r. 963) uzavříti smlouvu, v níž uznal svou závislost na císaři Ottovi 1. Uznání 
nadvlády německého krále jej sice zatížilo četnými závazky (Mě šek byl nucen 
odváděti roční poplatek, zbrojný oddíl, dostavovati se - na př. r. 973, 986 -
na německý dvůr, dáti svého syna - pozdějšího Boleslava Chrabrého - v zá
stavu, účastniti se - na př. r. 985, 991 - tažení německých vojsk proti Lu
ticům), ale s druhé strany jej zabezpečilo proti východoněmeckému markraběti 
Geronovi a jeho nástupcům. V celku poměr Měškova státu k říši Německé byl 
podobný jako poměr státu Českého k témuž sousedu.6 ) Situace ta se udržela 

vi, předchůdci Pjastů na knížecím stolci, a o Pjastovi nějakou cenu snad mají, ale vědecké bádání 
nemůže zpráv těch náležitě kontrolovati. Rovněž nelze přesně vyřešiti ani otázku, co značí jméno 
Pjast. V té věci se vyskytlo mnoho názorů. Nejzajímavější domněnku podal Tad. Wojciechowski, 
jenž soudil, že Pjast neznačí jméno, nýbrž úřad, že to byl "pěstoun", t. j. vychovatel knížecího 
syna. Tento "piastun" (čili v zkratce Pjast) měl býti podobně jako na západě majordomus zá
roveň nejvyšším státním hodnostářem. Podle této domněnky vypukla vzpoura se strany "pjasta", 
v níž byl odstraněn Popiel (domnělý prvý kníže) a na trůn byl uveden pjast. - Hypothesa 
tato nerozřešila však sporných věcí, není mnohými badateli uznávána (staví se proti ní na př. 
A. Bruckner), a tak o průvodu rodu a jména Pjast nelze nic bezpečného říci. 

5) Měšek 1. se jeví ve světle bádání novověkých polských historiků stále významnějŠÍ osobou. 
6) V nejnovější polské historické literatuře se věci ty často posuzují jinak. Skutečnost, 

že y císařské listině je Měšek nazýván "přítelem císařovým" (amicus imperatoris), se vysvětluje 
často tak, že tu šlo o smlouvu, spočívající na základě uznání vzájemné politické rovnosti. Z vý
razu uvedeného v téže listině, podle něhož Měšek I. "platil cÍsaÍ'Í tribut až po řeku Vartu", se 
soudí, že se poplatky nevztahovaly na celou říši Měškovu, nýbrž jen na některé državy jeho, 
sahající až po řeku Vartu. - Jindy se zase soudí, že se vasalským aktem upravoval jen osobní 
poměr Měška I. k Ottovi I; nešlo tu tedy o poměr celého polského státu k sousední říši a o změnu 
polského státu v léno Německé říše. Jinak řečeno, ve faktickém stavu polského státu k říši se 
celkem nic nezměnilo. Projev vasalského holdu a odvádění tributu podle toho pojetí mnoho 
státní polskou nezávislost neporušilo. Byla to závislost jen formální. - Roku 1946 se 
touto otázkou podrobně zabývá G. Labuda v knize "Studia nad poczl'\tkami paústwa polskiego". 
Poznaň 1946. Dochází k závěru, že poměr polsko-německý se v době Měškově právně měnil. 
Poplatek, odváděný polským knížetem v I. 966-73, se týkal jen malé země lubušské na střední 
Odře a teprve v l. 986--1000 se rozšířil na celý polský stát. 
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potom (s výjimkou 2. poloviny vlády Boleslava Chrabrého.) až do 2. pol. 12. 
stol. Trvala ovšem v plném rozsahu zpravidla jen tehdy, pokud němečtí 
králové měli dosti síly, aby polské panovníky donutili k uznání nadvlády. 
Zanikala, kdykoliv Polsko zesílilo a kdykoliv, využívajíc vnitřních německých 
krisí, dovedlo uhájiti svou samostatnost. 
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Stát Měškúv neobsahoval tehdy ještě všech zemí, v kterých obýval lid, tvo
řící národopisný celek polský. Ve svém zárodku nesahal, jak lze souditi 
z legend a některých současných pramenú, dále za Velkopolsko. K němu byly 
během Měškovy vlády připojeny Pomořany, Kujavsko a Mazovsko, vesměs 
země, ležící v sousedství velkopolském. Púvodní Polsko tvořila tudíž územní 
oblast mezi střední a dolní Odrou i Vislou s politickou tendencí k severu 
a k Baltickému moři. 

Naproti tomu slezská oblast, ležící při horní a střední Odře, a Krakovsko se 
Sandoměřskem při horní Visle, nepatřily r. 990 ještě k Polsku, nýbrž k státu 
českému.7 ) 

7) Podle některých historiků (podle St. Zakrzewského, B. Stasiewského) nepatřilo území slez
ské stejně jako ani Krakov (kraje vislanské) v 2. pol. IO.stol. k říši české. Opačný názor spočívá 
podle Zakrzewského na vadné interpretaci textu lbrahima ibn Jakuba a na nesprávném vy
světlení pražské listiny z r. 1086. Nejnovější polské dějepiseclNÍ (Grodecki, Buczek, Labuda, 
Widajewicz) názoru Zakrzewského nesdílí a soudí, že Krakovsko a Slezsko tvořilo až do konce 
10. stol. (990-2) součást českého státu. 
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Na východě nenáležely k státu Měškovu t. zv. Červené Hrady, které r. 963 
byly v užším svazku se zemí krakovsko-sandoměřskou, závislou v té době na 
Čechách, a které později ovládl ruský kníže Vladimír. S) 

Ráz Měškova státu vypisuje ponejprv r. 965 lbrahim ibn Jakub a jeho obraz 
doplňuje listina z let 990-992, t. zv. Dagome iudex, kterou Měšek postavil 
svou zemi pod ochranu kurie papežské. Podle t. zv. Dadome iudex hranice 
Měškovy ~íše sahaly od hradu Štětína (civitas Schinesghe),9) ležícího při ústí 
Odry, podél Baltického moře k ústí Visly u Gdanska, přes celé povodí Varty 
až k jejímu soutoku s Odrou, přes celé střední a dolní povodí Visly až k hrani
cím země Pruské; s druhé strany obsahovaly území mezi dolní Odrou a dolní 
Vislou až k Baltickému moři. 

Středískem Měškova státu bylo až do r. 1038 Hnězdno, jak na to ukazuje tra
dice a významné postavení Hnězdna v pozdější době.IO ) Hnězdno bylo asi ve 
starší době důležitým obchodním střediskem, spojeným s cizinou cestami na 
sever, k břehům Baltického moře, k ústí Visly, i směrem na východ. Kromě 
Hnězdna byly asi už v nejstarší době dúležitými státními a hospodářskými stře
disky Poznaň, Kališ, Plock. 

Charakteristickou známkou tehdejšího hospodářského života bylo hospodář
ství naturální. Obyvatelstvo se zabývalo vesměs jen rolnictvím, chovem do
bytka, rybolovem. Pokud se rozvíjel obchodní ruch, dálo se to výměnou zboží. 
Neboť domácí mince dlouho nebylo. Platilo se předměty stálejší hodnoty jako 
byly na př.: kúže z kuny, súl, lněné plátno. Nejzřejmějším dokladem majetko
vých poměrú byl dobytek, jak svědčí slovo skot (pocházející od slova Schatz), 
převzaté i Poláky. Pokud se vyskytoval na polské púdě už v nejstarší době 
peníz, byl to peníz cizí, přivážený zahraničními kupci, z počátku téměř vý
hradně peníz arabský nebo východní (byzantský). Mince západní (zejm. se
veroněmecká a bavorská), objevivší se na polské púdě, pokud lze zjistiti, okolo 
r. 950, vytlačila minci arabskou teprve po 10. století,u) 

8) Podle St. Zakrzewského náležely původně i Červené Hrady k Polsku. Z. soudí tak mezi jiným 
podle letopisu Nestorova, jenž píše k r. 981, že ruský kníže Vladimír vytáhl proti Ljachům a obsa
dil Přemyšl a Červené Hrady. Leč zdá se, že názor ten není správný a že opanování Červených 
Hradů a P[-emyšlu Vladimírem ruským se týká spíše panství českého v Krakovsku nežli území 
Měškova. 

9) Civitas Schinesghe se v literatuře vykládá jako Hnězdno, nebo jako Štětín. 
10) V Hnězdně (původně zvaném Knezno nebo Kniezno, t. j. sídlo kněze čili knížete, později 

Gníezdno) se zdržoval nejčastěji knížeCÍ dvůr. Dvůr tento hyl ovšem institucí pohyblivou, po
tulnou. Panovník pobýval na rozličných místech svého státu, zdržuje se tu či onde, vybíral po
platky v přírodnínách a "vyjídal zemi". Hnězdno bývalo tedy spíše dočasným sídlem a nelze 
o něm mluviti v nejstarších polských dějinách jako o stolici země v užším slova smyslu. -
Skutečnou stolicí polského státu se stal teprve později Krakov s Vavelem (od r. 1138). Do té 
doby slyšíme spíše o několika hlavních střediscích polského státu, která do té doby ležela více na 
půdě velkopolské nežli malopolské a slezské. - Dvůr panovníkův si nepochybně získal už v ~tar: 
ších dobách důležitou roli ve státních věcech. Hlavní osobností byl na něm nepochybne uz 
v 10.-11. stol. comes palatii jako zástupce knížete. Důležitou část dvoru tvořila po přijetí 
křesťanství skupina duchovních (capella). Mezi duchovními, znalými písma i latiny, třeba hledati 
počátky státní kanceláře. Užívalo se jich od počátku jako písařů (notarii) knížecích listin. Kancléi'
ství, známé už v ll. stol., vykonávali původně biskupové poznaňští. Nejstarší knížeCÍ listina 
a pečeť, pokud je známo, pocházejí z doby okolo r. 1085 (z doby knížete Vla~isl~v,:" H~řmana). 

11) Už za vlády lVfěška I, a později v době Boleslava Chrabrého vzmkaJÍ 1 mmce do-
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Mezinárodní postavení nejstaršího polského státu 
za vlády Měška 1. 

Měškův stát se jeví už v prvém historickém světle jako útvar významný. 
Svědčí o tom také způsob, jak Měšek 1. hleděl zabezpečiti jeho postavení vůči 
sousedům i v křesťanském světě vůbec. Už za jeho doby byly navázány styky 
(příbuzenské i politické) téměř se všemi okolními státy. Tak pomocí své dcery 
Adelaidy, známé pod skandinavským jménem Sygrydy a provdané Z8, švéd
ského krále Eryka, zahájil vztahy se severskými státy. Svým sňatkem s českou 
kněžnou Doubravkou upevňoval styky s dynastií Přemyslovců. Avšak dobré 
poměry mezi dynastií českou a polskou vza,ly za své na konci vlády Měškovy 
ar. 990 došlo mezi někdejšími švakry a spojenci (Měškem a českým Bolesla
vem II.) k nepřátelství a k prvým známým bojům, které vrhly stíny na další 
vývoj jejich zemí i v budoucnosti. Často se soudí, že obrat ten způsobila smrt 
kněžny Doubravky. Ale spíše tu působily spory o země slezské a o Krakovsko. 
Neboť Měšek l., jenž v 1. 963-987 soustřeďoval svůj politický a vojenský zá
jem směrem západním k Pomořanům a ústí Odry, obrátil svou pozornost na 
konci svého dlouhého života k střednímu a hornímu toku téže řeky ve snaze, 
aby připojil k své říši Slezsko a Krakovsko, ovládané do té doby panovníky 
českými. Snahy jeho vedly k cíli, a hranice mezi státem přemyslovským a pjas
tovským šla na sklonku vlády Měškovy od země krakúvskékhúrníOdře 
a odtamtud k horstvu pradědskému.12 ) V českých rukou zůstala koncem 
10. stol. (po r. 990) z Horního Slezska pouze, zv. brána Moravská. 

Vztahy Měškovy k německým zemím na sklonku jeho života zakolísaly. 
Polsko a německá říše nebyly ovšem v 1. 963-972, kdy se v saských letopisech 
vyskytují o Polsku prvé zprávy, přímými sousedy. Mezi oběma ležela území 
slovanských Obodritů, Luticů neboli Veletů, země lužických Srbů a české Slez
sko. Právě o tyto polabské země byly sváděny (1'. 966, 967) mezi německými 
markrabaty (Wichmannem) a polským knížetem i v době politické závislosti 
Měškovy na říši nové zápasy. Jejich výsledkem posléze bylo, že Měšek za po
moci oddílů, poslaných z Čech, upevnil svou moc ve východním Pomoří při 
Baltickém moři, ale s druhé strany byl nucen opět uznati nadvládu německého 

mácí, denáry, s nápisem knížete, jeho podobou, někdy i s nápisem hradu (na př. Gnezdun). 
Právo raziti minci náleželo jako v jiných zemích k regálním právům. Teprve v dobách pozdějších 
(v 13. stol.) získali privilegia na ražení mincí také biskupové. - Už prvotní polská mince 
ztrácela brzy svou váhu a formu (knížecí pokladna tím získávala podle západoevropského vzoru 
zvláštní příjem, zvaný lucrum camerae), a tak později (asi od 2. pol. 12. stoL) byly vydávány podle 
německého vzoru t. zv. brakteaty, t. j. tenké plíšky ze stříbra, bité pouze po jedné straně. Zhoršo
vání a časté obnovování mincí působilo velmi nepříznivě na vývoj poměrů peněžních i ob
chodních. - Královskými mincéři bývali pravidelně už v nejstarších dobách židé. Odtud se 
stýkáme už na brakteatech z doby J\iIěška Starého a jeho bratří s nápisy hebrejských mincéřů 
(Abraham, J\iIenahe, Jakub); jeden z nich razil dokonce slova: "J\iIszka král polský" hebrejskými 
literami. 

12) O hranicích polských s českými zeměmi v té době soudí se podle J\iIěškovy listiny, zv. 
Dagome index. V ní se uvádí jméno Alemure jakožto místo, kam až sahal polský stát. Podle 
Voigta a Stasiewského třeba jím rozuměti říčku J\iIohra, vlévající se do řeky Opavy. Podle pol
ských historiků skrývá se pod tím Olomouc. - Podle Kosmy bylo Krakovsko ztraceno teprve 
r. 999 (po smrti českého knížete Boleslava II.). 
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krále. Dokladem této Měškovy závislosti může býti i to, že se oženil po smrti 
české Doubravky (1'. 977) s Němkou Odou, dcerou markraběte Dietricha. 
Poměr polského státu k Rusi, která se v 10. stol. stala státem rozsáhlým 

a mocným, od počátku kolísal. Od doby Měškovy byly mezi Pjastovci a Ru
rikovci styky příbuzenské i válečné. Nepřátelské srážky souvisely především 
s tím, že mezi jejich državami nebylo přirozené hranice, která by je výrazně 
oddělovala. Jablkem sváru se stávaly také oblasti t. zv. Červených Hradů 
(pozdější východní Halič), osídlené obyvatelstvem ruským. Oblasti ty pře
cházelyod 10. století z rukou do rukou, až posléze zakotvily v rámci kyjevsko
ruského státu. 

Pokud jde o styky s Uhrami, hledají se často už v nejstarší době přátelská 
pouta. Zejména se vidí projev vzájemné shody v tom, že Měškova sestra 'Ade
laida, zvaná též Beleknegini, se provdala za uherského knížete Gejzu (okolo 
r. 992), aby dala maďarskému národu největšího syna, Štěpána Sv. Avšak 
věc ta není tak jistá; podle jiných pramenů byla manželkou Gejzovou a matkou 
sv. Štěpána kněžna sedmihradská, dcera sedmihradského knížete Gyuly. 

Pro mezinárodní postavení Měškova státu mohlo však míti největší význam 
navázání styků s kurií papežskou. Měšek I. sice se dostal do styků s kurií 
papežskou nepochybně záhy po přijetí křesťanství; ale teprve na sklonek jeho 
vlády se klade listina známá pod názvem "Dagome iudex", podle prvých 
slov, jimiž se začíná její zkrácení z r. 1089. Ačkoliv listina13 ) má velkou důležitost 
(její originál se nám nezachoval, nýbrž jen pozdější volný výtah) a již velmi 
často se jí badatelé zabývali, přece se dodnes nevytvořil jednotný názor na ni 
a dodnes nebyly vysvětleny všechny problémy s ní souvisící. Podle novějšího 
polského bádání se soudí, že listinu vystavil sám Měšek 1. v 1. 985-992 ve 
snaze, aby odevzdal svůj polský stát v jeho tehdejších hranicích v držení apo
štolské stolice. Snažil se podle toho pojetí osamostatniti se od Němců a podro
biti se spíše kurii papežské. Vnějším výrazem toho měl býti poplatek papeži 
z Polska odváděný, známý později pod názvem denáru sv. Petra (swi~to
pietrze).14 ) - Věci ty nejsou však jisté. Nelze říci, že by se Měškův stát v poli-

13) Její historie je tato: V Collectio Canonum sdělil kardinál Deusdedit (zemřel r. 1099), 
že za papeže Jana XV. nějaký "iudex Dagome", senatrix Ote a jejich synové J\iIisica a Lambertus 
věnovali sv. Petrovi město zv. Schinesghe se vším příslušenstvím, a to v hranicích podél moře 
k Prusku, k místu, jež se zove Rus, ke Krakovu, k Mce Odř'e, místu zv. Alemure, k zemi Milčanů, 
k Odře a k řečenému městu (Schinesghe). ,- Datum, před nímž listina mohla vzniknouti (termi
nus ante quem), byl by r. 996 (t. j. rok úmrtí papeže Jana XV.). Vše ostatní je nejisté. Cenu má 
zmínka o Odě, lze-li ji ovšem ztotožúovati s druhou ženou Měškovou. J\iIěšek sám není uváděn; 
hledá se jen pod názvem Dagome iudex. NěkteÍ'Í badatelé čtou znetvořené jméno Dagome jako: 
Ego Me(sco). Pochybnosti vznikají také o hranicích darovaného území. Území to neodpovídá 
státu J\iIěška 1., nýbrž Boleslava Chl'. Jeví se v něm spíše situace z doby budišínského míru 
z r. 1018. Proto podle jiných badatelů spadá zpráva o darování Dagome iudexu do let 1018-25 
a pojí se k návrhu Boleslava Chrabrého, adresovanému papežské kurii, aby pokládala Polsko 
za léno sv. Petra. 

14) Nepochybně už v době J\iIěška I., ale zejména jistě za vlády Boleslava Chrabrého, odvádělo 
Polsko do Říma pravidelné peněžní dávky. O podstatě této církevní daně se názory rozcházejí. 
Soudí se, že Boleslav Chrabrý se zavázal z vděčnosti za dosažení samostatné církevní metropole 
k osobnímu censu ve prospěch kurie papežské. Jak vysvítá z listu papeže Řehoře VII. k Bolesla
vovi II. z r. 1076, odváděl tento panovník papežské kurii nepochybně z vděčnosti za dosažení 
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tiokém směru podrobil kurii papežské, ani že nav,ázal k papežství lenní poměr. 
Nelze ani souditi, že by Měškovi I. šlo o to, aby se vyprostil z nadvlády němeoké 
(oož vzhledem k úzké tehdejší spolupráoi mezi papeži a němeokými králi bylo 
nemožné) a nahradil ji vlivy kurie. Styky Měškovy s papežem, pokud o nioh 
lze mluviti, nerušily asi nadvládu němeokou a nebyly s ní v rozporu. Nebyly 
asi námířeny proti oísařství, nezbavovaly Polsko závislosti na něm. Vždyť 
Měšek i na sklonku svého života a také nástupoe jeho Boleslav Chrabrý nad
vládu tu uznávali (do r. 1000). -- Měškovi šlo nepoohybně jen o to, aby si 
zjednal za současného pokřestění Polska v papežství oporu a aby projevil vůli 
k propagaoi křesťanství. Akoe Měškova souvisela nejspíše se současný~i po
křesťovaoími praoemi, prováděnými v Polsku; měla je uryohliti a podepříti. 

o s o b n o s t a dílo B o I e s I a v aCh r a b r é h o, 

Největší oporou pro polský stát nebyla však tolik úprava mezinárodníoh 
vztahů na sklonku 10. a poč. ll. století, jako spíše skutečnost, že po dlouhé, 
víoe než třioet let trvajíoí vládě Měška I. následovala stejně dlouhá vláda jeho 
syna Boleslava T., syna české kněžny Doubravky, jenž se stal vskutku pokračo
vatelem v díle svého otoe a jenž přivedl Polsko na vrohol středověké slávy 
a mooi. Jest nepoohybné, že Boleslav byl osobností mimořádnou. 
Některé výsledky praoÍ Boleslavovýoh lze v některém směru aspoň přibližně 

stanoviti, a to zejména na poli kulturním. Ale jinak nedostatek pramenů brzdí 
poznati jeho osobnost a jeho dílo v oelé šíři. Právě proto, že se jeho mohutná 
postava vtiskla do paměti mnoha pozdějšíoh generaci ve formě příliš legendár
ní, těžko říoi, 00 sám vytvořil v rozličnýoh odvětvíoh životníoh. Neboť často 
vše, 00 bylo pokládáno v pozdějšíoh dobáoh za nejlepší, ať na poli kulturním, 
právním či hospodářském, bylo spojováno s jeho jménem. Spatřoval se v něm 
geniální válečník, mimořádný zákonodároe i reformátor. 

Vzhledem k nedostatkům a neúplnosti pramenů15 ) obraz doby Boleslava 
Chrabrého není ustálen. V Boleslavovi se vidí především budovatel státu, půso
bící v tendencích Měška 1., ale energií i geniem ho převyšující. Za hlavní zásluhu 
se mu přikládá přerušení závislosti na německé říši a obrana plné nezávislosti. 

k~álovskékor;rn'yrovněž d.obrovolnou"obl<,ttio". - Voboupřípadechšlo vesměs o dávky jednotli
vych panovmku. Naproti tomu vypravuje polská kronika, že Poláci projevili ochotu dávati 
papeži za zbavení Kazimíra Obnovitele církevního slibu rovněž I denár.z každé rodiny. Zpráva 
této kroniky nepodává ovšem věrně skutečnost, ale přece z ní vysvítá, že daň papeži byla v Polsku 
o~:v~děna nejprve knížetem; časem však (asi ve 12. stol.) byla přesunuta na celek obyvatelstva, 
pn cemž se zdanění stalo obecným. S tím souhlasí i stížnost polského arcibiskupa Swinky na 
německé kolonisty na půdě polské, že se zdráhají platiti Petrův denár (17. I. 1285). - T. zv. 
swiE;ltopietrze platily všechny země polské, takže závazek ten byl zvláštní známkou, lišící kraje 
polské od sousedních, i když některé z nich byly později zbaveny vlády polských knížat. 

15) Polskými prameny pro dobu Boleslava Chrabrého (992-1025) jsou hlavně legendy, se
p~a.né v pozdější době, a mimoto kronika tak zvaného GaIla-Anonyma, vzniklá o 100 let později. 
?lzmec tento s~romáždil o Boleslavovi mnoho zpráv. Ale ty jsou spíše názorem vzdělané vrstvy 
Jeho doby nežlI zachycením dávné skutečnosti. Z německých pramenů je po dobu Boleslavovu 
cenná kronika Thietmarova a spisy sv. Brunona. Lze nalézti některé zprávy i v pramenech 
seversk,)'ch. Zmínky si zasluhují také vykopávky na krakovském Vavelu, v katedrále hnězdenské 
a poznaňské, které umožňují pohled na hmotnou kulturu doby. 
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Vidí se v něm průkopník polských vlivů na půdě české a velký válečník, jenž 
pronikl hluboko do slovanskéhoPolabL Poukazuje se také na jeho velké zá
sluhy o vnitřní organisaci státu polského. Soudí se, že ve válkáoh, vedených 
všemi plemeny polskými, upevnil polskou národní jednotu a že královské ko
runě dal jednotě té symbol, který se stal později nejednou heslem k novému 
sjednocení státu. Za velkou zásluhu se mu přikládá snaha učiniti z Polska 
samostatnou oírkevní oblast. Nejednou se ozývá také názor, že B. vědomě usilo
valo to, aby vytvořil ze západních Slovanů hradbu proti německému náporu. 

Než mnohé podobné názory neodpovídají skutečnosti. Především proto, že 
časy jeho nebyly tak ideálním obdobím, jak je vypsaly legendy nebo některé 
pozdější práoe. Nebyla to doba výjimečné spravedlnosti, jak ji líčí kronikář 
Gallus, nýbrž spíše období tvrdých obyčejů a mravů, které jen s obtížemi 
mírnily hlasy křesťanských duchovníoh. Boleslav sám vyrostl v prostředí cizím, 
nepolském. Zrozený z české Doubravky, žil dlouho mezi Němci. Maoechou mu 
hyla Němka. V sedmém roku byl zastaven v souvislosti s Měškovým paktem, 
uzavřeným s německou říší, na německém dvoře Otty I. Ve svých sedmnácti 
letech se oženil s Němkou, dcerou míšenského markraběte. Když se s ní po 
krátké době rozešel a navázal nato opět krátký nešťastný sňatek s příbuznou 
uherského knížete Gejzy, oženil se po třetí (okolo r. 987) s doerou jistého slo
vanského knížete, Emmildou. Také jinak žil v okolí oizinců. Cizinci, dlící na 
jeho dvoře, tvořili nejdůležitější oporu jeho vlády. V čele lidí mu oddaných byl 
Čech sv. Vojtěch a Němeo sv. Bruno Querfurtský; byli mezi nimi také Vlaši 
s opatem Antonínem, Řek Anastasios, přišlý z ruského dvora, a Dán Sigwald, 
příbuzný a přítel zároveň. Také v jeho vojsku bylo mnoho cizinců (Němoů, 
Normanů, Dánů). Ačkoliv Boleslav vynikl jako bojovník zá,padního Slovan
stva ve válkách s Němci, nebyl přece žádným panslávem. Užíval Němců ve 
službě i v politioe a umřel v náručí své čtvrté ženy, Němky (Ody); také svého 
syna oženil s Němkou. Zatím cov 1. polovině své vlády vedl s českými Přemys
lovoi válku, žil v přátelství s císařem Ottou III. i s knížaty saskými. Činil 
dobré služby Ottovi III. ve válkáoh s Bodrci a Lutici. Udržoval vasalský poměr 
k říši a složil Jindřiohovi II. přísahu věrnosti. Pokračoval v politioe svého 
otce Měška 1., zaohovával přátelské svazky s říší a posílal Ottovi III. posily 
proti polabským Slovanům (v l. 992-3, 995). - Využíval vasalského poměru 
k říši pro své potřeby povahy politioké i církevní. S pomocí němeokého krále 
a německých misionářů organisoval polskou církev. Těžil z úcty, kterou choval 
oísař Otta III. k českému svatému, mučedníku Vojtěchovi, pochovanému 
v hnězdenském kostele, a sklidil tím úspěch, o němž z počátku své vlády 
nemohl sníti, to jest úplnou církevní nezávislost na říši německé. 

Myšlenka osamostatniti Polsko jako zvláštní církevní provincii s vlastním 
aroibiskupem v Hnězdně v místě ostatků světcovýoh vznikla asi záhy po ka
nonisaci českého biskupa Vojtěcha a již okolo r. 999 se o tom dorozuměl císař 
Otto III. s papežem Silvestrem. Slavnostní založení nového arcibiskupství pro
vedl sám Otto III. při své pouti k hrobu sv. Vojtěcha do Hnězdna v březnu 
r. 1000. Při tom prvým polským aroibiskupem se stal Čech, bratr sv. Vojtěcha, 
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Gaudentius. Pctlská církev byla zbavena závislosti na církvi německé. - Tím 
získával také polský stát důležité podmínky ke své politické samostatnosti. 
Hnězdenská metropole, přímo podléhající :Římu, se stávala jakoby odznakem 
nezávislosti polského státu. Neboť při své návštěvě Hnězdna se Otto III. zřekl 
nejen práv ochrany nad polskou církví, ale zprostil Boleslava (nazývaje jej 
svým bratrem, přítelem a spojencem) zároveň závislosti na sobě. 16 ) Podle slov 
německého kronikáře stal se tím "dosavadní poplatník údělným pánem". _ 
Lenní poměr polského knížete ovšem odstraněn nebyl. Rušila se pouze povin
nost odváděti tribut. Jinak svazky s říší byly zachovány. Boleslav Chrabrý 
měl dále právo účastniti se voleb císaře i povinnost dodávati císaři posily (ze
jména tři sta jezdců k císařským cestám římským). V celku t. zv. korunovace 
hnězdenská z r. 1000 měla nepochybně ten význam, že kníže polský obdržel 
právo jmenovati polské biskupy, jež podle středověkého pojetí mohl vykoná
vati jen král. 

Sotvaže Boleslav získal pro svůj stát pevnější základy, sotvaže nabyl církevní 
a téměř i politické nezá::islosti, přistoupil na sklonku své vlády k dalšímu dílu: 
k výbojům na venek. Sel za svými plány jistě a rozhodně, využívaje stejně 
lsti jako násilí i podněcuje vnitřní zmatky. Jeho vojenské akce na půdě 
české a polabských Slovanů nebyly vedeny vědomou snahou, aby vybudoval 
velkou západoslovanskou říši R, sjednotil všechny západní Slovany v jednom 
šiku proti Němectvu. K tomu mohly vésti jeho akce bezděčně teprve ve svých 
d~sl~d?ích. Byly spíše projevem jeho neklidného ducha. Boleslav byl typem 
valecmka a dobyvatele, toužícího neustále po vavřínech a nových činech. Ve 
své politické činnosti si počínal jinak nežli jeho otec Měšek I. Jestliže Měšek I. 
rozšiřoval a upevňoval polský stát při dolní Odře a Visle, Boleslav se obracel 
ponejvíce směrem západním. Také současný úpadek v sousední říši německé 
a české jej k tomu pobízel. Když v lednu r. 1002 zesnul císař Otto lIL, když 
se v říši rozpoutaly zápasy o trůn mezi několika kandidáty, když také v Čechách 
nastaly po smrti Boleslava II. vnitřní zmatky, použil Boleslav té příležitosti 
aby se objevil na západním bojišti a aby se zmocnil poměrně snadno Krakov~ 
ska, Moravy, slovenských krajů i Čech. Úmyslem Boleslavovým bylo nepo
chybně zničiti Přemyslovce, připraviti jim podobný konec, jaký oni přichystali 
Slavníkovcům a zmocniti se jejich velmi rozsáhlé državy. S druhé strany B. hleděl 
ovládnouti část území polabských Slovanů, opanoval Lužici a Míšeňsko a po
tom se pokusilo dobytí rozs~hlých území při středním a dolním Labi. Když 
nabxl obrovs~éhvo území od Sumavy a Dunaje až k Baltickému moři a když 
spOJIl pod svym zezlem všechny země západních Slovanů, přistoupil k dalšímu 
kroku. Zčásti popuzen křivdou, která se mu stala na cestě z Merseburku stavěl 

'1 ' ' se sta e VIce na stranu nepřátel císaře Jindřicha II. a přerušil posléze svůj 
dosavadní poměr k říši. Cílem jeho bylo stále více, aby získal úplnou politickou 

• 1~) :t:0d~e ,n;ěkterýcI:.zI;r~v saských i polských let.opisů sňal Otto III. při tom se své hlavy 
clsa;-sky dlauem a vlozll Jej na hlavu Boleslavovu. Pozdější polští kronikáři nazývají tento čin 
Ottuv.kor~?vací Boleslava za krále. Třeba však říci, že to korunovace nebyla, nebot' povýšení 
na kra,le zavlselo podle středověkých norem nejen od souhlasu císařova ale také i papežova 
toho však při tomto aktu nebylo. '. ' 
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samostatnost. Než v té věci Boleslav Chrabrý přecenil své síly a vyhlídky na 
posílení západního Slovanstva se rozplynuly rychle. Nové politické snahy 
vedly k dlouholetým válkám s císařem Jindřichem II., přerušovaným jen 
občas smírem. Jejich výsledkem bylo posléze rozdělení západoslovanského 
živlu na několik částí. Zatím co se do Čech a na Moravu vrátili s pomocí říše 
Přemyslovci, zatím co Slovensko bylo připojeno k Uhrám (jak se zdá už v l. 
desetiletí ll. stoL), zmocnila se většiny polabsko-slovanských krajin německá 
říše. Budišínský mír z r. 1018, uzavřený mezi Jindřichem II. a Boleslavem 
Chrabrým, přinesl polskému státu teritoriální i politický neúspěch. Jediným, 
a to trvalým ziskem polským bylo české Krakovsko, dočasným Lužice. 

Jisté neúspěchy na západě snažil se Boleslav vyrovnati směrem východním, 
na účet východoslovan,:;kého státu ruského, a to v oblasti t. zv. Červených 
Hradů s Přemyšlem a Cervenými Hrady, které náležely k říši kyjevské. Mezi 
Polskem, klonícím se stále více k latinskému křesťanství a k západní civilisaci, 
a Rusí, ovládanou stále více vzdělaností a křesťanstvím byzantským, udržo
valy se v prvých letech vlády Boleslavovy dobré vztahy, které byly poč. ll. 
stol. (v 1. 1009-1010) upevněny sňatkem mezi Svatoplukem, jedním z dva
nácti synů ruského knížete Vladimíra, a dcerou polského knížete Boleslava. 
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Podnět k nedorozuměním a později k bojům zavdaly, jak se zdá, jednak spory 
dynastického původu, jednak soupeřství o pohraniční území, ležící mezi 
oběma říšemi, o t. zv. Červenou Rus, které se stávaly už dříve předmětem 
polsko-ruského svár,u. V zápase, který se rozvinul r. 1018, ovládl Boleslav 
nejen nárazníkové červenoruské území, ale dokonce také (14. VIII. r. 1018) 
hlavní sídlo ruské říše Kyjev. I když sídlo ruských Rurikovců musil brzy 
vykliditi, přece jen zjednal svým východním tažením z r. 1018 pjastovskému 
Polsku maximum jeho územního rozsahu. 

Brzy nato se Boleslav odhodlal k činu, jehož nemohl dosáhnouti v předchozích 
dobách, totiž ke královské korunovaci, po níž toužil, jak se zdá, od samého 
začátku své dlouhé vlády (r. 1000). Poselství jeho však, jež se r. 1001 v Římě 
ucházelo o královskou korunu, nemělo úspěchu; snahy o dosažení královské 
koruny mařil císař Jindřich II. i papež Silvestr. Příznivější chvíle se dostavila 
teprve r. 1024, po smrti Jindřicha II. Krátce nato byl Boleslav se souhlasem 
papeže Jana XIX. korunován za krále. Byl to největší úspěch jeho života 
i vlády. Polsko získalo úplnou nezávislost a postavilo se po bok jiným křesťan
ským větším státům. Mimo to koruna královská přispěla k posílení politické 
jednoty i k upevnění jednoty národní. Německá říše, která si až do té doby 
činila nároky na nadvládu nad Polskem, se za nezletilosti tehdejšího krále 
nepostavila či nemohla stavěti samovolnému činu Boleslavovu na odpor. Také 
později podléhalo Polsko říši jen tehdy, byla-li dosti silná, aby si je udržela 
ve vasalském poměru. 

Takto se Boleslav stal vlastním zakladatelem polské říše, tvůrcem polského 
království i významným činitelem ve střední a východní Evropě. Byl zjevem 
evropským. Vysoko vynikl nad úzký rámec národních dějin polských a zasáhl 
do dějin všech států a národů sousedních, do dějin říše německé, do dějin 
českých, uherských, ruských, dánských i skandinavských. Jeho vláda se stala 
jistě důležitým obdobím ve vývoji polského národa a státu. Dalším pokole
ním byl zůstaven nejen velký stát, ale také vzpomínka na stát jednotný. 
V polské tradici se jevil ideálním králem a jeho časy ideální dobou. Polská 
společnost 11.-12. století viděla v něm, obdivujíc se jeho vojenské moci, ví
tězným bitvám i velkým územním ziskům, vzor k následování a nazvala jej 
"Chrabrým" čili "Velikým". 

Avšak vzpomínky na nedávný kmenový separatism ani potom nezanikly. 
Vždyť o polském národě v době Boleslava Chrabrého (poč. ll. stol.) těžko 
ještě mluviti. Polského národního uvědomení doba ta ještě neznala. Kmeny, 
spojené násilnou rukou v jeden stát, nezapomněly ještě na svou dřívější nezá
vislost lišily se mezi sebou stupněm rozvoje i civilisace. A proto když r. 1025, 
půl roku po své korunovaci, sedmapadesátiletý Boleslav umíral, nezanechávaje 
po sobě silnější osobnosti, končila se jedna stránka polských dějin a nastalo 
období nebezpečné rozervanosti. 
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2. POLITICKÝ ÚPADEK (11.-13. stoL). 

Vnitřní ro-zklad a ztráta politické nezávislosti. 
Polsko děkovalo za svůj rozmach v prvých desítiletích ll. stol. (za Boleslava 

Chrabrého) jednak osobní zdatnosti panovníkově, jednak slabosti a obtížím 
svých sousedů (německé říše, českého státu). Další :ývoj s~ ::šak

v 

pohybo:al 
jinak. Z Boleslavových nástupců se mu nevyrovnalmkdo. Z JeJlch rady vymkl 
nad průměr jedině Boleslav II., t. zv. Smělý (1058-1079) a Boleslav III., t. zv. 
Křivoústý (1102-1138). Z nich však ani jeden nedosáhl větších vojenských ani 
politických úspěchů. A tak mimořádné dílo, vybudované zbraní a geniem Bole
slava Chrabrého, prošlo v nejbližších letech po jeho smrti těžkými zkouškami. 
Vnitřní odstředivé síly i zahraniční nepřátelé, držení do té doby pevnou rukou 
Boleslavovou, se po feho smrti uvolnili a spojili k útoku. Za těchto okol~ostí 
se polský stát začal drobiti už za Boleslavova syna Měška II. (10~5-1034), Jenž 
neměl ani zdaleka tolik síly, energie a odolnosti jako jeho otec. Ctyři léta násle
dující po r. 1025, vyznačená spory o trůn mezi Měškem II. a jeho bratry, star
ším Bezprymem a mladším Ottou, znamenala úplný rozklad Polska na části, 
z nichž v 10. stol. vzniklo. Nespokojenci navázali styky s císařem Konrádem II. 
a s dvorem ruským. V souvislosti s tím se zhoršily také styky polsko-německé 
i polsko-ruské a vznikaly třenice také na hranici polsko-české a polsko-uherské. 
Nejstarší Boleslavův syn Bezprym, aby získal podporu císaře, jenž právě zaha
joval (v 1. 1029-30) zápas s Měškem II. o Míšeňsko a Lužici, učinil osudný krok 
a odeslal císaři polské královské insignie, jichž se byl zmocnil, chtěje tím uká
zati, že resignuje na královskou hodnost, kterou prý "jeho otec (Boleslav Chr.) 
i bratr (Měšek II.) přijali k hanbě císařství". 

Tím mladé polské království bralo zit své; Bezprym se zřekl nezávislosti, 
jejímž symbolem byla královská koruna. Sousedé těžili z polského ~ozvratu. 
Němci odňali Lužici; z východu hrozili vpádem Rusové, aby obsadili Cervenou 
Rus. Český kníže Břetislav ovládl Moravu, kterou dříve násilím opanoval Bo
leslav Chrabrý. Když posléze Měšek II. nabyl proti Bezprymovi převahy, byl 
nucen, chtěje se chrániti proti říši a vzdorovati ruským útokům, uzavříti smlouvu 
s Konrádem II., v níž se zřekl definitivně Lužic, dobytých za Boleslava Chrab
rého. Nezbylo mu než se smířiti také s jinými ústupky, které jeho soupeř 
Bezprym učinil říši. V červenci r. 1033 proto Měšek II. uznal na schůzce 
v Merseburku opět nadvládu německého krále, zřekl se koruny i titulu králov
ského a tím i státní nezávislosti polské. Polský panovník se stal jako kníže opět 
vasaIem sousední říše Německé. K velké polské škodě bylo, že Konrád II. 
neuznal Měška II. za knížete celého Polska, nýbrž pouhé jeho části. Neboť 
Polsko bylo zásahem císařovým rozděleno na tři části: jedné se dostalo Měš
kovi II., druhé Ottovi, bratru Měškovu, třetí Dytrychovi, bratranci obou před
chozích. - Takto za osm let po smrti Boleslava Chrabrého leželo jeho životní 
dílo v troskách. Zmizel titul královský i koruna královská; státní nezávislost 
byla nahrazena poddanstvím a někdejší jednota rozdělením na tři ~ásti. Mimo to 
odpadla velká území na několika stranách (Morava, Slovensko a Cervená Rus.) 
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Na tom nebylo dosti. Území polské, rozdělené zásahem německého krále na 
tři části, se brzy potom (po smrti knížete Měška II., za'vražděného vlastním 
mečníkem, ve chvílích plných ukrutenství a vražd, kdy z celé dynastie Pjastov
ců zůstal při životě' jediný syn Měška II., původně určený klášteru, později 
vyhnaný ze země vlastními krajany) dělilo na několik zvláštních oblastí čili 
knížetství. Z nich Pomořany, ležící při Baltickém moři, se úplně osamostatnily, 
Odstředivé síly se projevily také v Mazovsku, položeném poněkud daleko od 
původní kolébky polského státu, Mazovsko si zachovalo od pradávna odchylné 
životní formy a později hájilo svých zvláštností po mnoho desítiletí, ne chtíc se 
podrobiti dynastii Pjastovců. - R. 1038, za nájezdu českého knížete Břetislava 
do Velkopolska byly odvezeny nejen ostatky českého světce Vojtěcha,17) ale 
bylo odtrženo i území slezské/S) na něž si Přemyslovci činili nároky už ve 
starších dobách. 

V době neustálých převratů propukly i jiné odstředivé síly. Projevila se reakce 
k pohanství, jejímž střediskem se staly kraje západopolské (Velkopolsko), kde 
doléhal nejvíce tlak církve i dvora. Neboť křesťanství nezakotvilo v polském 
lidu až do té doby dosti hluboce; zůstávalo na povrchu jako v mnohých jiných 
zemích té doby. Křesťanským se stalo duchovenstvo, vyšší třídy společnosti, 
z nichž mnohé byly nepolské národnosti, a dvůr. Do národních mas však křes
ťanská víra nezasahala hlouběji. Tím méně, že nová víra vnižšÍcrrvrstvách 
národa byla doprovázena nenávistí, pramenící z hospodářských důvodů. Ne
chuť budila nová břemena, která přinášela nová víra, jako na př. desátky a t. zv. 
denár sv. Petra. Popuzovala také četná nařízení, jako posty a j. Křesťan
ství se jevilo náboženstvím cizím, zaváděným vladařskou zvůlí a násilím. Bylo 
tudíž přijímáno na půdě polské nikoliv bez odporu; nová církevní organi
sace, ukládající obyvatelstvu nové řáély a břemena, budila jen nenávist k nové 
víře. Boleslav Chrabrý sice zapověděl návrat k pohanství, ale neustálý tlak 

17) Někteří polští badatelé soudí, že Břetislav odvezl jen část ostatků sv. Vojtěcha. 
v 18) Historikov~ čeští, polští a němečtí se dříve až na nepatrné výjimky shodovali v názoru, 
ze smyslem BřetIslavovy v$'Pravy bylo zřízení samostatného slovanského státu po boku říše 
ně~ecké. V. N.0~~~ný m~r;ěn.í ta zavrh~ a prohlásil tažení Břetislavovo za loupežnou válku po 
zpusobu doby, JeJ1z hluhsl vyznam tkvel podle N. v tom, aby byly uchváceny staré české državy 
v~ Slezskuv~ v ~ra~o:rsku a a~y přenesením těl,o:.Vojtěchova z Hnězdna do Prahy byl získán 
narok na Zl'lZem arClb1skupstv1 v Praze. - NoveJ1 G. Skalský hledí dokázati na základě numis. 
m~~ic~éh? pát:~~í, ~e I?0lská výpr~,:a Břetislavo,;a nebyla tažením za lupem i kořistí, byt: 
~0r1st1 neJcenr~eJs1 (t. J. telem sv. VOJtecha), a nechtela se ani spokojiti zpětným dobytím Slezska 
~ Krak,ovska Čl získáním církevní samostatnosti. Podle Skalského hleděl Břetislav (podobně jako 
1 kdySI Boleslav Chrabrý) především vytvořiti spojením říše české a polské veliký samostatný 
slo~a?ský stát. - Než zdá se, že cílem výpravy Břetislavovy nebyla přece jen myšlenka zjednati 
unl1.C~ch a Polska. Nelze ovšem říci, že by unie českého a polského živlu nebyla možná. Neboť 
m,ez1 Cech~ a Poláky nebylo ještě tehdy větších rozdílů. Byly dva státy, ale nebylo ještě dvou 
narodů. LId usedlý tam či onde se cítil především živlem slovanským. Akci Břetislavovu zne. 
možnila však říše Německá. Císař zasáhl do styků česko-polských a donutil Břetislava k resignaci 
na polské územÍ. - Břetislav podržel na 12 let jedině oblasti slezské. - V nejbližších letech, 
za nových sporů o Slezsko, získal však polský kníže Kazimír, zv. Obnovitel, toto území (r. 1050) 
s pomocí a se souhlasem císařovým. Čechové, kteří si na ně činili nárok, měli býti současným 
rozhodnutím císařovým uspokojení tak, že jim Polsko mělo platiti v náhradu za slezskou oblast 
ročně 500 hřiven stříbra a 30 hřiven zlata. Závazek ten nebýval však plněn a stával se spíše 
příčinou nových česko-polských třenic. 
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shora vyvolával spíše myšlenky odboje. Nelze proto říci, že by už za Boleslava 
Chrabrého byl dokončen důležitý vývoj křesťanské přestavby polské společ
nosti a že by byly už za něho podlomeny pohanské mravy a zvyky. Polská 
společnost čekala spíše na vhodný okamžik, aby vnucenou víru setřásla. Příle
žitost k tomu poskytly bratrovražedné boje ll. stol. Za obecného protikřes
ťanského odboje, který tehdy propukl, padla za oběť většina chrámů a klášterů 
a velká část duchovenstva i biskupů byla utracena. Zanikla i mnohá biskup
ství, na př. kolobřežské na břehu Baltického moře, které ostatně po oddělení 
Pomoří od Polska ztratilo cenu pro polské zázemí. Také mnohá jiná polská 
biskupství v čele s hnězdenským arcibiskupem byla zbavena svých pastýřů. 

Za těchto vnitřních otřesů se upevňovala závislost na německé říši, která 
právě v 1. polovině ll. století začala sousediti (po podrobení polabských Slo
vanů) přímo s polským živlem podél celé hranice. Vasalský poměr k sousední 
německé říši potom zachovávali nejvýznamnější panovníci polští ll. století, 
jako na př. Kazimír (1038-58), pro své zásluhy o nové budování Polska 
(získal r. 1050 Slezsko, r. 1047 Pomoří) i pro obnovení vnitřních řádů zvaný 
Kazimírem Obnovitelem, jinak také Mnichem (poněvadž byl původně určen 
pro mnišskou dráhu). R. 1050 Kazimír složil vasalskou přísahu, uznal nad
vládu sousední říše, ujistil císaře věrností a poslal mu vojenskou pomoc 
(proti Uhrům). 

Jestliže se jeho nástupce, odvážný a ctižádostivý Boleslav Štědrý čili Smělý 
(1058-79), na chvíli vymanil z německého svazku a vlivu, stalo se to jedině 
pomocí zvláštních okolností a tím, že v zápase, který se tehdy rozvinul 
mezi císaři a kurií papežskou (o t. zv. investituru), byl stržen papežem Řeho
řem VII. spolu s jinými evropskými knížaty na jeho stranu a do tábora proti
císařského. Královská koruna, již Boleslav Smělý na chvíli vložil na svou hlavu 
(byla to až do konce 13. stol. poslední korunovace v Polsku), nebyla získána 
tolik jeho osobním přičiněním. Královská jeho korunovace (25. XII. r. 1076) 
byla ovocem mezinárodního papežsko-císařského sporu a výsledkem vzájem
ného sblížení kurie papežské a polského knížete. Německý král Jindřich IV., 
ubírající se právě do Kanossy, neměl tehdy moci, aby zabránil novému pový
šení polského souseda. Spojení s papežskou kurií se však neukázalo dosti dlouho 
účinným a vlivy sousední německé říše se brzy projevily opět silněji, zejména 
když Boleslav, jakožto osobnost násilnická a barbarská, narazil na vnitropo
litický odpor a posléze mu podlehl. Oposice, která se proti němu na domácí 
půdě vytvořila, na vázala styky se zahraničím (císařem Jindřichem IV. a českým 
knížetem Vratislavem) a Boleslav byl posléze donucen, aby opustil polskou 
půdu a aby se odebral do emigrace (na uherský dvůr r. 1079). K jeho pádu 
přispěl zčásti také spor s krakovským biskupem Stanislavem, který vyvolal 
pobouření proti králi ve vyšších kruzích společnosti polské a končil se tím, že 
Boleslav dal krakovského biskupa usmrtiti rozčtvrcením. 19 ) 

19) T. z,v. otázka sv. Staníslava není dodnes vyjasněna, ač se o ní již velmi mnoho psalo. 
Krakovska revue "Przegl(j.d powszechny" uspořádala okolo r. 1910 rozsáhlou diskusi o otázce 
zavraždění Staníslavově, které bylo před tím přetřásáno tak, že se zdálo ohrožovati pravdivost 
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Za těchto okolností nabyly vnější vlivy po pádu Boleslavově opět převahy. 
Jeho bratr a nástupce Vladislav Heřman (1080-ll02) děkoval za polský trůn 
především protekci císařově, a proto se stavěl v zápase o investituru na stranu 
císařskou. Zřekl se královského titulu, spojil se s císařem příbuzenským poutem, 
platil dávky z Pomoří, které držel jako léno říše, a změnil zahraniční politiku 
svého předchůdce, přecházeje ve směru politickém i církevním do tábora anti
grego:riánského čili císařského. Vlivy německé říše neustaly ani poč. 12. stol., 
kdy na trůně polském zasedl Boleslav Křivoústý (ll02-1138), spravující 
polský stát po třicet šest let. Na merseburské schůzce r. 1135 složil německému 
králi přísahu věrnosti, prohlásil se za vasala císařova a svým ustanovením, vy
daným krátce před svou smrtí, vlivy německé jen usnadnil. 

legendy, o kterou se opírá kanonisace polského národního světce. T. Wojciechowski v čl. uveř. 
v Kwart. hist. 1910 i po této diskusi odmítal přemrštěnou pietu k národnímu světci. Nověji se 
v polském dějepisectví vysvětluje spor Boleslavův se Stanislavem tím, že se krakovský biskup 
dopustil nějaké zrady proti panovníkovi. Avšak žádný badatel nemůže říci, proč a jakým způ
sobem Stanislav, jenž se brzy poté stal polským národním světcem, zradil polského krále. - Pi'ed
mět sporu není konkretně známý. Lze se domnívati, že spor s králem vznikl tehdy, když se biskup 
Stanislav připojil k vnitřní protikrálovské oposici, nebo když vystoupil proti králi pro jeho 
mravní poklesky. Snad také proto, že hájil církevní svobody, nebo že navázal styky s vnější 
oposicí (německou nebo českou). V poslední době se v polském dějepisectví národní zrada 
vylučuje. Zda-li Stanislav by, průkopníkem řehořských reformních myšlenek a zda-li proto trpěl, 
říci nelze. 
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Sen i orá t n í u s t a n o ven í z r. 1138 a jeh o v Ý z n a m. 

Krátce před svou smrtí r. 1138 vyhlásil Boleslav Křivoústý velmi důležité 
ustanovení o t. zv. seniorátu a zavázal nejvýznačnější osobnosti přísahou, aby 
je zachovávaly. Jeho základní myšlenky byly: Každý z jeho synů obdrží vý
bavou zvláštní oblast. Všechny takové oblasti budou dědičnými v jejich rodi
mich. Zbývající část (střední kraje s Krakovem) bude tvořiti zvláštní díl, totiž 
mocenskou základnu t. zv. polského velkoknížete kterv se stane suverénním 
monarchou celého Polska. Velkoknížetem bude ,;ždy ;;'ejstarší člen dynastie 
Pjastovské čili senior rodu (bez ohledu na to, z které větve bude pocházeti) 
a své sídlo bude míti v Krakově, hlavním městě polském od této doby. Senioru 
budou podléhati ostatní oblastní knížata. 

T. zv. zásada seniorátu, uchytivší se na půdě polské, jak se zdá, vlivem rus
kým v souvislosti s příbuzenskými styky Pjastovců a Rurikovců, měla od této 
chvíle upravovati všechny záležitosti týkající se nástupnictví na polském trů
ně. 20 ) Senior měl v poměru k zahraničí představovati Polsko navenek. Měl 
rozhodovati o válce a míru, uzavírati spolky. Ve směru vnitřním měl míti 
vrchní moc nad oblastmi mladších knížat po stránce administrativní soudní 
finanční i vojenské. Zásada ta se zdála institucí velkorysou; ale ve sk~tečnosti 
vedla k neblahému vývoji. Potlačila myšlenku královské korunovace, která 
byla v minulých dobách symbolem politické jednoty, a vedla k dlouholetému 
rozbití a politickému rozdělení polského území. Vzkřísila dávnou autonomii 
provinciální; někdejší kmenové zvláštnosti a rozdíly, které navenek zmizely za 
silné vlády Měškovy, Boleslava Chrabrého, Smělého a Křivoústého, se opět 
objevily. ~eboť ~etné pjastovské větve se zpravidla jen nerady podřizovaly 
krakovskemu semoru a nelekaly se roztříštění vnitřních polských sil ani bojů 
o jednotlivá vnitropolská území. - Instituce seniorátu a velkoknížetství se 
ukázala za těchto okolností příliš slabým poutem. Dávala sice seniorovi suve
rénní moc, ale tu se snažily zničiti všechny síly jiné. Posunujíc definitivně 
těžisko státu ze středního Poodří a z rovin velkopolských na malopolský při
karpatský jih, odváděla pozornost polské politiky od baltických a pomořských 
otázek a umožňovala německou expansi do dolního Poodří a Povislí. Někdejší 
polské výboje při Baltickém moři se potom dostávaly do rukou německých. 

Úze m n í a n á rod n Í z t r á t y. 

. V době, kdy se Polsko rozbíjelo na tříšť četných oblastí (po r. 1138), závislost 
na německé říši rostla. 21 ) Nebo ť čím dále tím častěji vznikaly při uskutečňo
vání seniorátní zásady spory mezi "velikým knížetem" (seniorem) a ostatními 
Pjastovci (iuniory). Senior byl nejednou nucen užívati pomoci ruské a německé 

. 20) V p~lské histo~i?ké lit~r~tuř'e se často ukazuje, že zásada ta měla zabezpečiti politickou 
Jednotu statu a omeZItI co neJVlCe moc oblastních knížat. Ač třeba uznati jisté ziskv ordinace té 
přece nelze zavírati oči před škodlivými stránkami, jichž bylo více. " , 

,2:) ~rávě.proto, ~?~.~ískal pom?c německého krále proti juniorům a jiným uchazečům velko
knl~eClho tr:mu, slozll Jlz prvy seruor Vladislav (1138-1157) opět hold německému králi Konrá
dOVI, osobne se odebral na jeho dvůr a uznal jeho nadvládu (r. 1146). 
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11 navazoval příbuzenské styky s německým nebo ruským dvorem, aby uhájí 
svých práv; nejednou se objevoval v největší poddanosti před císařem a uznával 
nad sebou novým aktem nadvládu říše. Tím vznikaly škody nejen Polsku, 
ale také polabským a západním Slovanům. Neboť po oslabení polského státu 
prostupovala německá expanse Polabí a Poodří všemi směry; Polsko, samo 
rozvrácené, polabských a západních Slovanů chrániti nemohlo. - Hold, který 
za vojenské výpravy, učiněné hluboko do Polska, složil Boleslav t. zv. 
Kadeřavý (1157-1173) německému králi Fridrichovi Barbarossovi u Poznaně 
r. 1157, v němž uznal jeho nadvládu a přijal Polsko z jeho rukou jako léno, 
má zejména mimořádný význam. Byl největším úspěchem římského císařství 
národa německého nad Polskem.22) Polsko ztratilo úplně své někdejší vlivy 
na území braniborském i lutickém, ponechaném na po spas saským knížatům. 
Braniborsko, v němž se usadili navždy Němci, stalo se novou výspou němec
kého výboje ve východoevropských zemích. Postavení polského státu sláblo 
a neustálý zápas mezi seniorem a juniory rozleptával poslední zbytky státní 
odolnosti. Marně se objevovali na trůně silnější jedinci, snažící se upevniti 
panovnickou moc a tím i státní jednotu Polska, jako byl na př. Boleslav Ka
deřavý (1157-1173), Měšek III. čili Starý (1173-1202) nebo Kazimír Spra
vedlivý (1177-1194). Marně hleděl Kazimír Spravedlivý- získati mezinárodní 
oporu tím, že se staral o pomoc kurie papežské, zřeknuv ser. USD {první 
z polských panovníků) ve prospěch kurie papežské tak zvaného jus spolii, t. j. 
práva zabírati majetky po zemřelých biskupech. Vlivem polského duchoven
stva kurie papežská dala r. 1180 souhlas ke zrušení seniorátu a k obnovení 
dědičnosti vládnoucí (Kazimírovy) větve; avšak oblastní odstředivost tím 
odstraněna nebyla. Po smrti posledního seniora Měška III. (r. 1202) jednotlivé 
oblasti juniorů se přetvořily na nezávislé státečky, jejichž představení strhli 
na sebe plnou moc panovnické vlády. Za těch okolností počátkem 13. stoL 
zanikla suverenní moc krakovského knížete a s ní i sjednocující středisko, 

ležící na půdě krakovské; všechna polská knížata se stala sobě rovnými. Jed
nota státu, udržovaná dosud aspoň teoreticky, se rušila. Začalo období oblast
ního rozbití, podobající se v mnohém feudálnímu roztříštění západních zemí, 
na shluk samostatných celků, nespojených žádným politickým poutem a vzá
jemně se potírajících. 23) Vědomí, že všechny oblasti tvořily kdysi jeden stát, 
jehož představitelem byl jediný kníže, zaniklo úplně. Každá oblast začala žíti 

22) Podle českého pramene objevil se Boleslav Kadeřavý před císařem u Poznaně (v Krzyszko
wě) boso, s mečem uvázaným na šíji na znak Mm většího pokoření. Polští lůstorikové nepřikládají 
však pramenu tomu větší víry. Jest však nepochybné, že císař a německé veřejné mínění pokládalo 
Polsko stále více za provincii. R. 1173 podnikl Fridrich Barbarossa za přispění četných německých 
oblastí druhou výpravu k upevnění německých vlivů v Polsku. Boleslav Křivoústý odvrátil císa
řovo tažení jen novým poplatkem a opětovnými projevy oddanosti. R. 1184 slyšíme o posledním 
podrobení polského knížete císaři. Tehdy vyslal Kazimír poselství císaři se slibem zachovati 
jeho nadvládu. 

23) Počet těchto nezávislých knížetství v 13. stol. rostl. Kdežto okolo poloviny 13. stol. se 
Polsko dělilo asi na II oblastí, mělo koncem 13. stol. již 23 nezávislých knížectvÍ. Rod Pjastovců 
se rozpadal téměř každým rokem na splet' nových větví (mazovskou, kujavskou, slezskou, malo
polskou, velkopolskou a j.) a v souvislosti s tím se polské kraje tříštily znovu a znovu na drobné, 
samostatné kusy. . 
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svým vlastním životem; slezští Pjastovci se stále více přikláněli k německé 
říši a urychlovali tím poněmčení svých krajů. 

Pokud zůstala nějaká pouta, která pojila četná samostatná knížetství, byla 
vesměs povahy málo působivé. Byl tu na př. polský jazyk, kterj- však tehdy 
byl ještě málo vyhraněný a málo se odlišoval od sousedního jazyka českého. 
Jiným podobným poutem byla také skutečnost, že všechny polské oblasti byly 
podrobeny jediné polské církevní provincii se sídlem v Hnězdně; leč závislost 
ta' nepůsobila všude a vždy dosti účinně, jak viděti z toho, že se slezské oblasti 
právě ve 12.-13. stoL národnostně a také politicky stále více odcizovaly. 
Jiným poutem, kromě jistých společných vztahů ke kurii papežské (byl to 
závazek odváděti t. zv. denár sv. Petra, týkající se všech území někdej
šího Polska )24), mohlo snad býti ještě vědomí o společném původě všech Pjastov
ců. Jak málo však vše to působilo, je viděti z nesčetných zápasů mezi jednotli
vými větvemi tohoto rodu. Nebylo tu vlastně silnějších soustředivých siL 

Každá polská oblast se rozvíjela svým vlastním životem, věnujíc se zcela 
místním zájmům a problémům. Objevil-li se na polské půdě silnější jedinec, 
nadaný vyšším politickým smyslem, narážel ve své činnosti na nepřekonatelné 
překážky a byl zpravidla vždy donucen, aby živořil v postavení knížete 
drobného. 

Jedinou oblastí, která nepropadla dalšímu dělení jako území jiná, bylo Malo
polsko s Krakovem, někdejší stolicí velkoknížecí državy; v některých dobách 
tvořilo vlastně největší polský zeměpisný celek. Tím se asi stalo, že také po
litický i hospodářský život se tam rozvíjel klidněji. Ráz krakovského hospodář
ství dávaly však nikoliv živly domácí, nýbrž síly cizí, především německé, které 
pronikaly na krakovskou půdu skrze území slezské, strhujíce do svých rukou 
veškeren ruch v obchodě, průmyslu i hornictví. A to bylo pro další vývoj pol
ského života kamenem úrazu. Nebezpečí se objevilo zejména tehdy, když kra
kovský kníže Lešek Černý (zemř. r. 1288), osoba napolo poněmčená, se začal 
stavěti proti krakovským velmožům a hledal oporu proti nim u německého 
krakovského měšťanstva. Krakovští Němci začali tehdy rozhodovati o osudech 
stoličního města i knížecího hradu (Vavelu). Po smrti Leškově dosáhli 
toho, že se krakovským knížetem stal vratislavský kníže Jindřich IV., Jenž, 
ač původem z rodu Pjastovců, si liboval v německé řeči, sám skládal německé 
písně a vynikl jako protektor německých minnesangrů i podporovatel německé 
kolonisace ve Slezsku.25 ) Stál na straně slezských Němců, potíral vratislavského 

24) T. zv. denár sv. Petra se stal důležitým činitelem v rukách polské hierarchie a polských 
panovníků teprve od konce 13. stol. Teprve v té době polská hierarchie užívala na př. odporu 
německého oby"Vatelstva, usazeného na území polském, proti placení petrského haléře k tomu, 
aby stavěla kurii papežské před oči nebezpečí, jaké by vzniklo, kdyby některé části jejího 
patrimonia, za jaké se Polsko uznávalo, se dostaly do německých rukou, nebo kdyby kurie 
papežská dopustila, aby se některá polská biskupství (na př. vratislavské), dostala do rukou 
německých. Podobně jako v otázce slezské užívalo Polsko otázky petrského haléře jako zbraně 
proti řádu německých rytířů. 

25) O německé kolonisaci na půdě polské (i slezské) mluví se v historické literatuře různě. 
Polští dějepisci nepokládají její rozsah v té době za velký a mluví spíše o kolonisaci polského 
živlu na právu německém nebo o přenášení stávajících již polských vsí na právo německé. Soudí, 
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biskupa Tomáše, jenž hájil polský živel ve -Slezsku, uznal Slezsko za léno 
německého krále Rudolfa Habsburského a tím vlastně odtrhl slezské oblasti od 
polských zázemí: velkopolskST letopis mu dokonce vytýká, že "se smluvil 
s Němci, aby zničil celé plémě polské". 

V srdci Polska, na nejvýznačnějším trůně polském, zasedl kníže zněmčelý. 
Na Vavelu zněla německá píseň. 

Štěstím bylo pro Polsko pouze to, že sousední státy trpěly podobným vnitř
ním rozkladem a že nemohly více těžiti z polského rozvratu. Německá říše, 
která tolikráte dříve užívala vhodných příležitostí, aby učinila z Polska vasal
ský stát, nezakročila; neboť od sklonku vlády Fridricha Barbarossy a Jindři
cha IV. byla zaměstnána otázkami italskými, křížovými taženími (jichž se 
Polsko vůbec neúčastnilo) i novými spory s papeži. Tak tomu bylo také za 
dlouhé vlády Fridricha II., po níž následovaly poč. 13. stol. vnitřní nepokoje 
v Němcích, které posléze vedly k trvalému oslabení císařské moci. Německá 
říše pokládala sice i tehdy (v 13. stol.) Polsko za kraj na sobě závislý, ale to 
mělo jen teoretickou cenu. Když říše v době velkého bezkráloví upadla do 
anarchie a pozdější králové a císaři byli úplně zaujati válkou s drobnými kní
žaty, přestala býti říše jako celek nebezpečnou a hroznou pro Polsko. - Po
dobně byla oslabena i Rus, kde seniorátní zákon (obdobný seniorátnímu zákonu 
polskému) vedl ještě k většímu roztříštění nežli v Polsku. 
Nicméně přesto, že dvě nejmocnější sousední říše (německá a ruská) ne

mohly za velikého svého oslabení využit polské politické krise 13. stol., pře
cházely celé oblasti polské do cizího držení. Nájezdy Tatarů (1'. 1240, 1259 až 
1260 ar. 1287), zahajující množství pozdějších útoků z východu, podtínaly život
nost nejedné polské oblasti. Pustošily a vylidňovaly velké prostory jižních 
polských krajin, spalovaly významnější města (na př. Krakov r. 1259), pře
rušovaly práci hospodářskou i kolonisační. Neméně ničivě působily návště
vy pohanských Litvíml, organisovaných knížetem Mendogem, J atvehů, příbuz
ných Prusů (1'. 1282)26) a řeckopravoslavných Rusů. - Nebezpečí hrozilo 
i z jihu. Poč. 13. stol. zatlačila polské vlivy na území haličského-ruského 
knížetství politika uherská (uherský král Ondřej II. přijal titul krále haličsko
lodoměřského r. 1206) a v 2. pol. 13. stol. vystoupila s dobyvačnými plány 
proti bezmocným polským oblastem západoruská (haličská) knížata. Západní 
ruská knížata (haličská a přemyšlská), která v 2. pol. 13. stol. pI'es katastrofu, 
způsobenou Tatary, dosáhla přispěním cizích kolonistů a misionářů opět vyš
šího stupně rozvoje, se snažila ovládnouti dokonce polské oblasti (sandoměř-
------------------------------- ------------------------

že kolonisace německá užívala i polského živlu a že nebyli všude Němci, kde se začalo užívati 
německého práva. Mínění tomu ,'šak nelze vždy přisvědčiti, i když v mnohých případech (v pol. 
ském vnitrozemí) šlo skutečně jen o rozšíření německého práva. Neboť kdyby v kolonisaci Slezska 
ve 12.-13. stol. nebylo více německého živlu, nebylo by si možno vysvětliti poměrně rychlé 
poněmčení většiny dolního a středního Slezska během dvou století (12.-13.). 

26) V 13. stol. se dály se strany polské pokusy zmírniti divokost Jatvehú za pomoci křesťanství. 
V I. 1248 a 1256 bylo na území Jatvehú zřízeno několik biskupství a jejich vedení bylo svěřeno 
í'ádu dominikánskému a zejm. českým františkánúm, púsobícÍIn už delší dobu předtím na půdě 
polské. Výsledky yŠak byly nepatrné. 
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skou a krakovskou). - Zároveň polský živel ztrácel půdu na západě, kde 
jednotlivá polská knížata byla zatlačována živlem německým a kde polským 
knížatům bylo se stále více brániti proti výbojným snahám marky braniborské, 
založené nedávno Albrechtem Medvědem. Knížata pomořská, na jejichž území 
se potíraly vlivy saskoněmecké a dánské, trhala své svazky s Polskem krátce 
už po r. 1138, přikláněla se k německým sousedům, poněmčovala se ar. llSl 
se stala definitivně říšskými knížaty.27) V polských rukou se potom udrželo 
pouze východní čili gdanské Pomoří, rozdrobené na několik zemiček, a ty se 
brzy dostaly pod vliv řádu německých rytířů. Za těchto okolností Polsko 
ustupovalo v průběhu 12.-13. stol. na všech stranách, zejména v Poodří 
a v Povislí. Poříčí střední Odry a dolní Visly přecházelo do rukou cizích. 

Cestu německému J:ivlu na východ usnadňovala také sama polská knížata. 
Nejen tím, že navazovala úzké politické a příbuzenské styky s německými rody 
a že usnadňovala německou kolonisaci. Přispěla k vytvoření nezávislého státu 
křižáckého na místě pro budoucí život polský nejdůležitějším. R. 1226polskSr 

kníže Konrád Mazovský, ohrožen nájezdy Prusů, povolal do svého sousedství 
řád německých rytířů28 ) a udělil mu v dědičné držení t. zv. zemi chelmskou 
(později, r. 1228, také všechny územní zisky v Prusích) se závazkem hájiti 
ji proti pruským útokům. 

Vláda řádová byla ovládána od samého počátku snahou utvořiti vlastní, 
na Polsku nezávislý stát a získala pro to už v privilegiu císaře Fridricha II. 
z r. 1226 nejvyšší světský souhlas. Podobné uznání získali křižáci se strany 
papežské, zejména bullami z r. 1234 a 1243, které vyhlašovaly celé Prusy, 
jejichž území řád měl dobýti, za "ius et proprietas s. Petri" a udílely je kři
žáckému řádu v drženÍ. Takto vlastně už od počátku, už od r. 1226, 1234 
i 1243, nebyl křižácký řád v politickém ohledu součástí Polska, ač na polské 
půdě a z privilegia polského vznikal, nýbrž na Polsku nezávislý a jevil se 
státem zvláštním, uznávajícím jen nadvládu císaře a kurie papežské. Brzy 
potom, po padesátiletém zápase s Prusy, utvořil při ústí Visly a Němenu 
hroznou moc a velkou německou kolonii, která po ovládnutí místního obyva
telstva přijala nové jméno: Prusové. 

Se strany polské se z počátku nečinily pokusy, aby se omezil vzrůst křižácké 
moci, která měla v budoucnosti úplně odříznouti polské země od moře. Spíše 
naopak. Sotvaže řád vybudoval větší vojenskou sílu, utíkala se polská knížata 
pod jeho ochranu, dožadovala se pomoci proti svým domácím soupeřům, 
udržovala s ním dobré styky a obdařovala jej nejednou novými výsadami. 

27) Západní Pomoří se Polsku brzy odcizilo také ve směru církevním. Biskupství volyúské 
přešlo brzy do oblasti německých církevních vlivů. - Při polské (hnězdenské) církevní provincii 
zůstalo potom jen Pomoří východní (gdanské). 

28) V polské hist. literatuře často se omlouvá tento čin Konrádův a ukazuje se, že řádové 
území a také všechny pozdější výboje rytířů na půdě pruské měly zůstati pod svrchovaností 

_ Komádovou. Řád byl na př. podle T. Wojciechowského z počátku součástí Polska jako 
kterýkoliv jiný řád přivedený na polské území; byl z počátku institucí, náležející do CÍr
kevního i státního zřízení polského, jeho dějiny byly částí dějin polských. - R. Gl'odecki (r. 1930) 
soudí, že kníže Komád nezamýšlel tvořiti zvláštní, na Polsku nezávislé knížetství. - Opačný 
názor zaujali němečtí historikové. 
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Podporoval jej zejména první příznivec Konrád Mazovský. Bohužel i české 
peníze a české zbraně pomáhaly zakládati nový německý stát na Baltu. Ovoce 
těchto styků se projevilo zejména od 14. stol. 

Nebezpečí hrozilo polským zemím také jinde na polsko-německé hranici, se 
strany východoněmeckých pohraničních hrabat, která odtrhovala od Polska 
kus země po kuse a poněmčovala je. Zvláště citelnou ztrátou bylo odtržení 
země lubušské (1'. 1249-50) v středním Poodří, vysunuté z polského těla nej
dále na západ. Země ta byla ztracena bez války a vlastně se souhlasem pol
ským. Vždyť ji odevzdal do rukou německých (část se dostala do rukou 
magdeburského arcibiskupa, druhá část markrabímu braniborskému) Pjasto
vec, dolnoslezský kníže Boleslav Lysý, aby získal německou pomoc za války 
se svými bratry. Německá kolonisace pronikla potom do lubušské země plným 
proudem a pohltila řídký tamější živel polský úplně. Tím se Němcům otevřely 
brány také do Velkopolska a Pomoří. Braniborská markrabata pronikla už 
okolo r. 1253 hlubokým klínem mezi Pomoří a Velkopolsko podél řeky Varty 
směrem k Poznani, snažila se odříznouti i gdanské Pomoří od polské základny 
a dosáhnouti spojení s oblastí německého řádu. Také braniborským markra
batům usnadnily postup především vzájemné boje polských knížat, která si 
neuvědomovala síly německé expanse a kolonisace, nýbrž ji spíše podporovala, 
ucházejíce se o německou vojenskou pomoc proti vlastním příbuzným,~Vý
sledky protichůdných snah a zájmů polských knížat v době roztříštění Polska 
(12. až 13. stol.) byly velmi neblahé. 

3. POČÁ TKY ST AVOVSTVf 

První stopy společenského rozvrstveni. Vliv ně
m e c k é k o Ion i s a c e a p o I s k é c í r k ven a n ě. 

Rozbití polského státu na množství drobných knížetství vedlo také k čet
ným změnám ve vnitřním vývoji a k velkým přesunům v mocenských vztazích 
mezi knížaty i ostatními vrstvami národa. vývoj ten se značně odlišil od po
měrů 10.-11. stol., kdy vláda polského panovníka byla absolutistická, podobně 
jako vláda knížete českého nebo uherského. Polský stát 10.-11. stol. byl jako 
stát český či uherský patriarchální monarchií. Jediným prvkem, který snad 
omezoval moc knížete, bylo lidové shromáždění, zvané věč, které v nejstarších 
dobách bylo pravděpodobně shromážděním lidí svobodných, později (v ll. 
stol.) se omezovalo na vrstvu rytířů a duchovenstva, při čemž rozhodování 
o věcech připadalo jen úzkému kruhu lidí; svobodné obyvatelstvo vesnické 
se dostavovalo na schůzky jen proto, aby hledalo právo u panovníka. 
Kníže nebyl ovšem povinen sahati po radě tohoto shromáždění, nýbrž mohl 
řešiti státní věci samovolně. Nebyl ani nucen držeti se mínění věčové rady. 
Byl nejvyšším soudcem i vůdcem, osobně vydával rozkazy a soudil; svou moc 
nevykonával na jednom místě, nýbrž objížděl kraj, proto také nebylo ve starém 
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Polsku žádné stálé residence. Kníže pokládal stát za své soukromé vlastnictví, 
za dynastický majetek. 29) 

Z osobností, které si záhy získávaly vliv v zemi, byly někdejší knížecí rody. 
Kníže, provádějící sjednocení polských kmenů, neodklizoval zpravidla kme
nových knížat, nýbrž ponechával je často v jejich rodových državách, vynu
cuje si od nich pouze přiznání věrnosti a poslušnosti. Ale i tam, kde soupeř byl 
vypuzen nebo zabit a nahrazen zvláštním knížecím zástupcem, se kmenové 
zvláštnosti udržovaly. Za těchto okolností se časem z podrobených kmenových 
knížat a knížecích zástupců vyvinula jakási třída velmožů, nejvyšších úředníků, 
osobností zaměstnávajících se službou správní, vojenskou a dvorskou. Vliv 
jednotlivých velmožů začal stoupati už v ll. stol., po smrti Boleslava Chrab
rého (zejm. za vlády knížete Sieciecha v 2. pol. ll. stol.). Koncem 12. stol. 
velmoži krakovské země rozhodovali již o knížecím trůnu. V téže době (a zvl. 
od poč. 13. stol., po zániku velkoknížecího titulu r. 1202 a za úplného politic
kého roztříštění, kdy skutečná suverénní moc knížete ustala úplně) se tvořil 
za zápasů mezi knížaty juniory a seniory nový mocenský činitel, totiž šlechta. 
Oblastná knížata byla zpravidla povolnější k ústupkům ve prospěch společ
nosti a jevila méně odolnosti proti osvobozovacím snahám rytířstva i duchov
ních. Ve své slabosti byla nucena přihlížeti více k požadavkům obyvatelstva 
a zříci se mnohých práv ve prospěch nejsilnějších společenských vrstev. Za 
neustálých dynastických bojů vydávala se do jejích rukou a počala udíleti 
dobrovolně i z donucení jednotlivcům i církevním institucím výsady a imunity 
(t. j. osvobození od státních břemen). Moc soudní a správní přecházela z rukou 
knížecích na samosprávné úřady nebo jednotlivce. 

vývoj ten byl zčásti urychlen německou kolonisací,30) která se dotkla Polska 
dosti brzy. Cizí rytířstvo se hrnulo na půdu polskou již v nejstarších dobách 
polského státu. Od současného kronikáře Thietmara víme, že Boleslav Chrabrý 
získával do svého vojska Němce i Maďary. Už nejstarší Pjastovci (zejména slez
ští) se často ženili s německými kněžnami, nejednou volali z Němec duchovní 
i rytířstvo i ostatní obyvatelstvo. - V hojnějším počtu však němečtí kolonisté 
stanuli v západopolských oblastech až na sklonku 12. stol., a to zejména v dol
ním a středním Slezsku. Vlastní rozkvět německé kolonisace spadá teprve do 
13. stol., kdy pronikla hlouběji také do jiných zemí polských. Přičiněním 

29) Správní jednotkou byl okruh, zvaný po jisté době kastelánstvÍm a rozkládající se kolem 
provinciálního hradu. Název kastelánství se vyskytuje teprve v 11.-12. stol., ale správní síti 
toho druhu zakládal už pravděpodobně Boleslav Ohrabrý. Provinciální hrad byl nejen sídlem 
správy, ale i soudnictví. Oentrální správa kraje se soustřeďovala na dvoře knížecím. Náčelníkem 
knížecího dvoru a zástupcem panovníkovým byl comes palatii. Dvorský maršálek, jenž časem 
převzal část úkolů palatinových, začal se objevovati teprve v 13. stol. Z jiných dvorských úřed. 
níků třeba uvésti stolníka, číšníka, mečníka, lovčího, podkoniho. Časem se vyvinul úřad kancléře 
a vojvody. V době rozbití Polska (12.-13. stol.) a v době vzniku četných knížetství zvětšil se 
i počet těchto úředníků; setkáváme se s nimi zvlášť v každém knížetství. 

30) Ve starší literatuře se často soudilo, že německá kolonisace na půdě polské byla dů
sledkem velkého zpustošení země v době tatarského nájezdu r. 1241 a že polská knížata 
pomocí Němců hleděla zalidniti zničené kraje. Názor ten se dnes odmítá. Ukazuje se, že právě 
v místech, kde kolonisace nabyla velkých rozměrů, o zničení kraje Tatary nelze mluviti. Koloni
sace souvisela spÍŠe s tehdejšími hospodářskými poměry a s rozvojem církevních institucÍ. 
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cist.erciáckých klášt.erů, kt.eré se skládaly jen. z německých mnichů, i vlivem 
polských knížat., která čast.o žila v úzkých polit.ických, kult.urních i rodinných 
vzt.azích s Němci, byly osídleny velké polské plochy výhradně živlem němec
kým. Polsko, donedávna národopisně celkem jednolité, se zpest.řilo čet.nými 
cizími ost.růvky na svém západním a severním okraji i uvnit.ř země. Do rukou 
německých se dost.al obchod na území polském i hornict.ví, které se začalo 
rozvíjet.i v okolí Věličky a Bochně, ve st.řediscích solných dolů, a u Olkuše, 
nalezišt.i olova a cínu. O množst.vÍ německých horníků v Polsku svědčí čet.né 
německé názvy, uchytivší se v polském jazyku (od bergmist.ra až po štygary, 
št.olně aj.). Ješt.ě více nežli na venkově se německé obyvatelst.vo usazovalo 
v městech, kt.erá se st.ala hospodářskými st.ředisky kraje i symbolem změny 
hospodářství nat.urálního na peněžnÍ. Polská města byla zčást.i jeho dílem. 
O někt.erých měst.ech slyšíme sice už v dobách st.aršÍch (na př. o Hnězdnu, 
Poznani, Vratislavi, Krakovu); ale t.o byla před německou kolonisací jen ne
pat.rná podhradí, krčící se ke knížecímu hradu, bez organisace měst.ské a bez 
městských práv. Ke skut.ečnému jejich založení došlo teprve v 13. st.ol. (Vrati
slav r. 1242, Poznaň r. 1252, Krakov r. 1257)31) 

Pokud se v nich za přílivu německé kolonisace udrželi t.aké Poláci, zůst.ali 
jen v nepat.rné menšině, a měst.a polská nabyla vesměs německého rázu; k 130-
polšMní jich došlo teprve vest.ol. 15.-16. 

Cizí kolonisté si vymohli v nové polské vlast.i osvobození od břemen a záva,zků 
ke st.át.u, povolení užívati německého práva i řídit.i se vlast.ním soudnict.vím; 
získali samosprávu soudní i hospodářskou. Tím vyvst.ával zvláštní společenský 
stav, rostly i zvláštní organisace vesnické i měst.ské, t.vořilo se měšťanst.vo, ob
dařované velkými výsadami a imunit.ami. - Velká privilegia získali v 13. stol. 
(první r. 1264) t.aké židé, pohybující se v Polsku jako mincéři a výběrčí cel sice 
již v dobách dřívějších, ale rozmnoživší se tam teprve v 2. pol. 13. st.ol. 

Tímt.o způsobem někdejší samovláda polského knížete, nalomená již polit.ic
kým vývojem 11.-13. stol., byla opět. cit.elně omezena a výsady, udělované 
novým osadníkům na poli fiskálním, správním i soudním, způsobovaly knížecí 
moci další velké t.rhliny. Největším zásahem do knížecí moci byla zejména sku
t.ečnost., že německým kolonist.ům bylo ponecháno právní zřízení jejich německé 
vlast.i, t.akže se soudnict.ví nových osad pot.om vyvíjelo pod vlivem cizího, 

31) Jak ukázala novější polská bádání (Balzera, Tymienieckého, Grodeckého, \i\Tojciechow
ského) byla důležitější města v Polsku zakládána nikoliv najednou lokací na právu německém 
(jak soudí němečtí historikové), nýbrž pozvolna, a to zpravidla v takových místech, která již 
od pradávna, před německou kolonisací měla větší hospodářský či politický význam: jako při 
hradech knížecích, ph sídlech biskupských a opatských i na významnějších obchodních křižo
vatkách. V nich nebo okolo nich vznikala prvá poloměstská sídliště, která ovšem hned neměla 
zvláštní organisace právní či autonomní, kromě snad práva trhového a zvláštního řádu trhového. 
Ještě před lokací na právu německém se některá podobná sídliště podle polských badatelů roz
vinula ve významná stí'ediska se značnějším počtem obyvatelstva, řemeslníků a kupců. Takto 
hospodářské dějiny větších polských měst se začaly dávno před lokací na právu německém. 
Udělení práva německého mě,stu tvořilo již druhý stupeň v jejich rozvoji. Přenášelo do města 
právní formy, vytvořené již na západě. V souvislosti se získáním německého (magdeburského) 
práva se přetvořovala stará městská či nově vznikající sídliště na města skutečná s vlastním 
obranným systémem, vlastní samosprávou a s městskými úřady. 
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magdeburského práva a kolonisté se směli odvolávati k nejvyšší instanci ležící 
v cizině, v jejich st.aré vlast.i. Věc měla tím větší význam, že působila na vzrůst. 
nároků jiných společenských vrst.ev. 
Kromě německé kolonisace měla vliv na vznik nových společensko-právních 

řádů, na novou právní reorganisacaci a na vyt.váření nového st.avovského (t.říd
ního) vědomí t.aké polská hierarchie. - Ve starší době byla polská církev úplně 
závislá na knížet.i. Kníže jmenoval biskupy a soudil je jako své úředníky. Kněží 
se nelišili ani oblekem od ostat.ního obyvat.elstva; t.eprve ve 12. a definit.ivně 
ve 13. st.ol. vyt.vořil závazný celibát. výraznou hranici mezi nimi a ost.at.ním 
lidem. V Polsku t.rvalo poměrně delší dobu, nežli se v něm uplat.nily reformní 
církevní zásady, pronesené a uskut.ečněné v západní Evropě už dávno předtím. 
V polských oblast.ech bylo t.o možné teprve v době rozkladu st.át.u na čet.ná 
knížet.st.ví, kdy si jen církev, vedená hnězdenským arcibiskupem, zachovala 
jist.ou jednot.u a sílu, t.akže s ní dočasný velkokníže i jednot.livá knížat.a musila 
počítat.i, chMla-li se udržet.i při moci. Tím ovšem vzrost.lo sebevědomí církev
ních předst.avených, kt.eří přestali být.i úředními orgány svého panovníka a usilo
vali o vzrůst. vlast.ní moci. Za Mcht.o okolnost.í byla r. ll80 na l~czycké synodě 
za přít.omnost.i velkoknížet.e, všech polských biskupů, údělných knížat. i svět.
ských velmožů učiněna důležit.á usnesení ve prospěch polské církve, kt.erá 
měla zabezpečit.i církevní majetek před vlivy světské moci. Velkokníže se zřekl 
dosavadního práva (t.. zv. ius spolii) zabírat.i osiřelé biskupské majetky. Při té 
příležitosti se hrozilo klat.bou každému, kdo by si chtěl přivlastnit.i biskupské 
st.at.ky; církevní klat.ba měla st.ihnout.i t.aké každého duchovního, který by při
jal biskupskou hodnost., aniž byl dříve dal napravit.i škody způsobené na majet
cích jeho předchůdce. Tím vším se polský episkopát st.ával privilegovaným st.a
vem země. Církevní majet.ek, rost.oucí novými dary a odkazy, byl prohlášen za 
nedot.knut.elný, a to i proto, že papežská st.olice l~czycká ust.anovení záhy 
(28. III. r. U81) pot.vrdila a převzala na sebe dozor nad jejich prováděním. 
Na t.om však nebylo dost.i. Rozklad polského stát.ního organismu poč. 13. 
stol. vybízel přímo polskou církev k úsilí o provedení dalšího reformního pro
gramu, kt.erý v západní a jižní Evropě byl uskut.ečněn už před půl druhým 
stoletím v době papeže Řehoře VII. V čelo reformní strany se postavil ener
gický hnězdenský arcibiskup Jindřich Kietlicz (1199-1219) a poč. 13. st.ol. 
požadoval pro polskou církev a duchovenstvo zvlášt.ní výsady, které měly 
značně předčíti rozsah i význam l~czyckých ústupků: svobodnou kanonickou 
volbu biskupů, zrušení investit.ury, osvobození církevního majetku od zdanění 
ve prospěch st.át.u, zřízení biskupských soudů na církevní půdě a st.at.cích, zá
kaz osvobozovat.i od církevních desát.ků. Cílem Kiet.liczových požadavků bylo 
vybudovati zvláštní církevní st.át na polském území, na světské moci úplně 
nezávislý a spíše ji ovládající. - Není prot.o divu, že požadavky ty narazily 
na odpor svět.ských knížat. a že se jejich uskutečnění nedálo bez čet.ných půtek 
mezi knÍžet.em Vladislavem a arcibiskupem. Arcibiskupské st.at.ky byly zaba
vovány, duchovní poslouchající svého past.ýře uvězněni a arcibiskup, stíhající 
knížet.e klatbou, vypovězen ze země. Jedině tím, že se za něho postavil v lednu 
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r. 1207 papež Innocenc lIL, jenž potvrdil Kietliczův program, vydal novou 
klatbu na knižete Vladislava a vyzval polské duchovenstvo k naprosté posluš
nosti vůči arcibiskupovi, mohl Kietlicz nakonec zvítěziti. Neméně ovšem usnad
nily jeho úspěch boje o velkoknížecí hodnost. Za těch okolností byla provedena 
r. 1207 prvá svobodná volba polského (krakovského) biskupa dómskou kapi
tulou. R. 1209 byla podobná volba uskutečněna také na půdě poznaňské. 
V příštích letech dosáhla reformní strana ještě dalších úspěchů. Tak v červenci 
r. 1210 bylo přiznáno duchovenstvu vlastni soudnictví ar. 1217 byly rozšířeny 
hospodářské církevní výhody tím, že obyvatelstvo, usedlé na církevni půdě, 
bylo zbaveno všech důležitějších závazků ke státu. - Polská církev tím získala 
poč. 13. stol. úplnou nezávislost na státu, na státních úřadech i soudech, 
imunitu soudni i fiskální, osvobozeni od daňových břemen. Přičiněnim Kiet
liczovým bylo ve všech diecésích organisováno samostatné církevni soudnictví, 
takže kněží nesměli býti napříště voláni před soudy světské, s výjimkou 
snad sporů, kde druhou stranou byla osoba urozená. 

Svými výsadami z prvních dvou desítiletí 13. stol. učinila polská církev nové 
trhliny v souboru panovnikových práv. Už nejen němečtí kolonisté a kolonisté 
usedlí na právu německém tvořili samosprávné útvary ve státě; zvláštnim 
státem byla také polská církev. Změny ty nemohly zůstati bez vlivu na ostatní 
společenské vrstvy avzbnzovalyv nich brzo úsilí o dosaženLpodobných~zisků, 
aby se také ostatní světská společnost mohla organisovati jako samostatná 
vnitřní jednotka, která by zaujala zvláštní poměr k panovníkovi i státu. Do 
stop duchovenstva vkročili brzy velmoži i rytíři a za úpadku knížeCÍ moci 
i obecného státniho rozvratu dobyli prvých významnějších svobod i imunit, 
které se týkaly nejen jejich osoby, ale i obyvatelstva usedlého na jejich ma
jetcích. Situace jejich v zápase s knížetem byla tím příznivější, že knižata byla 
v neklidných dobách přímo nucena opírati se o některé rody a vykupovati si 
jejich náklonnost dotacemi i osvobozením od bfvalých povinností. Výsady, 
udílené v 13. stoL rytířům i magnátům, byly ovšem vesměs individuálniho 
rázu, netýkaly se všech rytířů a velmožů, nýbrž jen jednotlivců; ale přes to 
byl jejich význam neobyčejný. Časem přispívaly k vytvářeni jednotného práv
ního řádu, tvořily určitfT rozsah šlechtických privilegií, na jejichž základě se 
šlechta později (ve 14. stol.) vyhranila jako privilegovaný stav. V počátečnim 
svém vývoji se šlechta polská, podobně jako česká a uherská" začala děliti na 
šlechtu vyšší (pány, magnáty) a nižší (rytíře); ale na rozdíl od Cech, kde šlechta 
vyšší se brzy vytvořila jako zvláštní stav, v Polsku tomu tak nebylo; až do konce 
14. stol. měla tam politickou roli jen šlechta vyšší, kdežto rytířstvo (šlechta 
nižší) nabylo vlivu teprve od konce 14. stol. 

Pře s u n moc e n s k é pře vah y ves tát ě. Z a n i k á n í pat r i
a r c h á I n í h o a b s o I u t i srnu. 

Tímto způsobem nastal v 13. stol. polských dějin, v době obecného státniho 
rozvratu a bojů o knižecí trůny, úplný přelom v dosavadních polských pomě
rech. Rostla privilegia, udělovaná německým kolonistům, duchovenstv~ i ry-
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tířstvu. Kdežto dříve panovník vládl všude a přímo, jediný vykonával vládu, 
byl nejvyšším soudcem i zákonodárcem, nyní jednotlivé třídy a korporace 
nabývaly široké samosprávy a dřívější panovnická moc byla četnými imu
nitami některých vrstev velmi omezena. Výsady, udílené ve věcech soudních 
i fiskálnich jednotlivcům i institucím, zkracovaly dosavadní panovnické funkce 
a zmenšovaly také území, nad nimž knižecí ruka dosud vládla přímo. Někdejší 
knížecí patriarchální moc zanikla a převaha sil, které měly vládnouti nad pol
ským územím, se přesunula na stranu společnosti rytířů a duchovních, kteří 
až do té doby měli podřadnou roli ve správě země. A čím více se množily 
knížecí dvory, tím více vznikaly trhliny v knižecích právech. Kniže upadal 
do závislosti "na radě svých baronů", duchovnich i světských hodnostářů, 
zasedající na zvláštnich shromážděnich, t. zv. věčích, která se časem přetvářela 
ve skutečné, ač právně blíže nevymezené sněmy. Účastnil se jich celek šlechty, 
ač hlas měli jen zemští úřednici. V 13. stol. se věče stávaly institucí, která 
poutala knižete v nejdůležitějších rozhodnutích. Nařízeni a výsady (donace) 
vydávala polská knížata 13. stol. stále více podle rady svých "baronů" (de 
consilio et consensu baronum), t. j. vysokých úředniků a osobností světských 
i duchovních, které strhovaly na sebe vliv při obsazování knížecích trůnů. 
Rychle se povznesli zejména malopolští velmoži v souvislosti s významem, 
kterého nabyla krakovská oblast, a strhovali do svých rukou skutečnou vládni 
moc. Krakovský kniže Lešek Černý držel na př. krakovský trůn v 2. pol. 
13. stoL jen na základě volby krakovských velmožů. Nejednou proto vznikaly 
spory mezi knižecími rody a velmoži, za nichž knížata činila pokusy (na př. 
v Krakově r. 1285) opříti se o tvořící se právě stav měšťanský, národnosti po 
výtce německé. Ale snahy ty byly zmařeny již v zárodcích. 

Mnohé rody, jejichž význam rostl, pocházely ze starých kmenových náčel
niků, z knižecÍ družiny, z někdejších "nobiles" a " milites " , o nichž slyšíme 
už v době Boleslava Chrabrého. Řady domácích velmožů však nejednou roz
množovali příchozí z Němec, Lužic, Čech, Pomoří i Rusi. Příliv těchto cizinců 
se začal už v době Boleslava Chrabrého a pokračoval i ve stoletích příštích. 
Skrze Čechy byl přijat cizí název "szlachta" (z něm. Geschlecht). Z českých 
zemí přišly rody: Paluků, Wrszowců, W czelú, Morawických, Sternbarků 
(Šternberků), Strasů, Strzalů a snad i Okszyců, Dryjů a Rawiczů. Z Němec 
a poněmčelých Lužic, Pomoří a Slezska se dostavily rody Wezenhorgů, Borků, 
Kietliczů, Boninú" Kotwiczů, Pretwiczú, Kolomazů a Herburtú. Z Uher zaví
tali Amadejové a Korczakové. Přišli také rytíři ze severských zemí, majíce 
cestu umožněnu četnými styky Pjastovců s dánskými a švédskými králi (na 
př. rody Lab~dzů a Habdanků). 
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4. NEJSTARŠí POLSKÉ POMĚR Y KULTURNÍ 

O P o ž d ě II í pol s k é h o k u 1 t li r II í h o v Ý voj e; čes k é v I i v Y 
v dob ě p o kře stě II í zem ě. 

Kulturní vývoj polský se pohyboval dlouho (až do přelomu 12.-13. stoL) za 
vývojem okolních národú. Dlouho se nestýkáme na polské púdě s význačněj
šími díly literárními ani uměleckými.32 ) Jednou z příčin tohoto opoždění bylo, 
že Poláci vstoupili do obce křesťanských národú poměrně pozdě, nejméně o sto 
let později nežli Čechové. 

První kulturní paprsky přicházely na polskou púdu nepochybně z českých 
zemí, kterým připadla zvláštní role při pokřestění polských kmenú; nedostatek 
ostré hranice mezi oběma stranami vývoj ten jen urychloval. Na púdu Vislanú, 
kteří v nejstarší době tvořili součást státu českého a teprve v 10. století 
spolu se Slezskem a Krakovskem připadli k říši Polské, proniklo křesťanství 
východního obřadu už v době sv. Methoděje v 2. pol. 9. století. Křesťanství 
se šířilo z českých zemí na púdu slezskou i krakovskou (ovládané českými 
Přemysl ovci v 10. stol.) také později, jak lze souditi ze zbytkú svatyně sv. 
Felixe a Adaukta na krakovském Vavelu, které ukazují na její púvod z 10. 
stol., ještě z doby před Měškem I. Vlivem českým přijal křesťanství také prvý 
historický kníže Měšek 1. Cizí i polské současné pramenýidúraznújízas1úhý 
české kněžny Doubravky, jako by vlastní domluvou vedla svého muže k tomu, 
aby se dal pokřtíti a přijal křesťanství.33 ) - České velké vlivy při pokřestění 
Polska jsou dosvědčeny také četnými čechismy v polském církevním slovníku; 
téměř celé církevní názvosloví polské jest českého púvodu.34) Zmínky zasluhují 
zejména slova: pop (nahrazený později v polštině ksiť{dzem, slovem vzniklým 
rovněž pod českým vlivem v 15. stoL), cerkev (nahrazená slovem kosciól, rov-

--_ .. _----~ 

32) Pro starou dobu polských dčjin (10.-12. stol. nezachovalo se nám téměř žádných mate
riálních ani literárních pramenů. Jsou jen nepatrné zbytky budov, o jejichž plánu a vzhledu si 
často nelze učiniti dostatečného obrazu. Nové poznatky přinášejí vykopávky prováděné 
v katedrále pozna.ňské a hnězdenské. Za.chovalo se pouze několik liturgických knih, psaných 
cizinci, jak svědčí miniatury cizího původu, nečetné mince zčásti cizího, zčásti domácího pů
vodu, zlomky zbraní a kostelních pHbol'ú, chudičké letopisy a kroniky, které stojí daleko za lite
rárními díly wusedních národů. 

33) V polské historické lit.eratuř·e se často zdůrazlluje, že tu nerozhodoval tolik nahodilý 
fakt, že .Měšek I. pojal za manželku českou Doubravku, a ukazuje se, že při přijetí křtu Měškem 
rozhodovaly jiné důležité důvody a politické cíle. Iniciativa se ph tom připisuje samému Měškovi. 
Soudí se, že právě jeho jasná orientace v politických poměrech té doby a vědomí politického 
prospěchu při přijetí křtu jej vedly k tomu důležitému kroku. Měškovi se také pi'ičítá, že se přede
vším přičinilo potlačení pohanství (z politických motivů), věděl prý, že pohanství ohrožuje svým 
trváním politickou nezávislost země. Sám tedy usilovalo to, aby ukázal národu nové cesty, aby 
přeštěpil západní kulturu mezi své krajany. Tím vším hleděl prý jako Pl'edvídavf' politik zachrá
niti svůj národ před osudem polabských Slovanú a německou záplavou. Z toho dúvodu přijal 
nejen kř'est, ale uznal také německou nadvládu. - I když snad v těchto názorech jsou jisté pravdy, 
zdá se, že se přičítají prvému polskému knížeti phliš novodobé politické metody i cíle. Ačkoliv lze 
snad říci, že by bez této Měškovy činnosti nebylo pozdějšího velkého Polska, přece se zdá, že 
byla spíše bezděčná, nedosti uvědomělá a neznalá budoucích dúsledkú. Nelze také zlehčovati 
vliv české Doubravky v té věci. 

34) E. Klich zjišťuje v polském církevním slovníku 70 cizích slova z toho 54 slov českého pů
vodu. 
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Ne/starší listina polslcá (Vladislava Heřmana z r. 1085) 

něž z češtiny), papiez, biskup, chrzest, post, nedziela (a také názvy jiných dnú 
v týdnu: poniedzialek, wtorek, sroda, cztwartek, piqtek, sóbota), krzyz, msza, 
komza, o~tarz, parochja, kaplica, kielich, kolť{da, zak, klasztor, mnich, jal-
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muzna, gromnica, kaplan, kmotr, kierlesz, zegnaé, bogurodzica, proboszcz, opat, 
arcybiskup, dziekan, pralat, przeor, kruchta, ofiara, kacerz, nieszpor, djabel, 

poganin, chrzescijanin, zyd, 
zalm, zaltarz, kazanie, bier
zmowanie, názvy svatých 
v českém znění jako: Jerzy, 
Waclaw, Wojciech a j. Če
chové nevytvořili všech 
těchto slov, mnohá převzali 
od západoevropských mi
sionářů, kteří působili v čes
kých zemích v 9.-10. sto
letí, nicméně všechna tato 
slova se dostala na území 
polské aspoň skrze Čechy. 
Němečtí duchovní sice měli 
mezi kněžími působícími 
v polském prostředí v 10. až 
ll. století četné zástupce a 
německý vliv na nejstarší 
polskou kulturu byl znač
ný,S5) ale českým duchovním 

35) Už prvý biskup na půdě 
polské .Jordan, působící v 2. pol. 
10. stol. v Poznaňsku, byl asi ně
meckého původu. V starší litera
tuře se soudilo, že byl závislý 
na magdeburském arcibiskupství, 
v novější literatuře se soudí, že 
podléhal přímo kurii papežské. 
Také .Jordanův nástupce Unger 
je pokládán za Němce. Stejně se 
soudí o některých opatech z doby 
Boleslava Chrabrého (na př. opat 
Tuni). Mnoho německých duchov
ních se dostavilo zvláště za vlády 
knížete Vladislava Heřmana (1080 
až 1102), Němcům oddaného, a 
za Boleslava Křivoústého (1102 
až 1138). Mnoho duchovních při
cházelo však už v nejstarší době 
také z Italie. Teprve ve 13. stol. se 
polská církev pozvolna znárodňo
vala. V době, kdy se reformovala 
(zrušením celibátu) a získala četné 
výsady (kanonickou volbu biskupů, 
osvobození od státních břemen, 

imunitu soudní), zmenšil se také 
příliv cizinců, aspoň v polském 
vnitrozemí. Hierarchie slezská se 

Životopis svatého Vojtěcha na dveřích katedrály hnězdenské všák v té době stále poněmčovala. 
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připadla významnější a čestnější role. Třeba tu mysliti především na sv. Voj
těcha. Osobní misionářská práce, kterou sv. Vojtěch konal na půdě polské, 
měla nepoměrně menší význam nežli důsledky jeho mučednické smrti. Ač snad 
v polské zemi působil poměrně krátkou dobu, dal jí přece po syé smrti to, 
o čem z počátku nemohl sníti ani Boleslav Chrabrý: t. j. úplnou nej'lávislost 
na německé říši po stránce politické i církevní, polské arcibiskupství, jehož 
prvým arcibiskupem se stal jakoby obrazně jiný Čech, bratr a žák sv. Voj
těcha, Radim-Gaudentius. A památka sv. Vojtěcha dala Polsku i prvé rozdě
lení země na několik biskupství. Při návštěvě císaře Otty III. u hrobu světcova 
bylo v Hnězdně r. 1000 zřízeno biskupství kolobřeské na severu, vratislavské 
ve Slezsku a krakovské na jihu, a všechna biskupství byla podřízena arcibis
kupství hnězdenskému. - Tato církevní organisace se za pozdějšího politic
kého rozvratu a pohanské reakce ll. stol. ve své prvotní podobě neudržela, 
ale pozdější církevní reformy na ni navázaly.s6) 

České vlivy bylo možno pozorovati také později. Jevily se v příbuzenství 
starého českého i polského umění i v tom, že polská církev 11.-12. stol. ctila 
české svaté, že katedrála na Vavelu byla posvěcena novým jménem sv. Vác
lava, že na počest sv. Václava a Vojtěcha vznikaly na půdě polské, dokonce 
až ve vzdáleném Pomoří, nové kostely a kaple.s7) Církev polská měla vlastně 
až do 13. stol. za své svaté české patrony: sv. Václava a Vojtěcha. Také knížeCÍ 

36) Po pohanské reakci z r. 1039, která smetla církevní instituce, pokusil se organisovati 
polskou církev na prvotních základech Kazimír zv. Obnovitel (1038-58). Obnovil arcibiskup
ství hnězdenské, založil nová biskupství. Zahájil, jak se zdá, pravidelné styky Polska s kurií 
papežskou. Zavázal se odváděti zvláštní poplatek (t. zv. denár sv. Petra - swi"ltopietrze) na 
světlo a budování Í'Ímské katedrály. V jeho stopách prováděl středověkou organisaci poLské církve 
Boleslav Smělý (1058-1079), znovuzřizuje biskupství, zaniklá za pohanské reakce a vymezuje 
církevní hranice. Za tím účelem se dostavili do Polska r. 1075 ponejprv papežští legáti. K novému 
upevnění církevní správy docházelo však jen pozvolna . .Ještě r. 1075 čteme v listě papeže :Řehoře, 
že v Polsku je jen málo biskupství a mimo to že biskupové nemají ještě pevného sídla, takže se 
potulují s místa na misto. Situace se změnila teprve od chvíle, když v 1. pol. 12. stol. lrnězdenský 
arcibiskup .Jakub opět upevnil svá arcibiskupská práva. V téže době byla pevněji stanovena 
biskupská sídla, vymezeny hranice diecésí, úizovány kapituly pl'i biskupských k8,tedrách a bisku
pové definitivně podrobeni vrchní moci hnězdenského arcibiskupa. Došlo také (v 12. stol.) k roz
dělení diecésí na archidiakonáty a farnosti. Velká role připadla klášterům. Zprávy o benedik· 
tinských osadách na půdě polské máme už z doby Boleslava Chrabrého. Ty byly však vesměs 
zničeny za pohanské reakce v 1. pol. ll. stol. V 11.-12. stol. se počet benediktinských klášterů 
v Polsku velmi rozmnožil, vesměs po přílivu cizích mnichů (německých a francouzských). V 12. 
stol. vznikaly i kláštery premonstrátské (první r. 1126). R. 1149 založili strahovští mnFi premon· 
strátský klášter v Brzesku. Zejména se velmi rozšířili na polské půdě cisterciáci, vesměs cizinci, 
Němci a Francouzové. Poláci pronikali do jejich řad teprve pozvolna .• Jejich vlivem se v Polsku 
šířila kolonisace i germanisace. Prvé cisterciácké mnichy přivedl do Polska lrnězdenský arci. 
biskup .Jakub r. 1143. V 13. stol. vznikly také ženské kláštery toho řádu. Z jiných řádú se uchytili 
na polské půdě johanité (ve Slezsku), řád německých rytířů, templáři a dominikáni (po r. 1223), 
kteří se rozšíříli tak, že koncem 13. stol. měli okolo 33 klášterů. Františkáni (po r. 1236) byli 
dlouho spojeni s českou řádovou provincií. 

37) Obraz sv. Václava se objevuje i na pečetích polských. Na př. na pečeti krakovských 
fojtů, zachovalé z r. 1303, ale pocházející zřejmě z doby starší, dále na městské ln 3.kovské pečeti 
z let 1312-1316, na pečeti krakovské katedrální kapituly z r. 1373. Poč. 14. stol. vyskytoval ,e 
však na městské krakovské pečeti znak městských hradeb s třemi věžemi. V 2. poL 15. a poč. 
16. stol. se obraz sv. Václava objevil na městské krakovské pečeti opět, ale ztratil se okolo polo
víny 16. stol. ve prospěch znaku s městskými hradbami. 
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prapor býval ozdoben odznakem sv. Vojtěcha. Teprve v 13. stoL, za současného 
znárodňování církve, stal se polským národním světcem biskup Stanislav. 
Úsilí o jeho beatifikaci naráželo u kurie papežské dlouhou řadu let na obtíže, 
ale posléze r. 1253 papež Innocenc IV. vydal kanonisační bullu. Pro polskou 
církev tq mělo velký význam. Osoba sv. Stanislava se stala vhodnou oporou 
pro upevnění polské církve, nedávno velkými výsadami obdařené. Přispěla 
také v povznesení polského života kulturního. 

P o vah a n e j s tar šíp o I s k é k u I tur y. Jej í pam á t k y. 

Povaha nejstarší polské kultury má, třeba říci, ráz církevní. Vždyť cokoliv 
bylo vykonáno na poli kulturním, bylo dílem církve. Církev stvořila prvou 
polskou školu, knihu i umění. Z počátku ovšem bez valného užitku pro polský 
život. Neboť školy zřizovali a vedli vesměs lidé cizího původu, bez bližšího 

Kostel v Kru8zwici (12. stol.) 

vztahu k zemi, pouze s tím cílem, aby se zajistil církvi potřebný dorost. Tím 
také třeba vysvětlovati, že se nám nezacho.valo pro 10.-11. stol. žádných 
téměř zpráv, které by nám s polského hlediska osvětlovaly vývoj polské země 
a lidu. Poučení o nejstarších polských dějinách můžeme proto čerpati pouze 
ze zpráv cizích, okolních národů (něm. kronikáře Thietmara, českého Kosmy, 
ruského Nestora). Jejich zprávy doplňují jen velmi zřídka pozdější chudé leto
pisy polské. Pro 10.-11. stol. se nám nezachovaly na půdě polské žádné zprávy 
s výjimkou několika krátkých dokumentů. Teprve ve 12. stol. se objevují 
četnější listiny (fundace, donace) a prvé letopisy (nejstarší z nich rocznik 
swi~tokrzyski), týkající se zpravidla některých klášterů a kapitul. Poč. 12. 
stol. (v 1. 1110-1113) byla nápsána prvá kronika, prvé literární dílo, vzniklé 

52 

na půdě polské, nevalné ceny a nespolehlivé, sepsané cizincem-duchovním,38) 
nevražícím na Čechy (jež nazývá "nejzavilejšími nepřáteli Polska" a "proslu
lými loupežníky"). Kronika obsahuje jen záznamy o panovnících (pro léta 
966-1113) a z velké části chvalozpěv na Boleslava Křivoústého. Zajímavá je 
však tím, že je v ní zachována velkopolská tradice o zakladateli rodu Pjastov
ců, která přešla i do dalších polských středověkých kronik. Významnější histo
rické dílo vzniklo na půdě polské teprve o sto let později (poč. 13. stol.). Bylo 
sepsáno domácím člověkeru, Malopolanem Vincencem (zvaným od 15. stol. 
Kadlubkem, nar. okolo pol. 12. stol., zemř. r. 1223), krakovským biskupem 
(v 1. 1208-18). Ač Vincenc byl svědkem historických událostí a ač měl značné 
vzdělání (získané v Boloni a Paříži) i vysoké církevní postavení, přece ani jeho 
dílo nelze ceniti jako historický pramen a v srovnání s kronikami českými, 
německými a ruskými jest prací nepatrnou. Vypravuje spíše rozličné anekdoty, 
které nemají souvislosti s polskými dějinami, a zpestřuje je bajkami a morál
ními naučeními se silným sklonem náboženským. 

Také v jiných oborech literární práce, stejně jako v umění stavitelském,39) 
byli Poláci až do 13. stol. značně pozadu za svými sousedy. Prvé legendy 
(o sv. Stanislavu) vznikly teprve v 13. stol. Ještě skromnější jsou památky 
sepsané v polském jazyku. Mezi první z nich třeba klásti polský náboženský 
verš, vzniklý už v 13. stol., ale známý teprve z opisů 14.-15. stol.; z duchov
ních písní jest nejstarší t. zv. Bogurodzica,40) která se později stala polskou 
národní hymnou; kromě ní se zachovalo z duchovních písní jen málo. Z jiných 
polských památek nejstarších zasluhují zmínky t. zv. kázání Swi~tokrzyská 
z 13. stol., zachovaná v opise ze 14. stol. s míchaným textem latinsko-polským 
a s českými vlivy ortografickými.41 ) 

Vzhledem k tomuto opozdilému kulturnímu vývoji nelze se diviti, že k pol
skému národnímu uvědomění a k vytvoření polského národa došlo poměrně 
pozdě. 

38) Dodnes se vedou spory, jaké národnosti byl autor. Někteří soudí, že byl Francouz (odtud 
jej zovou Gallus), jiní jej pokládali za uherského Slovana. 

39) Ze staré polské architektury se nám zachovaly jen nepatrné památky. Po staré hnězdenské 
katedrále, vybudované Boleslavem Chrabrým a spálené r. 1038, nezůstalo stopy. Nové objevy 
lze očekávati při pracích, které se provádějí právě v katedrále hnězdenské. Cenné jsou 
dveře pozdější hnězdenské katedrály, vytvořené neznámým cizím umělcem ve 12. stol. V Krakově 
se zachovaly zbytky rotundy P. Marie, pozdější kaple sv. Felixe a Adaukta, přestav~né v 16. stol. 
na královskou kuchyií a objevené teprve r. 1917. Je to nejstarší polská památka, již někteří bada
telé kladou již do 9. stoL, do doby sv. Cyrila a Methoděje, tudíž do doby, kdy Krakovsko bylo 
spojeno s moravskou říší. - Z pozdějších památek lze uvésti kapli sv. Vojtěcha z ll. stol, na kra
kovském náměstí a kryptu sv. Leonarda, jež tvořila součást katedry, vybudované Boleslavem 
Křivoústým v 12. stol. na Vavelu. Hrad vavelský se však skládal až do 14.. stol. vesměs z dřevě
ných budov. - Světská stavba z 10.-13. stol. se nezachovala žádná. 

40) O Bogurodzici kolovala dlouho tradice, že ji složil sv. Vojtěch; názor ten potvrzovaly jisté 
bohemismy. Později se od této tradice upustilo, polští literární historikové názor o tom začali 
potírat, ale vznik a vývoj písně není dosud vysvětlen, ač byla předmětem nesčetnýchstudií. 
Příčinou toho je, že se nám zachovala v poměrně pozdních rukopisech (nejstarší z let 14.10-14.15). 
Teprve nověji J. Birkenmajer se vrátil k starší hypothese a připisuje autorství této písně sv. Vojtě
chovi, nebo aspoií někomu z jeho družiny. 

41) Byla tak nazvána podle rukopisu, který kdysi se choval původně v knihovně benediktinů 
swietokrzyských na Lysé GÓře. 

Dějiny Polska 5 53 



II. 

OBDOBÍ POSTUPNÉ ORGANISACE 
STAVOVSTVÍ A STAVOVSKÝCH PRÁV 

(2. pol. 13. - poč. 16. stol.) 

1. POKUSY O NÁRODNÍ A STÁTNÍ SJEDNOCENÍ 
(v 2. pol. 13. a poč. 14. stol.) 

Probuze'l1:-í národního uvědomění. - Jeho příčiny. - VMce národně uvědomělých vrstev arci
biskup Swinka. - Význam kanonisace sv. Stanislava. - Překážky kladené v cestu národní 
Jednotě. - Pokusy o novepoUliéké sjednoC<mí. - Zásluhy Ceských Přéi1iiislovcu; zejl1téna V ác
lava II., na tom poli. - Personální unie polských zemí s českými na přelomu 13. a 14. století. 
- Význam vlády Václava II. v Polsku. - Úloha polského knížete Vladislava Lokýtka. -
Jeho význam. - Doba Kazimíra Velkého. - Problém styku česko-polských a slezská otázka 
v jeho době. - Poměr polsko-křižácký, polsko-uherský a polsko-ruský. - Reorganisace polského 
státu v době Kazimírově. - Výsledky jeho prací. 

2. ÚPRAVA POLITICKÝCH VZTAHŮ SE SOUSEDY PO VYMŘENÍ 
PJASTOVCŮ (14.-15. stol.) 

Personální unie s Uhrami. - Vláda uherských Anjouovcu v Polsku. - Nechuť polské veřej
nosti proti vládě Anjouovce Ludvíka. - Přerušení personální unie polsko-uherské po jeho smrti. 
- Volba lite1,ského velkoknížete za krále polského. - Vznik unie polsko-litevské r. 1386. -
Její povaha. - Pozdější změny prvotní smlouvy. - Uzavření nových unií: radomské, horo
delské, mielnické a lublínské_ - Styky polsko-německé, bitva u Grunwaldu, druhá a třetí válka 
s řádem, válka třináctiletá, toruňský mír r. 1466, získání přístupu k moři, úsilí o revisi toruňského 
míru. - Vztahy polsko-české, stanovisko Vladislava Jagelly a Vitolda k Čechám, nechuť jejich 
ke spolku s nimi, její příčiny, vlivy Zb. Oleénického na polskou politiku vuči Čechám, potlačo
vání husitského hnutí na pudě polské, odmítání další české žádosti o unii s Polskem, úsilí polské 
politiky o získání Slezska, obrat v polské politice v 2. polovině 15. stol. vlivem českého krále Jiřího 
z Podeorad. - Styky polsko-uherské, jeiich nepříznivý ráz v 15. stol. přes sbližovací pokusy 
Zbyhněva Olesnického, personální unie polsko-uherská r. 1440-4, rozpory polsko-uherské 
v 2. pol. 15. stol. za vlády krále Matyáše, soupeřství polsko-uherské na pMě rumunské na sklonku 
15. stol. 

3. VNITŘNÍ POMERY SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÉ (14.-15. stol.) 
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VZ1'ust stavovského rozvrstvení na poč. 14. stol. - Individuální ráz šlechtických privilegií 
do 2. pol. 14. stol. - Význam košického privilegia z r. 1374, uděleného pro celek šlechtické vrstvy_ 
- Dalši vzrust šlechtických svobod. - Privilegia z l. 1386, 1422, 1433 a 1454. - Vznik sně
míku a sněmu. - První sněmy r. 1493 a 1496. - Význam mieln1:ckého privilegia z r. 1501 
a radomského z r. 1.505. - Složení polského sněmu. - Nadvláda s7echty v politice vnitřní i za
hraniční nad církví, městy i selskými třídami. 

4. POMERY KULTURNÍ (14.-15. stol.) 
Vzru.st polských styku s cizinou. - Vznik krakovské university. - Její význam v polském duo 
chovním životě. - Povaha polského písemnictví v 14.-15. století. - vývoj polského dějepisectví. 
- Janko z Ozarnkowa a Jan Dlug08z. - Nedostatek národní literatury a jeho příčiny. - Za
ostalost polského jazyka a pravopisu. - Kulturní vlivy polské v Červené Rusi a na Litvě. 

I. POKUSY O NÁRODNÍ A STÁTNÍ SJEDNOCENÍ 

(2. pol. 13. a 1. pol. 14. stol.) 

Pro b u z e n í n á rod n í h o u věd o měn í, jeh o pří čin y 
a první vývoj. 

Právě v době největšího polského politického rozbití začínaly probleskovati 
v polském prostředí nové paprsky. Začínalo se tvořiti polské národní uvědo
mění a šířila se příznivá nálada pro pokusy o nové státní sjednocení. Ponejprv 
se ozval cit národního vědomí v hlasích obracejících se proti německým vlivům, 
mohutnícím v polských klášteřích, v městech i na knížecích dvorech polských 
Pjastovců. Jeho vzrůst podporovaly častější třenice mezi živlem polským a ně
meckým, spočívající na podkladě materiálním i duchovním. Kromě značných 
územních ztrát na západě a vojenských akcí braniborských m8,rkrab8,t otVÍ
raly Polákům oči důsledky německé kolonisace, přelévající se stále širším 
proudem hlouběji do polského území. Situaci si počínalo uvědomovati zejména 
polské duchovenstvo, rozhorlující se také nad tím, že nové německé osadnictvo 
odmítalo platit, dovolávajíc se svého privílegovaného postavení, t. zv. denár 
sv. Petra i desátky v té podobě, jak to činilo obyvatelstvo polské. S neklidem 
se pozorovalo také, jak německé duchovenstvo stále vice obsazovalo uvolněná 
duchovní místa na újmu kleriků polských, jak polské kláštery nepřipouštěly 
do svých zdí Poláků a zůstávaly na půdě polské cizími ostrovy. Na polských 
synodách v 2. poL 13. stol. se stále častěji ozývaly stížnosti, že cizí mnišské 
řády odmítají v polské zemi přijímati do svých řad Poláky a stále udržují 
svazky s německými řádovými provinciemi. Stížnosti tyto se rozšiřovaly také 
na skupiny německých rádců, jimiž se ráda obklopovala polská knížata, ačkoliv 
viděla, že tito rádcové projevovali nevážnost k domácímu obyvatelstvu. Spory 
mezi polským a německým duchovenstvem, objevující se od 13. stol. a vyvě
rající z počátku především z hospodářských motivů, stávaly se na konec tře
nicemi etnickými a přispívaly za současného dotyku polského obyvatelstva 
s německým živlem, k probuzení polského národního uvědomění a ke vzdoru 
proti německému tlaku na východ. 

Hlavním mluvčím nespokojených i všech odstrčených od vlivu a moci se 
posléze< stal hnězdenský arcibiskup Jakub Swinka (1283-1314), který prosluI 
jako průkopník a hlasatel nového polského státního sjednocení. V jeho osobě 
se projevil úzký svazek mezi nechutí proti Němcům a snahami o uskutečnění 
státní jednoty polské. Synody, jím svolávané, se stával:y výrazem národnÍ po
spolitosti a z duchovenstva, jím vedeného, vyvěraly prameny uvědomělejšího 
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polského nacionalismu. Na jeho podnět se polská církev snažila r. 1285 vytla
čiti jazyk německý z kostela i ze školy, zaváděla na jeho místo řeč lidovou, 
nařizovala, aby Němci do škol nebyli přijímáni za učitele, nevykáží-li se zna
lostí polského jazyka, a ukládala, aby kněží odříkávali o nedělích a svátcích 
s lidem některé modlitby po polsku. Polská církev zahájila dále ze Swinkova 
podnětu půtky s německými mnichy, zejména františkány. Jeho vlivem velko
polské duchovenstvo zakázalo 1'. 1285 udělovati zemské majetky cizincům 
a proneslo požadavek, aby učitelé a probošti znali polský jazyk. Jeho vlivem 
lQczycká synoda z r. 1285 protestovala proti záplavě polského území Němci 
"sedícími už v samém srdci Polska" a žádala, aby se "pro zachování a posilu 
polského jazyka" vyučování ve víře dálo v národlú řeči. V memorandu, které 
arcibiskup tehdy zaslal do :Říma s žádostí, aby se kurie ujala práv polských 
kleriků, se projevovala zřejmě starost o budoucnost polského živlu. 
Časem národní uvědomění rostlo a projevovalo se nejen u jednotlivců, ale 

zahrnovalo stále větší skupiny společnosti; začalo se tvořiti vědomí, že roz
štěpení národa na mnoho knížetství jest národní zkázou, budila se touha po 
dávné jednotě, zaznamenané v kronikách i v tradici. Symbolem jejím se jevila 
královská koruna, cho-\Taná od zániku polské královské důstojnosti (1'. 1080) 
mezi královskými klenoty v krakovské katedrále. Naděje k ní pojené vyjádřil 
okolo r. 1260 autor "Života sv. Stanislava", těšící se, že "Bůh se smiluje nad 
polským národem a povznese jej ze zkázy, že proto zachoval všechny královské 
insignie až do chvíle, kdy se objeví ten, pro něhož jsou určeny". Národní 
sebevědomí se posilovalo také kanonisačním aktem sv. Stanislava r. 1253, 
prvého Poláka pojatého do kruhu svatých a blahoslavených; v kruhu krakov
ské kapituly a kleru krakovského se opět objevovala myšlenka, že země polské, 
uvnitř rozervané a se všech stran ohrožované, zásluhou nového světce zase 
srostou v tělo jednotnější. 

Nelze ovšem říci, že by kanonisace sv. Stanislava dovedla všechen polský 
živel seskupiti kolem jediného Pjastovce. Myšlenka utvořiti novou státní 
jednotu se dlouho nedotkla všech částí polských ani všech vyšších vrstev 
polských a národní uvědomění v tehdejší polské společnosti nebylo hluboké. 
Stála tu v cestě sama dynastie Pjastovců, drobících se neustále na nové větve, 
jejichž členové nejevili většího cítění vlasteneckého a nemínili se nikterak zříci 
svých dílčích zájmů, rodových oblastí i nezávislostí; ačkoliv viděli, jak 
kolem nich vznikají nové státní organismy, zdráhali se připustiti změnu v zá
sadách dosavadního dědického práva a odmítali nejednou snahy o provedení 
národní jednoty. Jednotlivá knížata z rodu Pjastovců se nestavěla v cestu 
německému tlaku ani koncem 13. ani poč. 14. stol.; ocítala se často v rukou 
německých družin, dávala přednost němčině, zůstávala v dobrých stycích 
s křižáky a s braniborskými markrabaty a přispívala k šíření křižáckého pan
ství na půdě polské. Krakovský kníže Lešek (zemř. 1288), držící ve své ruce 
zemi krakovskou, sandoměřskou, sieradzkou a IQczyckou, se opíral za své vlády 
především o krakovské německé měšťanstvo a Vavel upadl tehdy vlastně do 
rukou německých; není proto divu, že krakovský biskup a krakovské rytířstvo 
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se stavěli proti němu. Nástupce jeho Jindřich IV. (zemř. r. 1290), původně 
kníže slezského Vratislavska a potom usilující dokonce o polskou královskou 
korunu, navázal po vítězství Rudolfa Habsburského nad Přemyslem Otaka
rem II. vasalský poměr k císaři a uznal část polských zemí (t. Vratislavsko) 
za jeho léno. 1 ) - Mimo to mařilo nebo opož ďovalo sjednocovací vývoj polských 
zemí také soupeřství o prvenství mezi Hnězdnem, kolébkou a stolicí nejstar
šího polského státu a Krakovem, někdejší stolicí velkoknížat (od r. 1138) 
a sídlem katedrály, chovající královské insignie. 

Zásluhy českých Přemyslovců o polské politické 
a n á l' o dní s jed noc e n 1. V Ý z n a m jej i c h v 1 á d Y v Pol s k u. 

Za těchto okolností, v době váznoucích vnitropolských snah o sjednocení, 
měl nepochybně velký význam pro obnovení polského státu tlak vycházející 
z Čech, budící stále více vědomí, že rozbití Polska na mnoho oblastí jest ne
bezpečné a škodlivé. Nikoliv domácí Pjastovec, ale cizinec, český král Vác
lav II., měl ve své ruce sjednotiti kraje malopolské, velkopolské a po mořské 
a vystoupiti také jako suverénní pán slezských knížat. 

Václav II. využil nejprve nesvornosti knížat slezských. Z nich Kazimír by
tomský, po něm jeho tři bratři, vládnoucí v Těšíně, Opolí a Ratiboři, se stali 
many českého panovníka. Nespokojil se však se získáním Slezska; v době půtek 
mezi jednotlivými Pjastovci zasáhl také do poměrů vnitropolských, především 
v Krakovsku, které čeští Přemyslovci už dávno předtím v 10. stol. ovládali. 
Počátek Václavových nároků na Krakovsko třeba položiti asi do r. 1288, kdy 
po smrti bezdětného krakovského vévody Leška Černého vdova Griffina 
(vlastní sestra matky Václava II.) odkázala se svolením magnátů krakovskou 
zemi svému českému synovci. I kdyby snad zápis Griffinin neměl žádné právní 
moci, přece se mohl státi východiskem k politickým nárokům, a to tím spíše, 
že jej Václav II. mohl podepříti také jinými okolnostmi. Neboť jiná smlouva, 
uzavřená s vratislavským knížetem Jindřichem IV. a týkající se v podstatě 
dědění vratislavské země, mohla býti rozšířena na všechny země, nad nimiž 
Jindřich IV. vládl (t. j. na Krakovsko i Sandoměřsko). Odkázaných zemí 
nemohl ovšem Václav II. dosáhnouti bez boje, neboť narazil na jiné odpůrce 
a zejména na bratra Leška Černého, mladého Vladislava Lokýtka, který byl 
pánem v některých částech Sandoměřska a snad i Krakovska a jenž nemínil 
nilderak ustoupiti českému Přemyslovci. Kromě něho působil obtíže ještě 

1) Mezi dějepisci polskými a německými dlouho byl spor O národnost tohoto slezského 
Pjastovce. Kdežto němečtí badatelé viděli v .Jindřichu IV. německého knížete, polští byli toho 
názoru, že v něm nezaniklo polské uvědomční a že právě proto usilovalo spojení Vratislavska 
s polskými o blastrni. Viděli v něm průkopníka nového sjednocení polských zemí a doklad, jak hlu· 
boká a silná byla pouta pojící Slezsko s Polskem, takže slezští Pjastovci, jakoby dotčeni polským 
národním ruchem, pokládali své země za součást polského státu, vměšovali se do vývoje jiných 
polských oblastí a snažili se provésti sjednocení národního státu polského. Zdá se však, že Jind
řich byl už Pjastem poněmčelým a že jeho akce neřídily polské národní tendence, nýbrž snaha 
o vzrůst vlastní moci. Kníže ten ničil polské duchovenstvo ve Slezsku. Na jeho straně byli za 
jeho sporu s vratislavským biskupem němečtí mniši a současní slezští Němci ho měli za svého. 
V pramenech se nám jeví jako německý rytíř, německý minnesanger. Slezsko se za jeho vlády 
silně poněmčilo. Německá kolonisace rostla nejen na vsi; tvořila se také prvá slezská města, 
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jiný Pjastovec, velkopolský Přemyslav. Štěstí však Václavovi přálo. Již r. 128 
upevnil svůj vliv na území slezském, připoutal si hornoslezské Pjastovce len
ním poměrem a za jejich pomoci podnikl potom tažení do Krakovska a Sando
měřska, až se mu posléze i Lokýtek 9. X. r. 1292 vzdal a zřekl se nároků na 
sporná území. Přejímaje pak z rukou Václavových své vlastní državy, břešť
skou a sieradzskou, jako manství zavázal se slibem věrnosti a přísahou, že se 
nikdy nezprotiví českému panovníkovi. 

Tímto způsobem sjednotil Václav II. r. 1292 celé Malopolsko a stal se lenním 
pánem mnohých Pjastovců. Není proto divu, že za pobytu v Krakově, kde 
byly chovány korunovační klenoty, rostla v něm touha, státi se pánem celého 
Polska, vložiti polskou královskou korunu na svou hlavu a spojiti tak korunu 
polskou a přemyslovskou v jedné ruce. Nebyl ovšem veden myšlEmkou, aby 
vytvořil velký slovanský stát; šlo mu především o rozpětí přemyslovské moci. 
V cestě mu stál jen nejmocnější tehdejší Pjastovec, velkopolský kníže Přemy
slav II., v jehož državě ležela metropolitní stolice hnězdenská a který se dal 
krátce potom (26. VI. 1295) korunovati se souhlasem papežské kurie za krále, 
obnovuje tak po dvou stech letech opět polský korunovační akt2). Korunovace 
Přemyslavova zkřížila na chvíli plány Václavovy, ale náhlá smrt Přemyslavova 
6. II. 1296 přinesla neočekávané rozřešenÍ. Václavovi se otevřela cesta úplně. 
Vyšší společnosti, zejména duchovenstvu imponovalo, jakrychle.Václavdo
vedl zjednati pořádek a mír na půdě krakovské, zamlouvala se jeho politická 
a finanční moc, která mohla pozvednouti hospodářské poměry polské a vrátiti 
vnitřní mír. Zamlouvala se i podobnost jazyka českého a polského i příbuznost 
Čechů a Poláků. A tak na jaře r. 1300 se dostavilo do Čech poselství velkopol
ských pánů k Václavovi II. s nabídkou velkopolského trůnu i s žádostí, aby 
Václav (už padesátiletý) pojal za choť mladou (teprve dvanáctiletou) dceru 
velkopolského Přemyslava II., Rejčku čili Ryksu, po matce švédského původu, 
výchovou poněmčelou a polskému prostředí za delšího pobytu v Němcích od
cizenou. 

Václav II. slíbil přijmouti korunu i nabízený sňatek, jenž mu měl umožniti, 
aby vstoupil na velkopolskou půdu jako právní dědic Přemyslavův.3) Dříve 

2) Přípravy, které př'edcházely korunovaci Přemyslavově, jsou pokryty tajemstvím. Soudí se, 
že skutečným tvůrcem obnoveného království nebyl Přemyslav, nýbrž velkopolská církev, 
hlavně arcibiskup Swinka, který šířil už dříve myšlenku polské jednoty a osvobození od vlivů 
cizích. V starší literatuře se uvádělo, že tu nešlo o důstojnost všenárodní, nýbrž o povznesení 
oso bní a o vybudování království, omezujícího se na velkopolskou državu. Proti tomu se v novější 
polské literatuře soudí, že Př-emyslav šel za metou celonárodního polského sjednocení. V tom 
pojetí by jeho království nebylo jen královstvím velkopolským, nýbrž obnoveným starým pol. 
ským královstvím prvých Pj astovců. - Zdá se však, že přijetí královské koruny Pl'emyslavem bylo 
pouhým gestem, neboť politické postavení nového krále nebylo nikterak příznivější nežli po
stavení jiných údělných knížat. Název "regnum Poloniae", který Přemyslav vložil do svého 
titulu, měl nepochybně jen úzký význam a rozumělo se jím asi jen království velkopolské. 

3) Vstup českého panovníka do Krakova, Velkopolska a Pomořanska se jeví některým pol. 
sk:í'Ill historikům (na př. Balzerovi) jako dílo násilí, provedené převahou vojenské moci, k němuž 
se poutala od počátku nenávist polského národa. Jen hrubou silou zbraní a nikoliv pozváním 
se strany velkopolských velmožů dosáhl prý Václav II. polské koruny. - Než vynikající sou
věký pramen t. zv. kronika zbraslavská jasně mluví, že Václav II. byl do Velkopolska stavy 
polskými, nespokojenými s Lokýtkem, pozván a za krále zvolen. 
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však nežli se vypravil ke korunovaci do Hnězdna (koncem července r. 1300), 
hleděl získati souhlas k svému kroku se strany císaře římského Albrechta ja
kožto druhé hlavy křesťanstva a rozhodl se, že vezme země, které získá ještě 
od svých polských odpůrců (Vlad. Lokýtka), v léno od říše.4) Potom se svole
ním císařovým překročil polské hranice a koncem měsíce srpna 1300 vložil mu 
hnězdenský arcibiskup Swinka královskou korunu na hlavu.5 ) Tím bylo zahá
jeno několikaleté panství Václavovo na celém polském územÍ. 

Vláda Václavova v Polsku byla jen krátká, ale přece zanechala stopy dosti 
hluboké. Nedostatek a kusost pramenů nedovoluje ovšem posouditi ji nále
žitě.6 ) Nelze jí idealisovati a spatřovati v ní na př. náběh k vybudování vel
kého slovanského útvaru česko-polského. Byla výsledkem dynastického roz
pětí moci přemyslovské. Měla jistě četné stinné stránky jako každá vláda cizí 
dynastie, a to tím spíše, že ji Václav II. nevykonával osobně, nýbrž většinou 
skrze své zástupce českého i německého původu, vybavené velkou mocí správní, 
soudní i vojenskou, kteří často neměli k polské zemi patřičného citového vzta
hu. Nelze ji odsuzovati jako zlo, potlačující polský národní život, a nebezpečně 
jej ohrožující. Jest nepochybné, že přinášela i ovoce dobré. Především už proto, 
že se Polsko přičiněním Václavovým stalo po dlouhé době opět politickým 
celkem. Rychlým zásahein českého panovníka byly polské oblasti znovu sjed-

4) Polští historikové pokládají toto rozhodnutí Václavovo za velké provinění proti zásadě 
úplné nezávislosti polských zemí na říši německé. Vytýkají zejména, jaké nebezpečí padlo tím na 
Polsko, které do té doby odmítalo nadvládu německých králů, a jak hrozilo přeměnění celého 
Polska ve skutečné léno německé. Václav vlastně je na léno snížil. - V té věci třeba si pl'ipome
nouti, že se Václav II. nezavázal říši žádnými zvláštními povinnostmi z nových lén na půdě 
polské. Třeba si dále uvědomiti, že se němečtí králové nevzdali až do této doby zásadních nároků 
na svrchovanost nad Polskem. Viděti to nejlépe z toho, že Václavův předchůdce na slezsko-kra
kovské půdě, Jindřich IV., přijal též vratislavské území v léno od císaře. Lze se donmívati, že 
prosba o souhlas císařův s tažením do Polska byla pouhou formalitou. Měla zřejmě zabrániti 
Albrechtovu útoku na Václava, zbaviti jej výtky, že sahá na říšská léna, a chrániti Václavovi 
týl při vstupu do Polska. 

5) Podle O. Balzera byl Václav II. (i Přemysl Velkopolský r. 1295) korunován starou krá
lovskou korunou, chovanou podle kronikářských zpráv v 13. stol. v armariu krakovské kapituly, 
zhotovenou v době Boleslava Smělého (1058-79), mající prostý čtyřpramenný tvar, zachovaný, 
jak se zdá, na sarkofágu slezského vévody Jindřicha IV. Vratislavského. Václav II. podle O. Bal. 
zera r. 1300 odvezl polské korunovační klenoty do Čech a tím byly definitivně ztraceny pro 
polský národ; k jejich zničení došlo podle Balzera někdy po r. 1335, kdy Jan Lucemburský, 
vzdav se nároků na Polsko, zmrhal polské klenoty v peněžní tísni. - Než tyto Balzerovy názory 
jsou prameny podepřeny velmi vratce (nemáme na př. žádné přímé zprávy o zavlečení polských 
insignií do Prahy Václavem II.) a pravdy bezpečné nelze se dopíditi. Nelze vůbec říci, zda k od
vezení do Čech došlo, nelze ani říci, kde staré polské korunovační klenoty vzaly za své. 

6) V hist. literatuře se posuzuje krátká vláda Václavova různě. Podle některých badatelů 
(na př. BobrzyúBkého) působila česká vláda na další vývoj Polska vehni blaze. V české literatuře 
hleděl vyzvednouti světlé její stránky J. Šusta. Naproti tomu většina polských historiků (Abra
ham, Balzer, Grodecki, Woj ciechowski) pokládaj í do bu českého panování za ciz0vlúd li, potlačuj ící 
domácí polský živel, usnadňující německou rozpínavost i poněmčení polských krajů. Nepřispěla 
(podle nich) k obnovení národní jednoty polské, nýbrž zdržela spíše plirozený ajednocovací 
~ývoj, vycházející z lůna polské společnosti i dynastie Pjastovcú a ohrozila polské národní zájmy. 
Ceskému Václavovi II. se vytýká, že přijal Polsko v léno od německého krále. -Mimo to se v pol
ské literatuře odsuzuje památka českého krále také tím, že se v jeho době od polského státu opět 
odcizilo (na půl druhého století) gdanské Pomoří. Tím podle Zachorowského zranil Václav II. 
city polského pomořského obyvatelstva a zkompromitoval svou vládu v očích polské společnosti 
úplně. Věci ty se zřejmě posuzují příliš podle novodobých pojetí a tendencí. 
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fioceny. Byly zahlazeny (aspoň zčásti) hranice vytvořivší se mezi jednotlivými 
polskými knížetstvími, která měla za sebou desítky let samostatného státního 
života. Při tom Václav II. nepřipojil Polsko k zemím českým, nýbrž ponechal 
je jako útvar zvláštlú a na Cechách nezávislý. Polsko i Čechy byly spojeny 
jakožto dvě samostatná království pouhou unií personální. Václavova vláda 
v Polsku se při tom opírala o četné vnitropolské síly, zejména o polskou církev 
a její představitele, především o krakovského biskupa Jana Muskatu. Cenné 
služby mu prokazovala města; nejsilnější základnou české vlády byl nový 
systém správních úřadů, který zanechal ve vnitřním zřízení jednotlivých oblastí 
trvalé stopy. Jestliže se v dřívějších dobách vJrznamnější úřady dvorské a zem
ské zpravidla dostávaly do rukou členů polských rodů a polský kníže nemohl 
spoléhati na správní orgány, vystupující často proti němu, Václav II. seskupil 
opět vnitřní síly, potlačil anarchické složky, navykal rozmanité úděly jednotě 
i svornosti a organisoval polskou zemi na základech nových, do té doby tam 
neznámých.7) Vytvořil podle českých vzorů nové úřady, obsq.,zované a spravo
vané panovníkovými zástupci, kteří se stali povolnými orgány jeho vůle. Byli 
to tak zv. starostové, kteří vrátili polské zemi opět pokoj a, převedli ji na cestu 
nového míru a blahobytu. Nižší správní místa zaujali tak zv. opravci, působící 
nejen jako soudcové a strážcové veřejného pořádku, ale také jako úředníci 
finanční správy.S) Ovoce Václavovy správní reformy se ukázalo po vymření 
Přemyslovců a po přetržení unie s Čechami poč. 14. stol. Tehdy úřady z doby 
Václavovy nejen že nebyly zrušeny, ale byly spíše důsledně zaváděny do všech 
polských oblastí a udržely se po mnoho staletí.9 ) Doba Václavova přinesla 
tudíž i po té stránce mnoho nového a stala se důležitým mezníkem v polském 
vývoji. Ačkoliv nebyla prosta jistých křivd a tvrdostí, přinášela podle sou
časných polských zpráv dobrodiní "míru a spravedlnosti", obnovila a upevnila 
opět královskou moc a zjednala polským zemím také vážnost u sousedú. 
Vnitřní mír přinášel i rozkvět hospodářský, který se upevňoval zavedením 
nového peníze, pražského groše,lO) jenž nahradil dosavadní znehodnocenou pol-

7) Právě okolo r. 1300 stává se znak bílé orlice (který se vyskytoval nejprve na pečetích pol
ských oblastních knížat pjastovské dynastie od konce první čtvrti 13. stol., a to zejména knížat, 
jež buď vládla v Krakově nebo činila si nároky na Krakov) symbolem pol. státu a v té povaze 
se od té doby objevuje na pečetích královských měst a státních úřadů. 

8) Zřizuje nové úřady ponechával Václav II. dřívější polské úřady dvorské i zemské (palatina, 
kastelánů, vévodů). Ty se však přetvořily v pouhé hodnosti, zatím co se vlastní správa opřela 
výhradně o nový systém institucí. - V prvních chvílích po odchodu Václavově připadla důležitá 
úloha ve správě polské "kapitánu" Hynkovi z Dubé, později se vyskytuje několik kapitánů, jako 
na pí'.: Tas z Vizmburka, Alexius z Lekenštejna, Oldřich z Boskovic, vévoda opavský Mikuláš 
Fridrich z Čakovic. V polském prostředí se ujal pro jejich úřad názcv "starosta". Kapitáni tito 
byli posouvání s místa na místo, spojovali ve své ruce vládu nad několika bývalými vévodstvími 
a vedli jejich správu za spoluúčasti domácích velmožů. 

9) Na úřadech starostů, závislých přímo na králi, spočívaly všechny silné vlády polských 
králů 14.-15. stol. Od poč. 16. stol. byl úřad ten doživotní stejně jako úřady vévodů a kastelánů. 

10) R. Grodecki hledí dokázat, že se pražské groše dostaly do Polska až po smrti Václava II. 
a že obíhaly v Polsku až po zániku českého panství. Soudí, že podle písemných zpráv se objevují 
v Krakovsku ponejprv od r. 1306, ve Velkopolsku od r. 1307, v Sandoměřsku od r. 1311. Jsou 
ovšem pochybnosti, zda-li písemné zprávy zachycují pravý stav věcí; nověji St. Jnglot, historik 
hospodářských dějin, mluví o zavedení groše do Polska Václavem r. 1300. 
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skou minci (denáry) a umožnil čilejší ruch obchodní i kolonisační. Nelze se 
proto diviti, že se vláda Václavova v Polsku (ač byla jinak krátká a často 
i drsná, ale ukazovala výhody jediné mocné a pevné ruky) stala i výchovou 
k větší jednotnosti polských zemí a že v nejednom směru umožnila polskému 
knížeti Vladislavovi Lokýtkovi, aby se po smrti Václavově národní polské sjed
nocení v hrubých rysech udrželo. 

Ú I o h a pol s k é h o k II í ž e t e V I a d i s I a vaL o kýt k a. 

Vladislav Lokýtek, mající své příjmení od své nápadně malé postavy, pa
novník po Boleslavu Chrabrém na polském trůně snad nejznamenitější a nej
proslulejší, bývá často líčen jako uvědomělý polský vlastenec a tvůrce vpravdě 
polského národního království. Nikoliv Václav II., ale Lokýtek se v tom pojetí 
zasloužil o sjednocení polského národa. Lokýtek bývá pokládán za vlastního 
budovatele středověkého Polska a přikládá se mu za zásluhu, že zastavil po
stup germanisace, tlačící se ze zněmčelého už Slezska na půdu malopolskou 
a že zničil navždy také snahy císařů o dosažení nadvlády nad Polskem. Lze 
však míti za to, že představa ta není úplně správná. Neboť z kusých záznamů 
klášterních letopisů, které jsou takřka jediným pramenem o politických udá
lostech tehdejšího Polska, lze se dočísti především toho, že Lokýtek byl nejprve 
drsn}rm bojovníkem, ba,žícím po dobrodružství, že bojoval sobecky především 
za své zájmy, a teprve později po vymření Přemyslovců se připojilknárodně 
uvědomělým kruhům, aby těžil z jejich nálady pro své vlastní cíle; teprve 
potom se stávaly jeho úspěchy také ziskem národně uvědomělých polských 
tříd. Jisté je, že Lokýtek byl od počátku odpůrcem české vlády v polské zemi. 
Na chvíli se s ni sice smířil, ale později se odebral do emigrace a ještě za života 
Václavova r. 1304 vkročil s pomocí hornouherských pánů (rodu Aba), a jak se 
zdá, i s pomocí papežovou, do Malopolska, aby zahájil boj s českými starosty. 
Brzy se mu poštěstilo obsaditi část země krakovské a sandoměřské a v květnu 
r. 1306 ovládl také Krakov s okolním krajem, který pro své důlní bohatství 
a výhodné postaveni obchodní stál v čele ostatních zemí polských. Svou úlohu 
měl Lokýtek velmi ulehčenu už tím, že nový český král Václav III. byl nucen 
za velkého zápasu s Habsburky značně ztenčiti své posádky v polských pro
vinciích. Zejména však pomohl mu svrhnouti českou vládu nečekaný skon 
posledního Přemyslovce, zavražděného v Olomouci 4. III. 1306, kdy Čechy 
upadly na několik let do vnitřních zmatků a neměly už sil, aby vystoupily 
vojensky na polském území. 

S českým panstvím mizela však zároveň i silná moc ústřední v Polsku a v ze
mi trvalo téměř po deset let období plné neklidu a roztříštění. Proti Lokýtkovi 
se postavili zejména velmoži velkopolští, kteří kdysi (1'. 1300) pozvali českého 
panovníka do svého středu, a vzdorovali Lokýtkovi až do r. 1314. Stejně se 
chovala i slezská knížata spolu s varšavským Mazovskem. Velkým nepřítelem 
Lokýtkových dobývačných snah se jevil krakovský biskup, poněmčelý Slezan 
Jan Muskata, velká část světského duchovenstva, klášterů i měšťanského živlu, 
který pod českou správou dosti zmohutněl a získal četné výhody hospodářské. 
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Mnozí Malopolané počali se ohlížeti po Janu Lucemburském, který r. 1311 
přij al titul "krále Čech a Polska". Za těchto okolností došlo r. 1311 k zj evné 
vzpouře německého měš ťanstva poznaňského a krakovského, nazvané podle 
jejího vůdce "vzpourou krakovského fojta Alberta", Vzpoura ta na jaře r. 1311 
zachvátila Krakovsko a Sandoměřsko, ale posléze, jsouc ponechána bez po
moci z Čech, byla Lokýtkem potlačena. Při té 'Příležitosti učinil Lokýtek 
značné změny v městském samosprávném zřízení, oslabil pravomoc lr.rakovské
ho fojta a pouze privilegia obchodní ponechal městu neztenčena; od té doby 
polská města živořila po stránce politické až do nové doby a neznamenala 
v polském politickém vývoji takřka nic. 

Tímto způsobem se Lokýtkovi podařilo okolo r. 1314 spojiti ve svých rukou 
Malopolsko i Velkopolsko (s výjimkou varšavského Mazovska, kde zanikla 
vláda jiné pjastovské větve teprve v 1. pol. 16. stol.) a vytvořil tím rozsáhlou 
mocenskou základnu. Navenek hodlal Lokýtek dáti svému dílu sankci králov
skou korunovací. V té věci narážel dlouho na odpor Jana Lucemburského, 
který častěji zdůrazňoval své nároky na "království polské", a také na nechuť 
kurie papežské, váhající dáti svůj souhlas k tomu z ohledu na Jana Lucemburské
ho, jehož pomoci potřebovala. Když Lokýtek získal si přízeň kurie papežské tím, 
že zvýšil poplatek odváděný z Polska do :Říma (t. zv. denár sv. Petra) z dosa
vadních tří denárů z každé rodiny na jeden denár z každé hlavy, dal sekoru
novati na krále se souhlasem papeže Jana XXII. ve vavelské katedrále 20. 1. 
r. 1320.11) 

Tato prvá korunovace na půdě krakovské je často pokládána za počátek 
nového období polských dějin i za výraz hlubokého polského národního uvě
doměni té doby. Teprve jí se přikládá za zásluhu, že povýšila Polsko, jako 
království skutečně nezávislé, na vyšší stupeň v hierarchii států tehdejší la
tinské Evropy a že vyznačila Polsku zvláštní místo v mezinárodním rozvrstvení 
sil. Jí se teprve přičítá, že ukončila dobu oblastního rozbití, upevnila státní 
síly a seskupila polské obyvatelstvo v jeden celek národní a státní. -- Je jistě 
pravda, že korunovace zvýšila mezinárodní význam Polska; také uvnitř zna
menala mnoho, tvoříc přitažlivý krystalisační bod, kolem něhož se měly 
soustřediti všechny části někdejšího Polska Boleslava Chrabrého. Leč přesto 
nelze její význam přeceňovati. Neboť královská hodnost Lokýtkova byla ohro
žována nároky českého krále, jenž stále ještě užíval titulu krále polského, 
zděděného po Václavovi III., omezuje práva "krále krakovského", jak nazýval 
Lokýtka, pouze na Malopolsko.12 ) Mimo to ani jiní Pjastovci nemínili nad sebou 
Lokýtkův vliv uznati a spíše se stavěli na stranu jeho nepřátel. Korunovace 
Lokýtkova nezpůsobila daleko těch účinků, jaké byly od ní očekávány. Mnoho 
polských krajů stranilo se dále novému králi. Byla to knížetství slezská, opolské, 

11) Korunovace ta byla provedena podle O. BaIzera nikoliv starou polskou korunou, která 
se ztratila, nýbrž korunou novou, Lokýtkem ad hoc zhotovenou, o devíti paprscích, jíž potom 
byli korunováni pozdější polští králové, a jíž užil nepochybně také Vladislav Jagello r. 1386. 

12) Když r. 1327-1329 Jan Lucemburský pronikl hluboko do nitra polského, stalo se i od
lehlé Mazovsko jeho lénem. 
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kujavské, mazovské, spravovaná jinými větvemi pjastovské dynastie. Většina 
slezských knížat se spojovala v 1. 1327-1331 bez boje s královstvím českým 
a navazovala s ním vztahy lenní závislosti, přisahala věrnost "království čes
kému", nevzpomínajíc vůbec Polska. Činila tak "jménem svým i svých po
tomků" a odkazovala českému králi svá knížetství pro případ své bezdětné 
smrti nebo pozdějšího vyhasnutí svých dynastických linií. Odcizovalo se také 
gdanské Pomoří, které sice už Václav II. odevzdal braniborskému markraběti, 
zaměniv je za Mlšeňsko, ale které přešlo skutečně do rukou německých (kři
žáckých) teprve v době Lokýtkově.I3 ) Když si později polský dvůr uvědomil 
význam křižáckého panství na území gdanském, snažila se polská diplomacie 
14. stol. o to, aby podlomila řádové panství na březích Baltického moře za 
pomoci kurie papežské. Po celé 14. stol. se jednalo o té otázce, ale vesměs 
beze zdaru; až do r. 1466 bylo Polsko odříznuto od moře. - Jedině na východní 
straně svého státu si Lokýtek zjednal jistou oporu v Litvě, která dosáhla za 
vlády svého knížete Gedymina (1315-41) značného rozkvětu. Oba státy byly 
ohroženy na svém severu se strany německého řádu, který se po definitivním 
podrobení Prusů (1'. 1283) a po opanování celého ústí Visly tlačil dále k severo
východu, k Litvě a Zmudi, kde mu podával ruku od Rigy příbuzný řád bratří 
mečových. Proto Litva i Polsko uzavřely r. 1325 obranný spolek proti společ
nému nepříteli. Sblížení obou dosud cizích národů a států bylo podepřeno 
manželstvím Lokýtkova syna Kazimíra s Gedyminovou dcerou Aldonou
Annou. Politický cíl sledoval také sňatek Lokýtkovy dcery Alžběty s uherským 
králem Karlem Robertem, z něhož teprve v budoucnosti mělo vyrůsti větší 
ovoce. 

V celku se Lokýtek ukázal jako politik slabý; vláda jeho končila spíše s mnoha 
neúspěchy vojenskými i diplomatickými. Nesjednotil všech oblastí polských. 
Stát, který zanechával svému nástupci po dlouhé vládě r. 1333, se lišil 
značně od Polska z doby Boleslava Chrabrého a Václava II. V jeho hranicích 
se octlo pouze Malopolsko a Velkopolsko, při čemž však obě země byly od sebe 
odděleny širokým pásem sieradzkého územÍ. Na severu, v gdanském Pomoří, 
zdomácněl německý řád, jehož velmistři ovládli za bojů vedených s Lo
kýtkem v 1. 1331-2 také část území kujavského. Slezská knížetstvÍ se přiklo
nila k českým zemím. Na Mazovsku vládli úplně nezávislí Pjastovci mazovečtí. 
Plocké Mazovsko bylo lénem českého krále Jana Lucemburského; knížetství 

13) Lokýtek sice r. 1306 na chvíli gdanské Pomoří ovládl, ale nezískal si mezi obyvatelstvem 
přízně. Rod pomořských SwiťlCů, nespokojen s jeho vládou, se krátce nato podrobil i s městem 
Gdanskem braniborskému markraběti Waldemarovi. Nevěda si rady, povolal Lokýtek na pomoc 
proti Braniborcům řád německých křižáků. Křižáci vypudili braniborská vojska, a sami obsa
dili gdanský přístav; odmítli jej vydati v ruce polské a na místě spáleného gdanského města 
založili město nové. V té chvíli, osmdesát let po příchodu k,'ižáků na Balt, přenesl křižácký vel
mistr Siegfried v. Feuchtwangen své dosavadní sídlo z Benátek do nově vybudovaného Marien
burku (r. 1309), dávaje tím najevo, že chce navždy podržeti gdanské Pomoří. Stát křižácký 
ovládl celý dolní tok Visly po obou březích z části phčiněním Lokýtkovým. Marně se potom 
s polské strany dálo úsilí dosálmouti nápravy za pomoci kurie papežské a také se zbraní v ruce. 
VL 1326-33 se strhly prvé zápasy mezi Poláky a křižáky. Zápasy ty vrcholily vpády křižáků 
hluboko do polského území (na Pl'. r. 1331 do Velkopolska) a definitivním obsazením polského 
Kujavska. 
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sieradzké a l~czycké bylo (od r. 1327) v rukou bratranců Lokýtkových, Pře
myslava a Vladislava. V srovnání s českým králem Václavem II. získal Lokýtek 
pro Polsko přece jen méně. Zanechával svému nástupci stát oslabený v rozsahu 
asi 106.000 km2 a se všech stran ohrožený, bez náležité vnitřní organisace 
a potřebných reforem společenských, hospodářských i právních, bez společ
ných práva společných úřadů. Každá oblast se spravovala sama a žila vlastním 
životem. Takto Polsko se jevilo přes Lokýtkův královský titul mosaikou roz
bitých oblastí, z nichž jen některé byly spojeny volně osobou krále. Nemohlo 
se odvážiti žádné války. Na všech stranách mělo jen nepřátele jak v prostředí 
křižáckém, tak českém i u většiny Pjastovců. Bylo třeba důkladné změny 
v zahraniční Lokýtkově politice, mělo-li se udržeti. Bylo třeba hospodářských 
reforem, zvýšení úrovně osvěty, obnovení vnitřního pořádku, který byl rušen 
svévolnou politikou velmožů i nejistým živlem měšťanským, příliš spoutaným 
úzkými styky se sousedním Němectvem. 

Osobnost a dílo posledního Pjastovce Kazimíra 
Vel k é ho. 

Nová úloha při reorganisaci a upevnění středověkého polského státu připadla 
teprve jeho synovi a nástupci, poslednímu Pjastovci na polském trůně, Kazi
mírovi (1333-1370). Panovník tento bývá často pokládán za jednu z největších 
postav polských dějin, za geniálního správce i politika, jehož snahou bylo oslabe
ný polský stát udržeti, upevniti, sjednotiti a rozšířiti také na ztracené území 
slezské a řádové. Vytýká se důslednost i sebevědomí jeho v politice vnitřní 
i zahraniční, velké organisační práce na poli správním, finančním, právním, 
vojenském, hospodářském i kulturním. Zdůrazňuje se, že jeho politiku charak
terisoval ráz všepolský, že Kazimír měl před očima nikoliv cíle místní a dílčí, 
nýbrž všenárodní. Tím, tvrdí se, nejen zabezpečil polské hranice proti sou
sedům, ale zjednal také vnitřní klid; učinil z Polska jednolitý stát, vybudovaný 
na spravedlnosti, pořádku i na bohaté materiální i duchovní základně. -
O jeho osobě nevíme mnoho. Neznáme jeho osobních rysů, kromě toho, že mu 
při nastoupení na trůn byla teprve dvacet tři leta, že měl sklon k popudlivostí 
i násilnictví, a že neměl náchylnosti k vojenské činnosti; polské letopisy se 
dotýkají v té věci jen podřadnějších známek. Teprve Dlugosz, o sto let později, 
povznesl Kazimírovu osobu do lepšího světla, zdůraznil jeho velkou "lásku 
k vlasti" a Dlugoszův obraz se stal již tradičním. 

Jisté je, že Kazimír začal záhy po vstupu na trůn zabezpečovati mezinárodní 
postavení státu, zděděného po Lokýtkovi. Jisté je, že nehodlal svěřovati své 
snahy zbraním, nýbrž hleděl spíše uhýbati válečným konfliktům a snažil se 
dosahovati cílů mírnými prostředky. V tom smyslu prodloužil příměří uzavřené 
s německým řádem r. 1335. Zároveň se snažil urovnávati spory česko-polské 
ve věcech slezských, usiluje tu rozděliti zájmy řádu a Lucemburků a odvésti 
krále Jana Lucemburského od spolupráce s řádem.14) Za těch okolností bylo 

14) V polské historické literatuře se často odsuzuje, že český král v tehdejších sporech polsko. 
křižáckých stranil německému řádu, a tato výtka se nejednou svaluje také na celý český národ, 
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Listina krále Kazimíra Vel. ze dne 19. listopadu 1335, jíž se zavázal zachovávati mír s českým 
králem Janem Lucemburským, 

(Korunní archiv země České.) 

sjednáno prostřednictvím uherských Anjouovců (s Kazimírem zpřízněných) 
mezi Kazimírem a Janem Lucemburským nejprve příměří (28. května r. 1335) 
a potom předběžný mír, uzavřený 24. srpna r. 1335 v uherském Trenčíně. 
Kazimír v něm sliboval zříci se všech nároků na knÍžetstvÍ slezská, která se 
už podrobila českému králi. Český král Jan Lucemburský se zase zřekl navždy 
titulu krále polského; zároveň se zavázal nepodporovati již německého řádu 
proti Polsku. Vlastní mírová smlouva byla uzavřena na novém sjezdu obou 

jako by se choval k Polákům nepřátelsky. - Třeba však říci, že na věci ty se nelze dívati očima 
pozdějších generací a pozdějšího vývoje. Vždyť doba ta byla obdobím především dynastické 
politiky (to platí také o poměru Uher k Polsku). Pokud jde o přátelské styky Jana Lucemburského 
s řádem, nebyly ojedinělé. Podobné vztahy udržovala i papežská politika, uherský král Ludvík 
i mnohá knížata polská (v posledních letech i král Kazimír). - V otázce politických styků česko· 
polských ve středověku, které byly, třeba přiznati, na rozdíl od styků kulturních, často nepřátel. 
ské, nelze zapomínati, že styky ty se značně komplikovaly tím, že čeští panovníci, příliš závislí 
na říši německé, byli často nuceni podporovati zájmy německých králů vůči Polsku a pomáhati 
jim v zápasech s Polskem, ačkoliv mnozí z nich nobře věděli, že jejich osobní i národní zájmy 
jim ukládají docela jinou politiku. 
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králů v uherském Vyšehradu koncem r. 1335, k němuž se dostavili také dele
gáti německého velmistra. Trenčínská smlouva byla znovu potvrzena, ale 
k její ratifikaci hned nedošlo. Kazimír se pouze zavázal zachovávati mír s krá
lem českým a zabraňovati nepřátelským nájezdům na české územÍ. Učinil také 
opatření aby česko-polské spory byly řešeny mírným způsobem.15 ) Ve smyslu 
trenčínské dohody potvrdil Kazimír (vlivem uherského krále) ujednání teprve 
v listině vydané v Krakově 9. II. r. 1339, zříkaje se navždy jak knížetství 
slezských, která se přiklonila k Čechám, tak i knížetství plockého, které bylo 
ve vasalském poměru ke králi Janu Lucemburskému (od r. 1339). Tím se 
podařilo dosáhnouti dobrého poměru k Čechám, jehož představa se vinula také 
v dalších Kazimírových činech. Dálo se to za cenu resignace na Slezsko; 
ale s české strany Kazimír získal nejen ústupek v otázce titulu polského krále, 
nýbrž také provincii mazovskou (v 1. 1351-5), která až do padesátých let 
uznávala nadvládu českého panovníka.16) Mimo to Kazimír mohl v otázce kři
žácké vždy spoléhati na přátelství Lucemburků. Projevem snahy o udržení 
polsko-českých dobrých vztahů byl sňatek ovdovělého Karla IV. s vnučkou 
Kazimírovou v Krakově (v květnu r. 1363); přátelství obou panovníků se slav
nostně projevilo také na sjezdu krakovském v září r. 1364. - Jisté třenice 
způsobilo mezi nimi pouze úsilí Karla IV., podrobiti slezsko-vratislavské bis-

/ 

15) Kdežto němečtí badatelé (Holtzmann) soudí, že za Kazimíra Vel. zanikly poÍské nir;;ky 
na Slezsko a že se polské dějiny Slezska končí formálním odpadnutím Slezska od Polska, v polské 
historické literatuře se často i vyšehradská smlouva vysvětluje tak, jako by v ní slezská otázka 
nebyla definitivně upravena a Kazimír si v ní ponechával volnost k revisi slezské otázky. Soudí 
se, že usilovalo revindikaci všech pol. územÍ. Jeho resignace na Slezsko nebyla podle toho názoru 
definitivní; byla výsledkem jen diplomatické nutnosti, při čemž Kazimír se vždy staral, aby 
Slezsko dostal zpět. Jinými slovy, Kazimír se podle toho nezřekl Slezska a odsunoval spíše řešení 
sporu na pozdější dobu. Jestliže v české literatuře se praví, že na uherském Vyšehradě byly 
r. 1335 potvrzeny předchozí smlouvy trenčínské, které byly potom r. 1339 slavnostně obnoveny, 
polské historické práce hledí dokázati, že k ratifikaci trenčanských smluv došlo teprve r. 1339, 
při čemž jedni badatelé soudí, že se r. 1335 Kazimír omezil pouze na nějaký ústní slib zachovávati 
předchozí smlouvy, jiní polští badatelé však usilují dokázati, že Kazimír r. 1335 nedal nijakého 
ústního závazku v té věci. - Podle českého historika Bauera, (Friedrichův Sborník, Praha 
1931) byla učiněna v srpnu r. 1335 trenčínská ujednání ve věci titulu polského krále a nároků 
na knížetství slezská. Král Kazimír měl sjednanou smlouvu ratifikovati do sv. Havla toho roku. 
K ratifikaci však nedošlo. Na schůzce na uherském Vyšehradě v listopadu r. 1335 Jan Luc,em
burský se vzdal opět titulu krále polského, načež měl obdržeti od polského panovníka 20.000 kop 
grošů pražských. Ratifikace trenčínských úmluv však se strany Kazimírovy ani tentokráte ne
přišla. Místo toho vydal Kazimír 19. XI. r. 1335 králi Janovi listinu, jíž se zavázal zachovávati 
mír s králem českým a zabraňovati nepřátelským nájezdům na území českého krále. Tato úmluva 
a "spolek míru" byla oběma panovníky znovu potvrzena 12. III. r. 1337. Teprve 9. II. r. 1339 
se Kazimír odhodlal k ratifikaci mírových smluv trenčínských. - Smlouvou z 22. listopadu 1348 
zavazoval se Kazimír, že nebude pomáhati nepí'átelům Karla IV. a připovídal pomoc proti 
všem jeho nepřátelům mimo krále uherského. 

16) Aby získal souhlas českého krále k změně v Mazovsku, které bylo lénem českého krále, zřekl 
se Kazimír smlouvou uzavřenou v Praze 1. květnar. 1356 knížetstvíjavorsko-svídnického, na něž 
se ještě nevztahovala moc česká, takže od té doby toto 'knížetství náleželo ke koruně české. 
Záměnou za to zřekl se zase český král oblasti mazovské s Varšavou, která se potom stala lénem 
polským ar. 1529 úplně splynula s polským státem. V smlouvě z 1. V. 1356 potvrzoval Karel IV. 
s jistými změnami starší smlouvu z 22. listopadu r. 1348. Sliboval pomoc proti němec. řádu, 
Bavorům nebo proti komukoliv, kdož se budou zdržovati v marce braniborské a to tak dlouho 
a kolikrát o to polský král požádá, "pokud polské hranice tam nebudou opět dobyty". Kazimír 
se zavazoval zase pomáhati Karl!lVi proti všem odpůrcům s výjimkou uherského krále. 
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knížetství 'f/U1;zovské a plocké. 

(Korunní archiv země české.) 

kupství, které přes politické změny ve Slezsku bylo stále podřízeno hnězden
skému arcibiskupství, pod pravomoc arcibiskupství pražského. Na Kazimírův 
zákrok u kurie papežské k tomu nedošlo, ale pražský dvůr užil jiného prostřed
ku, aby zajistil český vliv na území slezském také po stránce církevní. R. 1342 
se stal biskupem vratislavským kancléř Karla IV. Přeclav z Pohořelé, který 
složil slib věrnosti českému králi. Církev ve Slezsku, která přestala býti oporou 
polského živlu už v dobách dřívějších, ještě před připojením slezských oblastí 
k Čechám, se potom odcizovala polským zájmům stále více. Vratislavští bisku
pové náleželi sice ještě dlouho potom (až do r. 1821) k provincii hnězdenské 
a měli míti s Hnězdnem a polskými provinciemi společné církevní zákonodár
ství, společný závazek vůči kurii papežské (denár sv. Petra) a společné 
synody, avšak církevní svazky jejich se udržovaly jen teoreticky a neměly 
ve skutečnosti ceny. Biskupové se zpravidla neúčástnili synod polských a už 
v 13. stol. navazovali přímé styky s Římem; odkláněli se kulturně i národ
nostně od polského zázemí a okolo poloviny 14. stol. německý živel ve vedení 
slezské církve ovládl úplně pole. 
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Po urovnání vztahů česko-polských bylo Kazimírovi umožněno, aby za české 
pomoci upravil také svůj poměr k jiným sousedům ak řádu německých rytířů. 
Velkou kořist Kazimír získal již r. 1335, když český a uherský král vydali 
ve sporu polsko-křižáckém výrok příznívý Polsku, jímž několik zemí řádem 
ovládaných (země kujavská a dobrzyňská) bylo přisouzeno Polsku bez boje. 
Výrok ten byl potom pojat do mírové smlouvy, uzavřené v Kališi v červenci 
r. 1343, jíž se upravovalo polsko-křižácké sousedství na několik desítiletí. Pří
stup k moři zůstal však Polsku i nadále odepřen, neboť gdanské Pomoří zůstalo 
v držení německého řádu; král polský se dokonce zavázal, že přestane užívati 
ve svém titulu názvu "pána Pomoří" a vypustí jej z královské pečeti.I7 ) -

Resignace na Pomoří měla tím větší váhu, že ji potvrdili nejvyšší hodnostáři 
všech zemí polských a zvláště města polská s dodatkem, že neudělí nikdy 
pomoci králi, kdyby porušil podmínky míru ve věci zemí řádu zůstavených. -
Po míru kališském opanoval německý řád definitivně obojí břeh dolní Visly 
a získal zároveň přímé spojení s německou říší. Jeho politická a hospodářská 
moc rychle rostla a dosáhla svého vrcholu v 2. pol. 14. stol: v době velmistra 
Vinrycha z Kniprode (1351~82). Přesto, že dolní Povislí bylo osazováno živlem 
německým, udržel se polský lid na četných místech nepřetržitě. Jistý význam 
při tom mělo, že gdanské Pomoří náleželo po církevní stránce k diecesím pol
ským (kujavské a hnězdenské). 

Mnohé ze svých politických úspěchů získal Kazimír za podpory uherských 
Anjouovců, kteří byli jeho blízkými příbuznými (sestra Kazimírova Alžběta 
byla ženou Karla Roberta) a často už proto jedinými stálými polskými spo
jenci. Na rozvoj polsko-uherských přátelských styků 14. stol. působily ovšem 
více jiné okolnosti nežli prosté citové vztahy. Polsko-uherská spolupráce ve 
středoevropských otázkách a zvláště sporech s německým řádem závisela spíše 
na vyhlídkách, jaké si uherští Anjouovci mohli činiti při své výrazně dynas
tické politice na nástupnictví po bezdětném Kazimírovi. Závisela na neustá
lých ústupcích, které Kazimír činil uherským Anjouovcům v mezinárodní po
litice. - O možnosti dědění polského trůnu Anjouovci se mluvilo už za vyše
hradských porad r. 1335, kdy se uherský král stavěl za Polsko proti řádu. 
Definitivně byla práva uherské dynastie na polskou korunu vymezena rozhod
nutím Kazimírovým, učiněným na schůzce vyšehradské r. 1339, jemuž se 
dostalo potvrzení také se strany polské šlechty r.135I.l8) Kazimír byl 

17) Že přes pomoc českého a uherského krále nebyl mír kališský v té věci pro Polsko příznivý, 
třeba vysvětlovati tím, že německý řád získal velkou oporu v německém králi, jenž uznával 
řádový stát za přímou součást říše německé a chránil německý řád před vlivy cizími, polskými, 
českými i uherskými. 

18) Polské rytířstvo dalo svůj souhlas za jistých podminek, které uherský král Ludvík přijal. 
Byly tyto: Ludvík bude spra.vovati polskou zemi osobně. Dá odškodnění za vojenskou službu 
a zaopatří rodiny válečníků. Němci nebudou v Polsku pověřováni správou úřadů; kdyby se tak 
stalo, má polské rytířstvo právo vypověděti poslušenství. - Pokud se týká posledního článku, 
budili podezření někteří Ludvíkovi rádci německého původu, kteří se těšili velké důvěře u pa
novníka a mohli na sebe strhnouti správu polských věcí. - Později Ludvík se snažil zbaviti se 
tčchto závazků nebo je aspoň zmírniti a podařilo se mu to v budínské smlouvě r. 1355, jež obsaho
vala tyto podmínky: Ludvík neuvalí na polskou společnost nových poplatků, ale spokojí se 
s dosavadní daňovou výší. Nebude se domáhati od polského obyvatelstva při průjezdu Polskem 
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ovšem v té době ještě mlád (1'. 1339 mu bylo teprve 29 let), mohlo se mu ještě 
potomstva dostati, a proto dědickou smlouvu třeba si vysvětlovati spíše jako 
dovedný politický tah, sestavený na základě zásady: do ut des, jehož cílem 
bylo získati uherskou pomoc proti německým křižákům a likvidovati dávné 
polsko-uherské spory o haličskou Rus. Obě tyto otázky rozhodly nepochybně 
především o tom, že Kazimír vyloučil z nástupnictví ostatní, ještě četné větve 
pjastovské a odkázal své dědictví pro případ bezdětné své smrti Anjouovcům. 
- Ovoce jeho politické rozvahy nedalo na sebe dlouho čekati. Jestliže Kazimír 
na základě svých dědických nároků poměrně hladce ovládl v 1. 1340-9 kní
žetství haličské s městem Lvovem, kde právě vymřela dynastie haličských 
Rurikovců, stalo se to na neposledním místě vlivem dědických úmluv polsko
uherských. - Touto zahraniční politikou, za níž Kazimír resignoval na ně
které oblasti polské, podařilo se mu zvětšiti polský stát téměř třikrát, takže 
čítal při jeho úmrtí asi 270.000 km2• 

Úprava mezinárodních vztahů posléze umožnila Kazimírovi provésti také 
vnitřní reorganisaci polského státu, jež byla velmi naléhavá. Neboť polský stát 
byl v 2. pol. 14. stol. útvarem stále velmi nesourodým, vnitřně nevyrovna-

t. zv. stací (tot.iž nebude požadovati od obyvatelstva příspěvků na vydržování dvora). Vyplatí 
polskému rytířstvu odškodnění za ztráty utrpěné na válečných výpravách, pokud se budou vy
víjeti mimo hranice Polska. 
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ným. Jevil se jakoby směsí organicky nesrostlých knížetstvís odlišnou úřed
nickou soustavou i vnitřní správou, spojených jen společným panovníkem. 
Moc posledního Pjastovce sice vzrostla, ale stopy staršího partikularismu zů
staly. Jednotlivé oblasti konaly dále svá kolokvia (věče), neměly ani ústředních 
úřadů ani společných právních norem. Mezi jednotlivými z nich se starší sou
peřství dále udržovalo. Velké rozpory se projevovaly zvláště mezi dvěma hlav
ními provinciemi, které už na přelomu 13. a 14. století zápasily mezi sebou 
o královskou korunu: mezi Velkopolskem, kolébkou starého polského státu, 
které si činilo zase nárok na vedení v něm, a Malopolskem, které strhlo na sebe 
politický vliv za vlády Vlad. Lokýtka a Kazimíra takřka úplně. A právě o toto 
soupeřství se nejednou rozbíjelo úsilí Kazimírovo, spějící k tomu, aby zrušil 
provinciální úřady a nahradil je společnými (se sídlem v Krakově, který byl 
od roku 1138 pořadu staletí stolicí země, i když korunovace provedená 
Přemyslavem II. a Václavem II. v Hnězdně otřásly jeho významem). Když 
rse r. 1347 pokoušel reformovati hospodářské poměry, vyvolal na velkopolské 
půdě nechu ť a velkopolská šlechta hleděla zameziti jeho opatření stůj co stůj. 
Velké množství velkopolské šlechty (v tom i mnoho zemských úředníků) uza
vřelo tehdy pod vedením poznaňského vévody t. zv. konfederaci, vníž se za
vazovalo k bratrské pomoci a k obhajobě společných práva majetků "mečem 
i životem". Za těchto okolností byl Kazimír nejednou nucen dbáti rozdílů 
mezi jednotlivými oblastmi,a vletech 1352-5 vydal dvěrozdífnanařízenÍ 
ve věcech finančních: jedno pro Velkopolsko a druhé pro ostatní země. Po
dobně byl nucen si počínati také tehdy, když se pokusilo sjednocení polského 
zákonodárství a když rozmanité místní předpisy hleděl nahraditi jednotnými 
právními normami a jednotným všepolským statutem.19) Pro překážky již 
uvedené nedospěl k zákonodárství obecné povahy a byl nucen se omeziti na 
vydání zvláštního právního zřízení pro Velkopolsko (r. 1347) a zvláštního sta
tutu (t. zv. wislického) pro Malopolsko. Oba statuty se lišily mnoha výraznými 
rozdíly.20) 

Pouze na poli správním se mu podařilo provésti po delší době jistou unifikaci. 
Centrální úřady byly tvořeny zpravidla tím, že úředníci krakovské oblasti (kanc
léř, podkancléř), v níž sídlil nyní král a tam vyřizoval státní věci, rozšířili svou 
pravomoc na všechny země a stávali se úředníky celopolskými. Státní povahy 
nabyli při tom také dvorští úředníci krakovští, jako maršálek a podskarbí 
(správce pokladny). Krakovský podskarbí se stal v letech 1350-60 správcem 

19) V soudnictví se v Polsku dlouho užívalo t. zv. božích soudů, při nichž obviněný byl nucen 
jíti bosou nohou po rozžhaveném železe nebo je nésti ve svých rukou za asistence dvou kněží, 
při čemž se podle popálení posuzovala vina nebo nevina. Soudy ty byly v Polsku zrušeny teprve 
poč. 14. stol. 

20) Otázka statutů Kazimíra Vel. je přes četnou literaturu, jimi se zabývající, dodnes nevy
jasněna. Dosud je nevyřešeno, které články a na kterých shromážděních ;byly vydány, zdali 
možno klásti všechny do doby Kazimírovy, zdali jsou novými zákony či zdali jsou jen sepsáním 
zvykového práva, a posléze, jaké bylo složení a rozdělení statutů. O. Balzer tvrdí, že byly vydány 
zvláštní oblastní statuty vedle všepolských, ale po těchto není stopy a nelze tak souditi na zá
kladě jistých zmínek čerpaných ze statutu malopolského. Podkladu pro názor, že byl nějaký 
všepolský statut, není. 
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nově vybudované celostátni pokladny. - Zejména sjednocení finanční spr.áv~ 
znamenalo velké vítězství nad dřívějšími provinciálními zvyky, podle lllchz 
každá oblast užívala svých důchodů výhradně pro své potřeby. - Tímto způ
sobem polský stát získal 'na sklonku Kazimírovy vlády.společné ústředn,Í ~řady; 
Pravomoc jejich se vztahovala, jak se zdá, také na haličskou Rus, ktera sI.take 
po r. 1340 zachovala úplnou samosprávu, jevící se mnohá léta již v tItulu 
králově ("král Polska a Rusi"), jako by ruské knížetství tvořilo celek rovno
cenný polskému a spojený s ním pouze personální unií. Zejména od r. 135~ 
byla haličská Rus spojována s polským zázemím stále více. Začal ji spravovatI 
starosta pravidelně polského původu, jemuž podléhali okrskoví náčelníci, 
zvaní véVOdy. Od r. 1352 byla v ní prováděna umělá kolonisace, p'olským 
pánům se dostávalo na haličské půdě velkých statků, spolu s tím byli přiváděni 
i polští kolonisté; dálo se úsilí vytvořiti novou organisaci latinské církve. 
Také města, dříve osídlená živlem německým, ruským a armenským, začínala 
se pomalu popolšťovati; jejich polonisační vývoj se dokončil teprve na přelomu 
15. a 16. století. 

Jestliže už za Kazimíra vznikly centrální úřední orgány, nelze říci, že by se 
už v té době scházela společná shromáždění za účasti zástupců ze všech pol
ských oblastí. Společných sjezdů všech zemí jakožto instituce pro jednání o zá
ležitostech celého státu v době Lokýtkově a Kazimírově zjistiti nelze. Místo 
nich užíval Kazimír královské rady, která však netvořila pevně vyhraněné 
instituce, nýbrž se skládala z nejvýznačnějších hodnostářů duchovních i svět
ských (zvl. malopolských) a měla vliv jen podřadný, - Jednotící silou státní 
se stala správa provinciální, budovaná arciť na starostenských úřadech, 
zřízených v době českých Václavů. Starostové byli už dříve vybaveni silnou 
mocí soudní, finanční i vojenskou; nyní byla jejich práva nově stanovena. 
Staré úřady vévodů a kastelánů byly oslabeny i starostové, králem volení 
a na panovníkovi závislí, byli pověřeni prováděním všech královských naří
zení a stávali se tím největší zárukou státní jednoty. Někdejší oblastní úřední 
soustava byla zbavena skutečné moci. 

Tímto způsobem se pomalu stíraly stopy minulosti a v druhé polovině vlády 
Kazimírovy nabývaly převahy prvky jednotící. Idea jednoty našla symbolický 
výraz v odznaku polského království (orlice), který se ustálil asi od r. 1320 
a často potom, a to ponejprv v době Kazimírově, se objevoval na státním 
praporu i na velkých státních pečetích. Mimo to se podle českého a uherského 
vzoru začalo koncem Kazimírovy vlády (ponejprv r. 1356) užívati názvu "co
rona regni Poloniae", jímž se rozuměly všechny země polské a jímž se obsáhla 
všechna práva příslušející polskému králi. V tom pojetí byl král pánem všech 
zemí, které náležely do rámce království, a svobodně s nimi nakláda~. 

K sjednocení přispívala také opatřeni povahy hospodářské, počínajíc poku
sem o zlepšení polské mince a o získání měnové nezávislosti na sousedech, je
jichž peníz, vzhledem k ubohosti mincí polských, přímo zaplavil polské území. 
Místo dřívějších drobných stříbrných denárů, které nemohly stačiti pro potřeby 
rozvitého obchodního ruchu, a místo stříbrných grošů pražských, které se na 
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polské půdě udržely také po pádu českého panstvÍ, místo mincí braniborských, 
křižáckých a zlatých mincí uherských, začal Kazimír raziti stříbrné groše pol
ské21 ) podobné grošům pražským, a to V podobě velkých grošů krakovských 
a půlgrošů krakovských (t. zv. kwartniků). Kromě toho dal raziti v krakovské 
mincovně podle vzoru denárů Lokýtkových drobné denáry krakovské (16 de
nárů krakovských = 1 groš český); v menším počtu byly raženy t. zv. ternary 
krakovské (8 ternarů = 1 groš český); zároveň se snažil udílením obchodních 
výsad význačnějším městům (Krakovu) posíliti hospodářský život. Tíin vším 
hleděl oživiti obchodní ruch, který začal prouditi polským územím od chvíle, 
co se dostala do polských rukou haličská Rus (1340), co se moldavské knížet
sty! stalo polským vasalským státem (1359) a tím i Polsko nabylo přístupu 
k Cernému moři. Polskem procházely potom dvě důležité obchodní cesty 
křižující se v Krakově: jedna z Němec přes zněmčelá města Vratislav Krako; 
a Lvov k Černému moři, druhá od baltických břehů přes Krakov d~ horních 
Uher. - Zmínky zasluhují Kazimírovy soudní reformy; tu Kazimír zejména 
zřídil v Krakově zvláštní německý soud (iudicium supremum provinciale teu
tonicale castri Cracoviensis), určený pro krakovské a malopolské Němce, v němž 
zasedali zástupci šesti měst: Krakova, Sll;cze, Bochně, Věličky, Kaziměře, 
Olkusze.22) Posléze třeba uvésti i velkou pozemkovou reformu, která spočívala 
na rozdělení gruntů na lány 30-45 měřicové a na stanovení pevných jednot
ných závazků (poplatků) z těchto jednotek k vrchnosti světské i církevní. 

Za tuto činnost daly Kazimírovi pozdější generace (ponejprv pod vlivem 
Dluvgoszovým v 2. pol. 15. stol.) přívlastek "Veliký", jenž mu již zůstal, a viděly 
v,nem panovníka velmi významného v polském národním vývoji, který položil 
zaklady pro mocenské postavení Polska v 15. stol. Tradice jej nazvala také 
"králem chlopů", za péči, jakou Kazimír věnoval i polskému rolnickému oby
vatelstvu, ačkoliv vesnická kolonisace na právu německém z jeho doby pod
porovala spíše německý živel v městech i na venkově. Kazimír se stával ideálem 
obratného a opatrného národního panovníka i budovatelem největšího slo
vanského státu ve středověku, podobného tomu, jaký vytvořil poč. 1 L stol. 
Boleslav Chrabrý. S obsahem této tradice lze projeviti v mnohé věci souhlas; 
ale třeba také přiznati, že říše Polská přestávala býti útvarem národně jedno
litým zejména od chvíle, co byla k ní připojena ruská Halič,23) a byla zpestřo-

21) Nedostatek ~tříbra nedovolil však Kazimírovi, aby vytlačil český groš a nahradil jej mincí 
polvskou. ~o~ce~ ~eho vlády se nová mince značně zhoršila a panovník byl nucen utíkati se 
opet k mmClm Clznn. Teprve v 16. stol. se uchytila nová mince: zloty podle vzoru uherského. 
Na varšavském Mazovsku obíhala mince pruského původu: ferlí1gi (vierlinge). 

22~ v P?lská v historiografie vi~i Vv tom snahu K~zimírovu, aby styky polských Němců se za· 
hrarucrum Nemectvem byly preruseny a aby polstí Němci se nemuseli dovolávati v soudních 
věcech ~o Magdeburka. - Ve skutečnosti Kazimír tím spíše podepřel polský (malopolský) ně
mecký Ž1"ve}, tlač~cí se ve vel.k~m mno~ství práv~ z~ jeho ,doby s~ále hlouběji do Polska (severního 
~odkarPa:tl], ~ak;:e.lze mluvItI ~ dru~em obdobl nemecke kolorusace na půdě polské, významněj
sn~ sn~d Jeste nezli bylo obdobI prve (v 12.-13. stoL). Vždyť ani potom odvolávání krakovských 
Nemcu pro rozsudky do Magdeburku nepřestalo. 

23) Vlá~a .Kazim~·ova ?yla d?bou r~zs.áhlé k~lonis,a~e německé a valašské. Mezi kolonisty, 
usa~o,va~~m: ~a prav,u ~emeckem, bylI SIce take PolacI, ale převahu měli, jak se zdá, Němci. 
POlStI deJeplscI mluvI SIce pouze o polských kolonistech (usazovanJ'ch na právu německém), 
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vána stále více ostrůvky cizích kolonistů. Jisté je také, že se vláda tohoto 
posledního Pjastovce na polském trůně, jenž neměl synů, ač byl třikrát ženat, 
končila neslavně. 21) Krátce před svou smrtí nesetrval Kazimír při jednotě 
státní, ale odkázal svému vnukovi Kazimírovi, knížeti Štětínskému, vnuku 
po přeslici, širok}' pás severopolského území (zemi l~czyckou, sieradzskou, do
brzyÍlskou, část Kujavska a Velkopolska), rovnající se jedné osmině tehdejšího 
polského státu. Osudné bylo, že odkázané území nemělo zůstati v lenním po
měru k Polsku, které měl zděditi uherský Anjouovec, král Ludvík, nýbrž mělo 
se státi státem samostatným a oddělovati území velkopolské od malopolské
ho.25) Odkaz ten byl v úplném rozporu s dřívější sjednocovací a konsolidační 
politikou Kazimírovou. Znamenal návrat k starému rozdělení na samostatné 
oblasti. 26) 

2. ÚPRAVA POLITICKÝCH VZTAHŮ SE SOUSEDY PO 

VYMŘENÍ PJ ASTOVCŮ (14.-15. stol.) 

U n i e p o I s k o - u her s k á (1372-86). 

Na zprávu o skonu Kazimíra (5. XI. 1370) dal se uherský král Ludvík se 
svou matkou Alžbětou (sestrou Pjastovce Kazimíra) ihned na cestu do Polska, 
aby na základě předchozích úmluv s polským panovníkem a šlechtou převzal 
dědictví po Pjastovcích. Jako významná osoba tehdejší Evropy, velkého nadání 
politického a diplomatického, přicházel však do Polska pouze na skok, a to 
s pouhými plány dynastickými. Polsko, jehož řeči, mravům ani kultuře nikdy 

ale nepochybně neprávem. Stejně nesprávné by bylo tvrditi, že se také současná kolonisace 
v haličské Rusi na právu valašském (které bylo jen obměnou práva německého) dála bez prvku 
rumunského. 

24) V době smrti Kazimíra Vel. (1'. 1370) bylo ještě dosti jiných Pjastovcú z jiných větví na 
živu, avšak Kazimír je všechny vyloučil z možnosti děditi trůn. 

25) V polském dějepisectví se často pronášejí pochybnosti, zda polský král svůj odkaz štětín
skému knížeti učinil při plném vědomí. Jindy se zase pronáší názor, že Kazimír hodlal štětín
skému Kazjmírovi zabezpečiti nástupnictví v celém Polsku po Anjouovci Ludvíkovi, jenž neměl 
synů. - Vše to jsou pouhé dohady. 

26) Snad zčásti z této př'íčiny vyslovil St. Kutrzeba 1'. 1905 ve své příručce ústavních dějin 
polských názor, že Polsko nedospělo až do r. 1370 (přesto že už na sklonku 13. stol. bylo obnoveno 
polské království) k uskutečnění státní ucelenosti. Starší Pjastovci vládli prý jako králové ve 
Velkopolsku, které vskutku bylo totožné s pojmem Polsko vůbec, v ostatních údělech jako vévo
dové, jak už naznačoval jejich titul: rex Poloniae, dux Cracoviae, Sandomiriae atd., a důstojnost 
královská, vytvořená v Hnězdně r. 1295, měla prý jen místní a nikoliv všepolský význam. Ná
rodní polská oblast byla podle Kutrzeby i za Vladislava Lokýtka i za Kazimíra Vel. jen shlukem 
knížetství, zachovávajících si jinak naprostou osobitost, z nichž většina se ani necítila částí vyš
šího polského státního celku, přesto, že Lokýtek i Kazimír začali vytvářeti širší pojetí království 
polského. Teprve v 1. 1370-1569 byl podle Kutrzeby budován pevnější polský státní útvar 
za pomoci nových společenských řádů, zesílené královské moci, takže za Ludvíka Vel. a za 
Jagellovců se púvodní pouze velkopolské království posledních Pjastovců stalo národním vše
polským útvarem. - Názor ten podepřel St. K"ltrzynski, ale rozhodně odmítl St. Krzyžanowski 
a zejména O. Balzer. - Balzer se snažil dokázati, že rozdrobení polských oblastí na skupinu 
drobných státečků v 12.-14. stol. nepřerušilo všech svazkú, pojících polské území uvnití
i navenek a že pojem "Polonia" se nikdy neztenčil na velkopolskou oblast, naopak že v širo
kém všenárodním smyslu nevymizel ani u kurie papežské ani u polských sousedů. 
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nepřivykl, mělo mu býti pouhým prostředkem k dalším mocenským cílům, 
k povznesení a zvětšení dynastické moci. V rámci unie polsko-uherské, která 
byla r. 1370 uskutečněna, bylo proto Polsko odsunuto na vedlejší kolej a stalo 
se pouhou uherskou provincií. 27

) Polskou vládu zahájil sice Ludvík energickým 
krokem (zrušiv testament Kazimírův ve věci štětínského knížete) a tím za
chránil jednotu státu sotva zceleného, ale jinak si nedovedl získati obecných 
sympatií. Zejména ve Velkopolsku narážel na odpor, který se projevil již při 
královské korunovaci a při řešení otázky, kde má ležeti sídlo vlády: zda na 
půdě velkopolské, jak tomu bylo pravidelně ve starších dobách, či v Krakově, 
kde sídlili oba poslední Pjastovci: Vladislav Lokýtek i Kazimír. S nevolí po
zorovali Velkopolané, kteří mívali v dřívějších dobách vliv na knížete, jak 
přenesení stolice do Krakova (od r. 1138) umožnilo krakovským velmožům 
bližší a stálejšÍ působení na hlavu státu a předurčovalo je za královské poradce 
i za nejvyšší úředníky. Ve chvílích, kdy Anjouovec hodlal upevniti středisko říše 
na půdě krakovské, již proto, že ležela blíže k uherské hranici, když se odmítl 
dáti alespoň korunovati v katedrále hnězdenské, pocítili Velkopolané jeho čin 
jako tvrdý ústrk a zachovali nechu ť k němu po celé jeho panování; zabývali 
se dokonce myšlenkou voliti jinou osobu za knížete. Za těchto okolností stanul 
Ludvík na horké půdě, strávil tam proto jen jednu zimu a po korunovačním 
obřadu opustil Polsko, svěřivsprávupolské země své mateeAlžbětě.Nebylo 
to řešení právě šťastné, neboť královna Alžběta byla již šedivá stařena, která 
se nemohla orientovati v politických záležitostech a svěřovala jejich řešení 
zpravidla k nevolí Velkopolanů jen uherským a krakovským velmožům, po
kládaným za jedině věrné dynastii. Také jinak se Ludvík choval k Polsku 
macešsky. Nedbal dosti polských zájmů, zanedbával krakovskou universitu, 
nedávno založenou Kazimírem (I'. 1364), zakarpatské kraje obsazoval hojně 
živlem německým a ruským. Ač slíbil už 1'. 1351 v Lublíně, že nebude podpo
rovati Němců na polské půdě, přece spatřoval v německém měšťanstvu pol
ských měst jednu z hlavních podpor svého polského režimu. Přesto, že se 
1'. 1374 zavázal v budoucnu polské úřady a hodnosti obsazovati jen polskými 
lidmi, svěřoval nejednou nejvýznamnější postavení cizincům a uherským úřed
níkům. Nemyslil na to, že slíbil získati Polsku gdanské Pomoří, ovládané ně
meckým řádem, a žil s německým velmistrem v nejlepších stycích. Červenou 
Rus, kterou získal Kazimír v 1. pol. 14. stol., nemínil zůstaviti v rámci polského 
státu; díval se na ni jako na rodovou državu a hodlal ji zachovati pro svou 
dynastii. Z toho důvodu odklidil z Haliče (I'. 1372) polského starostu a postavil 
v její čelo svého příbuzného a uherského palatina, cizince Vladislava, knížete 
Opolského, který potom spravoval Halič jako léno Uher v hodnosti údělného 
knížete, podléhajícího přímo Ludvíkovi. 28) Později (I'. 1377) byly styky ha-

27) NepřízIŮvými barvami vylíčil vládu Anjouovce současný kroIŮkář Janko z Ozarnkowa. 
Podle něho to byla doba velkých zmatků a úpadku. 

28) Vláda Vladislava Opolského jest, třeba přiznati, pro haličskou Rus dobou velkého rozvoje. 
Země byla hojně zalidňována novými koloIŮsty (Němci a poněmčelými Slezany), rychle se vzmá
hala města v čele se Lvovem, strhujícím na sebe vedení černomořského obchodu. V této době 
teprve došlo ke skutečné organisaci latinské církve v Haliči. Dř·ívějŠí orgaIŮsace z doby Kazimí-
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ličsko-uherské ještě více upevněny a od 1'. 1381 (do 1'. i387) byla Halič úplně 
spojena s Uhrami. 

Stále více se ukazovalo, že Pulsko mělo sloužiti jen jako předmět k politickým 
cílům uherské dynastie. Už se nejen Velkopolané, ale i část malopolských vel
možů začala horšiti na uherskou správu. Napětí vyvrcholilo 7. prosince 1'. 1376, 
kdy se strhla bitka mezi polskými a uher.skými oddíly ~a kra~o:ském. dvoř~ 
a kdy při ní zahynul větší počet Uhrů. SItuace se valne nezmemla, aru kdyz 
po sm;ti královny Alžběty (v pr~sin~i ,1'. 1380) ~udvík svěřil s~rávu Polsv~a 
regentské radě (triumvirátu), skladaJl.Cl se vesm.es z malo~ol~kych v~ln::o~u, 
Velkopolané se s tím řešením nesmířilI a obraceli zraky ~ JlI~ym k~n~Ida;tum 
trůnu a to i za cenu přerušení styků s Malopolskem. Krome mest, hOJne kralem 
podp;rovaných, tehdy vesměs ještě německých, stála .na straně L~dv~koV,ě 
jen skupina krakovských velmožů (Lelewicové, ToporzyCl, Od~owqzove: ~lsove~ 
Kurozwiečtí, Gryfiti). Velké privilegium, které vydal LudvIk polske slechte 
1'. 1374 (ve snaze, aby zachoval své dynastii a dcerám polskou korunu), posta
vilo sice sklonek Ludvíkovy vlády v očích polské šlechty do příznivějšího 
světla a zástupci polské šlechty dali souhlas k nástupnictví nezletilé jeho dcery 
Marie (provdané za Zikmunda Lucemburského), avšak nechuť polské společ
nosti proti Anjouovcům se vytratila j:n zdánlivě. "?~ázal~ ~e to při. sko~~ 
Ludvíkově 1'. 1382, kdy zástupci polske šlechty odmIth splmtI dany shb, uc~~ 
něný na zvolenském zámku r. 1382, a nemínili zachova~i p~litickou, um~ 
polsko-uherskou. Sotva se roznesla zpráva o smrti Ludvíkove, zacal se ozyva~ 
obecný odpor proti uherskému způsobu vlády, který ,stavěl Polsko n~ ro~en 
uherské provincie, i proti plnění smluv, dříve pod natlakem panovmkovy~ 
učiněných, a nikdo se nesnažil zachovati svazek s Uhrami; dokladem nechutI 
byly i zákazy cest do Uher. 

Místo Marie, předurčené za královnu uherskou, dali zástupcové polské šlechty 
(r. 1384) souhlas k nástupnictví druhé, mladší dcery Ludvíkovy Hedviky s pod
mínkou že bude sídliti v Polsku. Při tom ji donutili, aby zrušila své zasnoubení 
s rakou~kým vévodou Vilémem a vzala si za manžela pohanského litevského 
velkoknížete Jagella s nímž Malopolští velmoži navázali styky už dříve, uči
nivše s Jagellem významnou krevskou smlouvu z 14. srpna r. 1385, . která 
zahájila jedno z nejdůležitějších období polských dějin: Jagello se v ní zava
zoval přijmouti se svou rodinou křest a připojiti rozsáhlé litevské velkoknížet
ství k Polsku (coronae regni Poloniae perpetuo applicare).29) 

Smlouvou krevskou a korunovací Jagella r. 1386, jenž přijal na křtu j~péno 
Vladislav, za polského krále rušilo se dřívější spojení polsko-uherské. Cetné 

rovy byla nedokonalá a nemohla dosti dobře zakotviti. Nyní haličský bis~up b'yl uznán za met:-o
politu a jemu byli r. 1375 podřízeIŮ biskupové: v Přemyšlu, Vla~:m~řI, ~h:lmu. P;:-vJ.;m 
arcibiskupem haličským byl Matěj z Jágru (z Uher); do Lvova bylo halicske arClblSkupstvI pre
neseno teprve později (r. 1412). - Věnoval-li Anjouovec L~dvík haličské Ru~~ z,;ačnou pozor: 
nost, činil tak proto, že měla velký význ~m I?ro U:hr~. Oddel~v~la Uhry od,prlll1eh? s~usedstvI 
s Tatary a Litevci a usnadňovala uherske pohtwke vlIvy na pude moldavske a vala,sske. . 

29) Slova ta, uvedená v krevské smlouvě, se v polské historické literatuře vysv:,tlovala Ja~o 
slib přivtěliti země litevsko-ruské k Polsku. Nověji O. Haleoki soudí, že se podle tech slov mela 
Litva státi spíše lénem polské koruny. 
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přehmaty dvanáctileté Ludvíkovy vlády popudily Poláky tak, že nemínili zů
stati s Uhry v jednom soustátí. Při rozdílech zájmů obou těchto říší a jejich 
obyvatelstva nebylo lze čekati jiné řešenÍ. Kdykoliv se později objevil plán 
polsko-uherské politické unie, vždy ztroskotal. Nebylo nikdy možno nalézti 
pro obě říše společného centra a říditi jednu z druhé. Nechtěla tomu sama 
příroda. Mimo to se nemínilo ani obyvatelstvo jednoho státu (anebo jeho vede
ní) podříditi společenstvu země druhé. Nesvornost podněcovaly také ne
ustálé spory biskupství krakovského s arcibiskupstvím ostřihomským o die
cesní hranice se strany spišské. A tak unie polsko-uherská (v době Ludvíkově 
i později v 15. stol.) zanechávala po sobě spíše jen nenávist a dokonce i nepřá
telský poměr mezi oblastmi polskými a uherskvmi. R. 1387 Polsko ne meškalo 
odníti Uhrám Červenou Rus, o jejíž získání dl~uho už za Arpádovců zápasilo, 
a brzo po té, neohlížejíc se na zájmy uherské, strhlo na sebe nadvládu také 
nad knížetstvím Moldavským a Valašským. 

Místo unie polsko-uherské byla takto r. 1386 uskutečněna unie polsko-litev
ská, která se stala jednou z nejdůležitějších událostí evropských. 

U n i e p o I s k 0-1 i t e v s k á (ve 14.-15. stol.) 

Smlouvou v Krevě (r. 1385), volbou Vladislava Jagella na polský trůn a jeho 
korunovací (1'. 1386) vznikala pod vedením cizí dynastlělitevské středověká 
polská velmoc. Složení politických sil ve střední a východní Evropě se změnilo 
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radikálně. Polsko mělo se státi nejrozsáhlejší říší slovanskou a předstihnouti 
tehdejší moskevskou Rus i stát český. Jestliže však Polsko ani dříve (zejména 
od připojení haličské Rusi r. 1340) nebylo útvarem národnostně jednolitým, 
stalo se jím nyní ještě méně. Jevilo se vlastně jako spojení tří národů: polského, 
litevského a západních Rusů. Nebylo to ovšem dílo chvilkové nálady. Vy
růstalo z dějinných nutnosti. Zejména společné nebezpečí, hrozící jak Polsku, 
tak Litvě se strany německého řádu, vedlo k sblížení Polska a Litvy i k jejich 
splynutí. Jedině společnou silou mohli vzdorovati proti společnému nepříteli. 
Vedla k tomu i sama příroda, která nepostavila mezi polský a litevský národ 
žádných hrází a měla Poláky k pronikání na východ a Litevce na západ. Jedině 
smír mohl vyřešiti tyto protichůdné zájmy a snahy. 

Podle krevské smlouvy (r. 1385) měla býti Litva, jak se zdá, přivtělena 
k polskému státu. Litva, podobně jako předtím haličská Rus, měla se státi přes 
svá rozdílná práva a zřízení pouhou součástí polského státu. Ve skutečnosti 
však k úplnému přivtělení Litvy, státu třikráte většího nežli bylo tehdejší 
Polsko, nikdy nedošlo, poměr polsko-litevský neustále kolísal, měnil se a přes
něji byl vymezen teprve t. zv. lublínskou unií z r. 1569, krátce před vymřením 
litevské dynastie Jagellovců. Litva, která měla za sebou již dlouhé období 
samostatného vývoje, hleděla si zachovati přece jen jistou samosprávu v rámci 
nového státního celku. Našlo se v ní vždy dosti osobností, které se postavily 
za zachování zvláštních litevských práva zřízení. 

Když se r. 1386 Vladislav Jagello odebral na polskou půdu (vládl tam potom 
téměř půl století, z počátku ovšem, do smrti své prvé manželky Hedviky 
r. 1399, více v hodnosti manžela královny), učinil svým zástupcem na území 
litevském svého bratra, málo schopného Skirgiella. Nebyla to volba šťastná 
a vedla k osudným sporům, neboť nároky na správu litevské země si činil pře
devším daleko schopnější Jagellův bratranec Vitold, jeden z nejnadanějších 
litevských knížat z rodu Gedyminovců, jenž vypěstil své vrozené schopnosti 
dlouholetým pobytem na křižáckém dvoře a předčil svým diplomatickým a po
litickým školením samého Jagella. Jakožto osobnost velmi ctižádostivá a litev
sky národně uvědomělá, nemínil se Vitold spokojiti skromným údělem (kní
žetstvÍm Grodenským), jehož se mu dostalo od Jagella, a nemínil přivoliti ani 
k tomu, aby Litva klesla na pouhou součást říše Polské. Vytyčuje vlastní zájmy 
měl také na zřeteli tradici své vlasti. Osobně hrdý a popudlivý nevybíral v pro
středcích. Když Jagello nejevil ochoty vyjíti mu vstříc, sblížil se s jeho odpůrci 
(německými křižáky a uherským králem Zikmundem), nevahaje ani jíti do 
nejzazších důsledků a uznati (1'. 1390) řádovou nadvládu. Akt krevské inkor
porační smlouvy byl tím nebezpečně ohrožen. Jen tím, že Polsko volilo činiti 
vše možné, aby Litvu odtrhlo od křižáků a zadrželo ji v jednom soustátí, bylo 
uzavřeno opět polsko-litevské narovnání, které se však značně odlišilo od do
hody krevské. Někdejší přivtělení bylo zrušeno, Litvě. se dostalo autonomie 
a správa Litvy byla svěřena (1'. 1392) Vitoldovi, jenž se s Jagellem smířil 
a získal r. 1398 (na doživotí) titul litevského velkoknížete s místodržitelskou 
mocí na celém území celého někdejšího litevského státu. Tím ustaly separa-
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Listina kl'evská z r. 1385. 

tistické snahy Vitoldovy a byla zahájena dlouholetá spolupráce obou bratranců, 
pro budoucnost velmi důležitá. Státoprávní poměr polsko-litevský se tím znač
ně změnil. Místo úplného splynutí byla založena (r. 1401) personální unie dvou 
států (t. zv. unie radomsko-vilenská). Unie radomsko-vilenská, která doživotní 
velkoknížecí hodnost Vitoldovu potvrdila, mluvila o spojeni dvou rovnopráv
ných státních dílů. Jediným pojítkem, které vázalo od té doby Polsko a Litvu, 
byla osoba Vladislava Jagella; jinak byla Litva samosprávným celkem. 

Jak se brzy ukázalo, stala se unie radomská (mající podle původních předse
vzetí trvati až do smrti krále Jagella), řešením provisorním a ještě za života 
Jagellova byla provedena další úprava polsko-litevského soužití, v souvislosti 
s vítězstvím, které dosáhly spojené polsko~litevské síly v bitvě u Grunva,ldu 
~ad společným odpůrcem. Ve chvílích obecného nadšení byly vztahy polsko
lItevské t. zv. horodelskou unií (z 2. října r. 1413) nově upevněny. Horodelská 
unie se opírala o tytéž zásady jako radomská, byla však doplněna a prohlou
bena.30) Co zejména odlišilo horodelskou unii od předchozích polsko-litevských 

. ~O) ~orodelská unie obsahovala tyto články: Obnovuje se spojení Litvy s Polskem. Poláci 
1 !;ltevCl zachovají věr.nost Jagellovi i Vitoldovi. Litevci se zavazují nepodporovati žádného ne
pntele Polska, posílati pomoc proti společnému nepříteli a po smrti Vitoldově voliti za svého 
knížete jen tu osobu, kterou se souhlasem Poláků označí král. Poláci zase nezvolí po smrti Vla
dislava Jagella nástupce bez dorozumění s Vitoldem a s Litevci. Pro snadnější dorozumění Poláků 
a Litevců se budou konati sjezdy. Katolická šlechta litevského knížetství bude míti táž práva 
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dohod, byla myšlenka upevniti ji pevnějším svazkem nežli byla pouhá právní 
norma: šlechta obou národů měla tvořiti do budoucna jednu a tutéž rodinu. 
Xa Litvě se měl vytvořiti podobný šlechtický stav, jaký byl v Polsku. Litevští 
(zatím jen katoličtí) bojaři nabJrvali výslovně týchž práv, jaká měla šlechta 
polská. Důležité bylo také ustanovení, že zástupci obou zemí budou konati, 
kdykoliv toho bude potřebí, společné schůzky (conventiones et parlamenta) 
v Lublíně nebo v jiném vhodném místě, aby se tam radili o společných věcech. 
Nová unie nebyla tedy již jen smlouvou mezi panovníkem a litevským velko
knížetem. Dávali k ní souhlas pánové polští i litevští a oba národy si tu podá
valy své ruce k spolupráci ve státních věcech. Polsko formálně z horodelské 
unie nezískávalo výhod, neboť se v ní opět činily ústupky ve prospěch litevské 
samosprávy. Ve skutečnosti posilovalo své svazky s litevskou společností; 
sbližovati mělo "bratrství rodů", pojící jednotlivce i rody (polské i litevské) 
společným rozsahem práva šlechtických výsad. Právní sjednocení obou zemí 
měl umožniti a urychliti také vznik úřadů vévodských a kastelánských na 
Litvě podle polského vzoru. - Horodelská unie přinesla však i nepříznivé 
stránky v spolužití obou národů. Pohoršlivě působilo, že se výhody, které byly 
uděleny litevské šlechtě a zabezpečovaly jí hlas ve veřejných záležitostech, 
měly vztahovati pouze na bojary římsko-katolické víry. Tím pravoslavná 
šlechta,která tvořila v litevské šlechtě velkou většinu, byla odstrčena; zne
možňovala se jí možnost účastniti se politického života. Dotklo se jí to citelně 
a neváhala podporovati separatistické snahy na Litvě v příštích dobách. 

Z nespokojenosti té těžil nejen Vitold, který se krátce před svou smrtí (zemř. 
27. října r. 1430) opět zabýval plánem prohlásiti se nezávislým králem Litvy, 
ale ijeho nástupce Svidrygello, jenž byl rozhodnut pokračovati v poslední politice 
Vitoldově a dosáhnouti královské koruny jakožto symbolu litevské nezávis
losti. Povstání Svidrygellovo zejména ukázalo, jak širší kruhy litevské a rusko
litevské byly stále proti unii s Polskem. Povstání bylo vedeno heslem obrany 
pravoslaví proti katolictví a opíralo se především o pravoslavný živel ruský, 
který nezískal žádných svobod politických; nebezpečných rozměrů nabylo tím, 
že se na stranu povstalců stavěli také sousedé, jimž záleželo na tom, aby polsko
litevský spolek zničili. Litevské separatistické tendence podporovali zejména 
uherský Zikmund, kromě něho němečtí křižáci, kteří užili vnitřních otřesů 
polsko-litevských, aby napadli severní kraje polské, Kujavsko, zemi dobrzyň
skou a Velkopolsko. 

V říjnu r. 1432 se dál pokus usmířiti také pravoslavnou část litevko-ruské 
šlechty a uděliti pravoslavným bojarům táž práva, jako měli katoličtí,31) ale 

a svobody jako šlechta polská. Na Litvě budou zřízena podle polského vzoru vévodství a kaste. 
lánstvÍ. - Dále se Vitoldovi definitivně přiznával titul litevského velkoknížete (magnus dux) 
a stanovilo se, že se v případě Vitoldovy smrti Litva nevrátí pod moc Jagellovu (jak mluvila 
unie z r. 1401), nýbrž že se jí dostane (arciť po dohodě s Poláky) nového velkoknížete. Velkokní
žecí hodnost, která se dosud vázala na osobu Vitoldovu, stávala se stálou institucí. 

31) Stalo se tak při čtvrté unii polsko-litevské, uzavřené v Grodně 15. října r. 1432, kdy Vitol
dův bratr Zikmund byl zvolen za litevského knížete na své doživotí a zavázal se, že nebude 
usilovati o královskou korunu. Tehdy měl býti vyhotoven také list, jímž by se litevským pravo-
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k uskutečnění jeho nedošlo a tím ani k urovnání polsko-litevských vztahů. 
V době, kdy řádové nebezpečí Litvě nehrozilo a Litva nepotřebovala pomoci 
polské proti zahraníčnímu nepříteli, vzmáhala se v ní myšlenka politické nezá
vislosti stále více. Separatistické tendence se projevily na př. po smrti Vladi
sla va J agella (r. 1434) a zvláště po smrti velkoknížete Svidrygella, kdy se Litevci 
nikterak neohlíželi na podmínky dřívějších unionistických smluv s Polskem, 
volili bez ohledu na Poláky sami svého velkoknížete (Kazimíra Jagellovce) 
a tím unii polsko-litevskou vlastně přerušili. 

Zdálo se, že se nezávislost Litvy již udrží. Polsko prožívalo tehdy krisi a po 
neblahé porážce krále Vladislava u Varny (r. 1444) nebylo s to, aby donutilo 
Litevce k ústupnosti. Situace se měla zachrániti jen tím, že Polsko, chtějíc stůj 
co stůj udržeti unii s Litvou, zvolilo za svého krále (23. dubna r. 1445) litev
ského velkoknížete Kazimíra Jagellovce a učinilo Litvě mnoho nových ústup
ků. Neprotestovalo proti tomu, když nový panovník označil (17. září r. 1447) 
Polsko a Litvu za dva stejnoprávné a nezávislé státy. V téže chvili se zástupci 
polské šlechty zavázali, že nebudou činiti novému panovníkovi žádných pře
kážek ve volbě sídelního místa (zda má býti v Polsku či na Litvě), aní při 
volbě poradců jakéhokoliv jazyka. Znamenalo to vítězství litevské politiky, 
stavějící se na základnu ne-li úplné nezávislosti, tedy aspoň rovnoprávnosti 
litevského státu s Polskem. Nový panovník Kazimír .. hodlal vskutkuučiníti 
Litvu základnou své politiky a počínal si ve své zahraniční politice podle maxi
málních požadavků litevských. Také ve vnitřní politice se opíral o skupinu 
litevských velmožů a v té souvislosti udělil (2. května r. 1447) litevkým velmo
žům památné privilegium, v němž rozšiřoval jejich osobní svobody a zaručoval 
jim, že nikdo z nich nemůže býti trestán konfiskací majetků nebo vězením bez 
řádného soudního řízení. K nejdůležitějším částem privilegia náležely články, 
v nichž Kazimír sliboval udíleti litevské úřady pouze domácím lidem. Cenný 
byl také slib, že nepřipustí zmenšení litevského území v jihovýchodních oblas
tech, Volyni a Podolí, které Poláci chtěli připojiti přímo k Polsku. Tím vším 
se Litva v té době stala téměř samostatným útvarem. Jedinou silou, která ji 
ještě spojovala s Polskem, byla osoba panovníkova. 

Samostatné postavení si Litevci hájili také po smrti krále Kazimíra (1'. 1492), 
kdy ustalo i jediné pouto, které vázalo Polsko a Litvu, t. j. osoba panovníkova. 
Litevci zvolili tehdy za svého velkoknížete bez ohledu na Poláky, kteří provolali 
králem Jana Albrechta, jiného Jagellovce, totiž Alexandra. Tím také personální 
unie byla zrušena a zůstala jen unie dynastická. Litevské stanovisko zvítězilo 
také v aktech vydaných současně Poláky a Litevci, v níchž se znovu stvrzovala 
skutečnost, že Litva jest státem nezávislým a rušila se ustanovení dřívějších 
unií, která snad Litvě křivdila. Ponechával se pouze závazek poskytovati vzá~ 
jemnou pomoc proti zevnějším nepřátelům. Ze všech sjednocovacích plánů zů-

slavným udělovala úplná rovnoprávnost s katolickou šlechtou, avšak k uskutečnění tohoto ustano
vení z neznámých důvodů nedošlo. Tím nejvyšší úřady litevské a účast na sjezdech litevsko
polských byly vyhrazeny jen katolickým litevským pánům jako dříve. - Plného zrovnoprávnění 
s katolickou šlechtou se dostalo pravoslavným bojarům litevsko-ruským teprve v 16. stol. (1563). 
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stala takto r. 1499 vlastně jen jakási vojenská dohoda. Polsko a Litva se 
staly samostatnými státy se zvláštními panovníky. - Je nepochybné, že tento 
velký ústupek učinílo Polsko jen z donucení. V době, kdy utrpělo porážku 
v bukovinských lesích (1'. 1497) od moldavských a tureckých oddílů, v níž 
zahynulo neobyčejné množstvÍ polské šlechty, nebylo prostě sto, aby ener
gičtěji vystoupilo proti Litvě a aby ji donutilo k zachovávání závazků, přija
tých v dřívějších dobách. 

Jen jedna okolnost měla pomoci starším polským rozpínavým tendencím. 
Bylo to nebezpečí, které začalo hroziti Litvě z východu. Podobně jako v 14. 
a poč. 15. stol. sbližovalo Litvu s Polskem nebezpečí německého řádu, tak na 
přelomu 15. a 16. století působily na úpravu poměru polsko-litevského útoky 
doléhající na Litvu se strany moskevských Rurikovců. V době, kdy moskevská 
knížata začala vystupovati stále častěji s heslem sjednocení všech zemí osídle
ných pravoslavným obyvatelstvem ruským a kdy začala obsazovati velké pásy 
pohraničního litevského území, obracely se zraky litevských bojarů opět k Pol
sku s úmyslem sblížiti polské a litevské zájmy a získati Poláky k společnému 
zápasu s východním odpůrcem. Za těchto okolností a nesporně vlivem 
zahraničních problémů byl r. 1501 (23. X.) vydán polským králem Alexandrem 
dokument mielnícký, jímž se osobní polsko-litevská unie opět obnovovala. 
Polsko i Litva měly míti napříště jednoho panovníka. voleného v Polsku Poláky 
i Litvany, při čemž polský král měl býti zároveň litevským velkoknížetem. 
Měly si poskytovati vzájemnou pomoc, konati společné porady, zavésti spo
lečné mince a váhy. I když mielnícká smlouva nenabyla řádného potvrzení 
a skutečné moci právní, přece se jí kladl nový základ k společnému postupu 
ve věcech politiky vnitřní a zvláště zahraníční. 

Lze říci, že polsko-litevskou uníi 14.-15. stol. udržovala jen společná dy
nastie a smlouvy proti vnějším nepřátelům. Z počátku působilo na svazky 
Polska a Litvy chování německého řádu, později hrozby moskevské, jdoucí za 
cílem sjednocení všech Rusů. Polsko i Litva byly na ráně. Haličská Rus, nále
žející přímo k Polsku, stejně jako nejméně tři čtvrtiny litevského území byly 
osídleny pravoslavným ruským živlem. - Avšak mnohé vnítropolitické okol
nosti znesnadňovaly a často znemožňovaly vývoj, k němuž nutily myšlenky 
sebezáchrany. V cestě stála nejen tradice dlouhé litevské samostatnosti, cti
žádostivost litevských činitelů, ale také spory o vliv na správu země, nechuti mezi 
pravoslavnými a katolíky i třenice o některá území, na něž si činilo nárok 
Polsko i Litva (Podolí, Volyr'í). Definítivní vyrovnání mělo se uskutečniti te
prve před vymřením Jagellovců 1. VII. r. 1569 v lublínské uníi. 

Sty k Y P o I s k o-n ě m e c k é (ve 14.-15. stol.) 
Unie Polska s Litvou, která ve 2. pol. 14. stol. učinila z Polska stát velmi roz

sáhlý, byla přijata v sousedství a zejména na půdě německého řádu velmi nepří
znivě. Křižáci si od počátku uvědomovali, že jest namířena proti nim a že je 
může zbaviti dosavadní převahy v severovýchodní Evropě. Proto od počátku 
napínali co nejvíce své síly, aby dílo unie zmařili nebo oslabili. Začali kaceřovati 
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unii jakožto spojení polského státu s pohanstvím, šířili stížnosti na Jag~lla, 
vytýkali, že podporuje pohanskou Litvu a rozkolnickou Rus. Protestovali proti 
Jagellovu manželství s Hedvikou, poukazovali na svá práva na litevské území, 
hleděli získati pro své stanovisko polské sousedy a zvláště Zikmunda Lucembur
ského, který uzavřel s řádem protipolský spolek (v prosinci r. 1409). Mimo to se 
snažili vzbuditi různice mezi Poláky a Litevci, mezi Jagellem a Vitoldem. 
Získávali spojence na litevské půdě a podporovali separatistické směry. Na 
jejich stranu se několikráte přiklonil Vitold, jenž se nemíníl spokojiti malým 
údělem a snilo velkoknížecí nebo královské hodnosti; později získali bratra 
krále Jagella, Svidrygella, nespokojeného s Jagellovou politikou. Leč přesto 
v boji, který se v té souvislosti rozvinul poč. 15. stol. mezi řádem a Jagellovci, 
zaujalo Polsko a Litva jednotnou frontu proti řádu. Marně byly činěny pokusy 
znemožniti vojenskou polsko-litevskou spolupráci; v rozhodných chvílích se 
dostavil spíše opak, který se př'íznačně proj evil v t. zv. velké válce v 1. 1409-1l. 

Bezprostředním heslem ke konfliktu polsko-řádovému bylo zadržení polských 
lodí naložených obilím, které polský panovník posílal po moři na Litvu. Byla 
to jen záminka k boji, který byl už dávno připravován. Před jeho započetím 
byl sveden zápas letáky, rozesílanými z řádových Prus i z Polska k evropským 
dvorům, v nichž obě strany zdůrazňovaly spravedlivost své věci. Z křižácké 
strany se vytýkalo Polsku, že přeje pohanské Litvě, že se pojísrozkolnickými 
Rusy a podporuje je proti západnímu křesťanskému světu. Polsko proti tomu 
zase vyzvedalo výsledky své pokřesťovací činnosti na půdě litevské i ruské 
a srovnávalo ji s malými celkem úspěchy, kterých křižáci dosáhli v Prusích 
za celá dvě století. Zároveň zdůrazňovalo, že křesťanství a kulturu lze šířiti 
ve východní Evropě pouze mírovými prostředky a že se nemají napodobiti ty 
z~ůsoby, jichž užívá řád. Vzápětí nato došlo ke skutečným srážkám; o jejich 
vysledku rozhodla bitva u Grunvaldu32 ) dne 15. července r. 1410, v níž padl 
německý velmistr i výkvět německého rytířstva, a polsko-litevské vojsko, po
sílené českými33) šiky, ovládlo pole. 

32) Novějším dějepiscům se často jeví bitva u Tannenberka čili Grunvaldu jako epochální 
srážka světa germánského a slovanského. A jistě v dějinách styků živlu německého a slovanského 
~luší ji vykáza~ ~ísto v~z~amné. Než .vrstevníků;n se nejevila tato stránka tak patrně. V sou
casnych poleIDlkach meZI radem a Polaky, v mamfestech a listech k stolici papežské ke králům 
a knížatům křesťanským řád nevolal na př. do zbraně Němce proti Slovanů~ a vyčítal 
především Vladislavovi a Vitoldovi, že v jejich řadách stojí schimatikové pohan'é a Tataři 
a pr<;to prý je věc řádu lepší a spravedlivější. - Lze říci, že n~přáteIství mezi' řádem a Polskem 
(a LItvOU) v této době se nezakládalo tolik na vědomém rozdílu národnosti a nacionálních mo
tiv:,ech jako. na jiných okolnostech. - Mluviti také o tom, že bitvou tou byl postup germállského 
sveta na vychod zastaven, není odůvodněno. Vždyť i potom šířila se do Polska německá koloni
sace a německá kultura, ač nenabyla již staré intellSity. Poláci patrně i později si nebyli vědomi 
to~? nebezpečí, které Fm hrozilo od Němců, jinak by na př. nebyli mohli ani připustit zř'ízení 
kmzetství pruského a Jeho postupné osamostatnění, jinak by se byli hleděli zbaviti také němec
kého živlu, ovládajícího jejich město i venkov. 

33) Třeba Nci, že v českých zemích měl řád i Polsko s Litvou r. 1410 příznivce i přátele. Ovšem 
<;!o služeb řádu přicházeli vesměs žoldnéři ze zněmčelého Slezska, Lužice i z německých krajú 
Cech a Moravy._Z českých krajů bylo jich více na straně polské v čele s Janem Sokolem z Lam
berka, Janem Zižkou z Trocnova, Vilémem Kostkou z Postupic a Zikmundem Pyknou na 
Chocni, Než sotva lze míti za to, že ti, kdož se rozhodli pro Poláky, činili tak vždy jen podle 
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Zdálo se, že nastává katastrofa řádu, že jsou konečně zlomeny "meče 
ukrutnosti a pýchy", jak to naznačil J. Hus v současném nadšeném blaho
přejném listě polskému kr~li Vladislavovi vítaje polské vítězství, sotvaže se 
zpráva o něm donesla do Cech. Zdálo se, že bitva bude míti vskutku vážné 
následky, že zjedná Polsku ztracené Pomořany i Prusy samé, kterých až do té 
doby Poláci nikdy neměli. - Není pochyby, že řádový stát v Prusku byl 
vážně otřesen ve svých základech a že porážka řádu byla tak velká, že v první 
chvíli se Polsku otvírala mc;žnost opanovati křižáckou stolici, většinu křížác
kých zámků a zlomiti tím křižácké panství na dolní Visle. Řádoví biskupové, 
města i rytířstvo jevili ochotu poddati se panství polskému. Z měst uznal 
vítěze za pána nejprve Elbink, po něm Toruň a Gdansk. Následovali je i řá
doví biskupové a v ležení u Marienburku, obléhaném polským králem, skládali 
hold a slibovali věrnost "svaté koruně království polského". Avšak sídlo řádu 
Marienburk se hájil stejně jako některé hrady v Pomořanech i v Prusích 
(Královec). V odporu vytrvával tím spíše, že zatím se křižákům, těšícím se 
přízni u západního křesťanstva, dostalo pomoci z ciziny, v tom i peněžní 
půjčky od českého krále Václava IV., žoldnéřských oddílů z německých krajů 
Moravy; uherská vojska vpadla do Malopolska, aby přinesla křižákům posilu. 
A takto Vladislav Jagello ukončil zápas, neuvědomuje si ani významu svého 
velikého vojenského úspěchu a uzavřel- zatím co polské a litevské vojsko, 
ležící před Marienburkem, se rozcházelo pro nedostatek potravy a nakažlivé 
nemoci-I. únorar. 1411 t. zv. prvý toruňský mír, který nikterak neodpovídal 
velikosti grunvaldského vítězství. 

Litva sice získala dočasně (pouze na dobu života Vitoldova) malou provincii 
žmudskou, ležící na břehu Baltického moře, o niž se vedl už od dávných dob 
boj mezi řádem a litevskými knížaty; Polsko nenabylo však ani pídě půdy. 
Přes skvělé válečné vítězství nezískBolo ani to, nač především mělo právo. Řád 
nepozbyl ničeho ze svého staršího majetku. Články, které mluvily o výplatě 
odškodnění (100.000 grošů) ve prospěch Polska, obsahovaly v sobě spíše pouze 
počátky nových sporů. Za těchto okolností toruňský mír nerozřešil žádné 
otázky definitivně. Byl vlastně jen příměřím, které v sobě obsahovalo zárodky 
nových konfliktů. Jako předtím mělo býti Polsko i nadále odříznuto od moře. 

V jednom směru nelze ovšem význam grunvaldského vítězství a toruňského 
míru podceňovati. Křižácká otázka sice jimi rozřešena nebyla, ale síla řádová 
byla nalomena a její expanse navenek byla citelně oslabena. Řádové snahy, 
spějíCÍ k tomu, aby na Baltu vzniklo velké německé mocnářství, které by 
svými vlivy obsáhlo též Polsko a Litvu a zaručilo německému živlu vládu nad 
v)Tchodní Evropou, padly; dosavadní vítězný pochod řádu v severovýchodní 
Evropě byl zastaven. Mimo to grunvaldské vítězství proslavilo Polsko a Litvu 
před světem a povzneslo jejich mezinárodní význam. A toruňský mír zahájil 
řadu polsko-německých mírových smlu'V', v nichž se řád krok za krokem vzdával 
(v 15.-16. stol.) svého bývalého samostatného postavení v baltských zemích. 
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Německý řád se potom bránil dlouho; tím spíše, že nalézal vydatnou podporu 
a pochopení pro své snahy jak ve světské západní Evropě, tak u kurie papež
ské. Ukázalo se to zejména za druhé polsko-křižácké války, vedené s přestáv
kami v letech 1414-22, kdy Jagello přes vydatnou pomoc Čechů opět ne
dosáhl definitivního úspěchu a byl nucen předložiti polsko-křižácký spor před 
širší mezinárodní rozhodčí soud na církevním koncilu kostnickém v květnu 
r. 1415. Jednání kostnické bylo dosti obtížné, řád nalezl bystré zástupce, kteří 
obratně hájili jeho věci. Byl mezi nimi německý dominikán Jan Falkenberg, 
který na koncilní půdě ostře napadal Poláky a tvrdil, že nejen Litevci, ale 
i Poláci jsou pohany, a tím obhajoval útočné podniky řádové proti Polsku 
jakožto státu polopohanskému. Nechybělo arciť osobností, které ospravedlňo
valy polský postup. Mezi nimi vynikl M. Rvačka z Prahy a rektor krakovské 
university Pavel, který zdůrazňoval, že všechny národy a také pohané mají 
nárok na územní nezávislost, že Kristovo učení má býti šířeno láskou a nikoliv 
mečem a násilím. Hlas jeho sice působil, ale kostnický koncil byl příliš zaujat 
otázkami církevními, aby mohl věnovati pozornost i sporu polsko-křižáckému. 
Ač se řád těšil stále sympatiím západního světa jakožto přední hradba proti 
pohanům, nedostalo se mu veřejné opory a papež se omezil na to, že vybízel 
obě strany k smíru. Mnoho nevyjasnilo sporné otázky ani soukromé rozhod
nutí císaře Zikmunda Lucemburského. Jeho nepříznivý výrok, prol1esenýve 
Vratislavi 6. I. 1'. 1420, který některé země dával trvale do řádového držení 
(zemi pomořskou, chelmiňskou a michalovskou), vedl spíše k tomu, že Polsko 
zahájilo široké akce pro revisi vratislavského soudu a posléze se rozhodlo svěřiti 
rozhodnutí (1'. 1422) novému válečnému střetnutí s řádem. 

Nový zápas, ukončený mírem 27. září r. 1422, nepřinesl Po!sku větších 
užitků. Nejvíce získala vlastně Litva, jíž byls, navždy přiřčena Zmuď, která 
podle míru toruňského z r. Hll měla tvořiti součást Litvy pouze na Vitoldovo 
doživotí a potom připadnouti opět řádu. - Třetí polsko-křižácký zápas v le
tech 1431-1435 nevedl po územní stránce k žádným podstatným změnám. 

Obrat přinesla teprve t. zv. třináctiletá válka (1454-1466), vedená v době 
vlády Jagellovce Kazimíra (1447-92), panovníka jinak průměrného, bez ná
ležité intelektuální přípravy, jenž po celou svou vládu zápasil s nedostatkem 
peněz i dobrého vojska. Stalo se to na neposledním místě tím, že řád 
tehdy ztrácel stále více podporu západní Evropy a doma upadal do vnitřních 
sporů. V době, kdy mizela někdejší obdivuhodná řádová disciplina, dostavovaly 
se třenice sociálního rázu a řád slábl vojensky i hospodářsky. Slechta i města po
ciťovaly stále trpčeji tíživou řádovou nadvládu. Šlechtické vrstvy řádových 
zemí se závistivě ohlížely po rostoucích svobodách a politickém vlivu šlechty 
polské. :Řádová města protestovala častěji proti hospodářské politice řádového 
vedení, brzdící svobodný rozvoj měšťanstva, a přála si městské samosprávy, 
obvyklé v zemích západní a střední Evropy. Za těchto okolností se utvořil 
r. 1440 "Pruský spolek", organisovaný pruskou šlechtou a měšťanstvem 
k obraně společenských a hospodářských práva v nejbližších letech nastaly 
spory mezi ním a řádovou správou. Počátkem r. 1454 se zbavilo křižácké nad-
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vlády několik významných a bohatých pruských měst (Toruň, Gdansk, 
Grudzif\;dz, Královec). Tato města potom vyslala poselství do Polska s žádostí 
o pomoc i s projevem, že se podrobí Polsku. V důsledku toho zahájil Kazimír 
nepřátelství s křižáky (22. II. r. 1454) a zvláštní listinou, vydanou 6. března 
toho roku, vyhlásil přivtělení pruského území k polskému státu. Přitom udělil 
šlechtě pruských zemí táž práva, jaká vládla v Polsku, zaručil se udíleti úřady 
jen domácím lidem a řešiti pruské záležitosti na zvláštním pruském sněn:lU. 

Boj, který se potom rozvířil mezi Polskem a křižáky, nenabyl povahy 
národnostní jako snad v době grunvaldské; neboť na straně polské stály nejen 
české oddíly pod vedením Bernarda Sumborského, ale především německý 
"Pruský spolek" v čele s německým Gdanskem, jenž činil polskému pano!ní
kovi nejplatnější služby a postavil celé své jmění do služeb polských. Rád 
potom marně hledal posilu v západní Evropě. Papež Kalixt III. vydal sice 
interdikt proti "Pruskému spolku", označoval jeho jednání za útok na církevní 
majetek, jímž bylo řádové území, a žádal, aby se pod hrozbou církevních 
trestů vrátil k poslušnosti, ale celkem bez úspěchu. Ohled na turecké nebezpečí 
a husitskou otázku znemožnil kurii papežské působiti na řešmú otázky pruské 
důrazněji. Ani zákrok císaře Fridricha neměl celkem praktické ceny. Křižácké 
vedení ztrácelo stále více půdu, ačkoliv polský panovník byl brzděn ve váleč
ných operacích nechutí polské šlechty k válce i nezda,rem polské šlechtické 
hotovosti a úspěšněji vedl boje teprve v době, kdy obecnou hotovost polské 
šlechty nahradili placení žoldnéři a když přešly do polských řad také české 
oddíly Oldřicha Červenky, hájící řádovou stolici Marienburk. Tehdy dosáhl 
Kazimír vlastně největšího úspěchu a 8. června 1'. 1457 vjel slavnostně do 
křižáckého sídla. 

Podmínky druhého toruňského míru, uzavřeného po dlouhém zápase teprve 
19. října r. 1466, byly pro Polsko daleko příznivější nežli mír z r. 1411. :Řád 
ztratil nyní úplně svou politickou samostatnost; od úplné likvidace jej za
chránila jen obava Poláků před intervencí císaře a apoštolské stolice stejně 
jako i zřejmý nedostatek porozumění u tehdejších polských politiků pro nut
nost odsunu křižáků z Pobaltí. Odstoupil Polsku t. zv. západní Prusy 
s Gdanskem, vzniklým na území kdysi slovanském a podmaněném potom 
řádem německým; Prusy ty potom zůstaly v polských rukou více nežli tři sta let 
až do 18. století. Zavázal se přijímati do řádu také Poláky, takže měl ztratiti 
povahu německou; maximum polského živlu v řádu mělo činiti jen padesát pro
cent. Ale i to bylo by stačilo k užšímu svázání křižáků s Polskem. Zůstávající 
země řádové (východní Prusy s Královcem) byly prohlášeny za léno polské. 
Velmistr, který přesunul své sídlo z Marienburku do Královce, se stával do
životním knížetem, zavázaným skládati do šesti měsíců po volbě hold věrnosti 
polskému králi. - V počátečním jednání o mír činili polští zástupci dokonce 
pokusy, aby řád byl z Prus vykázán a převeden do jihovýchodního Polska na 
Podolí, aby tam chránil polskou zemi proti nájezdům Tatarů, ale posléze bylo 
od toho upuštěno. I když této věci, která by byla měla neobyčejné následky 
v budoucím vývoji pruského Pobaltí, dosaženo nebylo, přece toruňský mír 
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přinesl neobyčejné změny. Země, o které se válčilo přes půl druhého století, 
se vracely opět k Polsku. Polsko tím získalo opět přístup k moři a ten mu zůstal 
až do I. dělení v 2. pol. 18. století. Velkopolsko přestalo býti pohraničním 
územím. Visla se stala opět úplně polskou řekou. Města ležící v dolním Povislí 
v čele s Gdanskem získala za služby prokázané polskému králi četná práva 
jako právo skladní, mincovní i městskou samosprávu. Cena této samosprávy 
pro ně byla tím větší, že celé gdanské Pomoří nebylo přímo přivtěleno k pol
skému státu, nýbrž získalo širokou autonomii na poli správním, zákonodárném 
i soudním. Představitelem této autonomie se stal pruský sněmík, skládající se 
ze zástupců šlechty, měst i duchovenstva i ze zástupců nové úřednické hier
archie (vévodů a kastelánů). Tím se stalo, že skutečnými pány dolní Visly 
zůstali tamější (gdanští a torunští) Němci, kteří byli jen podle jména přísluš
níky polského státu a požívali úplné samosprávy. 
Řád přijal sice podmínky míru z r. 1466, ale nemínil jich plnit; těžil z přízně, 

kterou měl u západního křesťanstva i z toho, že Polsko přeceňujíc slabost řádu, 
nevěnovalo dosti pozornosti jeho spojení s polskou říší. Sotvaže se vzpamato
val ze své porážky, začal podnikati pokusy, zůstávaje organisací dále čistě 
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německou přes ustanovení toruňského míru, o jejich revisi. Už v s~~~desá~ýc~ 
letech 15. stol. se chystal přerušiti styky s Polskem a doufal zrusltl torunske 
podmínky za pomoci uherského krále Matyáše, svého nového vydatného spo
jence. Tehdejší řádový velmistr Martin Truchsess odmítal složiti hold polskému 
králi a r. 1478 vystoupil zjevně proti Polsku, nechtěje uznávati lenní závislost 
na něm. Za tím účelem pomýšlelo se na to získati oporu na některém význam
ném německém knížecím dvoře a zvoliti za nového velmistra knížete saského. 
I když úsilí o nějaké změny v toruňském míru nedaly v 15. stol. žád
ného ovoce, přece se pruská otázka stávala stále více jedním z pramenů evrop
ských zmatků. Jisté urovnání a revise se měly uskutečniti v I. pol. 16. stol. 
t. zv. sekularisací řádového území. 

Vztahy polsko-české (ve 14.~15. stol.) 

Ačkoliv země české a polské sousedily vždy jen na malou délku, byly vztahy 
mezi oběma vždy úzké; jeden národ působil na druhý i zasahoval do dějin 
druhého. Krakov byl kdysi v rukou českých, Morava v polských, Slezsko 
střídalo několikrát svého majitele, až posléze zůstalo v rámci země koruny 
české. Nejednou se zdálo, zejména v chvílích, kdy společný německý nepřítel 
oživoval vzpomínky na velké příbuzenství národní, že oba národy se spojí 
v jedno státní těleso; ale až do 15. stol. se tak stalo vždy jen na chvíli; oba 
národy se vždy vracely k dřívějším mezím a kráčely každý svou cestou. 

Také v době úsilí o vytváření unie polsko-uherské nebo polsko-litevské v 14. 
až 15. stol. se dály pokusy vybudovati jiný velmocenský útvar, sahající od 
Šumavv a Krušných hor hluboko do oblastí litevských a baltických. Styky 
polsko-
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české byly sice na přelomu 14. a 15. století často kaleny chováním čes
kého krále Václava ve sporech polsko-křižáckých, ale v celku lze říci, že se 
mezi oběma národy ukazovaly stále snahy o dobré a bratrské spolužití.34) Tato 
snaha se projevov'ala zejména živě na straně české. Ve chvílích, kdy se čeští 
husité ocítali v zápase s Římem, císařstvím i cely-m okolním světem, spoléhalo 
se v Čechách nejvíce na pomoc příbuzného národa polského a byla zahájena 
čilá propaganda, aby Polsko bylo získáno na stranu českou. Polsko se jevilo 
českým husitům od počátku jako jediný spojenec. A čím více se rozvíjela válka 
mezi Čechy a císařem Zikmundem, tím více se obracely k Polsku zraky 
zvláště umírněných husitů. V Čechách si byli dobře vědomi svého příbuzenství 
s polským národem, jehož delegáti se na kostnickém koncilu zastávali věci 
Husovy, a očekávali vzrůst Husových stoupenců mezi Poláky. V naději, že 

34) Projevilo se to na př. ve smlouvě uzavřené v Praze 25. :VI.. r. 1395 mezi .k!álem Václa: 
vem IV. a polským králem Vladislavem .Ja~ellem. ~ ní u~~V:I~a~I oba pa~ovlll~~ ko:rfe~eracI 
a ligu. Slibovali si vzájemnou I,'0moc l?rotI v~em, kdo~ by uC~lllh utok n~ ne. VYJI~al~ pn to~ 
kurfiřty německé, biskupa vratIslavskeho, mesto VratIslav, vevody polske a slezske. Vaclav II . 
se zavazoval poslati na svůj náklad 600 kopiníků a tolikéž lu~ištníků. Při to~. z~mě ,dobytá 
v Polsku měla náležeti králi polskému, země dobytá v zemích ceských zase krall ceskemu. -
Nepřátelům, zavazovali se, neposkytnou pomoc ani ochran~. Povolí průchod. ci~íllO v?~ska: kter.é 
té či oné straně půjde na pomoc. Poddaných a hranic druhe strany nebude Sl lllkdo prrsvoJovatr. 
Proti odbojným poddaným si poskytnou vzájemně pomoc. 
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se Poláci připojí k českým snahám a postaví společně na jejich obranu, vyzvali 
Čechové r. 1420 polského krále Jagella a potom i litevského velkoknížete Vi
tolda, aby převzali vládu v Čechách místo nenáviděného Zikmunda Lucem
burského. 
Odpověď na české úsilí o vytvoření politické unie česko-polské (česko-polsko

litevské) zazněla však vyhýbavě. Jagello, panovník bez vojenských a organi
sačních schopností i nadanější a zchytralejší Vitold odpovídali nerozhodně. 
Hned českou nabídku přijímali, hned se jí zříkali. Politické úvahy jim radily, 
aby těžili ze sblížení Čechů s Polskem, neboť Čechové zahájili rozhořčený boj 
s císařem Zikmundem Lucemburským, jenž nejednou podporoval řád německý 
proti Polsku a zabýval se dokonce myšlenkou rozdělení Polska. Vábila také 
myšlenka, že se unie polsko-litevsko-ruská rozšíří i na české země; ale proti 
těmto představám se ozvaly jiné hlasy se strany nejbližších rádců polského 
krále. Kdežto mezi polskou střední šlechtou nechybělo sympatií pro husitské 
názory, mezi polskými velmoži nabyli velké převahy jejich odpůrci, kteří 
neopoměli zdůrazňovati, že přijmouti nabízenou českou korunu by znamenalo 
podporovati hnutí, které mělo v očích evropského světa ráz kacířský, a odmí
tali ji z důvodů náboženských i politických. Vytýkali, že by přijetí české koruny 
vedlo k neshodám s katolickým západem, jehož Polsko dvojnásob potřebovalo 
v době svých sporů s řádem německých křižáků. Jagello nesdileltěchtonázorů 
většiny svých poradců, ale byl jimi ve své činnosti vázán. Volnější ruku měl 
jedině velkokníže Vito Id a ten na nové naléhání z Čech vyslal (po dorozumění 
s králem Jagellem) do Prahy na jaře r. 1422 Jagellova synovce Zikmunda 
Korybutoviče, aby byl v Čechách místodržícím. Ozvalo se při tom vřelé slovo 
o bratrském národě českém, dokonce i v jednom listě, vydaném (r. 1423) z pol
ské královské kanceláře a zdůrazňujícím zvláštní lásku, kterou prý polský král 
chová ke království Českému a jeho slovanskému lidu, jakož i žal, který by 
naplnil srdce královské, kdyby se měl toho dožíti, že by země společné národ
nosti (t. j. Čechy) se stala kořistí cizího národa. Poslání Zikmundovo mělo 
ovšem zvláštní účel. Česká otázka byla polskému dvoru pouhým prostředkem 
k dosažení cílů jiných. Hrozbou, že Jagello nebo Vitold přijmou českou korunu, 
měl bSTti především donucen císař Zikmund Lucemburský k ústupkům v otázce 
křižácké a odveden od spolupráce s řádem. Mise Korybutovičovy se mělo 
využíti také v poměru Polska ke kurii papežské. Zdůrazněním, že Korybut 
převzal úřad v Čechách pouze proto, aby vedl Čechy k smíru s kurií papežskou, 
měla býti získána přízeň Říma v otázkách týkajících se polského státu. 

Politika ta žádoucího ovoce nepřinesla. Zikmund Korybutovič se v Čechách 
nedovedl dlouho udržeti a dvoustranné chování polské politiky v české otázce 
hrozilo spíše otřásti polským postavením v katolickém světě. V důsledku toho 
byl Zikmund Korybutovič z Čech odvolán (1'. 1423) a Jagello uzavřel v Koší
cích s císařem Zikmundem smlouvu, podle níž mělo Polsko přerušiti své svazky 
s Čechy a podniknouti společnou výpravu proti husitům. Smlouva znamenala 
úplnou změnu dosavadní politiky polské. Politika ta se dostávala stále více pod 
vliv vyšší hierarchie, husitům nepřející, a jejího vůdce, krakovského biskupa 
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Zbyhněva Olesnického (zem. r. 1455), osobnosti sice vzdělané, s širokým evrop
ským rozhledem, ale tvrdé, bezohledné a samovládné, neznající žádných kom
promisů a doktrinářsky jdoucí za svým cílem. Sotvaže Olešnicki vyrostl z ně
kdejšího sekretáře královské kanceláře na krakovského biskupa, stal se sku
tečným ředitelem polské vnitřní i zahraniční politiky. S jeho jménem se spojilo 
úsilí o vytvoření politického spolku s Uhrami (byl původcem polsko-uherské 
personální unie v 1. 1440-4) a o aktivní politiku na evropském jihovýchodě 
(byl původcem výpravy krále Vladislava k Varně r. 1444). Jakožto přivrženec 
přísně katolického stanoviska odmítal politické spojení s českými husity, 
v nichž viděl nebezpečí pro katolický svět i pro Polsko, a snažil se spíše při
spěti k jejich zničenÍ. V té souvislosti zjednal ve vnitropolitickém životě pol
ském významné místo katolické hierarchii, která nikdy předtím neměla tak 
velkou převahu v polském životě jako za jeho doby. 

Vlivem jeho a posíleného polského duchovenstva odmítl polský dvůr české 
prosby o nové vyslání Korybuta do Čech (1'. 1424) a v Polsku nabyl převahy 
směr protihusitský. Náboženská stránka husitského hnutí se stala přátelství 
polsko-českému vážnou závadou. Neboť přátelství s husitskými Čechy neod
povídalo tradicím polských dějin, které o sporech s římE!kou církví a kurií 
papežskou, mimo onu nevysvětlitelnou výjimku, ve které biskup Stanislav 
přišel o život, celkem málo vzpomínají. Jakékoliv ohlasy husitského učení na 
půdě polské byly potlačovány; t. zv. wieluňský edikt z 9. dubna r. 1424 na
řizoval pochytati polské přivržence husitského učení, trestati je ztrátou ma
jetku a šlechtictví a všem Polákům, dlícím na české půdě, nařizoval návrat do 
vlasti. Společnou rukou světské a církevní moci byly husitské ohlasy v Pol
sku posléze potlačeny tak, že o husitském hnutí na polském území nelze téměř 
mluviti. Kromě ojedinělého případu O. Galky se nikdo z členů krakovské 
university neodvážil projeviti náklonností k husitským myšlenkám. Jednotliví 
šlechtici a měšťané i nižší kněží (zvláště ve Velkopolsku) přijali sice v době 
sporů basilejského koncilu a jeho papeže Felixe V. s papežem Evženem IV. 
některé husitské myšlenky (hnutí to se soustředilo kolem Spytka z l\1elsztyna 
a Abrahama z Zbq,szyna), ale odmítání desátku a kritické projevy o církev
ním učení a církevním zřízení nelze ještě pokládati za doklad husitské strany 
na půdě polské. Husitské vlivy se omezily vesměs jen na ojedinělé projevy 
mezi jednotlivci z vrstev měšťanských a šlechtických, při čemž nezajímaly tolik 
theologické jako spíše sociální a politické stránky husitství; zamlouvaly se 
především husitské požadavky, které volaly po chudobě kleru a oslabení jeho 
významu ve státě, po odstranění církevních desátků i církevního soudnictví, 
jež bylo nižší šlechtě trnem v očích od dávných dob. Program těchto reform
ních hlasů se tudíž podstatně lišil od programu husitského; místo otázek dogma
ticko-věroučných jej vyplňovaly otázky sociálně-hospodářské. V mnohých 
případech sympatické hlasy k českým husitům neznamenaly změnu nábožen
ského přesvědčení, a spíše vyvěraly jen z vědomí společného nebezpečí se strany 
německé. 

Pokusy o česko-polskou spolupráci v 1. pol. 15. stol. byly Zb. Olesnickým 
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· a polskou hierarchií vesměs mařeny. R. 1431 Olesnicki sice nezabránil, aby se 
Jagello nepokusilo zprostředkování smíru mezi Čechy a kurií papežskou, takže 
v březnu 1'. 1431 bylo za tím účelem v Krakově provedeno kolokvium s pro
fesory krakovské university, ale přispěl k tomu, že polský vysoký klér zacházel 
s Čechy v Krakově jako s prokletými kacíři a že vyjednávání nevedlo k cíli. 
Olesnicki nezamezil sice dohodu husitských Čechů a Poláků, uzavřenou r. 1432 
v Pabianicích proti německému řádu, v níž Poláci prohlašovali, že s Čechy 
uzavřeli spolek proti všem národům a zvláště německému, nezamezil ani vo
jenskou spolupráci českých husitů s polskými oddíly proti německému řádu 
za husitské výpravy k Baltu, vedené Čapkem ze Sán r. 1433, která byla opož· 
děným dokladem snah o unii česko-polskou, znemožnil však nové politické 
sblížení česko-polské, k němuž se naskytala nová příležitost r. 1437, kdy po 
smrti Zikmunda Lucemburského Čechové nabídli českou korunu opět Jagel
lovcům s žádostí, aby jim byl poslán druhý syn Jagellův Kazimír. Český 
návrh byl tehdy uvítán ve skupině, vedené Spytkem z Melsztyna, zápasící se 
Zbyhněvem Olesnickým, ale u dvorských krullll nenašel ozvěny a opory. 
V českém návrhu se spatřovalo jen velké nebezpečí pro polský život politický 
i náboženský a jen část velmožů, přející si oslabiti převahu polských duchov
ních a Olesnického v polské politice, přijala český návrh s radostí. Odpovědí 
na českou žádost bylo utvoření t. zv. korczynské konfederace (25.dllbn8. 
r. 1438), která měla "potrestati všechny, kdož by podporovali české kacířské 
učení". Na tom ovšem nebylo dosti. Jiným cílem Olesnického bylo oslabiti 
mezinárodní postavení českého státu, těžiti z českých nepokojů a odtrhnouti 
od českých zemí Slezsko, které již více nežli jedno století bylo spojeno s českou 
korunou. Za těch okolností vznikaly na polsko-slezských hranicích časté tře
nice a polská vojska nejednou ničila slezské území. Pustošení páchaná ne· 
disciplinovaným polským vojskem v pohraničí slezsko-polském byla ovšem 
nevhodným úvodem k zamýšlenému slezsko-polskému spojenÍ. Za těchto okol
ností polské zisky v hOl'llím Poodří nebyly velké, i když r. 1443 podařilo se 
získati (koupí) kIúžetstvÍ Severské a později (1'. 1453) Osvětimsko a Zátor
sko.35) Byl to poslední zisk polské politiky ve Slezsku až do nejnovější doby. 

Obrat v polské politice vůči Čechám dostavil se teprve po smrti kardinála 
Zb. Olesnického za vlády Jiřího z Poděbrad a Kazimíra Jagellovce v 2. pol. 
15. stol. V době, kdy se český král dostával do sporu s církví i světskou mocí, 

35) Knížetství severské koupil Olesnicki od těšínského knížete Vladislava. Proti tomu vy· 
stoupil však ratibořský kníže Mikuláš se zbraní v ruce a teprve po několikaměsíčních bojích bylo 
uzavl'eno phměří ve prospěch Polska. Třenice však neustaly a Seversko zůstalo i nadále předmě. 
tem sporů. Země ty nepřetrhly svých vztahů s českým prostředím . .Jejich právní vývoj souvisel 
dále s českým celkem. Obě knížetství podržela ještě dlouho potom svůj český právní řád, odlišný 
od práva polského. V obou knížetstvích byly zachovány zvláštní úřady, soudy, zvláštní šlechtická 
privilegia, která odlišovala tamější šlechtu od šlechty státu polsko·litevského a sbližovala ji se 
šlechtou českou. Toto odlišné právní postavení obou knížetstvÍ trvalo až do r. 1563-4, kdy byly 
Osvětimsko a Zátorsko při vtěleny ke koruně polské, kdy se také osvětimská šlechta stala údem 
šlechtické obce polské, získávajíc zvL sněmík i zastoupení v senátu poL - V českém jazyku byly 
psány veřejné akty i v době, kdy knížetství ke státu českému již nenáležela. Zmínky zasluhují 
soudní knihy osvětimské a zátorské z let 1440 až 1562, psané česky a latinsky. Polonismy do 
nich pronikaly teprve v pozdější době. 
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kdy také Polsko vedlo dlouholetý zápas s křižáckým řádem, sblížily se opět oba 
západoslovanské státy a na sjezdu v Hlohově došlo mezi králem Jiřím a Kazi
mírem k smlouvě (27. května r. 1462), která pro budoucnost měla velký vý
znam. Jiří se v ní zřekl všech nároků na slezská knížetství (osyětimské, zá
torské a severské), která byla nedávno připojena k Polsku, a přislíbil svou pomoc 
Polsku ve válce s řádem i s Tureckem. Kazimír se zavázal zachovati dobrý 
poměr k Čechám a závazek svůj dodržel. Ačkoliv Papež Pius II. vystoupil 
proti Jiřímu, vynesl na něho klatbu a vyzval Kazimíra k válce "proti českému 
kacíři", na,bízeje mu "vládu ve Slezsku a Lužicích", odpověděl polský král 
vyhýbavě, na válku s Jiřím nemyslil a zůstal po celou dobu vlády Jiřího 
jeho upřímným přítelem. Činil tak nejen z ohledu na svůj spolek s českým 
králem a nejen proto, že byl vyčerpán válkou pruskou, ale i pro vyhlídky, jež 
si činil na český trůn. Ucházeje se po smrti Jiříkově o českou korunu pro svého 
syna Vladislava, sliboval polský král v dubnu 1471 po svých poslech P. Ba
liczkém a 1\1. Wroczimowském, vyslaných do Prahy, že "přitáhne ku pomoci 

Prohlášení poslů polského krále Kazimíra IV. Stanislava Ostroroga a Jakuba z Du,bna, stvrzené 
českým králen, Jiřím z Poděbrad, ze dne 25. I. 1468. Poslové ti byli vysláni do Čech od krále 
Kazimíra IV., aby prostředkovali smír mezi Jiřím z Poděbrad a jeho vnitřními odpůrci i aby ukončili 
spory, které by "mohly vésM ke zkáze a zániku české koruny a přirozeného jazyka slovanského". 

(Korunní archiv země České.) 
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:na ochranu království českého, je-li to potřebí" a připomínal své přátelství 
k Čechům i kmenovou příbuznost národa českého i polského. "Spojí-li oba 
národové, řečí tak blízcí příbuzní, svou moc v jedno, vytýkal, jistě potlačí 
všechny nepřátele a navrátí koruně české země, jež jí byly nepřítelem urvány". 
A slova jeho padala na příznivou půdu. Když v 1. pol. června t. r. se dostavilo 
české poselství v čele s Ctiborem Tovačovským, hlavním zastáncem polské 
kandidatury na trůn český, do Krakova, ve vznícených myslích se vynořovala 
opět vidina veliké slovanské říše jagellovské, jako by již Čechové, Poláci, a zá
padní Rusové byli za "jedno" i jako by Slované vstupovali do nové epochy 
dějinné vedle Germánů a Románů. 

Za těchto okolností byl po smrti Jiřího z Poděbrad (22. III. 1471) 14letý 
polský kralevič Vladislav volen za krále českého. Smlouva, uzavřená potom 
mezi novým českým panovníkem a polským králem 9. dubna r. 1489, v době 
války s uherským králem Matyášem, a stvrzená také preláty, šlechtou a úřed
níky polského království znamená další důležitý vojenský i politický spolek 
obou národů. Oba národy, český a polský, se nacházely v jednotě zpravidla 
vždy v okamžiku nutné obrany proti společnému nepříteli. 

Listina polského krále Kazimíra IV. ze dne 29. IV. 1489, jíž se zavazuje spolu 8 předními 
polskými velmoži přispěti na pomoc českému králi Vladislavovi proti uherskému králi Matyášovi. 

(Korunní archiv země České.) 

92 

Styky polsko-uherské (ve 14.-15. stol.) 

Dvě tendence charakterisovaly polské politické myšlení 15. stol.: čechofilská 
a uherskofilská. Druhá bylo podporována zejména Zbyhněvem Olesnickým, 
jenž působil na krále, aby opustil Čechy a aby udržoval dobrý poměr k Uhrám. 
Než přes úsilí Olesnického o spolupráci polsko-uherskou byly vztahy Polska 
a Uher v 15. stol. vesměs nepříznivé, ne-li nepřátelské; už proto, že uherská 
politika 15. stol. vesměs soustavně podporovala německý řád proti Polsku. 
Uherský král Zikmund Lucemburský navazoval nejednou s řádem smlouvy 
proti Polsku (na př. r. 1409, 1412), nejednou podněcoval německé křižáky 
k bojům s Poláky, aby z nich těžil pro uherské zájmy; spolu s řádem a opolským 
knížetem Vladislavem připravoval dokonce (r. 1392) plán rozdělení Polska. 
Rozněcoval také spory: mezi Polskem a Litvou, podporoval odstředivé snahy 
Vitoldovy, hleděl zničiti unii polsko-litevskou a spíše vytvořiti spolek mezi 
Uhrami, křižáky a litevským knížetstvím proti Po!sku. - Jinou příčinou 
rozporů politiky polské a uherské bylo soupeřství o Cervenou Rus, na niž si 
činily nároky jak Polsko, tak Uhry, i o politické vlivy v podunajských oblas
tech rumunských. Jen nebezpečí hrozící Uhrám se strany turecké způsobilo, 
že se Zikmund Lucemburský nepostavil rozhodněji na obranu uherských zájmů 
v krajích podolských a moldavských a že učinil Polsku dočasné ústupky, jak 
r. 1412 (na sjezdu v Lubovlí)36), tak r. 1429 (na sjezdu v Lucku). Potřebuje 
tehdy od Jagella finanční pomoc, zastavil mu (8. listopadu r. 1412) za půjčku 
37 tisíc kop grošů třináct spišských měst, která potom zůstala v rámci polského 
státu až do I. dělení Polska v 18. století. Ale soupeřství polské a uherské poli
tiky na Červené Rusi a na půdě rumunské se tím odkliditi nepodařilo; pro
jevilo se později, zejména koncem 15. stol. - Mimo to také otázka spišská 
se stávala další příčinou nových nedorozumění,37) která se potom táhla až 
do 18. stol. 

Soupeřství polsko-uherské se nezměnilo, ani když na jaře r. 1440 vlivem Zb. 
Olesnického byl zvolen nezletilý, teprve šestnáctiletý polský král Vladislav na 
uherský trůn a tím byla utvořena personální unie Polska a Uher. Nová čtyřletá 
personální unie (1440-4) zůstavila spíše nedorozumění a roztrpčení na obou 
stranách. V Polsku, kde mladý král po svém odchodu do Uher zůstavil dva 
místodržící, se záhy reptalo na nové spojování zájmů polských s uherskými 
a projevovaly se stížnosti na finanční zatížení polské pokladny ve prospěch 
Uher. Nelze se tudíž diviti, že po nešťastném skonu dvacetiletého Vladislava 
v bitvě u Varny (1'. 1444) se s polské strany nedálo nic, aby personální 

36) Na sjezdu v Lubovli ponechal sice Zikmund Rus a Podolí v rukou polských, ale pouze na 
doživotí Vladislava J agella. Do pěti let po jeho smrti měla se otázka řešiti znovu. Tím polské 
nároky na tato území byly uvedeny v pochybnost. 

37) Uherská politika se v 15. století nejednou domáhala toho, aby spišská města byla vrácena 
Uhrám ač Zikmund Lucemburský půjčený peníz Jagellovi ne'vrátil. Uherští zástupci se domá
hali na ~ř. okamžitého vrácení Spišska na sjezdu v Kežmarku v květnu r. 1436. Stejný požadavek 
kladl po svém zvolení za krále uherského Albrecht (r. 1437). Rovněž jednou z podmínek volby 
Vladislava za krále uherského r. 1440 bylo, aby po své korunovaci Spišsko vrátil Uhrám a to 
bez výkupu. V 16. stol. slyšíme podobné poaadavky uherských stavů několikrát. 
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unie polsko-uherská byla zachována; naopak vše se stavělo v Polsku proti ní. 
Nechuť k uherským záležitostem se stávala obecnou. 

Nepřátelství mezi Polskem a Uhrami se posléze zaostřilo zvláště za vlády 
uherského krále Matyáše. Polský dvůr navazoval tehdy (na př. r. 1471) styky 
s jeho odpůrci na půdě uherské i se zahraničním~ protivníky, jako na př. s cí
sařem Fridrichem III. a moldavským vévodou Stěpánem. Zdůrazňoval nezá
konnost volby Matyášovy na uherský trůn a dával znepokojovati žoldnéřskými 
oddíly horní Uhry. Dočasný smír, uzavřený ve Staré Vsi 21. února r. 1474, 
a mající zachovati status quo ve Spišsku, nepřinesl celkem dlouhé úlevy. Byl 
jen dočasným oddechem a po něm polská politika popuzovala proti Matyáši 
jak kurii papežskou, tak císaře. Zatím co polská královna odmítla provdati 
jednu ze svých dcer za "chlopa" Matyáše, byl 13. března r. 1474 uzavřen spolek 
Polska s císařem, v jehož důsledku vpadla polská vojska do Slezska, ovláda
ného tehdy uherským králem. Teprve sjezd krále Matyáše s českým králem 
Vladislavem v Olomouci dne 21. července r. 1479 zjednal klidnější vztahy 
mezi oběma stranami. 

Je však příznačné, že polsko-uherské soupeřství neutichlo ani když v Uhrách 
zasedl na trůn Vladislav Jagellovec. Soupeřství mezi polskou a uherskou poli
tikou se~projevovalo vytrvale i potom a zvláště v poměru k rumunským 
zemím. S.eatnčposloužily Uhry Polsku na př. r. 1497 při polském vojenském 
tažení k Cernému moři. Cílem této polské výpravy, vedené Janem Trnkou, 
původem Čechem, někdejším starostou osvětimským, bylo získati Polsku pří
stup k Černému moři a obnoviti politický vliv polský na území moldavského 
knížetství, které od 2. pol. 14. stol. bylo ve vasalském svazku s Polskem, ale 
v 15. stol. začalo podléhati také vlivům tureckým. R. 1484 zabrali Turci dva 
důležité moldavské přístavy při ústí Dněstru a Dunaje: Kilii a Akkerman, 
a tím ztratil přístup k Černému moři také polský stát. Ztráta ta byla citelná, 
neboť brzy potom se rozsáhlé stepi mezi Dněstrem a Dněprem staly zájmovým 
polem krymských Tatarů, podléhajících Portě (od r. 1475), a turecké nebezpečí 
se značně posunulo k jihovýchodním hranicím polského státu. Ča,sté nájezdy 
Tatarů na Kyjevsko, Volyi'í, Podolí a Červenou Rus znemožňovaly normální 
způsob života na celém polském jihovýchodě; trpěl zejména obchodní ruch 
na velké obchodní cestě, spějící od Krakova a Lvova k Černému moři. -
Proto vznikla myšlenka získati ztracené oblasti opět do polských rukou. Plá
nem protiturecké výpravy se zabýval zejména polský panovník Jan Albrecht 
(1492-1501) pod vlivem rad svého učitele Kallimacha. Sebral četné vojsko, 
skládající se z vojenské hotovosti polské i cizích (zvláště českých) žoldnéřů,38) 
a snažil se získati pro svůj podnik také uherského Jagellovce Vladislava; ale bez 
úspěchu. Uherská politika hleděla spíše polské tažení znemožniti a protestovala 
proti polské výpravě, vytýkajíc, že Polsko pod záminkou protiturecké výpravy 

38) Čeští žoldnéři se objevují v polských službách takřka při každé větší potyčce na polsko
,!,oldavs~é hranici a tvoří tam součást polských vojenských oddílů. Tak na př. r. 1509 vedení 
Cechem Cernínem vpadli do Moldavska a bojovali v okolí Černovic. - Podobné jsou prameny 
o českém vojsku v Podněstří r. 1511-12, 1516, 1531. 
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hodlá spíše podmaniti moldavskou zemi (na niž si činily nároky i Uhry) a do
saditi tam za knížete polského králeviče. 

Za těchto okolností skončila polská výprava tragicky. Polské vojsko bylo 
(zčásti z podnětu uherského) zaskočeno v bukovinských lesích od(Hlv moldav
ského vévody Štěpána, opírajícího se s jedné strany o Uhry a s dn~hé o Vys. 
Portu a téměř zničeno. Vzápětí nato se (1'. 1498, 1499, 1500) turecké a tatarské 
hordy rozlily širokými proudy po východních polských krajích a teprve mír, 
uzavřený s Vys. Portou r. 1503, zjednal poněkud klid. Nárazníkový moldavský 
stát, který až do té doby odděloval Polsko od světa islamského, se stal úplně 
závislým na Vys. Portě a brzy potom tureckou provincií. 

3. VNITŘNÍ POMĚRY SOCIÁLNÍ A HOSPODÁŘSKÉ. 

Vzrůst stavovského rozvrstvení. 

Sociálně-politické rozdíly se v polské společnosti projevovaly od přelomu 13. 
a 14. století stále zřejměji. Duchovenstvo bylo stavem, jenž poměrně nejrychleji 
a nejsnadněji dokončil svou organisaci a odlišil se od ostatního obyvatelstva. 
Neboť polská církev měla na poč. 14. stol. téměř již všechna práva pozdější 
doby (imunitu, soudnictví, kanonickou volbu biskupů) a vystupovala stále 
pevněji na jejich obranu. Zároveň nastávaly také ve světských vrstvách změny. 
Začaly se odlišovat osobnosti, které se mohly vykázati příslušenstvím k něja
kému rodu, jehož členové užívali společného erbu. Tvořily stále více zvláštní 
společenskou vrstvu (šlechtickou), která zaujala vyšší postavení sociální a stá
vala se stavem uzavřeným. Příslušenství k tomu stavu bylo možno získati jen 
urozením nebo adopcí do některého rodu. Zvláštní postavení šlechtických rodů 
bylo upevněno vojenskou organisací z doby Kazimíra Vel., opřenou ve značné 
míře o jednotlivé rody,39) které nabývaly stále více výsad. Těmito výsadami se 
tvořila stavovská organisace, která omezovala postupně dřívější absolutistic
kou (patriarchální) moc panovníkovu. Až do r. 1374 neměla však privilegia 

39) Vojenská služba byla odedávna osobním závazkem rytířského stavu. Ale už v 13. stol. 
plnili ji vesmĚs jen ti, kdož měli majetek a mohli vydržeti náklady. Čím více rostly náklady 
na výzbroj, tím počet lidí těch se menšil, zejména když se zároveň duchovenstvo zbavovalo služeb
ních závazků. Nápravu hleděl zjednati teprve Kazimír Vel. vlivem současného uherského 
vojenského zřízení dvojím nařízením: 1. Služba vojenská se váže nikoliv na šlechtický stav, nýbrž 
na držení zemského majetku; každý obyvatel kraje vlastnící zemské majetky musí ji tudíž 
plniti bez ohledu na to, je-li duchovním, šlechticem, měšt'anem nebo šoltysem; duchovní ovšem 
skrze své zástupce; 2. Každý zámožnější se dostaví s takovým počtem vojínů, jaký odpovídá 
velikosti jeho majetku. Takto závazek vojenské služby spočinul pí'edevším na osobách držících 
zemi. - O tuto zásadu se opřela t. zv. vojenská hotovost (pospolite ruszenie), kterou svolával 
král. Mocnější rody šly do boje pod zvláštní korouhví (banderium), odtud nové vojenské zřízení 
bylo zváno banderiálním. - Vojenská služba, která byla do té doby věcí šlechty, sestávala 
závazkem velkostatku, zemského majetku, ani církev nevylučujíc. - Za své vlády se Kazimír 
(stejně jako Lokýtek) neopíral tolik o staré rody, nýbrž je spíše oslaboval podporou rodů 
nových, na panovníkovi závislých a jemu oddaných. Tyto nové rody odměňoval za prokázané 
služby vesměs nadacemi v málo zalidněných ruských krajích. Červená Rus se stávala základnou 
nové malopolské aristokracie. 
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králem udílená obecné povahy, netýkala se celé vrstvy šlechtické. Měla indi
viduální ráz a vztahovala se vždy jen na jednotlivce nebo některé rody. Třeba 
ovšem přiznati, že také tyto individuální výsady sbližovaly jednotlivce, tvo
řily mezi nimi vědomí společných zájmů a společná společenská hlediska. Ačko
liv každý měl své privilegium a pouze na to privilegium se směl odvolávati, 
ač mezi privilegiemi byly rozdíly, přece jejich obsah byl podobný. Čím dále, 
tím více se sbližovali ti, kdož měli podobná privilegia a začali se stavěti do 
jedné řady, zejména pokud šlo o jejich poměr ke knížeti. Takto stavovství 
v době Kazimíra Vel. se již vyhranilo. Scházel jen obecný rámec, který by 
obsáhl všechna stavovská práva; chybělo jen generální privilegium pro celý 
soubor stavovské společnosti. 

Povšechně sice potvrdil získaná privilegia jednotlivců již Václav II. r. 1291 
v privilegiu, vydaném ve prospěch rytířstva krakovsko-sandoměřského, a po
tom Ludvík Anjouovec v privilegiu budínském z r. 1355, vydaném za tím 
účelem, aby nároky na polský trůn, opřenými jinak o odkaz Kazimíra Vel. 
i své příbuzenství s ním, nenarazil na odpor v polské společnosti; ale to byla 
jen obecná ujištění toho druhu, že král neporuší svobod a práv, která již jed
notliví šlechtici měli. Základní a obecné stavovské právo (privilegium), které 
se týkalo všech příslušníků šlechtické vrstvy, získala polská šlechta teprve 
17. září 1,~7 4 v proslulém košickém privilegiu Ludvíka Anjouovce. V odměnu 
za to, že zástupcové polské šlechty dali tam souhlas k nástupnictví jedné 
z dcer krále Ludvíka na polský trůn, byly sníženy závazky polské šlechty ke 
králi na minimum. Polská šlechta byla tehdy jako celek osvobozena od všech 
daní a od všech břemen ke knížeti s výjimkou t. zv. poradlného, sníženého 
ročně na 2 groše z lánu;40) ale i tato povinnost platiti poradlné zůstala jen 
obrazná, neboť spočinula především na obyvatelstvu usedlém na šlechtické 
půdě. V dalších článcích privilegia z r. 1374 se Ludvík zavazoval, že šlechtě se 
dostane náhrady za škody utrpěné v bojích, že starostenské úřady budou 
obsazovány jen Poláky s vyloučením členů knížecího rodu i cizinců a že jen 
zemané každé země mohou zastávati místní zemské úřady. 

Košickým privilegiem se polské šlechtě dostalo podle vzorů a institucí uher
ských, zvl. zlaté bully král. Ondřeje n. a Ludvíkova dekretu z r. 1351,41) 

40) Košické privilegium se týkalo jen šlechty. Hierarchie polská vzpírala se vždy jakémukoliv 
zdanění církevních majetků, pociťujíc to jako omezování církevní imunity. Teprve časem došlo 
i na ni. Když se podahlo Ludvíkovi obsaditi tři biskupství oddanými preláty, zřekli se tito 
daňového osvobození a projevili souhlas odváděti pol'adlné a t. zv. subsidium charitativum, 
t. j. dobrovolné dary v době zahraničních vojenských výprav, v době králova sňatku, koruno
vace a p. Církevní majetky byly však ve skutečnosti i potom osvobozeny od všech břemen, 
nebot' poradlné a subsidium platili zpravidla sedláci žijící na statcích světského i klášterního 
kléru. 

41) V historické literatuře někteří badatelé (na pf'. Szujski, D~browski, Korányi, Divéky) 
odvozují už privilegium z r. 1355 a zejména košické z r. 1374 od uherských právních vzorů a pře
devším od zlaté bully Ondřeje II. a dekretu Ludvíkova z r. 1351. Jiní badatelé (Balzer, Kutrzeba, 
nověji Skwarczynski) odmítají však tento názor a soudí, že tu jde spíše o souvislé pokračování 
dřívějších polských privilegií z doby Vladislava Lokýtka a Kazimíra Vel.; SkwarczylÍski míní, že 
tu nejde o recep~i, nýbrž o pouhou analogii polských a uherských právních norem. - Jisté je, že 
košické privilegium nejde tak daleko, jako charty uherské. Snad proto, že Polsko bylo teprve 
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neobyčejných výhod. Privilegium to egalisovalo všechny polské rytíře v prá
vech bez ohledu na to, zdali už měli privilegia čili nic. Potvrzovala se jím 
ponejprv existence jednoho polského šlechtického stav~; kladl se jím základ 
ke všem polským šlechtickým svobodám a právům. Slechtickf' stav neměl 
míti od té doby privilegia individuální jako dosud, s jakými se musela spokojiti 
polská města, nýbrž privilegia společná a v zásadě rovná práva (ut una eadem
que libertate gratulentur). Celá šlechta byla spoutána přes své majetkové roz
díly jediným pevným svazkem a napříště se v ní znemožňovalo státoprávní 
rozrůznění podobného rázu, jaké se vyvinulo v zemích sousedních.42) 

Vlivem společných práv byla šlechta potom nucena v jednotlivých částech 
polského státu společně postupovati a společně se starati o uspokojení a zacho
vání svých požadavků. Byla nucena vyhledávati vzájemné spojení, aby spo
lečně zabezpečovala a společně bránila svých vymožeností. Takto v šlechtě 
rozličných národností na půdě polské se vytvářelo vědomí jednoty, které 
později, po vzniku společného sněmu (na přelomu 15.-16. stol.), bylo značně 
posíleno, přispívajíc k jednotlivosti národnostně jinak pestrého polského státu. 

Prvé stavovské privilegium (z r. 1374) mělo také neblahé následky. Osvo
bozením vší šlechty od státních břemen (s výjimkou poradlného a vojenské 
služby, určené podle velikosti držené půdy) se zmenšil peněžní příliv do státní 
pokladny. Předpis o udělování úřadů jen místním osobám způsobil, že polští 
králové museli při obsazování úřadů nejednou opomíjeti osobnosti schopnější 
a zaslouženější. Škodlivé následky se dostavily také ve vojenských poměrech 
a v zahraniční politice; neboť odškodnění placené šlechtě za ztráty na zahra
ničních výpravách zatížilo státní pokladnu novými břemeny a tím se často 
znemožňoval větší rozlet v mezinárodním životě. 

Na košickém privilegiu se stavovský vývoj nezastavil. Napříště využívala 
šlechta každé dynastické změny, aby získala rozšíření práv, nedávno naby
tých. Těžila z každé změny na trůně, z každého obnovování unie polsko-litev
ské, z mezinárodních obtíží, z občasné finanční nebo vojenské pomoci králi, 
kdykoliv král žádal nové berně, k nimž bylo třeba dobrovolného souhlasu 

na počátku toho stavovského vývoje, který byl v Uhrách již v plné síle. Tak na př. do košického 
paktu nebyl pojat článek zlaté bully o vypovědění poslušnosti králi (de non praestanda oboe
dientia), ač jinak byl v Polsku znám už v té době. 

42) Svou právní jednolitostí, rovností, bratrstvím, neznajícím prvních rozdílů a titulů, se 
polská šlechta lišila od šlechty západoevropské. Byly v ní jen rozdíly majetkové. Také v Polsku 
se sice velmoži odlišovali od obyčejných šlechticů, ale zpravidla jen dočasně, nikoliv dědičně. 
V Polsku se také nedržely úřady a hodnosti nikdy v jednom rodě, jako často jinde na západě, 
nýbrž byly vždy jen doživotní. Polské šlechty bylo také značně více nežli v zemích západní 
Evropy. Do šlechty náleželi všichni, kdož měli erb. Erb se objevoval podle vzorů ciziny na pol
ských pečetíeh i zbraních už od XII. století. Už během 13. stol. stal se dědičným znakem, pře
cházejícím s otce na syna i celý rod a přispíval k organisaci šlechty i k jejímu odlišení od jiných 
vrstev, jež erbů neměly. Pomocí erbů se udržovalo vědomí rodového společenství, vědomí spo
lečných práva rodová solidarita. Od chvíle, kdy erby se ustálily jako dědičné odznaky, lze mluviti 
o šlechtě. Časem objevila se její jména nejprve.v Malopolsku a haličské Rusi; tvořila se obvykle od 
názvu vsí připojením koncovky -cki, -ski. Z počátku byly názvy z,!,ěnitelné; nejednou jeden 
člověk nosil postupně několik jmen, jestliže měnil držení vsí a sídel. Casem se však názvy ustá
lily. Často jednotliví členové rodu přijímali rozličné názvy; nejednou i bratři se rúzně zvali. 
Zůstával ale společný erb, který pí'ipomínal dřívější rodové společenství. 
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šlechty, aby si zjednala nové výsady politické i hospodářské. Tím se stalo, 
že se Polsko měnilo ze státu děděného v jedné dynastii ve stát s volenou hlavou. 
Tímto způsobem byly položeny již za vlády Jagellovců v 15. stol. všechny 
základy pro budoucí šlechtickou nadvládu. Již průběhem 15. stol. dosáhla 
polská šlechta plnosti všech práva zbavila zároveň všech výhod stavy ostatní. 
Již před korunovací zakladatele jagellovské dynastie Vladislava (roku 1386) 
si vymohla privilegium, které bylo dalším stupněm v rozvoji stavovských práv, 
které potvrzovalo a rozšiřovalo práva, přiznaná rytířstvu předchůdci.43) Jako 
cizinec, neznající polské poměry, nevládl Jagello samostatně; byl nucen 
opírati se o spolupracovníky z vyš~í šlechty. Správa polských zemí se dostala 
do rukou královské rady, skládající se převahou z malopolských velmožů, 
biskupů a nejvyšších úředníků (kancléře, podkancléře, podskarbího a maršálka) 
i z vyšších zemských úředníků (vévodů a kastelánů), ač král mohl do ní povo
lati také nižší lidi (podkomoří, sudí) i obyčejnou šlechtu. Pravomoc této rady, 
která koncem 14. stol. měla asi 47 členů a koncem 15. stol. již asi 81, rostla 
a rozšiřovala se na věci správní i politické. V zásadě sice král mohl postupovati 
libovolně; ve skutečnosti takový postup náležel k výjimkám a bez dotázání 
svého poradního sboru ve starších svých letech nic nekonal. Sjezdy královské 
rady se staly v druhé polovině dlouhé vlády Vladislava Jagella hlavním regu
látorem státních věcí; a to zejména od chvíle, když vnízaujaivýznamné 
místo krakovský biskup Zbyhněv Olesnicki. Od té doby nabylo poslední desíti
letí J agellovy vlády vlastně povahy vlády velmožů s Olesnickým v čele. 

Za těchto okolností si šlechta vynutila několik dalších významných privi
legií. R. 1422, v době tažení proti německému řádu, získala vydáním czerwiÍl
ského dekretu (23. VII.) důležité záruky, že šlechtické statky nebudou kon
fiskovány bez řádného výroku královského soudu ("nemini bona confiscabi
mus").44) Využívajíc královy snahy, aby zajistil svému synu ještě za svého 
života nástupnictví na trůně, vymohla si privilegium, vydané 4. března r. 1430 
v JedIném, podle něhož žádný šlechtic neměl býti uvězněn bez řádného před
chozího soudu (neminem captivabimus nisi iure victum). Se své strany šlechta 
sice přislíbila, že po smrti Vladislava Jagella přijme jednoho z jeho synů za 
krále, ale vyhradila si právo volby mezi nimi; při tom podmínkou nástup
nictví mělo býti potvrzení a zachovávání všech stavovských výsad. - vý
sledky sjezdu v JedIném znamenaly nové vítězství šlechty a vyššího ducho
venstva nad panovníkem; Jagello nemohl už přesně stanoviti svého nástupce. 

Neustálý vzrůst stavovských svobod a vlivu společnosti na státní osudy 
\Tyjádřilo také krakovské privilegium z r. 1433 ("de libertatibus"), vydané 

22) Krakovské korunovační privilegium z r. 1386 obsahovalo tyto podmínky, za jejichž cenu 
,Tagello získal polskou korunu: úřady a hodnosti v jednotlivých zemích budou obsazovány jen 
osobami pocházejícími z příslušné oblasti, a to podle rady místní šlechty. Nikoliv cizincům, 
nýbrž Polákům bude svěřována správa hradů. Šlechtě budou hrazeny výlohy na zahraničních 
výpravách. Od šlechty a duchovenstva nebudou vymáhány žádné daně kromě dvou grošů 
z lánu. Všechna privilegia udělená Kazimírem Vel. a Ludvíkem Anjouovcem se potvrzují. 

44) Mimo to se omezovalo královské právo ve věci ražení mincí a stanovilo se, aby moc soudní 
byla přesně oddělena od moci výkonné. 
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za války s německým řádem; podle něho soudní výroky, vydané proti šlechti
cům, měly býti vykonávány jen králem. Jiný vzrůst tvořily t. zv. statuty 
nieszawské z r. 1454, které založily šlechtický parlamentarismus v Polsku. 
Statuty ty daly šlechtě právo voliti si ve svých okrscích soudní úředníky, 
učinily obecnou hotovost závislou na souhlasu šlechtických sněmíků (na pro
vinciálních šlechtických shromážděních), které se začaly v té době vytvářeti 
místo starších schůzek úřednických. Osvobodily šlechtu od cel při převozu 
zboží vlastní výroby na nejbližší trh; osvobození toto bylo potom konstitucí 
z r. 1496 dále rozšířeno a šlechtic mohl zboží od té doby svobodně vyvážeti 
za hranice a dovážeti z ciziny. - Sněmíky, vznikající nejprve ve Velkopolsku, 
v haličské Rusi a později v Malopolsku, strhly na sebe rozhodování o obecné 
hotovosti a časem také o jiných věcech, zejména zákonodárných a daňových. 
Již v 2. polovině 15. století se v Polsku zmočňoval vlády jediný šlechtický 
stav; bez souhlasu sněmíků a valného či obecného sněmu, který se vytvořil 
r. 1493, resp. 1496, nebylo možno nic ustanoviti. R. 1496 sliboval král Jan 
Albrecht nesvolati zemské hotovosti, aniž byly napřed svolány sněmíky 
v jednotlivých oblastech. 

Král Jan Albrecht, jinak jedna z nejlepších postav na polském trůně, člověk 
značné inteligence, vypěstěné vlivem proslulého humanisty Kallimacha, i osob
nost velké energie, kterou ani choroba posledních let neoslabila, navazoval 
jako málokterý z Jagellovců přímé styky s národem, t. j. se šlechtou (nižší), 
a snažil se v jejích intencích vésti vnitřní i zahraniční politiku. Nejednou se 
odvolával v rozličných správních věcech sněmíků; svolával také t. zv. sněmíky 
generální (jeden ve Velkopolsku v Kole, druhý v Malopolsku v Korczyně), 
jichž se na rozdíl od sněmíkových schůzek neúčastnila celá šlechta, nýbrž jen 
její zástupcové (delegáti sněmíků). Posléze svolával od let 1493 a 1496 celo
státní t. zv. valný sněm, který byl vlastně spojením obou generálních sněmíkú, 
na němž se radili odděleně zástupci sněmíků (poslanci) a odděleně rada krá
lovská (senát) a v němž byli zastoupeni nejvyšší úředníci a hodnostáři světští 
i církevní. Tímto způsobem se koncem 15. stol. vytvořily dvě sněmovny čili 
jizby: poslanecká (poselská) a rada královská čili senát, jakožto zastoupení 
výhradně šlechtické. V poslanecké sněmovně chyběli zástupci měst i ducho
venstva. Vysoká hierarchie, vybíraná zpravidla z řad šlechtických, byla za
stoupena pouze v senátu. 

Na přelomu 15. a 16. stol. na krátkou dobu uchvátilo moc do svých 
rukou velmožstvo, soustředěné v radě královské čili senátu a převyšující nižší 
šlechtu vzděláním politickým i kulturním, a získalo významné mielnické pri
vilegium z 25. října r. 1501.45 ) Výhod těch však neudrželo dlouho a za vlády 

45) Podle mielnického privilegia byla královská moc opět obmezena a přecházela do rukou 
senátu. Král mohl obsazovati jen nejnižší hodnosti a i ty se souhlasem senátu. Senát měl roz
hodovati o státních záležitostech. Role krále, titulovaného v aktu "princeps" (kníže), se omezo· 
vala na předsedání senátu a na vykonávání jeho usnesenÍ. Starostové, úřadující v jednotlivých 
provinciích země, neměli podléhati pHmo starostovi, nýbrž senátorským komisím. Senát,oři 
měli býti odpovědni pouze před senátem. Králi se hrozilo, kdyby se obořil na senátora nebo se 
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Alexandra I. (1501-1506), jenž neměl valného vzdělání ani nadání a ~vou 
rozmařilostí a omezeností škodil sobě, dynastii a zemi, úplně zvítězil parla
mentarismufl a šlechtická demokracie. Již r. 1504 byla na sněmu učiněna 
usnesmú, která provedla některé změny v politických poměrech, reorganisovala 
centrální úřady a zakazovala udíleti dotace z královských statků. Radikáhú 
přesuny byly provedeny na sněmu radomském r. 1505, k němuž byli povo
láni také zástupcové měst, ale těžiti z něho měla jedině šlechta. T. zv. konsti
tuce "nihil novi", tam vydaná, položila další základy k polskému parlamen
tarismu; upravila organisaci a kompetenci valného sněmu, vzniklého už koncem 
15. stol. a ukončila proces organisace šlechtického stavu. "Poněvadž se veřejná 
práva a ustanovení týkají nikoliv jedinců, nýbrž celého národa (praví se v ra
domském usnesení), proto jsme uznali na radomském sněmu za nutné prohlá
siti, aby napříště nebylo ustanoveno námi (t. j. polskými králi) nic bez společ
ného souhlasu senátorů a poslanců, neboť by to mohlo býti ke škodě státu 
i jednotlivců a mohlo by to vésti ke změně obecného práva a veřejné svobody." 

Ustanovení to dávalo definitivní sankci polskému parlamentu, který se 
odtud skládal ze dvou komor: z poslanecké sněmovny a ze senátu, a z dosa
vadního poradního sboru králova se měnil na orgán zákonodárný. Napříště 
bylo potřebí ke každé zákonodárné činnosti, k usnášení o daních a pod., sou
hlasu tří činitelů čili "stavů" na sněmu shromážděných: krále,.senátu.a.pÚ" 
slanců.46 ) Politická převaha se přesunula téměř od počátku a zejména od doby 
Zikmunda II. Augusta v 16. stol. na stranu dolní sněmovny, ovládané (na 
rozdíl od podobných poměrů uherských, kde dolní sněmovna rovněž vycházela 
z voleb komitátních kongregací, ale zasedali v ní poslanci nižší šlechty i zá
stupci kapitul, klášterů, měst a nepřítonmých magnátů) výlučně představiteli 
drobné šlechty, volenými šlechtou na sněmících v jednotlivých vévodstvích. 
Mělo se to státi osudným zejména od dob, kdy začala klesati veřejná morálka 
a kdy šlechta začala sledovati jen své osobní cíle. Senát, v němž zasedali 
nejvyšší světští a církevní hodnostáři (státní ministři jako kancléř, podkancléř, 
maršálek, podskarbí, kol'. hejtman, zemští úředníci jako vévodové a kaste
láni,47) dále biskupové a arcibiskupové) a který měl míti podle radomské 

.~~-_.-

postavil proti usnesení senátu, vypověděním poslušnosti. - Polsko. s~ měnilo. na zák~ad~ miel
nického privilegia z útvaru monarchistického dále na út·var repubhkansko-anstokratlCky. 

46) Počet poslanců kolísal v Hi. stol. podle toho: jak se :něni~ rozsvah státu. Z ~aždého .::-évod
ství se na sněm dostavovali obyčejně dva poslancl. R. 15n2 pocet vsech poslancu byl sruzen na 
57, obvykle činil 90, r. 1568119, po lublinské unii a po spojení Polska s Litvou r. 1569 158, vedle 
dvou delegátú hl. města Krakova. Počet senátorú se rovněž měnil a r: 1569 dosahoval až výše 14? 

47) Vévodové a kasteláni byli spíše hodnostáh nežli úředníky. JeJlch funkce byla celkem mala. 
Vévoda vedl ke králi obecnou hotovost šlechty ze svého vévodství, jež se shromažďovala pod 
dozorem kastelánú; měl moc nad židy a jistá soudní práva (dozor nad zemskými soudy). Kaste
lán kromě zmíněné vojenské funkce neměl celkem žádných jin~ch. ~ovi~ostí. Vlastní .sp:áva 
i jednotlivých vévodství spočívala vždy v rukou t. zv. starostu, Jez bylí vykonavateli vsech 
nařízení králových, spravovali královské hrady a statky a měli i soudní pravomoc. Kan;léř 
i podkancléř, jejichž úřady se vyvinuly z kanclél'ského i viceka;lcléřs~ého .;ířadu krakov~ke~o~ 
byli správci král. kanceláře; podkancléř měl zastupovati kancleř·e. Uz v ln. stol. se meZl rum' 
ustálil ten rozdíl, že kancléř listiny vydávané svým jménem pečetil velkou pečetí, zatím ,co. pod
kanclél-, když zastupoval kanclél-e, činil tak pečetí menší, ač jina~ cena ,:ktú byla steJna. O~ 
15. stoL, když vyrostI význam král. kanceláře a tato vedla celou dlplomatlCkou korespondencl, 
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konstituce ve věcech zákonodárných rozhodující hlas, byl i nadále jako ně
kdejší královská rada, z níž vznikl, jen poradním sborem koruny. - O výsledku 
sněmu do jisté míry rozhodovaly už sněmíky, shromažďující se po vévodstvích 
před každým sněmem, aby se radily o královské předloze a aby daly svým 
delegátům instrukce na sněm. Často působily na změnu sněmovních usnesení 
t. zv. relační sněmíky, scházející se po skončení sněmu, buď aby přijaly či 
odmítly jeho ustanovení. - Zástupcové polských měst byli na rozdíl od po
měrů českých a uherských ze sněmu vyloučeni. Jen dva zástupcové sídelního 
a korunovačního města Krakova se směli dostavovati na sněm, a to jako 
němí účastníci bez práva hlasu. Z celého 16.-17. stol. pouze jedenkrát (1'. 1668) 
nacházíme na řádném sněmu větší počet městských delegátů (z Krakova, Vilna, 
Lvova). 

Za těchto okolností radomské ustanovení z r. 1505 utvořilo základnu pol
ských politických institucí, které se udržely až do rozdělení Polska koncem 
18. stol. V Polsku definitivně zvítězila šlechtická demokracie, v jejímž pojetí 
plnoprávným občanem a členem národa byl jedině příslušník stavu šlechtic
kého. Jedině šlechta měla rozhodovati o politickém i duchovním životě země. 
Všechna organisace státu byla zařizována na újmu jiných vrstev (nižšího 
duchovenstva, měšťanstva a chlopa) jedině podle hlediska a prospěchu šlech
tické třídy. Šlechta se nespokojila svými úspěchy politickými; hleděla ovlád
nouti také církevní a hospodářský život země. 

Duchovenstvo mělo do nedávné doby vlastně nejvíce privilegií a nejlépe 
dovedlo z nich těžit. Středověké řády mu dávaly úplnou autonomii; zajišťovaly 

kancléř se pomalu přeměnil na ministra zahraničních věcí. Sestavoval listiny adresované za' 
hraničním panovníkům; přijímal listiny od nich jakož i jejich vyslance a posly. Zároveň rozšířil 
svou pravomoc uvnitř země a stal se skutečným mínistrem vnitra. Jeho rukama musely procházet 
všechny listiny určené osobám uvnitř země; kancléř přijímal prosby, adresované králi, mluvil 
jménem krále na sněmu. Za vlády posledních dvou Jagellovcú byla jeho pravomoc již pevně 
vymezena; víc ovšem v praxi nežli v theorii. Přesného rozdílu mezi pravomocí kancléřovou 
a podkancléře jinak nebylo. Podle konstituce z r. 1507 měl býti vždy jeden z nich osobou svět. 
skou a druhý církevní. - Úřad maršálka vyrostl z malé pravomoci (m. byl původně správcem 
královy stáje), nabyl už v 15. stol. většího významu. M. se stal místrem dvorské ceremonie; 
předsedal v královské radě; dozíral nad dvorským soudnictvím. Už v 15. stol. určoval ceny za 
zboží v místech pobytu králova; v 16. stol. vykonával trestní soudnictví tam, kde král pobýval. _ 
Z počátku byl jen jeden maršálek, zvoucí se maršálkem krále či dvora (regis, curiae); tento ss 
koncern 14. stol. začal zváti maršálkem korunním,(regni) a název tento se ustálil r. 1409. Tehdy 
vznikl i zástupce jeho: maršálek nadworny (dvorní), jenž převzal část funkcí maršálka kor=ího. 
Korunní maršálek stal se v 16. stol. prvým státním mínistrem; jinak však nejvíce Dolitických 
práv i povinností měl kor. kancléř a hejtman. - Úřad hejtmana spočíval v tom, Že hejtman 
byl za královy nepřítomnosti vůdcem vojska, ať už obecné hotovosti či čet žoldnéřských. R. 1539 
byl mu přidělen hejtman polní, jenž byl zástupcem hejtmana, zvaného odtud korunním či ve
likým. - V 16. stol. vznikl úřad t. zv. nadworního hejtmana, jemuž podléhal vojenský oddíl 
při královském dvoře. - Nejvyšší úřady nebylo lze spojovati v jedné ruce. Tak starostové (s vý. 
jimkou krakovského) nemohli býti vévody a kastelány; od r. 1504 úřad kancléře nesměl býti 
spojen s dúležitějším a bohatším biskupstvím, ani s hodností kastelána či vévody. Od r. 1565 
nemohl býti vévodou a kastelánem ani maršálek a podskarbí kor=í (mínistr financí). R. 1563 
bylo opět zdůrazněno, že nelze spojovati dva úřady zemské. Úřady ty byly jinak doživotní. _ 
Výkonná moc v Polsku byla jinak v špatném stavu. Jedny úřady byly v rukou obyvatelstva, 
jiné (mínisterstva) neměly podřízených úřadů. Působnost jejich nebyla přesně vymezena; úřa
dovalo se nahodile a ke všemu se do exekutivy pletl sněm i sněmíky. 
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mu přední postavení ve státě i v radě královské a dávaly samého krále pod 
vliv duchovních. Avšak mocenské postavení, které polská církev získala za 
panování Pjastovců, bylo za vlády dynastie jagellovské postupně odbouráváno. 
Polští králové z nové dynastie strhli na sebe opět právo jmenovati cú'kevní 
hodnostáře; vylučovali nevhodné kandidáty a od r. 1461-2 jmenovali polské 
biskupy zpravidla bez dotazu papežské kurie a příslušných kapitul. Docházelo
li někdy k volbě biskupa od kapitul, bývala to jen formalita.48) Zároveň rušili 
zásadní osvobození hierarchie od daní a veřejných břemen. Už koncem 14. 
stol. byla také církevní půda zatěžována dávkou dvou grošů z lánu (poradlným), 
ač jinak polská církev jiných berní neplatila, a jen v případě, že by se šlechta 
usnesla na nových berních, dávalo duchovenstvo jistý peníz jako dobrovolný 
dar (zv. subsidium charitativum); sněm z r. 1510 stanovil, že statky odkázané 
testamentem církvi nemají býti napříště vyňaty ze závazků vojenské povin
nosti. Vysoký klel' se stavěl na stanovisko, že každý poplatek odvedený 
církví státu třeba pok'ádati za dobrovolnou pomoc (subsidium charitativum); 
ale v dobách rostoucích finančních krisí byly také církevní majetky zatěžovány 
většími břemeny. 

Pokud si církev na přelomu 15.-16. stol. udržela ještě některé výhody, 
staly se předmětem útoků se strany šlechty. Tak brzy se rozvinuly mezi šlechtou 
a církví zejména spory o církevní desátek, kterého šlechta nemínila; ódvadětí; 
poukazujíc na své finanční závazky (ostatně jen theoretické) ke státu a k pa
novníkovi. Zároveň činila pokusy, aby větší církevní hodnosti byly obsazovány 
výhradně příslušníky stavu šlechtického. V té věci navazovala ostatně na starší 
ustanovení papeže Jana XXIII. z r. 1414, podle něhož mčli míti přístup do 
kapituly hnězdenské a krakovské jen šlechtici nebo ti uchazeči, kteří se mohli 
vykázati učenými (akademickými) stupni. V tom smyslu sněmovní konstituce 
z r. 1496 připustila nejvýš pět míst pro nešlechtice v polských kapitulach, 
a to jen pro ty, kteří by byli doktory práva kanovnického, theologie, mediciny 
či magistry artium. A zákon ten byl na nátlak z Polska potvrzen papežem 
Juliem II. v bulle z r. 1505. pro kapitulu hnězdenskou a Lvem X. z r. 1515 
pro kapituly celého hnězdenského arcibiskupství. Bulla papeže Lva X. vy
cházela přání polské šlechty zejména vstříc a stanovila za podmínku přijetí 
do dómských kapitul šlechtický původ obou rodičů. Ve stejném směru se 
pohybovalo ustanovení polských sněmovních konstitucí ve věci polských kláš
terů a opatství (1'. 1538, 1539, 1550), podle nichž jen šlechtici mohli býti opaty. 

Tím polská šlechta ovládla celou polskou církev. Biskupské stolice byly 
vyhraženy jen šlechticům pocházejícím ze starých rodin. Vyšší duchovenstvo, 
které mělo vliv na církevní správu, se tvořilo jen ze šlechticů a pokud snad 
někdy tomu tak nebylo, provádělo vlivem šlechtického prostředí tutéž politiku 
jako šlechta, majíc s ní společné zájmy. Spojitost zájmů vyššího duchovenstva 
a šlechty nalezla vnější výraz také v polské sněmovní organisaci: v polském 

48) V 16. stol. kapituly nepi'istupovaly vůbec k volbám a o obsazování biskupského stolce 
rozhodovala dohoda krále s papežem, jemuž král navrhl kandidáta. 
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sněmu representace duchovenstva netvořila zvláštního těla, jako na př. v čes
kých zemích, nýbrž jen součást šlechtického senátorského útvaru. 

v J~ště hů~e dop~dlo vv s,ouboji s~ šlechtou město a stav měšťanský, tou dobou 
vetsmou nemecky~ l\~estum dosta valo se sice z počátku od polsk)Tch panovníků 
13.-14. stol. znacne podpory; tak už od krále Kazimíra, jenž udílel městům 
polským četné výsady. Byla to táž politika, jakou prováděli současně králové 
češ~~ a uhe::.ští,. s~at~ujíc~ :- :rr:-ěst~ch zdroj vydatných příjmů a spojence proti 
rytlrstvu. Kazlmlr Vel. obdarll zejména sídelní město Krakov mnohými výho
dami (1'. 1358, 1363). 

,Ciz~ kupec ~yl dOl;UCeny vykládati své zboží v ~rakově a prodávati je pouze 
mlstmm kupcum; zaroven byly stanoveny pevne cesty obchodní, od nichž se 
neby,lo možno odchýliti. Kromě Krakova, člena německého spolku hansovního. 
~ostavalo se za Kazimíra podpory také jiným malopolským městským osadám: 
Ja~o byly Nowy Sq,cz, Bochnia a Sandomierz, které těžily z obchodních styků 

S Cervenou Rusí a s Uhrami. Rychle se rozvíjel za panovníkovy pomoci na 
východě Lvov, obdařený právem magdeburským, na západě ve Velko
polsku, Poznaň a Kalisz. Tím vším si Kazimír učinil z živlu měšťanského 
který tehdy byl vesměs národnosti německé,49) důležitou oporu proti šlechtě 
a ~acházel -: němN,:yda~ný z~roj příjmů; zvláště krakovští občané zaujali 
nejedno:, r?h bankeru ~ral~;:skeho dvor~. Odměnou za to činil jim nové ústup
ky a zandll pro polske mesťanstvo zvlaštní soudní tribunál, t. j. vyšší soud 
německého práva v Krakově,50) skládající se z krakovského fojta a sedmi 

49) Mě~ta na po!~k~m území ,v 14.-}5. stol. měla ráz vesměs německý. Nejen městské osady 
v i?danskem Pom?rI; (Javko na pro Torwl, Gdansk aj.), které se stále více němčily, ale také sídel";:í 
m~st? K;akov ~ }:na mesta :nal?I?olsk~ a velkopolská. Ještě r. 1452 se usnesla kapitula pi'emyšl. 
ska, ze cIrkev,m urady l~e davatI Jen tem, kdo umějí německy. Ještě v 2. pol. 15. stol. si stěžoval 
J; Ostrorog, ze v hlavll:ch kostelích krako:s.~ých se k~z~ní konají jen po německu. Teprve na 
pr~lo:nu 15: ~ 16. a poc. 16. stol. nastalo JeJICh popolstení. Němčina ustupovala v městských 
~lllhach lat;ne a po:om polšt~ně. Německá kázání měla stále méně posluchačstva a byla přená. 
se~,:>,z velkych farmch ko~telu .do malých ~aplí. -:- Nejpozději se popolštil Krakov, kde německé 
m~stvan~tvo d;ouh?se drzelo, JSo~c neustale pos1lováno pHlivem z Němec. Poznaň byla, zdá se, 
mene ~::n~?ka ~ezh Krako,;r. Tak;, v ,~rakově byl sice v nižších vrstvách polský živel zastoupen, 
ale vyss; trIdy}eho byly neme?ke.~ l:re~ním jazykem byla n~nčina. Kromě Němců se stýkáme 
v pO,lskyc~ mestech 14. stol. 1 s Jmynn prvky. V městech Cervené Rusi žilo hojně Arménů 
ktere KaZImír :el. zahrnul v:elk~i výs~dami. Stýkáme se také s Italy, kteří drželi po celé 
14. stol. ~e svych r~k.ou spravu v~nosnych královsqch důchodů, totiž solné župy, opírající 
s~ o solr:e dolY ve yvIe~czce a ~o~~; Nacházíme tu i Cechy. Tak na př. v 1. 1405-1426 získali 
,e L;rove obc~nske pravo take 3 cest~ o?chodníci. Zejména však se tlačili do měst stále více židé, 
kter~ ~cho~ne v?~al ,~o Polska Kaz1mrr Vel. (tradice zaznamenává, že se nemanželští synové 
~az1mIro,vl zro~"h .z zldovky) a udílel jim mnohé výsady, potvrzuje často také privilegia, udělená 
J1n; o~ f1redchu?-~u. : 1. 1334 a 1364 udělil malopolským a velkopolským židům privilegium. 
?plral~Cl, se o ~rn;"I~glUm z. r. 1264, ar. 1367 je rozšířil také na židy haličské. Y privílegiích těch 
JSou zl~e pokla?an; za: majetek pat;~vníkův'voza;učuje se jim vnitr'ní samospráva i ochrana práv 
v pon;eru ke ~r~stanum. - Z po.catku se zlde v Polsku zabývali správou žup, mincoven, cel 
(~a vl~dy K~zll::ur.a Jagell~vcve b~h ce~níky pr'evahou židé), obchodem teprve později. Y 15. stol. 
zls~~h v:~lkY,vhv Ja~ na ~ude :nestske, tak v řadách šlechty. 

, ) Znz~m soudmho ~rlbur:alu v Krakově se často vysvětluje tak, jako by tím Kazimír chtěl 
p:erIzn,~u~ 1 ~tyky ~ol~kych N emců s Magde burkem, kam do té do by chodili pro soudní výroky. -
Treba ':101, ze :Caz1mlr toho cíle nedosáhl. Nebot' jak v 14., tak v 15. stol. se krakovští měšt'ané 
ob::-,a?eh, r:e::-s~ale v soudních záležitostech do Magdeburku. Podobně postupovali také poznaňští 
mest'ane Jeste r. 1517. 
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přísedících. Poslední soudní instancí pro měšťany královských měst měl tvořiti 
druhý tribunál, skládající se ze zástupců šesti měst: Krakova, Kazimierze, 
Olkusze, Wiyliczky, Bochně a N. Sz~cze. - Také doba Anjouovce Ludvika 
znamenala pro městský stav dobu zlatou; v městech byla dále spatřována 
protiváha proti stavům jiným. Polsko-německá města byla kromě malopol
ských velmožů jedinými oporami vlády anjouovské dynastie na půdě polské. 
Německo-polské měšťanstvo se chápalo transitní~o obchodu mezi evropským 
západem a východem, mezi Polskem, Uhrami a Cernomořím, a vyrůstalo na 
důležitého hospodářského činitele. 

Teprve doba jagellonská přinesla změny. Především na poli hospodářském. 
Pád rumunského Podunají a černomorských měst Kaffy a Kilie, které byly 
konečným cílem obchodníků krakovských a lvovských, do rukou Vys. Porty, 
oslabil zejména blahobyt města Lvova. Dřívější obchodní ruch na velké cestě 
černomořské poklesl a přesunul se na sever směrem do Gdanska, který od 
2. pol. 15. stol. ovládl téměř celý polský vývoz. Zakrňoval také vnitro
polský obchod a polská města (Krakova j.) měla z něho méně užitků. 
V souvislosti s tím města ztrácela i význam na poli politickém. Zatím co 
ve 14.-14. století vedla politiku dosti nezávislou, podporujíce hned české 
Přemyslovce, hned knÍŽata slezská, v 15.-16. stol., kdy rychle za sebou 
strhovala na sebe veškeren politický vliv šlechta, ztrácela svůj bý~valý vj~nam 
úplně.51 ) Města prostě nebyla s to, aby vydržela v době, kdy jediný šlechtický 
stav uchvacoval veškeru moc, souboj se šlechtou, jíž úplně podlehl také pa
novník, jejich dosavadní ochránce, pozbývající valnou část svých panovnic
kých práv. Byla slabým soupeřem a ztrácela jednu výsadu za druhou. Pozbý
vala skladové právo, když obchodní cesta vedoucí skrze Toruň k Baltickému 
moři byla prohlášena za volnou. Také celní úlevy přecházely na šlechtice, který 
podle zákonů z r. 1496 a 1507 byl osvobozen od cel a mýt, směl svobodně 
dovážeti zboží (z počátku pro své vlastní potřeby a pak vůbec) a mohl ~aciněji 
nežli měšťan kupovati cizí zboží a dráže prodávati obilí do ciziny. Slechta 
se míchala také do vlastního hospodářského oboru měst. Nemohouc zrušiti 
cechy, na nichž spočívala organisace řemesel, svěřovala zástupcům šlechty 

51) V historické literatuře se příčiny toho zjevu vysvětlují různě. Soudí se, že se tak stalo 
proto, poněvadž se měšťanstvo nestaralo o to, aby získalo práva a politický vliv podobně jako 
šlechta. Nedovedlo srůsti se zájmy země polské a zůstávalo k jejím záj)TIům lhostejné. Vzdalo
valo se spíše všelikého politického života, pokládajíc vliv ve veřejném životě spíše za břemeno 
nežli za privilegium. Střehlo spíše své materiální zájmy a privilegia hospodářské povahy. Jindy 
se zase myslí, že to nebylo možné proto, poněvadž měšťanstvo bylo vesměs národnosti německé 
a jako cizí živel stálo stranou vývoje, který ,se dál v rá~ci pol~ké společnosti. Mohl? ~áti jako,:~! 
roli teprve tehdy, kdyby se zřeklo německe národnostI. Kdyz se v 16. stol. popolstIlo, tet:d;y JlZ 
držela veškeru moc šlechta, nemínící už v ničem ani popolštěnému měšťanstvu UstOUpltl. -
Posléze se soudí. že se města ani nemohla domáhati nových práv, poněvadž na nich nespočívala 
veřejná břemena (vojenská služba, poradlné), která nesl jen šlechtic, jsa už tím předurčen, aby 
se stal privilegovaným živlem v zemi. Buď jak buď, pokud ojedinělí členové měšťanského stavu 
se stýkali s veřejnými záležitostmi, zejména hospodářské povahy, pokud za účelem zisku nava
zovali styky s král. dvorem nebo polskými hospodáři, zaujímali roli královských či státních 
bankéřů, tu zpravidla nejpozději v 2. pokolení se zříkali národnosti německé i stavu měšťan
ského a přecházeli buď do kruhu polských magnátů, buď do řad šlechty. 

104 

v jednotlivých vévodstvích i zemským úředníkům (starostům) právo stanoviti 
ceny, jež dříve příslušelo městským cechům, Tím základy polských řemesel 
byly namnoze podkopány; neboť ceny zboží určovali často podle své svévůle 
lidé, kteří neměli o jejich výrobě ani ponětí. Mimo to v době, kdy se výhradním 
pánem půdy stával šlechtic, zakazovalo se měšťanu (sněmov, usnesením z roku 
1496 a 1505) nabývati zemských statků, a zákaz ten se udržel po celá tři 
století; výjimka připuštěná ve prospěch Krakova, Lvova a Vilna neměla vý
znamu. S druhé strany (zákazy z r. 1505 a 1550) se nařizovalo, že šlechta se 
nesmí pod hrozbou ztráty šlechtictví věnovati městskému životu a zaměstnání. 
Ustanovení ta měla jen znovu prohloubiti příkop, zející už mezi šlechtou 
a měšťanstvem. - V téže době byl měšťan zbavován i možnosti dosáhnouti 
vyššího církevního důstojenství. Pokud se někteří z měšťanů stali (v 16. stol.) 
biskupy (na př. Hosius, Kromer), došlo k tomu jen díky tomu, že ve varmijské 
diecési při Baltickém moři, v níž působili, ustanovení z r. 1505 nebyla závazná. 
V době, kdy všechna ustanovení polských sněmů byla určena ku prospěchu 
jediného stavu, totiž šlechtického, kdy šlechta odmítala ze sociálních důvodů 
uznati měšťanstvo jako zvláštní stav, nemohlo město získati žádným způso
bem účast a zastoupení na sněmu, ač někteří z polských panovníků (Jan 
Albrecht, Alexander) k tomu dopomoci chtěli. Města, zničená hmotně a zba
vená účasti na veřejných věcech na přelomu 15.-16. stol., upadala a postupně 
se vylidňovala. Časem pozbyla i svého vlastního vyššího soudnictví a nad celou 
vnitřní městskou správou se rozšířila kontrola šlechtick§ch úřadů (vévodů) 
a zemských úřadů (starostů). Zůstala jen tradice a vzpomínky na někdejší 
městskou slávu a jen formy někdejších městských institucí. Ani úplné popol
štění měst v 16. stoL nepřineslo změny ve prospěch polského měšťanstva. 
Měšťanstvo se nemělo státi silným stavem a silnou součástí polského národa 
až do 19.-20. stol. 
Nejhůře se projevil politický a hospodářský převrat z konce 15. a poč. 16. 

stol. i uchvácení veškeré moci šlechtou na stavu selském. Postavení selské 
třídy se sice horšilo už v dřívějších dobách, ve stol. 13.-14., takže Kazimír 
Vel. pokládal za nutné chrániti chlopa proti přehmatům vrchnosti52) a za tím 
účelem nepochybně podporoval přenášení polských vsí na právo německé, 
aby osady získaly lepší právní a hospodářskou organisaci. Ale teprve ve stol. 
15. a poč. 16. stol. se selské poměry radikálně změnily. V době, kdy se celý 
dolní tok řeky Visly octl v rukou polských, kdy gdanským přístavem bylo 
možno vyvážeti polské zemědělské výrobky do západní Evropy, kdy rostla 
poptávka po exportu polského obilí do ciziny a kdy stoupaly ceny zeměděl
ských plodin, se začaly menšiti někdejší velké úhory, šlechta se věnovala stále 
více zemědělství i chovu dobytka a tvořila velké magnátské domény. Potře
bovala více rukou k zpracování půdy a hleděla proto připoutati sedláka, který 

62) V historické literatuře bývá Kazimír V. často zván "králem chlopů". U současníkú však 
o tom nikde nečteme. Dovídáme se naopak, že Kazimír zakazoval chlopúm opouštěti osady 
s výjimkou stanovené doby. Statut wiSlický přiznával však chlopu osobní svobodu i právo 
stěžovati si na vrchnost. Proto teprve pozdní tradice dala Kazimírovi uvedený název. 
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měl ještě svobodu pohybu a mohl měniti místo své obživy, ke vsi a k půdě; 
snažila se ho donutiti k bezplatné práci na dominikálních pozemcích. Snahám 
těm vyhověLpiotrkovský sněm z r. 1496; omezil právo sedláků svobodně se 
stěhovati a zakázal chlopům choditi na práce do jiných vsí a za hranice; určil, 
že ročně se nesmí vystěhovati ze vsi více sedláků nežli jeden a stanovil, že 
se pouze jeden z kmetských synů (pokud má bratry) může věnovati řemeslu 
nebo studiím. Předpisy ty byly zaostřeny r. 1501, 1505, 1510, 1511 a konečně 
r. 1532, kdy bylo sedlákům zakázáno stěhovati se vůbec bez povolení vrch
nosti; tím byla dekretována jejich "glebae adscriptio". Zároveň se vrchnost 
snažila, aby sedláky zbavila i jejich vlastního soudnictví a časem (r. 15iS) 
se jí to podařilo pomocí soukupu selských rychtářství; samostatné selské soud
nictví potom úplně zaniklo a místo něho se vytvořilo soudnictví patrimoniální, 
vykonávané vrchností. Rychtáři, pokud zůstali ve vesnicích jako pozůstatek 
někdejší středověké kolonisace na právu německém, stali se z někdejších samo
správných orgánů úředníky vrchnostenskými; možnost odvolati se k vyšší 
(soudní) instanci podržel si potom jen sedlák usedlý na majetcích clrkve 
a krále. - Zároveň rostla i robota. Povinnou robotu zaváděl sice už t. zv. 
mazovský statut z r. 1421; ale teprve zákony z r. 1520 a statut toruňský a byd
hoštský z t. r. ji definitivně upravily. Podle těchto statutů byl sedlák povinen 
robotovat aspoň jeden den týdně z každého lánu; kde se všakvyvinulobyĎej 
robotovati více, mělo při tom zůstati. Vskutku robotovali polští sedláci již od 
konce 15. stol. více dní v týdnu a to i na některých statcích duchovních i krá
lovských, zejména na těch, jež nebyly vysazeny na právu německém; v celku 
ovšem korunní poddaní byli na tom lépe nežli poddaní vrchností šlechtických. 

4. POMĚR Y KULTURNí (14. až 15. století) 

Kulturní styky polské s okolním světem v 14.-15. stol. byly v neustálém 
přerodu. Současné politické podmínky jejich vývoj urychlovaly a nutily pol
sImu společnost k užším vztahům s kulturním životem západní i střední Evropy. 
Příslušníci měšťanstva a šlechty odcházeli častěji na studia za hranice. Půso
bily na ně vzory francouzské a německé. Německé tím spíše, že polský živel 
se stýkal s německým bezprostředně na dlouhé hranici, táhnoucí se od 
Baltického moře až po Karpaty i uvnitř polského státu. Než české kulturní 
vlivy na Pol~ky v 14.-15. stol. byly celkem silnější, ačkoliv geografická 
hranice mezi Cechy a Poláky byla daleko menší. Praha doby Karla IV. byla 
Polákům v 14. století kulturním vzorem. Kazimír Vel. napodoboval ve své 
politické i kulturní činnosti krok za krokem činnost Karlovu; po vzoru Karlova 
Nového Města Pražského zakládal města Kazimierz u Krakova; z Prahy 
(Emaus) povolal do Polska slovanské benediktiny; z Prahy, kulturně výše 
stojící, bral podněty zákonodárné i školské. Také česká kancelář Karla IV. 
byla vzorem pro tehdejší kancelář polskou. A ve šlépějích Kazimírových po-
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stupoval také Vladislav Jagello i jeho manželka Hedvika, založivší 1'. 1397 
v Praze, kde jedna z universitních národností se zvala polskou, kolej pro 
studenty theologie z Litvy. Na pražské universitě se vzdělala koncem 14. 
a poč. 15. stol. celá generace polských hodnostářů a universitních krakovských 
profesorů. 

Vlastní vysokou školu si tvořili v Polsku (v Krakově) teprve v druhé pol. 
14. stol. (1'. 1364), kdy byl od papeže získán souhlas k jejímu založení, načež 
Kazimír Vel. vystavil zakládací listinu a zřídil při universitě II stolic (z toho 

Zakládací listina krakovské university. 
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8 práv, 2 mediciny a 1 filosofie). Cílem nové university bylo organisovati 
především studium práva, znamenitě se rozvíjející v ltalii, nikoliv theologie, 
kvetoucí v Praze a v Paříži. Nejvýznamnější fakulty středověké, t. j. theolo
gické ani zvláštní fakulty artistické čili filosofické se nové universitě nedostalo. 
Neudržela se ani dlouho. Snad právě předčasný skon Kazimírův nedovolil, 
aby se náležitě upevnila. Snad jí škodila i konkurence blízké university pražské. 
Zdá se, že ani nezahájila činnost. O třicet let později bylo třeba zakládati 
v Krakově universitu znovu. 

Když byla obnovena, resp. nově založena v červenci r. 1400, byla doplněna 
fakultou theologickou i filosofickou a organisována nikoliv podle vzoru ital
ského, nýbrž pražského (a pařížského). Její obor theologický a filosofický se 
staly základními; nová vysoká polská škola nabyla povahy instituce theolo
gicko-filosofické, na níž práva byla za,stoupena jen z části. Pražská universita 
měla vliv na její organisaci i na její počáteční život. Ze čtyřiceti doktorů 
a mistrů, které nacházíme na krakovské universitě r. 1407, pocházelo dvacet
pět z Prahy. Z českých profesorů, působících v Krakově poč. 15. stol., zasluhuji 
zmínky: někdejší rektor pražské university a autor protihusitských polemik 
Štěpán Páleč, mnich Jan Štěkna, prosluvší v Polsku jako kazatel a dvorní 
kaplan královny Hedviky, bratr Mařík Rvačka od sv. Marka, který si zjednal 
jméno, když na koncilu kostnickém vystoupil jako obránce Polska protiutl'hač- . 
nému křižáckému pamfletu Falkenberkovu, dále Petr z Brandýsa, právník 
Martin z Holešova, Jan Moravec, Petr z Olomouce. Byli to vesměs odpůrcové 
husitského učení, uprchlí z českého prostředí: náležel k nim do jisté míry také 
mnich Jeroným Pražský, dlící na polském dvoře jako zpovědník a kazatel. 
Než dostavili se také čeští husité a snad právě jejich vlivem ujímali se Husa 
na koncilu kostnickém také páni polští, takže Hus potom v rozloučení, sklá
daném takřka na kraji hrobu, odkazoval svým českým přátelům, aby "věrným 
pánóm polského královstvie děkovali a jich pilnosti vděčni byli, že oni jako 
boží stateční obránci a pomocníci pravdy postavili sú sě proti všemu sboru 
častokrát". - Nová polská vysoká škola záhy vracela dluh českým zemím 
z doby starší a v době, kdy Čechy byly zachváceny hnutím husitským, kdy 
pražská universita upadla, stala se krakovská universita místem, kde hledali 
vzdělání vedle jiných národností také Čechové;53) neboť universita krakovská 
byla v 15. stol. ještě ústavem mezinárodním, skutečným "studium generale", 
navštěvovaným v 15. stol. hojně zejména z Uher, nemajících podobné vysoké 
školy, která by se mohla měřiti s krakovskou; převážně polskou se krakovská 
universita stala teprve počátkem 16. stol. (okolo r. 1520), v době, kdy i Krakov 
pomalu ztrácel německý ráz a popolšťoval se. 

Čeští hosté, přicházející na polskou půdu v 14.-15. stol., přinášeli sebou 
také české rukopisy. Nacházíme jich hojně v polských středověkých knihov
nách, mimo jiné také t. zv. knihovně královny Hedviky, obsahující české 

53) Podle A. Karbowiaka (Studya z dziejów Univ. Jag. 1433-4 a 1509-10, Archiwum do 
dziejów osw. XII., 1910) ze 7.611 cizinců, zapsaných na krakovské universitě v 1. 1433-1510, 
připadá na Slezsko 2.487, na Moravu 413, na Čechy 294. 
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překlady z náboženské literatury. Česká literatura, o sto let starší nežli polská 
a nepoměrně bohatší, rozšířila se v Polsku a sloužila za vzor polským dílům 
po stránce formální i obsahové. Už nejstarší porské glosy projevují vliv českého 
jázyka. A ještě více dílka pozdější. Lze říci, že všechny nejstarší památky 
polského písemnictví, vzniklé v 14. 
a 15. stol., se opíraly o české lite
rární práce; rostly pod jejich vlivem 
a často byly pouhým přepisem lite
rárních děl staročeských. Tak na př. 
nejstarší žaltář staropolský, jak nám 
jej dochoval tak zv. Psalterz Flor
jaÍlski z konce 14. stol., je opisem 
některého žaltáře staročeského, nebo 
aspoň polský překladatel užíval při 
své práci české předlohy. Podobně 
podle českého vzoru byla přeložena 
okolo poloviny 15. stol. i staropolská 
bible t. ř. Bible královny Žofie nebo 
Bible šáryšsko-potocká; tato jest 
vlastně přepisem bible staročeské. 

Slabší české vlivy lze dokázati také 
v nejstarších polských kázáních (na 
př. Kazania Swi~tokrzyskie, rukopis 
z 2. pol. 14. stoL), v modlitbách i 
v nejstarší písni "Bogurodzica", v níž Sál Kazimíra Velkého na Vavelu. 

přívlastek"Bogiem slawiena" je vý-
razem církevně-slovanským, přijatým českým prostředím; celá skladba 
této písně je vlastně ohlasem duchovních písní;staročeských. A podobně 
i jiné písně staropolské projevují stopy českých předloh nebo českých 

veršů. - Čeština, která vlivem husitským se stala oficiálním jazykem ve 
slezských lmížetstvích a byla tehdy jazykem značně vyvinutým, pronikala v 15. 
a poč. 16. stol. do samého Polska. Polská královská kancelář vydávala v té 
době nejednou listiny po česku a za vlády Zikmunda 1., v 1. pol. 16. stol., se 
český jazyk stával konversačnÍ řečí lepší i učené polské společnosti; do polštiny 
vnikala další česká slova a zejména terminologie vojenská; titul hetmana ná
ležející v Polsku z počátku každému veliteli a později vrchnímu veliteli, 
koloval na polské půdě ještě v polovině 16. stol. v českém znění "hejtman". 

Čeština působila také na polský pravopis.54) Z počátku se zdálo, že sblížení 

54) Někteří polští badatelé snaží se setříti staročeský vliv na polský slovník a ukazují, že ani 
na. polský pravopis neměli Čechové vlivu; pravopisné změny připisují teprve polským knihtiska
řům z poč. 16. stol. - Nověji ukázal slavista T. Lehr-Splawiríski, že hláskoslovné vlastnosti 
četných polských slov prozrazují nesporně český původ; dokonce i v tvarosloví, skloňováni 
zájmen lze podle L.·Splawiríského zjistiti stopy starého českého vlivu. Také zpřežky polského 
písma pocházejí podle L.-Spl. z českého písma 14. stol. a polská diakritická znaménka z písma 
Husova. 
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ne-li sjednocení grafiky polské s českou, k níž Hus položil základy, se záhy 
uskuteční. K prvým pokusům o stabilisaci polského grafického systému podle 
českého Husova vzoru došlo v 1. pol. 15. stol. Husův diakritický pravopis 
se pokusil přenésti do polštiny (okolo r. 1445) Jakub Parkosz, krakovský ka
novník a také rektor university krakovské, jinak horlivý stoupenec krakov
ského biskupa Zbyhněva Olesnického. Parkosz chtěl zavésti do složitého pra
vopisu zpřežkového řád i důslednost a proto navrhoval ustáliti označování 
nosovek a dlouhých samohlásek (zdvojením písmene). Podle výsledků nověj
šího bádání Parkosz znal pravopisný traktát Husův a téměř otrocky se jím 
řídil. Avšak ke svému vzoru se nepřiznal a vědomě zahlazoval všechny stopy, 
které by mohly ukazovat na souvislost jeho práce s Husem; neboť jako kato
lický kněz a vášnivý odpůrce husitství v Polsku nechtěl čerpati poučení z díla 
kacířova. Za těch okolností zřekl se také nejcharakterističtějšího znaku Husovy 
pravopisné reformy t. j. diakritických znamének. Traktát Parkoszův zůstal 
jinak málo známý; nikdy se podle jeho pravopisného návrhu nepsalo ani ne
tisklo a byl vydán teprve v nové době S. Bandtkiem r. 1830 (Jacoby Parcossii 
de Žoravice Antiquus de orthographia polonica libellus). - Druhý polský 
pokus o nový pravopisný systém učinil právník a gramatik St. Zaborowski, 
jenž ve svém dílku "Orthographia seu modus recte scribendi et legendi poloni
cum odioma quam utilissimus" z T. 1518 zaváděl.adoporučovaLdiakritická 
znaménka tak, že označoval polské hlásky cz, sz, rz jednou tečkou (místo 
cz: é) a hlásky é, S, Z, označované čárkou, podával dvěma tečkami (místo 
é: č). Než- ani tento pravopisný návrh se neujal. Jako další reformátor 
polského pravopisu vynikl Jan Seklucyan, organisátor reformace lutherské 
v Královci; Seklucyan ke svému překladu Nového zákona z r. 1511 připojil 
pojednání "Nauka czytania i pisania jazyka polskiego", v němž spojil několik 
rozličných pravopisných a grafických zásad, zachovávaje hned některé tečky 
Zaborowského, hned naznačuje změkčení hláskou. Tímto způsobem vytiskl 
mnoho knih a podle jeho vzoru si počínali i jiní tiskaři nejstarších polských 
tisků. 

Tím se stalo, že novodobý polský pravopis se vyvinul vlastně z tiskařské 
libovůle a nikoli z vědomě provedené reformy a podle přesného plánu; smísil 
dvě zásady: modernějŠÍ diakritickou, užívající čárky nad s, c, z (s, é, z) a stře
dověkou spřežkovou, označující rozdíl ve výslovnosti písmenem z (cz, sz, rz) 
a písmeno u "i" mezi palatalisovanou souhláskou a samohláskou (sia). Jako 
jediná stopa pravopisu Husova se udrželo diakritické z (= ž české), psané 
diakriticky s tečkou, jíž původně užíval i Hus, aby ji písaři později proměnili 
v háček. Takto v podstatě zůstal polský pravopis na stanovisku, jaké bylo 
v českých zemích před reformním diakritickým pravopisem Husovým. 

Národní polská literatura 14.-15. stol. se omezovala vesměs jen na překlady. 
Originální práce (vesměs latinské) vznikly jenom na poli historickém. Události 
let 1370-84 (vládu Ludvíka Anjouovce v Polsku) popsal hnězdenský archi
diakon Janko z Ozarnkou:a (zemřel asi r. 1387), vzdělaný za hranicemi v práv
nickém oboru a od r. 1363 zastávající úřad polského podkancléře. Je to jediná 
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kronika, která se zachovala z celého 14. století. Poněvadž Janko náležel k od
půrcům Ludvíkovým, sepsal dílo polemické, namířené proti polské vládě tohoto 
Anjouovce. Z toho důvodu se jeho dílu nepřikládá větší cena a zprávy jeho 
se odmítají. Avšak třeba říci, že obsahuje přece jen také cenná svědectví histo
rická; neboť Janko mluví o událostech ve Velkopolsku, na něž se přímo díval, 
dovede podati leckterou drobnost o současných kulturních a zvykových pomě
rech, pronikati do tajů historického děje i charakterisovati jednající osoby. Lze 
říci, že se v něm přes individualistické pojetí zrcadlí polský život 14. stol. dosti 
věrně. 

Avšak první dílo velkého rozsahu i historického významu, které až do 18. stol. 
nikdo z polských historiků nepřed
stihl, napsal teprve v 2. pol. 15. století 
Jan Dlug08Z (1415-1480), krakov
ský kanovník, přívrženec, velebitel a 
dlouholetý sekretář biskupa a kardi
nála Zbyhněva Olesnického, skuteč
ného vůdce polské politiky i církev
ního polského vývoje 30.-50. let. 
15. stol.55) Překvapuje však, že ani 

55) K sepsání své kroniky přistoupil DIu
gosz na podnět svého představeného Zbyhně
va Olesnického okolo r. 1455. Připravoval se 
k němu dlouho, snaže se sebrati co nejvíce 
pramenů domácích i cizích. Pokud mu to 
dovolovala duchovní a státní služba, podni
kal cesty nejen po polské vlasti, ale také po 
cizině, v Uhrách, Italii, Prusích, Čechách. 
Právě cesty ty phspívaly hojně k rozšířei1í 
jeho politického obzoru a k prohloubení 
vzdělání, které získal pouze na školách pol- . Dům DI1J,go8Zův v Krakově. 
ských. Za svých cest navázal hojné styky 
také za hranicemi a mohl i tam získati karié-
ru. Bylo mu nabízeno na př. pražské arcibiskupství, leč D. se spokojil kanonikátem krakovským; 
na konci svého života byl jmenován arcibiskupem lvovským, ale funkce té již nezastával. - Zá
kladním jeho dílem jest "Historia polonica" (zvaná ve starších rukopisech "Annales seu cronice 
inclyti regni Poloniae"). Dříve nežli sepsal tuto kroniku, podal řadu jiných přípravných prací. 
Jako první z nich třeba uvésti "Banderia Prutenorum", jež jest popisem korouhví, dobytých 
na křižácích u Grunwaldu r. 1410 i v některých jiných bitvách a chovaných dlouho v katedrále 
krakovské. - Jinou přípravnou prací jsou katalogy krakovských biskupů a bohatý inventář 
církevních majetků krakovské diecése "Liber beneficiorum", obsahující cenný materiál pro 
poznání hospodářských dějin polských 15. stol. Posléze třeba uvésti sbírku materiálů vztahu
jících se k dějinám styků polsko-křižáckých: Lites et res gestae inter Polones ordinemque 
cruciferorum. - Pokud jde o hlavní dílo (Historii polskou), jest sepsáno podle vzoru 
Liviova ve starších částech na základě archivních pramenů a kronik okolních národů, 
v posledních dílech se opírá o úřední materiál, o vzpomínky svědků i o vlastní zkuše
nosti. Vcelku lze říci, že jest dílem, jakým se nemůže pochlubiti současné dějepisectví 
evropské. Žádný také z polských historiků až do 18. stol. se neodvážil vykonávati podobnou 
práci. Pokud činili k tomu pokusy, navazovali vesměs na dílo Dlugoszovo a kopírovali je. -
I když D. stvořil dílo velmi významné, přece není prosto tendencí. Viděti je to již v nazírání 
na poměry státu a církve, při čemž D. hájil s teokratického hlediska biskupa Olesnického pře
vahu církve nad státem. Vysvítá to také z jeho nechuti k českým husitům, které jako vášnivý 
přivrženec katolické církve nemohl míti v lásce. - Chtěje napsati dílo, které by vyhovovalo 
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tento neúnavný spisovatel nenapsal nic v jazyku polském. Ač jinak byl ná
rodně uvědomělý, nedovedl se vybaviti z oblasti církevního universalismu 
a církevní latiny. 

Jestliže ani jeden z největších duchů, jací se zrodili v polském národě v 15. 
stol., nepřispěl k rozvoji polského národního písemnictví, není divu, že polská 
středověká literatura neodpovídala nikterak tehdejšímu velkému rozsahu 
Polska a dlouho byla stále pozadu za literárním rozvojem okolních národů. 
Ani doba Kazimíra Vel. nebo Vladislava Jagella nepřinesla hojnějších plodů.56) 
Lze to vysvětliti zčásti tím, že vyšší vrstvy neměly zájmu o polské slovo. 
V městech převládal ještě živel německý a dynastie byla cizího (litevského) 
původu. Mnozí Jagellovci dleli více na Litvě nežli ve vlastním Polsku. Národní 
polské uvědomění bylo jim často věcí cizí. Převažovaly a rozhodovaly u nich 
často pouze ohledy dynastické. Šlechta pak se valně ještě nezajímala o vzdě
lání a národní kulturu. Jedinou třídou, která se mohla věnovati literárním 
zájmům a péči o polský jazyk, bylo duchovenstvo. Avšak kněžské vrstvy 
nepřály světskému písemnictví a v obavě před husitskými vlivy zavrhovaly 
všechnu literaturu psanou v národním jazyku. Pronásledovaly každou známku 
husitského hnutí v Polsku, patřily s nedůvěrou na každý polský text a,ť ná
boženského či světského obsahu, ničily překlady náboženských věcí z obavy 
před kacířstvím a tím snad nejvíce přispěly k tomu, žez dcrby, kdy na př; 
Čechové měli několik desítek biblí v českém jazyku, nezachoval se ani jediný 
exemplář evangelia v polské řeči.57 ) Zatím co v Čechách vycházely překlady 

národní hrdosti a ukázalo potomkům především činy jasné i dobré a odstrašovalo od chyb, 
přenášel často současné poměry do dřívějších, doplřlOval dosti samovolně nedostatečné starší 
zmínky o národním vývoji, nejednou si vymýšlel jednotlivosti bitev i projevy význanmých 
osobností. Nedostatky ty však neubírají v podstatě jeho dílu ceny. Bylo hojně i\teno nejen 
v Polsku, ale i za hranicemi, nebot' na styky polského národa s okolními národy kladl D. velkou 
váhu a vypravuje o nich nejednou podrobněji nežli o vnitřních poměrech polských 

56) Pozdější tradice vzpomíná, že Kazimír "zastal Polsko dřevěné a zůstavil zděné". I když ne
lze bráti tato slova bez výhrad (mnoho vykonalo tehdejší. měšt'anstvo a jiné o~obnosti), přece 
nelze popříti, že v době Kazimírově byl učiněn na poli stavitelském značný pokrok. Sice již 
v 12.-13. stol. vznikly četné památky románské a gotické architektury (kostely), z nichž se 
nám arciť mnoho nezachovalo, ale teprve v době Kazimírově vzniklo mnoho církevních i svět
ských staveb, budovaných z kamene. Třeba uvésti sídelní zámek na Vavelu. zámky v Olkuszi, 
Blldzinu, Sandomierzi, Korczyně, Wieluni, Bydgoszczi, Sieradzi, Haliči, Vladimčři, Sanoku, 
Plocku a Přemyšlu. Zároveú se města za Kazimíra obkličovala hradbami a budovala četné 
kostely. Takto se stala doba Kazimírova obdobím skutečného rozvoje gotického umění, jehož 
díla jsou ovšem v poměru k západoevropským meIL~í v rozměrech i chudší ve výpravě a ozdobě. 
Nejznamenitější polské gotické památky náležejí době Kazimírově (na pí'. katedra na Vavelu, 
dokončená r. 1364, kostel P. Marie a dominikánský v Krakově). Podle krakovských vzorů budo
vána katedra hnězdenská a poznaúská, později pí'estavěné. O ozdobu hlavního krakovského 
kostela P. Marie se zasloužil později zejména Vit Stwosz (Stoss), autor trojdílné řezby nad hlav
ním oltářem (z let 1477-89), sarkofágu Kazimíra IV., v katedře krakovské na Vavelu, ná
hrobku Zbyhněva Olesnického a j .. významných polských osobností. 

57) Z 13.-14. století zachovalo se pouze několik nepatrných veršů. Někdy do 2. pol. 14. stol. 
spadá část písně "Bogurodzica". Jedinou původní památkou 14. stol. jest sbírka kázání pol
ských (t. zv. kázání swilltokrzyska). Někdy z přelomu 14. a 15. st. pochází nejstarší dosud známý 
překlad biblických textů a žalmů, t. zv. žaltář Floriánský, jehož rukopis se zachoval v klášteře 
sv. Floriána u Lince. 15. stol. přineslo více děl v jazyku polském, ač nikoliv mnoho. Z celého 
15. stol. se zachovalo jen jediné kázání (celé polské) v rukopise polského kněze, působícího na 
Moravě, který se tam zatoulal po husitských válkách spolu s jinými svými krajany. Teprve 
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Autograf kroniky Dlug08Z0VY. 

Písma i tiskem, nevyšel 
z polských tiskáren, 
zřizovaných dočasně 

už v 2. pol. 15. stol. (na 
př. r. 1473, 1474 a 
1491) v Krakově, žád
ný polský tisk; tiská
ren se užívalo pouze 
k vydání latinských 
děl teologických nebo 
řecko-pra vosla vných 
iturgických knih. 

l když Polsko bylo 
v 14.-15. stol. dlouho 
pozadu po kulturní 
stránce za jinými ná
rody evropskými, bra
lo na sebe velké civili
sačnÍ úkoly na evrop
ském:východě, na1lů -
dě červenoruské (halič

ské), náležející přímo 
k polské,koruně, a na 
samosprávném území 
litevsko-ruském.. Obě 
oblasti měly většinou 
živel ruský (řeckopra
voslavný). Rozsáhlé 
knížetstvÍ litevské by
lo osídleno jen z malé 
části (asi z jedné de
setiny) Litevci. Litev
ského původu byla 

pouze dynastie a část bojarů, záhy se porušťujíCÍch; jazykem úřadů a vyšší 
společnosti se stala na Litvě v 15. stol. (s výjimkou Žmudi) běloruština. Za těchto 
okolností se dály od prvního spolužití Červené Rúsi a Litvy s Polskem neustále 
snahy, přizpůsobiti tyto oblasti co nejvíce polskému zázemí, posíliti tam polský 
živel i západokřesťanské řády. Upevnění kátolictví znamenalo i posílení polské 
nadvlády. Snadný byl poměrně tento úkol na území červenoruském, které bylo 
přímo spojeno s polskou korunou. Neboť okolo pol. 14. stol., kdy je oddíly 
polského krále Kazimíra obsadily, byly tam už četné osady kolonistů, přišlých 

z 15. stoL pochází prvý pokus o překlad bible do polštiny (t. zv. bible Královny Žofie, 
zachované zčásti v reformovaném kolegiu v Šaryš. Potoku). Všechny památky polské prózy 
z 15. stol. jsou téměř výhradně náboženského obsahu. 
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ze západní Evropy (z Němec). Ve Lvově byla založena ještě za vlády halič
ských Rurikovců kaple, spravovaná dominikány, kteří se usadili na haličské 
půdě spolu s cisterciáky a františkány již v 1. pol. 13. stol. Už v 30. letech 
13. stol. se stýkáme na 
rusínské zemi s římsko
katolickým biskupem Ge
rardem, opatem cister
ciáckého kláštera v Opa
tově. S oddíly Kazimíro
vými přišli na Rus noví 
kolonisté a římsko-kato
ličtí duchovní. Se souhla
sem papežské kurie bylo 
zřízeno několik nových 
latinských biskupstVí v 
sídle biskupů řeckopra

voslavných (r.1352vPře
myšlu, r. 1358 ve Vladi
měři, r. 1359 v Chelmu). 
Snahou polského dvora 
bylo podříditi nová bis
kupství arcibiskupství 
hnězdenskému; když se 
to nepodařilo, bylo arci
biskupství zřízeno v Hali
či (r. 1375). Odtud bylo 
později (r. 1412) přenese
no do Lvova. Tímto způ
sobem vznikla v haličské 
Rusi poměrně hustá síť 

katolických středisek, 

které tam měly usnadniti Počátek bible královny Žofie. 
pronikání polského živlu 
a západoevropských zřízení. Kazimír sice na sklonku svého života začal vě
novati jistou péči také pravoslavné církvi a obrátil se k cařihradskému 

patriarchovi s prosbou o obnovení haličské řeckopravoslavné metropole, zru
šené r. 1347; ale péče o náboženské potřeby pravoslavných se pojila především 
se zřeteli a cíli politickými. Šlo o to, aby zřízením zvláštní haličské metropole 
byli haličští pravoslavnÍ odtrženi od závislosti na metropolitovi kyjevském, 
který od r. 1308 sídlil v Moskvě. Cestu naznačenou Kazimírem v poměru 
k pravoslavné církvi nastoupili potom i Jagellovci, usilující udržeti na úkor 
Moskvy prvenství a moc v západoruských zemích (Litvě a Haliči). 

Podobný asimilační vývoj vidíme také na Litvě, ačkoliv Litva byla státem 
zvláštním a bděla nad zachováním své samosprávy. Litevské poměry se stále 
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více rozvíjely podle vzorů polských a přibližovaly se jim. Přispěl k tomu už 
Vladislav Jagello, který se po přijetí křtu snažil získati víře římské také své 
litevské krajany a přispíva.l k rozšíření polských řádů a zvyků ve své litevské 
vlasti: osobně se na př. účastnil misionářské práce, přeložil sám na litevský 
jazyk modlitbu a výklady apoštolské a dal základy k litevské církevní 
organisaci založením biskupství vilenského (r. 1387), jehož prvým biskupem 
byl jmenován polský františkán Ondřej z rodu Jastrzc<bců. Litva, která ne
mohla býti přinucena ke křesťanství ani krvavými nájezdy křižáků německých, 
se tak mírným způsobem měnila v zemi křesťanskou. Tím, že nová litevská 
církev byla podrobena dozoru hnězdenského arcibiskupství, se umožňovalo 
další pronikání kulturních vlivů západoevropských polským prostřednictvím' 
na litevskou půdu. V souvislosti s tím získávala litevská církev stejné výsady, 
jaké měla církev polská. Zároveň také litevští bojaři katolické (nikoliv pravo
slavné) víry získali (r. 1387) v památném privilegiu vilenském táž práva 
stavovská, jakých požívala šlechta polská. Zásada rovnoprávnosti katolické 
šlechty litevské se stala potom novým prostředkem k pronikání jiných pol
ských vlivů na Litvě. - Vyrovnání státoprávní mělo míti v zápětí i vyrovnání 
kulturní. Polské zvyky a mravy se začaly šířiti na dvorech litevských bojarů; 
nastávalo popolšťování, jehož hlavní vývoj spadá až do 16. stol. 

Nezapomínalo se ani na většinu obyvatelstva litevskéhovelkoknížetství, 
totiž na pravoslavný živel ruský, v jehož prostředí ležela také kolébka ruského 
pravoslavi, totiž Kyjev. Dvakráte v L poL 15. stol. se dály pokusy odpoutati 
litevské řeckopravoslavné od styků s Moskvou za pomoci náboženské unie 
s církví římskou: na koncilu kostnickém a florentském. Církevní unie měla 
doplniti unii politickou z r. 1387 a rozšířiti otázku západoruskou. 
Právě Jagello a velkokníže Vitold dali podnět k vyslání řecko-východních 

biskupů pod vedením kyjevského metropolity Camblaka na církevní koncil 
do Kostnice s žádosti, aby byla provedena církevní unie mezi litevsko-ruskými 
pravoslavnými a světem katolickým na obecném koncilu. Leč snahy Jagellovy 
a Vitoldovy nebyly v Kostnici korunovány úspěchem. Kromě formálního slibu, 
že koncil bude věnovati svou pozornost církevní unii, nezískalo se nic jiného. 
A brzká smrt metropolity Camblaka, unii nakloněného, odsunula církevní 
unii na Litvě na delší dobu. Neboť florentská unie, od níž se očekával obrat, 
nepřinesla na území litevsko-ruském opět žádné změny. Litevsko-ruské pravo
slavné obyvatelstvo se stavělo proti unionistickým snahám a nacházelo pod
poru u moskevského knížete, který se stal ochráncem řecko-slovanského pravo
slaví. 
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III. 

OBDOBÍ ŠLECHTICKÉ DEMOKRACIE 
(poč. 16. - 2. pol. 18. stol.) 

A) "ZLATÝ VEK" POLSKÝCH DEJIN. 

1. CHARAKTERISTIKA NOVÉHO OBDOBÍ. 
Vltěz8tví s'1echtické nadvlády. - Nedostatek protiváhy šlechtického živlu. - Osobnost Zikmun. 
da 1., Zikmunda II. Augusta, Jindřicha Valois, Štěpána Bathoryho, Zikmunda III. - Po. 
staveni dudwvenstva a měšťanstva. - Povaha šlechtickgch vgsad. 

2. STÁTNÍ FORMA. POKUSY O VNITŘNÍ REFORMY. 
Upevněni státní jednoty. - Lublinská unie s Litvou a její význam. - Unie západních Pru8 
s Polskem. - Snahy o reformy vojenského a finančního zřízení. - Kvartové vojsko. - Vojenské 
a soudní reformy Stěpána Bathoryho. 

3. REFORMACE A PROTIREFORMACE V POLSKÝCH ZEMÍCH. 
První stopy reformace v Polsku. - Překážky jí kladené králem Zikmundem 1. - Vlivy studií 
v cizině a sekularisace pruského knížetství na její vývoj v Polsku. - Její vzrůst na sklonku vlády 
Zikmunda 1. a zejména za vlády Zikmunda II. Augusta. - Úsilí o polskou národní cirkev 
a jeho nezdar. - Snahy polskgch protestanjů o získání náboženské svobody. - Složení polského 
nekatolického tábora: protestanté, kalvíni, Ceští bratři a ariáni. - Hlavní síla polskgch nekato
líků. - Přičiny jejich úpadku. -Počátky katolické restaurace. - Jeji vůdce Stan. Hosius. _ 
Úloha jesuitů při rekatolisaci Polska. - V gznam P. Skargy a liných jesuitskgch vůdců. - Úloha 
světského duchovenstva.' - Obrácení protestantských vůdců. - Oslabení nekatolické strany. 

4. PROBLÉMY ZAHRANIČNÍ POLITIKY. 

Hlavní úkoly polské zahraniční politiky v 16. stol. - Otázka pruská. - Revisionistické pokusy 
pruských velmistrů. - Vliv reformace na dočasné ukončení polsko.pruskgch sporů. - Smír 
r. 1525 a sekularisace vgchodních Prus. - Rozšíření dědického práva v knížecíchPrusích r.1562 
až 1563 a spojení Braniborska a východních Pru8 v jedněch rukou. - Reakce v královskgch 
čili polských Prusích a soustavné osvobozovací snahy gdanské oblasti z polské nadvlády. _ 
Otázka středoevropská. - Ústup polské politiky pl~ed Habsburky ve střední Evropě. - Po. 
měr p08ledních Jagellovců k Habsburkům. - Dohody r. 1515. - Trpné chování polské politiky 
ve střední Evropě r. 1526. - Spolek polsko.habsburský za vlády Zikmunda II. r. 1549. - Úsilí 
Habsburků o získání polské koruny v 2. pol. 16. stol. - Rozbroje polsko.habsburské na sklonku 
16. stol. - Smír a 8polek r. 1613. - Spolupráce proti českému povstání r. 1618·20. - Poměr 
Polska k jihovýchodní Evropě. - Snaha udržeti mír s Tureckem za Jagellovců. - Nechuť Polska 
k protiturecké lize. - Zhoršení styků polsko. tureckých v 2. desítiletí 17. stol. - Zánik polskgch 
politických vlivů v rumunském Podunafí. - Poměr k Moskvě. Příčina sporů polsko.litevsko. 
ruských. - Počátlcy polsko. moskevských zápasů v 16. stol. - Jejich průběh za vlády Štěpána 
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Bathoryho. - Vliv protireformace na polsko-j'uské vztahy za vládl! Zikl1,~u;ut,: III. - Útočný 
ráz polské politiky vůči Moskvě na přelomu 16. a 17. stol. - Presouvam prevahy na stranu 

j}Ioskvy. 

5. KULTURNÍ vÝVOJ V 16. VĚKU. 
Polský literární ruch v Polsku před rozšířením reformace._- I:at~nský ráz p'0l~kého r:.ísel1~nictví 
do 40. let 16. stol. a ?"eho příčiny. - Práce historické. - Ceske vlwy '/-' polske l~teratuT6 a Jazyce. 
_ Polská literatura' za reformace a protireformace. - Protestanté tvůrci v polském národním 
písemnictví. - Význam Královce v polské nábož~nské litemtu~e. -: ~rv~í pols~é n~bože~ské 
tisky. -- Světské písemnictví: M. Rej, Modrzews~~, ~j'~e~howsk1, Go:m~k1." lJ!.artm B~els~~. ,
Pronikání polštiny do veřejného života. - Popolsťovam skoly. - I:~ter,:rnt c~nnost .katol~ckeh~ 
tábom. _ J. Kochanowski. - P. Skarga. - Dějepi~e~tv~: Kromer, B:els~1, s.trYJ kows.k~, Paprock1" 
Orzelski. He·idenstein. - Katolické školství. Vysoke skoly v Krakove, V'/.lne a Zamosct. - Polske 
kulturni vlivy ve východní Evropě. - Národnostní povaha polsko-litevskél~o .8:átu., - P?kusJj 
o asimilaci nepolského živlu. - P1'onikání polského jazyka na východě. - U stl~ o c~rkevm untt 
polsko-litevských pmvoslavných. - Jeho význam a výsledky. . 

B) NA CESTĚ K NÁRODNÍMU A STÁTNÍMU ÚPADKU 

A ROZDĚLENÍ. 

1. VZRŮST POLITICKÉHO, SOCIÁLNÍHO A MATERIÁLNÍHO ÚPADKU 

V 17.-18. STOL. 

Pesimistické hlasy zahmničních pozorovatelů o Pols~u. - V:,/'ůst politi(;k~ a~archie v sněn:ovn;ím 
jednání. - Osobnosti jednotlivých panovníMt: Vlad~slava I]i : : Jana Kazumra, J o;n~ f!0b~e~k~ho, 
A ugusta II., Augusta I II., Stanislava Poniatowsleého. - J eJwh.nescho.p~ost zabm~~t~ vmtrm~u 
úpadku. - Upadání vrstvy měšťanské a selské. - Pokles vzdelanost~, Jalovost l~temtury, vedy 
i katolické víry. - Vznlst náboženské nesn~šenliv~sti. --:- I!rosby .p,0lských ne~atolíků o pomoc 
u sousedních států. - První zákroky pruskeho krale Fndncha V1lema a ruskeho cara Petra I. 
v jejich prospěch. - Rozkolnická otázka na sněmu r. 1767. 

2. NEZDARY V MEZINÁRODNÍ POLITICE. 
Úpadek polského mezinárodního v.'Íznamu. - Otázka baltická., - Po~át~y spor:!. ~~ Švé~8kem. 

_ Jejich vývoj za vlády Zikmunda III. v 1. 'ť0l. J7; s:ol. - ;;:tmta b~ltwke~~,o POb1'~Z~, r. 1629.:
_ Protišvédské akce Vladislava IV. - Vpady Svedu, sedm~hrad8keho kmzete Rakoczyho a ko
zálet!. na polské úzeJn'& a jej'/:ch v.l}sledky. - Nové ob~~b~.?,olsko-~védsk!1~h vále~. poč; 18. vstol. 
a jeho výsledky. - Stylcy polsko-turecké. Výsl~d1cy drweJ8: pols~~ ~asw~!y 1~a J1hovy,chode. ~
Ztráty vlivů v Podunají, turecká vláda na Podolt a na polsTee UkraJ~ne. - Zmeny za ~lady J. :~o
bieského. - Získání Podolí a Ukrajiny i jeho cena. - Problém východní. - Ztraty v bOl~cl: 
s Moskvou v 1. pol. 17. stol. - Vzrůst sporů polsko-moskevských a kozácká otázka. - OdbOj 
B. Chmelnyc' kého. - Jeho počáteční povaha, změna hnutí sociální~o, ~a. !mu~í světa pr.avoslav. 
ného a ukrajinského. - Sblížení Chmelnyc'kého s Moskv~u, a spolecne)eJ~:h U!O~y p~~t~ '[JOlsko
litevskému státu. -Přerušeni b01'ů po smrt·i B. Chmelnyc keho. - Docasne opetne sbl1zem s Pol
skem - Smlouva hadziacká a j~jí význam. Mír andrušovský z r. 1667 a rozříznntí Ukrajiny 
na Úst moskevskou a polskou. -- Z;něna úlohy Polska a Nloskvy ve východní Evropě. - Nad
vláda moskevského cara nad Polskem. 

3. POKUSY O REFOR~1Y A PÁD, 
Hlasy jedinců o nutnosti reforem. - Projevy Konarského. - Sněmovní usnesení z r. 176: a zma
ření reformních plánů. - Barská konference a její pova~a. - Prv(~ělení pols~o-l~.e~s~éhvo 
státu a jeho ohlas v mezinárodním světě. - Nový r~fo~mn,t ruch. - ,C~nnos,t }Jelkeho c~l~ c,ty:
letého sněmu. - Ústava .J. května r. 1791. - Druhe delcm. - Povstam Kosc~uszkovo a zamk 
státu. 
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A) "Z LAT Ý V Ě K" POL S K ÝC H DĚJ I N. 

I. CHARAKTERISTIKA NOVÉHO OBDOBÍ. 

16. a poč. 17. stol. polských dějin bývá často nazýván "věkem zlatým" 
a nejslavnější dobou polské minulosti. Třeba říci, že právem pouze do jisté míry. 
Polsko činilo sice navenok dojem mocného a silného státu velkého evropského 
významu. 1 ) Sklízelo četné vojenské úspěchy ve válkách o Livonsko a Malou 
Rus. Politická síla působila na způsob národního myšlení, budila a upevňovala 
národní uvědomění a vlastenectví. Po stránce kulturní zdál se 16. věk nej
slavnějším obdobím polské civilisace. Neobyčejně vzrůstala kulturní a inte
lektuální úroveň ve všech odvětvích života. Na dějinném jevišti se objevilo 
několik významných osobností (Szydlowiecki, Tarnowski, Zamojski), které se 
vyznamenaly na poli vojenském, diplomatickém i politickém. - Třeba říci 

však, že nechybělo ani stinných stránek. Nebyly vyřešeny ani nejožehavější 
zahraničně-politické problémy; a právě v 16. stol. vznikalo a udržovalo se 
mnoho vad v polském vnitřním zřízení, ve financích i soudnictví. Velkým 
nedostatkem bylo, že se 16. věk stal "zlatým" především pro jeden stav na 
újmu tříd jiných, totiž pro polskou šlechtu. Polská šlechta nabyla sice převahy 
nad jinými polskými vrstvamijiŽv 14.-15. století, kdy za neustálého smlou
vání s dynastií uherskou a litevskou nabyla základny své moci; ale vnitro
politickou situaci v Polsku ovládla úplně a trvale teprve v 16. věku, zejména 
po vymření Jagellovců r. 1572. Tehdy vyzrála politicky i dostalo se jí pevných 
politických programů a plánů. Šlechtická třída rozšiřovala za posledních dvou 
Jagellovců svou zákonodárnou moc a po jejich vyhasnutí strhovala na sebe 
stále větší politický vliv; trvale svázala a omezila královskou moc, která 
tolikrát už vedla s ní vítězně boj o práva a privilegia a úplně podkopala význam 
a postavení tříd jiných. Chtěla vykonávati všechna politická práva, kterých 
si dobyla bez ohledu na ostatní obyvatelstvo země od dřívějších panovníků 
a starala se, aby práva ta byla co nejpřesněji zachovávána, byť na újmu 
vrstev jiných i na úkor nejvyšší moci státu; vše se mělo díti ve prospěch 
jediné třídy šlechtické. Až do 16. stol. byl to celkem pouhý dav, který se dával 
zastupovati některými členy magnátských rodin. Od poč. 16. stol. se objevili 
první skuteční šlechtičtí vůdcové. T. zv. kohoutí válka r. 1537 vynesla na 
povrch celý zástup školených "šlechtických tribunů", chtivých moci i vlivu; 
a ještě víc se jich vyskytlo za častých změn na polském trůně po vymření 
Jagellovců (1'. 1572). 

Ve státě nebylo vlastně síly, která by mohla býti šlechtě protiváhou. Téměř 
polovina zlatého věku byla vyplněna 42letou vládou Zikmunda 1. (1506 až 
1548). Často už proto, že jeho vláda trvala přes čtyřicet let, bývá Zikmund 1. 
pokládán za osobnost mimořádnou. Není pochyby, že panovník ten působil 

') Po politickém spojení s Litvou r, 1569 mělo .asi 990.000 km2 a asi 6 milionů obyvatel. 
Rozsahem bylo v Evropě na 2. místě (po Moskevské Rusi), zalidněním na 6. 
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již svou vysokou, stejnoměrnou postavou, výrazným a inteligentním obliče
jem, jímž se ostře odlišoval od svého předchůdce Alexandra, osobnosti stlačené 
postavy, z níž vynikaly jen silná ramena, a J níž byl jinak malý rozum i slabý 
duch bez větší energie a silnější vůle. - Rízení státních věcí přejímal Zik
mund 1. po dvou svých bratřích v čtyřicátém roku svého dlouhého života. 
Měl již za sebou hojné životní a politické zkušenosti. V mládí svém pobýval 
na budínském dvoře a na přelomu 15.-16. stol. spravoval se svolením svého 
bratra, českého krále Vladislava, zemi hlohovskou (od r. 1499) a opavskou 
(od r. 1501). Ač vstupoval na polský trůn za podpory česko-uherského Jagel
lovce, přece narazil hned v počátcích na neobyčejné obtíže; již jeho volba za 
krále polského nebyla tak hladká a normální, jak se dříve soudilo. Nepřála 
mu zejména skupina malopolských magnátů, nechtějící uznati jeho dědičná 
práva; a nakonec jej volila jen proto, že by Litva, v níž dynastie Jagellovců 
byla dědičnou, mohla přerušiti svou unii s Polskem, kdyby byla zvolena za 
krále jiná osoba nežli litevský velkokníže, jímž Zikmund 1. byl před svou 
polskou volbou. - Pokud jde o celkový ráz Zikmundovy polské vlády, třeba 
říci, že se mnohé vládní práce neprávem spojují s osobními schopnostmi Zik
mundovými; vždyť časem se stal panovníkem spíše váhavým a málo odvážným 
i konservativcem, majícím nechuť ke všem energičtějším akcím, člověkem za
uj atÝlIlproti novotálIlj~PKQtLl:'l4l>Q~~1}f3M~r~fQrJllaci. Mnohé cenné. výsledky 
jeho vlády třeba přičísti především silné vnitřní straně, usilující o vnitřní 
reformy státu jakož i několika významným politikům, kteří tehdy vedli státní 
záležitosti, jako byl na př. arcibiskup Jan Laski (zemř. r. 1531), kancléř Kryštof 
Szydlowiecki (zemř. r. 1532), podkancléř biskup Tomicki (zemř. r. 1535) a hejt
man St. Tarnowski. Jan Laski vynikl ještě za vlády Alexandra jako autor 
sbírky polských zákonů, vydané v Krakově r. 1506 (Commune in cly ti Poloniae 
regni privilegium), užívané v Polsku dlouho ve formě zákoníka; za Zikmunda 1. 
byl velmi platným pomocníkem při vojenských, finančních i reformních pIá
nech v 1. 1510-14; prosluI později svými (arciť neprovedenými) návrhy, 
které mohly radikálně změniti mezinárodlú postavení Polska, totiž, aby hod
nost velmistra německého řádu byla přenesena na polského krále, nebo aby 
německý řád byl převeden se souhlasem papeže do Italie. - Kr. Szydlowiecki 
provázel Zikmunda 1. na životní cestě už od chvíle, kdy byl vévodou hlohovským, 
a v jeho službách dospěl postupně ke všem světským úřadům, jež byly v Pol
sku světskému muži přístupné, a to až k nejvyššímu úřadu, totiž ke kastelánstvÍ 
krakovskému. Mimo to spojil ve své ruce úřady jinak podle ustanovení pol
ských zákonů neslučitelné, stávaje se krakovským vévodou i zároveň kra
kovským kastelánem a od r. 1515 i polským kancléřem, t. j. ministrem vnitra 
a zahraničních věcí. V té hodnosti potom řídil za nepřítomnosti krále sněmovní 
jednání a sídlil v Krakově (za častého pobytu králova na Litvě) jako místo
držícÍ. Vedl fakticky sám polskou zahraniční politiku, uměje si zchytralým, 
uhlazeným i obratným způsobem získávati všude přátele a spojence, oslňuje 
rozsáhlou osobní korespondencí se všemi panovníky současné Evropy, velkými 
soudobými učenci i všestrannou znalostí věcí, lidí i poměrů ve všech koutech 
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Evropy. - St. Tomicki stál svou nenáročnou povahou, duševními schopnost
mi, humanistick:fTm vzděláním i řečnickým nadáním značně výše nežli Szy
dlowiecki; ale nemaje jeho úlisnosti, ješitnosti i ctižádostivosti nedovedl vy
niknouti stejným způsobem, ač se dopracoval celkem z malých začátků k vy
sokému hodnostáři církevnímu i váženému poradci krále, jemuž byl vskutku 
cennou oporou, ať už v otázkách vnitřně politických či náboženských.2) Jeho 
nechuti k reformaci třeba zčásti přičísti i negativní postoj Zikmundův k refor
mačnímu učenÍ. - V posledních letech Zikmundova panování, kdy král volil 
žíti v pokoji, kdy hledal klid a mír i ve stycích se sousedy, vedl jen vlažný 
zápas o vnitřní reformy v Polsku a zajímal se vlivem italského dvorského 
prostředí ne tolik o polskou literaturu, za jeho doby právě klíčící, jako spíše 
víc o krásné umění a architekturu, strhla na sebe politický vliv v zemi královna 
Bona Sforza, kněžna italského původu, inteligencí i čilostí Zikmunda značně 
převyšující; zjednávajíc polskému dvoru poloitalský ráz, ovládla Bona Sforza 
místo zpohodlnělého a málo ctižádostivého muže úplně otěže vlády, dvorský 
život i výchovu jediného syna. 
Poměrně snazší začátky měl nástupce Zikmunda 1., poslední Jagellovec 

Zikmund II. August (1548-1572), který byl zvolen za krále přičiněním své 
matky Bony Sforzy, v Polsku jinak neoblíbené, ještě jako dítě (1'. 1530) ve věku 
teprve desíti let, již za života svého otce. Byl to však výjimečný případ a jeho 
otec byl nucen potvrditi, že se tak stalo proti zemským zvykům; volba ta 
neměla býti nikdy vzorem a o trůně měl rozhodovati vždy jedině volební sněm 
teprve po jeho uprázdnění. - Povaha Zikmunda II., který byl více Italem 
nežli Polákem, bývá oceňována ještě různěji nežli Zikmunda I. Často, zejména 
současníky, byl idealisován jako "člověk arcidobrý, moudrý a velmi lidský"; 
jindy se zase stýkáme s ostrou nechutí k němu. Dnes převládá názor, že byl 
k vládě špatně připraven, že se mu dostalo výchovy nevhodné, nesystematické 
i vzdělání malého; nebyl ovšem bez zručnosti a diplomatického školení, 
ovlivňovaného italskou tradicí své matky Bony Sforzy, vcelku dobře mluvil 
polsky, italsky a mohl se dorozuměti také německy a latinsky. Lze říci, že 
nepůsobil příznivě svým zevnějškem; jsa osobností střední postavy, slabého 
a hubeného vzhledu odpuzoval nedostatkem větší energie, trpělivosti i příliš
ným návykem odsouvat řešení státních věcí, takže právem byl zván králem
zítřkem a kunktátorem. V pozdějším jeho životě mělo nepříznivou roli vědomí, 
že je posledním členem jagellovské dynastie. Neblaze působil také nedostatek 
rodinného štěstí, jež Zikmund II. marně hledal v trojím manželstvÍ. Jako 
člověk uvnitř rozervaný, kolísavých zásad, nemužné, nevojenské, citlivé po
vahy, nevytvořil kolem sebe silné dvorské strany a pevného kádru spolupra
covníků. V starších letech stával se spíš zamlklým samotářem, nedůvěřivým 
k svému okolí a k tajnostem své politiky připouštěl pouze jedince, jejichž 
vlivům potom úplně podléhal. Takový poměr jej spojil na př. s velmožským 

2) Zmínky zasluhuje, že biskup Tomicki byl také velkým příznivcem krakovského kanovníka 
Stan. Górského (zeml'el r. 1572), jenž jeho pomocí jako sekretář královny Bony sebral velmi 
cennou sbírku pramenů k polským dějinám 16. stol. zv. "Acta Tomiciana". 
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li~~v:ským r?de:n y~adzi,:il1ů: zvláště s Mikulášem Černým, který se stal oporou 
prly]eho vladm cmnostl! ~lkmund II. posl~ze se oženil s jejich příbuznou, 
~neznou Barbarou RadzlwlHownou. Tento snatek jeho a morální panovníkův 
upadek v posledních letech života kompromitoval důstojenství trůnu i mo
l:archii a poskytl příležitost k nespokojenosti v prostředí polské šlechty i ke škod
!rvým nepokojům, za nichž se ozývaly ve Velkopolsku i na Litvě dokonce 
hl~sy, a?y byl na polský trůn povolán arcikníže Maxmilián. Teprve na sklonku 
vlad:r ~lkmundovy došlo k ~očasné spolupráci mezi králem a šlechtou, jíž byla 
um~znena t. zv. exekuce kralovských statků, zřízení kvartového vojska a unie 
s LItvou a Prusy; ale důvěry u šlechty si tento panovník ani tehdy nezískal 
a. zkla~al také v naději, kterou v něj kladla strana reforma,ce. Není proto 
dIVU, ze mnoho současníků čekalo, až jeho slabý, hýřením i podaO'rou podlo
mený ~ yčast~ churavějící ži;o~ doh?ří.o lV:ěkký a, zženštilý král umh:'al (1'. 1572) 
bez vdecnostl, bez pochopem, lasky 1 duvery v narodě, zmarniv poslední příleži
tost k up:vně~í ~rálo;ské n~oc~ a nevypl~iv úkolu, jenž mu připadl, když seděl 
n.a polskem trune. Stale kohsa]e a nemale vytrvalosti nehodil se k tomu aby 
Sl získal lásku i náklonnost a aby překlenul propast mezi trůnem a náro'dem. 
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Když Zikmundem II. Augustem vymřel rod litevských Jagellovců, poměry 
se jen zhoršily. Stát polský se ocítal v hospodářskémneladu a v nebezpečné 
mezinárodní situaci. Byl zatížený po posledním Jagellovci velikými dluhy; 
neměl takřka žádných finančních a vojenských sil a byl sousedy ohrožován 
takřka se všech stran. Bylo třeba stát budovati na nových základech a v novém 
mezinárodním spojení. Poláci měli sice možnost voliti mezi četnými kandidáty 
trůnu, kteří se jim o závod nabízeli, slibujíce obrodu jejich země uvnitř i na
venek; ale nakonec volili francouzského prince Jindřicha Valois jedině proto, 
že jeho vyj ednavatel , biskup MontIuc, diplomat neobyčejně dovedný, 
nešetřil lichocení, slibů ani úplat, aby strhl hlasy polské pro svého pána. -
Jindřich Valois, bratr francouzského krále Karla IX., bylvšak osobností, která 
se nehodila do polských poměrů. Ježto vyrostl v prostředí francouzského 
absolutismu, nemohl rozuměti polské šlechtické republice a neměl ani síly ji 
reformovati. Jako člověk malého nadání a nízkých sklonů, nehodlal se ani 
věnovati vládním záležitostem své nové vlasti; trávil čas svého krátkého po
bytu v Polsku jen v zábavách, rozptylujících hrách a tancích. Brzy se rozevřela 
meú ním a polským prostředím hluboká propast; velmoži jej počali nenáviděti, 
korunní úředlúci se stavěli do oposice a protestovali, když Jindřich důvěřoval 
více Francouzům nežli polským lidem a řídil se jejich radami. Nepokoj se šířil 
také mezi nekatolíky, kteří se obávali pronásledování se strany přísně katolic
kého prince. Za těchto okolností si Jindřich Valois nevěděl rady; vzdaloval se 
od státních záležitostí, vyhýbaje se, sám 23letý, 5Ileté panně Anně Jagellovně, 
kterou si podle přání polské šlechty měl vzíti za manželku. Posléze jej vysvo
bodila smrt jeho bezdětného bratra, francouzského krále Karla IX.; po mě
síčním pobytu v Polsku potají utekl (18. VI. r. 1574) do Francie, aby tam 
převzal osiřelé dědictví. 

Tím nastalo v Polsku opět nebezpečné bezkráloví, které dalo šlechtě možnost 
k nové velké účasti ve státních věcech. Jistou úlevu do neklidného ovzduší 
vnitřních zápasů měl přinésti teprve sedmihradský kníže Štěpán Bathory, 
zvolený za polského krále z podnětu i protekcí Vys. Porty částí polské šlechty 
r. 1575 a zvítězivší v soutěži o polský trůn nad Habsburky. - Panovník 
tento bývá často prohlašován za nejslavnějšího a nejzdatnějšího polského 
krále. Nejednou již proto, že se zabýval dalekosáhlými plány na poli politickém 
i kulturním, že získal četná vítězství ve válkách s pravoslavnou Moskvou, že se 
snažil ovládnouti moskevskou Rus i Uhry a že se zabýval také myšlenkou 
vypuditi Turky z Evropy. Současníky přitahovala jeho vojenská povaha, že
noucí jej za stále novými cíli. Poutala jeho prostota a náboženská snášenlivost; 
ač sám byl katolík, přece pokládal za nemožné, aby protestantství v Polsku bylo 
potlačováno; ač podporoval jinak za pomoci jesuitů a jejich kolejí katolickou 
renesanci v Polsku, přece pokládal náboženskou snášenlivost za základ veřej
ného pořádlm. - Jest jisté, že byl osobností v mnohé věci významnou. Jeho 
činy na válečném poli vrátily Polsku válečnou slávu; odsunuly politické plány 
Moskvy na dlouhá léta a odtiskly ji od Baltického moře. Ale jinak jeho daleko
sáhlé snahy končily vesměs nezdarem, a žá,dný z jeho plánů nebyl úplně 
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:proveden; v tom spočíval také díl jeho životních neúspěchů. Nedovedl ani 
ovládnouti vnitropolitické pole.3 ) Obkličuje se rád Maďary, nenaučil se nikdy 
polskému jazyku; nesrostl úplně s Poláky, spatřuje v Polsku jen prostředek 
k dosažení osobních zájmů. Z počátku své vlády činil sice dojem, že má po
rozumění pro politické snahy polské šlechty. Ukazovalo na to také uhersko
sedmihradské prostředí, z něhož vyšel, s nímž i jako polský král, podržuje 
titul sedmihradského knížete, zachovával povždy úzké styky, a které se dosti 
podobalo prostředí polskému. Později však projevoval tendence stále více abso
lutistické a diktátorské chtěje býti "králem skutečným a nikoliv jen malo
vaným" a rozcházel se stále zřejměji se svým polským okolím. Nedovedl však 
zlomiti moc polské šlechty a spíše jen vyvolával období vnitřních válek a třenic 
na sněmích. Nebylo ani šťastným řešením, když svěřoval správu vnitřní 
i zahraniční politiky jen jedinému pomocníku, zvanému "druhým králem", 
totiž Janu Zamojskému, osobě velmi panovačné a ctižádostivé, již učinil 
r. 1578 svým kancléřem a r. 1581 korunním hejtmanem, t. j. jednak správcem 
politiky vnitřní i zahraniční, jednak nejvyšším velitelem polského vojska. 
I když snad právě díky jemu dosahoval velkých úspěchů vojenských i politic
kých, nedovedl přece uklidniti nespokojenců v řadách šlechty; nakonec jen 
předčasná smrt jej osvobodila od nebezpečných sporů s polským národem. 
Přes svá četná reformní díla (na př. organisaci "regestrovaných" kozáků, 
reformy soudní a vojenské) umíral osamocen, bez větší váž:riostrv~~řadá,éh 
magnátů, kteří nezapomínali, že byl pouhým sedmihradským knížetem i tu
reckým vasaIem a nenáviděn jako "tyran" od nižší šlechty, která po jeho 
desítileté vládě byla více nežli kdy předtím rozpolcena na dva nepřátelRké 
tábory. 

Nebyla to vhodná půda pro jeho nástupce Zikmunda III. (1587-1632), 
pocházejícího z rodu švédských Vasovců, který byl ještě méně s to, aby zjednal 
vnitřní mír. Narozen v ponurém vězení grypsholmském (1'. 1566), kam uvrhl 
švédský král Erych XV. jeho otce, pozdějšího švédského panovníka Jana III. 
Vasu, a jeho matku Kateřinu z rodu Jagellovců, přinesl si Zikmund na svět 
povahu člověka pronásledovaného, se sklonem k zasmušilosti, mlčení a vzdoru. 
Když nastupoval na polský trůn, byl sotva 21letým mladíkem, o němž pro
hlásil švédský podkancléř Sparre, doporučuje jej Polákům, že jest "podobný 
čisté knize, na níž se vytiskne vše jako v měkkém vosku, cokoliv Poláci do ní 
vyryjí". Takovým se však neukázal a brzy se projevily jiné rozdíly, které jej 
odlišovaly od předchůdců na polském trůně. Zatím co Štěpán Bathory vynikal 
energií a čilostí, Zikmund se uzavíral do sebe, překvapoval zádumčivostí, 
tvrdohlavostí i zdlouhavostí. Neměl ani válečného ducha a nebyl člověkem 
rytířského založenÍ. Měl spíše jiné záliby: rád hrál tennis, zamiloval si alchymii, 
řezbářství a malířství, věnoval se nejednou i zpěvu a jindy zpěv zase zaměňoval 
čtením breviáře, který denně odříkával, jako by byl skutečným knězem. 

3) Zřejmě to naznačil Bathory ve svém testamentu, v němž praví, že "kdyby nešlo o slávu, 
opustil by to království", stěžuje si, jak "těžko v Polsku lze kralovati", jak "polský národ je 
avarus et levis". 
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S polským prostředím se nedovedl sblížiti. Cítil se vždy především Švédem, 
odchovaným německou kulturou. Dvě manželství, která uzavřel s rakouskými 
kněžnami (r. 1592 s Annou, r. 1605 s Konstancií), upevnily v něm ještě více 
náklonnost k němčení. Rád mluvil německy a s ním i celý polskjr dvůr. Cítil 
se v Polsku stále jakoby v cizím prostředí, nejevil dosti zájmu o polské věci 
a bez zřetele na polské zájmy snil o koruně švédské, jejímž byl čekatelem 
a v 1. 1594-1602 i teoretickým majitelem. Neohlížeje se na to, že většina 
Poláků odmítla v 2. polovině 16. století třikráte habsburskou kandidaturu 
na polský trůn, sbližoval se se sousední dynastií a za její pomoci se snažil 
upevniti královskou moc na půdě polské. Také jinak se staral posíliti králov
skou autoritu jen způsobem neobratným. Šlechta zpravidla brzy prohlédla 
každý počin dvora v tom směru, časem spatřovala v každém jeho podniku 
vždy jen pokus o absolutismus a útok na šlechtické svobody. Velmi daleko
sáhlé důsledky mělo, že se stal nástrojem jesuitů a že jejich vlivem jednak začal 
řadu náboženských válek, které znepřátelily s Polskem Švédsko i Moskvu, 
jednak se s postupem vlády stále více vzdaloval své počáteční náboženské 
snášelivosti. Někdejší náboženská svoboda protestantů a pravoslavných, kteří 
žili v Polsku ve značném počtu, ustoupila nesnášelivosti a tím se polské vnitřní 
poměry jen zhoršovaly. 

Za těchto podmínek se nestal žádnýz panovníků 16. stol. pevnější proti
váhou šlechtické moci a nemohl jí býti ani žádný jiný činitel. Duchovenstvo 
nemělo zvláštní role jako stav, vyšší hierarchie byla vybírána vesměs z pří
slušníků šlechty a ztotožňovala se celkem s jejími zájmy a snahami. A měš
ťanstvo, poldádané za obyvatelstvo druhé třídy, utlačované po stránce poli
tické i hospodářské, mohlo touto protiváhou býti tím méně. Ani bohatší a lid
natější města nenabyla většího významu. Varšava byla v 1. pol. 16. stol. 
pouhou vesnicí, která teprve koncem 16. stol. byla zvolena pro své ústřední 
položení za místo volby králů a sněmů. Více se podobaly městu Poznaň nebo 
Lvov, těžící ze svých obchodních styků, jednak s východem, jednak se zápa
dem. Ale jedině Krakov, dávné sídlo polských panovníků až do konce 16. 
století a místo stálé krakovské korunovace, si získal jistý vliv, vysílaje (v 1. pol. 
16. stol.) dva delegáty na sněmy; ti byli však jen němými pozorovateli a ne
účastnili se sněmovních prací a v letech 1537-9 byli vytlačeni ze sněmu 
úplně. Za těch okolností chránil sněm jen zájmy šlechtické vrstvy a zbavoval 
jiné třídy všech práv, pokud jim ještě zbyly. Sněm z r. 1538 zakázal měšťanům 
držeti pozemky podléhající zemskému právu a, pokud by takové měli, nařídil 
jejich prodej do čtyř let. TýŽ sněm vydal usnesení, platné potom až do reformy 
r. 1768, které snižovalo měšťanstvo ještě více: jím se hrozilo daleko větším 
trestem provinilému měšťanu nežli šlechtici. 

Šlechta nesla v 1. pol. 16. stol. stále méně veřejných břemen a užívala 
hojnějších práva výsad. Její stavovská moc rostla na úkor tříd jinjrch. Zatím 
co Evropa tonula stále více v absolutismu, polská šlechta si vymohla zásadu, 
která utvořila základnu polského parlamentarismu ("Nihil noví" z r. 1501) 
a vydobyla si privilega, jakých neměla žádná šlechta v jiných zemích a která 
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se časem zvrhla v anarchii. Bez jejího svolení nesměl král nic ustanoviti, uložiti 
větších berní, začíti válku, svolávati obecnou hotovost ani prováděti reformy 
na vlastní vrub. Vše záleželo v poslední instanci na dobré vůli celého šlechtic
kého národa, který řídil zákonodárný stroj podle své vůle a vždy před.ev~ím 
s prospěchem pro sebe. Již v l. pol. 16. stol. (od r. 1530 a 1538) a ze]mena 
podle ustanovení z r. 1573 měli se účastniti volby krále a hlasovati při ní 
nikoliv jen zástupci šlechty, shromáždění na sněmu, nýbrž každý šlechtic 
osobně (viritim). Od té doby docházely na sněmovní pole celé davy šlechtické 
a tam rozhodovaly o osudech země i o osobě nového panovníka. Tím padly 
definitivně také snahy rozděliti šlechtu vyšší a nižší, jak o to usilovali velmoži 
už v 15. století a později za t. zv. kohoutí války r. 1537, a v Polsku se nevytvo
řily žádné stavovské rozdíly. Rovnost, opírající se už o košické privilegium 
z r. 1374 a neznámá jinde v Evropě, se stala zvláštním znakem polského šlech
tictví. Polsko se stalo státem jednoho stavu, v němž se jevily pouze rozdíly 
sociální, majetkové, společenské a kulturní a již v 16. stol. platila zásada 
"szlachcié na ogrodzie równy wojewodzie". Důvod, proč jedinci příslušeli k se
nátu, nespočíval v momentu stavovském, nýbrž úředním; senát polský se nestal 
representací stavovskou jako jinde v Evropě, nýbrž sborem úřednickým. 

Korunou šlechtické přemoci byly t. zv. Jindřišské články, jež byl nucen 
uznati Jindřich Valois při své volbě za krále polského 1'. )157:3, Ty se staly 
základními body polské ústavy i t. zv. zlaté polské svobody. Kromě zásady 
svobodné volby polských králů, která zakazovala králi voliti svého nástupce 
ještě za jeho života, a kromě uložení, aby král svolával každá dvě léta sněm 
na dobu šesti týdnů a aby v době mezisněmovnÍ udržoval na svém dvoře 
šestnáct senátorů (t. zv. senatores residentes), kteří by bděli nad králem 
a kontrolovali jeho činnost,4) obsahovaly Jindřišské články zejména velmi 
důležitý bod o vypovědění poslušnosti (art. de non praestanda oboedientia); 
podle něho byli poddaní (šlechta) osvobozeni od přísahy věrnos~i v ~řípadě~ 
kdyby král některý z ústavních článků porušil; dovolovalo se Jím sahnoutl 
i k odboji. - Články ty byly předkládány ke schválení všem budoucím králům 
polským, omezily neobyčejnou měr~u ,královsk~u moc ~ dále přetv~~ely ~o
narchistickou vládní formu na repubhkanskou v cele s kralem SICe dozlVotmm, 
ale volitelným a neustále kontrolovaným davy drobné šlechty i senátorů, na 
královský dvůr přidělených. Panovník se stával počátkem 2. pol. 16. stol. 
pouhým stavovským (šlechtickým) úřed~kem, který. práv a ~~k~n~.~kdy 
nestanovil; Polsko se stalo úplnou šlechtIckou repubhkou, v mz sIlneJsl mo
narchistická vláda se stala nemožnou, i když na venek zachovávalo ráz monar
chisticko-stavovský. Králi nezbyla k vlastnímu rozhodování žádná důležitější 
věc. Prvou a nejdůležitěj,ší starostí polského krále a jeho největším právem 
bylo odměňovat polskou šlechtu uprázdněnými úřady a statky; ale 1 tu byl 

4) Mimo to bylo tu ustanovení, že král nemůže rozhodnouti? svém s~atku bez, ;rOl;ad~ 
senátu; bez usnesení sněmu nemůže svolati obecné hotovosti, na obhajobu hraruc bude prlspl,:atI 
jednou čtvrtinou (kvartou) svých důchodů a v případě, kdyby vedl obecnou hotovost za hraruce, 
bude vypláceti žold ze svých prostředků. 
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panovník omezen četnými zákony, stanovícími podmínky, za kterých úřady 
a statky královské mohly býti uděleny. Práva královská, která panovník mohl 
vykonávati bez účasti stavů, byla nepatrná. Měl právo svolávati sněmy a sně
míky; byl nejvyšším soudcem v říši, nejvyšším velitelem vojska, kdykoliv sám 
do boje vytrhl. V nejpočetnějších případech byl však omezován dílem sněmem, 
dílem senátem. Sněmovního povolení bylo potřebí v oboru zákonodárném, 
k vybírání daní, k vypovědění a vedení války, k vyzdvižení zemské hotovosti, 
k uzavření míru a snlluv, k vypravení poslů a vyslanců na cizí dvory v důle
žitějších věcech, k úpravě mincovnictví, k urovnání náboženských otázek. 
Musil se vzdáti i mincovního regálu, z něhož také panovníci polští od pradávna 
těžili; nesměl rozmnožovati své stolní statky, abY'se tím královská moc ne
povznesla; ani ženu si nesměl vybrat bez svolení šlechty. Byl zbaven vlastních 
úřadů. Poněvadž ústřední úředníci byli v Polsku vždy doživotní, nesesaditelní, 
král neměl samostatné exekutivní moci a byl vůči úřadům bezmocný. V cen
tráhri správě dosazoval se souhlasem šlechty jen úředníky nejvyšší, kteří jinak 
byli odpovědni jen sněmu a kterým král (podle zákona z r. 1538) nesměl úřad 
odejmouti ani v případě neposlušnosti, nebo kdyby svých povinností řádně 
neplnili. Nebylo vlastně pevné vlády. Plnění předpisů záleželo jen na dobré 
vůli státního úředníka. Scházela pevná úřednická hierarchie a stupnice úřadů 
na sobě závislých. Ani starostové nebyli podřízeni ústředním státním orgánům, 
t. j. ministrům; stejně o podřízenosti úřadů autonomních, zemských ústřed
ním státním úřadům nemohlo býti řeči. 

Takto r. 1573 se splnily snahy šlechty, usilující od delší doby, aby dostala 
moc ve státě úplně do svých rukou. Jestliže na poč. 16. stol. šlechta zvítězila 
nad ostatními třídami, r. 1573 zvítězila trvale i nad králem. Přivlastnila si 
úplně královská práva a rozšířila svou kompetenci ve věci zákonodárství i stát
ní správy; strhla na sebe hlavní roli a nejvyšší moc ve státě, aby ji potom 
svěřovala jen dočasně a jen na doživotí voleným panovníkům. Jestliže až do 
r. 1573 se udržovala ještě jakási rovnováha mezi mocí stavovskou a králov
sImu, potom královská moc úplně poklesla, takže se už ničím nelišila od moci 
benátského dožete či presidenta republiky. A zřízení takové polská šlechta 
začala pokládati za ideál, nedostižný nikde jinde v Evropě. Polsko se jevilo 
šlechtě vzorem svobod, kde každý jedinec-šlechtic poslouchá hlavu státu jen 
potud, pokud se jí dobrovolně podrobil při svobodné volbě a pokud hlava tato 
zachovává své závazky k národu - šlechtě, i pokud šetří jejích práv. 

Vše to přispívalo ke skutečnosti, že právě v 16. stol. se vytvářel z polského 
šlechtice svérázný typ. Právě v té době polský šlechtic dosáhl privilegií nedo
stupných ostatním smrtelníkům a v té míře nedosažitelných u ostatních ná
rodů. Nabyl převahy v společenské polské organisaci a začal se odtud pokládati 
za výhradního člena polského národa. Výlučně požíval všech občanských i ve
řejných práv, vyhradil si vliv na věci státní a pomocí sněmu a sněmíků dostal 
do rukou takřka veškeru státní moc. Usurpoval si právo držeti zemské statky.5) 

5) Jistou výjimku učinila šlechta měšťanům hlavního města Krakova, a, v 2. pol. 17. stol. 
a poč. 18. stol. (I'. 16.58, 1678, 1703) též Lvovu, Vilnu, Lublínu. 
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Jeho majetek byl osvobozen od všech daní s výjimkou poradlného (2 grošů 
z lánu), jež ostatně platili sedláci. Byl sice zavázán k vojenské službě v pří
padě t. zv. obecné hotovosti; ale tato neměla v 16.-17: stol. většího 
smyslu a významu. Měl vyhraženy všechny církevní hodnosti i státní úřady; 
opanoval obchod i průmysl; vládl půdou s neomezenými vrchnostenskými 
právy; jemu náležel takřka monopol k lidskému životu. - Není divu, že šlechta 
polská pečlivě střehla získané výhody a hleděla se za tím účelem uzavříti 
v pevný stavovský celek, do něhož přístup byl stále víc ztěžován. Konstituce 
z r. 1578 uložila králi, že může vydávati nobilitace pouze v době sněmu nebo 
ve válce; od r. 1601 bylo k nobilitaci třeba usnesení sněmovního. 
Důsledky těchto vnitropolitických změn se projevily brzy. Jestliže šlechta 

se odvažovala již dříve k útokům na hlavu státu (na př. r. 1537 za t. zv. války 
kohoutí, kdy místo, aby šla proti nepříteli, proniknuvšímu do země, obrátila 
své útoky proti koruně, nebo r. 1552, kdy hrozila, že nepřikročí na sněmu 
k poradám o královských návrzích, pokud se napřed nerozřeší její spory s du
chovenstvem), v 2. pol. 16. století její svévůle ještě více rostla. S nedůvěřivým 
okem sledovala všechny pohyby královské ruky, netrpíc žádné ztenčení svých 
výsad a žádného útoku na své "volnosti". Odmítla i reformní hlasy, které se 
ozvaly z úst prozíravějších jedinců a mezi jiným i návrh svého někdejšího 
"tribuna" Jana Zamojského, přednesený na sněmu r. 1589 v tomsmy~lu,aby 
napříště nebylo potřebí sněmovní jednomyslnosti pro plat,nost státních usta
novení, nýbrž že má stačiti většina hlasů; návrh ten mohl velmi blahodárně 
prospěti, kdyby byl schválen, v pozdějším polském vývoji; k neštěstí Polska 
byl však sněmem zamítnut, a v šlechtickém prostředí nebylo pro něj smyslu. 
A s nedůvěrou šla šlechta také do příštích let. Na t. zv. inkvisičním sněmu 
r. 1592, na němž král se octl na lavici souzených, pronesla ostrá slova proti 
tomu, že král "za zády a bez vůle šlechty hleděl vésti polskou zahraniční 
politiku"; upozorňovala důtklivě, že "stavové polští nejsou majetkem králo
vým jako jiní národové, nýbrž jeho členy a údy". Ovládána jsouc demagogii 
kor. kancléře J. Zamojského, uraženého ve své ctižádostivosti, překročila 
tehdy hranice slušných oposičních tendencí a odvážila se zahájiti proti králi 
pro jisté jeho absolutistické a reformní sklony veřejné inkvisiční řízení, za 
něhož král byl nucen se veřejně odpovídati a hájiti ze svých činů. I když se 
mu to podařilo tak dalece, že došlo k smíru J. Zamojského, jakožto hlavního 
původce inkvisičního sněmu, a krále, Zikmund III. si již nedovedl získati citů 
šlechtické vrstvy a úcta k trůnu i autorita panovníkova upadly. Šlechta odtud 
krále stále jen podezírala; nedůvěřovala mu a znemožňovala v zárodcích jaké
koliv zesílení královské moci. Inkvisiční sněm podkopal úplně monarchismus 
a vytyčil další vývoj polského státu ve směru šlechtické demokracie; stal se 
hrozným symbolem, jenž byl později vnitřní oposicí k neštěstí Polska častěji 
následován. - Když počátkem 17. století (1'. 1606) byl Zikmund III. opět 
obviněn, že porušil zemskou ústavu, nespokojenci z kruhů šlechtických nařkli 
jej opět, že zrazuje polské zájmy, vypověděli mu poslušenství a po dvě léta 
potom se rozvíjelo pod vedením M. Zebrzydowského t. zv. rokošové hnutí, 
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t. j. domácí válka proti králi. Přesto, že povstalci byli potlačeni, královská 
koruna ztratila poslední zbytky svého lesku.a král byl zbaven jakékoliv mož
nosti měniti zřízení a prováděti reformy. Na t. zv. pacifikačním sněmu, kona
ném v lednu a v únoru 1'.1609, byla "zlatá šlechtická svoboda" znovu potvrzena 
a zdokonalení státní správy bylo odsunuto k polskému neštěstí na nedozírnou 
dobu. 

V době, kdy ve všech okolních státech vítězil absolutismus, polská šlechta 
si zachovávala a uhájila svobodnou volbu krále, privilegované sněmovní za
stoupení i nesčetné výhody politické, sociální, hospodářské a náboženské. 
Chlubila se svým systémem před Evropou a pokládala jej za symbol vší svo
body a vzor demokratického zřízení. Ústy Jana Zamojského, pochlebujícího 
šlechtickým masám, srovnávala své zřízení s institucemi římskými; chtěla býti 
rovna římským patriciům. Zapomínala, že v Římě v době vrcholného rozvoje 
byla silná moc výkonná, střežící zájmy státu a umějící jednotlivce vésti k po
slušnosti ve jménu obecného dobra státního. Zásadou rovnosti ubíjela jakékoliv 
polské politické talenty i poctivé snahy. Její egoismus nepřispěl k upevnění 
královské moci, ani k vzrůstu pokladny, ani k obraně státu. V době největšího 
vzrůstu monarchie na západě svázala svému králi úplně ruce. Pronášela pro
testy nejen tehdy, kdy polský panovník činil pokusy o posílení své moci, ale 
i tehdy, kdykoliv jiní panovníci v sousedství polském hleděli oslabiti stavov
skou převahu ve svých zemích. Tak na př. zásah Ferdinanda 1. v Čechách 
v čtyřicátých letech 16. stol. proti stavovským posicím byl v Polsku přijat 
s odporem, ba se zděšením. Pokoření českých měst na krvavém sněmu r. 1547 
sice nevyvolalo vřelejšího soucítění u polské šlechty, proti měšťanstvu zaujaté, 
ale omezení práv českého sněmu a privilegií českých stavů bylo veřejným 
míněním polské šlechty přijato s nechuti. Neklid budila též okolnost, že čeští 
stavové pozbyli práva svo~bodné královské volby a polská šlechta se obávala, 
že vzrůst absolutismu v Cechách a na Moravě může nepříznivě ohroziti boj 
polské šlechty za politické svobody. Na polském sněmu r. 1548 se ozvaly 
protestní hlasy proti králi tomu, "jenž s Čechy přísně jednaje ... , ukrutně 
s nimi zacházel, vzácné a přední muže stavu urozeného da,l stíti, mnoho jich 
uvrhl do vězení a všechen majetek ... zabral". Zároveň se ozvalo i varování, 
aby Poláci bránili zavčas tím bedlivěji své svobody a byli hotovi raději prolíti 
krev, nežli žíti v jakémkoliv otroctví. Když po smrti posledního Jagellovce 
(7. července r. 1572) nastalo v Polsku bezkráloví, začali šlechtici rozličných 
vyznání a táborů projevovati obavy, že ovládnutí polského trůnu Habsburky 
přinese do Polska tytéž jejich snahy i metody, které podlomily svobodu Čech; 
zčásti už z toho důvodu odmítali volbu Habsburků na polský trůn, přesto, 
že ji doporučovali čeští stavové i jejich jednatelé ve snaze, aby došlo k unii 
zemí českých a polských. 

Vzrůst šlechtických práva vlivů se ovšem dál nejen na úkor panovníka, 
ale i ostatních tříd a proto byl velmi nevýhodný pro život celého národa. 
Zaváděl jednostrannost v struktuře státu, pro niž jeden stav vládl nad ostat
ními a bohatl zejména na účet měšťana a zemědělce. Období "zlatých svobod" 
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bylo "zlaté" jen pro šlechtu; pro stav měšťanský, který se v 16. stol. vesměs 
již popolštil, a pro selský bylo porobou. Neboť "šlechtě", jak se vyjádřil ně
kdejší tribun její Jan Zamojski r. 1605, "mají sloužit jiné vrstvy národa, 
jako kdysi římští otroci občanům římským a každý šlechtic má míti na svém 
majetku moc života a smrti nad chlopem". "Každý z nás, připojoval hlas 
jiného šlechtice, jest jako by absolutním monarchou nad svým stádem i jmě
ním". Polsko připomínalo vskutku antickou republiku s jejím málopočetným 
plnoprávným národem a s masami otroků. Na polského zemědělce spadaly 
(daleko spíše a v rozsahu větším nežli na př. v Čechách) nové robotní závazky; 
znemožňoval se mu odchod na panství korunní, kde byl méně vykořisťován, 
i do měst. Jestliže v 1. pol. 16. stol. (po sněmovních usneseních z r. 1496, 1503, 
1510 a 1520) poměry byly ještě snesitelné, v 2. pol. 16. stol., kdy se šlechta 
stále více věnovala pluhu a obhospodařování půdy i vývozu obilí do zámoří, 
měnil se chlop v nevolníka. VL 1560-72 byla ve Velkopolsku i Malopolsku 
robota třídenní v týdnu normálním zjevem a to nikoliv z lánu, nýbrž z půllánu, 
jenž byl nejrozšířenějším typem v polských vsích; nejednou bylo však pod
daným robotovati den co den a to i ve dny sváteční. R. 1573 nabyly vrchnosti 
práva trestati sedláky "podle svého uznání". Sedlák nemohl už na pána žalo
vati; jen na statcích královských měl právo podávati proti starostům žaloby 
u královských soudů. Články Jindřišské z r .. 15 73 potvTdily plnou moc šlechty 
nad selským životem, sedícím na šlechtických majetcích, novým způsobem. 
"Jsme v horší situaci v polském státě," tak si stěžoval polský chlop ústy 
Českého bratra Turnovského koncem 16. stol., "nežli dobytek. Psí krví nás 
nazývají a větší cena se přikládá psům nežli nám". - Tehdejší sociální poměry 
polské osvětluje příznačně kniha "Gospodarstwo" A. Gostomského, polského 
statkáře 2. pol. 16. stol., jenž napsal prvou polskou zemědělskou spravovědu, 
či shrnul k ní přípravný materiál, vydanou tiskem po jeho smrti r. 1588. 
Doklady tam uvedené o poměru polské vrchnosti k poddaným připomínají 
spíš vlašského tyrana nežli polského šlechtice a k tomu protestanta. Gostomski 
označuje poddanskou robotu za největší důchod v Polsku a podává až rafino
vané rady, jak pracovní síly poddaného užíti co nejplněji. Sedlák Gostomského 
a vlastně sedlák polský vůbec, robotuje tři neděle v roce po 3 dnech v týdnu, 
ostatek 4 dny týdně, ale ve dvou nedělích po 5 a ve dvou nedělích (v době 
žní) dokonce po 6 dnech týdně; rozumí se robotou potažnou. Sedláci bez potahu 
mají robotovat za každý den potažní dva dUY pěší. Robotníci měli býti podle 
Gostomského rozděleni ve skupiny po desíti, s desátníkem vybraným ze zá
možných sedláků v čele. Kdyby se ukázalo, že pole desátníka je vzděláno lépe 
nežli pole panské, měl pán sebrati úrodu pole lepšího a dáti sedláku za ni svou 
horší. Pozdní příjezd na robotu nebo nadlehčovaná práce měla býti stíhána 
krutými tresty. Všechen len na panském vypěstovaný kázal Gostomski roz
děliti nlezi selské ženy a dcery, aby jej zpracovaly. Zpoždění při odvádění 
ouroku a dávek trestal Gostomski zdvojnásobením jejich. Tímto tvrdým tó
nem jsou naplněny i rady Gostomského o policejním dohledu nad poddanými: 
trest smrti, mučení (v každém dvoře měly býti nástroje k tomu), bití, jsou 
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hlavními výchovnými prostředky selských poddaných, o nichž je pán pře
svědčen, že je to masa nevědomých, schopná vší špatnosti. Poddaný se nesmí 
podle Gostomského vzdáliti ze vsi bez povolení pánova, nesmí ani samovolně 
prodati svého obilí. Nové obilí má půjčiti hned po výmlatu pánu, aby je tento 
mohl prodati do Gdanska, dokud je ještě v ceně: dluh dostane sedlák zpět, 
když ceny obilí poklesnou. - Že rady toho druhu mohly býti v Polsku koncem 
16. stol. tiskem vydávány a doporučovány polské šlechtě jako vzor k následo
vání, je pro tehdejší mravní a sociální poměr.y polské jistě velmi přízna~né: 
Při takovém stavu nemohly přirozeně selské masy míti zájmu na státu, v nemz 
žily nebo jej pokládati za národní. Snadno mohly zaměniti stát ten za jiný. 
Pro ně vskutku nebylo v Polsku státní moci; byla jen přemoc pánů - šlechty. 

Okolnosti ty nemálo přispěly k nebezpečným hnutím kozáckým6
) a mimo to 

způsobovaly časté přebíhání polských poddaných za hranice, na př. i do Uher, 
kde polští poddaní nacházeli útočiště na panství oravském a stali se základem 
polského obyvatelstva na horní Oravě. Prvé stopy povážlivého a místy dosti 
rozsáhlého útěku polských chlopů z panství pohraničních polských vrchností 
na slovenskou Oravu se dají zjistiti k r. 1556, pozrt.ěji je jich více. 

6) V hnutích kozáckých, pokud se aspoň rozvíjela v 16. stol., nelze spatřovati tolik. projevy 
"ruské víry" nebo "ruské" či "ukrajinské národn~~ti": jak s.e. č~sto ,soudí, v hi~to~ické l;ter~tuře 
(ukrajinské), nýbrž spíše nepokoje povahy hospodarsk~.a sOClalm. Na~0?r:1 a. ~aboze~ska ~taz~a, 
která měla v nich velkou roli v 2. pol. 17. stol., byla Jlln v 16. stol. Jeste ClZl. - '\ kozackych 
sidlištích, položených jednak na pohraničním pomezí polsko-lit~vs~é~o státu (v~. zv. l!krajině), 
jednak v t. zv. divokých polích, t. j. pustých oblaste?h, odde~uJ,ICl~h polsk?-!lt~vsky ,stat od 
kr,}'TI1ských Tatarů, se v 16. st. usidlovali ne,spokojenCl roz;namt~ ~.arodnostI ~ vIr~, ~~e;a~ou 
ovšem obyvatelstvo ruské z území kyjevskeho a podolskeho, vetsmou chloPI, utIkaJlCl pred 
útiskem polské vrchnosti, východopolských magnátů a východopolských královských úředníků 
(starostů). Neuznávajíce tam žádné vrchnosti, žili tito utečenci v n?vé vlasti P?dle tatarských 
způso bú pod vlastními plukovníky z lovu, rybol;,vu, a lup~, ,do by~eho na k,:pClch a T,:tar~~h; 
Způsob tohoto života byl zván po tatarsku kozactvlm a lIde k.ozaky. ,PoneJprv se ,o. mch ,?llU 

zmínka r. 1492 v listu litevského knížete Alexandra k tatarskemu chanu. - ~ozaCl, kten se 
usídlovali za prahy Dněpru, byli zván.i Zaporožci čili Nizovci. Jejich hlavní pev~ostí byla Síc:, 
ležící na ostrově uprostřed řeky Dněpru. - První podněty k projevům "kozákuJícíh~" oby;a
telstva dala snaha polsko-litevské vlády zavésti na jihovýchodním pohraničí .~olsk?-htevske':lO 
státu podobné řády, jaké vládly uvnitř něho; polská šlech!~ se ~~?a~a přesídlo.vatl n~ JIh ~ hledela 
uvésti v závislost na sobě lid, který neuznával nad sebou zadne )lne vrchnostI kromc svych vole
ných velitelů. Bylo chybou, že polská politika, r:říliš ovládaná eg~i.s~ickými záj.my šlech~y, ne
dovedla kozákú připoutati k Polsku, nedovedla z mch pro sebe vytVOl'ltl velkou vOjenskou sIlu, ale 
spíše dávala podnět k jejich nepokoj ům. V 2. pol. 16. stol. se sice dály snahy organiso,:at kozác!"ý 
živel a užíti ho jako pohraniční stráže na obranu proti vpádúm krymských Tataru; ale pocet 
těchto kozáků, přijatých do polských služeb, t. zv. registrova~ých (t. j. zapsanýc~v úřední 
knize) byl velmi nepatrný a činil jen malý zlomek kozáků (ponejprv se tak stalo r. 1072, potom 
r. 1578 a 1582) a nečinil více nežli 300-500 mužú. - Prvé hnutí kozácké r. 1591 bylo vedeno 
Kr. Kosinským, druhé r. 1596 Nalivajkou a Lobodou. Kdežto hnutí prvé spočívalo výhradně 
na sociální základně, za Nalivajky, v době tehdejších unionistických zápasú, se připojov~l~ 
i motivy náboženské a snaha chrániti pravoslaví proti uniatům. Po potlačení obou povstam 
utichly kozácké bouře na dlouho, ale projevily se zato ve strašlivější formě v polovině 17. stol. 
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2. STÁTNí FORMA. - POKUSY O VNITŘNí POLITICKÉ 
REFORMY. 

V jedné věci přinesl "zlatý věk" změny s polského hlediska příznivé: v otázce 
státní jednoty. Upevnily se nejprve svazky mezi vlastním Polskem a Mazov
skem. Mazovsko s pozdějším hlavním polským městem Varšavou žilo do 16. 
stol. zvláštním životem a bylo spravováno vlastní dynastií z větve rodu 
Pjastovců až do jejího vymření r. 1526. Splynulo teprve potom s ostatními 
polskými zeměmi a bylo na základě historického práva připojeno (definitivně 
r. 1529) k polskému království; tehdy se dostalo mazovské šlechtě místa ve 
společném polském sněmu a týchž práv, jaká měla šlechta polská. - V 1. 1563 
až 1564 staly se částmi koruny polské dvě slezská knížetství: osvětimské a zá
torské, získaná Polskem sice už v 15. sto1., ale spojená s ním až do této doby 
jen personální unií, takže si udržela své někdejší české právo i český úřední jazyk 
v zemských soudech; teprve po přivtělení (inkorporaci) z r. 1563-4 zmizely 
tyto poslední pozůstatky z doby českého panství na plldě osvětimsko-zátorské 
a životní tamější normy byly úplně přizpůsobeny svému novému polskému zá
zemí. - O pět let později (r. 1569) se upevnily politické svazky Polska 8, Litvy. 
Až do té doby nebyl poměr obou zemí ustálen a svazek jejich byl vesměs 
pouze dynastický (personální unie). Litva tvořila zvláštní stát a měla svou 
vlastní vládu. Obě země žily samostatným životem. Udržovaly se v jistém 
spojení vlastně jen společnou dynastií, společnými zahraničně politickými 
zájmy i společnými nepřáteli. Na straně polské se ovšem nejednou (na př. 
r. 1551) projevovala snaha obnoviti užší unii s Litvou na základě unifikačních 
aktů ze 14.-15. století; ale Litevci, mezi nimiž se udržovala stará státní 
tradice, myšlenky toho druhu vesměs odmítali. Velká část jejich pomýšlela 
spíše na spojení s Moskvou, k níž bylo poutáno litevsko-ruské obyvatelstvo, 
tvořící velkou většinu v litevském velkoknížetství, společenstvím ve víře 
i v jazyku. Jiná část Litevců (národně-litevská) zase projevovala úsilí zachovati 
své zemi úplnou státní nezávislost. Hlavní oporou separatistické a autonomní 
strany byli litevští velmoži v čele s mocným rodem Radziwillů; snahou jejich 
bylo pozvednouti litevské velkoknížetství na království, aby se tím znemožnilo 
navždy přivtělení Litvy k Polsku. Pobídkou k tomu byly také neustálé třenice 
na litevsko-polských hranicích, kterých nedovedly odkliditi ani četné komise, 
sestavované pro ustálení hranic, ani podrobná pohraniční revise z r. 1546. 
Také nároky, které si Poláci činili na ruskou zemi volyňskou, podlašskou a po
dolskou, ovládané kdysi pouze Litvou, působily spíše jen rušivě. - Ale vývoj 
událostí si vynucoval přece jen řešení jiné. K většímu sblížení Litvy a Polska 
nutilo nebezpečí, hrozící Litevcům se strany moskevské Rusi, která od počátku 
svého politického vzrůstu vložila ovládnutí litevských a západoruských zemi 
do svého programu, i vědomí, že Litva může vzdorovati Moskvě jedině za 
pomoci polské. Vedly tam i vnitřní litevské poměry a zejména soupeřství mezi 
litevskými magnátskými rody, ovládajícími až do této doby litevský politický 
život, a množstvím litevské a litevsko-ruské šlechty, odstrkované (na rozdíl 
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od poměrů polských) od vlivu na politické záležitosti a přející si dosáhnouti 
podobných práva svobod, jaké měla šlechta polská. Působila tu také skuteč
nost, že se litevské zřízení stále více přizpůsobovalo polskému, jak byl toho 
dokladem litevský statut z r. 1529 a zvláště jeho druhá redakce 'ho r. 1565 až 
1566, t. j. sbírka litevských sněmovních usnesení a nařízení, zavádějící podle 
vzorů polských důležité reformy na půdě sněmovní, ve státní správě i v soud
nictví, ve prospěch širších šlechtických kruhů. Podle vzoru polského senátu 
byla organisována i litevská velkoknížecí rada, podle polské poslanecké jizby 
se tvořila i litevská poslanecká sněmovna, skládající se odtud z poslanců vole
ných na oblastních sněmících. Podle polského vzoru byly organisovány také 
oblastní sněmíky. Tím Litevci nabyli podobného parlamentárního režimu, 
jaký měli Poláci. Základnou sněmíkové organisace stala se podle polského 
vzoru nově budova,ná vévodství a kastelánstvÍ, nové rozdělení na okresy i zří
zení nových šlechtických soudů. Nejen skupina velmožů (jako tomu bylo dříve), 
ale celý šlechtický stav na Litvě nabyl týchž práv, jaká měla šlechta polská; 
v té souvislosti i řecko-pravoslavná šlechta litevská získala (r. 1563) tytéž 
výsady, jaké měla katolická litevská (a polská) šlechta a r. 1563 všichniJitev
sko-ruštÍ bojaři byli připuštěni ke všem státním úřadům. 

Za těchto okolností se jednalo za silného nátlaku se strany polského dvora 
o unií obou zemí v 1. 1562 a 1563-4. Věc se řešila zejména na společné schůzce 
sněmu polského a litevského v Lublíně na sklonku r. 1568 a počátkem r. 1569. 
Jednání o unii se dlouho bortilo; neboť polské stanovisko se podstatně lišilo 
od představ litevských. Zatím co Poláci usilovali obnoviti starý akt krevský 
z r. 1385 a připojiti (inkorporovati) Litvu úplně k Polsku, litevsko-ruštÍ zá
stupci byli ochotni přijmouti jen unii volnou, která by byla spíše stálým 
spolkem na výboj i na obranu proti zahraničním odpůrcům, spolkem ovšem, 
který by měl společně voleného krále, společný sněm pro společné záležitosti, 
společné výdaje na vojenské potřeby a jednotnou měnu. V ostatním však si 
vyhrazovali úplnou samostatnost v zákonodárství i ve správě Litvy a trvali 
na nedotknutelnosti jejího velkoknížecího titulu, její státní formy, práv 
i úřadů. Když tento návrh litevsko-ruských členů lublínského sněmu byl od
mítnut, opustili sněmovní půdu. Polský sněm se potom neohlížel na jejich 
nepřítomnost a rozhodl se, využívaje oposice mezi litevsko-ruskou aristokracií 
a nižší šlechtou, provésti unii za každých okolností a po případě donutiti k ní 
Litvu násilím. Při té příležitosti se usnesl také na tom, aby území podlašské, 
volyňské a braclavské s městy Kyjevem, Kaniovem a celým ruským územím 
na západ od Dněpru, tvořící do té doby součást velkoknížetstvÍ litevského 
jako jeho nejbohatší oblast, bylo připojeno k polské polovině nového polsko
litevského státu. Tímto způsobem byla nekrvavým sice, ale tvrdým způsobem 
nová unie Litvy s Polskem usnesena a provedena, a litevsko-ruští zástupci, 
vrátivší se do Lublína v červenci r. 1569, dali k ní posléze svůj souhlas, když 
byly některé její články upraveny poněkud příznivěji, ačkoliv nikoliv beze 
ztrát pro Litvu, takže ujednání unie nakonec dopadlo v podstatě přece jen 
jako kompromis mezi požadavky polskými a litevsko-ruskými. 
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POLSKO-LITEVSKÝ 

T. zv. lublínská unie z 1. července r. 1569 byla osmou a poslední unií polsko
litevskou a udržela se až do rozdělení Polska koncem 18. stol. celkem ve stálé 
podobě. Stanovíc státní jednotu a nerozlučnost svazku polsko-litevského, utvo
řila z dosavadní personální unie Polska a Litvy jednu společnou polsko-litev
skou republiku (zv. Rzeczpospolita) se společným, společně voleným panov
níkem, společným sněmem. (ve Varšavě), společným občanským pr~vem, 
společnými šlechtickými v}7sadami i společnou zahraniční politikou. NeJVyšší 
úřady zůstaly oddělené, ale jinak byly analogické. V skutku se utvořila jen 
zevnější jednota. Litva ztratila svou dosavadní státní suverenitu, ale podržela 
vnitřní nezávislost správní se zvláštními samostatnými ministerstvy, se zvlášt
ními financemi a vojskem, se zvláštním soudnictvím, s odlišným (ruským) 
jazykem, se svým státním znakem, s pečetí i velkoknížecím titulem. Tím 
se vskutku utvořil jakýsi státoprávní dualismus, jakési soustátí federativního 
rázu,7) z něhož měly prameniti mnohé slabosti nového polsko-litevského státu 

7) Polsko a Litva se měly státi na základě lublínské unie státem nedělitelným; ale ponecháním 
<celé státní organisace Litvy trval vskť(!>:u každý stát dále na, svém územÍ. Lit:~ ~i .z~ch,?vala 
i po r. 1569 svou autonomii i postavení státu úplně rovnocenneho s Polskem a peclive Jej strehla. 
_ Nejsilnějším svazkem mezi oběma spojený~i státy ~yl společ~ý, a sp?lečně.vol,ený p~nov:ník. 
V panovníkovi se však s litevské strany nespatroval tolrko spolecny organ spoJeneho statu, Jako 
spíše společná hlava obou zvlá'ítních států. Sněm měl býti společný a měl se shromažďovati ~en 
v Polsku nicméně Litva se často polských sněmů neúčastnila a vyjednávala s Polskem Jen 
prostředn'ictvím delegátů; také na společném sněmu se Litevci nejednou radili odděleně a sami 
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Unie lublíns1cá z r. 1569. 

a vážná nebezpečí pro něj v pozdějších dobách. Tradice státních práv litevsko
ruského státu i litevsko-ruské samostatnosti lublínskou unií nezanikla; spíše 
jen zesílila. 

Několika bezkráloví a změn na polském trůně v 2. pol. 16. stoL použila 
Litva zvlášť příhodně k rozšíření starých práva svobod i k nabytí nových. 

jinak rozhodovali o svých záležitostech. Za tím účelem byly nejednou svolávány zvláštní litevské 
sněmy (konvokace), aby se radily o otázkách týkajících se jen Litvy a jejich usnesení mělo často 
stejnou platnost jako sněmovní konstituce. Na společném sněmu se Litevci starali zpravidla 
především o své věci. Jejich postavení ovšem tam bývalo slabé, nebot' počet litevských zástupců 
jak v poslanecké sněmovně, tak v senátu činil sotva jednu třetinu všech členů. - Pokud jde 
o nejvyšší úřady (maršálka, kancléře, podkancléře, podskarbího, hejtmana), byly až do 1. polo
viny 18. stol. úplně odděleny; státní pokladna zůstala oddělena až do konce polského státu. 
Každá země se musela vydržovati z vlastních prostředků, každá měla svůj daňový systém a cla. 
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Zaujímala velmi samostatné stanovisko k volbám nových králů, prováděným 
v Polsku, a kdykoliv měla uznati nového panovníka, předkládala mu a pol
skému státu nové své požadavky, stýkajíc se s Poláky a s králi nikoliv na 
společném sněmu, nýbrž pomocí vlastních zplnomocněných vyslanců. Nelze 
se proto diviti~ že už v t. zv. třetím litevském statutu (zákoníku) z r. 1588, 
jemuž se dostalo sankce od Zikmunda III., jakožto velkoknížete litevského 
a nikoliv od společného polsko-litevského sněmu, vystoupila Litva jasně jako 
samostatný litevsko-ruský stát. 

Zatím ovšem polský tlak na východ, zahájený už poč. ll. stol. Boleslavem 
Chrabrým, zesílený potom Kazimírem Vel. a volbou Vladislava J agella na 
polský trůn v 14. stol., dosahoval pozoruhodných rozpětí. Ne tolik na Litvě 
samé, jako spíše v rozsáhlých jiho-západoruských oblastech s hlavním městem 
Kyjevem, které r. 1569 byly násilně odtrženy od Litvy a přiřčeny přímo polské 
koruně. Ale i to bylo spíše ke škodě polskému národu. Neboť nový rozmach 
polský na východ způsobil, že Poláci na svou západní a baltickou hranici, kde 
především ležely a vyúsťovaly životní cesty polského národa, takřka zapomí
nali a zbytečně plýtvali svými silami ve východních prostranstvích, netušíce, 
že snaha, aby je strávili a popolštili, se ukáže nakonec marnou. 

V době lublínského sněmu z r. 1569 bylo upraveno (a to prostým dekretem), 
také postavení královských čili gdanských neboli zápádlilchPrus, zíSKaných 
Polskem na řádu německém r. 1466. Dálo se to nikoliv bez odporu. Neboť 
západní Prusy, od dob křižáckých hodně ještě poněmčené, se stavěly dlouho 

. proti navázání užšího svazku s polskou korunou a nemínily se zříci své auto
nomie, získané druhým toruňským mírem z r. 1466 (zvláštních privilegií, 
indigenátu, městských samospráv, osvobození od vojenských služeb svýjim-

Témě!' až do dělení státu v 18. stol. byly mezi oběma státy celní hraníce. - Úplně oddělena 
byla i vojenská organísace každého státu. Bez svolení sněmu a bez rozkazu králova nesmělo 
vojsko jedné země překročiti hraníce země druhého. Šlechta každé země měla za povinnost 
hájiti jen svou zemi, ale i v té věci bylo dosti vS'jimek. Společného vojska nebylo. - Cizincům, 
k nímž na Litvě byli počítáni také Poláci, nesměly býti udělovány státní úřady, žádný cizinec 
nesměl ani získat zemský statek. Poláci se stávali na Litvě úředníky nebo hodnostáři (světskými 
i církevními) jen za velkých obtíží. Proti každému jmenování Poláka za úředníka nebo biskupa 
ozývaly se protesty a často bylo· jmenování rušeno. Až do konce 17. stol. se proto stýkáme 
jen s nemnohými Poláky v litevských službách, úřadech a hodnostech. Úředníky se stali jen 
ti, kdož se naturalisovali na Litvě už předtím. Teprve v 18. stol. nacházíme více Poláků na litev
ských úředních místech; nejdůležitějších senátorských a minísterských míst nedosáhli však 
níkdy. - Změny v poměru Polska a Litvy nastaly v 2. pol. 18. stol. Zejména Staníslav August 
se r. 1768 snažil vytvořiti společné orgány pro správu financí a vojska. Návrh jeho byl na Litvě 
odmítán, ale v 1. 1773-5 byly přece zřízeny dva společné orgány: edukační komise a t. zv. stálá 
rada. Správa vojska obou států byla svěřena vojenskému oddělení stálé rady. Posléze t. zv. 
velký sněm provedl další sjednocení. Konstituce, jím vyhlášená 3. V. 1791, se t:í-kala celého pol
sko-litevského státu jakožto jediné politické jednotky. O státní organisaci Litvy, jejíž území 
bylo vlastně už zabráno Ruskem, se v ní vůbec nemluví; stejně se ani jméno Litvy vůbec ne
vyskytuje. Konstituce z 3. V. r. 1791 odstraníla tak poslední hradbu oddělující oba státy a Litva 
se stala fakticky pouhou součástí a provincií polského státu. Konečně zákonem z 20. října r. 1791 
byla st.ará unie zrušena a Litva byla s Polskem úplně sloučena. - Akt lublinské unie z r. 1569 
jest v historické literatuře posuzován různě. Zatím co polští historikové hájí polské hledisko, 
ruští badatelé (na př. Kojalovič, Lappo, Hruševs'kyj) stejně jako litevští vidí v něm dílo násilí, 
spáchaného na Litvě i Rusi (Ukrajině), ačkoliv násilí nedokonalého. 
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kou území pruského). R. 1528 se sice na naléhání krále Zikmunda 1. zřekly 
vlastní mince a tím došlo k mincovní unii, odmítaly však nésti státní břemena, 
účastniti se sněmů polských, jak to žádali oba poslední Jagellovci a stály na 
stanovisku, že s Polskem je spojuje pouze společný panovník (personální unie). 
Na odpor se stavěla zejména pruská města, přesto že jejich hospodářské posta
vení spočívalo vlastně na obchodních stycích s Polskem a na obchodě s pol
ským obilím i dřevem, jsouce si asi dobře vědoma, že po spojení s polským 
zázemím budou nucena spokOjiti se s podřízeným postavením polských měst. 
Z obavy před ztrátou náboženské svobody se proti unii stavěli také pruští 
protestanté. - Odpor tento se podařilo Polákům přemoci teprve v březnu 
r. 1569, kdy mocí prostého královského dekretu bylo přivtělení Prus prove
deno tak, že pruským kastelánům a vévodům (ve vévodství po mořském, mal
borském a chelmiúském) bylo nařízeno zasednouti v polském senátě a poslan
cům (nikoliv však zástupcům pruských měst) v polské poslanecké jizbě. Tím 
se ovšem pruské správní zvláštnosti nerušily. Královské Prusy si zachovaly 
i potom svůj sněmík s dosti velkou samostatností vůči sněmu polskému, ač 
sněmík ten klesl vlastně na úroveň podřízeného sněmíku; zachovaly si zvláštní 
pokladnu, spravovanou pruským podskarbím, i soudní právo; měly jiné daně 
nežli polská koruna, byly zavázány k vojenské službě jako dosud jen v hra
nicích pruských a staraly se vůbec jen o pruské věci. - Takto ani na severní 
baltické hranici neovládali Poláci situaci úplně. Ačkoliv Polsko bylo skutečným 
pánem gdanského pobřeží, polská šlechta nedovedla si ceniti tento zisk; ne
vážila si mořského bohatství a nepečovala o vzrůst polského živlu při ústí 
Visly ani po provedení větší centralisace západních Prus s polským zázemím. 
Tak zv. statuty Karnkowského z r. 1570, odhlasované polským sněmem, které 
zaručovaly poskému králi úplnou nadvládu v mořských záležitostech na Baltu 
a omezovaly veliké obchodní výsady města Gdanska, zůstaly neprovedeny. 
- Zatím separatistické tendence král. Prus se dále udržely a pruští stavové 
se stavěli každým rokem houževnatěji a veřejněji proti polským vlivům a na 
obranu své autonomie. Po smrti Zikmunda II. Augusta (1'. 1572) podali pruští 
stavové protest proti polským unifikačním snahám a někteří z Prušáků spěšně 
obsazovali královské statky na půdě pruské, které jim byly kdysi polským 
králem zastaveny a nedávnou exekucí odňaty. 

Jestliže při provádění politických unií s Litvou a Prusy byla polská šlechta 
poslednímu Jagellovci vcelku nápomocna, stála mu při další výstavbě polského 
státu spíše v cestě. Řídíc se svým jednostranným sobectvím, mařila zpravidla 
každou vnitřní reformu v zárodcích. Přehlédneme-li polské zákonodárství z let 
1500-1560, žasneme nad jeho neplodností a neúplností i nad tehdejší sně
movní anarchií, vyžadující již v 16. stol. obecného souhlasu všech poslanců 
při usnášenÍ. - V době, kdy rozsáhlý polský stát byl ohrožován na hranicích 
východních i jižních, vesměs otevřených, bylo na př. potřebí vybudovati stálé 
vojsko. Branné síly tehdejšího polsko-litevského státu byly dosti ubohé. Jádro 
polského vojska měla tvořiti od pradávna a zvláště od doby Kazimír~ Vel. 
t. zv. obecná hotovost (pospolite ruszenie), svolávaná za nepřátelského vpádu, 
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kdy celý národ, t. j. v tehdejším pojetí šlechta, se měl postaviti k obraně. 
Avšak velikou vadou obecné hotovosti bylo, že ji od počátku 16. stol. neměl 
svolávati král, jako do té doby, nýbrž sněm. Dříve nežli k tomu došlo, mohl 
nepřítel celkem volně a beztrestně pronikati celými polskými oblastmi. Cena 
obecné hotovosti upadla na poč. 16. stol. také jinak. Vojsko bylo zpravidla 
nevhodně ozbrojeno zbraněmi primitivními a středověkými; neznalo řádné 
kázně, nebylo schopno důležitějších akcí a často se scházelo jen proto, aby si 
vynucovalo na králi nové stavovské výhody. 

V době velkého rozvoje tehdejšího evropského válečnictví bylo proto nutno 
organisovat branné síly polské na úplně jiné základně. Bylo potřebí vojska 
stálého a disciplinovaného. Byly jím nejprve žoldnéřské roty, skládající se 
převahou z cizinců (Čechů, Němců a Srbů), ozbrojených vesměs vyzkoušenými 
zbraněmi husitskými (pavézami, puškami, tarasnicemi, hákovnicemi), s nimiž 
se stýkáme na půdě polské po celé 15. i v 1. pol. 16. stol. Na nich spočívala 
dlouho celá obrana polského jihovýchodu. Oddíly cizinců ovšem nevystačo
valy a obranu země bylo nutno svěřiti stálému vojsku domácímu. Otázkou 
tou se zabývaly polské sněmy zejména od r. 1510, kdy kancléř Jan Laski 
přicházel s plánem zavésti na vydržování stálého vojska každoroční stálou 
berni; jiní zase navrhovali, aby byla stále udržována ve zbrani jedna třetina 
obecné hotovosti anebo aby koruna polská byla rozdělena 111.l,pět ob!a,stí, 
které by jedna po druhé měly pečovati o obranu státu. Zůstalo na konec při 
tom, aby se sněm v případě potřeby usnášel na mimořádných daních, potřeb
ných k sebrání vojska. Když však panovník přicházel s touto žádostí na sněm, 
odmítala šlechta zříci se svého daňového osvobození a ke zvýšeni dvou grošů 
z lánu (poradlného), které ostatně platil místo ní chlop, dávala souhlas jen 
nerada a velmi zřídka. Nelze se diviti, že se potom válečné akce jednoho z nej
větších států tehdejší Evropy vyvíjely často nepříznivě a že rozsáhlé oblasti 
polského státu byly předmětem častých nájezdů polských sousedů. 

Z vlastních prostředků panovník většího stálého vojska opatřiti a vydržo
vati nemohl, neboť jeho důchody, které byly i důchody státními, byly málo 
vydatné. Omezovaly se na důchody z královských majetků, na cla, na výtěžky 
z žup, poradlné (dva groše z lánu), czopowe (t. j. výčepné, vybírané v městech) 
a poglowne (vybírané od židů). Duchovenstvo, osvobozené od daní, odvádělo 
(až do r. 1717) pouze v mimořádných poměrech dobrovolný dar, t. zv. subsi
dium charitativum. Leč daně a berně se zpravidla scházely velmi pomalu 
a velká jejich část byla zadržována a spotřebována výběrčími. Nejednou proto 
panovník naléhal na zvýšení daní, zejména poradlného; v souvislosti s tím 
bylo proneseno několik návrhů na reformu státní pokladny. Mluvilo se o zřízení 
národní banky, která měla vzniknouti z jednorázových vkladů; navrhovalo 
se zvýšení cen vyváženého zboží; ale o žádném návrhu se nejednalo vážně. 
Vše totiž záviselo na souhlasu sněmu, který se jen v případě mimořádných 
potřeb usnášel na zvýšení lánového (někdy až na 12 grošů z lánu), ale o obecném 
řádném zdanění statků a příjmů nechtěl ani slyšeti. Kdykoliv panovník žádal 
nové finanční oběti pro 0branu státu, odmítala šlechtická veřejnost nésti nové 

138 

finanční zatížení a žádala (zejm. od r. 1562), aby finanční potřeby státu byly 
kryty z královských statků, z jejichž důchodů byla původně zaopatřována 
obrana státu. Poněvadž velká část těchto statků byla v minulých dobách 
zastavena věřitelům královského dvora a velmožům za služby králi proká
zané,8) žádala šlechta, aby zastavené majetky byly králi opět vráceny t. zv. 
exekucí čili nápravou práv. Exekuce královských majetků zdála se výhodným 
prostředkem k rozmnožení finančních zásob státních; ale zůstávala především 
jen heslem šlechty, chtějící se tím zbaviti nového berního zatížení ve prospěch 
státu. Byla tudíž ve skutečnosti jen dalším projevem šlechtického třídního 
egoismu, a nikoliv reformním heslem, majícím na mysli skutečnou nápravu 
vnitřního zřízení. Vlivem t. zv. exekuční strany bylo na sněmu r. 1562 usneseno, 
aby královské statky, rozdané po r. 1504, byly bez odškodnění vráceny, a za 
tím účelem měla býti provedena revise statků. Král se zavázal, že jednu 
čtvrtinu (kvartu) z výnosu všech královských statků věnuje na· obranu 
hranic. Mělo tak vzniknouti t. zv. kvartové vojsko (asi 4000 mužů), vydržované 
z jedné čtvrtiny příjmů z královských majetků, skládající se většinou z těžké 
jízdy polské a později také z lehké jízdy kozácké. Avšak i v té věci se narazilo 
na obtíže; neboť revise statků, prováděná na sněmu r. 1563-4, narážela na 
nové překážky (zejména na Červené Rusi a na Litvě) a byla provedena jen 
polovičatě,Posléze na sněmu r. 1567 byla provedena novelisace zákona, podle 
níž zastavenou půdu nebylo nutno vraceti; držitelé její měli odváděti (podobně 
jako král ze zbývajících svých majetků) jednu čtvrtinu (kvartu) z jejich vý
nosu na obranu jihovýchodních hranic státu. 

Tímto způsobem vznikla jistá vojenská reforma, která měla však pouze 
nepatrný význam a nemohla stačiti ani k obraně země; úsilí o radikální změnu 
vojenského zřízení končilo ve skutečnosti nezdarem. A tak v 2. pol. 16. stol. 
se stýkáme se zvláštním zjevem, že se panovníkům, voleným z cizích dynastií 
(Jindřichu' Valois i jeho nástupcům), ukládalo, aby z prostředků svých zemí 
hájili polskou půdu; bylo to přiznáním nechuti polské šlechtické společnosti 
k obhajobě majetků vlastními prostředky, přiznáním zjevné nemoci i dokla
dem anarchie. 

Jistá náprava se stala skutečně teprve za vlády krále cizího původu, Ště
pána Bathoryho, který se zřekl zastaralé a nevhodné šlechtické hotovosti 
a obrátil pozornost k jiným zdrojům. Provedl modernisaci vyzbrojení těžké 
jízdy (husarů), vydržované kvartou, k ní připojil oddíl zaporožských kozáků 
(asi 500, z nichž část byla přijata do polského vojska už r. 1572) a v době 
války vedené s Moskvou t. zv. wybranieckou pěchotu, vybíranou (od r. 1578) 
z řad obyvatelstva selského a městského usedlého na královské půdě (v počtu 
asi dvou tisíc) tak, že z každých dvaceti lánů byl (podle konstituce z r. 1590) 
vyslán jeden ozbrojenec, jehož rodina byla za to osvobozena od robotních 
povinností. Největší sílu vojska Štěpána Bathoryho tvořila vojska najatá 
(v počtu 20-35 tisíc), skládající se hojně z cizinců (Uhrů, Němců a Skotů), 

8) Zákon z r. 1504 sice zakazoval králi rozdávati a zastavovati majetky bez souhlasu sněmu, 
ale nebyl prováděn. 
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cvičených italskými vojenskými odbormky; právem se potom vyjádřil Ivan 
Hrozný, že Štěpán Bathory pohnal proti němu celou "Italii".- Ani vojsko 
Štěpána Bathoryho nebylo četné; ale bylo obratně vedeno a ničilo často od
půrce daleko větší, získávajíc tím slávu polskému jménu po celé Evropě. 

Vlivem tohoto cizince, jenž jinak nepřirostl k polské půdě, nenaučil se za 
své desítileté vlády polskému jazyku a viděl v Polsku především prostředek 
k velkým plánům a snad ještě více vlivem jeho kancléře J. Zamojského do
stalo se Polsku také jiných reforem, hlavně na poli soudním. Všechny dřívější 
pokusy o podobné reformy sledovaly totiž vždy jen úzk~T program šlechtické 
třídy, ať usilovaly o exekuci královských státků či o zrušení církevní pravo
moci. Reformy soudnictví, po nichž se volalo již na sněmu r. 1510 nebo 1529 
při úsilí o kodifikaci právních norem, zůstávaly jen na povrchu a daly malé 
výsledky. Porady o nich byly jalové jako jednání o obraně státu a prot~hovaly 
se od jednoho sněmu ke druhému. - Nápravu přinesla teprve doba Stěpána 
Bathoryho zřízením nejvyššího odvolacího soudu pro záležitosti civilní čili 
tribunálu (r. 1578 pro Polsko, r. 1581 pro Litvu). Jemu bylo podrobeno kromě 
šlechty také duchovenstvo ve věcech světských, jmenovitě ve sporech majet
kových. Byl to značný pokrok v soudním řízení. Do té doby nejvyšší odvolací 
instancí byl král, jenž zastával úlohu soudce pouze v krátké době trvám 
sněmu, takže nemohl vyřešiti všech sporů a většina z nich byla. zpravidla 
odkládána od sněmu na sněm. Vadou nového apelačního soudu bylo, že se 
při výběru členů tribunálu, volených dočasně šlechtou na sněmících deputát
ských, nepožadovala žádná odborná kvalifikace ani znalost práva. Volebnost 
a dočasnost soudců překážela potom vzniku zvláštního povolám odborně 
vzdělaných soudců a tribunály se staly vesměs hříčkou šlechtické politiky. 

Jestliže se mnohé návrhy reforem v 16. stol. nepodařilo provésti náležitou 
měrou, přispívaly k tomu často také náboženské věci, spory mezi katolíky 
a protestanty, které rozvířily často hladinu sněmovního jednání a stížily jeho 
průběh. 

3. REFORMACE A PROTIREFORMACE V POLSKÝCH 
ZEMÍCH. 

Náboženské hnutí, jež vzniklo na půdě polské v souvislosti s reformací 
luterskou a kalvínskou, zaujímá v dějinách náboženské reformace 16. stol. 
místo zvláštní. Z počátku se zdálo, že se polský vývoj bude pohybovati vlivem 
protestantství úplně novými cestami. Okolo r. 1560 bylo možno téměř souditi, 
že se Polsko přikloní úplně k reformaci jako státy severské nebo Anglie. Ale 
boj, který se rozproudil proti novému učení v prostředí polském takřka v po
slední chvíli, způsobil, že reformačm tábor po uplynutí jedné generace citelně 
oslábl a Polsko činilo navenek dojem státu stále katoličtějšího. 

Prvé stopy reformačmch myšlenek v Polsku lze pozorovati brzy po vyhlá
šení 95 thesí Lutherových proti odpustkům, v prvních chvílích ovšem přede-
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vším mezi německými měšťany, usedlými jak uvnitř Polska, tak v gdanských 
Prusích9 ), kteří sledovali události, rozvíjející se ve Wittenbergu, s neobyčejnou 
účastí. Nejvíce reagovalo měšťanstvo gdanské,l°) do té doby vybavené ne
obyčejnou autonomií. Ve vlastmm Polsku se reformačm ruch objevil především 
v Poznani, ležící v blízkém sousedství královských Prus, německého Slezska 
i Saska, udržující čilé obchodní a kulturní styky s německým zázemím. Jeden 
z prvmch polských velmožů, kteří byli získáni pro reformační myšlenky, byl 
generálm starosta velkopolsl-.ý a poznaňský kastelán Ondřej z Górky, nej
mocnější velkopolský magnát, v jehož rukou spočívala výkonná moc v celé 
velkopolské provincii. Veřejn;)'T luterský sbor, jejž otevřel ve svém poznaňském 
paláci, byl první luterskou modlitebnou na polské městské půdě. 

Předposlední Jagellovec Zikmund I., církVI a papeži oddaný, se snažil 
zničiti reformaci v polském státě v zárodcích. Potlačil prvm její rozmach na 
gdanském území, vydal (r. 1526) nařízem, jímž hrozil obyvatelům gdanským 
v případě nového odpadnutí od římsko-katolické církve smrtí; ve vlastním 
Polsku hodlal už r. 1520 konfiskovati majetky všech, kdož by dováželi luter
ské spisy, r. 1523 vyhrožoval trestem smrti všem odpadlíkům, téhož roku 
nařídil rektoru krakovské university revisi knih v Krakově chovaných i cen
suru knih z ciziny dovážených, r. 1534 nařídil všem studujícím, dlícím na 
zahraničmch universitách, návrat do vlasti s podotčemm, že nedosáhnou jinak 
žádného veřejného úřadu v Polsku, r. 1540 hrozil trestem smrti všem, kdož 
by se přes minulé zákazy odebrali na university získané Lutherem. Tato 
královská opatřem podporovali také církevní hodnostáři v čele s přemyšlským 
biskupem (pozdějším primasem) Ondřejem Krzyckým, autorem potupného 
spisu (z r. 1524) "Encomia Lutheri" , namířeného proti Lutherovi, a v čele 
s piotrkowskou synodou z r. 1542, která vydala ostrá opatřem proti přivržen
cům reformačního učem. 

Opakování a zostřování trestů ukazuje však, že se jimi nepomohlo, jak vy
svítá také z toho, že počet polských posluchačů na německých universitách 
neklesal a krakovský sněm z r. 1543 byl nucen zmírniti (už za vlády Zik
munda II. Augusta) minulá opatření i dovoliti cesty do německých zemí ke 
zdokonalení "v naukách připuštěných církví". Poněvadž krakovská universita 
nebyla na úrovni ostatních vysokých evropských škol a uzavírala se součas
ným myšlenkovým hnutím, odcházela polská majetnější mládež častěji na 
studie do ciziny, do Německa, Švýcarska, Italie i Francie. Všichni významnější 
Poláci 16. stol. čerpali vzdělání v tehdejších střediscích reformačního života 
a navazovali zpravidla styky s reformátory wittenberskými a ženevskými. 

9) Německý živel v polských městech byl sice v 1. pol. 16. stol. již značně oslaben, ale měl 
ještě dosti síly, aby se uplatňoval, jak v polské metropoli Krakově, tak v Poznani. Velké posily 
se dostalo polským Němcům po připojení západních Prus k Polsku (r. 1466). Tamější města: 
Gdansk, Toruň a Elbling, byla vesměs německá a také obyvatelstvo usedlé v jejich okolí. 

10) Reformační strana, vedená někdejšími římsko.katolickými kněžími a mnichy J. Knadem, M. 
Binewaldem, J. Bonfeldem a J. Heggem, ovládla gdanskou půdu v I. 1524-5 téměř· úplně, 
obsadila násilím nejen kostely a kláštery, ale svrhla i městskou radu, protivící se novému učení, 
a zavedla reformaci na celém gdanském území. 
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Nejeden z nich dosáhl již na zahraniční půdě významného a čestného místa, 
jako na př. Stan. Górka, syn poznaňského generálního starosty Ondřeje Górky, 
jenž byl zvolen rektorem wittenberské university (r. 1554), nebo kalvinista 
Jan Zamojski, jenž dosáhl rektorské hodnosti na půdě university padovské. 
Právě pomocí svých žáků zasahoval jak Melanchton, tak Kalvín do poměrů 
polských. 
Kromě toho usnadňovalo pronikání reformace do Povislí ještě mnoho jiných 

okolností. Jednou z nich byla sekularisace východních Prus a vývoj s ní sou
visící. Sotvaže se velmistr německého řádu Albrecht Hohenzollernský stal 
r. 1525 světským knížetem a v červnu toho roku přijal se svou zemí (východními 
Prusy) luterství, jal se působiti také na náboženský vývoj v Polsku. Neboť 
nový světský kníže na Baltu zachoval vasalský poměr k Polsku podle podmínek 
toruňského míru (z r. 1466), složil po sekularisaci hold polskému králi na 
krakovském náměstí a stal se tím členem polského senátu i vlivnou osobností 
v Polsku. Polští stoupenci evangelického hnutí našli v něm mocného ochránce 
a v jeho zemi také útočiště. Z královeckých tiskáren začala vycházeti polská 
vzdělávací literatura, polský překlad Lutherova Malého katechismu (r. 1530), 
polské zpěvníky i vyznání víry. Královecká universita, založená r. 1544, stala 
se novým cílem polských studentů i jedním ze středisk polského reformačního 
tábora. 

K posílení reformace přispíval také dávný spor mezi polskou šlechtou a pol
ským duchovenstvem v otázce církevních desátků i církevní soudní pravomoci, 
datující se vlastně už od 13. stol., rozpory mezi výsadami šlechty a právními 
nároky polského episkopátu. V souvislosti s neobyčejným rozvojem svých práv 
a osvobozením od daní odmítala polská šlechta odváděti církvi desátek i pod
robovati se biskupskému soudni.ctví, které si přivlastňovalo právo potaho
vati osoby (duchovní i laiky) podezřelé z kacířství a souditi je z provinění proti 
víře a veřejné mravnosti. Tento boj šlechty proti soudnictví vyšší hierarchie 
byl, třeba říci, jednou z hlavních příčin, proč polská šlechta přijímala reformaci 
více nežli jiné třídy. Reformace jí dávala novou příležitost, aby se ozvala proti 
placení desátků, aby se dožadovala také sekularisace církevních majetků, aby 
volala po zdanění duchovních a posléze aby protestovala proti odvádění pe
něžních dávek do :Říma, trvající od časů Boleslava Chrabrého (pod názvem 
denáru sv. Petra od 13. stol.) až do r. 1555. 

Nelze však zapomínati ani motivů jiných, zejména toho, že i v Polsku, jako 
v zemích jiných, podporoval proticírkevní smýšlení také humanismus. Lze tak 
souditi již ze spisu humanisticky vzdělaného poznaňského vévody "Monu
mentum pro ordinanda republica congestum" z 2. pol. 15. stol., v němž se 
podává novodobě zabarvený církevně-politický program, žádající národní, od 
kuriálních vlivů oproštěnou polskou církev, jmenování cjrkevních hodnostářů 
králem s vyloučením vlivů římských, zrušení dávek do Ríma i všech duchov
ních privilegií. Významný hlas tohoto světského spisovatele nalezl ozvěnu 
v současné i příští generaci a byl podporován dalšími vlivy humanistickými, 
které hleděly oslabiti přílišnou moc scholastické theologie, žádaly zesvětštění 
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kulturních zájmů, usilovaly o reformu církevních a státních poměrů a přispí
valy k většímu osamostatňování lidského myšlení. Tím vším humanismus 
usnadnil pochopení církevně-náboženské otázky reformační, jak o tom svěd
čily schůzky krakovských humanistů v domě Jana Trzecieského pod předsed
nictvím dvorského kazatele Františka Lismaniniho, na nichž se studovaly 
reformační novoty a západoevropská reformační literatura. Snad více v Polsku 
nežli jinde se spojovaly tendence humanismu a reformace k prospěchu polské 
kultury i polského školství, v němž se souvislost humanismu a reformace pro
jevila příznačně. 

Tím vším byla reformační půda připravena a jedině nechuť krále Zikmun
da 1. způsobila, že se až do čtyřicátých let netvořily veřejné evangelické obce. 
Ale propaganda nového učení pronikla za podpory pruského vévody Albrechta 
jíž do nesčetných míst, náboženští novotáři nacházeli útočiště u vlivných 
měšťanů i šlechty. V Krakově připravovaly vznik pozdější evangelické obce 
cizí rody Deciů a Bonerů, ve Velkopolsku se přivrženci náboženských novot 
seskupovali kolem bohaté rodiny Górků a Bojanowských. Již r. 1539 psal 
papežský nuncius o Polsku, že by "celé to království přijalo luterskou nauku, 
kdyby polský král Zikmund 1., na němž závisí hlavně obrana katolictví, ze
mřel". Neboť k jeho synu Zikmundu lL'Augustovi (1548-72) se poutaly naděje 
protestantů a šířily se o něm hlasy, že jest sám nakažen kacířstvím a tajným 
přívržencem jeho. Proto v době jeho nastoupení na trůn zaváděla některá 
velkopolská města s německým obyvatelstvem nové řády církevní za spolu
působení královských úředníků a také jinde bylo lze porozovati mezi přivrženci 
reformace značné hnutí. Vědělo se o něm, že udržuje styky s německými evan
gelickými knížaty, že byl v písemných stycích s Melanchtonem i Kalvínem, 
že měl ve své knihovně díla Lutherova, Kalvínova a Melanchtonova a dával 
si kázati, pokud dlel ještě jako litevský velkokníže za života svého otce ve 
Vilně, Janem Cosmiou a Vavřincem Discordiou v hradním kostele vevangelic
kém duchu. Očekávání kladená protestanty do Zikmunda II. sice byla zkla
mána, neboť nový král zůstal věren katolické církvi, ale jeho evangelická 
minulost se nezapřela; neučinil nic, co by rozvoj reformačního hnutí zdrželo. 
Nepotlačoval ho a odmítal začíti náboženské zápasy. Proto se z velké části 
jeho přispěním podařilo polským evangelíkům vybudovati evangelické církevní 
zřízení a postaviti je na právní základnu. 
Úspěch reformačního hnutí v Polsku za vlády Zikmunda II. se zdál v 50. 

až 60. letech 16. stol. tím bližší, poněvadž se zároveň ozývaly myšlenky re
formaci blízké také v kruzích, které zatím zůstávaly ještě ve svazku s kato
lickou církví. Jako v jiných zemích, tak i v Polsku se jevila tendence ustaviti 
polskou církev národní v čele s polským králem jakožto hlavou a národní 
synodou jakožto jeho poradním sborem. Pro národní polskou církev se expo
noval také královský sekretář Ondrzej Frycz z Modrzewa (Modrzewski), zbož
ňovatel Melanchtonův, autor pozoruhodného spisu: De re publica emendanda 
libri V. Ozývali se také jiní s požadavky, pro něž by měl býti arciť získán 
souhlas kurie papežské, jako na př. manželství kněží, přijímání pod obojí, 
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polský jazyk v bohoslužbě, přísahy biskupů polskému králi (nikoliv papeži). 
Za těch okolností bylo r. 1552 a 1555 na sněmu dočasně suspendováno duchovní 
soudnictví, v době sněmu r. 1555 byly slouženy mše po polsku a podávalo se 
pod obojí, a po sněmu vyslal Zikmund II. August r. 1556 poselství k papeži 
se žádostí, aby svolil ke mši v jazyku polském, přijímání pod 'OtoK manželství 
kněží a k svolání polského národního koncilu králem. - Papež odmítl však 
splniti kterýkoliv z nich a úsilí o zřízení národní polské církve utichlo. Je 
příznačné, že nebylo dalších sporů s kurií papežskou a že v Polsku neměli 
odvahy k roztržce s Římem. Mnohé okolnosti a zejména začínající zápas 
s pravoslavnou Moskvou vedl polské katolíky na jiné stezky: k úzkému spojení 
nikoliv s protestantským světem, nýbrž s církví a vírou latinskou. 

Polským protestantům nezbylo nežli podniknouti zápas o náboženská práva 
na vlastní vrub. Nejdříve sklidili úspěch na půdě autonomních královských 
Prus,p~řevá,žně německých, kde augšpurské vyznání získalo královským roz
hodnutím plnou volnost již v 1. 1557-9. Na větší obtíže se naráželo ve vlastním 
Polsku, kde polský episkopát měl od pradávna právo zakročovati proti kacířům 
a vykonával soudní moc nad těmi, kdož byli podezříváni z kacířství, svěřuje 
vykonání rozsudku zástupcům královské moci, totiž starostům. Když jednotliví 
stoupenci reformace mezi šlechtou počali prováděti reformaci na svých stat
cích a místo katolických duchovních přiváděli kazatele evangelicki3, vznikly 
mezi vyšším duchovenstvem a šlechtou velké půtky a biskupské soudy pota
hovaly i šlechtice před svůj soud. Postižená šlechta se obrátila na sněmy 
s požadavkem, aby biskupská pravomoc byla zrušena a prohlásila (r. 1552) 
skrze své poslance, že neschválí vládních předloh, pokud král nenapraví napřed 
křivdy, jí hierarchií způsobené. Vlivem této hrozby byla soudní pravomoc 
hierarchie ve věcech víry šlechtických příslušníků suspendována nejprve na 
dobu jednoho roku a na sněmu r. 1565 si vynutila šlechta usnesení, že soudní 
výroky biskupských soudů ve věcech, týkajících se šlechty, nebudou prová
děny. Od té doby nebylo už síly, která by bránila reformaci, pokud se šířila 
pod ochranou šlechty na šlechtické půdě. Od r. 1565 mohla protestantská 
šlechta přetvářeti církevní poměry na svém území podle své vůle a zaváděti 
protestantskou bohoslužbu v tamějších katolických chrámech. Dočasného za
stavení biskupského soudnictví, lze říci, využila plnou měrou, aby získala pro 
reformaci nové farnosti. 

Takto se rozšířily v Polsku v letech 50.-60. čtyři druhy reformační: luterství 
především mezi měs~ským německým obyvatelstvem, kalvínství mezi polskou 
šlechtou, vyznání Ceských bratří na zemanských dvorech velkopolských 
i v Prusích a ariánství v Malopolsku a na Litvě. JediJ?-ě ariánství bylo zváno 
"vírou polskou" a jeho stoupenci "Bratry polskými", ač to bylo původně 
vyznání reformátorů vlašských (Jiří Blandrata, Socino Lelio, Frant. Stancaro), 
přišlých do Polska. Střediskem jejich stoupenců, kteří si vytvořili nové vy
znání bez dogmat a proto byli současníky odsuzováni jako noví "Turci", 
se tu stala osada Raków (r. 1569). - Těžiště luterské církve leželo v králov
ských Prusích, v městech: Gdansku, Toruni, Bromberku, Marienburku a Grud-
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ziq,dzi. Na půdě velkopolské, kde se augšpurské vyznání uchycovalo v 2. pol. 
16. a poč. 17. stol. pod záštitou šlechtických vrchností (Górků, Bojanowských, 
Gostynských, O strorogů , Zborowských, Latalských), konala se luterská boho
služba v jazyce německém, čítáme-li v to i osady slezských a českých pobělo
horských emigrantů, asi v 110 místech a polská asi ve 32. Kalvínství bylo 
a zůstalo v Polsku především záležitostí drobné šlechty, která na sebe strhla 
v 16. stol. politický vliv ve státních záležitostech; na Litvě stál v čele kalvínské 
obce vlivný a bohatý magnát Mikuláš RadziwiH (zv. Černý), jenž náležel s vel
kopolským vévodou hr. Górkou a vévodou Zborowským mezi hlavní vůdce 
polských nekatolíků. Čítáme-li také českobratrské obce, které uzavřely s kal
víny unii na synodě v Kozminku r. 1555, konala se bohoslužba kalvínského 
rázu ve Velkopolsku asi v 80, v Malopolsku asi ve 250 a na Litvě v 191 místech. 
- Pokud jde o České bratry, kteří se utekli na půdu polskou r. 1548, uchytili 
se zejména na majetcích velkopolských velmožů Ondřeje Górky, Jakuba a Sta
nislava Ostrorogova a Rafaela Leszczynského. Bez jejich podpory by sotva byli 
pevněji zakotvili na půdě polské. Přes to, že poněkud zaráželi svým tichým 
životem, prostotou a nechutí k polemikám, získali časem některé polské 
rody (na př. rod Kadzinských, Kasinowských, Jaskoleckých, Roznowských, 
Leszczynských, Krotoských, Opalenských, Marszewských, Lipských). Na sy
nodě koiminecké r. 1555 se polská větev Jednoty spojila s polskými kalvíny, 
aniž se při tom vzdala svého zvláštního rázu v otázce náboženského kultu 
a církevní kázně; od r. 1557 tvořila však opět zvláštní církevní provincii v čele 
se seniorem. Silnou obec měla v Poznani, kde jí patřily dva kostely, jedna 
škola a nemocnice; hlavním sídlem jejím bylo Lešno. Okolo r. 1570 měla asi 
64 farnosti. 

Síla reformačního tábora nespočívala tolik v početnosti jako spíše v tom, 
že v jeho řadách se postupně octli nejmocnější magnáti (RadziwiUové, Firlejové, 
T~czynští, Zborowští, Ostrorožští, Górkové, Szafranci, Myszkowští, Stadničtí), 
nejvýmluvnější poslanci z řad šlechtických i znamenití spisovatelé jako: Rej, 
Krowicki, Trzecieski, Lutomirski, Gliczner a W olan, s nimiž se současní polští 
katoličtí spisovatelé nemohli rovnati. R. 1569 bylo mezi světskými členy se
nátu více evangelíků nežli katolíků (58 proti 55) a tím si reformační strana 
v Polsku dovedla zjednati dosti značný vliv, takže nejednou rozhodovala 
podle své vůle o státních záležitostech, spojujíc náboženství s otázkami poli
tické povahy. Svůj vliv však dlouho neudržela. 

Jednou Z· příčin jejího úpadku právě v době, kdy se zdálo, že refor
mace ovládne celé Polsko, bylo, že neovládla přesvědčivě širších vrstev ven
kovského obyvatelstva, že zůstávala více záležitostí šlechtických a městských 
tříd, oddělených hlubokou sociální hranicí od poddaných. Mimo to zůstávala 
i v kruzích šlechtických na povrchu a značná část šlechty viděla v reformačním 
hnutí spíše záminku k zápasu s duchovenstvem. Přijala novou víru spíše 
z důvodů politických nežli věroučných, spíše proto, aby se mohla zbaviti 
církevních desátků a biskupských soudů. Polské reformaci se nedostalo ani 
významnějších vůdců a reformátorů ve skutečném slova smyslu. Jan Laski, 
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jenž mladá léta strávil v cizině a vrátil se do Polska teprve na sklonku svého 
života, nemůže býti za takového pokládán. - Polskou reformaci velmi osla bova
ly také spory a soupeřství mezi jednotlivými reformačními tábory. Polští nekato
líci byli již okolo roku 1560 tak roztříštěni, že jich nebylo možno organisovati ani 
po stránce věroučné, ani politické, ačkoliv nescházelo úsilí v tom směru. 
R. 1555 se na synodě v Kozminku na př. sjednotili malopolští kalvíni a Čeští 
bratři; ale už r. 1556 se ukázalo nemožným získati souhlas pro společnou 
"polskou" konfesi a r. 1557 se opět obě strany rozešly. O sjednocení všech 
nekatolíků a jednotnou jejich věrouku usiloval J. Laski, ale dříve, nežli toho 
mohl dosáhnouti, zemřel r. 1560. Jednotná unie všech nekatolíků, která se 
uskutečnila (s vyloučením ariánů) na synodě sandoměřské r. 1570, za tím 
účelem, aby na nejbližším varšavském sněmu dosáhli zrovnoprávnění s kato
líky, byla jen povrchní. Neboť v t. zv. Sandoměřské dohodě (Consensus San
domiriensis) nebylo dosaženo ani jednotného kultu (liturgie), ani jednotné 
organisace. Pro spory rozdílných názorů o večeři Páně podrželo každé vyznáni 
svou vlastní konfesi, při čemž se vzájemně uznávala pravověrnost každého 
vyznání. Všechna tři vyznání měla konati společné generální synody k roz
pravě o společných věcech, o obraně proti katolíkům, ve věcech školských 
a o otázkách kázně. 
Sandoměřská synoda nejlépe ukázala, jak jest tábor nekatolíků slabý,ažá~ 

dost, podaná z ní na sněm r. 1570, aby nekatolíkům byla zákonem přiznána 
svoboda víry, neměla naději na úspěch. Nepřekvapuje, že si potom polští 
nekatolíci nedovedli zjednati dostatečné právní zajištění; neboť suspense du
chovního soudnictví z r. 1562-3 a 1565, která byla ve skutečnosti posledním 
úspěchem polského reformačního tábora, nestačila. Evangelíci neměli ani po 
r. 1565 záruky, že za vládní změny duchovní soudnictví opět neožije. Pokud 
vládl Zikmund II. August, nebylo snad nebezpečí. Ale všechny jejich církevní 
vymoženosti byly ohroženy, kdyby jeho nástupce práva biskupů opět rozšířil. 
Z toho důvodu usilovali po smrti posledního Jagellovce r. 1572, aby si zjednali 
pro svou církev positivní právní základnu; a za porad o volbě nového panov
níka dosáhli, že na t. zv. konvokačnÍm sněmu r. 1573 a na společném sněmování 
senátu i dolní sněmovny v době bezkráloví byla zvolena komise, která měla 
sestaviti zvláštní akt náboženské konfederace, aby se zamezily vnitřní třenice 
a zjednal náboženský pokoj ve státě. Výsledkem jednání byla t. zv. varšavská 
konfederace z 28. ledna r. 1573, schválená konvokačním sněmem jednomyslně 
všemi světskými účastníky sněmu a jedním biskupem. Konfederace měla býti 
jistým svazkem šlechty, v němž si šlechta podle vzoru augšpurského nábo
ženského míru zaručovala na dobu bezkráloví náboženskou snášenlivost i mír 
mezi stranami (inter dissidentes in religione).ll) Výhody konfederace se týkaly 

ll) V čl. 3. se praví: Poněvadž v naší republice trvá nemalé "dissidium in causa religionis 
christianae" a poněvadž chceme zabrániti, aby z toho nevznikly v Polsku podobné spory jako 
v zemích jiných, slibujeme "pro nobis et successoribus nostris in perpetuum, sub vinculo 
iuramenti fide, honore et conscientiis nostris", že my, kteří jsme "dissidentes de religione" za
chováme mezi sebou mír a pro rozdílnou víru a pro změny v církvích nebudeme rozlévati krve 
pod ztrátou cti, "confiscatione honorum, carceribus et exilio" a nebudeme ani pomáhati žádné 
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pouze šlechty, nikoliv ostatních tříd národa, a obracely se proti selským třídám 
ve snaze, aby byly znemožněny selské bouře, které by mohly vypuknouti pod 
záminkou náboženstvf.12) Polský sedlák jí byl vydán (podle zásady: cuius 
regio, eius religio) úplně na pospas své vrchnosti a k úplnému poslušenství ve 
věcech duchovních i světských. Nicméně ani pro vrchnost varšavská konfede
race neznamenala trvalé výhody. Evangelická církev nebyla v Polsku var
šavskou konfederací postavena pod ochranu zákona, nýbrž bylo pouze jejím 
stoupencům (šlechtě) dočasně zaručeno, že nebudou pronásledováni ve své 
víře. Měla-li varšavská konfederace míti praktický účinek, bylo nutno, aby 
evangelíci, čili jak se jim říkalo podle výrazu uvedeného v konfederaci, disi
denti (dissidentes in religione), dosáhli vložení jejího obsahu do přísežné for
mule, na niž nový král (Jindřich Valois) měl přísahati. Dále bylo nutno získati 
souhlas katolické strany s jejím obsahem. 

V obou směrech se narazilo na překážky; neboť katolíci zahájili boj s kon
federací od jejího vzniku. S výjimkou krakovského biskupa Frant. Krasmského 
odmítl vysoký klér (na podnět papežského legáta Commendoniho) připojiti 
k ní své podpisy a prohlašoval ji s právního hlediska za neplatnou. Odsoudil 
ji znovu na synodě v Piotrkově, poukazuje na to, že byla vydána na sněmu, 
který k tomu nebyl oprávněn. - Ani nového krále (Jindřicha Valois) nebylo 
možno přiměti k přísaze na konfederaci a jen po dlouhých obtížích se podařilo 
polským nekatolíkům vymoci na Jindřichovi (a potom i na Štěpánu Bathorym 
a Zikmundovi III.) slib, že bude udržován "smír mezi disidenty" všemi práv
ními prostředky,13) Slib mohl mnoho znamenati, kdyby mu byl král chtěl 
skutečně dostáti, ale obecná formule ponechávala tolik možností jinak kon
federaci vykládati, že král mohl náboženskou svobodu velmi zúžiti. aniž se 
provinil proti znění přísahy. A tak konfederace varšavská, kterou polŠtí evan
gelíci od první chvíle pokládali za svou "chartu svobod" ("magna charta 
libertatum"), vyvolávala již v nejbližší budoucnosti značné obavy. Ochrana 
protestantů závisela ve skutečnosti na dobré vůli králově. Ve skutečnosti 
neměla přímého vlivu na právní postavení nekatolíků a jediným náboženstvím 
státem uznávaným stávala se víra katolická, kdežto jiná náboženství byla 
jen trpěna. Štěpán Bathory sice složil přísahu na konfederaci a brzdil útoky 

vrchnosti vta~ové akci. Pod názvem "dissidentes in religione" třeba rozuměti všechny účastníky 
konfederace (1 katolíky). Později to bylo omezeno na pravověrná evangelická vyznání a odtud 
se říkalo polským nekatolíkům také disidenti. - Ariánům byla příslušnost ke "křest'anské" 
víře odepřena ar. 1658 byli vypovězeni z Polska. 

12) VčL 4. se praví, že touto konfederací poddanský poměr poddaných k vrchnosti du
chovní ani světské není dotčen: "Každému pánu (vrchnosti) jest dovoleno poddané, kteří se 
zbavili povinné poslušnosti ,sub praetextu religionis', potrestati ,tam in spiritualibus quam in 
saecularibus' podle svého uznání". Dodnes se vede mezi polský1ni historiky spor, zda konfede
race zavedla zásadu "cuius regio, eius religio" a jak třeba rozuměti slovům "tam in spiritualibus 
quam in saecularibus". Podle jedněch třeba připojiti slovo "bonis" a podle toho by 4. článek 
přiznával rovnou toleranci šlechtě i sedlákům. Názor ten, zdá se, není správný. 

13) Forma přísahy zněla: "Tranquillitatem inter dissidentes de religione tuebor, manu 
tenebo, nec ullo modo vel iurisdictione nostra vel offitiorum nostrorum et statuum, quorumvis 
authoritate quempiam afiici opprimique causa religionis permittam nec ipse afficiam nec oppri
mam." 
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katolíků na protestanty, takže za jeho vlády požívali poměrného klidu, ale 
přál stále více církvi katolické, podporoval její snahy, aby se katolická víra 
stala jediným náboženstvím celé říše, a přál si zejména, aby královská města, 
podléhající přímo jeho vlivu, byla pokatoličtěna. Proto za jeho vlády katolická 
hierarchie projevovala stále směleji a otevřeněji úsilí vymýtiti protestantství, 
a to především v královských městech, která měla býti očištěna od nekato~c
kých sborů. Za vlády slabého a jesuity ovládaného Zikmunda lIL, jenž rov
něž slavnostně a závazně varšavskou konfederaci potvrdil při nastoupení na 
trůn, odvážili se odpůrci protestantů ještě k smělejším útokům na protestant
ské kostely (v Krakově a ve Vilně r. 1591), pálíce a boříce je, neštítíce se ani 
zneuctíti hroby nekatolíků. Jestliže první bouře proti nekatolichým chrámům 
(r. 1574, 1575 a 1581) se dály ještě bez přímého podnětu katolického ducho
venstva, při pozdějších (r. 1587 a 1591) třeba přičísti hlavní podíl na nich 
přímému podněcování katolických kazatelů, vlivu katolické reakce a proti
reformace i jejích vůdců, totiž jesuitů. Jejich vlivu podléhalo stále více polské 
nižší i vyšší duchovenstvo, stejně i vyšší světští páni (senátoři i poslanci). 
Protestanté se marně domáhali u krále spravedlnosti a potrestání pachatelů. 
Král, ač v Krakově přítomný, se zachoval netečně; neudělal nic k utlumení 
pouličních bouří, ač m.ěl zakročiti ve smyslu varšavské konfederace. Marně 
se protestanté shlukovali na obranu své víry na několika menších sjezdech 
(v Chmielniku, Radomi, na t. zv. inkvisičním sněmu r. 1592 i sněmu r. 1595). 
Marně svolali zástupce všech polských nekatolíků (i pravoslavných) s vý
jimkou ariánů na generální synodu do Toruně (21.-26. srpna r. 1595), na níž 
se měly nalézti prostředky k zamezení dalších útisků se strany katolické i ke 
sblížení jednotlivých evangelick}Tch vyznání (protestantů, kalvínů a Českých 
bratří). Synoda ta byla sice velkou manifestací polského nekatolického světa, 
měla zdařilý průběh za velkého počtu účastníků, projednala důležité úkoly, 
přiměla protestanty k obnovení někdejšího konsensu sandoměřského (z r.1570), 
ale provedení jejích usnesení stály v cestě velké překážky. Král odmítl při
jmouti její dvanáctičlennou deputaci, která měla požádati o ochranu a plnění 
varšavské konfederace, a spíše se dal strhnouti proudem katolické reakce 
a protireformace, která pomalu ovládla velkou většinu polského národa. 

Katolická církev v Polsku shromažďovala síly na svou obranu vlastně již 
od chvíle, co do Polska pronikly prvé zášlehy reformačního učení. Udržela 
se za největších útoků se strany reformace i stoupenců národní polské církve. 
Nejnepříznivější dobou pro ni bylo páté desítiletí 16. stol., kdy také velká část 
polského katolického duchovenstva v čele s arcibiskupem Uchanským byla pro 
svolání národního polského koncilu i ustanovení národní církve, a kdy v posla
necké sněmovně měli nekatolíci převahu. Časem však upevnila svou posíci 
tak, že mohla přikročiti k dobývání ztracených území. Stalo se tak přičiněním 
jesuitů a biskupa Stanislava Hosia, působícího (od r. 1551) v královských 
Prusích. Hosius (nar. r. 1504) se stal duší katolické protireformace v Polsku. 
Původem z německé rodiny (jeho otec Ulrich Hose, správce vilenského zámku, 
přistěhoval se do Polska z Badenska), vzdělán na universitě krakovské, v Pa-
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dové a v Bologni, vstoupil Hosius nejprve (r. 1533) do královských služeb 
jako sekretář korunního podkancléře, kde se pro své velké nadání a zna
lo.s~ tří j~~!ků (německého, polského a latinského) dovedl rychle uplat
rutL Poz~eJl se v:ša~ začal.věnovati více církevní dráze, na níž dosáhl rychlého 
postupu Jmenovarum za bIskupa che~mského a varmijského, v území převahou 
německém. Jako podřízený arcibiskupa hnězdenského neobmezil se na činnost 
ve s1ch ně:ne?kých diecésích, nýbrž začal působiti také na poměry vnitro
polske. VymkaJe nad bisklll-'Y polské vzděláním i věrností k víře stával se 
v době největšího náporu a úspěchů reformace na polském území pevnou 
o~or0.u kat?lické cír~ve v cel~m 'po~sko-~t~vském státě. Její obranu zahájil 
ne~ohk~ SpISy (na pl'. Co~fess:o fld~I chrlStIanae z r. 1551, hojně vydávanou 
a p~ek~ada~ouvdo ev~oy~ky~h Jaz?,"ku, ne~o Confutatio Prolegomenon Brentii), 
v ~IC~Z ~YJadrov~l J,este pre~ tndentskym koncilem nové zásady římsko-ka
to~cke Vl;y',va ze]lnen~.~: :e~oval.kazatelské činnosti, aby získal odpadlíky 
opet stare VIre. Jeho pncmerum byla r. 1556 zřízena polská papežská nuncia
~ura a první nuncius, veronský biskup Aloisius Lippomani, hromažďoval za 
Jeh? radJ;' a pomo?i kol~m se?e nesvornou do té doby polskou vyšší hierarchii, 
ma~I.l pIan P?lskeh~ narod~ho koncilu, spojoval Polsko s kurií papežskou, 
~n.azil se ?vl~dnoutI. posle~mho Jagellovce, Zikmunda II. Augusta, i získati 
Je~ k opatrerum .p~OtI ~o~skym ne,katolíkům, I když si Lippomani ztěžoval po
nekud svou pOSICl kraJru tvrdostI svého vystupování, přece jen spolu s Hosiem 
~adI 'pev~ou základnu pro činnost dalších papežských zástupců na polském 
uzenu; z ruch nabyla rozhodujícího vlivu zejména nunciatura G. Fr. Commen
doniho (1563-5), jehož vlivem vzal polský senát v srpn:u r. 1564 na vědo~í 
usn~sení ~ridentského koncilu. Při všem byl Hosius, jenž zatím dosáhl velké 
~OCl a vl.I,v~ (1'. 1~61 byl)menován kardinálem, r. 1562-63 byl jedním z pěti 
predsedaJlClCh tndentskeho koncilu) velmi nápomocen. Hodně se zasloužil 
? po!sko~ protireformaci také tím, že r. 1564 povolal do své diecése (varmijské) 
JesUlty. (S~aněly Salmerona a Canisia) a čtyři léta potom zřídil pro ně seminář 
:' Braruewe (Braunsbergu), přebudovaný později na Lyceum Hosianum. Podle 
Je~o vz?ru, ~ovoláv~li ~aké jiní polští biskupové členy jesuitského řádu do 
svych dlec.esI: plocky blS~up Nosko~ski, r .. 1566 do Pultuska, vilenský biskup 
ProtaszewlCz r. 1569 do VIlna, poznansky bIskup Konarski r. 1570 do Poznaně 
hnězd~nský primas Karnkowski r. 1583 do Kalisze, lvovský arcibiskup Soli~ 
kowskI. r .. ~585 do L~ova. - Kdežto první jesuité, působící v Polsku, náleželi 
k prOVmCl! rakouske, r. 1575 byla zřízena zvláštní provincie polská, která byla 
b:zy roz,dele~av::~ polskou ,a lite~skou. Počátkem 17. stol. jesuité měli již ve 
vsech vyznacne]slCh polskych mestech své kláštery a koleje. Stavěli okázalé 
kos~e~y;, poz;ed~li ~ novému významu kazatelnu i zpovědnici; přijímali na 
vzdelam take mladez protestantskou; pořádali disputace s nekatolíky a snažili 
se.p.~sobiti také :;a.~y~ší vz~ělání. Poněvadž krakovská universita se vymkla 
z J~J~ch ,ru~ou, zndIh ~l ve VIlně t: zv. ak~demii (r. 1578), jíž Štěpán Bathory 
~delil tehoz rok~ (7. cervence) prava a vysady, jaké měla krakovská vysoká 
skola, a papež Rehoř XIII. ji uznal (29. října r. 1579) za generální studium 
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pro teologii a filosofii. Úsilí povýšiti také poznaňskou jesuitskou kolej na 
akademii se nazdařilo jen pro odpor světské university krakovské. Přesto 
jesuitské školství dosáhlo v Polsku neobyčejných úspěchů. Brzy jím procházely 
tisíce žáků, kteří potom zčásti doplňovali své vzdělání i na jesuitských ústa
vech v sousedních zemích, v tom na př. i v Olomouci14) a slovenské Trnavě,15) 
aby později pronikali do všech odvětví veřejného života, šířili protireformaci 
a dobývali každým desítiletím nové oblasti území ztraceného za reformace. 
Církev polská se měnila; zvýšila se horlivost duchovních i lesk obřadů; pro
hluboval se náboženský život. Úplné získání víře nižších polských vrstev se 
dokončilo vlivem jesuitů vlastně teprve v této době. 

Duch polského jesuitství se téměř ztělesnil v dvorním kazateli krále Zik
munda III., Petrovi Skargovi (1536-1612), prvním rektoru vilenské akademie, 
neúnavném bojovníku o obnovení jednoty ve víře, neohroženém a bezohled
ném odpůrci nekatolického světa, v kazateli řídkých řečnických darů,16) jenž 
zasahoval do všech záležitostí církevních i státních. Kromě něho vynikli mezi 
jesuity jako kazatelé, učitelé nebo organisátoři: Kr. Warszewicki, žák Me
lanchtonův a později stoupenec politiky habsburské, Jakub Wujek (1540 až 
1597), překladatel velmi rozšířené bible, Benedikt Herbest (1530---'-93), jenž 
se jako prvý z jesuitů přičiňovalo náboženskou unii pravoslavných s Římem, 
Stan. Kostka (zemřel 1568), později svatořečený, Stan. Grodzicki(l541až 
1613), proslulý agilní polemik, Petr Falerycy (1556-1622), prvý polský řádový 
provinciál, Jan Wielewicki (1566-1639), autor deníku krakovské koleje (His
t0ricus diarius 1579-1629), Konst. Szyrwid (zemř. 1631), autor prvé litevské 
mluvnice, posléze Wojt. Kojalowicz (1609-1677), autor dějin litevských. Vši
chni vynikli jako nadšení obhájci katolické víry, vedení úsilím zničit tábor 
nekatolíků; útočili stále častěji na varšavskou konfederaci, naléhali na zrušení 
svobod polských disidentů, udělených v 16. stol., působili na rozvoj polské 
politiky vnitřní i zahraniční; nejeden z nich se účastnil politických dobrodruž
ství a zapsal své jméno v dějinách styků polsko-moskevských v poč. 17. stol. 
Jejích vlivem rostla náboženská nenávist proti protestantům a dokladem toho 
byly množící se útoky na chrámy nekatolíků, pohřební průvody, hřbitovy e 

i soukromé domy v Krakově, ve Vilně a v Poznani (r. 1574, 1587 a 1591). 

Válka s nekatolíky, snaha nepřipustiti je k většímu významu a moci, zlomiti 

14) Podle Fr. Oinka, Matricula Acad. Olom. (Ročenka bohoslovecké fakulty sv. 1936-7) se 
v Olomouci vzdělávalo vL 1576-1675 (z celkového počtu 800 posluchačú) 368 Poláků, v tom 
mnoho osobností později velmi významných. Pozoruhodné byly styky polských jesuitů s Prahou. 
Slavný polsk:í' jesuita Mik. L(lczycki (1574-1652), původně kalvín, získaný Skarg,?u víře kato
lické, zprvu profesor na vilenské jesuitské akademii, byl potom instruktorem v Cechách, kde 
jeho žákem byl Boh. Balbín, získaný vlastně jím do jesuitského řádu a zachovávající k Polákům 
velmi přátelský poměr. 

15) Varsík, Národnostný problém trnavskej university. Bratislava 1938. 
16) V paměti pozdějších generací žil Skarga jako autor osmi sněmovních kázání. Dnes se 

soudí, že Skarga kázání těch nekonal, nýbrž že to byl spíše politický program dvora a senátorů 
oddaných Zikmundovi III., zahalený do formy kázání, aby tím spíše působil. - Z pera Skargova 
pochází asi dvacet brožur a několik větších spisů náboženského i politického obsahu, které měly 
sloužit jedinému cíli: obnovení jednoty ve víře pod autoritou papežovou. 
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spíše jejich vliv, stávala se předním cílem také polských biskupů a prelátů, 
odchovaných jesuitským řádem. Vůdcové světského duchovenstva v čele 
s hnězdenským arcibiskupem St. Karnkowským (1520-1603) vystupovali 
z dřívější obranné posice a po vzoru jesuitském i v duchu reformního trident
ského programu zahájili útoky proti protestantům. Stále častěji uplatňovali 
své nároky na obnovení církevní soudní pravomoci, suspendované r. 1565, 
a dávali najevo, že chtějí dobýti nazpět toho, co ztratili za reformačního hnutí. 
Když jim r. 1593 byla do JIsté míry vrácena soudní pravomoc ve věcech po
kládaných za záležitosti církevní, dovolovali si tím spíše sahati na patronátní 
práva protestantské šlechty, domáhali se vrácení církevního majetku, zabra
ného v době reformace šlechtou, nedbali půhonů světských soudů, začali vésti 
se šlechtou pře před biskupskými soudy o církevní desátky, pokoušeli se od
nímati protestantům někdejší katolické kostely, poháněti jejich patrony k své
mu soudu a činiti si nárok na jmění protestantských duchovních. Všude se 
jevila snaha postaviti nekatolíky mimo platné zákony i práva a vyloučiti je 
ze státní společnosti. Katolické církevní právo mělo býti základem všech ži
votních vztahů. 

Nekatolíci sklízeli porážku za porážkou a ztráceli houfem své stoupence. 
Jejich řad ubývalo zejména za vlády Zikmunda III., jenž sice navenek (od
přisáhnuv varšavskou konfederaci) nemohl proti nekatolíkům zjevně vystu
povati, ale ve skutečnosti usilovalo jejich zničení už tím, že v druhé polovině 
své vlády nedával žádné hodnosti a žádného starostenského úřadu lidem 
nekatolického vyznání. Jestliže v prvých letech své vlády Zikmund III. při 
obsazování zemských úřadů nečinil rozdílů mezi katolíky a nekatolíky, později 
(od r. 1593-4) protestanty vesměs opomíjel a postupoval v těsném přátelství 
s katolickou hierarchií, rozvíjející usilovnou činnost protireformační. 

Neblaze se projevily také důsledky toho, že protestantství nezapustilo často 
ani v řadách šlechtických ani v širších vrstvách národa hlubších kořenů a zů
stávalo na povrchu. Zatím co k~tolíci vysílali stále více bojovníků,' tábor 
protestantský se tenčil také vlastní svou slabostí. Již v 60.-70. letech 16. stol., 
v době prvých protireformačních nárazů, zříkali se mnozí významní stoupenci 
reformačního učení. Synové prvních průkopníků reformace, potomci Radzi
willů, Zamojských, Zborowských, Tomických, Ostrorogů, Chodkiewiczů, Sa
piehů se v posledních desítiletích 16. stol. vraceli ke katolictví. Dělo se tak 
nejen v Malopolsku a na Litvě, ale také ve středisku polské reformace, ve 
Velkopolsku, kde protestanté ztratili hojně stoupenců po smrti své hlavní 
opory hr. St. Górky (r. 1592). Jeho majetky získali vesměs jeho synovci -
katolíci Czarnkowští; za nich luterské kostely na nejdůležitějších majetcích 
Górkových (na př. v Kórniku) se dostaly do držení kněží katolických. Velké 
opory pozbyli velkopolští protestanté obrácením kastelána Jeronyma Gostom
ského (r. 1589), Jana Ostroroga (r. 1588), Albrechta Laského, bratrance ně
kdejšího vůdce polských protestantů Jana Laského, Tomického a j. Na Litvě 
mnoho ztratili změnami v rodě Radziwillů. Syn vynikajícího kalvínského 
velmože Mikuláše RadziwiUa, Jiří Radziwill, získaný katolické víře P. Skargou, 
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zahájil pronásledování protestantů obecnou konfiskací kacířských knih a jejich 
veřejným spálením na ulicích Vilna, zničením protestantských knihtiskáren 
a zákazem konati veřejně protestantské pohřby. - Tím vším polská reformace 
na sklonku 16. stol. velmi osláblaY) V místech, která tvořila předtím střediska 
evangelické bohoslužby, zmizela po rekatolisaci vrchnosti jakákoliv stopa 
protestantského církevního zřízení, protestantští kazatelé byli vypuzeni a na
hrazeni katolickými kněžími. 

Jakmile katolická církev získala většinu protestantské šlechty, stávalo 
se Polsko opět zemí katolickou a vládnoucím vyznáním víra katolická. Již 
v I. polovině 17. stol. se většina národa dívala na reformaci jako na po blouznění 
i kořeny všech zmatků a ozývaly se hlasy, že Polsko děkuje za celou svou 
kulturu jen katolictví; šířil se názor, že polský živel a katolictví co nejvíce 
spolu souvisí. Důsledky toho názoru se projevily také v polské zahraniční 
politice. 

4. PROBLÉMY ZAHRANIČNí POLITIKY. 

Na poli polské zahraniční politiky 16. stol. bylo řešiti zejména čtyři pro
blémy: otázku pruskou, soupeřství s Habsburky ve střednfEvropě, nebezpečí 
se strany moskevské Rusi a posléze obranu proti tatarským a molda,vským 
nájezdům. Úkoly ty nebyly snadné; neboť se často vzájemně křížily a Polsko 
mnohdy nemohlo, jsouc ohrožováno na několika stranách, soustřediti svých 
sil v jednom směru a zbavovati se ihned zahraničních obtíží. Bylo v nevýhodě, 
že nemělo stálých spojenců, pevných finančních zdrojů ani stálého a silnějšího 
vojska, takže jeho vystupování nemohlo býti vždy dosti rázné a působivé 
a mělo spíše (aspoň v 1. poL 16. stol., v době vlády "starého krále" Zikmun
da 1.) obrannou povahu. Hledělo jen odsouvat všechna nebezpečí; nikoliv ze 
skutečné snahy, aby udrželo mír, nýbrž spíše z nemohoucnosti zasahovati 
sebevědoměji a rozhodněji. Posléze, v souvislosti s vnitřními změnami a krise
mi, docházelo nejednou v jeho mezinárodním životě k úplné pasivitě. Jisté 
změny nastaly teprve v 2. pol. 16. stol., v souvislosti s pohyblivostí imperia
listicky založeného a vojensky schopného Štěpána Bathoryho a s dynastickými 
plány polského dvora té doby. 

17) Kdežto r. 1569 bylo v polském senátu (horní sněmovně) mezi světskými senátory 58 pro
testantů a 55 katolíků, v 80. letech 16. stol klesl počet evangelických senátorů na 27-25, v 90. 
letech 16. st. kolísal mezi 16--14, poč. 17. stol. činil nejprve 10, od r. 1614 kolísal mezi 3-8, 
r. 1659 zemřel poslední senátor - evangelík. - Přístup do senátu mělo vždy jen katolické 
duchovenstvo. Recko-východní, ba i uniaté, byli z něho od počátku vyloučeni. - V 17. st. práva 
disidentů byla ještě víc omezována. R. 1632 bylo zakázáno stavěti nové sbory v královských 
městech. R. 1658 byli z Polska vyhnáni ariáni. R. 1717 stavby nových sborů byly vůbec za
kázány. R. 1733 sněmovním usnesením z r. 1736 bylo disidentům zakázáno pěstovati poslanecké 
hodnosti; neměli zastávati státních úřadů ani býti přijímáni do tribunálních soudů. Zákazy ty 
se týkaly vlastně všech nekatolíků, jak protestantů tak i řecko-východních pravoslavných. 
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Otázka pruská. 

Toruňský mír z r. 1466 rozřešil pruskou otázku jen polovičně; byl v podstatě 
jen příměřím. Tím, že t. zv. západní Prusy s městy Toruní a Gdanskem byly 
spojeny (arcif na základě rozsáhlé autonomie) s Polskem, a Prusy knížecí čili 
východní s Královcem se staly vasalským státem, nedosáhlo se klidu na 
dlouho. Míru tomu se nedostalo ani mezinárodního posvěcení. Neuznala ho 
ani říše německá ani kurie p:1pežská, a řád německý, jehož moc Polsko ne
dovedlo zlomiti, se zabýval od počátku myšlenkou revise míru, násilím mu 
vnuceného. Jeho cílem bylo získati východním Prusllm opět plnou nezávislost 
a připojiti k nim i Prusy západní čili královské (polské). Polsko mělo býti 
znovu odstrčeno od Baltického moře. Za tím účelem vedení řádu německého 
se snažilo vzbuditi zájem o osudy křižáků u císaře římského i u německých 
kurfiřtů a knížat. Křižáci zůstávali přes ustanovení z r. 1466 řádem čistě ně
meckfrm a hleděli zvoliti za svého velmistra osobu z říšských knížat; tím se 
měla státi otázka řádu, jež byla čistě polskou věcí, opět otázkou mezinárodní, 
evropskou. Zahájili agitaci také uvnitř královských Prus. Jejich vlivem se 
zněmčelá či německým vlivům podléhající šlechta, usazená v královských 
Prusích, houževnatě bránila unifikačním snahám polským, odmítala připojení 
královských Prus k Polsku, o něž usilovala v Polsku t. zv. exekuční strana, 
a nemínila na sebe bráti část polských břemen, stanovených k ochraně polského 
státu. - Za těchto okolností se polská politika 1. poloviny 16. stol. vyčerpá
vala neustálou snahou donutiti německý řád, aby splnil podmínky, k nimž 
se r. 1466 zavázal. 

Sotvaže se velmistrem stal člen říšského knížecího rodu, saský kurfiřt Frid
rich (r. 1498), situace se pro Polsko velmi zhoršila; nebof dosavadní poměr 
polsko-řádový se stával poměrem Polska k sousední říši německé. Nový řádový 
velmistr, opírající se o širší mocenskou základnu, odmítl složiti polskému králi 
povinný hold, který mu ukládal toruňský mír; poukazoval na své postavení 
německého knížete, odvolával se na císaře, který si činil nároky na královské 
Prusy a jednal s Gdanskem jako s městem říšským, i na kurii papežskou, 
která mu spolu s císařem zakázala složiti vasalskou přísahu; mimo to navazoval 
protipolské styky s Moskvou i s císařem. Polsko se tím octlo jakoby v kleštích 
dvou sil a jeho nesnáze vzrostly, když se zapÍetlo poč. 16. stol. do zápasů 
s moskevskou RusL 

Posléze mu nezbylo než v křižácké otázce ustoupiti a dáti souhlas k jednání 
o jednotlivých bodech toruňského míru na sjezdu zástupců polských a kři
žáckých v Poznani r. 1510. Schůzka ta neměla positivních výsledků; ale sku
tečnost, že Polsko dalo jednou souhlas k úvahám o článcích míru, dávno už 
vyhlášeného, se stala neblahým východiskem nových pozdějších snah o revisi 
řádového poměru k Polsku, zejména když po smrti velmistra Fridricha (v prosin
ci r. 1510) se stal jeho nástupcem (r. 1511) za podpory císaře a proti polskému 
přání18 ) opět říšský kníže, mladičký Albrecht braniborský, pocházející z an-

18) S polské strany se tehdy ozval námet arcibiskupa Laského, žádající, aby polští králové 
byli zároveú velmistry německého řádu a tím aby hodnost velmistra byla spojena s polskou 
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spašské větve hohenzollernské. Nový velmistr obnovil politiku svého před
chůdce i odmítal složiti hold věrnosti polskému králi; vyhledával užší styky 
s německou říší a navazoval vztahy s moskevským knížetem Vasilem a králem 
dánským. Všechny kroky jeho směřovaly k tomu, aby přerušil závislost na 
Polsku a aby získal spojení knížecích a královských Prus opět v jeden celek. 

Když snaha polského dvora, přiměti Albrechta k povolnosti zmírněním ně
kterých mírových toruňských podmínek a ochotou uděliti majetky křižákům 
na pol~kém Podolí, nenalezla sluchu, připravovaly se obě strany k boji, který 
potom vypukl r. 1520. Avšak Polsko, finančně vyčerpané a ohrožené na jiho
východních hranicích, nedovedlo za bojů postupovati dosti ener~icky; ačkoliv 
užilo při tom i školených českých rot pod vedením Jana z Zerotína, bylo 
nuceno nakonec svěřiti pruskou záležitost rozhodčímu soudu, jemuž měl před
sedati císař Karel V. a česko-uherský Jagellovec Ludvík. 

Jelikož ani tento rozhodčí soud nic nepořídil, měl spory rozřešiti teprve vývoj 
v době reformačního hnutí, které nalezlo rychlou ozvěnu jak v Prusích zá
padních tak východních, zejména potom, kdy nové učení přijal také řádový 
velmistr. Tento krok, spolu i přeměna řádového území na knížetství světské 
staly se však osudnými; dosavadní velmistr byl zbaven podpory císařské 
i papežské a Albrechtovi nezbylo než vyhledati pomoc polskou a podrobiti se 
požadavkům polského dvora. 

Na polském dvoře se jevily z počátku rozpaky, jak se postaviti k změnám 
v Prusích. Neboť Zikmund 1. byl církvi oddán; potlačoval všechny známky 
reformačního hnutí v polském prostředí; obával se udíleti podporu luterskému 
velmistrovi, jehož krok vyvolal na dvoře císařském a papežském pravé zděšení 
a pobouření. Přesto nakonec domluvám někdejšího řádového velmistra podlehl; 
nepostavil se, jak se dalo čekati, proti "rebelujícímu" novému knížeti na Baltu, 
a rozhodl se uzavříti s ním kompromis. Byla to osudná neprozíravost. Jako 
v pozdějších dobách, tak i tehdy, Polsko, příliš zapletené do východoevropské 
politiky, se věnovalo celkem málo svým zájmům západním a baltickým a ne
dovedlo řešiti prozíravě otázky na svých západních a baltických hranicích. 
Polští politikové, orientovaní příliš východně, si neuvědomovali, že Polsku 
se naskýtá výjimečná možnost a příležitost likvidovati německé panství v Po
vislí, že likvidace tato je nutná k státní existenci Polska jako státu a spokojili 
se s polovičním řešením. 

8. dubna r. 1525 byl uzavřen mezi Polskem a velmistrem mír, který vytvořil 
na místě upadajícího ř-ádu nové světské německé knížetstvL Podle dohody 
se staly řádové (východní čili knížecí) Prusy světským knížetstvÍm a velmistr 
dědičným světským knížetem, zavázaným skládati hold věrnosti polskému 
králi, udržovati lenní poměr k polskému státu a poskytovati Polsku vojenské 
posily v případě války s právem účastniti se polských sněmů, pokud jednaly 
o věcech pruských, raziti vlastní minci, stanoviti cla. V té souvislosti se mu 

dynastií. Návrh arcibiskupa Laského narazil však v řádovém prostředí na odpor a s polské strany 
se mu nedostalo dosti podpory. 
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dostalo členství v polském senátu. Nové léno mělo přecházeti po Albrechtovi 
na jeho mužské potomky a kdyby jich nebylo, na bratry Albrechtovy i jejich 
potomky (linie anspašských Hohenzollernů); v případě vymření těchto větví 
měly knížecí Prusy, jak někdejší řádové území bylo zváno, připadnouti k Pol
sku. - Na jaře 10. dubna r. 1525 kníže Albrecht vykonal na krakovském 
náměstí před polským králem veřejný slib věrnosti. 

Není pochyby, že sekularisace řádového území byla událostí velmi význam
nou.19) Na prvý pohled se zdála příznivým řešením pro Polsko. Zanikl jí ně
mecký řád a nové pruské světské knížetství jí bylo odtrhováno od dosavadního 
spojenectví s říší německou i papežskou kurií. Vasalský vztah východních Prus 
byl znovu zabezpečen ve smyslu toruňského míru z r. 1466. Navenek se zdálo, 
že Polsku spadly do klína všechny výhody, o něž se až do té doby vedl boj 
při ústí Visly. Bylo snad možno očekávati, že jednou, zvláště v případě vy
mření dědiců, připuštěných k nástupnictví, dojde k inkorporaci pruského kní
žetství k polské koruně a že Polsko potom podstatně rozšíří svůj mořský břeh 
na Baltu. - Ale vskutku ani r. 1525 pruská otázka nebyla rozřešena s polského 
hlediska náležitým způsobem. Neboť východní Prusy zůstaly v rukou německé 
dynastie hohenzollernské, která nepřerušila svých styků s němectvím a s ně
meckým zázemím, nýbrž je od chvíle, kdy většina říšských knížat přijala re
formaci, spíše upevňovala. Dědění pruského knížecího stolce bylo sice vyhra· 
ženo pouze jedné větvi hohenzollernské (přímým potomkům knížete Albrechta 
a jeho bratří), takže v případě jejího vymření měly východní Prusy případ" 

- nouti polskému státu; ale polská politika 16.-17. stol. nezachovala těchto 
norem. Na polské straně nebylo viděti po r. 1525 žádné akce, jež by měla 
za cíl převésti nadvládu Polska nad pruským knížetstvím na reální půdu. 
Polská politika neměla tu positivniho pruského programu; neučinila žádného 
pokusu, aby rozšířila nadvládu polskou nad zemí pruskou; ba nestarala se ani 
o to, aby byly provedeny výsady dané Polsku r. 1525. Jako kdysi v 13. stol. 
povoláním německého řádu na polské území polský kníže vlastně vytvořil při 
Baltickém moři důležitou baštu němectví, která zúžila, ne-li znemožnila Po
lákům na staletí přístup k moři, tak v 1. pol. 16. stol. Polsko přes úspěchy 
svých zbraní (z r. 1410, 1466, 1520) neumělo se němectví a jeho vlivů při 
Baltu zbaviti. 

K chybě Zikmunda 1. připojil další politický omyl jeho nástupce Zikmund II. 
August. Ideální příležitost k uskutečnění a rozšíření polské nadvlády nad 
pruským knížetstvím i k úplnému jeho ovládnutí byly vnitřní nepokoje, 
které v knížetství vybuchly na konci vlády knížete Albrechta počátkem 2. pol. 

19) Význam sekularisace se v historické literatuře posuzuje různě. Někteří polští historikové 
soudí, že jí Polsko získalo maximum toho, co v tehdejší těžké politické situaci bylo m?žné: 
země. o niž Polsko do té doby válčilo, neměla podléhati nikomu než králi polskému; ulehčIlo se 
Polsku tím, že řád německých rytířů zanikl, že poslední velmistr, zbavený podpory papežské 
i císařské a odkázaný na polského krále, se pokořil jako světské kníže před polským panovníkem; 
jeho země stala se nikoliv lénem říše, nýbrž Polska. - Jiní historikové hanějí sekularisaci jako 
nevhodné řešení pruské otázky a poukazují na to, že polskou blahovůlí vyrostlo malé pruské 
knížetství ve velký stát, který se stal v 18. stol. hlavním činitelem při dělení Polska. 
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16. stol., kdy duševně chorý syn Albrechtův, Albrecht Fridrich, nemohl vlád
nouti osobně a místo něho měla skutečnou vládu převzíti knížecí rada. Polsko, 
majíc na své straně jeden tábor v Prusích, mohlo tehdy získati celé pruské 
Pomoří a mohlo určiti za gubernátora Prus Poláka, jak o to sami pruští stavové 
žádali. Vše záleželo od vůle i rozhodnutí polského krále. Ale Zikmund II. 
August nedovedl těžiti z této příležitosti. Ani poslední Jagellovec, ani polský 
senát jakožto jeho poradní sbor; neměli přesného a pevného programu v pruské 
otázce, neuvědomovali si nutnost, že Polsko musí ovládnouti celý pruský Balt; 
jednání o pevnější spojení knížetství pruského s Polskem vedli nedůsledně 
i chabě; nakonec Zikmund II. August zmařil naději na inkorporaci Prus tím, 
že za souhlasu sněmu připustil r. 1562 k nástupnictví v pruském knížetstvÍ 
braniborské elektory (kurfiřty) a rozšířil dědické právo v Prusích na jiné větve 
Hohenzollernů; ve chvíli, kdy první pruský světský kníže, starý Albrecht 
Hohenzollernský měl jen jediného, a to nepříčetného potomka, kdy zvolna 
vymírali jeho bratři, připuštění k sukcesi dohodou z r. 1525, položil tím polský 
král za souhlasu sněmu základy k pozdějšímu spojení Braniborska a východ
ních Prus v rukou jediného panovníka a usnadnil spojení Královce s Berlínem 
v rukou braniborského kurfiřta. Pozdější osudné následky koncese z r. 1562 
až 1563 nebylo snad možno r. 1562-3 předvídati; ale už v 2. pol. 16. stol. 
bylo lze tušiti,jak se aktem posiluje nezávislost knížecíchPrusnaPolsku 
a jak jím roste nebezpečí pro polské (královské) Prusy s městem Gdanskem, 
které se octly jakoby v kleštích. 20) 

Reakce těchto událostí se v královských čili polských Prusích dostavila 
brzy a německé měšťanstvo německého Gdanska začalo působiti polské poli
tice (zvláště poslednímu Jagellovci a Štěpánu Bathorymu) nes četné obtíže. 
Ačkoliv královské Prusy byly vybaveny od svého připojení k Polsku velikou 
samosprávou, s vlastním sněmem, pokladnou i správními úředníky, přece již 
r. 1526, krátce po sekularisaci řádového území, začaly odboj proti Polsku. 
Ten byl utlumen jen s námahou a r. 1569, několik let po právních změnách 
učiněných na pruském knížecím stolci, zdolal poslední Jegellovec jen s nej
větším vypětím sil jejich nové nepokoje, souvisící se současnou unií králov
ských Prus s polskou korunou i se ztrátou dosavadních autonomních práv. 
Situace se nezměnila ani po vymření Jagellovců, kdy se pruská německá města 
v čele s Gdanskem znovu pokoušela odtrhnouti gdanské Pomoří od Polska 
a odmítla uznati Štěpána Bathoryho králem, takže jemu nezbylo nežli zahájiti 
válečné tažení proti Gdansku (v 2. pol. r. 1576). Situace byla tehdy pro Polsko 
velmi nebezpečná, neboť polská šlechta se chovala k problému gdanskému, 
podobně jako mnohokráte dříve, lhostejně, nemínila poskytnouti novému králi 
ani vojenských, ani finančních prostředků a neuvědomovala si, jak velký 

20) O rozšíření nástupnictví v knížecích Prusích na celý braniborský rod (r. 1563) se názory 
polských historiků rozcházejí. J"edni (Szujski, Sobieski) o tom pomlčují. Jiní hledí omluviti 
polský čin (Szelf\gowski, Halecki, Kolankowski) a vysvětlují jej ohledy dynastickými. Podle 
Haleckého se tak stalo proto, že Hohenzollern byl vyhlédnut za nástupce posledního Jagellovce 
Zikmunda II. Augusta na polský trůn. 
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význam má pro Polsko držení pobřežního města, které bohatlo z obchodu 
polskéh~o a mělo ve svých rukou celý zámořský obchod. 

Ani Stěpán Bathory nedovedl postupovati v pruské otázce způsobem pro 
Polsko prospěšným. Jsa příliš zaměstnán východním (ruským) problémem 
a zapleten do moskevských věcí, které jej ostatně velmi vyčerpávaly, zanedbal 
starší tendence polské politiky v Prusích; za jisté výhody materielní povahy 
se strany německé zřekl se ofensivních plánů proti knížetství pruskému 
ar. 1578 svěřil opatrovnictví nad slabomyslnýin pruským knížetem Albrechtem 
Fridrichem a správu knížecích Prus Jiřímu Fridrichovi z rodu Hohenzollernů
Anspachů s titulem pruského knížete. Rozšířiv tím nástupnictví v pruském 
knížetství na další větev hohenzollernského rodu, zbavil Bathory Polsko opět 
jedné z řídkých příležitostí k utužení svazků polsko-pruských. Ale nejen to. 
Když pruští stavové ku podivu přijali administrátorství Jiřího Fridricha s ne
chutí, organisovali r. 1582 proti němu odpor a vyzývali polského krále k za
kročení, a Polsko tak získalo opět možnost vplésti se do pruských záležitostí 
podobně jako v 1. 1566-9, ani Štěpán Bathory, ani jeho "pravá ruka" kancléř 
a hejtman Jan Zamojski neprojevili, získáni jsouce Jiřím Fridrichem, složiv
ším králi hold věrnosti, patřičného zájmu o otázku pruského léna a postavili se 
v jeho zápase se stavovskou pruskou oposicí na stranu Jiřího Fridricha. Marně 
se obraceli pruští stavové, vědomí svých svazků s Polskem,znovu a znovu 
na polského krále a polskou šlechtu r. 1585 a 1597. Jiří Fridrich upevňoval 
svou knížecí moc a vztahy knížecích Prus s protilehlým Braniborskem právě 
pomocí svých dobrých styků s Polskem .. 

Nová příležitost se naskytovala Polsku v pruské otázce r. 1603, za vlády 
polského krále Zikmunda III., kdy po smrti pruského kurátora a administrá
tora, Jiřího Fridricha, mělo možnost jmenovati novým správcem knížecích 
Prus Poláka. Ale ani nyní se tak nestalo. Polská politika sama odtrhovala 
kraj ten od polského zázemí a Zikmund III. svěřil správu Prus a péči nad 
nepříčetným Albrechtem Fridrichem přímo braniborskému kurfiřtovi J áchi
mu Fridrichovi a po něm jeho nástupci a synu Janu Zikmundovi (1'. 1609). 
Vasovec Zikmund III. počínal si podobně jako poslední Jagellovec a Štěpán 
Bathory. Když s tímto řešením projevily souhlas r. 1611 také polské sněmíky, 
složil braniborský kurfiřt Jan Zikmund ve Varšavě hold věrnosti polskému králi. 
V listině, v níž mu Zikmund III. udělil knížecí Prusy v léno, se uvádělo, že 
teprve v případě vymření celého braniborského rodu v mužské linii mají knížeCÍ 
Prusy býti připojeny k Polsku. V případě války v Prusích měl braniborský 
kurfiřt stanouti po boku polského krále s vojenským oddílem, na ochranu 
pruského pobřeží měl udržovati loďstvo a ročně odváděti do polské pokladny 
300.000 zl. Na území braniborské marky měl braniborský kurfiřt dáti Polsku 
svobodnou plavbu na řece Vartě. 

Nová změna nastala v pruských poměrech 1'. 1618. Toho roku zemřel 
nepříčetný pruský kníže Albrecht Fridrich, poslední potomek větve anspaš
ských Hohenzollernů a tím nabyl braniborský rod Hohenzollernů podle 
svých předchozích smluv s Polskem skutečných práv nástupnictví v knížecích 
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Prusích. Jestliže r. 1618 byl vasalský poměr k Polsku ještě zachován, r. 1657 
byl polský vliv v knížecích Prusích vytlačen úplně a polská nominální suvere
nita v knížecích Prusích byla tehdy nahrazena úplně suverenitou branibor
ských Hohenzollernů; pruský kníže přestal býti r. 1657 vasalem Polska. Teh
dejší výhrada, že v případě vymření linie elektorské (kurfiřtské) se má kní
žetství pruské vrátiti k Polsku, neměla pro Poláky žádné ceny. Nedostatek 
pevného a uvědomělého programu v otázce pruské se měl Polákům vymstíti 
až koncem 18. stol. a později ještě v hroznějšÍ formě ve stol. 20. 

Otázka středoevropská. 

Také v otázce středoevropské (české a uherské) byla polská politika od 
přelomu 15.-16. stol. na ústupu před politikou dynastie habsburské, která 
ovládla dědictví po česko-uherské větvi Jagellovců a pronikala posléze svými 
vlivy také na půdu polskou. Zčásti se to stalo pro osobní netečnost předposled
ního Jagellovce Zikmunda 1., zčásti pro rozličné příčiny jiné. Byl to zejména 
nedostatek vojenských sil, který polskému dvoru nedovoloval, aby energičtěji 
vystoupil na obranu svých zájmů na půdě české a uherské. Neméně svazovalo 
polskému dvoru ruce nebezpečí hrozící Polsku od hranic tureckých i moskev
ských. V Moskvě a také ve velmistru křižáckém měliHabsburkoyé~nejednQu 
vydatného spojence, jenž pohrozil vpádem, kdykoliv se_ .Jagellovci pokoušeli 
brzditi rozmach habsburské dynastie ve střední Evropě. Casto proto nezbývalo 
nežli resignovati na politický vliv v zemích českých a uherských, aby byl 
zjednán klid na protilehlých polských hranicích. 

Z počátku 16. stol. vládlo mezi polským panovníkem Zikmundem I. a cí
sařem Maxmiliánem značné napětí, když Zikmund obnovil své dřívější svazky 
s protihabsburskou stranou v Uhrách a vzal si za manželku sestru vůdce 
uherské oposice Jana Zapolského. Později však, když se polská politika dostala 
do rukou habsburskofilského kancléře Kryštofa Szydlowieckého a Kryštofa 
Tomického, nastal obrat a r. 1515 byly v Bratislavě a potom ve Vídni ujednány 
důležité dohody, které znamenaly zlom v dosavadní linii politiky polské a habs
burské ve střední Evropě. Na sjezdu bratislavském a vídeňském byla uzavřena 
smlouva o manželství Ludvíka Jagellovce s vnučkou císaře Maxmiliána I. 
a jednoho z vnuků jeho (Ferdinanda) s Ludvíkovou sestrou Marií. Sňatková 
ujednání byla doplněna velmi důležitými dodatky, kterými se odklízelo do
savadní soupeřství polského dvora a Habsburků: Maxmilián I. se zavázal, že 
nebude podporovati proti Polsku ani Moskvy, ani velmistra německého řádu; 
Polsko zase přerušilo své styky s protihabsburskou stranou v Uhrách a ustou
pilo habsburským vlivům v Podunají. Od té doby se projevovala solidarita 
obou dynastií. Zikmund I. postupoval napříště v otázkách uherských v úzkém 
dorozumění s habsburskou diplomacií a po smrti své prvé ženy, uherské kněžny 
Barbary Zápolské, pojal za manželku císařovu příbuznou Italku Bonu Sforzu. 
V souvislosti s tím přihlížel stále trpněji k expansi habsburských vlivů ve 
střední Evropě r. 1526. 
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O osud českého a uherského trůnu, osiřelého r. 1526 po nešťastné smrti Lud
víka Jagellovce u Mohače, se polský dvůr ku podivu valně nestaral; nepodpo
roval ani v Čechách ani v Uhrách strany, která by hájila práva jagellovské 
dynastie na trůn český a uherský. Do Prahy nebylo z Polska vysláno žádné 
větší poselství a nesmělý pokus dorozuměti se s českými stavy byl zahájen 
pozdě. Slova, jimiž se král Zikmund doporučoval českým stavům, byla bez 
barvy, chladná a nemohla působiti. ~ Pokud jde o volbu uherskou r. 1526 
dovolilo se sice v Polsku potají najímati oddíly pro uherského protikrále, Jana 
Zapolského; jinak se však nestalo nic v jeho prospěch, ač Zapolský byl zpřízněn 
s polskou dynastií. Zikmund I. se spíše snažil prostředkovati smír mezi oběma 
kandidáty uherského trůnu a udržeti dobré styky s oběma. 

V této politice pokračoval také jeho nástupce Zikmund II. August. Vděčen 
císaři za to, že nepodporoval už pruských knížat v jejich dřívější oposici proti 
Polsku a z ohledu na rostoucí nebezpečí turecké, sblížil se s Habsburky ještě 
více. R. 1543 pojal za manželku habsburskou kněžnu Alžbětu a po její smrti 
se oženil (r. 1553) s jinou příbuznou císaře, kněžnou Kateřinou. V Habsburcích 
Zikmund II. hledal svou oporu proti svým vnitřním i zahraničním odpůrcům 
a 2. července r. 1549 uzavřel s Ferdinandem I. důležitou smlouvu, která obsa
hovala slib vzájemné pomoci proti vnitřním vzpourám i zahraničním nepřá
telům. Při té příležitosti resignoval na někdejší polské vlivy v Podunají úplně, 
zavazuje se nepodporovati nižádným způsobem protihabsburskou stranu uher
skou. Habsburkové mohli potom na újmu Polska opanovati celou střední 
Evropu, aby posléze zasáhli také do poměrů polských a pokusili se získati 
polskou korunu, uprázdněnou po vymření Jagellovců (r. 1572). - Slezská 
otázka, která v 11.-14. stol. bývala příčinou antagonismu česko-polského, 
neměla v polské politice k Habsburkům žádný význam. 

Otázka, od které doby Habsburkové začali podnikati úsilí o získání polské 
koruny, není dosud vyjasněna. Snad k tomu přistoupili již r. 1553, kdy se 
Ferdinandova dcera Kateřina provdala za polského krále Zikmunda II. s tím 
úmyslem, aby upravila habsburskému členu cestu k nástupnictví; jisté jest, 
že již Ferdinand zahájil kroky v tom směru, ač nikoliv systematicky. Obrat 
nastal, když na trůn císařský zasedl jeho syn Maxmilián II., jenž zejména 
v instrukci pro poselství, vyslané do Polska r. 1565, doporučoyal péči o to, aby 
Poláci byli získáni pro volbu Habsburka pro případ bezdětné smrti posledního 
Jagellovce; neboť tehdy bylo již zřejmo, že ani třetí jeho manželství nepřinese 
žádného ovoce. Později, když se Zikmund II. vyhýbal sjezdu s císařem, na němž 
se měla otázka nástupnictví přesněji projednati, obracel se Maxmilián spíše 
k polským a litevským velmožům, z nichž nejeden konal Habsburkům v jejich 
dynastických plánech cenné služby, a upravoval si cestu k polskému trůnu 
ještě za života Zikmundova. Aby své vyhlídky upevnil, vzdal se opět císař
ských vlivů na území pruském, osvědčuje se po svém poslu, olomouckém bis
kupovi V. Prusinovském, pro definitivní vyřízení pruské otázky. 

Když posléze r. 1572 zavřel poslední Jagellovec oči, zesílila habsburská 
diplomacie své úsilí, aby si zajistila volbu Habsburka na polský trůn, ale 
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celkem marně. V době prvého bezkráloví (1572-3) nabyla nad ní převahy 
diplomacie francouzská a po útěku Jindřicha Valois byl Maxmilián II. volen 
za král~ jeny men~i~o~ yo:ské šlechty, zatím co většina dala své hlasy sedmi
hradskemu slechtlCI Stepanu Bathorymu. R. 1587 se sice přiklonila na stranu 
Habsburků již většina polského sněmu, ale tažení arciknížete Maxmiliána 
zvoleného za krále polského, bylo nešťastné, v lednu r. 1588 bylo jeho vojsk~ 
na slezsko-polských hranicích potřeno a arcikníže upadl do zajetí. - Prostřed
nictvím kurie papežské, která nerada viděla v době rostoucí turecké rozpína
vosti ve st~ední Evropě zápas dvou tehdejších nejkatoličtějších velmocí, bylo 
poto~ meZI Poláky a Habsburky zahájeno jednání o mil' v slezských osadách 
B~dzmu a Bytomi. V definitivní mírové smlouvě z 9. března r. 1589 zaručovalo 
si Polsko svobodnou volbu krále, arcikníže Maxmilián se měl zříci polského 
královského titulu, císař Rudolf měl přestati podněcovati moskevského knížete 
proti Polsku, měl vrátiti tvrz Lubovlu na Slovensku, která se za minulých 
bojů dostala do rukou císařského vojska, a měl se s celým rodem Habsburků 
zavázati, že se nikdo z nich nebude ucházeti o polský trůn, ani za života 
současného polského krále (Zikmunda HL) ani po jeho smrti. Císař skutečně 
potvrdil mírové podmínky spolu se zástupci stavů českých, slezských a ra
kouských, ale arcikníže Maxmilián při svém propuštění z polského zajetí žá
dané přísahy nevykonaJa narovnání b~dzinsko-bytólnské neuznaL Vtátivsé 
úskokem do vlasti, nazýval se dále králem polským a vlivem své strany, kterou 
měl mezi polskou šlechtou, se domáhal i po r. 1589 polského trůnu. Z toho 
důvodu úplný smír Polska a Habsburků přes úsilí kurie papežské nenastal 
a poměr polsko-habsburský se spíše zhoršoval. Byla sice naděje v příznivý 
o~rat, když s~ pv~lský král Vasovec Zikmund III. zpříznil s Habsburky 
snatke~. s a~?Ik~eznou Annou r. 1592 a když pojal dokonce plán (r. 1590) 
ustOUpItI za JIstych podmínek polský trůn arciknížeti Arnoštovi, bratru arci
knížete Maxmiliána. Ale předčasným prozrazením králových plánů se vznítila 
n~vá nenávist polské šlechty proti Habsburkům i proti králi, s ním zpřízně
nemu. V 1. 1591-2 se proto v Polsku na častých sjezdech polské šlechty 
jednalo o stycích Zikmunda HI. s Habsburky, útočilo se na jeho smlouvu 
s arciknížetem Arnoštem, učiněnou "za zády polské veřejnosti", a veřejně se 
odmítalo jakékoliv těsnější politické spojení Polska s císařem i spolupráce 
v mezinárodní politice (v lize protiturecké). Z podobných motivů se zvedala 
hladina polského veřejného života také počátkem 17. stol., za t. zv. rokošových 
hnutí (1607-8), když se Zikmund III. po smrti své prvé manželky Anny 
chystal (r. 1605) oženiti s jinou rakouskou arcikněžnou, Konstancií, projevuje 
snahy vládnouti "po habsburském a německém způsobu" a snaže se podle 
~oho omeziti vliv sněmovny i senátu a přeměniti polskou šlechtickou republiku, 
Jakou Polsko v té době bylo, na monarchii absolutistickou. 

Vztahy mezi Polskem a Habsburky se změnily teprve r. 1613, kdy bylo 
(23. března) mezi nimi uzavřeno příměří a smlouva, obsahující slib vzájemné 
pO,moci v případě nebezpečí vnějšího i vnitřního (proti odboji poddaných). 
Vyznam této smlouvy se projevilo několik let později, v době českého povstání, 
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k~y se ~olská politika, ovládaná osobno~tmi stroze protireformačně smýšlejícími, 
pnklomla na stranu Habsburků proti Cechům a soustředila své snahy k tomu, 
aby získala Polsku území slezské, které po církevní stránce patřilo až do té 
doby pod svrchovanost hnězdenského arcibiskupa. 

Přesto, že polská oficiální politika byla v době českého povstání na straně 
Habsburků a přesto, že Polsko se spojilo s císařem i v 1. 1620-29 proti švéd
skému králi Gustavu Adolfovi, stala se přece polská půda pohostinnou zemí 
nové vlně české emigrace, pronásledované po bělohorské bitvě pro víru v Če
chách a na Moravě a odtamtud vypuzené r. 1628. Jako Jednota bratrská za 
1. vyhnanství (1'. 1547), tak i noví exulanti čeští v počtu přes 1000 osob v tom 
přes 30 duchovních, vedení J. Amosem Komenským, byli v Polsku poho~tinsky 
přijati a to díky vzdělanému magnátovi a vévodovi belzkému hr. Rafaelovi 
Leszczynskému (naroz. r. 1579), který usadil České bratry na svých statcích 
ležících podél slezské a braniborské hranice v Lešně, Wlodawě, Boranowu. 
V Ostrorógu přijala je hraběnka z Ostrorógu, v osadě Skoky Mikuláš Rej 
z Na~lO"~vic; mnozí z Bratří šli až k Toruni, podporováni jsouce od kn. Kryštofa 
~adzIwIHa. Hlavním sídlem a střediskem jejich se však stalo Lešno, podobně 
Jako za 1. vyhnanství Jednoty bratrské, městečko velké české minulosti ale 
v té době už zněmčelé a nyní se opět počešťující. Tam žila ještě polská větev 
Jednoty, která krátce před příchodem nových českých emigrantů se spojila 
(r. 1627) s reformovanou církví. Proto když se Čeští bratří přestěhovali r. 1628 
do Lešna, nespojili se s touto polskou větví; obě větve trvaly tam vedle sebe 
ja~o dvě samostatné náboženské obce; vedle biskupa polské Bratrské jednoty 
Gwrtycha působili tam senioři české Bratrské jednoty. Tímto způsobem se 
Lešno stalo ústředím všech bratrských emigrantů, dlících v Polsku, a vlastně 
i '!. U~r~ch a v Sasku, sídlem jejich synod i seniorů. Zvláštního významu nabylo 
pnspemm J. A. Komenského, který tam prožil nejdelší a nejplodnější dobu 
s~.é~o ~iv~ta; nikoliv za pobytu v Čechách nebo v Amsterodamu, nýbrž za 
trmactIleteho pobytu v Lešně získal si Komenský světové jméno. Lešenské 
gymnasium, reorganisované Rafaelem Leszczynským r. 1624, na němž Komen
ský se stal profesorem a pak čtvrtým rektorem (až do svého odchodu do Lon
dýna r. 1641), umožnilo mu rozsáhlou teoretickou i praktickou didaktickou 
činnost, která mu zjednala světovou pověst. 

Po měr k jih o v Ý c hod n í Ev rop ě. 

V polské historické literatuře se často příliš zdůrazňuje oblíbená tese, že 
Polsko bylo po celá staletí a zejména v 15.-17. stol. ochranou Evropy proti 
Turkům, východní hradbou evropské civilisace a západního křesťanství že 
vše, co šavle polská konala na polském území či v jeho sousedství, se dálo 
v zájmu uskutečnění západních křesťanských a civilisačních ideálů a že kdo
koliv ze sousedů oslaboval polskou sílu, oslaboval i západní kulturu a znemož
ňoval její expansi ve východní Evropě. - Vskutku Polsko nikdy neohrožovalo 
Turecko, nejsouc sto je ohrožovat. Po čtyři staletí bylo pro k~ymské Tatary 
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a také pro závolžské hordy nikoliv "hradbou křesťanství", nýbrž územím 
jejich exploatace a oblastí pro jejich výživu. Vskutku Poláci byli daleko od 
toho, aby válčili a hynuli za společné kulturní ovoce Francouzů, Němců, Špa
nělů a Italů. Z významných polských vojevůdců ani Žolkiewski, ani Chod
kiewicz, ani Sobieski se nezajímali o obranu západní civilisace. 

Jako ve střední Evropě, tak i na svých jihovýchodních hranicích se Polsko 
stahovalo v 1. pol. 16. stol. vesměs do obrany a zříkalo se svých dřívějších poli
tických vlivů v rumunském Podunají. Moldavské knížetství, které bylo v 15. stol. 
pod polským protektorátem, se dostalo poč. 16. stol. do úplné vasalské závis
losti na Vys. Portě. Se světem islamským volili poslední Jagellovci zachovávati 
pro nedostatek obranných prostředků a stálého vojska mír a to i za cenu 
největších ústupků. Přátelství s Turky bylo Polsku (podobně jako Francii) 
základem zahraniční politiky 16. stol. Od nešťastné výpravy krále Jana 
Albrechta, tragicky skončivší v bukovinských lesích r. 1497, se vyhýbali jaké
koliv válce s Tureckem, dbajíce pečlivě o to, aby proti sobě nepopudili turec
kého světa a aby nestrhli na svou zemi podobný požár, jaký stravoval sousední 
Uhry. Ani prvý nájezd turecký r. 1498 až do okolí Přemyšlu ani soupeřství 
o půdu moldavskou nepřivedlo Poláky k zápasu s Turky. Poláci nebyli ani 
u Bělehradu r. 1521, ani u Mohače r. 1526, ani u Vídně r. 1529, ani u Budína 
r. 1541, ani u Sigetu r. 156.6. Všechna úsilí polské diplomacie v LpoL16. stol. 
směřovala k tomu, aby Porta zachovávala dobrý styk s Polskem. Odtud také 
s krymskými Tatary, Portě poddanými, hleděla udržovati mír a neváhala jej 
vykupovati zvláštními ročními poplatky asi 15 .. 000 zL Pokládalo se za věc 
velkého významu, že se cařihradská vláda v mírových smlouvách polsko-tu
reckých zavázala neposunovati tureckých hranic až k území polskému (ať se 
strany podunajské či uherské), nýbrž trpěti mezi oběma říšemi státy spravo
vané křesťanskými knížaty (Moldavsko, Valašsko, Sedmihradsko), které by 
oddělovaly jako nárazníkové oblasti Polsko od tureckého území a zamezovaly 
vzájemné třenice. - Za těch okolností polští poslední Jagellovci odmítali 
přistoupiti k protiturecké lize, o kterou usilovali papežové a císařský dvůr. 
Kdykoliv se Habsburkové nebo uherští stavové dožadovali polské pomoci při 
svých zápasí ch s půlměsícem, vždy zněla odpověď polského dvora vyhýbavě. 
Kdykoliv moldavská knížata zvedla odboj proti Portě a ohlížela se po 
Polsku (na př. r. 1552 a 1569), nehodlal polský dvůr těžiti ze situace a odmítal 
zasahovati do vývoje země, která byla kdysi vasalským státem polským; 
z obavy před válkou s Tureckem odmítal se vměšovati do podunajských zá
ležitostí. Z obavy před Tureckem polský dvůr nedovedl využíti pro své služby 
ani kozáckého živlu, usazeného v sousedství turecko-tatarském a učiniti z to
hoto prvotřídního vojenského materiálu vydatného činitele v zápase o získání 
přístupu k Černému moři. 

Mír s Tureckem přála si polská politika udržeti také po vymření Jagellovců. 
Ze všech tří bezkrálovÍ v 2. pol. 16. stol. (r. 1572-3, 1574-5, 1587) měla 
nechuť většiny polské šlechty k válce s Tureckem vedle jiných okolností 
velký význam. Za prvého bezkráloví to dobře postřehl vyslanec francouzského 
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kandidáta polského trůnu biskup Montluc, a proto zdůrazňoval, přimlouvaje 
se za jeho zvolení, tradiční přátelství "lilie s půlměsícem", t. j. přátelství, které 
udržovala Francie s muslimským světem již po dlouhá léta a zejména v tehdejší 
době. Větší část polské šlechty, která hlasovala pro francouzského kandidáta 
Jindřicha Valois, byla přesvědčena, že, zasedne-li Jindřich na polský trůn, 
udrží se na polském jihovýchodě opravdu mír. - Za druhého bezkráloví r. 1575 
volila většina polské šlechty vasaIa cařihradských sultánů, sedmihradského 
knížete Štěpána Bathoryho právě z toho důvodu, aby se nedostala do kon
fliktu s Vys. Port ou a krymskými Tatary. Snaha udržeti aspoň navenek a do
časně dobrJ'T poměr k Portě vedla také Bathoryho (jenž vlastně nátlakem tu
reckého dvora se dostal na polský trůn, jenž i jako polský král podržel titul 
sedmihradského knížete a tím byl dále zavázán k vasalskému poměru k tu
reckým sultánům), aby zachovával co největší zdrženlivost v podunajských 
záležitostech. V zájmu dobrého sousedství s Tureckem trestal kozácké oddíly, 
vpadajícÍ na turecké území i moldavské vévody, snažící se za pomoci někte
rých polských magnátů získati více volnosti. - Snaha udržeti s Port ou mír 
rozhodla do jisté míry také o volbě švédského Vasovce Zikmunda III. r. 1587; 
neboť jedním z nejpopulárnějších hesel proti volbě habsburského kandidáta 
polského trůnu bylo, že jeho volba vyvolá okamžitou válku se světem islam
ským; a proto už Vasovec Zikmund dovedl si získati většinu hlasů. Příznivý 
poměr k Portě udržovala potom polská politika i za vlády Zikmundovy a do
vedností kancléře a hejtmana polského Jana Zamojského mohla těžiti z války 
habsbursko-turecké na sklonku 16. stol., aby (se souhlasem Porty a proti 
nárokům Habsburků) obnovila své staré politické vlivy v rumunském Podunají. 

Tento poměr Polska k Turecku se změnil teprve v 17. stoL Přispěly k tomu 
jednak svazky, které Zikmund navázal s hlavními tureckými odpůrci, totiž 
s Habsburky, i pomoc, kterou Polsko poskytlo Habsburkům proti Bethlenovi 
Gaborovi a proti Čechům, jednak nájezdy t. zv. neregestrovaných kozáků, 
sídlících v t. zv. Divokých polích, v Niži a Záporoži, vl. 1613-20 na turecké 
černomořské území hluboko směrem k Cařihradu i zásahy východopolských 
velmožů (S. Koreckého, M. Wisniowieckého, St. Potockého) do podunajských 
poměrů na újmu zájmů tureckých (r. 1612, 1615 a 1616). Když Porta marně 
ukládala Polsku (v mírové smlouvě uzavřené r. 1617), aby Polsko nezasahovalo 
do záležitostí moldavských, valašských a sedmihradských, když marně pro
testovala proti vpádům kozáckým, přicházely odvetné nájezdy turecko-ta
tarských hord do východního Malopolska směrem ke Lvovu a Tarnopolu 
(r. 1618 v září-říjnu) a 19. září r. 1620 polské vojsko, vedené korunním hejt
manem St. Zólkiewským, podlehlo turecké přesile u Cecory. Od nepaměti ne
stihla Polsko tak velká porážka. Vůdce polského vojska padl, jeho syn se dostal 
do tureckého zajetí, z polských oddílů se zachovaly jen nepatrné části. Polsko 
bylo bez vojevůdců, bez vojska, jeho jihovýchodní hranice byly dokořán ote
vřeny tatarským tlupám, vpadajícím až k J aroslavi a Dubnu. Teprve mír 
uzavřený 8. října r. 1621 přinesl jistou úlevu. Své vlivy na jihovýchodě ztratilo 
však Polsko navždy. 
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Poměr k Moskvě. 

Jestliže Polsko nevystupovalo dosti sebevědomě ani ve střední Evropě, 
ani v Podunají, a zanedbávalo své zájmy v sousedství českém, uherském a ně
meckém, působilo na to do jisté míry také nebezpečí, které mu hrozilo z ros
toucí moci moskevských knížat, Ivana III. (1464-1505) a Vasila III. (1505 
až 1533), kteří bez tasení meče svrhli tatarské jho, tížící východoruské země 
od 14. stol., spojili v jednom celku všechna východoruská knížetství pod vládou 
Moskvy a usilovali potom sjednotiti ve své říši také západoruské území, tvořící 
součást Litvy a Polska. Zejména Ivau'l III. si stále častěji činil nároky na 
litevsko-ruské území s městy Kyjevem, Smolenskem a Vitebskem; nazývaje 
Litvu "ruskou zemí" i "votčinou" (dědictvím) moskevských Rurikovců užíval 
stále častěji titulu "gosudara celé Rusi". Od chvíle, kdy se oženil s byzantskou 
kněžnou Žofií (r. 1472), kdy si přisvojil odznak byzantského dvouhlavého orla, 
prohlašuje Moskvu za pokračování byzantského imperia, Turky vyvráceného, 
začínal spatřovati ve své državě hlavní tvrz pravoslavného světa, vydatně 
užíval ve svůj prospěch propagandy řecké orthodoxie a začal podporovati také 
pravoslavné litevského a polského státu s tím, aby je získal pro připojení 
k Moskvě. - Tyto snahy usnadňovali do jisté míry sami Jagellovci, když 
nedbali na Litvě dosti ruských zvyklostí a tradic. 

Za těchto okolností se rozvinul na přelomu 15. a 16. stol. dlouhodobý zápas 
mezi Litvou a Moskvou, který trval s delšími přestávkami přes sto let. Za 
zápasu toho, který se až do r. 1569 týkal vlastně jen Litvy (nikoliv Polska), 
chovala se Litva pro nedostatek polské vojenské pomoci vesměs defensivně 
a ustupovala před tlakem Moskvy. Už v prvých letech 16. stol. (r. 1503) se 
zříkala ve prospěch Moskvy velkého pásu území východně od Dněpru a vý
chodní části oblasti smolenské s městem Smolenskem (r. 1522). Byl to jen 
počátek rozdělení zemí maloruských a běloruských; západní hranice moskev
ská, která kdysi ležela nedaleko Moskvy, byla posunuta již poč. 16. stol. hlu
boko na západ a na jih k toku řeky Dněpru. Ačkoliv Polsko tím ještě nebylo 
dotčeno, neboť i nadále bylo odděleno od moskevského území širokým pásem 
Litvy, přece jen si začínali v Polsku uvědomovati stále více moskevské ne
bezpečí, V době, kdy se Ivan Hrozný dal (r. 1547) slavnostně korunovati za 
cara, zdůrazňoval polský dvůr ve svých projevech, adresovaných Habsbur
kům i kurii papežské, že nebezpečí z Rusi hrozí již nejen Polsku, ale celé 
Evropě. Polský dvůr hleděl znemožniti uznání nového carského titulu se strany 
evropských dynastií i papežské kurie a odmítal připojovati titul carský k diplo
matickým aktům vycházejícím z litevské kanceláře. Tím napětí mezi Polskem 
a Moskvou rostlo a konflikt vypukl zjevně, když k dosavadním neporozuměním 
přibyla ještě otázka livonská, totiž spor o území lotyšské, kurlandské a eston
ské, které bylo s městem Rigou v majetku německého mečového řádu od 
13. stol. a po jeho sekularisaci, v době velmistra Kettlera a přije.tí refor
mace, se stalo cílem expanse polské, moskevské, dánské i švédské. U zemí to 
mělo cenu především pro Polsko a Moskvu; neboť otvíralo-li Polsku cestu 
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k moři s druhé strany pruského knížetství, usnadňovalo Moskvě jedinou tehdy 
cestu k Baltickému moři a přímý styk se západní Evropou. Polsko si přispíšilo 
a obsadilo v 1. 1557-61 celou livonskou zemi. Smlouvami z posledního srpna 
r. 1559 přijalo řádové území pod svůj protektorát a smlouvou z r. 1561 byla 
provedena sekularisace Livonska. V jejím smyslu se stal poslední mečový 
velmistr světským knížetem. Velká část řádového území byla připojena (trvale 
r. 1569) přímo k Polsku a Litvě, stávajíc se vlastně třetí částí polsko-litevského 
státu v cele s místodržícím jakožto zástupcem krále, podržujíc jako královské 
Prusy rozsáhlou autonomii, vlastní vládu i sněm, privilegia, soudní práva 
augšburské vyznání i německý vnitřní úřední jazyk; menší část (t. zv. Ku
ronsko) měla se státi vasalským státečkem polským, spravovaným posledním 
velmistrem Gotthardem Kettlerem s podobnými závazky a právy, jaká měl 
světský kníže pruský, s povinností skládati polskému králi hold a dodávati 
vojenskou pomoc. 

Moskevský kníže Ivan Hrozný odmítl však uznati tento stav a zahájil s Pol
skem o Livonsko válku, která za svého dlouhého trvání (v 1. 1561-70) působila 
neblaze na mezinárodní postavení Polska a pí'ispěla k tomu, že Polsko a Mosk
va, oddělené až do té doby rozsáhlým velkoknížetstvím litevským, spojeným 
s Polskem personální unií, se staly přímými sousedy, nejprve na území livon
ském a později, od lublinské unie z r. 1569 a po připojení litevsko-ruského Ky
jevska k Polsku, i na dlouhé, nejdelší evropské suchozemské hranici v Po
dněpří. Že Polsko a Rus moskevská se dostanou do vážného sporu, o tom 
nemohlo být pochybností. K tomu mířil celý politický vývoj a vyplývalo to 
již ze zeměpisného sousedství i z povahy obou zemí. Oba státy neměly pevných 
a přirozených hranic, oba přirozenou expansí tíhly k moři Baltickému 
i Černému; oba byly primitivně agrární a tudíž sobě navzájem konkurenty. 

Od r. 1569 nepřátelství polsko-moskevské vzrostlo; nezdravé vztahy a spory 
mezi oběma velkými východoslovanskými národy kalily potom východoevrop
ské ovzduší po řadu staletí. Polsko, jehož hlavním odpůrcem byl do té doby 
živel německý, mělo se hájiti také na svých východních hranicích. - T. zv. 
Zarubežnaja Rus, jak se v Moskvě říkalo západoruským krajům, položená 
v rámci polsko-litevského státu, v níž žily národy o dialektech přechodných, 
které se teprve vlivy polskými a cizími ustálily jako samostatné jazyky spi
sovné a vytvořily základ k národnímu uvědomění Ukrajinců a Bělorusů, se 
stala hlavním předmětem sporů; od jejich výsledků záviselo také, zdali Moskva 
pohltí Polsko či Polsko Moskvu. Otázka ta byla ožehavá po tři pozdější staletí, 
až ji posléze rozřešila Kateřina II., která již při prvém a druhém dělení Polska 
v 2. pol. 18. stol. obsadila většinu ruských oblastí polsko-litevského státu. 

Z počátku ovšem, po vymření Jagellovců (1'. 1572) se zdálo, že polsko
moskevské spory budou rozřešeny smírem a státní unií Polska s Rusí. Několi
krát se jednalo o personální spojení moskevského a polsko-litevského státu. 
V tom smyslu část pravoslavné litevsko-ruské šlechty z Litvy i někteří Poláci 
navrhovali na volebním sněmu po vymření Jagellovců v 1. 1573-4 volbu mos
kevského cara Ivana IV. na polský trůn, a r. 1587 cara Fedora Ivanoviče 
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jakožto knížete "jednoho jazyka i národa slovanského". Sám primas polský 
a arcibiskup hnězdenský Jakub UchaÍlski podporoval r. 1573 kandidaturu 
Ivanovu, s odůvodněním, že "Poláci a Rusové jsou jednoho plemene slo
vanského čili sarmatského a mají jako bratři míti jednoho panovníka". Ale 
plány ty, proti nimž se postavily vzájemné rozpory v otázce víry, kultury 
i národnosti, politicky zásadně odlišná hlediska, spory o Kyjevsko a baltické 
země, rozdíly sociální mezi šlechticko-aristokratickým Polskem i autokratickou 
a zároveň demokratickou Moskvou, se neuskutečnily a kandidatura Ivanovova 
i Feodorova byly vystřídány zase vzájemným bojem; pokusy o polsko-ruské 
sblížení zůstaly jen zajímav~Tm plánem. Boj s Moskvou byl střediskem politiky 
zejména za vlády Štěpána Bathoryho, jenž jako Maďar pro slovanské otázky 
a slovanskou vzájemnost neměl smyslu a důslednému boji s moskevskou Rusí 
podřizoval neprozíravě vše ostatní i za tu cenu, že byl nucen udržovati co 
nejoddanější vztahy k Turecku, přátelský poměr s německými knížaty a za
nedbávati starší tendence, zájmy a plány jagellovské politiky v knížecích 
Prusích a u ústí Visly. 

Bathory podnikl tři válečné výpravy proti Ivanu Hroznému (r. 1579, 1579 
až 1580 a 1581). Výpravy byly ukončeny prostřednictvím papežského legáta 
jesuity Posseviniho dočasným příměřím z 15. ledna r. 1582. Mírem tím získalo 
Polsko skoro celé Livonsko s Rigou a Dorpatem i vévodstvíplocké s Poloekem 
a odsunulo moskevskou říši od Baltického moře; byla to ztráta pro Moskvu 
tím citelnější, že zatím ztratila ve prospěch švédsk~T také Narvu, jediný tehdejší 
ruský přístav při Baltickém moři, a celou zátoku Finskou. Tímto způsobem 
se historická role Polska a Moskvy na konci 16. stol. a poč. 17. stol. změnila. 
Zatím co do pol. 16. stol. byla Moskva stranou útočnou a zabírala jeden litev
sko-ruský kraj za druhým, od vítězství Štěpána Bathoryho zahájilo ofensivu 
Polsko, využívajíc zmatků, do nichž upadla moskevská říše po smrti I vana 
Hrozného (1'. 1584), v době vlády nepříčetného posledního Rurikovce Fedora, 
a po vymření Rurikovců r. 1598. Proti myšlence moskevských knížat z 15. 
a I. pol. 16. stol., ospravedlňující politickou expansi požadavkem sjednocení 
všech východních pravoslavných a ruského obyvatelstva v jeden celek, vy
zvedal polský dvůr nutnost získati pravoslavnou Moskvu víře římské a hleděl 
k tomu zÍ3kati podporu kurie papežské a západoevropského světa. Na rozdíl od 
nacionálního hesla, které vedlo dříve politiku moskevskou, se nyní polská politi
ka řídila hesly protireformačního katolictví; místo imperialismu národního vedl 
ji imperialisums protireformační. Protireformační tendence ovládaly zejména 
kroky Vasovce Zikmunda lIL, odchovaného v jesuitském duchu. Z. hodlal 
využíti bouří moskevských z konce16. a 1. desítiletí 17. stol. především k tomu, 
aby zasadil katolictví na půdě moskevské a vytvořil velký východoevropský stát 
.pod žezlem dynastie katolické. Válka polsko-moskevská, která byla zahájena ob
léháním Smolenska r. 1609 a vyznačena polským vítězstvím St. ŽóJúewského, 
obsazením Kremlu a volbou polského králeviče Vladislava na moskevský trůn 
(27. srpna r. 1610), byla dobou největšího polského rozpětí na východ. Leč 
radost Poláků z neobyčejného úspěchu dlouho nepotrvala. 
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Brzy vznikaly různice mezi Poláky, usadivšími se v Moskvě a obyvatelstvem 
Moskvy, které postřehlo, že cílem polského krále jest pokatoličtiti Rus, a uvě
domovalo si rozdíly zvyků, civilisace a kultury, které dělily Moskvu od polského 
západu. Zanedlouho začal doutnati odpor proti polské vládě a nabyl povahy 
hnutí rusko-národního a pravoslavného světa proti katolickému Polsku. Polská 
posádka, napadená o velikonocích r. 1611 na ulicích moskevských, se sice 
v pevnosti Kremlu hájila dosti dlouho, posléze však nezbylo než se vzdáti 
(v říjnu r. 1612). Pomocná polská výprava, která jí pod vedením Zikmunda III. 
spěchala na pomoc, se vrátila s nepořízenou. Nová dynastie ruských Roma
novců vstupovala na moskevský trůn s heslem odvety proti Polsku, vytiskla 
polské posádky z moskevského území a donutila k ústupu také polského krále
viče Vladislava, který podnikl r. 1617 novou výpravu proti Moskvě za pomoci 
značného počtu kozáků (LysovČíků). I když snad v míru Deulinském z ll. pro
since r. 1618 Polsko podrželo část svých kořistí (Smolensk, zemi severskou 
a černigovskou), ztratilo poslední příležitost k vytvoření unie polsko-moskev
ské, v níž by mělo převahu Polsko, a vedení věcí na slovanském východě se 
při chýlilo na stranu moskevskou. Když později polsko-moskevské země sply
nuly, stalo se to pod nadvládou ruských Romanovců. 

5. KULTURNÍ vÝVOJ 16. VĚKU. 

Polský literární ruch před rozšířením reformace v Polsku. 

Nazývá-li se 16. stol. polských dějin "věkem zlatým", lze názvu toho užíti 
především s hlediska, polského kulturního vývoje té doby; neboť 16. stol. bylo 
v polském duchovním vývoji skutečnou renesancí. V době, kdy se popolšťo
valo a znárodňovalo sídelní, původně zněmčelé město Krakov, 21) vzrostla 
i úcta k polskému jazyku. Jazyk se tu zušlechtil, takže bylo možno vytvořiti 
hodnotnější literaturu. Jestliže Poláci se do té doby stále opožďovali za evrop
skou kulturou, v 16. stol. mohli ji již prostředkovati svým východním a jiho
východním sousedům. Jako celý tehdejší polský vývoj byl ovládán hledisky 
jediné šlechtické třídy, tak ovšem i literatura polská 16. stoL měla převahu 
výhradně šlechtickou: vyjadřovala pojetí a snahy šlechtické třídy a pojedná
vala, ač se v ní objevili také spisovatelé měšťanského původu, především 
o otázkách týkajících se šlechtického stavu. 

V době, pokud reformace neovládla bezpečně polskou půdu (asi do 40. let 
16. stol.), rozvíjel se literární ruch na polské půdě vesměs v jazyku latinském. 
Převaha latiny byla charakteristickým znakem polského literárního vývoje 
až do té doby. Zatím co se v Čechách již dávno ve veřejných aktech užívalo 
jazyka českého, zůstávala v Polsku latina téměř výhradním úředním jazykem. 

21) Už okolo r. 1500 nabyli Poláci v Krakově převahy, okolo r. 1536 byli Němci v malé men. 
šině, ač byli i potom silně zastoupeni v městské radě a většina radních byla (na př. r. 1537) ně. 
mecké národnosti. 
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Listiny, vycházející z královské kanceláře, instrukce i státní diplomatická ko
respondence byly vydávány vesměs jen v latině. Zjev ten měl mnohé příčiny. 
Působilo nepochybně i to, že v Polsku dlouho nebylo městské polské inteligence, 
že se v polských dvorských a církevních kruzích stále uplatňovalo hojně cizinců, 
nepřejících dosti živé řeči polské. První literární střediska vytvořili v Polsku 
cizí, italští a němečtí humanisté, Filip Kallimach Buonacorsi22) (1437-1496) 
a Konrád Celtes (1459-1509); také knihkupci a knihtiskaři byli vesměs ně
meckého původu (Haller, Ungler, Victor, Scharfenberger). Polskému jazyku 
nepřáli ani lidé domácího původu, a to zvláště od chvíle, co královský dvůr 
v době Zikmunda 1. po příchodu Italky Bony Sforzy ovládli Italové a Italky, 
vtiskujíce italský ráz jak stavbě vavelských budov, stavěných v renesačním 
slohu, tak i způsobu života ve vyšších polských kruzích. V téže době sice 
odcházela již polská šlechtická mládež za hranice za vyšším vzděláním (téměř 
všechny významné osoby, majíCÍ větší roli v polském politickém i církevním 
životě v 16. stol. prošly zahraničními školami); ale před reformací si odtamtud 
nepřinášela zájem o národní jazyk, ač mohla viděti znárodňování života v ji
ných zemích. Vzorem jí byla antika, starověké pojetí státu i společnosti a jedi
ným literárním jazykem latina. Polskému jazyku nepřála ani universita kra
kovská. Ač se jinak uzavřela latinskému humanismu, nedovedla sloužiti ani 
národním myšlenkám. a zůstávala věrna dávn)'m metodám i středověkým zá
sadám scholasticko-dogmatickým. Universita, která před léty odchovala ge
niálního Mikuláše Koperníka, ustrnula v 16. stol. na neplodné scholastice 
a neměla činnější účasti v tehdejším duchovním polském vývoji. 

Za těchto okolností zůstávala latinsko-polská literatura prvých desítiletí 
16. stol. na nízké úrovni. 23 ) Poměrně nejvíce vynikly práce historické, nava-

22) Ital Kallimach působil jako vychovatel synů Kazimíra Jagellovce, německý humanista 
Konrád Celtes zase mezi akademickými kruhy krakovskými, mezi nimiž založil první literární 
společnost na půdě polské (Societas Vistulana). Oba se stali hlavními průkopníky humanistických 
myšlenek v prostředí polském. Jejich myšlenky nalezly ovšem také mezi Poláky stoupence. 
Zmínky zasluhují poznaňský kastelán Jan Ostrorog, autor významného díla (Monumentum pro 
rei publicae ordinatione) z r. 1475-6, usilující o posílení polské královské moci, a zejména Řehoř 
ze Sanoku, lvovský arcibiskup (zemřel r. 1477), ochránce Kallimachův. 

23) Zmínky zasluhuje několik humanistických veršovců: Pavel z Krosna Paulu80rosnensis, 
Ruthenus, původem Rusín (zemřel r. 1517), profesor krakovské university, autor básně na počest 
sv. Stanislava, panegyriku na sňatek krále Zikmunda I. s Barbarou Zapolskou (r. 1512). Jan 
z Wi8lice (loannes Visliciensis nar. okolo r. 1490), autor větší epické básně: "Bellum prutenum" 
o válce s ki'ižáky r. 1516, Mikulál z Husova (Nicolaus Husovianus, zemřel r. 1533), popisující 
ve verších "divoká pole", rozdělující Polsko od území krymských Tatarů. Ondrej Krzycki (Cri. 
cius 1482-1537), duchovní, dosáhnuvší nejvyšší hodnosti církevní, t. j. arcibiskupství hnězden. 
ského, vzdělaný v ltalii, literárně nadaný, autor veršů na počest sňatku Zikmunda I. s Barbarou, 
a zasnoubení Zikmunda s Bonou Sforzou, a chvalozpěvu na vítězství nad Tatary r. 1512. Jan 
Dantyszek (1485-1548), biskup varmijský, činný v diplomatických službách za vlády Zikmun· 
da I., světa zběhlý, autor veršů týkajících se soukromých i politických událostí (zasnoubení 
Zikmunda I., sjezdu Jagellovců s Maxmiliánem ve Vídni r. 1515, protiturecké ligy). Klement 
Janicki (1516--1543), nejnadanější humanistický polský spisovatel i nejlepší stylista, syn velko· 
polského sedláka, vyškolený na dvoře Ondřeje Krzyckého a krakovského vévody Petra Kmity, 
který mu umožnil cestu do ltalie, zesnulý však v mladém věku. Latinské verše sepsal na počest 
dobrodinců a mecenášů; verše politické (o dobytí Uher Turky, Nářek polského státu) jsou nejlepšími 
díly polské poesie až do J. Kochanowského. - Kromě této latinské poesie polských humanistů za· 
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zujíc! vesměs na dílo J. Dlugosze. 24 ) Matěj Miechowita (M. z Miechowa 1457 
až 1523), profesor krakovské university, vynikl jako autor polského zeměpisu 
(z r. 1517) a polské kroniky (z r. 1519), ve starších částech zkracující text 
Dlugoszův, vL 1485-1506 pokračující samostatně, opakuje jinak a rozváděje 
středověké představy o staré a jednotné rodině slovanské. Lud. Decius (1485 
až 1545), původem Němec z Alsaska (zv. Dietz), jenž se do Polska přistěhoval 
okolo r. 1505, získal polské domovské právo i šlechtickou hodnost a jako 
královský sekretář popsal vládu Zikmunda 1. do r. 1516. Posléze krakovský 
kanovník a sekretář předposledního Jagellovce B. Wapowski (zemřel r. 1535) 
sepsal polské dějiny do r. 1535 (zachované jen z části) a popis války s Moskvou 
r. 1508. 

Vzhledem k tomu, že až do 40. let 16. stol. polské písemnictví bylo psáno 
vesměs v jazyku latinském a podléhalo cizím vzorům humanistickým, vzhle· 
dem k tomu, že Poláci podle slov Rejových z poloviny 16. stol. málo celkem 
dbali o svou řeč, probíjel se polský jazyk do veřejného života a státních i sou
kromých aktů velmi pomalu. Dlouho nebylo ustálené literární mluvy ani vý
znamnější polské knihy. Tisky vydané v polském jazyce v prvých desítiletích 
16. věku jsou nečetné. 25 ) Dlouho nebylo literárních vzorů ani obecně uznáva
ných pravopisných a jazykových pravidel. Každý překládal podle_svých 
schopností. Avšak nejednou byl vzorem český jazyk a česká kniha. Ceštiny 
se užívalo často ve vyšší polské společnosti jakožto jazyka již vytříbeného, 
mající bohatší kulturu i starší literaturu. České výrazy vnikaly do polské 
mluvy a často se v ní již udržely.26) 

Teprve reformace přinesla v polském písemnictví změny. 

Pol s k á li t e r a tur a z are for m a c e a pro t i r e for m a c e. 

Teprve reformace stvořila polský spisovný jazyk. Jejím vlivem se začalo 
více užívati polské mluvy v literatuře a národnímu jazyku, opovrhovanému 
humanisty, dostalo se vyššího posvěcení. Není nahodilostí, že hlavni tvůrcové 
polského písemnictví 16. stol. náleželi k protestantskému táboru. Jejich vlivem 
byli posléze také katolíci donuceni, aby užívali těchže zbraní k obraně i posílení 

chovala se z prvních desíti letí 16. st. také latinská próza. Jsou to však vesměs díla krakovských 
scholastiků středověkého obsahu. 

24) Ve své době neměly ty práce většího významu, nebot' polská šlechta, pohoršena někte· 
rými výrazy a oddíly jejich, nedovolila je tisknouti v originálním znění. Když dílo Dlugoszovo 
vydal v 16. stol. Herburt SzczEisny, byl uvězněn a tisk jeho zničen. Miechowita byl vydán jen 
v zkrácení, dílo \Vapowského se zachovalo jen v rukopise. 

25) S knihtiskárnami se v Polsku stýkáme sice již v 2. pol. 15. stol. (r. 14 i5 vyšel v Krakově 
prvý známý latinský tisk), ale stálé tiskárny vznikaly v Polsku teprve v 16. stol. Prvý polský 
tisk byl vydán teprve r. 1513. 

26) Také M. Rej a Jan z Sqcza užívali nejednou českých výrazů, jako na př. slov: przatel 
(místo polského przyjaciel), odtamtud, sem a p. - Koncem 16. stol. se však poměr začal obraceti. 
V době, kdy Habsburkové stále víc omezovali svobody českých stavů, obraceli tito stavové své 
zraky k Polsku, kde šlechtické svobody vyrůstaly do nebývalých forem a začali čerpat z plodů 
polského ducha. Nevznikaly tolik již překlady z českého jazyka do polského, jako spíše překlady 
české z polštiny. Nejeden polský originál se zachoval pouze v českém přepracování. 
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svých posic. Teprve po prúlomu učiněném reformací mohla se objeviti (okolo 
poloviny 16. stol.) prvá znamenitá díla vyšlá z pera katolických spisovatelú, 
jako bylo Hosiovo "Vyznání víry" z 1'._1557 nebo Kromerovy "Rozmluvy 
dvořenínas mnichem" z 1'.1551-4. - Reformaci děkují Poláci také za tištěnou 
knihu polskou, kterou rovněž hleděli doháněti to, v čem byli pozadu za ostatní 
Evropou. Přispěním reformace se objevily v polském znění katechismy, evan
gelia, kancionály a postily. Roku 1530 vyšel v Královci prvý polský překlad 
Malého katechismu Lutherova a v příštích letech tam vycházely jiné polské 
spisy. Královec, sídlo pruského knížete Albrechta, někdejšího velmistra ně
meckého řádu a nyní vasala polského a ochránce reformace, město, v němž 
kdysi bylo středisko politického nepřátelství proti Polákúm a nyní se stalo 
jedním ze středisek polské reformace, v němž se sbíhaly cesty rozličných 
polských disidentú, hledajících v stolici pruské ochranu před polskou duchovní 
jurisdikcí nebo podporu pro další činnost v Polsku, měl v počátcích polské 
reformační literatury zvláštní význam. V době vlády Zikmunda r., kdy ve 
vlastním Polsku byl tisk evangelických knih ztěžován, vytvářelo se na púdě 
královecké polské evangelické písemnictví pro účely propagace nové víry 
jednak mezi polskými Mazury, žijícími na púdě pruského knížetství, jednak 
přímo v polském zázemí. Pruský kníže Albrecht a královečtí teologové se 
snažili dáti polskýmnekatolíkúm na púdě pruské i v Polsku literatmuv pol
ském jazyku nutnou pro výchovu v protestantském duchu a to od katechismú 
přes polemické tisky, kancionály, překlady bible až po postilu. Cenné služby 
při tom tam konal jeden z prvých prúkopníkú polské reformace v Poznani, 
Jan Seklucyan, púsobící jako překladatel, vydavatel a knihkupec, a kromě 
něho Eustachius Trepka. Péčí Seklucyanovou byl v Královci vydán polský 
zpěvník (1'. 1547) a Nový zákon (1'. 1552), předstižený později teprve t. zv. 
biblí brestskou, o niž se zasloužil vúdce litevských kalvím\ 'M. RadziwiU. Péčí 
E. Trepky vyšel polský překlad katechismu a polská postila (1'. 1557); tu 
předčila jen postila M. Reje, vydaná r. 1560, 1566 a 1571. Velmi se rozšířila 
také polská postila vydaná anonymně r. 1572 a Lutherova postila, přeložená 
do polštiny superintendentem H. Maletiem (Maleckým) r. 1574; vrchol evan
gelického písemnictví tvoří postila Řehoře z 7arnowiec z 1'. 1582. - V Královci 
byl vydán i polský překlad augšburské konfese (1'. 1561). - Také Čeští bratří, 
dlící v 2. pol. 16. stol. v emigraci na púdě velkopolské, se často chápali pera 
a psali po polsku. R. 1557 a 1561 vyšly tiskem polské písně Českých bratří 
a v 1. 1563 a 1569 byla vydána (v Krakově) polská českobratrská konfese. 

Vlivem stoupencú reformace sahali pomalu k peru také katolíci a r. 1561 
byl v Krakově vydán polsk:JT katolický překlad celé bible. Leč nová literatura 
katolická se z počátku nevyrovnala náboženské literatuře nekatolíkú. Vlastní 
její rozvoj spadá teprve na sklonek 16. stol. 
Zároveň se množila také polská světská literatura a okolo 1'. 1543 vyšlo prvé 

větší polské pú vodní dílo, ,Krótka rozpra wa", sepsané Polákem M. Rejem (1505 
až 1569), synem zámožného šlechtice, usazeného v červenoruské zemi. Kdežto 
dřívější polští spisovatelé psali jenom latinsky (Dlugosz, Janicki), Rej spisoval 
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výhradně po polsku a tím se stal do jisté míry "otcem polské literatury", jak 
byl zván později ve stol. 19. Jakožto člen reformované šlechty polské (od roku 
1546) rozvinul pro reformační ideu velkou činnost, která se dotkla rozlič~ých 
současných problémů náboženských, sociálních, politických i kulturních. Radu 
jeho děl, předčí cích celou dosavadní polskou literární tvorbu, zahájila řečená 
již "Krótka rozprawa mi~dzy panem wojtem i plebanem" (z r. 1543), obsa
hující veršovaný moralisující rozhovor; po ní následovala řada polemik a spisú 
náboženského obsahu, namíi'ených proti nauce katopcké církve ("Kupiec" z roku 
1549, Postyla z r. 1556, Apokalypsa z r. 1565, Zaltář z r. 1545), veršované 
dílo s vlastním životním názorem (" Obraz života poctivého člověka" z r. 1558, 
kromě toho v próze: , ,Život poctivého člověka" z r. 1567), posléze biblické drama 
("Život Josefa" z r. 1547), sbírka epigramú "Zvěřinec" z 1'. 1562 a "Zrcadlo", 
předkládající praktické návrhy pro změnu soukromého života i dotýkající se 
problémú státní organisace na nových základech, reformy vojenské, finanční 
a správní. - Pro dúkladnou změnu polského veřejného života a pro reformy 
státního organismu se ozval nejvíce Ondřej Frycz Modrzewski (z Modrzewa) 
(1503-1575), pocházející z německé rodiny přistěhovalé do Polska ze Slezska, 
a píšíCÍ snad proto jenom latinsky. Ve svém nejvýznačnějším díle "De re
publica emendanda" (z r. 1551), přeloženém později do polštiny, útočil na 
vady vnitřního polského zřízení, potíral vnitropolskou anarchii, sobectví 
šlechty, strašil úpadkem polského státu a naléhal na provedení reforem správ
ních, školských, soudních, finančních i náboženských. Kloně se k protestant
stvÍ anebo aspoň k myšlence polské národní církve, přičiňoval se o náboženskou 
toleranci a pokládal také za nutné, aby byla provedena rovnoprávnost všech 
státních občanú. - Jiným typem spisovatele nežli Modrzewski byl Stanislav 
Orzechowski (1515-1566), po matce Rusín, pocházející ze šlechtické rodiny, 
žijící v Červené Rusi, odchovaný sedmnáctiletým pobytem v Němcích a v Italii, 
púvodně katolický kněz a později stoupenec polské národní církve, sympatisu
jící s reformací. Četná jeho díla, sepsaná po latinsku i po polsku27 ) formou stejně 
uhlazenou, reagovala na všechny otázky náboženské a politické, které zajímaly 
současnou polskou společnost (problém reformace, myšlenka polské národní 
církve, úsilí o t. zv. exekuci, snahy o protitureckou ligu) a náleží ovšem více 
k publicistickým projevúm v dnešním slova smyslu nežli k pracím hlouběji 
založeným a promyšleným. - Z jiných jeho vrstevníků z doby největšího 
rozmachu polské náboženské reformace zasluhuje zmínky Lukáš Gómicki (1527 
až 1603), autor "Dworzanina polskiego" z r. 1566, vzniklého přepracováním 
a vlastně překladem italského díla ("II Cortegiano", sesp. Castiglionem), "Roz
mluvy Poláka s Italem" a "Cesty k úplné svobodě", v nichž velebí italské 

27) Zmínky zasluhuje brožura o sněmu z r. 1537, řeči protiturecké: "Mowa o wojnie przeciw 
Turkom" z r. 1543, "Pismo do poslów na sejm" z téhož roku, "Fidelis subditus" z r. 1549, "Quin
cunx" z r. 1564, obsahující návrh, jak organisovati stát na základě převahy moci duchovní 
nad světskou, "Rozmowa albo dialog okolo egzekucji korony polskiej" z r. 1563, v níž žádá 
vrácení korunních statků, velmožům zastavených, do rukou královských i šíří se o vojenské 
otázce s tím souvisící, velebí převahu šlechtického stavu a v "Annales" vypravuje o polských 
dějinách v 1. 1548-52. Kromě toho psal také díla nábožensko-politická, o celibátu a pod. 
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politické poměry, které poznal za svého pobytu na italských školách. - K jeho 
současníkům náleží M. Bielski (1495-1575), sympatisující s reformací, autor 
latinského spisu "Kronika celého světa" z r. 1551, díla sice velmi populárního 
a vyšlého v několika vydáních, ale nevalně cenného. 

Přispěním náboženské reformace vyrostla do poloviny 16. stol. nová polská 
literatura, plná nových idejí a vývoj polské duchovní kultury se urychlil. 
V celku Poláci nezůstali tehdy v pěstování vlastního polského jazyka v litera
tuře za osta~ními národy evropskými. Právem proto zaznamenal současný 
pozorovatel Ceský bratr J. Blahoslav ve své "Gramatice české" z r. 1571, 
pozoruje kulturní rozmach polský té doby, že "Poláci těchto časů, počna od 
dvadcíti let, tak sobě řeč svou rozšířili, množství knih až i svatá písma (lépe 
nežli v češtině spravená) jazykem svým vydavše, že jest se čemu podiviti". 
-- Třeba ovšem přiznati, že i česká literatura 16. stol. přispěla k tomuto 
vzrůstu polského písemnictví, ač nikoliv tou měrou jako ve stol. 14.-15. Ale 
je nepochybné, že polští spisovatelé 16. stol. měli jistou znalost děl českých 
autorů, zvláště z tábora nekatolíků. Tak už prvý apoštol reformace v Poznani 
Seklucyan převzal z bratrského kancionálu z r. 1541 řadu českých písní a byl 
významným zákazníkem českého tiskaře Alex. Aujezdeckého, v jehož králo
vecké tiskárně byla tištěna okolo poloviny 16. stol. většina spisů Seklucya
nových, mezi jin}-m i polský překlad Nového zákona a Rejův "Kupec". Polské 
tisky Aujezdeckého se vyznačovaly polskou grafikou, přibližující se k české, 
což je patrno i v překladu bratrského kancionálu z r. 1554 Valentina Brzo
zowského (z Březova), kde se místo spřežkového sz a cz užívá s a Č. Nejdoko
nalejší mezi královeckými tisky Aujezdeckého je právě zmíněný překlad bratr
ského kancionálu pořízený Valentinem z Březova, vyznačující se svou velmi 
úhlednou formou. - Ale české vlivy lze pozorovati také jinde. Tak na př. 
polský pastor a arcijáhen v pruském Elku Jan Malecki vycházel ve své lite
rární činnosti z předpokladu, že polský jazyk je pokažen a že nemluví dobře 
polsky, kdo nezná řeči české. Dovolávaje se české gramatiky Beneše Optáta 
podotýkal, že "polský jazyk vznikl z jazyka českého", že "polský jazyk se 
má opravovati i ustalovati podle české řeči a že nikdo nemůže překládati 
Písmo sv. do polštiny bez znalosti češtiny ("neminem unquam litteras sacras 
in linguam polonicam vere ac proprie vertere posse sine adminiculo linguae 
bohemicae et sacrarum litterarum lingua bohemica editarum"). Podobně i syn 
Maleckého, Jeronym Malecki, zdůrazňoval (r. 1574) vliv češtiny na polštinu, 
poznamenávaje při tom, že Čechové jsou v překladu bible a knih Lutherových 
přednější nežli Poláci a že v theologii nutno užívati hojně slov českých. -
Není tudíž divným, jestliže český jazyk se stal v 1. pol. 16. stol. za vlády 
Zikmunda I. hojně užívanou řečí v Polsku a že náleželo tehdy k dobrému 
mravu dvorskému proplétati řeč českými vyrazy. 

Polský jazyk, pokládaný ještě v 1. čtvrti 16. stol. za vulgární a nekulturní, 
pronikal od počátku 2. pol. 16. stol. jak do literatury, tak i soukromého a ve
řejného života. Jestliže ještě počátkem 16. stol. vzdělané polské vrstvy, ovládané 
humanistickými tendencemi, užívaly téměř výlučně jazyka latinského a hle-
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děly s patra a s opovržením na "lidový jazyk", v polovině 16. st. ovládla zase 
polština pole. Polský jazyk pronikal i kanceláře, kde až do té doby byly vše
chny zákonodárné akty a diplomatické korespondence vydávány v jazyku 
latinském. Také vzájemná, soukromá korespondence mezi významnějšími rody 
byla častěji psána v národní řeči polské. Popolštil se také knihtisk, který byl 
do té doby veden duchem cizím. Sice již knihtiskaři krakovští, původem vesměs 
Němci (jako Fiola, Haller, H. Victor, Fl. Ungler, Scharffenberger, Siebeneicher) 
vydávali od r. 1521 častěji polské tisky, ale polskou knihu povznesli teprve 
polští nekatolíci od té doby, kdy pod ochranou polské šlechty vznikly protestant
ské tiskárny také v jiných krajích polských. V jejich čele byl krakovský na
kladatel Matyáš Wierzbi~ta, jenž vydal většinu spisů Rejových, a knihtiskař 
Daniel z L~czyce, který řídil evangelický tisk v I. 1556-1600 v Pinczowě, 
Nieswiezi a Vilně. Protestantských tiskáren bylo v 16. stol. v Polsku mnohem 
více nežli katolických. Pravidelně teprve protestantský tisk vedl katolické 
duchovenstvo k tomu, aby se chopilo téže zbraně.-Teprve vznik protestant
ského překladu Písma sv. měl za následek i vznik bible katolické. 28) 

Stejně tomu bylo i na poli školském. Až do doby reformační bylo polské 
školství v úpadku. Ani krakovská universita, která byla dlouhou dobu jediným 
místem vyššího vzdělání v Polsku i ohniskem, jímž vcházela do Polska latinská 
kultura, nečinila výjimky a viděla svou hlavní úlohu jednak v útocích proti 
"kacířům", jednak v zachovávání středověkých scholastických metod. Způsob 
jejího vyučování se omezoval na vysvětlování textů a týdenní disputace. 
Fakulta medicinská živořila a právnická fakulta nebyla úplná. Na teologické 
fakultě ovládala půdu dogmatická a scholastická filosofie. Nakonec přicházeli 
na universitu jen ti, kdož se hodlali věnovati stavu kněžskému. Osoby, toužíCÍ 
po opravdové vědě, hledaly vzdělání v cizině, zejména v Italii. 29) Pokusy 
reformovati studium na krakovské universitě končily vesměs nezdarem. Neměl 
štěstí ani pokus krále Zikmunda I. z r. 1535, který udělil skutečným profesorům 
university šlechtická práva, která se měla děditi také na děti, přednášel-li 
otec nejméně dvacet let; výnos ten nebyl prováděn a upadl v zapomenutí. 
Za těchto okolností počet nově zapsaných posluchačů neustále klesaL Činil-li 
r. 1500 508, r. 1517 již 476 a od poloviny 16. stol. nepřekračoval pravidelně 
dvou set. - Polské školství by snad vegetovalo dále bez naděje na zlepšeni, 
kdyby nepřinesla nový život reformace, která přispěla k vybudováni nových 

28) Protestantský překlad Nového zákona byl vydán v 1. 1551-2, překlad katolický (celé 
bible) r. 1561. Překlad kalvínský (t. zv. bible brzeská, psaná pěknou polštinou) vyšla r. 1563, 
překlad ariánský (t. zv. bible nieswiezská) r. 1572. Nový katolický překlad (bible Wujkowa), 
užívaný po staletí, vyšel r. 1559. - Prvý úplný protestantský žaltář polský vyšel r. 1558, ka
tolický žaltář (Kochanowského) teprve r. 1578. 

29) Kromě Italie navštěvovala šlechtická mládež také university německé, zejména Vitten
berk, kde působil Melanchton, a Královec, kde pruský kníže Albrecht uděloval pro polské a li
tevské posluchače hojná stipendia, aby jich co nejvíce přivábil. Cílem se stávalo také Lipsko, 
Heidelberg a Štrasburk. Vábilo také Švýcarsko (Basilej, Curych a Ženeva). Zvláštní role připadla 
také Praze, kam posílala vyšší polská aristokracie své synky na císařský dvůr po celé 16. stol. 
V Praze dlel ,Tanusz Tarnowski, syn východopolského řecko-katolického magnáta a mnoho 
příslušníků dro bné šlechty. Na císařském dvoře sloužil Kryštof Warzsewicki, publicista, pozdější 
krakovský biskup Bernard Maciejowski, pozdější dvorský maršálek Mikuláš Wolski aj. 
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ústavů pro výchovu nových pokolení a duchovních. První nekatolická škola 
(kalvínské gymnasium) byla zřízena v Pinczowě. Přičinění.msvéhDspr~v~e 
Petra Statoriuse, původem Francouze, autora prvé polské mluvnice, sepsané 
v jazyku latinském "Polonicae gramaticae institutio" (r. 1568), si získala 
zvučné jméno i přijmení sarmatských Athen a stala se střediskem polského 
protestantského školství. Kromě ní vynikly také školy v Lewartowě, v prus
kých městech (Gdansku, Toruni, Elbingu, Grudziqdzu) a česko-bratrská škola 
v Lešně, (zal. r. 1555 Rafaelem Leszczynským) která si získala evropskou 
pověst, zejména v 17. stol. přičiněním J. A. Komenského, jejího rektora od 
r. 1629; zmínky zasluhuje i ariánská škola zřízená r. 1602 v Rakowě, středisku 
polských ariánů. 

Pouze na poli umění nepřinesla polská reformace ani nových myšlenek, ani 
nových pojetí.30) 

Avšak od 2. pol. 16. stol., v souvislosti s rostoucí protireformací, vedení 
v rozvoji polského písemnictví a kultury strhovali na sebe stále více příslušníci 
polského katolického tábora. Jeden z nich, neúčastnící se jinak náboženských 
polemik a udržující přátelství s odštěpenci, Jan Kochanowski (1530-84), při
nesl do polské literatury prvky, jaké ještě neměla, a způsobil, že polská litera
tura mohla posléze stanouti po boku starších evropských literatur. Původem 

30) Pokud se rozvíjela v Polsku v 1. pol. 16. stol. nová architektura, neměla na to reformace 
vesměs vlivu. Byla dílem renesančních italských stavitelů. Když byl r. 1499 krakovský hrad 
zničen požárem, vyrostl nový zámek, jehož stavbu řídil Ital Frant. Della Lore a po jeho smrti 
Bartoloměj Berecci z Florencie, který v 1. 1518-30 vybudoval i památnou Zikmundovu kapli 
na Vavelu, určenou za mausoleum polských králů. Kaple ta náleží k nejproslulejším dílům 
renesance. Pozlacení kopule pochází z pozdější doby. Královský zámek vavelský se stal vzorem 
polských světských staveb. Do téže doby spadá přestavba krakovských Sukienic a stavba po
znaúské radnice (okolo r. 1550) italskými architekty. 
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ze zámožné šlechtické rodiny, vzdělaný několikaletým pobytem v Italii (1552 
až 1558), stal se po návratu do vlasti (r. 1559) hlavním představitelem huma
nisticko-renesančních snah v Polsku a ve svém "Psalterzu" vytvořil polskou 
poesii a básnický polský jazyk, jichž nedovedl překonati žádný z pozdějších 
spisovatelů polských až do 19. stol. 
V jeho stopách bezděčně postupovali 
v 2. pol. 16. stol. M. Starzynski 
(1550-81), autor písní náboženské
ho obsahu, Seb. Klonowicz (1545-
1603), původem měšťan, zachycující 
ve své literární činnosti život měst
ského stavu a současný obraz Čer
vené Rusi a polského Povislí, Ondřej 
Zbylitowski (1565-1608), snažící se 
napodobiti klasickou Odyseu v dílku 
vypravujícím o cestě Zikmunda III. 
přes Baltické moře do ŠvédsJm r. 
1597, Šimon Szymonowicz (1558-
1629), původem z měšťanské rodiny 
lvovské, významný polsk}- huma
nista, působící jako profesor na za
moséské akademii, vybudovanékon
cem 16. stol. Janem Zamojským, 
autor "Selanek" z r. 1614, jimiž při
nesl do polského písemnictví nový 
literární druh. - Také v politické 
literatuře 2. pol. 16. stol. ustoupili 
protestantští spisovatelé úplně do 
pozadí a na jejich místě rozvinuli 
rozsáhlou činnost spisovatelé kato
ličtí. K nim náležel publicista Kryštof 
Warszewicki (1524-1603), autor la
tinských projevů a kázání, kyjevský 
biskup Josef WereszczY1íski (1531-99), 
autor mnoha letáků o současné pol
ské politice vnitřní i zahraniční, o 

Radnice v Poznani z 16. stol. 

otázce východní a protiturecké lize, a zejména jesuitaPetr Skarga (1536-1612.) 
Původem z katolického Mazovska, odchován universitou krakovskou i ško
lami římskými, rozvinul v Polsku činnost neobyčejně rozsáhlou, nejprve jako 
správce několika jesuitských kolejí, potom (od r. 1584) jako superior a v L 1588 
až 1612 jako dvorní kazatel krále Zikmunda III. Skarga neměl literární cti
žádosti jako Kochanowski nebo jiní; jeho literární práce měly býti pouhým 
prostředkem k obraně katolictví proti protestantství a sloužiti k povznesení 
polského náboženského života. Přesto však se stal spisovatelem velmi vý-
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znamným už tím, že zpracovával své náměty velmi pečlivě a dbalo jazykovou, 
obsahovou i formální uhlazenost.31) 

Také na poli dějepisectví získali katoličtí spisovatelé převahu, ač i nekatolíci 
měli v ní své zástupce. Jestě za vlády posledního Jagellovce vyšlo (1'. 1555) 

31) Svou spisovatelskou činnost zahájil Skarga spisem: "Proces na konfederacje" z r. 1573, 
v němž potíral varšavskou konfederaci z r. 1573. Později se zabýval otázkou církevní unie pol
ských pravoslavných s církví římskou a jako jeden z hlavních tvůrců náboženské brestské unie 
z r. 1596 napsal dílo: ,,0 jednotě boží církve" r. 1573. Později v době jejího uskutečnění spis: 
"Synod brzeski" z r. 1597. - Na výchovu katolických věřících působil dílem "Životy svatých" 
z r. 1579, určeným pro širší vrstvy, a proto psaným slohem prostým; díky tomu se stalo nejpo
pulárnější knížkou v rukou polských věřících, jak svědčí několik desítek jeho vydání. - Nej
bohatší díl Skargovy tvořivosti zaujala však kázání, která mu zjednala především jméno v lite
ratuře ("Kázání na neděle a svátky" z r. 1595, "Kázání o sedmi svátostech" z r. 1600, "Nahodilá 
kázání" z r. 1600). Kromě obecně náboženských úvah sepsal pod vlivem rozličných událostí 
také kázání vztahující se ke konkretním událostem a osobnostem (na př. pohřební kázání na 
poMbu Anny Jagellonky r. 1596, královny Anny r. 1599, děkovná kázání po polském vítězství 
nad arciknížetem Maxmiliánem r. 1588, nad Švédy r. 1605, nad Valachy r. 1600, při dobytí 
Smolenska r. 1611). Zvláštní skupinu tvoří "Sněmovní kázání", vyd. r. 1597, v nichž se Skarga 
ukázal jako osobnost živě se účastnící politického života, zejména v době pohnutého sněmu 
r. 1597. Kázání ta jsou spisy politickými a skrývá se v nich politický program, usilující o nápravu 
nedostatků polského vnitřního zřízení, které Skarga pokládal za zlé a škodlivé. Stavěl se proti 
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dílo Martina Kromera, spolupracovníka a nástupce Hosiova ve varmijském 
biskupství (v královských Prusích): De origine et rebus gestis Polonorum, 
vypravující o polských dějinách do r. 1506. Ačkoliv kronika ta nemá větší 
ceny (jest pouhým přepracováním díla Dlugoszova, při čemž se vynechávají 
věci, které by mohly uraziti hrdost polské šlechty) a byla určena především 
pro informaci cizinců, stala se pro svůj úhledný latinský sloh oblíbeným kom
pendiem polských dějin také v Polsku a řada polských pokolení se z ní učila 
národním dějinám. Také "Polonia" z r. 1577, v níž Kromer podal zeměpisný 
popis Polska a obraz polských zřízení, určený pro cizince, byl v Polsku hojně 
čten. - Vzrůst historických prací urychlily zejména neklidné události po vy
mření Jagellovců. Tehdy se objevilo několik děl povšechného rázu, určených 
pro širší kruhy čtenářů a šíře založených (Jáchym Bielski, Stryjkowski a Pa
procki) i řada cenných monografií, věnovaných současně době (z peraS. Orzel
ského a R. Heidensteina). Jáchym Bielski (1540-1599), syn Martina Biel
ského, vydal r. 1597 pod jménem svého otce "Kroniku polskou", vypravující 
o polských dějinách až do doby Zikmunda III. Uvedením jména svého otce, 
podezřelého z kacířství a ze sympatií k reformaci, na titulu knihy hodlal snad 
Jáchym Bielski, přesvědčením katolík, očistiti otcovu památku a mimo to mínil 
tím asi naznačiti, že použil poznámek a materiálů otcových při své práci. Avšak 
práce jeho nemá větší ceny jako historický pramen. Jest zajímavá pouze svým 
podáním, plynulostí vypravování i obsažností hojných podrobností z polského 
života, s nimiž se jinde nesetkáváme. Ani polsko-latinské verše, které Jáchym 
Bielski napsal po byčinském vítězství z r. 1588, nemají větší ceny; mohou 
býti jen jistým ukazovatelem pro poznání současného mínění o některých udá
lostech. - Matěj Stryjkowski (1547-1587) proslul jako neúnavný a zcestovalý 
sběratel pramenů k dějinám Litvy a Žmudi, znalec slovanských jazyků i dějin, 
i jako autor "Kroniky polské, litevské, žmudské a celé Rusi", vydané r. 1582, 
díla cenného, budovaného na základě pramenů, které se často nezachovaly, 
psaného živě a poutavě, v němž podal vlastně první (ač primitivní) pokus 
o dějiny všeslovanské v synthetickém obraze. Na rozdíl od současné práce 
Stan. Sarnického (autora spisu "Annales" z r. 1587), vypravujícího o před
historickém období dějin polských, jest budováno na základech na svou dobu 
vědeckých. v:: mnohém se podobá Dlugoszovi, a proto Stryjkowski bývá zván 
nikoliv neprávem Dlugoszem 16. stol. - Papmcki Bartoloměj (1543-1614), 
náležející literatuře polské i české, věnoval své síly především pracím rodo-

převaze sněmu a šlechty a pokládal za výhodnější, aby král měl plnou moc a řídil státní záležitosti 
pouze za rady senátorů. Za základ jednoty politické pokládal jednotu ve víře. Mluvil též o soci. 
ální rovnosti (ve prospěch nižších vrstev). Věštil úpadek polského státu, nenastanou·li změny. 
- Kázání ta nebyla pI'ednesena, jak se soudilo ve starší literatuře, na sněmovní půdě, nýbrž 
jsou pouze výtahem z kázání, která Skarga přednesl při bohoslužbách v době zasedání sněmů. 
Po stránce obsahové jsou v politické literatuře 16. stol. nejdůležitějším dílem, po stránce formální 
vynikají rovněž. Svědčí O tom, že Skarga nebyl všední osobnost, nýbrž hluboký a vlastenecky 
uvědomělý myslitel, orientovaný ovšem vyhraněně protireformačně. Vším tím se stával vzorem 
kazatelského umění ve své době i v budoucnosti. V jeho šlépějích tvohl své významné projevy 
primas St. Karnkowski í mnoho příslušníkůjesuitského řádu v čele s Ben. Herbertem, Jakubem 
Wujkem, Stan. Grodzickým aj. 
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pisným (heraldickým). Nejtrvalejším jeho dílem jsou "Erby šlechty polské" 
z r. 1584, obsahující soupis polských šlechtických rodů s množstvím histo
rického materiálu o rodech i o jednotlivcích. Mají proto cenu sbírky pramenů, 
i když jejich zpracování není všude dosti kritické a prosté tendence a stalv 
se základnou polské heraldiky i rodopisu. Kromě této práce napsal Paprocki 
četné :eolitické brožury, jimiž zasahoval do vnitřních zápasů jako odpůrce 
vlády Stěpána Bathoryho a Jana Zamojského i jako přivrženec habsburské 
kandidatury na polský trůn. Z politických motivů volil cestu emigrace a od
stěhoval se na Moravu. Tam pak sepsal dílo o erbech šlechty české, mo~avské 
a slezské - Politického života své doby se účastnil také monografista kalvín 
8u'ir;;toslav Orzelski (1549-1598) a sepsal po latinsku velmi cenné dílo o dvou 
polských bezkráloví r. 1572-1576, vydané teprve v nové době (po polsku 
r. 1856-8 pod názvem "Bezkrolówia Polski ksiqg VIII." podle latinské před
lohy v Scriptores rer. Polonicarum, sv. XXII.) Jiným historikem-monografem 
2. pol. 16. stol. se stal Reinhold Heidenstein (1556-1620), původem Němec 
z Pomoří, sekretář kancléře Zamojského, autor dvou prací sepsaných latinsky 
"De bello moschovitico" z r. 1584 (vypravující o válkách Štěpána Bathoryho 
s Moskvou) a "Rerum polonicarum ... libri XII.", vypravující o dějinách pol
ských v 1. 1572-1602. Obě práce jsou budovány na bohatém archivním 
materiálu a podányslBhem živým i úhledným. NejednBuse v nich 'Ovšem 
skrývá tendence povýšiti autorovy příznivce, Štěpána Bathoryho a Jana, Za
mojského, nad ostatní okolí i zvelebiti jejich zásluhy. 

Posléze také na poli školském hleděli průkopníci protireformace získati ve
dení. Nejednou ovšem právě vzrůst protestantského školství dával podnět 
k reorganisaci školství katolického. V 2. polovině 16. stol. vznikala po celém 
Polsku, dokonce i v střediscích pruského luterství, v Toruni aj., hustá síť jesuit
.ských kolejí. Vrcholnou institucí polského jesuitského školství se stala vilenská 
akademie, jíž se r. 1578 dostalo universitních práv pro studium teologie 
a filosofie. Byla to druhá universita polská; k ní měla r. 1595 přistoupiti třetí 
vysoká škola, zřízená v městečku Zamoséi, na rozhraní světa polského a rus
kého, na podnět polského kancléře Jana Zamojského, někdejšího kalvína 
a pozdějšího příznivce katolické protireformace. Zamoséská akademie podobala 
se ovšem spíše gymnasiu nežli universitě a neměla býti školou teologickou, 
nýbrž spíše politickou. 

Tímto způsobem ovládal polský protireformační svět tři vysoké školy i ne
sčetné ústavy nižší. Přesto nelze říci, že by jeho školství v 16. stol. stálo výše 
nežli školství polských nekatolíků; neboť polští jesuité neprovedli ve svém 
školství modernější radikální reformy, nezbavili se středověkých scholastic
kých metod a nepozvedli ani úrovně vzděláni. Ani krakovská universita si 
nezískala větší pověsti a vyhýbala se všem novodobým proudům humanistic
kým, reformačním i protireformačním. Marně se polská šlechta snažila zjednati 
nápravu r. 1573, když si při volbě francouzského prince za krále polského 
vynutila slib, že nový panovník povolá na krakovskou vysokou školu učené 
cizince a bude je sám vydržovati. Ani zamoséská akademie nesplnila nadějí, 
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jaké do ní kladl její zakladatel. Nemajíc ani teologického oddělení, ani medi
ciny, vzdělávala jen v právu římském a polském a ve filosofii. Z desíti profesur 
bylo osm filosofických. Ale i činnost na tom poli se bortila o nedostatek finanč
ních prostředků, nutných pro udržování akademie, i o nemožnost získati učence 
významnějšího jména. Akademie proto pomalu klesala, jevila se spíše odboč
kou university krakovské, počet jejích žáků nebyl nikdy valný a nezískala si 
ani větší pověsti. 

K u I tur n í p o I s k é v I i v y ve V)T C hod n í Ev rop ě v 16. s t o I. 

Ačkoliv v mnohém směru bylo v polském životě 16. stol. dosti nedokonalých 
zjevů, přece jen polský národ dosáhl v té době nebývalé kulturní úrovně a dů
sledky toho se projevily jak v polském prostředí, tak i ve vlivech polských 
na jiné národy polsko-litevského státu i východní Evropy. - Stát polsko
litevský v 16. stol. měl podobně jako v dřívějších dobách složení a obyvatelstvo 
pestré, ačkoliv asimilační proces mezi Poláky a Nepoláky již značně pokročil 
a ačkoliv polský živel pohlcoval stále více cizích elementů žijících na půdě 
polské. Zanikali zejména Němci. Jestliže v pohraničí slezském, braniborském 
a pruském žili stále ještě v kompaktních územích, ve vnitrozemských městech 
(Krakovu, Poznani, ve· Lvovu a Vilně) se jejich počet menšil a zůstávaly 
po nich jen jisté památky stavitelské kultury. Mizeli v polskénl duchovenstvu 
zejména od chvíle, co polský sněm z r. 1537 stanovil, že opatskou hodnost 
ve všech polských klášterech mohou zastávati jen Poláci (šlechtici); opatření 
to vlastně se obracelo nejen proti němectví v klášterech polských, ale i proti 
němectví v polských městech. Takto němčina mizela z městského úřadování 
a na její místo vstupovala latina nebo polština. Postupně se rušila německá 
kázání v hlavních kostelích (ve Lvově r. 1515, v Krakově r. 1537) a s jejich 
kazatelen se začalo ozývati slovo polské. Polský jazyk se stal jednací řečí sně
míků v královských (polských) Prusích, ačkoliv místní města i velká část ves
nických osad byla německá, pronikal také na území východních (knížecích) 
Prus; jejich hlavní město Královec bylo nejednou cílem polských studentů 
i protestantských duchovních, vábených přízní a peněžními podporami prus
kého knížete.32) Pokud se Němci v 16. stol. v polském vnitrozemí ještě udrželi, 
učili se polštině, mnozí z nich se často účastnili veřejného polského života 
a zaujímali významné hodnosti v řadách polské hierarchie (Hose-Hosius, Kro
mer) nebo ve státních službách (Decius, Heidenstein). Nicméně ještě v 2. pol. 
16. stol. měli Poláci s vnitropolskými Němci dosti potíží ar. 1587 činili krakovští 
Němci odvážné nástrahy hejtmanu Janu Zamojskému, když vedl u Krakova 
zápas s arciknížetem Maxmiliánem. Ještě větší obtíže působil tehdy německ)T 
Gdansk. 

32) V novější polské literatuře se často stýkáme s názorem, že také ve Slezsku v této době 
polský živel sílil, ač tvořilo součást koruny české. Ukazuje se, jak celé horní Slezsko bylo polské, 
ač snad šlechta přijala němčinu a české výrazy pronikaly do mluvy obyvatelstva. Poukazuje se 
na styky měst slezských s Krakovem, kde universita byla navštěvována především Slezany, 
majíc také za profesory Slezany. Ve všem se vidí projev polského charakteru Horního Slezska 
i vědomí jednoty slezsko-polské. 
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I když německého živlu průběhem 16. stol. v Polsku stále ubývalo, přece 
polsko-litevský stát zůstával mnohojazyčným. Živel polský měl v něm pře
vahu; ale vedle něho žilo mnoho početných národností jiných. V městech za 
vlády posledních Jagellovců vystoupil silně do popředí živel vlašský, přivá
bený tam Italkou královnou Bonou Sforzou, uplatňuje se v obchodním i umě
leckém životě; jestliže živel německý učinil ve 14.-15. stol. sídelní město 
Krakov gotickým, živel vlašský jej přeměnil na renesanční. Jeho vlivem 
podlehly staré gotické stavby (Sukiennice, Vavel a j.) značným přestavbám, 
v nichž význačné umělecké místo si zjednaly nové renesanční kaple, hrobky 
a přístřeší. - Jinak po venku velká část obyvatelstva mluvila po rusku, litev
sku, lotyšsku. Na Podolí a Lvovsku žili početně Arméni, kteří od dob Kazimíra 
Vel. měli ve Lvově své zvláštní biskupství, vlastní církevní organisaci i právo. 
Zvláštní právo (valašské) měli také pastýřské obce rusínsko-valašské, vzni
kající od 15. stol. na, severních svazích karpatských hřbetů podobným způ
sobem jako na straně uherské. Na Litvě žili hojně také Tataři, svým původem 
vesměs zajatci a zběhové, dlouho udržující svůj jazyk, až se pomalu poruštili. 
Stále četnějším prvkem byli židé, kteří se už v dřívějších dobách těšili přízni 
polského dvora a v 16. stol. nabyli na polské půdě takového vlivu, že také 
pro ně byl tento věk dobou "zlatou". Právě v 16. stol. ovládli Polsko hospo
dářsky. R. 1515 poznamenal Decius, že není již ani mýtaanicla,kter-é by 
ještě nebylo v jejich rukou, ani magnáta, který by jim nesvěřoval správu 
majetků. Proto nikoliv neprávem bylo Polsko prohlašováno za "paradisus 
Iudeorum", i když nejednou propukala proti židům vnitřní nevole. Roku 1534 
zažádala na př. polská šlechta na sněmu, aby bylo omezeno obchodní právo 
židů, podotýkajíc, že všechen obchod je již v jejich rukou. Činila pokusy, 
podrobiti židy šlechtické vrchnosti a odlišiti je od ostatního obyvatelstva zřej
mým znakem (žlutým kloboukem). Zakazovala jim také držeti křesťanské 
služebnictvo, najímati cla a horní regály. Ale většiny těchto opatření se židé 
zbavili úplatami a polská společnost i král byli dále odkázáni v častých svých 
finančních tísních na peněžní pomoc židovských obcí. - Největší část ne
polského obyvatelstva tvořil však (vedle Litevců, jejichž počet byl poměrně 
malý) živel ruský, žijící jednak v polské polovině státu (v Červené Rusi a od 
r. 1569 v Podolí a Kyjevsku), jednak na litevské Rusi. Asimilace jeho s pol
ským zázemím byla věcí nejobtížnější. Překážkou byla nejen značná jeho 
početnost, ale také rozdílná víra, která oddělovala obě národnosti více nežli 
tazyk. Úloha byla poněkud usnadněna neustálou expansí polské šlechty do 
Cervené Rusi, datující se již od chvíle jejího připojení k Polsku v 1. pol. 14. stol. 
Královskými nadacemi i sňatkem dobývala si polská šlechta obrovské čer
venoruské oblasti; za ní šel i chlop do ruských vsí i polský řemeslník do ruských 
měst. V souvislosti s tím zakotvila v červenoruském území také katolická 
církev, opírajíc se především o nově přišlé polské osadnictvo. Vyšší ruské 
vrstvy se pomalu přizpůsobovaly novým šlechtickým kolonistům, které jim 
přinášely vyšší kulturu a zejména neobyčejná stavovská politická a sociální 
práva. Právě tato okolnost způsobovala, že se propast mezi vyššími vrstvami 
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polskými a haličsko-ruskými počala tratit a ruská šlechta se přizpůsobovala 
stále ochotněji polské. 

Na litevské Rusi sice Poláci až do r. 1569 neměli práva se usazovati, nicméně 
také tam byly neobyčejné výhody polské šlechty velmi důležit}7m sbližovacím 
prostředkem.33 ) Aby litevsko-ruská šlechta mohla dosáhnouti postavení, jaké 
měla šlechta polská, přijímala polské zřízení (kastelánství a vévodství), obyčeje, 
polský jazyk i latinskou víru, která jí především umožňovala stavovský vzrůst 
polské podoby. Jestliže litevsko-ruští bojaři mluvili a psali až do 16. stol. jen 
po rusku (litevštiny nebylo ani v soudech, ani v úřadech, v kostele ani ve 
škole), v 16. stol. začínala ruština z dvorů litevsko-ruských magnátů ustupovat 
a na zemských sjezdech, v litevské radě, v korespondenci velmožských rodů 
(RadziwiEů, Ostrorožských, Chodkiewiczů a j.) se užívalo jazyka polského. 
Jedině duchovní a selské vrstvy zůstávaly věrny zvykům a řeči svých předků. 
Šlechta se popolšť,ovala a bratřila se se šlechtou polskou hned proti litevským 
magnátům, hned vlivem nebezpečí hrozícího od Moskvy, hned s tím cílem, 
aby nabyla všech práv šlechty polské; zříkala se také nejednou pravoslaví, 
které bylo až do r. 1563 jedinou překážkou k dosažení rovnoprávnosti se 
šlechtou polskou. Také společný zájem o reformační novoty otevřel polskému 
jazyku i polské knize cestu na Litvu. Reformace podepřela duchovně-kulturní 
jednotu s Polskem, jak se ukázalo r. 1560, kdy byla založena (devět let před 
politickou unií polsko-litevskou) unie reformovaných sborů Polska a Litvy. 
Polonisační vývoj urychlila posléze lublínská unie, která byla uskutečněna přes 
odpor litevsko-ruských magnátů, ale se souhlasem části litevsko-ruské šlechty, 
potřebující od Polska pomoci v zápasech s Moskvou i snažící se získati stejné 
výsady, jaké měla šlechta polská. Zrovnoprávňujíc litevskou šlechtu s polskou, 
ukázala se politická lublínská unie záležitostí neobyčejného kulturního vý
znamu. Společenství šlechtických práv i možnost daná polské šlechtě, usazo
v3óti se na litevském území, vedly k dalšímu sbližování a popolšťování, urov
návaly ve vyšších vrstvách rozdíly národnostně pestrého litevsko-polského 
státu a stáva1y se jeho jednotícím tmelem. Litevsko-ruská šlechta, lákaná 
polskou kulturou, hromadně odpadávala od pravoslaví, přijímala polštinu, 
odnárodr'íovala se. Litevským a ruským zůstával jen venkovský lid; zámožnější 
a vzdělanější vrstvy zanikaly v polském živlu anebo aspoň uměly lépe čísti 
a mluviti polsky nežli rusky. Jestliže se Radziwillové a Chodkiewiczové zabý
vali po unii lublínské z r. 1569 úmyslem odtrhnouti Litvu od Polska, stali se 
v 2. pol. 16. a v 17. stol. hlavními sloupy polské státovosti i kultury na Litvě 
i litevské Rusi a později s nechutí přijímali "jho moskevské", které s sebou 
přinesly kozácké bouře v 2. pol. 17. století. Polština pronikala nezadržitelně 
a bez násilí do vyšší litevské a ruské společnosti. Jestliže třetí litevský zemský 
zákoník z r. 1588 stanovil, že se má na Litvě úřadovati rusky a oficiální listiny 
se mají vydávati jen v ruském písmu, bylo nutno již r. 1614 vydati polský 
překlad této sbírky zákonů. Pomalu se připouštělo užívati polského písma 

33) Působilo také, že organisace litevské katolické církve byly součastkou církevní organisace 
polské a podléhala hnězdenskému arcibiskupství. 
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i jazyka také v úředních listinách, při čemž se začáteční i závěrečné věty 
a podpisy psaly obyčejně po rusku, a posléze nařízením z konce 17. století 
(r. 1697) byl polský jazyk prohlášen povinnou úředlú řečí; jinak řečeno, UŽÍ

vání ruského písma a jazyka bylo na Litvě v úředních dokumentech zakázáno. 
Brzy se dály pokusy získati polské kulturní orientaci také širší masy litev

sko-ruského pravoslavného obyvatelstva, a to církevní unií s církví katolickou. 
Hlavou litevsko-ruské pravoslavné církve byl metropolita kyjevský, jehož 
sídlo leželo v rámci polsko-litevského státu; nebyla to církev autokefalní, nýbrž 
závislá na cařihradském patriarchátu. Ale od r. 1589, kdy byl moskevský 
metropolita povýšen na patriarchu a začal si činiti nároky na svrchovanost 
nad všemi ruskými pravoslavnými, a to i těmi, kteří byli poddanými polsko
litevského státu, vznikalo pro Poláky nebezpečí, že litevsko-ruští pravoslavní 
projeví oddanost moskevskému patriarchovi a budou tíhnouti k Moskvě po 
stránce církevní i politické. Polští politikové v čele s kancléřem .T. Zamojským 
se proto začali zabývati myšlenkou církevní unie, nespojujíce s ní tolik církevní 
jako spíše politické plány, aby předešli stykům a svazkům pravoslavného 
západoruského obyvatelstva s Moskvou a aby toto obyvatelstvo připoutali 
více k Polsku. Měli před sebou už několik podobných pokusů na polské půdě. 
Tak už pokus posledního Pjastovce Kazimíra Vel. v 2. pol. 14. stol.; za prvých 
Jagellovců byla otázka církevní unie ve státě, čítajícím po LL38tLvelkou 
část obyvatelstva pravoslavného, jedním z nejdůležitějších problémů nábo
ženských, kuturních i politických. Za vlády Vladislava Jagella (1386-1434) 
zdálo se v době kostnického koncilu, že se ten ideál uskuteční ve chvíli, kdy 
ruští biskupové, shromáždění na synodě v Novogrodku, se usnesli uznati nad
vládu papeže a odebrali se na koncil do Kostnice, aby unii uzavřeli. Plán se 
však nepodařil a polskému králi nezbylo než r. 1433 vydati t. zv. jedlnické 
privilegium, jímž udílel východní církvi v Červené Rusi táž práva a privilegia, 
která měla církev římská. V téže téměř době (1'. 1434) také litevský velkokníže 
Zikmund Kejstutovič vydal privilegium pravoslavným bojarům (a nepřímo 
vlastně i pravoslavné církvi), v němž se postavil na stanovisko náboženské 
rovnoprávnosti s výjimkou, pokud šlo o obsazení kastelánských úřadů ve 
Vilně a v Trokách. - Nový pokus o unii církevní byl učiněn na florentském 
koncilu r. 1439; ten měl jen dočasný význam; neboť Moskva, činící si už tehdy 
nárok na ochranu pravoslaví v polské a litevské říši, se proti unii ostře opřela 
a stala se hlavní hradbou orthodoxie ve chvíli, kdy cařihradský patriarcha 
byl ochoten unii přijmouti. 
Poměry se potom mezi pravoslavnými na území polsko-litevském celkem 

I!ezměnily a pravoslavná církev se tam mohla dosti nerušeně rozvíjeti. Na 
Cervené Rusi, která tvořila součást polské koruny, sice ve věcech víry dochá
zelo k přehmatům; ale nezachovaly se nám celkem žádné stížnosti šlechty, 
které by ukazovaly na náboženský útisk tamějších pravoslavných se strany 
státu či jeho orgánů. Pokud v městech červenoruských došlo k vydání nečet
ných omezení, týkajících se církve východní, nebyla tato omezení výsledkem 
nějaké cílevědomé akce se strany státu polského či jeho katolických kruhů. 
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Také vláda posledních dvou Jagellovců v 1. pol. 16. stol. se chovala k pravo
slavným celkem shovívavě. Zikmund 1. na př. potvrdil privilegia pravoslavné 
církve; rozmnožil její statky; chránil ji a zaručil nezávislost jejího soudnictví. 
Pokud tehdy trvala ještě nějaká omezení pravoslavných z dob předchozích, 
na př. ve věci obsazování vévodských a kastelánských úřadů ve Vilně a v Tro
kách, nebyla přesně dodržována. A v 1. 1563-1568 byla i poslední omezení 
odstraněna, takže ruské pravoslavné bojarstvo tehdy stanulo na rovné zá
kladně so šlechtou katolickou. Celá šlechta, ať katolická či pravoslavná, měla 
odtud plnou náboženskou svobodu i rovnost politickou. Na sněmících i sněmích 
se stýkali představitelé obou církví; katolíci i pravoslavní bránili se stejným 
zápalem šlechtická privilegia, která jim stejně sloužila. Po boku královském, 
na místech senátorských i ministerských zasedali společně biskupové katoličtí 
i mocní světští ochránci pravoslaví. Odznaky hejtmanské drželi stejně kato
ličtí potomci pohanských Litevců jako i pravoslavní vnukové údělných knížat 
ruských; jedině biskupové pravoslavní nezasedali v polském senátu. 

V 2. pol. 16. stol. se náhle dostavily změny. V době, kdy Moskva upadla 
do vnitřních zmatků, kdy pravoslavná církev v Polsku prožívala vleklou krisi 
a byla oslabována uvolněním discipliny, nedostatkem vzdělání i popolštěním 
aristokracie, kdy v Polsku na všech stranách vítězila katolická restaurace 
a katolická reformace, zdál se okamžik vhodný k opětování úsilí o převedeni 
pravoslavných polsko-litevského státu na stranu katolickou. 

Akce té se nyní chopili polští jesuité, podporováni králem Zikmundem III. 
a významnými polskými velmoži, v čele s Petrem Skargou, autorem propa
gačního díla, vydaného ve prospěch unie: ,,0 jednosci kosciola bozego pod 
jednym pasterzem i o greckim od tej jednosci odstttpieniu". Výsledkem jejich 
úsilí byla nakonec církevní unie, uzavřená nikoliv s jednomyslným souhlasem 
postižených pravoslavných v Brestu v říjnu r. 1596, jíž asi dvě třetiny polských 
pravoslavných v čele s metropolitou kyjevským M. Rahozou a luckým bisku
pem Terleckým byly získány pro svazek s církví římskou, zatím co jedna 
třetina v čele s biskupem přemyšlským Kopystenským i lvovským Balabanem 
a podporovaná ruským velmožem a kyjevským vévodou Konstantinem Ostrož
ským, zůstala věrna řecko-ruské orthodoxii. 

Rozdvojením západoruského obyvatelstva na uniaty a řecko-pravoslavné 
se však očekávaný mír nedostavil a polsko-litevský stát se stal spíše jevištěm 
nových náboženských zápasů. Měla-li unie podle původních představ odtrh
nouti polsko-litevské pravoslavné od Moskvy, spojiti je pevněji s Polskem, 
přispěti k ochraně i k výboji proti pravoslavnému ruskému světu, skrývala 
se v ní spíše jedna ze slabostí pozdějšího polského vnitropolitického i zahra
ničně-politického vývoje a jedno ze zla, jímž vznikly Polsku nenahraditelné 
škody: s jedné strany unie vyryla novou náboženskou propast uvnitř polsko
litevského státu mezi katolickou a pravoslavnou částí obyvatelstva; probudila 
v ruském prostředí skryté síly, hledící zabránit církevní latinisaci a potom 
popolštění obyvatelstva; s druhé strany přispěla k vzrůstu politického nepřá
telství polsko-moskevského a později vyvolala intervenci Moskvy ve vnitřních 
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věcech polsko-litevského státu, věc, která podle původních představ měla býti 
podle polských plánů právě zamezena.34) Neblahé následky toho se ukázaly 
JIZ za kozáckých nepokojů v 17. stol., kdy rozdíly církevní se komplikovaly 
rozdíly jazykovými a sociálními mezi polskými či popolštěnými magnáty 
a poddaným lidem, a ještě více v pozdější době, kdy oficiální splynutí polské 
politiky s unionismem přiostřilo ještě osudným způsobem spor polsko-ruský 
a vzájemné třenice mezi uniaty a řecko-východními přispěly také svým dílem 
ke zkáze polsko-litevského státu. 
Neboť usnesení brestské z r. 1596 nejen zmenšilo značně počet dosavadních 

vy.znavačů pravoslaví na půdě polsko-litevského státu, ale zhoršilo i podmínky 
eXIstence pravoslavné církve v Polsku a na Litvě a změnilo zásadně její právní 
postavení, i když dva biskupové, kteří pravoslavnými zůstali, plnili dále své 
biskupské funkce a zachovali si biskupské stolce i majetky. Královská listina, 
vydaná po sjednání unie r. 1596, veřejně potupila odpůrce unie (t. j. pravo
slavné) a v té věci byla jen ohlasem polských vládních kruhů. Jestliže až do 
r. 1596 tvořila "řecká" pravoslavná církev jednotnou náboženskou skupinu 
a měla zaručeno právní postavení na půdě polské, po uzavření unie podle 
názorů vládních kruhů polských přešla všechna privilegia, výhody a práva, 
jaká měla dosud pravoslavná církev v Polsku, na církevuniatskou; pravo
slavná církev, k níž Re od věků hlásila velká část obyvatelstvapolsko-litev
ského státu, byla zbavena dosavadní právní ochrany a mohla trvati jen via 
f~cti ;- rámci obecné formuly varšavské konfederace z r. 1573, vyhlásivší zásadu 
nabozenské svobody. 

Za těchto okolností začali polští pravoslavní usilovat o to, aby zachovali 
možnost další existence a aby obnovili pravoslavnou metropoli vedle metropole 
uniatské. Zástupci pravoslaví přicházeli s tím na polské sněmíky a ústy kn. 
Konstantina z Ostrohu, jenž neváhal r. Ii599 uzávříti spolek pravoslavných 
s protestanty se domáhal zajištění svého práva také na jiných místech. Už 

, ~4) N~~o: l~a círke,vní unii, brestskou z r. 1596 jest různý. Někteří badatelé (na př. Halecki) 
Vl~l v ll! stest," pro stat polsky v tom smyslu, že vyrovnala kulturní rozdíly uvnitř polsko-litev
skeho státu. Jmí (na pí'. Lewiclci) vidí spíše stinné stránky a soudí, že unie ta spíše udržela zvláštní 
ráz ruského národa na půdě polské, takže ten potom spíše pohlcoval domácÍ živel polsk;í'. Sama 
myšlenka církevní unie byla podle Lewického, Chodynického a Konopczyúského ve své době ro
zumná a z polských politických motivů zdravá, ale je nepochybné, že její nedokonalé a nedůsledné 
proved:ní spíš,e z~ahlo očekávané ovoce. Neboť místo aby připoutala ruské obyvatelstvo k polsko
htevskemu statu, Jak to bylo cílem, vyvolala jen spory už tím, že ani král ani polská šlechta nemínili 
splniti podmínky, k nimž se zavázali, a odmítali zejména uděliti ř·ecko·sjednocenvm biskupům 
místo v polském senátu, ač to prvotně slíbili. Už tím unie nezískala sympatií v očích ruské šlechtv 
a neza;pusti~~ ani hlubších k?~'enů v thdě měšt'anské. HOl-kost zej~éna však vyvolávalo násih;é 
nu~em k Ullll se stranypolske slechty, která na základě zásady "cuius regio, eíus religio" ukládala 
~vym poddaným pí-estup k í'eeko-sjednocené víře a pronásledovala ty, kteří setrvali při svém 
recko-pravoslavném vyznání. Celé desítky let trvala válka mezi oběma stranami a teprve na 
sklonku :? s,tol. byla unie provedena na haličské půdě za pomocí hrubého nátlaku politického 
1 ho~podarskeho. R. 1692 bylo jí získáno řecko-orthodoxní biskupstvi pí'emyšlské, r. 1700 lvovské, 
r. 110.~ ~ratrstv? hTovské s baslliánskými kláštery, do té doby hlavní ohnisko pravoslaví na Rusi. 
NelL"lIatl se udrzeh potom pouze na Bílé Rusi, ale nepřátelství světa katolického a řecko-slovan
ského na půdě polsko-litevského státu nezmizelo a dalo brzy Moskvě podnět k zakročení na 
ochranu nekatolíků, pro něž v polsko-litevském státě nebylo místa. 
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z počátku neměly hlasy a žádosti ty úspěchu. Polský dvůr hájil stanovisko, 
že jedinou legální organisací "řecké" víry v Polsku je církev uniatská; pravo
slavní biskupové nebyli polskými orgány uznáváni ve svÝch hodnostech. 
Teprve konstituce vydaná 1'. 1607 za t. zv. rokošového hnuti, jehož se polští 
pravoslavní horlivě účastnili, opět pravoslavnou církev veřejně uznala a tím 
dala jí opět legální základnu k dalšímu vývoji i organisaci na půdě polsko
litevského státu. Sněmovní usnesení z 1'. 1609 zaručovalo pak pravoslavným, 
doplňujíc konstituci z r. 1607, svobodné držení jejich hodností i statků. Tím 
však k nápravě nedošlo, neboť ustanovení ta nebyla s polské strany zachová
vána a záhy spíše jen vyrostly neustálé spory mezi uniaty a pravoslavnými, 
zejména v oblasti kyjevské. Když pravoslavní marně za nich usilovali o obno
vení pravoslavné metropole v Kyjevě, a marně se o to ucházeli ve Varšavě, 
začali hledat oporu v Moskvě. V té chvíli problém pravoslaví přestal býti 
otázkou čistě vnitřně polskou, stával se otázkou mezinárodní; dávaje Moskvě 
možnost zakročit ve prospěch polských pravoslavných, zhoršoval beztak už 
velmi těžké mezinárodní postavení Polska. Když r. 1620 jerusalemský patri
archa Theofan bez povolení a souhlasu polského dvora vysvětil pro polské 
území pět pravoslavných biskupů a metropolitu Boreckého, polská vláda vy
dala 1'. 1621 řadu dekretů, jimiž zakazovala vpustiti nově vysvěcené biskupy 
na polskou' půdu; jinými slovy, polská vláda nechtěla uznati novou pravo
slavnou hierarchii a odmítala tak učiniti také na sněmu r. 1623. Pravoslavným 
biskupům nezbylo než obrátiti se k Moskvě a odtamtud si vyžádati pomoc. 
Když nově vysvěcený pravoslavný metropolita kyjevsko-haličský Boreckij 
poslal své delegáty 1'. 1625 do Moskvy, činil jejich ústy návrh, že přijme nad
vládu moskevskou a odůvodňoval svůj krok poukazem na útisk, jímž trpí 
pravoslavné obyvatelstvo na území polsko-litevském. Od té doby se styky 
pra;voslavné hierarchie v Polsku s moskevskou vládou stále více upevňovaly; 
nebylo roku, aby do Kremlu nezavítali pravoslavní mniši, vysílaní biskupy 
a kláštery v Polsku; jeden z polsko-pravoslavných biskupů jménem KurceVÍč 
se dokonce přestěhoval natrvalo na území moskevské. 

Zatím však měla církevní unie vliv také na jiné okolnosti. Stala se výpadní 
branou, jíž polské a západní kulturní vlivy začaly silněji nežli kdy před tím 
pronikati na východ nejen mezi uniaty, ale i mezi oposičnÍ pravoslavný svět 
rusk}T, aby dosáhly tam nejvyšší míry právě v předvečer "potopy", t. j. povstání 
ChmeJnyc'kého. Touto cestou polsko-západní kulturní vlivy se pomalu šíři
lY',dokonce také na území ovládané střediskem ruského pravoslaví, do Moskvy. 
Věci ty jsou spojeny se jménem kyjevského metropolity Petra Mohyly, jinak 
jednoho z předních horlitelů a obhájců pravoslaví. Původem z hospodářského 
rodu valašských Mohylů (narozený r. 1597) jako syn moldavského vévody 
Simeona Mohyly, obdařeného polským indigenátem a zpřízněného s polskými 
rody, Valach, Rusín, Polák v jedné osobě, odchovanec polské kultury a horlivý 
biskup východního pravoslaví, zřídil v 1. pol. 17. stol. v Kyjevě, pokud ještě 
město to bylo v rámci polsko-litevského státu, důležitou vysokou školu 
(akademii), která, organisována jsouc podle polských vzorů, stala se ohniskem 
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osvěty a kultury latinsko-polské v jihozápadní Rusi a později po připojení 
Kyjeva k moskevskému státu (r. 1654) také v Rusi moskevské; první rektoři 
a profesoři této pravoslavné kyjevské akademie vynikli větším dílem jako 
polští spisovatelé a jejich nástupci se zasloužili také o písemnictví a vzdělaní 
všeruské v 17. stol. 

Posléze třeba vytknouti ještě jeden účinek náboženského sjednocení z roku 
1596. Umožňujíc na jedné straně expansi západní vzdělanosti na východ, 
unie z r. 1596 stala se na druhé straně vážnou překážkou, která začala oddělo
vati "polské" Rusy od Rusů východních a vedle zvláštních politických okol
~ostí přispěla k posílení separatismu a k odcizení Malorusů od Rusů východních, 
Jež nedovedla odstraniti ani pozdější staletí moskevského panství v jihozápadní 
Rusi; unie stala se jednou z nových základen k vývoji samostatného ukrajin
ského národa. Je nepochybné, že jihoruské oblasti se začaly odcizovati již ve 
středověku (za poroby tatarské) od oblastí východoruských a že začaly podlé
hati vlivům polským; ale k jejich odchylnému národnostnímu a jazykovému 
vývoji docházelo teprve ve stol. 16.; napomáhal tu zesílený státní svazek (od 
lublínské unie r. 1569) s Polskem, současný živý literární ruch, který se 
rozvíjel v Polsku od poč. 16. stol. do poloviny 17. stol., i posléze církevní 
unie značné části jihoruského obyvatelstva s Římem. 

Osudné byly důsledky politického a kulturního vlivu polského v době polské 
renesance (16. stol.) na Bílou Rus, kde silná polská převaha dokonce spolu
podněcovala vývoj třetí národnosti ruské, t. j. běloruské, a dala základ ke 
snahám o zvláštní spisovný jazyk a literaturu běloruskou. 

Polské vlivy se jeví u předního maloruského (ukrajinského) humanisty Me
ZetiJ'e Smotrického (1578-1633), autora "Gramatiky slovanské", nejlepšího 
díla svého oboru před Dobrovským. Smotrickij psal nejen církevně-slovansky, 
ale i polsky a své nábožensko-polemické práce publikoval po polsku. Byl vlastně 
spisovatelem polsko-ukrajinským podobně jako B. Paprocký z Hlohol byl 
spisovatelem česko-polským. Církevně-slovanské spisy Smotriekého nejsou 
čistě ruské, nýbrž obsahují kromě humanistických vlivů latinských v slovo
sledu i slovníku zřejmé polonismy slovní i hláskové. - Jazykové polonismy 
nalézáme také u jiných spisovatelů ukrajinských a běloruských. Počátky ukra
jinské dramatické tvorby byly v 16. stol. pod zřejmým vlivem polským a ukra
jinská knižní poesie byla jen ohlasem polské. Nábožensko-polemická próza, 
kázání, náboženské úvahy, nekonečné církevní .spory literární, to vše je pro
niknuto výrazy polskými nebo latinskými i německými (korunacija, sakra
ment, rachunok), které byly přejaty skrze polské prostředí v polské formě; 
i západoslovanská slova byla přejímána (bardzo, karczma), jindy domácí 
slova byla vyslovována v hláskové formě polské (król, krul místo korol'). 
Literární jazyk maloruský (ukrajinský) i počátky literárního jazyka bělorus
kého jsou prosáklé vlivy polskými, které z obou těch jazyků spisovných nebyly 
setřeny dodnes. 
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B) N A CE S TE K NA ROD NÍM U A S TA TNI M U 

úPADKU. 

1. VZRŮST VNITŘNÍHO POLITICKÉHO, SOCIÁLNÍHO 

A MATERIÁLNÍHO ÚPADKU VE STOL. 17.-18. 

Sotvaže polský národ dosáhl v 16/17. stol. politic~ých i kulturních úspěchů, za
čal se vývoj obraceti v jeho neprospěch. Neboť vady, které bylo lze pozorovati 
ve vnitřním zřízení již v 16. stoL, se projevovaly v 17. a 18. století stále zřej
měji, i když si snad v 17. stol. polský stát zachoval v době krále Vladislava IV. 
a Jana Sobieského ještě značnou sílu i význam. Hlasy zahraničních pozo
rovatelů, projíždějících Polskem (Skota Jana Barklaye z r. 1614, Němce 
T. Lansiuse z r. 1613, Švéda H. Conringa z r. 1655, Charváta Jiřího Křižaniée 
z r. 1658,35) Ira B. Connory z r. 1696) vyznívaly stále pesimističtěji. Jestliže 
v 16. stol. politická západoevropská literatura jednala o Polsku celkem ještě 
s uznáním, jeho zřízení často chválila a pokud je snad kritisovala, neviděla 
v něm mnoho zlého a osudného pro příští vývoj polsko-litevského státu, od 
počátku 17. stol. a zejm. od válek kozáckých v polovině 17. stol. začaly v zá
padoevropské literatuře převládat chmurnější názory na Polsko, mírněné jen 
dočasnými úspěchy Jana Sobieského; představy ty úplně ovládly západoevrop
skou politickou literaturu v 18. stol. Od poloviny 17. stol. Polsko se stávalo 
předmětem stálé kritiky a hany v politických západoevropských pracích. 
Cizinci začali připisovati polské porážky na poli vojenském vadám polského 
politického a sociálního zřízení, které letáková západoevropská literatura ozna
čovala za odstrašující příklad v dějinách evropských. Odsuzovali nedostateč
nou správu, přílišnou svobodou šlechty, šlechtickou anarchii a útisk jiných 
tříd, barbarství a nedostatek kultury i primitivní způsob života. V Polsku 
spatřovali pramen věčného neklidu pro sousedy i celou Evropu. Mluvili o ná
rodě pyšném a domýšlivém, ctižádostivém a nehodném důvěry, stvořeném 
jen k násilí a svévoli, již národ ten zove svobodou. Pronášeli posléze podiv 
nad tím, že si tento lid může ještě udržeti vlastní stát; připisovali to spíše 
neshodě a závisti sousedů, nemohoucích se dohodnouti o rozdělení Polska. -
I když tyto projevy byly drsné, aspoň z části nepochybně přemrštěné a naku
povaly vše, co bylo napsáno o Polácích utrhačného po celá staletí a příliš 
byly ovládány skutečností, že evropský západ 17. stol. nemohl býti se vzrůsta
jícím sklonem k absolutismu příznivě nakloněn Polsku, jež tak značně omezilo 
moc svých králů, rozešlo se vývojem svým od ostatní Evropy a radikálně se 

35) Charvát Križanié píše o Polácích na svých rozpravách, napsaných cestou do Ruska pl'es 
Polsko. Soud tohoto stoupence slovanské vzájemnosti o Polácích je velmi ostrý. "U Ljachů, 
praví Kr., není žádného pořádku ve státě; poddaní se nebojí ani krále, ani soudu. Kdo je silnější, 
ten myslí, že je mu volno utiskovat slabšího, zrovna jako vlkům a medvědům je volno chytati 
a zabíjeti skot. Žádný soud jich za to nepotrestá. Takovou medvědí zpustlost Ljachové ZOVOll 

"šlechtickou" svobodou. Chvástají se, že mezi všemi lidmi oni jediní jsou svobodní. V žádném 
státě není opravdu takové zvířecí svobody." 
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Již lišilo od způsobu vlády obvyklé ve Versailles, Londýně, Madridu či Vídni, 
přece jen vystihovaly hlavní smysl a podstatu polských dějin 17. století. 
V době, kdy polská šlechta, pokládající se za vlastní národ, viděla v polském 
státě jen prostředek k svému rozmarnému životu, kdy neměla jiné snahy nežli 
udržeti nedotknutelnost svého výsostného postavení a šlechtických "zlatých" 
svobod, pokládaných za nejlepší formy veřejného života, kdy byla úplně 
ovládána stavovským sobectvím, neznala potřeb státu aní obětavosti pro stát 
a otupěla přemírou svých výsad, rostl stále více úpadek v životě veřejném 
i soukromém, světském i církevně-náboženském, v práci tělesné i duševní, ve 
vědě i literatuře; přežilo se politické zřízení i zhoršil se polský národní charak
ter. Polský parlamantarismus, zneužívající přílišné svobody jedné (šlechtické) 
třídy i poroby tříd druhých, byl spíše karikaturou nežli demokratickou insti
tucí. Sněm polský stále neměl jednacího řádu. Převaha za sněmovního jednání 
byla od počátku na straně poslanecké sněmovny a hlasy senátorů byly vesměs 
zbytečné. Sněm podržoval stále povahu stavovského (třídního) sněmu podle 
středověkého způsobu. Ti, kdož zasedali v něm (a byli to stále jen šlechtici, 
nebyli tu zástupci měst či jiných společenských tříd), představovali zájmy 
svého (šlechtického) stavu a nikoliv státu; zájmy státu snad jen potud, pokud 
byly totožné se zájmy třídními. Šlechtičtí poslanci zasedali na sněmu jen jako 
delegáti krajského sněmíku, který je k tomu účelu zvolil a nemohli jíti za 
instrukci, kterou jim sněmík udělil. Při hlasování se udržovala zásada jedno
myslnosti. Teprve jednomyslné usnesení poslanců a senátu, schválené králem, 
se stávalo konstitucí (sněmovním usnesením). Resistence jednoho poslance 
mohla znemožniti usnesení a způsobiti, že sněm se rozešel bez výsledku. 
Vyžadovala-li se jednomyslnost vždycky (v 16. stol.) při sněmovním usnášení, 
byla tato zásada prováděna dlouho rozumným způsobem, t. j. tak, že se 
menšina podrobovala většině, anebo že na protesty jednotlivých poslanců se 
tolik nedbalo. Ale v 17. stol. menšina už neustoupila většině; opouštěla sně
movní síň, znemožňovala sněmovní jednání, odmítala dáti souhlas k usnesení 
jednomu, maříc také usnesení druhá. Roku 165236 ) (9. III.) dokonce jedinec, 
poslanec vévodství trockého na Litvě Siciríski, znemožnil sněmovní jednání 
a sněm se rozešel jeho přičiněním bez usnesení. Od té doby se stal již nikoliv 
sněm, ale zásada "liberum veto" symbolem a "zřítelnicí" polských šlechtic
kých svobod, znakem "svobodného" Poláka; "liberum veto" bylo prohlášeno 
za právo každého poslance .. Jediný poslanec mohl ničiti sněmovní porady 
v libovolné chvíli, nejen při jejich závěru jako r. 1652, ale hned na počátku 
před volbou sněmovního předsedy čili maršálka. 

Polský parlamentarismus se proto nedovedl rozvinouti a přetvořiti na novo
dobý. Zůstal na podkladě stavovském a své zásady zachovával tak dlouho, 
až se staly zrůdami. Názor na "liberum veto" jako na jeden ze základních 
znaků parlamentního zřízení byl tak silný, že žádný návrh na reformu sněmu 

36) Ve starší mstorické literatuře se soudilo, že se zásada jednomyslnosti datuje teprve od 
r. 1652, od sněmu násilně ukončeného poslancem Siciúským. Ve skutečnosti byla jednomyslnost 
obvyklá již v dřívějších dobách, ač se jí nikdy nezneužívalo tak radikálně jako r. 1652. 
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v 17.-18. stol. se ho nesměl dotknouti; ač často některé strany žádaly reformu 
sněmovního jednání, přece činily tak s podmínko-q., že právo "liberum veto" 
bude zachováno. 

Za nedostatku jakéhokoliv sněmovního a sněmíkového jednacího řádu šířily 
se tyto obyčeje poslanecké sněmovny také do jednání provinciálních sněmíků, 
které kdysi za posledních Jagellovců ztratily svůj velký význam a nyní opět 
stouply svou vahou, získávajíce stále větší práva a podkopávajíce význam 
sněmu samého. Doba 17. stol. byla obdobím nejbujnějšího rozvoje sněmíko
vého života. Sněmíky si podřizovaly sněm; brzdily činnost poslanců pomocí 
svých instrukcí a požadujíce relace po sněmu na sněmíku zv. relačním strho
valy na sebe atribuce sněmu v otázkách finančních a vojenských. Jestliže 
sněmíky dávaly již v 16. stol. svým poslancům, vysílaným na sněm, instrukce 
se seznamem článků, které měly býti na sněmu předneseny, i poučení, jak se 
při tom chovati, od pol. 17. stol. se tyto instrukce staly závaznými; ukládaly 
poslancům, aby brzdili sněmovní jednání a nepřipouštěli porad, pokud by 
nebyla vyřešena ta či ona provinciální záležitost; vybízely je a nařizovaly 
jim, aby přerušili sněmovní jednání, kdyby nebylo dbáno jejich přání. Sněmíky 
byly jevištěm stejného neladu jako sněmy. 

Za těchto okolností polský parlamentarismus zjalověl a zákonodárství úplně 
ustrnulo. "Liberum veto" podkopávalo jakoukoliv iniciativu i nejlepší státní 
plány. Sněmy, ovládané sebevražednou zásadou jednomyslného usnášení, 
brzděné protichůdnými požadavky jednotlivých vévodství, rušené úmyslnou 
obstrukcí jedince, končívaly stále řídčeji s úspěchem. Za vlády Jana Kazimíra 
bylo předčasně ukončeno pět sněmů, v 1. 1668~96 16 sněmů, v 1. 1696-1733 
jedenáct sněmů a za vlády Augusta III. (1733-64) měl pouze jeden sněm 
normální průběh. vývoj státních záležitostí závisel stále více na dobré vůli 
šlechtické třídy, přesvědčené, že se jí nikdo v Evropě nevyrovná, že ona jediná 
v Evropě střeží hesla svobody a šlechtictví, a dbající více třídní svobody nežli 
státních potřeb. Vlastenectví, kterým se šlechta nejednou holedbala, mělo 
nesprávný směr. Skutečné zájmy národní a státní zůstávaly nepochopeny a pro
spěch vlasti byl ztotožňován s péčí o udržení třídních výhod a nedotknutelnosti 
privilegií. V zákonodárství i ve státním zřízení zavládla úplná ztrnulost. Již 
v 17. stoL nechybělo sice výstražných hlasů (na př. L. Opaliríského z r. 1641), 
které poukazovaly, že oslavovaná volnost jest vlastně nesvobodou, a žádaly 
zvýšeni moci ústředních úřadů, ale výstrah jejich nebylo dbáno. Nechybělo 
ani pokusů se strany jednotlivých panovníků o upevnění státní autority 
a o provedení potřebných státních reforem, avšak pokusy ty byly mařeny 
již v zárodcích, rozbíjely se o zaslepenost šlechtického celku, který každý 
podobný krok obviňoval z pokusu o zavedení absolutismu a z porušení šlech
tické demokracie. Ani osobně populární panovníci 17.-18. stol. se nedovedli 
zbaviti této nedůvěry, byli nuceni smlouvati po celý život s magnáty i se 
šlechtou a jíti s proudem, kterého nemohli zvládnouti. Mnozí se do svého pro
středí náležitě ani nehodili. 

Vladislav IV. (1632-1648) byl sice od vymření Jagellovců prvý z polských 
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panovníků, kteří nebyli povoláni z Clzmy, nýbrž od svého dětství v Polsku 
dleli, po polsku znali a sžili se s polskými mravy a zvyky; vstupoval na polský 
trůn již v dosti pokročilém věku (37letý), s bohatými zkušenostmi, získanými 
na válečných výpravách proti Moskvě (r. 1611) a proti Turecku (u Chocimu 
r. 1621), ale žádného významnějšího polského problému nedovedl vyřešiti. Ač 
měl dosti velké vzdělání (znal plynně polsky, latinsky, německy, italsky a švéd
sky) a záhy si zjednal pověst školeného vojevůdce i jistou popularitu a oblí
benost, přece byl svázán k nečinnosti již články, které musel odpřisáhnouti 
při své ko:runovaci.37 ) Celá jeho vláda byla neustálým skrytým bojem proti 
současnému zřízení. Marně se snažil získati polskou společnost pro velkolepé 
plány zahraničně-politické, směřující k ovládnutí dědičné koruny švédské 
a k vyvrácení tureckého panství v Evropě. Polská šlechta brzdila všechny 
snahy Vladislavovy o rozvinutí čilejší zahraniční politiky, neprojevila pro ně 
téměř žádného porozumění, odmítala dáti jakékoliv hmotné oběti, nemile 
patřila na to, když se král spojoval s Habsburky, obávajíc se, že se král jejich 
vlivem pokusí zavésti v Polsku absolutismus. Pro nedostatek finančních pro
středků i neochotu šlechtické společnosti k vybudování vojska, v němž se 
místo Poláků stále více objevovali spíše cizinci,38) zůstávaly královy plány 
pouhými sny. Nedostatek finančních zdrojů mu také znemožnil, aby pozvedl 
lesk svého dvora. Jíž v druhém roce své vlády byl proto n:ucen: zastavitíčást 
královských klenotů židovským věřitelům; později, v souvislosti s malým 
smyslem královým pro hospodárnost, vyrostly královy dluhy do takové výše, 
že nemohl již zÍskat,i ani úvěru. - Jeho bratr a nástupce na trůně Jan Kazimír 
(1648-1669) mohl zjednati ozdravění polských poměrů ještě méně. Původně 
byl předurčen k duchovnímu stavu a vstoupil do řádu T. J. Nedostalo se mu 
proto vzděláni odpovídajícího královskému úřadu a nezískal ani náležité vý
chovy mravní a charakterní. Zůstal vždy člověkem nestálým a lehkomyslným, 
bez pevného cíle a setrvalosti v začatém díle. Přízně národa, jehož se po 
námahách dlouholetých bojů (1648-83) zmocňovala únava, si nedovedl 
získati nejen proto, že jevil snahy o posílení královské moci a o reformu parla
mentárního zřízení (navrhoval na př., aby se hlasování na sněmu dálo dvou
třetinovou většinou), ale také tím že pohrdal polským prostředím, vyhýbal se 
snahám a zájmům polské šlechty, po polsku nerad mluvil a raději se obkličoval 
cizinci, užívaje také ve svých diplomatických akcích agentů románské krve 
(Viscontiho, Fantoniho, Massiniho, Pinocciho, Canasilesa a j.). Tím náklonnost 
k trůnu posilovati nemohl. 

Ještě méně ji vypěstil Michal Wišniowiecki (1669-1674), zvolený "vůlí 
celého národa" proti své vlastní vůli jedině z ohledu na památku svého otce 
Jeremiáše, slavného vojevůdce ve válkách s kozáky. Byl totiž ve svém krá-
-------------

37) Podle nich měl zachovávati práva a svobody šlechty, pokoj mezi disidenty a katolíky 
a příměří s okolními státy, neměl uzavírati mír s Moskvou a Švédskem bez souhlasu šlechty, 
byl zavázán nezačínati bojů bez její vědomosti, neženiti se bez jejího souhlasu, cizincům neudíleti 
úřadů a zrušiti t. zv. poradlné. 

38) Již za vlády Zikmunda nI. se v polském vojsku objevovala stále častěji německá jízda, 
za Vladislava IV. se rozmohli zejména němečtí důstojníci a německé velení. 
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iovském oděvu úplnou nulou, člověkem neschopným, bez talentu a inteligence, 
spíše milovníkem jídla a pití. Vychován na dvoře císařském, sloužil krátkou 
dobu v habsburských službách, oženil se se sestrou císaře Leopolda 1., 16letou 
Eleonorou Marií, a po celou svou vládu plnil jen vůli císařovu. Habsburští 
vyslanci, dlící v Polsku (Mayerberg, Schafgotsch), řídili vlastně všechny jeho 
kroky. Tím si arciť nezískal přízně; část země se začala ohlížeti po francouzském 
králi Ludvíkovi XIV. a vláda Michalova se stala neustálou válkou strany 
habsburkofilské se stranou frankofilskou. Počátkem r. 1670 se objevila myš
lenka svrhnouti Michala s trůnu ve prospěch francouzského prince a z obavy 
před tím naléhal krakovský biskup Trzebicki, přivrženec Habsburků, na 
habsburského posla v Polsku, aby habsburská vojska obsadila Krakova Malo
polsko. Tak dalece dospěli sami Poláci už r. 1670, sto let před rozdělením 
Polska cizími mocnostmi. 
Poměry se poněkud změnily teprve volbou korunního polského hejtmana 

Jana Sobieského (1674-96)39) na trůn. Sobieski si získal pověst a jistou oblibu 
jako vojevůdce v zápasích s Turky, kozáky a Tatary r. 1667 v Podhajcích, 
vítězstvím nad Turky u Chocimě r. 1674, u Vídně a Parkáně r. 1683; poutal 
také svým vzděláním, získaným jednak na universitě krakovské, jednak na 
dlouhých cestách po Anglii, Francii a zemích německých, svým ohnivým tem
peramentem a svým lidovým smýšlením i chováním. Avšak jako vítěz nad 
Turky a jeden z nejslavnějších válečníků evropských své doby, jenž zjednal 
opět jméno polským zbraním, stal se hříčkou v rukou své ženy Francouzky 
Marie Kazimíry d'Arguien, dcery švýcarského gardového kapitána, která s Pol
skem nikdy nesrostla, rozvíjela činnost, která Polsku nebyla vždy ku prospě
chu, odtrhovala krále od vznešenějších cílů a plánů i vedla jej spíše k zájmům 
hmotným a k péči o četné potomstvo. Stejně ani přílišný vzrůst francouzské 
kultury, módy a literatury na dvoře a ve vyšší polské společnosti, frankofilská 
orientace dvora, politické sblížení s francouzským králem Ludvíkem XIV. 
i snaha následovati jeho vzory, nepřinesly dobrého ovoce. Spíše vedly k ne
ustálým rozbrojům mezi vládnoucí stranou frankofilskou a odstrkovanou 
habsburkofilskou; za těchto okolností opravná úsilí Sobieského, snahy o re
formy ve státním zřízení a zesílení panovnické moci i o reformy vojenské mohly 
míti malé naděje na úspěch. Vznikaly spíše neustálé půtky mezi "národním 
králem" a nevděčným národem na půdě sněmovní i mimo nia nakonec ně
kdejší národní hrdina i oslavovaný vojevůdce, jenž byl právě odměnou za 
odražení nepřítele poctěn královskou korunou, jenž si získal také uznání ciziny, 
zachrániv císaře a říši, zemřel obklopen nenávistí, pomluvami posměšných 
paškvilů i nevděkem svých krajanů, nedovolujících mu v ničem se odchýliti 
od středověkých životních forem a zvyků. - Poslední léta jeho vlády, kdy 
mu také četné neduhy (podagra, žlučové kamínky a otylost) znesnadňovaly 
činnost, poskytoval polský stát obraz neutěšený. Za vnitřních zmatků a bez-

39) Vláda J. Sobieského náleží do zanedbaných období polských dějin. Historikové se jí 
dosud málo zabývali, snad z obavy, že by se legenda o "velkém člověku" při podrobnějším ana
lytickém studiu rozpadla. Neprávem v příliš růžových barvách vylíčil jej Sienkiewic~. 
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mocnosti dvora a za rostoucího morálního i materiálního úpadku polské spo
lečnosti, se vzmáhaly vlivy cizí diplomacie (francouzské, habsburské a hohen
zollernské) na polské půdě a v sousedství vyrůstala nová dvě mocnářství 
(pruské a ruské). Žalostně jalově se končila "národní" vláda Sobieského. Nej
více ještě přispěla k upevnění moci Habsburků. 

Nemohl-li panovník domácího původu zjednati nápravy, tím méně byli 
k tomu schopni dva příslušníci cizí, saské dynastie, volení na polský trůn 
polskou šlechtou (znechucenou vládou krajana a přející si volby cizince) pod 
nátlakem sousedního ruského dvora, August II. (1697-1733) a August III. 
(1733-1763), jimiž zasedli ponejprv Němci na, polský trůn.40) Úpadek, k němuž 
přispívaly celé předchozí věky i generace polské, se potom jen vzmáhal, když 
ani August II. ani August III. nebyli osobnostmi, které by mohly dávati 
dobrý příklad svým poddaným. První z nich, August II., vítězící v soutěži 
o polský trůn za pomoci Petra Vel. nad Stanislavem Leszczyúským, podporo
vaným Švédskem a Francií, tělesný silák bez vyšší kultury, snížil ideál mo
narchistický, a zálibou vpití, v milostných dobrodružstvích, v hýření a plesích, 
pořádaných v nejtěžších chvílích státu, lehkomyslností v životě soukromém 
i veřejném dával zlý příklad svému okolí, aristokracii i šlechtě, upadající 
beztak již dávno mravně i společensky. Nechybělo mu sice snahy o provedení 
úpravy vnitřních poměrů; projevil ji tím, že posiloval ústřední úřady, oslaboval 
sněmíkya sněm, hleděl užívati proti zásadě "liberum veto" t. zv. limity sně
mu, t. j. odročoval sněmovní zasedání na neurčito; ale kolik reformních kroků 
(na př. r. 1714) učinil, aby posílil monarchii, tolik doznal zklamání a základní 
reformy se mu provésti nepodařilo pro zarputilý odpor šlechty a vzrůst němec
kého živlu v městech i na královském dvoře,41) v polské politice i kultuře. 
Rostla jen oposíce a tvořily se ozbrojené konfederace, t. j. vojenské spolky 
šlechty, seskupující se okolo bohatších magnátů, které za vzájemných půtek 
zmatek v zemi jen zvyšovaly. Nakonec se August II. úplně rozešel s polskou 
společností, jež ve shonu za individuálními zájmy lhostejně patřil", n1. to 

40) Vláda saské dynastie jest v polském dějepisectví vesměs odsuzována a na oba panovníky, 
se svaluje většina odpovědnosti za úpadek i neštěstí národa i státu polského. Názor tento ne
odpovídá úplně skutečnosti. I když třeba odsouditi mnoho zjevů souvisících s cizí dynastií 
i mnoho povahových rysů obou jejích příslušníků na trůně polském, přece jenom se nelze ubrá
niti dojmu, že základní zlo bylo jinde nežli v dynastii: v národě samém. Vždyť za vlády domá
cích osobností (Wišniowického, Sobieského) nebyly poměry celkem jiné. A právě za vlády saské 
dynastie se také objevují v polské společnosti jednotlivci, kteří usilovali o reformy politické 
i kulturní; následky jejich činnosti se ovšem projevily teprve za vlády posledního polského 
krále Stanislava Augusta. 

41) Hlavním poradcem Augusta II. byl Flemming, vedle něho vyrůstal na vlivnou osobnost 
Briihl, jehož kariéra vyrostla však teprve za vlády Augusta III. Flemming bývá často pokládán 
za zapřisáhlého nepřítele Poláků, jeho korespondence však ukazuje opak. Kromě nich působili 
němečtí (saští) úředníci také na jiných významnějších místech, zejména ve vojsku, takže se 
velkopolská šlechta při skonu Augusta II. naléhavě domáhala, aby němečtí důstojníci byli od
klízeni z polského vojska. - Německý živel se také jinak šířil po Polsku za vlády Augustovy. 
Vznikaly nové německé osady v západních Prusích i Velkopolsku, zakládané často velkopolskými 
magnáty i šlechtou. Německý živel se vzmáhal zejména v městech, v nichž se obchod a průmysl 
dostával do rukou německých. Kvalifikovaní řemeslníci a lékaři byli vesměs Němci, zejména 
ve Varšavě. Německý Gdansk zvláště působil na hospodářský život polského státu. 
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jak polskými zeměmi projíždí voják švédský i ruský, a neváhal se zabývati 
myšlenkou rozdělení Polska a "národu křivověrného, ctižádostivého a zkaže
ného, který jest pramenem věčného neklidu pro sousedy i Evropu", spojuje 
se k dělení Polska hned se Švédskem (1'. 1703), hned s dvorem ruským, brani
borským a habsburským (1'. 1704, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1720, 1721, 
1725, 1732-3). 

V podobných obtížích se rozvíjela také vláda jeho syna Augusta III., Her}' 
se stal polským králem jen za pomoci ruské carevny Anny, dvora habsburského 
a papežské kurie proti vůli jedné části polské šlechty, která obvinila saskou 
dynastii z absolutistických snah, vyloučila z nástupnictví v Polsku (nakon
vokačním sněmu r. 1733) všechny cizí kandidáty, žádala opět volbu Poláka 
po otci i po matce a 12. září r. 1733 zvolila za protikrále Stanislava Leszczyú
ského, podporovaného francouzským dvorem.42 ) Jsa zároveň králem saským, 
August III. sídlil většinou v Drážďanech a správu polského státu svěřoval 
svým hlavním spolupracovníkům v čele s prvním ministrem Němcem Bríihlem 
a zněmčelým Polákem Josefem A. Sulkowským, královým druhem z mládí, 
a důvěryhodným ministrům polského původu: Malachowskému, Czartorys
kému a Mniszkovi. Nelze říci, že by byl neměl zájmu o Polsko a že by neměl 
na mysli opravu jeho vnitřní správy i zřízení. Kdykoli však jeho ministři přichá
zeli s jakýmikoliv záměry reforem, naráželi na tvrdošíjný odpor polské šlechtické 
veřejnosti. Když na př. r. 1744, v době zápasu o Slezsko, vyzýval v instrukcích 
na sněm, aby byla provedena reforma sněmu, aby bylo zvětšeno vojsko,43) a sel
ským vrstvám ulehčena břemena, všechny jeho návrhy se rozbíjely o otázku, od
kud vzíti finanční prostředky na vydržování zvýšeného počtu vojska. V době, kdy 
v okolí vyrůstaly velké armády, zaopatřené lepší zbraní i lépe organisované, 
polská šlechta nemínila vzíti na sebe žádných finančních břemen, tím méně 
zasáhnouti do války slezské po boku Habsburků, jak ji o to žádala přínio 
prosba vyslaná z Čech, a sněm r. 1744 byl rodem Potockých násilně přerušen. 
Ani žádný z příštích sněmů za třicetileté vlády Augusta III. nekončil normálně. 
Vida, že Polsko není s to změniti své zastaralé zřízení, že se polský svět nedá 
poevropštit, že má jako polský panovník ruce úplně svázané, August III. 
nesnažil se sžíti se s Polskem, ani naučiti se polštině; v souvislosti s rostoucím 
tloustnutím patřil stále lenivněji a lhostejněji na osudy polského státu, věnuje 
se jen lovu, střílením do psů a utráceje bůhzdarma čas pouhým stříháním 
papíru. Stával se těžkopádným, zamlklým a málo společenským, ztrácel na 
rozdíl od poměrně ještě pohyblivějšího otce, jakoukoliv energii a iniciativu ve 

42) Stan. Leszczyríski se však nedovedl udržeti, neboť moskevská a saská vojska obsadila 
rychle Varšavu a Krakova pod jejich tlakem byl nucen uchýliti se do Gdanska. Když i toto 
město bylo ruskými vojsky donuceno ke kapitulaci, uprchl v př'estrojení nejprve do východních 
Prus a potom do Francie. Tam žil v ústraní v městě Luneville. - Za svého zvolení ,za krále 
se dopustil nedosti rozvážného kroku a r. 1734 nabízel pruskému králi Fridrichovi, snaže .se 
získati jeho pomoc, polské Pomoří. 

43) Obecná hotovost šlechty ztratila tehdy již úplně význam a vlastně už v 2. pol. 17. stol. 
zanikla. Celé břímě spočinulo odtud na najatém vojsku, jehož základem bylo t. zv. vojsko kvar
tové, vydržované z jedné čtvrtiny královských příjmů, počtem jinak nepatrné . .Jen v případě 
potřeby bylo najímáno více vojska. 
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věcech, týkajících se polských veřejných záležitostí, ponechávaje vyřizování 
všech úkolů svým saským ministrům Briihlovi a Sulkowskému. 

Za těchto okolností se třicet let vlády Augusta III. stalo obdobím neoby
čejného úpadku, za něhož Polsko, stále ještě rozsáhlé, ale bezpříkladně slabé, 
ztratilo poslední zbytky svého významu v Evropě, dobou neustálých bouří 
na sněmích, měnících se ve skutečné bitky a dobou rozkladu zákonodárného, 
soudního i správního mechanismu. Jestliže cizina do nedávna uplatňovala svůj 
vliv pouze skrze své residenty, nyní činila tak přímo svými vojenskými oddíly, 
které neopouštěly již hranic polského státu a libovolně, netážíce se nikoho, 
procházely polským územím ve všech směrech. Jejich pohyby nejednou usnad
ňovaly skupiny zištných a svárlivých velmožů, kteří se spojovali v jisté skupiny 
politické (familie) k obraně soukromých rodových zájmů, hledali pomoci 
u zahraničních dvorů a zaprodávali se jim. Urputný zápas vedly mezi sebou 
zejména dva tábory: Potockých a Czartoryských,44) soupeřící mezi sebou o státní 
úřady a hodnosti. Zatím co Czatoryští podporovali Augusta III. a ohlíželi se 
po pomoci ruské, Potočtí, nazývajíce se stranou republikánů čili vlastenců, 

se zabývali plánem sesazení saské dynastie a spojovali se k tomu účelu s dvo
rem berlínským. Obě strany si počínaly nanejvýš neprozřetelně, neuvědomujíce 
si, že záchranu státu nelze čekati od žádné zahraniční moci a že tato záchrana 
závisí především od obětavosti národa a jeho mravní jednoty: 

Ve Stanislavu Poniatowském (1763-95), příbuzném rodu Czartoryských, 
žijícím dlouho v Petrohradě, se Polsku posléze dostalo panovníka domácího 
původu, po jakém se polská šlechta delší dobu ohlížela. O jeho povznesení 
nerozhodla ovšem sama, nýbrž působil na ně především milostný poměr, který 
Poniatowski navázal jako sekretář při anglickém vyslanectví petrohradském 
(v 1. 1755-8) s ruskou velkokněžnou, původem Němkou, pozdější carevnou 
Kateřinou II. Když se po smrti Augusta III. r. 1763 strana Czatoryských 
obrátila o pomoc do Petrohradu a tam hledala oporu proti druhé mocné straně 
Potockých, doporučila Kateřina za kandidáta trůnu jejich příbuzného a svého 
někdejšího milence, původem z rodu jinak bezvýznamného ze střední vrstvy 
zemanské. Na základě toho doporučení byl Poniatowski 7. září r. 1764 zvolen 
jednomyslně za polského krále. - Při své volbě měl třicet dvě léta, byl tudíž 
mužem již dospělj'rm a polská šlechta mohla věděti, koho si volí. Poniatowski 
si přinášel jistou inteligenci a vzdělání, které získal zejména za dlouhých cest 
po západní Evropě v 1. 1750-4; přicházel však také se značnými slabostmi: 
s nedostatkem energie a soustavného jednání, s náklonností k přílišné smysl
nosti i rozmařilosti, bez umění voliti si schopné pomocníky, bez dovednosti 
zachovati si důstojnost panovnickou a osobní; za spoluherce Kateřiny II., 
pruského Fridricha a Kaunitze se nehodil. Býti mecenášem vědy, literatury 
a umění, jakého v Polsku nebylo již dávno, na tom nebylo dosti. - Ač 

jím zasedl na trůn podle dávného přání šlechty opět domácí člověk, ne-

44) Soudy historiků o vůdcích obou táborů jsou různé. Někteří je hájí (Roepell, Kalinka), 
jiní je odsuzují (Korzon, Smoleríski, Askenary). Konopczyríski se snažil jíti střední cestou. Mluví 
o jejich velké energii, vlastenectví, ale ukazuje zároveň na velké rodové ambice, které je řídily. 
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Obraz Krakova podle "Civitates orbíz terrarum" z r. 1572. 

změnil se dosavadní poměr mezi panovníkem a národem a král byl nucen 
nejednou zápasiti s anarchií svých krajanů. Magnáti se na něho dívali jako 
na syna prostého zemana, šlechtické davy ochladly k němu, když poznaly: 
že jest oddaným a poslušným vasalem cizí mocnosti a "voskovou loutkou" 
ruské carevny. Jestliže Sasům vytýkaly, že zavádějí cizí zvyky do Polska, 
za vlády Stan. Poniatowského nebylo lépe. Varšava nezářila příkladem do
mácích a dobrých obyčejů. Dvůr se množil dobrodruhy obou pohlaví 
a četnými královými milenkami domácího i cizího původu. Král užíval 
cizinců velmi rád, jak na poli kulturním, tak v průmyslu, ve věcech 
finančních, v diplomacii i ve vojenství. Učiteli vojenské školy, ve Varšavě 
zřízené, byli vesměs cizinci, stejně jako i královští mincéři. Vliv ruského 
vyslance Rěpnina ovládl krále úplně; Rěpnin byl králi nejen rádcem, ale také 
osobním přítelem a společníkem v milostných dobrodružstvích. 

Rostoucí vnitřní politický úpadek, jehož nedovedli odvrátiti ani význačnější 
polští panovníci 17.-18. století, byl doprovázen také úpadkem hmotným, 
velkou krisí sociální a kulturní. V době neustálých válek 2. pol. 17. stol., za 
nájezdů kozáckých, tatarských i švédských měnily se často nejúrodnější kraje 
v pustiny, pro řídlo (o Vs) obyvatelstvo, klesla zemědělská výroba: ještě dlouho 
v pozdějších dobách zely na úrodném Podolí a Velkopolsku pustiny v místech, 
kde v 1. pol. 17. stol. ležely zámožné osady a obdělávaná pole. V době, kdy 
Francie rozkvétala pod rukou Colbertovou, kdy se Holandsko stávalo evrop
skou bankou, kdy Anglie zakládala své koloniální panství, v Polsku se vzmá
hala hospodářská bída, projevující se nejen ve zchudnutí privilegované šlech
tické vrstvy a v úpadku průmyslu a obchodu, ale zejména v nedostatcích 
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státní pokladny, v úpadku polské mince45 ) a ve zhoršujícím se postavení vrstvy 
měšťanské a selské. Zatím co výsady šlechtické vrstvy byly stále více upev~ 
ňovány, měšťanstvo bylo omezováno obchodní i celní politikou, vyhovující 
jen zájmům šlechty, a odsunováno od jakéhokoliv vlivu na správu státu. 
Města byla vesměs ubohá, málo zalidněná a měla sotva jednu třetinu domů, 
které byly v jejich obvodu v 16. stol. Někdejší stolice země (Krakov) měla 
v prvých desítiletÍch 18. stol. sotva 10.000 obyvatel; upadla také Varšava, 
povznesená na stolici země od sklonku 16. stol. a pozvedla se teprve za vlády 
Stanislava Augusta v 2. pol. 18. stol. Lvov byl sice r. 1659 nobilitován za své 
zásluhy, které si získalo obranu vlasti, a byly mu uděleny podobné výsady, 
jaké měl Krakov (totiž dovolení účastniti se volby králů), a jeho občanům 
byl udělen titul "nobilis et famatus" i právo získávati zemské majetky, ale 
ve skutečnosti se jeho postavení nezměnilo a nikdy se již nepovznesl v čelo 
východopolského obchodního ruchu, jak tomu bylo v 15. stol. Jedinou vý
jimkou měst na území polsko-litevského státu činil německý Gdansk při ústí 
Visly. Za monopol obchodní těžby v polském zázemí uznával sice polskou 
státní nadvládu, ale moc s ní nepočítal, jsa dosti silný, aby bránil své svobody 
proslulými pevnostmi, vojskem i četnějším dělostřelectvem, než jaké mělo 
Polsko samo. Libovolně uzavíral s cizinou obchodní smlouvy, ovládal úplně 
polský zámořský obchod, vývoz polRkého obilí a dovoz průmyslovýchvýrobkú 
z ciziny. 

Měnil se ráz vnitropolských měst. Zatím co se v 16. století města po
polšťovala, v 17.-18. stol. se vývoj opět obracel a z celkového počtu měšťan
stva na půdě polsko-litevského státu tvořili Poláci jen necelou polovinu.46 ) 

Většinu městského obyvatelstva, s výjimkou pruských měst, činili židé, po
žívající (zejm. v Krakově, Lvově a Lublíně) velkých svobod s vlastními soudy 
i správou a těšící se jakožto věřitelé královského dvora přízni všech panov
níků. Přála jim také magnaterie a vydávala do jejich rukou nejen mlýny, 
krčmy, své statky, ale vrchnostenská městečka, takže se brzy stali hlavními 
kapitalisty kraje, zathn co skutečně polské měšťanstvo ztrácelo jakýkoliv 
význam v životě země. Polsko si nedovedlo vytvořiti ani ve středověku, ani 
v době nové, silný a inteligentní a národně uvědomělý měšťanský stav. Mělo 
to míti osudné následky v polském národním vývoji. Odtud zčásti pramenila 
vleldá finanční slabost státu, která se potom stala koncem 18. stol. jednou 
z př'íčin polského pádu. 

Ještě více se horšil v 2. pol. 18. stol. osud národně vůbec .neuvědomělého 
polského selského obyvatelstva na soukromých šlechtických statcích, kde si 

45) Poněvadž státní pokL:Ldna zela zpravidla prázdnotou, hledaly se důchody v ražení zhor
šené mince. Jednotkou polské mince v 17. stol. zůstal sice zlotý z doby Zikmunda 1. (1. pol. 
16. stol.), ale jeho hodnota se změnila a klesla až 030 proc. Polská mince ztratila potom důvěru 
v okolních státech a r. 1685 byly polské lllincovny uzavřeny. Mince potom byly raženy v Sasku. 

46) Podle odhadu polského historika Korzona činil počet všeho městského obyvatelstva v té 
době (k r. 1772) asi 1,200.000. Z toho tvořili Poláci podle téhož odhadu pouze půl milionu. Na-. 
proti tomu židů se čítalo k r. 1772 již 900.000. Kr. 1676 odhaduje se jejich počet v Polsku i Litvě 
na 182.000, k r. 1765 na 621.000, r. 1794 tvořili asi 10% všeho obyvatelstva ve státě. 
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chudnoucí šlechta hleděla zajistiti důchod zvyšováním roboty (na 3 až 6 dnů 
v týdnu). Nebyl splněn slib, který učinil král Jan Kazimír v době státního 
nebezpečí polskému chlopu r. 1656, když prohlásil ve Lvově v kapli P. Marie, 
chtěje nadchnouti sedláka pro válku se Švédy, že osvobodí lid v království 
polském ode všech břemen a nespravedlivého útisku. Kdokoliv se ozval na 
obranu selské třídy, byl tupen jako zrádce vlasti. Pán vsi zůstával na svém 
majetku neomezeným králem jako před tím. Volně zbavoval sedláky půdy, 

Pohled na Varšavu (podle rytiny J. Brauna "Givitates orbis terrarum" z r. 1572). 

dávaje jim svou horší půdu za jakostnější půdu jejich. Soudil je podle své 
vůle, od níž nebylo odvolání k vyšší instanci. Jedině na půdě královské zů
stávala situace poddaných stále výhodnější.-

Teprve v 1. pol. 18. stol. jedinci opět naléhali na provedení reformy ve 
prospěch selské třídy, žádajíce, aby robota byla přeměněna na peněžní po
platky a vskutku někteří majitelé latifundií postupovali podle této rady (nej
prve tak učinila Poznaň v 1. 1709-11, později r. 1765 hr. Ondřej Zamojski, 
r. 1770 Stan. Poniatowski, bratranec krále téhož jména); ale vše to byly 
reformy individuální a nepřinášely hlubších sociálních změn, neboť sedláků, 
kteří by mohli odváděti vrchnosti místo roboty peněžní splátky, bylo celkem 
velmi málo. 

Za snížením hmotné úrovně následoval v 17.-18. stol. také pokles života 
duchovního. Bylo-li 15.-16. stol. dobou velkého polského kulturního rozpětí, 
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cstalo se 17. a 18. stol. takřka obdobím duchovního kvietismu. V porovnam 
se stol. 16. se v 17.-18. stol. uvolňovaly svazky Polska se západem a v sou
vislosti s rostoucím chudnutím klesal počet polské mládeže, odcházející na 
studie do ciziny. Situace byla tím povážlivějšf, že se domácí polské školství, po
čítajíc v to i školství vysoké, nemohlo povznésti na roveň západoevropských vy
sokých škol a že živořilo. Nanejvýš docházelo k jalovému boji krakovské univer
sity o monopol národní výchovy. Vláda se o školství nezajímala a výchova mlá
deže byla jí celkem lhostejnou. Ani jesuitské školy polské se nikdy nevyrovnaly 
jesuitským ústavům středoevropským či západoevropským a ustrnuly. Nelišily 
se od nich valně ani školy piaristické, zakládané od r. 1607, a dávaly jen 
vzdělání střední. Školství ~ekatolické, které dlouho stálo nepoměrně výše než 
katolické, bylo postupem protireformace vesměs zničeno. Škola českobratrská 
v Lešně, řízená J. A. Komenským, zanikla v polovině 17. století za švédsko
polských válek (r. 1656) a v plamenech, které ji strávily při vstupu polského 
vojska do města, zahynula i bohatá knihovna a rukopisy jejího správce. Někdy 
v téže době zanikla i významná ariánská škola rakowská. Nekatolické školy 
(v Bojanowě, Beliycách, Chmielniku), které se potom udržely, nenabyly většího 
významu. 

Tím vším se stalo, že osvětový a vědecký ruch upadal a že klesala úroveň 
vzdělání; nejnižší bod v kulturním vývoji se dostavil koncem 17.a v prvých 
desítiletích 18. stol. Jen mizivé procento národa mohlo mluviti o svém vzdě
lání. Objevovali se analfabeti nezřídka i mezi bohatší šlechtou. Ve vývoji vyšší 
společnosti, stále více materialisované, dostavovalo se období temnoty a bar
barství, z něhož se mnohé známky zachovaly potom až do novějších dob. 
Dokladem jalovosti polské kultury 17. a 1. pol. 18. století je také literatura 
krásná i vědecká, která se ničím nevyrovnala ani středním literárním plodům 
"zlatého věku", neprojevila hlubších tendencí k reformám polského života 
a nevydala děl takového druhu, jakými byly podnětné práce Modrzewského 
nebo Skargovy, dotýkající se četných otázek politických i sociálních. Ani 
nejvýznačnější spisovatelé 17. stol., jimiž byli Zimomwicz, Kochowski, Potocki 
a Pasek, nemohou se ničím vyrovnati svým předchůdcům století 16.47

) V jejich 

47) Bratři Šimon ZimorowiGz (1608-1629) a Josef B. ZimorowiGz (1597-1677) původem 
z chudé měšt'anské lvovské rodiny, jsou posledními měšt'anskými spisovateli 17. ~tol. Prvý 
z nich, předčasně zesnulý, napsal jedno z nejpěknějších děl polské lyriky "Roksolank,'" sbírku 
drobných lyrických veršů a milostných písní, druhý, dopracovavší se pilnou prací starostenského 
úřadu lvovského, napsal "Sielanki nowe ruskie" a prosaické dílo o obležení města Lvova Trnky 
r. 1672. - V. Kochowski (1633-1700), píšící v poesii i v próse, podal zejména "Annales", 
děje panování Jana Kazimíra a popis výpravy Jana Sobieského k Vídni r. 1683. - V. Potocki 
(1625-1696), jistě velmi nadaný, ale bez hlubší kultury literární, se sklonem k mnohomluvnosti 
a nedovednosti soustřediti se, vynikl jako tvůrce nejlepší staropolské epopeje "Wojna chocim
ska". - J. Pasek (1630-1711), zdržující se po dlouholeté vojenské službě na vsi, sepsal pro 
svou rodinu a známé "Pamiťltniki J. Chr. Paska", dílo bez literární ambice a neurčené ani pro 
tisk (zachovalo se jen v neúplném rukopise bez počátku a konce, vydaném teprve r. 1836), ale 
přesto jedno z nejpěknějších ukázek staropolské prósy. Získalo svému autoru značnou popularitu. 
Podle nich se tvořil názor, udržující se zčásti dodnes, na polské pom(ry 17. stol. po stránce po
měrů společenských i kulturních a z něho čerpal pro svou trilogii Sienkiewicz. - Z jiných spiso
vatelů polských 17. stol. zasluhuje zmínky dominikán Fabián Birkowski (1566-1636), dvorni 
kazatel v době Vladislava IV., autor četných kázání nedělních, dogmaticko-polemických, obra-
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pracích nacházíme nejspíše obhajoby polského zřízení a resignaci na všechny 
pokusy o nápravu politických poměrů. Upadalo také dějepisectví, jakoby 
polský člověk ztrácel zájem o osudy světa. Množily se spíše chvalozpěvy na 
rozličné osobnosti i rody, díla erotická a oslavná. Snižoval se umělecký vkus 
a zmáhala se plýtkost. Kazil se i literární jazyk a plnil se cizími výrazy. -
V náboženské literatuře se ztrácely dřívější polemiky s disidenty, spory a dis-

cejících se proti disidentům, a příležit,ostných, složených na pamět' vjtězství nad Turky a pod., 
jesuitaM. K. Sarbiewski(1595-1641), nadaný, ale píšící jen latinsky, S. Starowolski(1588-1656), 
polyhistor bez hlubšího založení, autor rozličných druhů kázání, vědeckých prací, zeměpisu 
Polska, historických dělo králi Zikmundovi 1. a polských hejtmanech. Cenný jest zejI!léna jeho 
politický traktát, zabývající se významem východní otázky pro Polsko, "Pobudka" z r. 1618, 
dále "Dyskurs o wojnie tureckiej z r. 1633", posléze hojně čtený popis tureckého dvora "Dwór 
cesarza tureckiego" z r. 1646. - O vnitřních polských poměrech své doby vypravuje v spise 
"Reformacja obyczajów polskich" z r. 1645, v nichž podle Modrzewského a Skargy žádá prove
dení refor8m, ale svým vzorům se nevyrovná. - Z doby, kdy Švédové zaplavili Polsko, sepsal 
(okolo r. 1648) své nejpěknější dílo "Lament utrapionej matki korony polskiej", ukazuje na 
příčiny národního neštěstí a vyzývaje národ k pokání. - O. M. Fredro (1620-1679), maršálek 
násilně ukončeného sněmu z r. 1652, známého z prvniho uplatnění "liberum veto" jedincem, 
se naproti tomu stal v prosaických pracích apologetou polských poměrů 17. stol. a v jeho dílech 
"Fragmenta", "Militaria", "Konfederacja" nacházejí politické názory polské šlechty vesměs 
ospravedlnění. - Smutný obraz polského zřízení z konce 17. stol. zachycuje St. H. Lubomirski 
(1636-1702) v "De vanitate", nevěda si jinak rady, co počíti. - Š. Twardowski (1600-1660) 
se zabýval východními problémy, podal popis cesty do Cařihradu ("Przewazna legacja ks. Kr. 
Zbaraskiego"), doplňuje jej diplomatick~'TIl jednáním téhož poslanatureckémdvo1:e,a~4Vě 
rýmované historické kroniky z doby nejdramatičtějšího období polských dějin 17. stol. "Wla
dyslaw IV" a" Wojna domova z kozaki i Tatary, Moskwa, potem Szwedami i z W E;lgry". -- Těžko
pádné a neumělé "Satyry" Kr. Opalhíského (1610-1656) pojednávají o polských současných 
zvycích, o otázkách politických a sociálních v barvách dosti ponurých. - Jeho bratr Lukáš 
Opali'IÍski (1612-1662) napsal nejvýznamnější dílo poh,ké politické literatury 17. stol.: "Roz
mowa plebanina z ziemianinem", pojednávající o potřebě posíliti královskou moc a upravit 
sněmovní zřízení. - O současných polských zvycích a o poměrech politických a náboženských 
~ojednával také v cenných kulturně-historických pojednáních "De officiis" a "Cos nowego". 
Utoky Barclayovy, Lansiusovy aj. zahraničních pozorovatelů na Polsko v 1. pol. 17. stol., 
líčící Poláky jako barbary a vykládající polská zřízení jako plod tohoto barbarství, vyvolaly 
v Polsku ohlas také na literárním poli a daly podnět k četným polským o bhajo bám polského zřízení 
a života. Tak na př. Jifi Opali'IÍski, jenž již ve svém mladistvém traktátu z r. 1614 "Monarchia 
sive de optimo respublicae statu oratio" vylíčil Polsko cizincům jako vtělení ideálu republiky, 
hleděl odmítnouti Barclayovy výtky před celým světem spisem vydaným v Římě r. 1633 "Oratio 
in aula Vaticana". Kromě toho odmítli námitky cizinců tři jiní zmínění již spisovatelé polští 
17. stol.: Šimon Starowolski, LukMOpali'IÍ8ki a Ondřej Max Fredro; Starowolski ve spise vydaném 
v Krakově r. 1631 "Declamatio contra obtrectatores Poloniae", L. Opafuíski v díle vytištěném 
r. 1648 v Gdansku "Polonia defensa contra Ioanneum Barclaium" a O. M. Fredro r. 1660 prací 
"Refutantur scriptorum guorundam scommata maligne aut per levitatem in Poloniam gentemque 
iacta" (v díle "Scríptorum fragmenta", Gdansk 1660). - Ku podivu činili tak všichni velmi 
opožděně. Nebot' na cizí díla z r. 1613-4 Starowolski odpovídal teprve r. 1631, Opaliríski r. 1648 
a Fredro r. 1660. - Starowolski i Opaliríski vynášeli klid, blahobyt a moc Polska, vyšší postavení 
Polska nad západem, ujařmeným absolutismem a rozedraným krvavými válkami. Opaliríski 
psal ještě v poslední chvíli mocenských sil Polska, kdy ještě nebylo dotčeno válkami kozáckými 
i "potopou", a proto projevoval celkem uspokojení nad polskou mocí a jejími úspěchy. Ale 
i u Fredry, jenž psal své dílo v době velké krise, kterou Polsko právě prošlo, nacházíme s Polskem 
celkem uspokojení a jedině to, co se v Polsku děje, se pokládá za skutečně dokonalé. Zatím co 
Starowolski a Opaliríski brání poměry polské před očima ciziny, Fredo spíše hledí uspokojiti 
svědomí polské šlechty. Opaliríski kritisuje ztotožňování kultury se způsobem života a činnosti, 
obvyklých ve Francii. Starowolski s chloubou podtrhuje, že Poláci ještě nejsou nakaženi hnilo
bou západu, Fredro ukazuje, že západ evropský "přestárl už v kultuře své", zatím co evropský 
sever se teprve začíná rozvíjeti. Odmítajíce výtky, že Polsko je plné sekt, všichni autoři tvrdí, 
že není národu tak náboženského jako jsou Poláci a existenci sekt v Polsku vysvětlují velkou 
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kuse mezi jednotlivými vyznáními o dogmata i obřady; neboť vyznání kato
li~ké n~m~lo; s vkým ,se potýkati. Spisy hagiografické, životopisy svatých, 
s~redoveke nabozenske traktáty, umělkovaná kázání, náboženská poesie, mod
litby a písně mariánské převládaly na literárním poli. Neboť průběhem 17. 
stol. katolictví ovládlo na účet ostatních vyznání úplně polské území a nabylo 
převahy v životě soukromém i veřej
ném. Nebyl to ovšem už onen světlý 
katolicismus z doby koncilu trident
ského. Místo hlubšího náboženského 
přesvědčení a ducha opravdu křes
ťanského se šířila v době obecných 
zmatků a válečných porážek spíše 
plytká, středověká devoce, opírající 
se jedině o cit, stavějící nad oprav
dové zdokonalení duše zevnější nád
heru kostelních obřadů, přílišný kult 
ostatků množících se svatých i zá
zračných obrazů, přemíru procesí 
i poutních míst (t. zv. kalvarií), nad 
nimiž si v 17.-18. stol. zvláštní 
úctu získala Cz~stochowa s obra
zem matky boží, r. I 717 slavnostním 
způsobem korunovaným. Nikdy 
předtím nebylo v polském kostele 
tolik oslňující pompy jako v této Náhrobek sv. Vojtěcha v katedře hnězdenské. 

do~ě. Nikdy předtím se na polské půdě nezúžila tolik svoboda myšlení; 
cele generace odvykaly kritice i kritické myšlence. Nemohlo se proto roz
vinouti ani vědecké snažení a myšlení. Polsko se začalo kulturně opožďovati 

nábo.že~.s~ou.snášenl!v?stí v Polsk~ i tím, že Polsko nevedlo nikdy válek o víru. - Nakonec 
odmltaJ; 1 vytky o utlSk;t .poddanych. S~arowolski soudí, že chlopové jsou předurčeni již od 
na.r.ozem; ~by po~louchah slechtu; tato vsak se k nim chová shovívavě a sedláci mají právo 
stezovatl Sl na kř;v~y vr~hnosti před vyššín:;i {:~ady. AI~ ostatně, praví Starowolski, nejen u nás 
v ~olsku se zachazl tvrde ~. chl?pem, ,ale te~e; na ?elem západě: po celé věky trvání polského 
~tatu nevybuchlo v Polsku zadne selske povstam, zatlm co na závadě v Němcích v Italii v Uhrách 
JR?U pOdob:r-é zjevy velmi časté. - V té věci jinak se ovše:n vyjádřil profesor ak~demie ve 
Vilně ~. ?hzarowski (v~ spisu ,,~e po;itic.a hominum societate", Gdansk 165J), prohlašuje, že 
"ub~~y hd .v Polsku Je zle. ~tlskov:a;n ~le~h.tou, ~terá ho zatěžuje těžkými a mnohými pra
c~ml. .Jmak Starowolskl 1 OpalIn8ki haJl take rozsah královské moci v Polsku. "KdVby 
vse;;.hny. nar~d.y, praví, měly takové úízení jako Poláci, nebylo by tolik krvavých váÍek. 
V zlv~~e politJ~kem máme. příst~J? k nejvyšší moci a nejvyšším soudům: zatím co jinde 
~tavo, e nemaJl ceny a vahy, ZlJeme v Polsku v bezpečí, nemáme vězení a emigrace 
Jsme ,:epublikou,.poněvadž ji chceme. Trávíme život blahý, jemuž nic nechybí než jeho krát: 
kost. - Takova slova se ozvala v traktátu Opaliríského několik let před polskou katastrofou 
a "potopou", v době kozáckých bouří v polovině 17. stol. Ve chvíli, kdy se dílko jeho dostalo 
do ruk?u západoevropské veřejnosti, přišly tam zároveň poplašné zprávy o polských porážkách 
~ .Žlutych vod a Korsuně, o obro:ském povstání kozáků vyvolaném útiskem královských úřadů 
1 slechty a brzy potom se rozšířily na západě i zvěsti o ztrátě obrovského území ve prospěch 
Moskvy a o obsazení Polska Švédy. 
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za ostatní Evropou a šlo kulturně zpět.48) V době velkého rozvoje přírodově
deckých nauk v západní Evropě se v Polsku opakovaly až do 18. stol. fantasie 
autorů klasických a středověkých bez jakékoliv ctižádosti o samostatné bádání. 
V době, kdy v západní Evropě vedli vzdělané vrstvy velcí filosofové Descartes, 
Spinozza a Locke, zůstávala v Polsku filosofie služkou středověké theologie 
a historie byla spíše úmyslně chvalořečnickou tendenční kronikou nežli věrným 
obrazem minulé skutečnosti. Nebylo již ani soukromých mecenášů, podobných 
Janu Zamojskému 16. věku. Málokdo z magnátů, věnujících se jedině soukro
mým a rodovým zájmům, se staral o vysokou školu, knihovnu, divadlo, 
umění ani vědu. Pokud věda nebo umění učinilo pokrok, přispěli k tomu ci
zinci. Němci z královských Prus podali příručky polských dějin i přichystali 
prvé vydání starších polských pramenů. Gdanský Němec Lengnich sepsal 
dějiny polského práva, pruský Němec Jiří Schultz se snažil zbadati rozvoj 
polských úřadů. Také mezi umělci, jejichž hlavní díla tvoří současné monu
mentální stavby kostelní i rozsáhlé jesuitské koleje, měli převahu cizinci: 
Němci, Francouzové a Vlaši. 
Zároveň s rostoucí nivelisací polského života, s rostoucí reakcí katolickou 

i s krisí státního myšlení se v 2. pol. 17. a v 1. pol. 18. stol. vzmáhala také 
nesnášenlivost k lidem jiného životního názoru i jiné víry. Na rozdíl od poměrů 
v 16. a poč. 17. stol. ovllidla náboženská nesnášenlivost, ať už šlo o j:rra,\roslaviié 
či protestanty, veškeren veřejný život. Masy šlechtické podlehly přemoci kato
lického duchovenstva a daly mu své síly do boje proti nekatolíkům .. Skuteč
ných nekatolíků bylo v 18. stol. vzhledem k 6 milionům katolíků polských 
sice jen málo (asi 200.000) a nebylo se jich třeba obávati. Ale vedle nich 
k disidentům byli počítáni také pravoslavní, jichž přes úspěchy unie z r. 1596 
bylo pořád asi 600.000. Silnou část obyvatelstva (vedle židů čítajících asi 
900.000 duši) byli ruští uniaté v počtu asi 4 milionů, sjednocení po r. 1596 
s Římem. Unia,té tito se sice duchovně spojili s církví katolickou, ale v převážné 
většině sjednocení to bylo jen povrchní, polovičaté; polská státní politika 
nedovedla uniatů plně připoutat k Polsku a tak tisíciletá pouta tradice, zvyků, 
krve a každodenního života je pojily s pravoslavnými, žijícími na půdě polsko
litevského státu i za hranicemi v říši ruské. Tato okolnost měnila polské 
náboženské poměry a stavěla římsko-katolické Poláky vlastně do menšiny 
(6 milionů katolíků proti 6 milionům nekatolíků). 

Za těchto okolností činili Poláci v 17.-18. stol. opět a opět pokusy o zdolání 
náboženských nesrovnalostí v polsko-litevském státě. Pokud jde o pravo-

48) Nověji Z. Ciechanowska ne zcela právem odmítá názor, že t. zv. saská doba (t. j. 1. pol. 
18. stol.) znamenala jen temno a stín v polském duchovním vývoji. Upozorňuje na politickou 
publicistiku přicházející tehdy z Němec do Polska a pojednává o vývoji vědeckých ústavů 
a knihoven té doby. Ukazuje, jak německé měšťanstvo, proudící do polských měst, stávalo se 
tehdy nositelem a prostředníkem německé kultury, jak saští básníci byli Pl'ekládáni do polštiny. 
Nebylo tudíž podle Cz. trhliny v polském duchovním životě a doba rozkvětu za vlády Stanislava 
Augusta se stala jen organickým pokračováním předcházející saské doby. - Vskutku německé 
kulturní vlivy v Polsku té doby byly velmi povrchní a omezovaly se buď jen na německé osady 
v .západním a severním Polsku nebo na vyšší a dvorské polské kruhy. Polský národ žil celkem 
jiným životem. 
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slavné, tu se zdálo, že se jejich situace v 1. pol. 17. stol. upevňuje. V souvislosti 
s politickými plány polského krále Vladislava IV., s jeho válečnými záměry 
proti Moskvě a Turecku i s jeho snahou odtrhnouti polské pravoslavné od 
Moskvy získala pravoslavná církev v Polsku po dlouhém zápase (královským 
diplomem 28. dubna r. 1633) opět právní uználú se strany polského státu; 

Pohled na Lvov (podle J. Bmu.na "Civitates orbis termrum" z r. 1572). 

bylo jí dovoleno znovuzříditi čtyři biskupství (lvovské, lucké, přemyšlské, 
mstislavské) a kyjevskou pravoslavnou metropoli, o niž přišla v době církevní 
unie r. 1596. Téhož roku byl vzdělaný duchovní P. Mohyla vysvěcen na metro
politu; v červnu r. 1633 vjel do Kyjeva, aby se ujal církevní správy pravo
slavných při staré katedře sv. Žofie. Zdálo se, že se tím končí boj pravoslavných 
v Polsku o uznání polskou vládou a o uznání pravoslavné církevní organisace. 
Avšak za vlády nástupců Vladislava IV. zahájila polská politika zase jiný směr 
vůči nim; kozácké války propast mezi Poláky a pravoslavnými opět prohloubily. 

Jedině vlivem všeobecné "potopy", která zaplavila celé východní Polsko 
za kozáckých povstání B. Chmelnyc'kého, polská vláda ustoupila. Nezrušila 
sice náboženskou unii z r. 1596, a nepřipustila ani pravoslavných biskupů 
do polského senátu, jak to kozáčtí povstalci požadovali, ale privile~m z roku 
1650 udělila pravoslavným úplnou náboženskou svobodu a řadu cjrkví v ko
runě polské i na Litvě. Mimo to pravoslavní si mohli zříditi nové· biskupství 
v Chelmu a v Černigově; tímto způsobem měli pravoslavní vedle metropolity 
šest diecésních biskupů; pravoslavné duchovenstvo získávalo zároveň podle 
vzoru katolického kněžstva osvobození ode všech poplatků a státních břemen; 
získalo možnost zakládati spolky (bratrstva), školy, tiskárny. 
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Smlouva hadziacká, uzavřená s kozáky r. 1658, významná jinak tím, že 
zřizovala z dualistického polsko-litevského státu trialismus Polska, Litvy' 
a Rusi, dala posléze pravoslavným úplnou náboženskou svobodu a právo sta
věti cerkve a kláštery na území celého trialistického státu. Připouštěla pravo
slavné k úřadům a hodnostem; dávala pravoslaví na půdě kyjevského vé
vodství privilegované postavení. Hadziacká smlouva stala se však brzy jen 
pomyslem a články její se neuskutečnily. Místo toho r. 1686 připadlo celé 
Zádněpří s Kyjevem Moskvě a v souvislosti s tím byla celá polská církev 
pravoslavná podřízena metropolitství v Kyjevě. Tu došlo k věci, proti níž se 
Polsko vždy stavělo: Moskva nabyla prostřednictvím moskevského patriarchy 
faktickou moc a vliv na správu pravoslavné církve v Polsku. - Sotva že se 
Polsko vzpamatovalo, hledělo tomu zabrániti tím, že nutilo (v 1. 1692 
až 1701) polské pravoslavné opět k unii; akce své vedlo takovým způsobem, 
že počátkem 18. stol. pravoslavná hierarchie na půdě polské takřka zanikla 
a ze šesti někdejších pravoslavných biskupství se udrželo při životě pouze 
jediné (mstislavsko-mohilevské čili běloruské). Počet pravoslavných kostelů 
na území velkoknížetství litevského byl snížen na několik desítek a počet 
vyznavačů pravoslaví na několik desítek tisÍCů, rozsetých v podobě drobných 
ostrovů v okolí Mohileva a Slucka. 

Zdálo se potom, že pravoslaV-na církev v Polsku a naLitvěclóhasíná;Od 
chvíle, co i poslední z pravoslavných biskupů Dionisij Zabokrzyckij r. 1701 
přijal unii, nebyl vysvěcen na ruském území Rečipospolité ani jeden pravo
slavný biskup. Nebylo také nikoho, kdo by světil nižší duchovenstvo; ucha
zečům pravoslavného kněžství bylo třeba získávati svěcení v Kyjevě (tehdy 
ležícím už v rámci moskevského státu), v Perejaslavi nebo Moldavsku. Na 
synodě v Zamosci, svolané r. 1720 uniatským metropolitou Lvem Kiszkou, 
byla posléze uniatská církev prohlášena za jedinou zákonitou církev řeckého 
ritu na půdě polské. 
Nicméně přesto ani uniatská církev nezískala v Polsku práv, po nichž toužila 

a narážela na nedostatek porozumění pro unii se strany polské společnosti. 
Její veřejnoprávní postavení nebylo zajištěno; sliby, které uniatům byly uči
něny už r. 1596, nebyly splněny ani polskou vládou, ani polským katolickým 
duchovenstvem. Až do pádu polského státu byli uniaté pokládáni za katolíky 
druhého stupně; uniatské duchovenstvo nebylo nikdy postaveno de facto na 
roveň s duchovenstvem římsko-katolickým; vyšší uniatská hierarchie neza
sedla nikdy v senátu, ač jí to bylo u příležitosti brestské unie r. 1596 slíbeno. 
Polská katolická veřejnost se dívala na unii jako na pouhý přechod k ritu 
katolickému a polští katoličtí biskupové činili často vše, aby uniaty přiměli 
k přechodu k římské církvi. Vyšší uniatské kruhy vskutku přecházely časem 
ke katolictví a k ritu římskému, takže unie se stala na konec církví "víry 
chlopské"; spočívala jedině na duchovenstvu a širokých kruzích lidu vesnického 
a městského, nemajícího jinak politických práva neuvědomělého v otázkách 
náboženských. Zbavena jsouc prvku inteligentního, jímž v tehdejších pod
mínkách byla ve skutečnosti stále šlechta, octla se bez přirozené obrany. Za 
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Pohled na Lublín (podle rytiny J. Brauna "Givitates orbis terrarum" z r. 1572). 

zhoršující se situace byli uniaté nakonec nuceni dorozumívati se s pravoslav
nými a tito zase s protestanty. 

Protestanté byli v Polsku v neméně zlé situaci. Pokud je nezničil vývoj 
z konce 16. stol. a pokud neměli nad sebou ochrannou ruku některého velmože, 
zakazovalo se jim budovati protestantské sbory a nařizovalo se zboření chrá
mů, které byly vybudovány za pomoci švédské. Útoky se obracely především 
proti ariánům čili "polským bratřím", jichž se nikdo neujal, poněvadž mezí 
nimi převažoval měšťanský živel, a kteří byli nakonec z Polska vypuzeni sně
movním usnesením z 1'. 1658-9. Stihl je stejný osud jako České bratry po 
bitvě bělohorské, francouzské hugenoty nebo salcburské protestanty; část 

odešla do Prus, část do Sedmihradska; tam zemřel poslední ariánsk§ kazatel 
(1'. 1792) krátce před posledním dělením Polska. 

Útoky se obracely, zejména r. 1654 po švédském vpádu do Polska, také 
proti Českým bratřím, kteří nalezli r. 1628 ve Velkopolsku, pomocí Rafaela 
Leszczynského, svou novou vlast i proti jejich duchovnímu vůdci J. A. Ko
menskému, jenž s jistými přestávkami žil v Lešně celou řadu let (v 1. 1628-41, 
1648-50, 1654-56) a v této své nové vlasti, jak Polsko nazýval, sepsal či 
vydal právě svá nejpozoruhodnější díla (Didaktiku Vel., Bránu jazyků otevře
nou, Informatorium školy mateřské, Praxis Pietatis, Methodus linguarum 
novissima) a jako vychovatel na střední škole (gymnasiu) v Lešně podstatně 
přispěl k povznesení polského nekatolického školství koncem I. poloviny 
17. století. 
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Za těchto okolností významnější myslitelé nekatolického tábora v čele s Ko
menským opouštěli Polsko, v němž už neměli možností svobodně vyznávati svou 
víru a své přesvědčení; někdejší vůdcové nekatolického tábora z řad magnát
sk}Tch se zříkali průběhem 17. stol. reformace kalvínské i luterské. Kalvínství se 
nakonec udrželo pouze mezi nižší šlechtou a protestantství jen v německých 
městech pruských. Ve větších městech vnitropolských (Krakově a Poznani) ne
katolíci svých sborů již neměli, neboť už koncem 16. a počátkem 17. stol. lehly 
požárem. Pouze Vilno si udrželo jeden sbor protestantský a jeden ~alvínský. 
Počátkem 18. stol. přispěl k zostření náboženských třenic vpád Svédů, za 

něhož polští nekatolíci se dívali na švédského krále Karla XII. s podobnými 
pocity jako kdysi jejich předkové na Gustava Adolfa - osvoboditele. Vskutku 
evangelický živel tíhl k velkému spoluvěrci tak, že podrážděné polské katolické 
mínční označilo disidenty jako "švédské psy" a zrádce vlasti a po válce se 
Švédy se strhla (r. 1712) nad jejich hlavami podobná litice jako po válkách 
se Švédy v polovině 17. stol. Disidenti byli vykřičeni za původce všech pol
ských vojenských porážek, za rušitele míru a vnitřního klidu, za činitele, kteří 
umožňují pronikání cizích živlů do Polska; byli kaceřováni pro své styky 
s cizími dvory a odsuzováni za to, že polský stát byl, jak se polští katolíci 
domnívali, z jejich podnětu snižován v zahraničním tisku a v cizím veřejném 
mínění. Ve chvíli, kdy v ostatní Evropě náboženská pronásledování ustávala 
a kdy se tam objevovaly červánky novodobého liberalismu, v Polsku zanikaly 
(r. 1716) zákony zaručující dosud disidentům pokoj, stará jejich náboženská 
práva a většina výhod občanských. Snaha vybudovati a uchovati katolický 
ráz státu ovládla celou polskou katolickou společnost. Odstraniti disidenty 
odevšad se stalo heslem. Otázka náboženské jednoty byla úzce spojována 
s otázkou polské státní samostatnosti. Zákaz budovati protestantské sbory 
byl rozšířen z královských měst do ostatních městeček, vsí a dvorů. Zakazovaly 
se soukromé bohoslužby a vydržování protestantských kazatelů. Většina sborů, 
zejména ty, které byly zřízeny za vpádu švédských vojsk, padla záhy za oběť. 
Poněvadž za vlády dynastie saské byl celkem malý tábor polských nekatolíků 
posílen přílivem německých kolonistů (zejména ve Velkopolsku, kde na po
čátku 18. stol. vyrostlo mnoho protestantských kolonií), projevovaly se na podnět 
poznaňského biskupa r. 1716-8 snahy, aby luterské sbory, vystavěné za vlády 
Sasů, byly zrušeny a aby němečtí kolonisté luterského vyznání byli sněmovním 
usnesením vypuzeni. Roku 1717 vskutku vyšlo ze sněmu nařízen!, aby vše
chny protestantské sbory, vybudované po r. 1674, byly pobořeny. - Cinnost ka
tolického duchovenstva se neomezovala na odnímání sborů. Byla to jen část pro
gramu, jehož konečným cílem bylo vtěliti všechny protestanty do katolické 
církve. Katoličtí biskupové začali visitovati zbývající sboru evangelické; zabra
ňovali jejich kazatelům v udělování svátostí; nařizovali poslušnost katolickým 
farářům, kteří se pak na protestanty dívali jako na členy svých far a odebírali 
od nich desátky; ukládali choditi do katolických kostelů a škol; nutili k účasti 
na katolických procesích a děti ze smíšených manželství vyhražovali pro 
katolictví. 
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Zároveň s potlačováním svbbody svědomí byla omezována občanská práva 
disidentů. Omeziti práva disidentů se jevilo katolické většině nejen nábožen
ským příkazem, ale závazkem vlastenectví, bránícího státní nezávislost Polska. 
Nekatolíci byli vytlačováni z veřejných úřadů, soudních tribunálů, z měst
ských rad a soudů. Již koncem 17. stol. byli vylučováni fakticky z hodností 
senátorských. R. 1718 byl vyloučen z poslanecké sněmovny na podnět vilen
ského biskupa Brzostowského, neškodlivý jinak vilenský poslanec Piotrowski 
jen proto, že byl kalvínem. Od té doby neměla polská poslanecká sněmovna 
již nekatolických poslanců. Koncem vlády Augusta II. se sice stávalo, že na 
provinciálních sněmících byli i nekatolíci jmenováni poslanci; ale nikdy žádný 
z nich nezasedl v jizbě poslanecké. T. zv. konvokační sněm z r. 1733 vyloučil 
disidenty jak ze soudů, státních úřadů, tak z křesel poslaneckých a senátor
ských. - V tragickém zaujetí Poláci neviděli, že tento postup hnal disidenty 
tím spíše do náručí cizích mocností. 

Není divu, že usnesení podobného druhu byla doprovázena vnitřními bou
řemi; z nich se krvavě končily zejména nepokoje v Toruni r. 1724. Po t. zv. 
krvavé toruňské lázni, končící popravou toruňského starosty, získalo si Polsko 
pověst kraje středověkých názorů a zvyků. 

V době, kdy se v okolních státech rodila nová hesla racionalismu, byl vzrůst 
náboženské nesnášelivosti na území polském dvousečnou zbraní; přemrštěná 
horlivost v katolické víře i nenávist k jinověrcům přinášela neblahé ovoce; 
neboť mínění v okolních státech a na evropských sjezdech, k nimž se polští 
nekatolíci brzy obrátili s naléhavými prosbami o pomoc ve snaze, aby dosáhli 
mezinárodní záruky pro svou svobodu svědomí, se stále víc stavělo na stranu 
utiskované náboženské menšiny. Už okolo r. 1713 adresovali protestanti 
z Lešna pamětní spis na sjezd utrechtský; v něm ukazovali na své těžké posta
vení a žádali, aby Polsko bylo zavázáno zvláštním článkem zachovávati 
svobody nekatolíků; tomu mělo se dostati záruky se strany Švédska aPruska. 
Podobné naděje disidenti spojovali s prvým pokusem o polsko-švédský mír 
r. 1720 v Nystadtu. Zároveň při každé příležitosti náléhali na jednotlivé 
evropské dvory (anglický, holandský, dánský, švédský, rusk}T); nejvíc nadějí 
kladli do Pruska49) a Ruska. Polská otázka disidentská stala se mezinárodním 

49) Prohlížíme-li vztahy mezi polskými disidenty a Pruskem, tu vidíme téměř na každém 
kroku vůdce polských protestantů Daniela Arnošta Jablonského, vnuka J. A. Komenského 
a po matce Čecha, vl. 1686-91 kazatele v Lešně a od r. 1692 dvor. kazatele v Berlíně. Jako 
významná postava v protestantské Evropě, proslulý historik i polemik, superitendent velko
polských sborů a předseda polských synod, pokládající Polsko za "svou milovanou vlast", na
dšený pro polský jazyk a ovládající jej dobře jako jazyk německý, stal se ,Tablonský zároveň 
nástrojem mocnosti pruské, Polsku nepřátelské. Těže ze znalostí polských poměrů učil berlínský 
dvůr, jak má si počínati při obraně polských disidentů; vyzýval jej k zákrokům, stal se autorem 
myšlenky, aby byl vytvořen svaz protestantských států proti Polsku. Práce jeho sloužily za 
základ protipolské politiky Berlína. Spis jeho o "Právech a svobodách disidentů", o "Utrápeném 
Toruni" a historické dokumenty, dodané Jablonským, poskytly pruskému dvoru materiál 
k intervencím ve Varšavě. Důvěrný spis "Memoriál utištěných evangelíků polských", sepsaný 
r. 1717 na podnět pruské vlády a určený pro diplomatické kruhy, hleděl přispěti ke spojení 
Pruska a Ruska (lhostejného jinak vprotestantských věcech) v disidentské otázce vůbec a k obec
né uilll všech nekatolických (protestantských i pravoslavných) živlů v Polsku. - V jiném "memo-
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problémem politickým. Způsobila vzrůst odstřellivých tendencí polských ne
katolíků směrem za hranice a měla za následek prvé zásahy nekatolických 
evropských dvorů do vnitřních polských poměrů. 

Sousedé polští, jimž se takto naskytovala možnost vměšovati se do polských 
záležitostí, neopomenuli z toho těžiti; tím spíše, že pod záminkou náboženské 
otázky, pod heslem obrany svobody svědomí a náboženské tolerance i spolu
cítění k utiskovaným ve víře mohli uskutečniti jiné své politické cíle. V pol
ském dějepisectví nové doby se soudilo, že státem, který z rozjitřených nábo
ženských poměrů v Polsku těžil nejvíce politických zisků bylo Rusko, mající 
oporu při tom v pravoslavném obyvatelstvu Řečipospolité. Vskutku masy 
obyvatelstva pravoslavného zůstávaly z počátku stranou, zatím co čilejší 
protestanté zahajovali rozsáhlou činnost. Zjevnějším činitelem, který měl 
v náboženské polské otázce vůdčí a tvůrčí roli, nebylo Rusko, nýbrž Prusko. 
V době Augusta II. poč. 18. stol., se sice stýkáme i s ruskou činností ve pro
spěch pravoslavných na území polsko-litevském; ale to se dálo podle smyslu 
a 9. článku smlouvy Grzymultovské, který zplnomocňoval carskou vládu 
pečovati o pravoslavné v polsko-litevském státě. Rusko v 1. pol. 18. stol. 
bylo ještě daleko, aby se chovalo k otázce disidentské v duchu své politiky 
2. pol. 18. století. Petr Veliký se omezil na ochranu pravoslavných; na jiné 
nekatolíky polské pří tom nemyslel a viděl v nich stoupence nepřátelského 
Švédska; August II. se r. 1720 omezil na to, že potvrdil stará práva řecko
pravoslavných a že obsadil uprázdněné biskupství běloruské. 

Jinak se chovalo od počátku Prusko, dívající se na polské země jako na 
svou nejbližší kořist. Od prvé chvíle vedlo politiku velmi energickou a jeho 
protekce nad protestanty se začala rozšiřovat na prostor celého Polska. Pruský 
král se stavěl jak za nekatolíky velkopolské, tak i za kalvíny litevské; bral 
pod svou ochranu sbory malopolské, podlašské, v Mitavě i v Toruni. Neomezil 
se na obranu náboženských svobod; dotýkal se problémů právně-politických, 
účasti disidentů v soudech a na sněmích. Neomezil se na podporu diplomatic
kou; získával disidenty podporou materiální i morální, posílal finanční pomoc 
na vystavěni sboru v Lešně; činil řadu výhod pro Litvíny, kteří chtěli stu
dovat v Královci, zřizuje tam pro ně zvláštní stipendia a kazatele. Úřední 
pruská propaganda hleděla získati zájem pro polské disidenty v celém světě 
protestantském a semknouti i jiné protestantské státy k společným akcím v její 
prospěch, odůvodňujíc to tím, že "evangelickému celku v Polsku hrozí úplné 
vyhubení". - Hleděla získati pro polskou náboženskou věc také dvůr ruský. 
ye svém nitru Fridrich II. vskutku nedbal příliš o zásadu toleranční, před 
světem tolik vysunovanou; nepřál si, aby se protestantům v Polsku dostalo 
plné rovnoprávnosti, jíž se navenek tolik dožadoval. Obával se, že by to 
mělo za následek přestávku ve stěhování protestantského živlu do Pruska. 
na němž mu tolik záleželo. Obával se, aby "milovaní" disidenti se v Polsk~ 
neměli zvlášť dobře, neboť miloval je nikoliv proto, aby jim opravdově a ne-

riálu" z r. 1722, určeném pro kongres brunšvický, pojednalo křivdách činěných protestantům 
o jejich požadavcích i o plánu zachrániti je za pomoci protestantských států a ruského dvora: 
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náročně pomáhal, nýbrž proto, aby jejich území jednou uchvátil. Přál si proto, 
aby anarchie a vnitřní zmatky v Polsku spíše rostly nežli aby se utišily. 
V důvěrných instrukcích posílaných z Berlína pruskému residentu do Varšavy 
Benoitovi odhaloval své nejtajnější přání, aby nedošlo na polském sněmu 
k odhlasováni tolerančních návrhů, jež navenek oficiálně podporoval, ve pro
spěch disidentů; navrhoval, aby jeho resident k tomu užil "jistých lidí", t. j. 
poslanců zakoupených pro sebe, kteří by zavčas odmítli podobné návrhy 
v polském sněmu. 

Za těchto okolností došlo r. 1720 k smlouvě Fridricha Viléma 1. s Petrem 
Velikým v Postupimi, podle níž oba panovníci brali protestantské a pravo
slavné obyvatelstvo na půdě polsko-litevské pod svou ochranu. Pravoslavné 
Rusko se od r. 1720 a 1724 připojilo k ofensivě protestantských států proti 
Polsku, aby zápasilo nejen o ochranu běloruských pravoslavných, ale i luter
ských Toruňanů. Energičtěji vystoupily však Prusko a Rusko na obranu disi
dentů (t. j. pravoslavných i protestantů) teprve v 2. pol. 18. stol. Carevna 
Kateřina II., sama nábožensky lhostejná, naléhala tehdy na polském ko
runovačním sněmu z r. 1764, aby ustanovení polského sněmu z r. 1733 
bylo zrušeno a aby pravoslavným se dostalo přístupu k polským vyšším 
úřadům a hodnostem. Když tehdejší polský sněm nevyhověl její žádosti 
o zrovnoprávnění disidentů s katolíky, pověřila ruského vyslance ve Var
šavě Rěpnina, aby o to usiloval znovu na nejbližším sněmu r. 1767, na 
němž si polští disidenti podali žádost v tom smyslu. Katoličtí poslanci 
v čele s krakovským biskupem Kajetanem Soltykem bránili se na sněmu jaké
koliv podobné myšlence a posléze pod vlivem Rěpninových hrozeb a za ná
tlaku vyslance pruského, anglického a dánského učinili polským nekatolíkům 
jen menší ústupky. Dovolili jim svobodně budovati kostely a veřejně konati 
bohoslužbu, ale politická práva jim odepřeli i tentokráte. Disidentská otázka 
prot~ an.i r. 1767 rozřešena nebyla a vývoj se zaostřoval. Místo toho, aby 
ruska VOJska, zdržující se v hranicích polských už delší dobu, opustila polskou 
půdu, jak o to požádal Stanislav August petrohradský dvůr, vkročilo tam 
několik nových desítek tisíců vojáků a pod jejich ochranou vytvořila disidentská 
šlechta dvě konfederace čili obranné spolky: v Slucku litevští kalvíni a pravo
slavní v čele s generálem Janem Grabowským a v Toruni protestanté velko
polští a malopolští v čele s tucholským starostou Vilémem Goltzem. Zároveň 
vyslali stížnosti do Anglie, Dánska a Švédska, žádajíce o ochranu carevnu 
Kateřinu, krále pruského, anglického, švédského a dánského, počínajíce si 
v~e~ku podobně, jako náboženské menšiny v ostatních státech evropských. 
Dl,sldentské věci staly se jedním z činitelů, připravujících úpadek polského 
statu v 2. pol. 18. stol.; podkopaly vedle jiných sil základy a trvání Polska. 
Katolická horlivost polské hierarchie nepřinesla polskému katolictví užitek; 
byla nakonec k neprospěchu jeho, ke škodě polského státu i národa. 
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2. NE ZDARY V MEZINÁRODNÍ POLITICE. 

V době neustálé parlamentní anarchie, slabosti ústřední moci, náboženské 
nesnášenlivosti a vlivem nedostatku vojenského, hospodářského a kulturního 
programu i řádné diplomacie, pozbývalo Polsko stále více síly k tomu, aby 
odráželo četné nepřátele, objevující se v sousedství, a záhy kleslo s výše vel
moci, na niž se povzneslo v minulých dobách. Za velké "potopy" v polovině 
17. stol., nemajíc takřka stálého vojska, bylo ohroženo i zaplaveno se všech 
stran a zmenšil se počet obyvatelstva; jedny oblasti byly odtrženy, jiné zpusto
šeny a vylidněny.50) Za války severní v 1. pol. 18. stol. je zalila nová vlna 
potopy, zaplavujíc vše s jednoho konce na uruhý, od Dviny a Dněpru až 
k Vartě. Jestliže se ještě v 17. stol., v době Sobieského, evropské velmoci 
ucházely o polskou přízeň, od poč. 18. věku spíše pomýšlely na to, aby se 
o polské země rozdělily. Polsko se stále více udržovalo jen tím, že se 
sousedé o polské otázce dlouho nemohli dorozuměti. 

o t á z k a bal t i c k á. 

Ztráty, které Polsko utrpělo v zápasích se Švédy, byly zvlášť citelné. Spory, 
které se rozvířily v 17. stol. mezi oběma státy, rozdělenými jinak širokým 
pásem Baltického moře, souvisely se starší dynastick()upolitikQl1P:ry~:h()pol
ského Vasovce Zikmunda III. (1587-1632), jenž se stal r. 1594, po smrti svého 
otce Jana III., také švédským králem a tím utvořil personální unii Polska se 
Švédskem, která jinak kromě společného panovníka z rodu Vasovců neměla 
nic společného. Stav ten se však dlouho neudržel, neboť kníže Karel Suder
manský, jehož Zikmund III., prodlévaje sám v Polsku, učinil svým zástupcem 
na půdě švédské, začal usilovati o to, aby byl sám švédským králem, soustavně 
podkopával postavení Zikmundovo, odklizel z vlivných míst jeho stoupence, 
podporuje zároveň protestanty v neprospěch katolíků. Když Zikmund III. 
byl rozhodnut z dynastických a náboženských motivů hájiti svých zájmů, 
rozvinulo se dlouhé období polsko-švédských válek mezi dvěma větvemi va
sovské dynastie, které s krátkými přestávkami trvalo téměř šedesát let (1600 
až 1660). Jevištěm a předmětem války byly z počátku pobaltské kraje: Eston
sko (patřící Švédsku) a Livonsko (patřící Polsku), později východní (čili lmí
žecí) a západní (čili královské) Prusy. Jestliže v počátcích zápasu si Zik
mund III. v Pobaltí udržel převahu,(1) později svou mateřskou zemi ztratil 
úplně; v březnu r. 1605 prohlásil švédský sněm jeho strýce Karla Suderman
ského, jakožto Karla IX., za švédského krále. Tím dosavadní velmi volná 
personální unie polsko-švédská zanikla. Avšak ani potom se Zikmund III. 
nevzdal svých nároků na švédský trůn, nazýval se dále švédským králem, 

50) Počet obyvatelstva polsko-litevského státu v 2. pol. 17. stol. činil přibližně pouze dvě 
třetiny bývalého zalidnění z 1. pol. 17. stol. Nejníže klesl v 1. 1711-20. 

51) R. 1601 Karel Sudermanský sice obsadil s výjimkou Rigy celé polsko-litevské Livonsko, 
ale v příštích letech získala polsko.litevská vojska, vedená Janem Zamojským a Karlem Chod
kiewiczem, opět většinu ztracených posic ar. 1605 potřela pod vedením Chodkiewiczovým Švédy 
u Kircholmu. 
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upíral Karlovi IX. právo na švédskou korunu a zabýval se plány proti
švédské ofensivy. Dlouho ovšem nemohl podniknouti větší akce, jsa zaměst
nán jednak vnitropolskými nepokoji (t. zv. rozkoszem) v letech 1605-9, 
jednak boji polsko-moskevskými z let 1605-18; s větším důrazem se roz
hodl řešiti polsko-švédský spor po ukončení válek s Moskvou r. 1618, 
neuznávaje ani nového nositele švédské koruny, Gustava Adolfa, za krále. 
Za tím účelem se sblížil s Habsburky a ve spolku s nimi zahájil boje se švéd
ským pl'Otestantským světem. Tyto boje byly vedeny dosti mdle, byly pře
rušovány několikrát příměřím (na př. r. 1622) a skončily na sklonku vlády 
Zikmundovy spíše polskými neúspěchy. Umíraje r. 1632 s titulem švédského 
krále neměl ani Švédska, ani baltického pobřeží a hodila se na něho slova 
polského pořekadla "pan od morza do morza, tylko brzegi nie jego". V míru 
altmarském z 29. září r. 1629, uzavřeném po neúspěšném zápolení polských 
zbraní52) prostřednictvím diplomacie francouzské, řízené kardinálem Riche
lieuem, ztratilo Polsko celé baltické pobřeží od Rigy až ke Gdansku s výjimkou 
Gdanska a Královce, t. j. celé pobřeží livonské a východních Prus. Východní 
čili knížecí Prusy s Královcem, jejichž kníže za minulých polsko-švédských 
zápasů podporoval příbuzného švédského krále, zůstaly sice dále lénem pol
ským, jako tomu bylo od r. 1525, ale ve skutečnosti se dostávaly úplně do 
vleku politiky švédské. Totéž lze říci o Gdansku a ústí Visly, které jen na
venek bylo ponecháno ještě v rukou polských. Švédské posádky ovládly ve 
skutečnosti celé baltické pobřeží a byly rozloženy jak na východopruské půdě, 
tak při ústí Visly. Také švédské 10 ďstvo, jemuž padly za oběť zárodky polského 
válečného loďstva několik let poté (1'. 1632), ovládlo všechny přístavy, v nichž se 
do té doby projevoval vliv polský. - Spolek Polska s Habsburky proti Švéd
sku nevynesl Polsku očekávaných kořistí. Zikmund lIL, snící o výboji do 
Švédska, sklidil vážné neúspěchy. Vliv polský v Pobaltí byl citelně oslaben; 
na stranu švédskou se chýlily i východní Prusy, které byly do té doby lénem 
polské koruny. 

Přes tyto neúspěchy zůstal dynastické politice Zikmundově věren také 
druhý Vasovec na polském trůně Vladislav IV. a zabýval se rovněž myšlenkou, 

52) Těže ze současného zápasu polsko-tureckého (u Chocimu), ovládl Gustav Adolf r. 1621 
Rigu, důležitý strategický bod, který do té doby vzdoroval jeho zbraním, zatím co turecká vojska 
vyháněla Poláky z Podněstří, hleděl zasíti sémě nesvornosti mezi Polskem a Litvou. Z částí 
jeho vlivem se začala v Polsku tvořiti strana protikrálovská a protihabsburská, nepřející osobní 
politice Zikmundově, nakloněná Švédům a Bethlenovi Gaborovi. Hlavou této strany byli kal
víni Rafael Leszczynski, vévoda belzský a Kryštof RadziwiU, polní hejtman litevský, a krakovský 
kastelán .Jiří Zbarazski, sice katolík, ale nepřející protireformační politice králově. Když Zik
mund III. svolal sněm r. 1625 pod heslem války se Švédy, Kryštof RadziwiU (podporující litev
ský separatism) a knížata Zbarazští vystoupili proti tomu a sněm polský, odmítnuv přispěti 
na válku se Švédskem, se rozešel bez usnesenÍ. Teprve když Gustav Adolf v polovině r. 1625 
zahájil novou válečnou akci v Livonsku a obsadil i pobřeží pruské od Královce až po Puck s vý
jimkou Gdanska za tajného dorozumění s braniborským kurfiřtem, usnesl se polsko-litevský 
sněm přes odpor Litvanů o nové válce se Švédskem. Ale nové boje v Prusích (řízené na polské 
straně Koniecpolským) nevedlo Polsko s náležitým důrazem a v únoru r_ 1629 utrpělo citelnou 
porážku. To nedovedl smazati ani úspěch získaný v červnu téhož roku za pomoci Valdštejnova 
oddílu. 
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jak ovládnouti švédský trůn. Při tom nezdůrazňoval tolik jako jeho před?hůdce 
heslo boje s protestantstvim, které odpuzovalo polské nekatolíky, a vohl cestu 
jinou. Zachovával t. zv. "pacta conventa", která mu ukládala pečovati o pokoj 
mezi polskými katolíky a nekatolíky, odstranil ze svého okolí jesuity, choval 
se, sám v otázce náboženské lhostejný, k polským disidentům shovívavě, 
snažil se smířiti polské katolíky s protestanty na t. zv. colloquium charitativum, 
t. j. synodě poznaňské r. 1644, jíž se účastnilo 25 theologů katolických, 28 
protestantských a 24 kalvínských, aby rokovali o náboženské jednotě. Po náhlé 
smrti Gustava Adolfa u Ltitzenu byl ochoten oženiti se s vdovou po něm 
v naději, že se tím způsobem vrátí švédská korunavdo rukou. j.eho rodu. K~yž 
však švédští politikové odmítli jeho návrh, navzdy zbavIli potomky ZIk
munda III. možnosti vládnouti ve Švédsku a na švédský trůn povolali dceru 
Gustavovu z prvého manželství Kristinu, potom mohl Vladislav uskutečni~i 
své snahy jen se zbraní v ruce. Z počátku při tom spoléhal na pomoc FranCIe 
a Anglie. Nenacházeje v nich dosti podpory, prodloužil r. 1635 ve Stumdorfě 
příměří atmarské z r. 1629. Později se p,okoušel ,0 pro~išv.édskou a~ci ~o bok~ 
Habsburků.53 ) Nicméně všechny jeho piany noveho vyboJe na BaltlC~em mon 
zůstaly pouhou fantasií a vyvolaly spíše nové nebezpečné vpády Svédů na 
polská území. Ty se staly tím nebezpečnější, že zároveň bylo Polsko ohroženo 
také z východu Moskvúu,sedmihradským knížetem R8~kóczyrna kpg;::í,ky. 

Zejména osudnými se staly polsko-švédské konflikty v padesátých letech 
17. stol., vedené zčásti vlivem polských emigrantů - na př. Jeronýma 
Radziejowského, - dlících na švédském dvoře - již za vlády Jana Kazimíra. 
Švédská vojska pronikala tehdy Polskem poměrně hravě, a majíce usnadněnu 
cestu náchylností některých velmožů, zvl. litevského hejtmana JanušeM

) Rad
ziwilla obsadila rychle za sebou Poznaň, Varšavu a Krakov. Postupně při
sáhli ~ěrnost švédskému králi Karlu Gustavovi všichni významnější polští 
magnáti. Janu Kazimírovi zůstalo věrno jen několik míst.v čele se Lvove~, 
obleženém od konce září do počátku listopadu toho roku vOjskem moskevskym 
a kozáckým. 

Ale zatím co se vyšší vrstvy (s výjimkou některých velmožů, na p!. spišského 
hraběte Jiřího Lubomírského) připojovaly ke Švédům, narazili Svédové na 
odpor v řadách katolického selského obyvatelstva, které se pod tlakem svých 

5S) Dočasný úspěch přinesl Vladislavovi IV. spolek s Habsburky tím, že se mu. d~stalo od 
císaře r. 1642 zástavou za nevyplacený peníz věna jeho manželky Opolska a Ratlborska. To 
potom polský dvůr držel až do r. 1662. ,. , 

54) Ačkoliv příměří polsko-švédské z r. 1635 mě~? trvati. až d0,r. 166~: pře~oClI švedský 
maršálek Wittenberg se svolením braniborského kurflrta braruborske Pomorl a v cervnu r; 1655 
vpadl do Velkopolska s myšlenkou, aby provedl rozdělení Polska. P0<;lle ~védskéh? plan~ se 
mělo Švédsku dostati královských Prus s Gdanskem, Braniborsku (ktere melo uznatI nB:d~la~u 
švédskou) Velkopolska; kn. RadziwiU se měl státi litevským velk?knížetem p~d he~e~oruf sved
skou zbývající část Polska měl spravovati pod švédskou nadvladou RadzleJowski Jako guber
náto;. - Prvé polské oddíly se poddaly Švédům nad řekou Notečí a brzy otevřela brány Š,:édům 
Poznaň. Rychle za sebou Švédové ovládli Varšavu a směřovali ke Krak?,vu. P?lsk~ ru:a~ ~an 
Kazimír utíkal za obecné anarchie s korunou na půdu slezskou, do knízetstvl ratlbor~keho: 
Prvý vážný odpor kladl Švédům Kr~kov, ~le.18. října 16?5 byl :ovněž donucen ke kapItulacl, 
zabezpečiv si nedotknutelnost kostelu, archIVU a soukromeho majetku. 
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duchovních začalo zvedati z náboženských důvodů a pod heslem obrany ka
tolické víry proti protestantským cizincům, s nimiž se spojovali polští nekatolíci 
(a zejména kalvíni a ariáni). Na mnohých místech začala doutnati ohniska 
selského odboje, který nabýval povahy zápasu náboženského. Hněv katolic
kých věřících se obrátil především proti kvetoucí osadě česko-bratrské v Lešně, 
která prozíravostí Komenského padla uchráněná napřed do švédských rukou 
a kterou chlopi z okolních vesnic za pozdějších bojů se Švédy, špatně chápajíce 
její dřívější zachránění, spálili do základů (28. dubna r. 1656). V požáru měs
tečka zahynuly největší duchovní skvosty velkého učitele na lešenském 
gymnasiu J. A. Komenského (v tom i slovníkové veledílo "Poklad jazyka 
českého", k němuž Komenský sbíral materiál po několik desítiletí), jenž 
v nejednom směru přispěl k povznesení polského kulturního života té doby.55) 

55) Za vpádu Švédů do Polska byl Komenský vyzván lešenským soudcem Janem Schlicht
lingem, aby sepsal jako osobnost v Švédsku známá hol,dovací spis na přivítání Gustava Adolfa. 
Komenský svolil teprve po delším váhání a spis dal předložiti před tiskem pánovi R. Leszczyú
skému. Teprve, když tento svolil k tisku, byl panegyrik vysázen (Panegyricus Carolo Gustavo 
magno Suecorum Gothorum Vandalorumque regi, incruento Sarmatiae victori et qua venit, 
liberatori pio, felici, augusto, heroi afflictis in solatia, regibus in exemplum nato, 1655). V něm 
Komenský vítal Gustava Adolfa, útočícího na Polsko, a prosil jej, aby obnovil všechny dřívější 
polské svobody. "Vrat' Polákům svobody, ale rozšiř je na všechny, na vše a v každém ohledu. 
Na všechny tím, že rozkážeš svobodu pro celek i pro jednotlivce, pro velmože, nižší šlechtu, 
města, městečka i lid poddaný. Necht' je svobodno vše: tělo, myšlení i svědomí, aby zvláště 
lidé jiné víry svobodně mohli spínati své ruce k Bohu, pokud jen Boha ctí. V každém ohledu 
třeba pokoj i svobodu obnoviti, nejen podle jména. A stane se tak, kdy svobodou se nebude 
nazývati beztrestnost provinění i svobody k provádění násilí nad druhými, ale kdy zneužívání 
svobody se bude trestati tresty, aby nikdo pod falešnou představou svobody se nepokládal za 
nespoutaného právem." Zároveň pod pláštíkem slov Komenského se objevuje obava, aby král 
Gustav nepodlehl "machiavelistům, jež mu chtějí našeptávati tajné umění k ujal'mení lidu" 
a aby Gustav Adolf neodstranil polská zřízení, ač obviňovaná. "Pohleď, že Polsko, dnes již Tvé, 
se nikdy neposkvrnilo bratrskou krví křest'anskou pro rozpory ve víře a že nenásledovalo v té 
míře cizí horlivosti, že již odedávna občanům různícím se ve víře přinášelo vzájemnou toleranci. 
Tuto míru náboženskou zachovej nejsvědomitěji, přinut', aby ji druzí zachovávali, zamez její 
porušování". Komenský dále varoval před porušováním jiných polských svobod: "Upadli sice 
Polácí a vzdálili se od starého významu předků, třeba to přiznati. Ale ještě neztratili dědictví 
otců. Zachovávají lásku ke svobodám, raději zemříti volí nežli aby je ztratili. Ačkoliv jakoby 
zaspáním přišli k tornu, že již nemohli déle z'achovati zděděné svobody bez pomoci zvenčí, tu 
jednak leknou se, bude-li phváděna z kterékoliv strany nesvoboda, vrátí se potom jistě, kdyby 
byli i poraženi (a ještě nejsou) statečnost do jejich srdcí a Tvé (= Gustava Adolfa) vítězství 
by se mohlo zachvíti". V celku Komenský hájil Polsko, napsal jeho apologii, přimlouval se za 
jeho svobody i za jeho lid (poddané země), žádal svobodu víry pro všechny. Spis Komenského 
byl nesprávně chápán už v době svého vzniku a odpověděl naň Už r. 1657 krakovský profesor 
Jan Dziedzic (v letáku vydaném v Krakově "Apologeticus contra Panegyricum ad religioriis, 
regis legisque Poloniae defensionem productus), v němž souhlasil sice s udělením svobody 
všem (i chlop'ům), ale protestoval nevěda, kdo je autorem letáku, proti zachování náboženské 
snášenlivosti vůči nekatolíkům a poukazem na konfederaci tyszowieckou a porážku Rákóczyho 
odmítal názor, jako by bylo Polsko už mrtvolou v ohledu státním. - Novější polská historiografie 
čin Komenského odsuzuje a vytýká Komenskému, že tím způsobem se nepěkně odvděčoval 
Polákům za několikaleté pohostinství na půdě polské a že se stal zrádcem polského národa. Při. 
výročí narození J. A. Komenského (r. 1594) se ozvaly opět hlasy připisující vinu za zkázu Lešna 
ve válce polsko-švédské r. 1656 Komenskému, a to jednak proto, že město (prý) Švédům nabídl, 
jednak že zavdal podnět k popuzení Poláků proti městu, přejícím Švédům. Odsuzován byl 
mimo to znovu jeho spis, vítající Gustava Adolfa před příchodem do Lešna. - Výtky ty třeba 
odmítnouti. Vskutku spis Komenského nebyl tak zahrocen proti Polákům, a byl spíše jejich 
apologií. Vskutku Komenský se nestavěl přímo na stranu Švédů proti Polákům a v jejich zápase 
byl ovládán jen náboženským citem. Byla to doba, kdy o jednání nerozhodovala tolik jazyková 
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Střediskem protišvédského odboje se stala Cz(;)stochowa a její pauliánský 
klášter, hájený převorem Aug. Kordeckým, odmítajícím vzdáti se i tehdy, 
když téměř celé Polsko s Varšavou, Poznaní a Krakovem uznalo švédského 
Karla Gustava za krále. Vlivem obecného pozdvižení selského lidu, k němuž 
se začala připojovati také katolická šlechta, tvoříc proti Švédům zvláštní 
branné spolky (t. zv. konfederace), se posléze král Kazimír vrátil (v prosinci 
r. 1655) opět do své země a s vojskem, skládajícím se z obecné hotovosti a sel
ských oddílů, ozbrojených kosami, stanul ve Lvově, který mu zůstal věren, 
a uhájil se proti kozáckým útokům. V červnu r. 1656 ovládl také Varšavu. 

Situace se potom opět zhoršila jen tím, že také braniborský kurfiřt Fridrich 
Vilém, jenž jako východopruský kníže byl vasalem polským, vypověděl Polsku 
otevřený boj za cenu četných výhod, udělených mu švédským králem;56) 
kromě něho spěchal na pomoc Švédům také sedmihradský kníže Jiří II. Rá
kóczy,57) jenž si již dávno činil naděje na získání některých polských zemí, 
přeje si zejména ovládnouti vše, co později bylo nazváno Haličí s městem 
Krakovem. Nazývaje se "protektorem Polska" ovládl Rákóczy území od 
Krakova až po Varšavu a Brest Litevský. Válka, kterou zahájili Švédové před 
časem pro Pomoří gdanské, měla vésti k úplnému rozděleni polsko-litevského 
státu. 

Jedině pomoc, které se polskému králi dostalo odeísařeLeopoldaI., 
a s druhé strany útok Dánska proti Švédsku, který přiměl švédského krále 
k ústupu z Polska a z Pomoří, změnily situaci. Za pomoci císařských vojsk 
získal Kazimír opět Krakov i Poznaň a Jiřímu Rákóczymu, opuštěnému 
Švédy, nezbylo koncem července r. 1657 než přijmouti kapitulaci, podle níž 
byl nucen zrušiti spolek se Švédy a zaplatiti obrovské válečné odškodněni 
(4 mil. zlatých). Zbýval pouze jeden polský odpůrce, braniborský kurfiřt 
Fridrich Vilém. Toho si polský král získal k dalšímu zápasu se Švédy tím, že 
se zřekl ve smlouvě, uzavřené v listopadu r. 1657 v Bydgoszczi, nadvlády nad 
braniborským kurfiřstvim jakožto knížetstvím pruským. Braniborský Hohen-

příbuznost či slovanské zájmy, nýbrž náboženská svoboda. V naději, že Švédové .mu množní 
návrat do vlasti byl Komenský nucen přímo uchýliti se na jejich stranu. VytýkatI mu zradu, 
nelze dosti dobř~. Zapomíná se, že odpůrcové jeho nebyli nikterak bez viny a že jejich pletichy 
s cizími dvory proti vlastním polským králům především připravovaly záhubu jejich zemi. - Buď 
jak buď, r. 1656, kdy Lešno bylo zničeno pO,žárem a Kome~ský se ?deb::al ~o.~ste~od~mu, 
znamená zkázu české větve .Jednoty bratrske v Polsku. Pote se udrzela Jen JeJI polska vetev, 
která si zachovala tradice své církve mateřské, chráníla její dědictví (archiv lešenský), podržela 
její vnější řády, zejména ordinaci a biskupskou posloupnost, ačkoliv od r. 1627. úplně 
splynula s vyznáním reformovaným tak, že mluví·li se v té době o .Jednotě nebo o církVI refor. 
mované, znamená to totéž. 

56\ V červnu r. 1656 uzavřel braniborský kurfiH Fridrich Vilém se švédským králem smlouvu, 
podl~ níž se mu z polského území mělo dostati Vel~opolska s ~oz~aní: při čem!:.se n:ěl,stát! 
jako držitel knížecích Prus z dosavadního vasala polskeho vasalem svedskym. PozdeJl mu svedsky 
král přiznal také v knížecích Prusích úplnou nezávislost. 

57) Poč. prosince r. Hi56 byla ujednána smlouva mezi Švédy a sedmihradským knížetem, 
podle níž se ph dělení Polska mělo dostati: Švédsku královských Prus s Gdanskem, části Ma,zovska 
a Litvy, Livonska a Kurlandska; braniborskému kurfiřtovi vévodství poznaňského, kališského, 
lE)czyckého a sieradzského, litevskému magnátu RadziwiUovi vévodství novogrodzského, B. 
Chmelnyc'kému Ukrajiny, Rákóczymu ostatku Polska. 
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zollern vytěžil z polsko-švédských konfliktů neJVlce, přestal býti vasalem 
polským a dostalo se mu zástavou i malé enklavy eblinkské, náležející k zá
padním Prusům. Získal pro pruská vojska svobodný přechod přes polské 
královské Prusy i osvobození od cel při průvozu zboží přes polské území 
z Braniborska do východních Prus a naopak. Tímto způsobem východní čili 
knížecí Prusy přerušily navždy své svazky s Polskem a nezávislost na něm; 
mír toruňský z r. 1466 i krakovský z r. 1525 pozbyly definitivně platnosti. -
Vlivem braniborského kurfiřta, Francie a Habsburků byl posléze (už po smrti 
Karla Gustava) uzavřen také mír polsko-švédský v Olivě počátkem května 
roku 1660. Ač snahy švédské směřovaly k úplnému rozdělení Polska či 
aspoň k ovládnutí ústí Visly, t. j. t. zv. královských Prus s městem Gdanskem, 
byli Švédové donuceni spokojiti se pouze s větší částí polsko-litevského Li
vonska, zatím co se celé královské Prusy s Gdanskem vrátily pod pravomoc 
polskou. 

Spory polsko-švédské o baltické pobřeží se tím nekončily a rozvířily se 
zejména za severské války poč. 18. stol., kdy se Polsko octlo v podobné situaci 
jako za velké "potopy" v polovině věku předešlého. Švédský král pronikl 
hluboko do Polska, opanoval v červenci r. 1704 Varšavu, potom Krakova po
čátkem září r. 1704 také Lvov. Zatím co Malopolsko zůstávalo věrno králi 
Augustovi II., velkopolská šlechta se spojila se Švédskem, pod tlakem švéd
ským vypověděla Augustovi II. poslušnost (12. července r. 1704) a zvolila 
u Varšavy protikrálem poznaňského vévodu Stanislava Leszczyúského. -
Domácí válka, která se potom rozvinula také mezi dvěma polskými králi, 
zvýšila ještě chaos a anarchii, rozdělila polsko-litevské území na oblast 
ovládanou Švédy a jinou opanovanou Rusy, kteří si na základě smlouvy na
revské, uzavřené koncem srpna r. 1704 mezi Petrem Velikým a Augustem II., 
zjednali přístup na polsko-litevské území. V míru altranstadtském z 24. září 
r. 1706 kynula sice naděje na uklidnění, když se August II. zřekl polské 
koruny ve prospěch protikrále Stanislava Leszczyúského; ale nový zápas, 
který "rodák" Leszczyúski zahájil po boku Švédska s Moskvou, zničil polské 
země úplně. Polsko se stalo průchodištěm cizích vojsk, na němž se nikdo 
nedovedl uchrániti proti křivdám páchaným cizinci. Do této doby spadá 
největší vylidnění polských zemí v nové době. 

Postavení Polska v mezinárodním světě očividně klesalo, ač jeho hranice 
ani po velké krisi z 1. pol. 18. stol. nebyly zmenšeny a Polsko se vzdalovalo 
činné účasti v mezinárodní politice. Zatím se v jeho sousedství rozrůstala 
moc ruská, získávající v severské válce všechny někdejší švédské državy na 
jihovýchodní straně Baltického moře (Petrohradský záliv, Karelsko, Ingrii, 
Estonsko, Livonsko s ústím Dviny) a upevňovali se také braniborští Hohen
zolÍernové, kteří po dobytí dolního a středního Slezska obkličovali Velkopolsko 
širokým pásem svých država stále více obraceli zraky k polským královským 
Prusům, které dělily jejich braniborské území od východních Prus. Již r. 1731 
označil Fridrich II. spojení Gdanska a královských Prus s ostatním němec
kým zázemím za životní nutnost nového Pruska. Poláci si té situace neuvě-
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domili. Zatím co Fridrich II. obsazoval Slezsko, patřící do té doby k české 
koruně, stavěly se na stranu pruského krále oddíly polské šlechty pod zvlášt
ními prapory, označenými pruským orlem a nápisem "pro rege et patria". 
Když v době války slezské habsburská propaganda (ne-li snad dokonce sami 
Čechové) chtěla vytvořiti náladu v Polsku proti Fridrichovi II. a vydala 
(r. 1744) leták "Czechi ad Lechos, vel transmissae Bohemorum lacrimae ad 
illustres Poloniae et Lituaniae fratres", v němž udeřila na strunu slovanskou 
a legendární už polsko-české bratrství ("quos Lechos et Czechos patrum natura, 
sanquis et amor vere fecit germanos") a vyzývala Poláky, aby se nedívali 
lhostejně na výboje pruské, ale přispěli Čechům na pomoc, ujišťujíc, že tak 
učiní i "třetí bratr", t. j. Rusové ("Ad arma pro nobis, fratribus nostris, 
quos tertius frater, Russus, non deterret et pro cul dubio arma iunget"), ne
měla brožura ta v polském prostředí žádného ohlasu. Poláci zůstali k ní hluší 
a v té době již málo si mysleli na Čechy, zanikající ve velké říši habsburské. 
Takto sedmiletá válka se končila bez účasti Polska, přes to, že vývoj se dotýkal 
saské dynastie vládnoucí v Polsku a přes to, že Polsko se po staletí území 
slezského domáhalo pro sebe, soupeříc tam s českou politikou. 

Sty k y pol s k o - tur e c k é. 
V souvislosti se zápasy se Švédskem utrpělo Polsko značrré ztráty také 

na svém jihovýchodě, kde se dlouho od dob jagellonských snažilo udržeti mír, 
odmítajíc přistoupiti k protiturecké lize, o niž usilovali Habsburkové a papež
ská kurie. Zatím se však v 17. století, kdy Porta rozšířila svou moc u Karpat, 
vymstila někdejší nechuť polské politiky k dřívějším protitureckým akcím 
ostatního evropského světa a Polsko se stalo obětí neustálých vpádů turecko
tatarských vojsk. Bučacká smlouva z r. 1617 zbavila je úplně někdejších 
vlivů v rumunském Podunají a cecorská porážka z r. 1620 otevřela jihový
chodní hranice polské dokořán nájezdům mosleminského světa. Teprve Vla
dislavovi IV. se podařilo opět zabezpečiti polský jihovýchod a v míru r. 1634 
získati od Porty opět jistý vliv na obsazování valašského a moldavského 
trůnu. Jeho plány však, zabývající se myšlenkou odvážného protitureckého 
tažení, zůstaly pro nedostatek porozumění u polské šlechty pouhou fantasií. 
V době "potopy" v polovině 17. stol. ztratilo Polsko své vlivy na jihovýchodě 
úplně. Později za vlády Michala Wisniowieckého, kdy spojenectví s Habsburky 
vedlo Polsko k nepřátelství s Francií, kozáky a Portou, dostala se do rukou 
tureckých za tureckého tažení proti Polsku r. 1672 nejvýznačnější polská 
pevnost na jihovýchodě, Kamenec Podolský a v míru, uzavřeném nato v Bu
czacu, ustoupilo Polsko Portě celou Ukrajinu a Podolí s Kamencem a krymským 
Tatarům přislíbilo opět odváděti peněžní dary. Od té doby po jedno pokolení 
(do r. 1699) měli Turci vládnouti na polském Podolí i Ukrajině. Takové bylo 
ovoce dřívější polské pasivity v otázce turecké. 

Teprve přičiněním Jana Sobieského (1672-96) se polská politika opět zvedla 
k aktivnější činnosti proti světu islamskému. Válečné kroky proti Turecku 
v Podněstří podnikl Sobieski zejména v souvislosti s proslulou vídeňskou 
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výpravou r. 1683. vývoj tehdej.šich poměrů v Uhrách jej přímo nutil k proti
tureckému spolku po boku Habsburků. Neboť v době, kdy se vůdce uherského 
povstání Thokoly dal pod ochranu tureckou, kdy se celé horní Uhry dostaly 
pod vrchní nadvládu Vys. Porty a tím se turecké nebezpečí přiblížilo k spiš
ským městům (ovládaným od r. 1412 stále ještě Polskem), hrozilo nebezpečí, 
že Polsko bude Turky sevřeno se dvou stran: Od Košic i od Kamence Podol
ského a že nevydrží nárazu na dvou místech. Z toho výpočtu uzavřel Sobieski 
v předvečer tureckého tažení do Uher s císařem Leopoldem vojenský proti
turecký spolek (1. dubna r. 1683),58) jímž sliboval vystoupiti po boku císařských 
sil proti Turecku. Jeho výsledkem byla porážka Turků při obléhání Vídně spo
jeným vojskem polsko-habsburským (v září toho roku), která otevřela nový 
vývoj v středním Podunají. Polské vojsko, podstatně se zaslouživší o vítězství 
u Vídně, vpadlo potom do Uher a u Parkáně i Ostřihomu dobylo nových 
úspěchů. - Cílem Sobieského nebylo však obsaditi Uhry, jak spíše rumunské 
Podunají; proto na základě nové protiturecké ligy, utvořené mezi Polskem, 
císařem, papežem a Benátkami (v Linci v březnu r. 1684), Sobieski zahájil 
řadu výprav do rumunského Podunají (r. 1684, 1686), snaže se obsaditi mol
davské knížetství, vkročiti na půdu sedmihradskou a získati také Sedmi
hradsko pod polskou nadvládu. Polsko tehdy vystupovalo jako jednající činitel 
v evropské politice a strhlo na sebe zase na chvíli vedení ve slovanském světě; 
do něho více nežli na kterýkoliv stát kladli tehdy balkánští Slované své naděje 
za svých zápasů s půlměsícem. 

Avšak tažení Sobieského na půdě moldavské se končila vesměs neúspěchy 
a jisté ovoce jejich se dostavilo teprve po smrti Sobieského, když se v míru 
karlovickém (r. 1699) Vys. Porta po svých neúspěších v bojích.s císařem 
zřekla ve prospěch Polska Ukrajiny a Podolí s Kamencem. Zisk ten se ovšem 
ukázal brzy spíše obtíží, neboť ve chvílích, kdy v polském sousedství rostly 
při dělení nemocného Turecka nové velmoci, kdy Habsburkové ovládli Uhry, 
kdy Petr Veliký dobýval přístupu k Cernému moři a zabýval se myšlenkou 
vysvobození pravoslavných Balkánského poloostrova, byl pro Polsko zisk 
ukrajinských oblastí, osídlených cizím živlem, ohlížejícím se po moskevské vel
moci, spíše překážkou k vnitřnímu ozdravění a zachování nezávislosti. A na
konec v 18. stol., kdy proti Polsku začaly sousední velmoci vystupovati stále 
hrozivěji, Poláci začali hledati oporu u Vys. Porty a, odevšad opuštěni Evro
pou, skládali do osmanského Turecka všechnu naději, že je zachrání před RusL 

Problém východní. 

,Jestliže poč. 17. stol. Poláci nejednou stáli před moskevskými hradbami 
a přiměli ruského cara, aby se vzdal nároků na polskou a litevskou Rus, 
uvádějíce na moskevský trůn hned Lžidimitrije, hned králeviče Vladislava, 

58) Podstatou spolku bylo: Oba státy se zavázaly neuzavříti míru s třetím státem bez vzájem
ného souhlasu, vésti válku s Tureckem za účelem získání Uher, Podolí, Ukrajiny a Moldavska. 
Leopold vystaví 60.000 vojska, polský král 40.000. V případě obležení Vídně nebo Krakova 
přispěje jeden druhému s pomocí. Velení nad vojskem bude míti panovník, který bude přítomen 
osobně při vojsku. Na zaplacení zbrojení Habsburkové poskytnou Polsku 1,200.000 zlatých. 
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v prvních letech třicetileté války ztratili všechny své dosavadní výboje 
a Moskva zahájila pod vládou mladistvé dynastie Romanovců odvetné války 
s Polskem. Odňala mu brzy všechny územní zisky, které Polsko učinilo na 
moskevském území, a přinutila také Vladislava IV., aby se zřekl (r. 1634) 
titulu moskevského cam, jímž se ozdobil r. 161l. 

Spory polsko-moskevské se komplikovaly také tím, že Polsko nedovedlo 
rozřešiti otázky kozácké. Kolísajíc ve svém poměru ke kozákům v 2. pol. 
16. stol. mezi některými ústupky a násilnými přehmaty, jimiž se snažilo 
přeměniti většinu kozáků na poddané sedláky, vyvolávalo časté a nebezpečné 
vzpoury, které uváděly do pohybu rozsáhlé oblasti jiné víry a jiné národnosti. 
Počáteční spory sociálního rázu mezi kozáky a polskou vládou nabývaly 
časem povahy sporů náboženských a národních. Z kozáků, k víře úplně lhostej
ných a stavějících se na odpor pouze proti přehmatům polské vrchnosti, stávali 
se pozvolna obráncové řecko-slovanské orthodoxie a národně-separatistického 
hnuti ukrajinského. 

Stížnosti kozáků na polskou správu a polské pohraniční starosty, kteří se 
snažili rozšířiti svou pravomoc nad kozáckým obyvatelstvem a postaviti je 
na roveň nevolnického sedláka polského, se množily zejména v 1. pol. 17. stol., 
když polský sněm z r. 1638 snížil počet t. zv. regestrovaných kozáků (slouží
cích ve službách polsko=litevského státu) na_šest tisíc, odňaljimdříveprlznané 
právo voliti si svého "staršího" a postavil v jejich čelo polské šlechtice. Po
bouření ještě vzrostlo, když týž sněm postavil ostatní kozáky (totiž nere
gistrované, t. j. nesloužící v polském vojsku) na roveň polským sedlákům 
a podřídil je vrchnosti východopolských velmožů z rodu Wisniowieckých, 
Koniecpolských, Ka1inowských a Potockých. Kozáci si marně stěžovali na 
příštích polských sněmích a vývoj šel proti jejich přání. Polsko si nedovedlo 
získati kozácký živel, který mu mohl vykonati velmi cenné služby, kdyby se 
mu bylo dostalo od šlechty lepšího sociálního postavení. Místo toho polští 
pohraniční starostové odnímali kozákům, usazeným v pohmničí, mlýny, pole, 
louky, vybírali desátky, odnímali Záporožcům výtěžky jejich práce i svobody, 
kterých nabyli v předchozích válkách polsko-moskevských, a nutili je k ro
botě na šlechtických panstvích. Mezi kozáky rostla nenávist proti "Lachům" 
a doutnalo povstání proti Polsku. Oleje do ohně přililo opatření polského 
sněmu z r. 1648, který nařídil pod vlivem východopolského magnáta Jere
miáše Wisniowieckého kozáky rozpustit. Když potom pohraniční polští mag
náti začali pr~ti kozákům postupovati ještě ostřeji, v kozáckém živlu vše 
vřelo a rostla myšlenka odvety. Hnutí propuklo, když se v jeho čelo postavil 
čyhyrynský setník Bohdan Chmelnyc'kyj, u něhož se k obecné nechuti proti 
Polákům připojila jéště vlastní osobní křivda.59 ) 

59) Mínění historiků o osobě B. Chmelnyc'kého a jeho činnosti se rozcházejí. .Jedni (ukrajinští) 
jej uznávají za největšího politického genia, jenž vlastně vytvořil ukrajinský národ, jiní (zvláště 
historikové polští) jej pokládají za "muže, jenž prolil moře krve bez užitku pro svůj vlastní 
národ". Třeba však říci, že jeho význam jest velký. Hnutí jím vedené změnilo poměr sil v Evropě. 
Ukrajina začala hráti dúležitou roli v poměru polsko-litevského státu k Moskvě. Tím, že se 
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Sice již v 16. stol. vypukaly boje mezi kozáky a Poláky, ale teprve Chmel
nyc'kyj vytvořil sílu, s níž si Polsko nevědělo rady a která nakonec podťala 
hlavní životní síly polsko-litevského státu. Pro Polsko, které nepoznalo zloby 
třicetileté války, nastalo vlastně teprve r. 1648 období "ohně a meče", zalité 
"potopou" krve. Bylo to tím tragičtější, že rod Chmelnyc'kého pocházel 
z polského Mazovska a Chmelnyc'kyj původně působil ve státní službě polské. 
Jeho otec byl zástupcem polského starosty v jižním Kyjevsku (Čyhyryně). 
Bohdan studoval v jesuitské koleji ve Lvově a Haliči, válčil v polském vojsku 
s Turky u Cecory, kde padl jeho otec, a dostal se do tureckého zajetí. Po 
návratu sloužil v "regestrovaném" kozáctvu a od r. 1638 byl čyhyrynským 
setníkem ve sluzb'ách polských. Otec m1J zanechal usedlost .Subotov, daro
vanou mu kdysi polským králem za věrné služby, a tam Chmelnyc'kyj řídil 
své hospodářství. Ale neshoda s polským místostarostou Czapliúským, jenž 
podnikl za nepřítomnosti Chmelnyc'kého nájezd na jeho usedlost, zničil ji, 
ubil k smrti malého jeho synka a uchvátil mladou šlechtičnu, s ~íž vdovec 
Chmelnyc'kyj žil jako se ženou, učinila konec .klidnému životu Chmelnyc'kého. 
Neboť čyhyrynský setník hledal marhě práva a spravedlnosti na Ukrajině 
i ve Varšavě a nakonec mu nezbylo nic jiného nežli se říditi radou, kterou 
mu dal sám král Vladislav IV., odpovídající na jeho žalobu slovy, že "jako 
kozák má šavli po boku a může si jí dobýti spravedlnosti". V důsledku toho 
Chmelnyc'kyj uprchl na Záporoží a tam naľezl útulek u svobodných kozáků, 
kteří se skrývali před polskou vládou v labyrintu drobných přítoků Dněpru 
za jeho peřejemi. Začal bouřiti kozáky regestrované i volné, zajistil si také 
pomoc krymských Tatarů, jimž zradil plány polského panovníka týkající se 
Krymu, a kozáckou radou byl prohlášen za hejtmana Ukrajiny. V Polsku ne
připisovali z počátku hnutí vyvolanému Chmelnyc'kým větší váhy, a umožnili 
tak Chmelnyc'kému, že mohl Polsku zasaditi rány, jakých málokdy utrpělo. 
Ve srážkách s polskými oddíly u Žlutých vod v květnu 1". 1648 a několik dní 
potom u Korsuně zničil Chmelnic'kyj polské odpůrce úplně a na zprávu o tom 
vzplanula celá Ukrajina a Malá Rus obecným povstáním; za několik týdnů 
potom bylo s povrchu země smeteno vše, co připomínalo polský šlechtický 
režim. Ukrajinští chlopi se jali ničiti a loupiti panské hrady, páliti katolické 
kostely a mučiti židy, kterým malopolští magnáti nejednou pronajali své 
východopolské velkostatky, takže židé nabyli práva vrchnostenského i nad 
pravoslavnými cerkvemi, položenými na pronajatých statcích, a ukládali po
platky za křesťanské bohoslužby. Polská šlechta i židé se zachraňovali jen 
útěkem. 

Třeba říci, že ani korsuňské vítězství nesvědčilo, že se kozácké hnutí 
rozvine do větších rozměrů. Vždyť již několikráte předtím, na př.· vlivem 
Nalivajkovým (v 16. stol.), bylo Polsko postaveno před kozácké nepokoje, 
mající podobnou povahu. Chmelnyc'kyj sám nemyslil ani na sociální revoluci, 

Chmelnyc'kyj odklonil od Polska na stranu Moskvy, přispěl nemálo k tomu, že Moskva nabývala 
stále větší převahy nad Polskem. Mimo to ukrajinské hnutí, Chmelnyc'kým vyvolané, uchránilo 
kozáky a řecko-pravoslavné obyvatelstvo polsko.litevského státu před popolštěním a latinisací. 
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ani na odtržení Ukrajiny od polsko-litevského státu. Doufal spíše, že polský 
král Vladislav bude podporovati požadavky kozáků a že bude dosaženo smíru. 
Přes vítězství u Žlutých vod a u Korsuně byl ochoten přistoupiti na přija
telné podmínky míru, zval se "hejtmanem I. K. M. zaporožským", králi 
věrným, a hájil pouze zájmů záporožského vojska; cílem mu bylo dosáhnouti 
zvýšení "regestru", t. j. počtu kozáků sloužících předtím v polsko-litevském 
vojsku, a zrušení sněmovního ustanovení z r. 1638, které omezovalo svobody 
i pohyby kozáctva a nařizovalo přeměniti kozáky ve chlopy. 

Zatím však, co Chmelnyc'kyj zachoval i po svých úspěších ochotu ke smíru, 
počínala si kozácká spodina, t. zv. čerň, a selské vrstvy na Ukrajině jinak. 
Korsuňská porážka probudila obecné lidové povstání, na Ukrajině se objevily 
shluky povstalců, které žádaly zahájení boje proti polské vrchnosti a vybíjely 
vše, co "ruského jazyka neumělo". Kozácké povstání se měnilo v sociální 
revoluci. Kozácká spodina si přála zbaviti se magnátstva, úředníků, podsta
rostů a především židů jakožto pachtýřů polských velkostatků. Po bitvě 
u Pilawec, v níž polská vojska byla opět rozdrcena kozáckou přesilou, a po 
pádu pevnosti kudacké se kozácké davy60) tlačily pod velením Chmelnyc'kého 
a ve spojenectví s krymskými Tatary dále do polského vnitrozemí směrem 
ke Lvovu. Ten unikl pohromě za vedení radního Grosswayera a Kryštofa 
Arciszewského jen vypětím všeúh sil a nakoneú se zbavilie1eznéhe objetí 
obléhajících jen velkým výkupným (700.000 zlatých). Vlna kozáckých davů 
se potom šířila dále směrem k Zamosci, chráněnému pomořským vévodou, Něm
cem Ludvíkem Weiherem, a k Dubnu. Tam kozáci pobili tisíce židů, mstíce 
se za dřívější křivdy, utrpěné od jejich spoluvěřících na Ukrajině. Polsko 
spočívalo tehdy bezbranné u nohou Bohdana Chmelnyc'kého. 

V té chvíli se mezi polskými politiky projevily dva směry. Jeden si přál 
navázati s Chmelnyc'kým jednání o mír, druhý, hájený východopolskými 
velmoži v čele s Jeremiášem Wisniowieckým, byl pro bezohledný boj s ko
záctvem a pro jeho zničení. Na konvokačnim sněmu, který se shromáždil 
po náhlé smrti Vladislava IV. k volbě nového panovníka, nabyl převahy 
směr smírčí, zejména když se k němu dostavili také poslové Chmelnyc'kého 
s listy psanými tónem velmi smířlivým. Konvokační sněm přijal poselství 
Chmelnyc'kého vlídně a vyslal k němu svého delegáta s úkolem, aby provedl 
smír do prvních dnů říjnových r. 1648. Chmelnyc'kyj sám na zprávu o volbě 
nového krále Jana Kazimíra nemínil přerušiti styky s polským dvorem a na 
znamení dobré vůle ustoupil se svým vojskem z polského vnitrozemí na vý
chod. - Ale zatím se staly velké změny, které Chmelnyc'kého donutily, aby 
přerušil jednání s polskými komisary a postavil se opět v čelo kozáckých mas. 

60) Údaje o statisícové armádě kozácké a o několikatisícových oddílech polských, s nimiž se 
setkáváme u Sienkiewicze a u některých polských historiků, jsou nepřesné. Ukázal na to O. Górka, 
jenž odmítal zároveň názor, jako by šlechta a její obecná hotovost byla zachránila Polsko před 
"potopou" v pol. 17. stol., a viděl v tom škodlivou legendu. Týž badatel nepřipustil ani, že by 
počty tatarského voj~ka, která tehdy vpadala do Polska, byla tak obrovská, jak soudí 
Kubala a po něm Sienkiewicz, a je toho názoru, že krymští Tataři byli soupeřem jen málo ne· 
bezpečným a málo početným. 
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Kozácké hnutí měnilo svou povahu. Z počátečního hnuti sociálního se stávalo 
hnutím pravoslavného světa a národně-ukrajinským. Svými rychlými úspěchy 
vyvolal totiž Chmelnyc'kyj nadšení ve všech kruzích pravoslavné ukrajinské 
společnosti a za současné propagandy cařihradského patriarchy vzbudil ne
návist proti víře latinské, proti církevní unii a proti jesuitům jakožto jejím 
původcům. Při svém vjezdu do Kyjeva dne 14. prosince r. 1648 byl slavnostně 
vítán hlaholem zvonů a pravoslavným duchovenstvem jako nový Mojžíš, 
jenž vyvedl ukrajinský národ z "lešské" poroby, jako "ochránce a osvoboditel 
ukrajinského lidu z polské nesvobody", jako "ochránce daný Bohem", jak 
prý to již jeho jméno Bohdan vyjadřuje. Vlivem těchto okolností Chmel
nyc'kyj měnil svůj program a místo dřívější snahy pomstíti osobní a sociální 
křivdy a získati větší výsady pro kozáctvo od polského státu, začal mysliti 
na údělné knížetství, samostanou kyjevskou Rus a obhajobu řecké víry. 
Novým cílem kozáckého hnuti se stávalo zrušení církevní unie, vypuzení 
jesuitů z kozáckého území a osvobození celé jihozápadní Rusi spolu s městem 
Lvovem a Haličí z polské nadvlády. Kozácké bouře nabyly povahy národ
nostního zápasu polsko-ukrajinského. Když se v lednu r. 1649 k Chmel
nyc'kému dostavila polská delegace k vyjednávání o smír, jednal s ní Chmel
nyc'kyj jako kníže Rusi a "samovládce ruský", jako nástupce někdejších 
kyjevských knížat z rodu Rurikovců, a otevřeně prohlásil, že neustane v boji, 
"dokud neosvobodí celý národ ruský z lešské poroby", vyhrožuje při tom, 
že "zažene Lachy až za Vislu". Slova ta pramenila z velkého sebevědomí 
neobyčejné vlastní síly, neboť se mu za krátkou dobu, v chvílích války a re
voluce, podařilo organisovati výborné vojsko, uspořádati finance, založiti 
novou správu i obnoviti diplomatickou službu: sláva jeho se roznesla po celé 
Evropě a vyrazem toho byla zahraniční poselství, která se ucházela o jeho 
náklonnost. 

Za těchto okolností se strhly nové boje s Poláky a v době, kdy se varšavský 
dvůr účastnil radovánek při sňatku nového krále Jana Kazimíra s habsburskou 
kněžnou, Ludvíkovou Marií, obklíčil Chmelnyc'kyj polské vojsko v pevnosti 
Zbaražu. Pevnost se bránila po pět týdnů pod velením Jeremiáše Wisnio
wického.61 ) Když se posléze dvůr polský vzpamatoval a spěchal s pomocí 
v čele s králem, bylo polské vojsko znovu potřeno u Zborova a král byl donucen 
uzavříti u Zborova s Chmelnyc'kým smlouvu (20. srpna r. 1649), podle níž se 
Ukrajině dostávalo autonomie v hranicích vévodství kyjevského, černigov
ského a braclavského s hejtmanem v čele a s právem držeti 40.000 mužů 
ve zbrani.62 ) Ve smlouvě té se Chmelnyc'kyj spokojil s menšími ústupky nežli 

61) Obranu obležených ve Zbaraži pestře vylíčil ve své trilogii H. Sienkiewicz, opíraje se 
o současné prameny. I některé myšlenky Zaglobovy jsou vzaty ze současných pramenů. Histo· 
rickou osobností jest také Skrzetuski, který se proploužil táborem obléhajících, aby podal králi 
zprávu o stavu obleženého polského vojska. - Udaje však, které opakují často také polští děje· 
pisci, že tři pluky polského vojska vzdorovaly půlmilionovému davu kozáků a Tatarů, jsou 
nadsázkou a neodpovídají pravdě. 

62) Podmínky zborovské smlouvy byly: Číslo regestrovaných kozáků se zvýší z dřívějších 
6.000 na 40.000. Polská vojska se zbavuji práva pobývati na území kozáckém. Ve třech vévodo 
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s jakými krátce předtím počítal; působila na to zejména skutečnost, že v nej
kritičtější chvíli za zápasu s Poláky, byl opuštěn chánem krymských Tatarů, 
a snad i jiné okolnosti, jako na př. dřívější přátelské styky Chmelnyc'kého 
s Janem Kazimírem. Ale podmínky zborovské smlouvy nebyly splněny; ani 
Kazimír, ani Chmelnyc'kyj neměli dosti sil, aby je provedli a zůstaly pouhou 
mrtvou literou. Polská veřejnost, ovládaná jesuity, odmítala zrušení církevní 
unie na Ukrajině a polský senát se zdráhal přijmouti představitele řecko
pravoslavných do svého středu, takže pravoslavná církev zůstala na polskén;:t 
sněmu i nadále jako dříve bez svého církevniho zástupce. Také kozáci, ne
zahrnutí do počtu 40.000 regestrovaných, odmítli vrátiti se ke klidnému životu, 
neboť tím by opět upadali v závislost na vrchnosti, a projevovali hlasitě 
svou nelibost nad zborovskou úmluvou. Když nevedla k uklidnění ani nová 
dohoda, uzavřená po nové srážce polsko-kozácké u Berestečka63 ) v Bílé Církvi 
v listopadu r. 1651, navázal Chmelnyc'kyjstyky s moskevským carem Ale
xejem a požádal jej, aby vzal Ukrajinu pod svou ochranu. 

Návrh Chmelnyc'kého nevyvolal v Kremlu z počátku většího ohlasu a teprve 
v říjnu r. 1653 bylo v zemském soboru rozhodnuto přijmouti jej a počátkem 
r. 1654 bylo vysláno na Ukrajinu do Perejaslavi poselství, aby přijalo od 
kozáků přísahu věrnosti. Na základě podmínek vypracovaných potom v Moskvě 
v březnu rd654 byla Ukrajina připojena kmoskevsMmustátu-aby-lajítza
jištěna rozsáhlá autonomie.64) Chmelnyc'kyj si podržel fakticky celou vládu ve 
svých rukou, vedl podle svých zájmů zahraniční politiku a uzavíral nová 
spojenectví. Zatím přímým následkem sblížení byla společná ukrajinsko
moskevská akce proti státu polsko-litevskému. 

V době, kdy Švédové pronikali západopolským územím, vpadla moskevská 

stvích (kyjevském, braclavském a černigovském) se král zavazuje jmenovati na úřady jen osoby 
z místní pravoslavné šlechty. Církevní unie na Ukrajině se ruší. Kyjevský metropolita získá 
místo v polském senátu jako senátor. Židům a jesuitům se zakazuje žíti na území Ukrajiny. 
Město Baturin bude sídlem hejtmana a stolicí ukrajinského kozáctva. 

63) Podmínky míru uzavřeného v Bílé Cerkvi po porážce kozáků, opuštěných krymskou 
hordou před začátkem boje se značně lišily od zborovské smlouvy. Počet regestrovaných se 
zmenšoval na 20.000, při čemž měli býti rozloženi nikoliv po celé Ukrajině, nýbrž pouze v ky
jevském vévodství. Polská vojska se směla zdržovati na území Ukrajiny s výjimkou vévodství 
kyjevského. Židům se vracelo opět právo usazovati se na Ukrajině a držeti tam majetky. O zni
čení církevní unie a o udělení místa kyjevskému pravoslavnému metropolitovi v polském senátu 
nebylo již ve smlouvě zminky. 

64) V podmínkách, jednajících o připojení Ukrajiny k Moskvě, bylo zejména: Kozáctvu se 
dostane sámosprávy a nezávislých soudů, soudících podle kozáckých zákonů i obyčejů. Kozác
kému vojsku se potvrzují práva a svobody dosavadni. Kozáci budou moci nejen užívati půdy, 
na niž dosud žili, nýbrž také odkazovati ji svým ženám a dětem. Počet regestrovaných kozáků 
se zvyšuje na 60.000 mužů. Hejtman i plukovníci budou voleni kozáky. Pravoslavná místní 
šlechta i pravoslavní duchovní i měšťané podrží dřívější své výsady, majetky a soudy. Kyjevský 
metropolita bude volen podle starého svyku lidovým hlasováním a podle starého zvyku bude 
zůstávati v závislosti na caHhradském patriarchovi. Upravovala se také finanční sámospráva. 
Důchody pro státní pokladnu moskevskou měly sbírati pouze místní ukrajinské úřtidy bez za
sahování moskevských orgánů., Kozáckému hejtmanu bylo přiznáno právo navazovati přímé 
styky se zahraničními panovníky: moskevského cara mělo nich pouze informovati. Pouze s pol
ským králem a tureckým sultánem mohl hejtman jednati jen se souhlasem moskevského cára. 
O povaze smlouvy se vedou dodnes mezi ,historiky spory. Zatím co jedni v ní spatřují osobní 
unii, druzí v ní vidí vasalství, třetí autonomii a jiní obyčejné branné spojení. 
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vojska v srpnu r. 1655 s carem Alexějem k Vilnu a kozácká vojska směrem 
k Lublínu a k Visle, zaylavujíce celý polsko-litevský východ. Vpád moskevský 
a kozácký povzbudil Svédy a sedmihradského knížete Jiřího II. Rákóczyho 
k novým útokům a vlastně teprve potom se Polsko zalilo "potopou" nepřátel 
se všech stran. Chmelnyc'kyj se spojoval se Švédy i sedmihradským vévodou 
a zabýval se plány rozdělení polsko-litevského státu mezi Švédsko, Sedmi
hradsko, Braniborsko, Litvu a Ukrajinu. Avšak uprostřed zápasu, po zprávě 
o porážce sedmihradského vévody a o jeho kapitulaci, byl zachvácen mrtvicí 
a svého zámyslu neprovedl. 

Smrtí Chmelnyc'kého se vztahy kozácko-moskevské opět uvolnily, v pro
středí kozáckém se rozvinuly vnitřní zápasy mezi stranou moskvofilskou 
a polskofilskou a zejména vyšší vrstvy, jimž lépe vyhovovaly stavovské po
měry polské nežli centralisovaná říše ruská, toužily po obnovení federace 
s Polskem. Výraz tomu dal nový kozácký hejtman Ivan Vyhovs'kyj, zvolený 
za vůdce kozáctva kozáckou aristokracií, jenž opět navázal jednání s polským 
dvorem a smlouvou hadziackou (v září r. 1658)65) navázal politické spojení 
s polsko-litevským státem. Smlouvou tou byl "národ ruský" postaven na 
roveň národu polskému a litevskému a Ukrajina nabyla v rámci polsko-litev
ského státu velké autonomie. Ukrajina se stala jakoby třetí jeho částí. Reč
pospolita se měnila na federaci tří států: Polska, Litvy a Rusi. - Ve skuteč, 
nosti však jen v theorii, neboť nižší kozácké vrstvy odmítaly spojenectví 
s Polskem, ohlížely se hned k Moskvě, hned pod vedením Petra Dorošenka 
k Turecku, až se posléze Polsko a Moskva po delší válce, vedené vlastně 
o Ukrajinu (v 1. 1654-67), dohodly v míru andrušovském na rozdělení Ukra
jiny (v lednu r. 1667). V míru andrušovském r. 1667 byla hadziacká smlouva 
zrušena a kozácké území bylo roztrženo na dvě části: levobřežní s městem Ky
jevem (Kyjev původně pouze na dvě léta, ve skutečnosti však definitivně) při
padla zároveň s částí Litvy a Smolenskem k Moskvě, pravobřežní k Polsku.66) 

Ačkoliv Moskva neovládla Litvy, jak to bylo jejím cílem, a resignovala 
na velkou Část Ukrajiny, kterou získala ve smlouvě s Chmelnyc'kým, přece 

65) Hadzlacká smlouva, schválená polským králem i sněmem r. 1659, jest zčásti opakováním 
minulé smlouvy zborovské: obsahovala rovněž bod o zničení církevní unie na Ukrajině, požadavek, 
aby se kyjevskému metropolitovi dostalo místo v polském senátu a aby počet regestrovaných 
byl zvýšen na 60.000, zákaz pro polská vojska zdržovati se na LJ'Krajině. Mimojoo obsahovala 
ještě tyto body: Vévodství kyjevské, braclavské a černigovské utvoří podle vzoru knížetství 
Litevského "veliké knížetství Ruské" se svou vlastní vládou, správou, soudním tribunálem 
i vojskem a právem razit minci. Hejtman bude jmenován králem z počtu kandidátů předlože
ných lmížetstvím. V senátě zasedne kromě kyjevského metropolity ještě pět jiných řecko-východ
ních metropolitú. Hejtmanu bude ponecháno právo předkládati králi jména osob, jimž by 
bylo uděliti šlechtickou hodnost. 

66) Toto rozdělení Ukrajiny na západní (polskou) a východní (moskevskou) se udrželo až do 
18. stol. s výjimkou turecké nadvlády na polské, pravobřežní Ukrajině v 1. 1672-1699, spravo
vané tehdy Petrem Dorošenkem, na Portě závislým; r. 1699 se západní Ukrajina dostala opět 
Polsku a teprve r. 1793, při druhém dělení Polska, se opět obě Ukrajiny spojily pod nadvládou 
Ruska. Toliko ta část, která se dostala r. 1667 a 1686 pod protektorát Moskvy, si zachovala 
až do konce 18. stol. svou autonomii s voleným hej manem, vlastním vojskem, financemi, sprá
vou i soudy. - Významnou roli vedli kozáci v prvých desítiletích 18. stol. pod vedením Ivana 
Mazepy, usilujícího ovládnouti Ukrajinu pravobřežní i levobřežní. 
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jen nabyla mírem andrušovským nad Polskem převahy a začínala Polsko na 
jeho východní hranici zatlačovat. Andrušovský mír, potvrzený znovu r. 1686 
za vlády Jana Sobieského "na věčné časy" t. zv. příměřím grzymultovským, 
jež mimo to ukládalo Polsku, aby zabezpečilo svobodu vyznání řecko-pravo
slavných ve svých hranicích, byl vlastně prvou předzvěstí polského dělení. 
Dosavadní úloha obou velkých východoslovanských států se změnila. Moskva, 
která až do té doby byla ohrožována útoky svého západního souseda, začala 
se jeviti jako soupeř silnější, místo obránce se stávala stále více útočníkem, 
jenž získal (1'. 1686) právo zasahovati do záležitostí polských pravoslavných; 
Polsko ustupovalo od té doby krok za krokem. Již koncem 17. stol., v době 
rostoucích polských nepokojů, se ruská vojska, organisovaná podle západního 
vzoru, objevovala na ulicích Varšavy i Krakova, počínajíce si tam jako doma, 
a velké oblasti polsko-litevského státu se ocítaly pod vládou Petrohradu, ač 
byly zatím ponechány ještě v jeho rámci. Petr Vel. se ujímal prostřednictví 
mezi rozvaděnými polskými stranami, zasahoval činně do polských zmatků, 
pomáhal saské dynastii k polskému trůnu. za pomoci saské dynastie na pol
ském trůně si udržoval v Polsku vliv a stával se rozhodčím mezi neoblíbeným 
Augustem II. a polským národem; od sklonku 17. stol. vstupovali všichni 
polští panovníci na polský trůn s pomocí ruskou. Na návrh ruského zástupce 
Dolgorukého omezil varšavský sněm (t. zv. němý) 1. únoral'.171~7s"Vooodu 
Augusta II. a stanovil, chtěje zbaviti krále vojenské opory, počet polsko
litevského vojska na 24.000 (16.000 pro korunu pol. a 8.000 pro Litvu); zpra
vidla však ani tento počet pro nedostatek finančních prostředků67 ) nebyl 
dodržován. Za tak malého počtu vojska ztratilo Polsko úplně vojenský vý
znam mezi velkými evropskými státy a klesalo na místo podřadné. Ruský 
car se stal skutečným pánem polského územÍ. Na jeho podporu spoléhala 
strana Czartoryských, skupina polských velmožů v čele s korunním hejtmanem 
X. Branickým i poslední panovník polský Stan. August Poniatowski, jenž 
hrál spíše roli vládců Egypta i Syrie, v nichž rozkazovali pro konsulové římští. 
Ruský vyslanec ve Varšavě Stackelberg byl za něho nejvyšší mocí v Polsku 
a vedle něho se Poniatowski jevil pouhým ruským vasalem. Myšlenka připojiti 
všechny polské oblasti přímo k říši Ruské sílila. Jestliže Petr 1. hodlal opano
vati postupně celý polsko-litevský stát, od doby Kateřiny II. se ruský dvůr 
přiklonil k plánu rozdělení mezi tři sousední velmoci, který se zrodil v hlavním 
městě pruském a pro nějž byl záhy získán (přes nechuť Marie Terezie) také 
Josef II., orientovaný tehdy ve své politice spíše na evropský západ a jih, 
nežli na východ. 

67) R. 1722 (po odhlasování na t. zv. němém sněmu z r. 1717 s.tálého vojenského r?~počtu 
činícího 7 mil. zlotých) byl celkový příjem státní pokladny 8.4 mrl. zl., peníz, který prl dobré 
vůli vládnoucí šlechty bylo by možno mnohokrát zvětšiti. Bývaly však doby (na př. r. 1719), 
kdy státní pokladna měla sotva 500.000 zl. příjmu, pen~z, který nel?řekračo;ral p:ůrr:ě;-ný příjem 
polského magnáta. Z?, těch ?kolností o~šem nebylo rr;kte.rak mozno, udrZ?Vatl v:etsi a:~ad~. 
Pokud v Polsku bylo pké VOJsko, bylo Zjevem zastaralym Jak co do vyzbrOJe, tak 1 vycvlCe~ml. 
Obecná hotovost neměla už žádné vojenské ceny. Poslední zřetelné služby prokázala v bltvě 
8 kozáky u Berestečka (r. 0000). V severské válce poč. 18. stol. nevystoupila. vůbec. 
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3. POKUSY O REFORMY A PÁD. 

Ačkoliv polská společnost byla nejméně již od sklonku 17. stol. v hlubokém 
úpadku a polská šlechta neměla ani morální ani materiální síly, aby se po
zvedla a napravila polské zřízení, které bylo nezdravé, jedinečné toho druhu 
v Evropě a zaviňovalo rostoucí úpadek polsko-litevského státu, přece jen 
průběhem 18. stol. se začínaly objevovati hlasy, že základní podmínkou, aby 
se Polsko vyhnulo novým neštěstím v mezinárodní politice a novým "poto
pám" jest důkladná reforma politického, sociálního a náboženského života, 
náprava vnitřních zlořádů, zrušení volitelnosti krále i zásady "liberum veto", 
omezení přílišného vlivu šlechty, jejích jednostranných práv i privilegií, od
stranění středověké stavovské organisace, která se nehodila už v novodobém 
vývoji polské společnosti. Myšlenky toho druhu se ovšem z počátku neozývaly 
ve šlechtické polské třídě, nýbrž na královském dvoře Jana Sobieského a sas
kých Augustů. Zejména oba členové cizí dynastie saské viděli jedinou záchranu 
v zavedení absolutismu podle francouzského vzoru, v odstranění dědičnosti 
trůnu, ve volbě nástupců ještě za života králova, t. j. vivente rege, ve zrušeni 
zásady "liberum veto"., i ve zvýšené moci senátu na úkor málo vzdělaných 
členů poslanecké sněmovny. - Avšak reformní plány, jimiž se zabýval už 
mnohokráte královský dvůr, narážely zpravidla hned v prvých chvílích na 
vášnivý odpor polské šlechty, tušící v každém králově reformním návrhu 
pokus o zavedení "francouzského" absolutismu; vyvolávaly skutečnou reakci; 
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dusily v zárodcích jakoukoliv peCl o nápravu a spíše vedly k nešťastným 
a stát značně vysilujícím vnitřním bojům. 

Pouze jedinci, převahou lidé vzdělaní za hranicemi a zvláště odchovaní 
francouzskými encyklopedisty počínali (teprve okolo poloviny 18. stoL) uva
žovati o prostředcích záchrany v několika literárních projevech; snažili se 
působiti v duchu západních (francouzských) myslitelů (zvláště Rousseaua) 
na věřejné mínění a hleděli je přesvědčovati o potřebě reforem, ukazujíce 
k nim cesty. - Jedním z prvních mluvčích tohoto směru, odvažujícího se, 
z počátku arciť nesměle, kritisovati "zlatou volnost" a přesvědčovati, že 
anarchie, v níž národ žije, povede jej k záhubě, byl Stanislav Poniatowski, 
otec posledního krále polského. V brožuře "List ziemianina do pevnego przy
jaciela" doporučoval Poniatowski zvětšení polského vojska i mnoho finančních 
a hospodářských reforem a vystupoval na obranu polského měšťana a chlopa; 
proti zásadě "liberum veto" se však vystoupiti neodvážil a přimlouval se 
pouze za její omezenÍ. Smělejší byl piarista Stanislav Konarski (1700-1773), 
odchovaný ve Francii, průkopník novodobé polské literatury, významný re
formátor školstvÍ, zakladatel prvého novodobého polského gymnasia ve 
Varšavě (zal. r. 1740), autor četných politických brožur a zejména významného 
díla ,,0 skutecznym rad sposobie", vydaného ve čtyřech svazcích v 1. 1760-63, 
které se stalo nejdůležitější prací v soudobé polsképolitick131iteratTlřKRo
narski v něm dokazoval, že Polsko "anarchií se udržet nemůže"; obracel se 
proti zásadě "liberum veto" a jeho neblahým důsledkům v životě národním 
i státním a snažil se přispěti k reformě sněmu, který byl už na posměch celé 
Evropy. 

Ale podobné myšlenky nenalézaly ve společnosti, příliš navyklé na dosa
vadní životní formy, většího ohlasu a nepronikly do prostředí sobecké šlechty. 
Společnost ta dala jeho dílo veřejně spáliti, aby zmařila jakoukoliv zdravou 
myšlenku a provedení jakýchkoliv reforem. "Stát ten," psal španělský vysla
nec z Varšavy, "spěje k zřejmému zániku. Rozumnější lidé sice dobře vidí 
zlořády, předvídají zkázu, ale domnívají se, že k ní nedojde za jejich života 
a o budoucnost se nestarají." A podobné myšlenky se ozývaly také z úst 
a prací jiných současných pozorovatelů.6S ) Vnitřní zápasy při volbách polských 

68) Tak na př. vlivný francouzský politik René ď Argenson věštil Polsku okolo r. 1740 nejhorší 
konec ve svých "Considérations sur le gouvernement de la France". D'A. neviděl v Polsku ani 
moci královské, ani svobody lidu. "Král, praví, tu stojí v čele armády králíků, kteří mají větší 
moc nad poddanými, nežli král nad podřízenými". Statečnost Poláků, která by mohla prospěti 
před sto lety, je bez užitku, poněvadž jiné národy se naučily novodobému způsobu válčení 
a Poláci mimo to nemají dosti prostředků a vedení. Privilegia šlechty stoj í v cestě všem reformám. 
Šlechta nemá zájmu na dobru a prospěchu veřejném. Jednomyslnost při sněmovním hlasování 
je sice jistým prostředkem k zachování šlechtických svobod a k tomu, aby králové byli donuceni 
zachovávat pacta conventa, ale je zároveň velkou překážkou ke každému dobrému kroku; 
často se stává, že jeden protestující šílenec převažuje nakonec hlasy 40.000 rozumných. Proto 
je Polsko bez ochrany a bez bezpečí. Je otevřené se všech stran a může si je vzíti každý, kdo 
dříve přijde a dříve je obsadí." - Filosof, historik a národohospodář David Hume praví o Polsku 
r. 1755 v "Discours politiques": "Polsko jeví se zemí nejzaostalejší ve válečném umění, v řemesle, 
vědě, umění; v zemi vládne úplatnost. Zdá se, že šlechta zachovala jedině proto volitelnost trůnu, 
aby jej zpravidla prodávala tomu, kdo dá nejvíce; je to jediný druh obchodu, který ten národ 
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panovníků, nešťastné války a vnitřní rozbití učinily Polsko pověstným v Evro
pě 18. stol. Obrovský počet západoevropských novin, velká korespondence 
diplomatů a agentů rozličných států, popisy cestovatelů a dobrodruhů navště
vujících evropský východ, označovaly Polsko v západní Evropě, vyzvedajíce 

zná." - Tvůrce vědy politického hospodářství Adam Smith r. 1776 v knize "Bohatství národů" 
(De la richesses des nations) pokládá Polsko za nejvíce zaostalé v ohledu hospodářském; je to 
kraj stále tak chudý, jak byl před objevením Ameriky. - Francouzský resident ve Varšavě 
De Castéra r. 1748 v "Obrazu Polska", vypracovaném pro potřeby francouzské vlády, pokládá 
za příčiny pozvolného úpadku Polska: oslabení královské moci, ztráty, území, vnitřni ubohost, 
úpadek vojenství, vnitřní chaos, udržovaný velmoži a zahraničními mocnostmi, slepý konserva
tismus, trvaj ící na zachování tradičních zřízení, násilné přerušování sněmů, špatnézákonodárstvL 
Jinak Poláci byli by národem schopným k obrození, kdyby se jen zmohli na reformu vládních 
forem. Většina jejich vad nepramení z jejich povahy, nýbrž spíše z formy jejich politického 
zřízení. - Francouzský kněz, působící v okolí St. Leszczyriského v Nancy, GabrielOoyer, autor 
"Histoire de Jean Sobieski", r. 1762 upozorňuje na tyto zlořády v politickém životě polském: 
odsunutí lidu od politického života a všemocné liberum veto; toto označuje "za podivný příklad 
převratu lidského ducha". Vsi polské podle C. byly by více zalidněné, kdyby byly vzdělávané 
svobodným lidem. V Polsku však jsou poddaní v úplné nevoli, zatím co na pI-. v Asii jsou ne
volníky jen koupení otroci. Šlechta může konati vše, co chce; tělo národa je však v porobě. 
Polsko je zemí kontrastů: královská hodnost se jménem republiky, feudální práva s anarchií, 
římská republika s gotickým barbarstvím, bohatství a nouze. Příroda vybavila Polsko vším, 
čeho třeba k obohacení, ale Evropa nezná ubožšího lidu. Země i voda volá po vybudování vel
kého obchodu, ale obchod ten se netvoří. Stát polský je větší nežli Francie, ale čítá sotva 6 milionů 
lidí a úhorem leží čtvrtina výborné země. Táhne se 200 mil na šíř a 400 mil na délku, potřebuje 
četná vojska na obranu rozlehlých hranic, ale může postaviti a vydržovati sotva 40.000 mužů. 
Státní pokladnice je ve velké bídě; nemůže se rovnati ani obratovému penízi nejednoho holand
ského kupce. - Kašpar de Réal ve své encyklopedii "La science du gourvernement" z r. 1762 
praví, že "Poláci raději vše čini, aby znemožnili vzrůst královské moci, nežli aby zabezpečili 
spokojený život v domu a vlasti autoritu navenek". Organismus Polska, praví je silný a životný, 
ale neumí využíti vlastní síly. Příčinou úpadku je, 1. nedostatek vnitřního pořádku: vše závisí 
na svévoli velmožů; vláda se provádí tak, jakoby stále ještě trvaly doby Sarmatů; není obrany 
hranic, není stálých vyslanců v cizích státech; 2. třenice z důvodů náboženských, 3. nedostatek 
peněz a vojska způsobuje, že Polsko často bývá hříčkou svých sousedů a že nakonec podlehne 
výboji; den ten není snad vzdálený, dostaví se, až se sousední státy dorozumí v otázce rozdělení; 
4. škodlivým je "liberum veto" a konfederace. Poláci se chlubí, že nejsou závislí na moci svých 
králů, ale tím upadají v nesvobodu každého ze svého středu, kdo se odváží postaviti se na odpor 
užitečným věcem. To je v rozporu se základní zásadou všeliké společnosti, v niž většina rozho
duje o obecném právu. Římané měli prostředky proti vetu tribunů, na př. diktaturu; ale v Polsku 
jediným lékem je konfederace, lék to hl'oznější nežli choroby. "Právo veta poslaneckého" povalí 
jednoho dne Řečpospolitu, jestliže tato ho včas neodstraní; ale Řeč pospolita se nepřipravuje 
k tomu, nebot' šlechta polská je příliš zamilována do svých privilegií, daleko víc nebezpečnějších 
nežli čestných. Věčná neshoda ničí nejužitečnější návrhy na záchranu Polska. - Bernardin 
de Saint Pierre v díle "Observations SUl' la Pologne", napsaném okolo r. 1760, praví, že v Polsku 
jsou vlastně dva národy: šlechta a chlopi, k nimž třeba dodati ještě třetí: židy, které třeba odha
dovat na třetinu obyvatelstva. Bída chlopů převyšuje vše, co dosud o tom pověděno. Pokud 
jde o polskou šlechtu, tu podle B. S. P. "není nikde šlechty tak domýšlivé a zároveň horších 
občanů". "V Polsku jest tolik protichůdných zájmů, kolik je velkých rodů a kolik je v Evropě 
států, které mají peníz na úplaty." Jestliže Polsko stále ještě žije, to třeba přičísti jen neshodě 
závistivých sousedů, ale Prusko a Rusko se nepochybně brzy dohodnou o rozdělení polských 
zemí. - Voltaire r. 1767 v "Essai historique et critique SUl' les dissensions des églises de Pologne" 
praví, že polský sněm může změniti váe, na čem se předchozí sněm usnesl. Podle V. odpuzuje 
v Polsku nevolnictví chlopů, přemíra židů, nedostatek poslušnosti a omezování ve. víře. Jestliže 
v 16. stol. vládla v Polsku svoboda s\'ědomí ar. 1573 se varšavská konfederace stala "fun
damentálním právem", dějí se v 18. stol. disidentům křivdy, které dávají Rusku a Prusku 
záminku k zákrokům. Sama disidentská šlechta posílá k sousedním státům žádosti o ochranu. 
Ruské vojsko vpadlo do Polska jen proto, aby tam chránilo disidenty, kdyby někdy chtěl 
je zničiti. - Pozoruhodný hlas o Polsku pronesl r. 1771 francouzský spisovatel a redaktor časopisu 
"Ephémerides du citoyen" B a ude a u, jenž, vrátiv se z Polska po dvouletém pobytu v I. 1768 
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převahou jen stinné stránky, jako zemi rostoucí anarchie, úplného chaosu 
i zmatku a řadu let před prvním rozdělením (r. 1772) prorokovaly jeho blížící 
se pád. Zejména od vstoupení Stanislava Augusta na polský trůn (r. 1763) 
se pozorovatelé evropské politiky stále více utvrzovali v přesvědčení o blízké 
krisi polsko-litevského státu. Intervence Ruska a Pruska v otázce disidentské 
byla předpovědí toho. 

Zůstávajíce takto při zastaralých a nemožných názorech, utráceli Poláci 
sami poslední zbytky polské samostatnosti. S anarchií bylo zápasiti nejen 
Augustovi II. a III., ale také poslednímu králi-krajanovi, Stanislavu Augus
tovi Poniatowskému (1763-1795), ačkoliv se za jeho vlády v polské společ
nosti povznesla jak kulturní úroveň, tak i rozhled po evropské politické 
situaci. - Počátek své vlády měl sice Poniatowski poněkud usnadněn přiči
něním strany Czartoryských, které se podařilo na konvokačním sněmu r. 1764 
provésti za pomoci ruské některé reformy a oslabiti parlamentární anarchii,69) 
takže se potom mohl věnovati péči o hospodářské povznesení kraje a zlep
šeni mince/O) ale ve svém úsilí nacházel oporu jen v malém táboře Czarto
ryských. Ti se od něho nakonec rovněž odchýlili, takže se vláda Poniatowského 
stávala neustálým kolísáním ve volbě prostředků v politice vnitřní i zahra-

až 1769), napsal řadu člá.nkŮ za,býva,jících s.~ genesí polské krise ("I.ettr€ls~~urJ'<it!l&3c(;:tcll€ll~de 
la, Pologne et snr l'origíne de ses malhenrs", Paříž 1771). B. spatřuje příčinu neštěstí Polska vanar
chii, která zničila nejprve královskou moc v 18. stol. a vedla ke zničení samého státu. Anarchii 
tuto způsobila šlechtická politika, která pomoCÍ t. zv. "pacta conventa" a zásady "liberum veto" 
oslabila Polsko na venek; B. nechápal, jak Poláci nemohli viděti, že oslabení mocí krále prospívalo 
ruské politice, že marnili každou př'íležitost k obrození vlasti své a že neopomenuli žádné příle
žitosti, aby se navzájem sami zničili a vydali svým nepřátelům na pospas. Za jedině zdravé 
období dějin polských pokládá B. "období polské demokracie v 1. 1454-1536", kdy sněmy 
udržovaly ještě soulad s královskou moCÍ; později podle B. začala "demokratická anarchie" 
a od r. 1699 zrůdná "anarchie v každém ohledu". Baudeaua odpuzovalo polské politické zřízení 
i osud selských vrstev. Polsko je v jeho očích státem bez vojska, bez tvrzí, škol, přístavů, cest,; 
není tam ani měst a většího veřejného majetku. Stát je bez rolnictví, jež by zasluhovalo takový 
název . .Tsou tam jen úhory na obrovských prostorách země, nejúrodnější v Evropě, z níž pouze 
jedna desetina je obdělávána několika miliony nevolníků, nejnešťastnějších na světě, živících 
200.000 až 300.000 malých domýšlivých despotú. Stát nemá ani umění, obchodu, průmyslu. 
".Tak chcete," praví B., "aby takový stát se nestal obětí svých nepřátel, kteří právě dosahují 
období svého rozkvětu?" Posléze B. kritisoval přílišný vliv kněží a židů; tito se pokládají po 
B. vlastně za Němce, mluví všichni německy a udržují styky především s německými obchod
níky. 

69) Konvokační sněm r. 1764 stanovil především sněmovní jednací řád, jehož v Polsku až 
do té doby nebylo. Učinil jistá opatření proti násilnému ukončování sněmů již pH volbě sně
movního předsedy (maršálka). Ten měl býti zvolen hned prvý den sněmovních porad. Po třech 
dnech měla býti spojena poslanecká sněmovna se senátem, při čemž se mělo jednati většinou 
hlasů, a to nejprve o návrzích předložených panovníkem v předsněmovních uníversálech, potom 
měla přednášeti své žádosti jednotlivá vévodství a na konec měly přijít teprve soukromé zále
žitosti. Rušily se také přísahy poslanců na sněmíkové instrukce. - Obnovovala se činnost "Hos
podářských rad" ve Varšavě a Grodně, které měly pečovati o zvýšení státních důchodů a za
brániti jejich dosavadnímu rozkrádánÍ. Byla zřízena zvláštní vojenská komise v koruně i na 
Litvě, která měla převzíti soudní moc obou hejtmanů. Soudní tribunál v koruně byl rozdělen 
na velkopolský a malopolský. - Na konvokačním sněmu se objevily pokusy zrušiti také "liberum 
veto", ale k tomu pro odpor polské šlechty nedošlo. 

70) Polská mince byla od saské doby v jakosti neobyčejně zhoršené, takže se často užívalo 
více cizích mincí nežli domácích . .Ten židé se mohli vyznati v 30 druzích stříbrné a 24 druzích 
zlaté mince cizího původu, které kolovaly na území polském. 
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mcm. Sněm z r. 1766 zmařil opět myšlenky reforem, když ustanovil, že 
v otázkách vojenských, finančních a zahraničně politických zásada jedno
myslnosti musí býti uplatňována; tím byla zásada "liberum veto" znovu 
upevněna a myšlenka hlasování většinového padla. Marně se Poniatowski 
pokoušel získati poslance anonymním letákem pod názvem "Uwagi dobrego 
obywatela nad memorjalem rossyjskim i pruskim",v němž ukazoval, jak 
ze zásady jednomyslnosti těží sousedé (Prusko a Rusko), že třeba ji zrušiti, 
postarati se o dobrou vládu a seskupiti se okolo trůnu, aby mohl vzdorovati 
vlivům sousedních dvoru. Na výzvu k národnímu sebevědomí se ozval vo
lyňský poslanec Wielhorski chvalozpěvem na "nierzlj,d, którym Polska stoi", 
vytýkaje, že slabé Polsko jest činitelem evropské rovnováhy, že sousedé ne
mohou připustiti ani zesílení, ani zmenšení jeho území a že se Polsku netřeba 
od sousedů ničeho obávati. Posílení královské moci spíše prý mu může uškoditi. 
Netřeba si ani přáti zvýšení vojska, poněvadž by to mělo za následek ochuzeni 
obyvatelstva. Na konec Wielhorski označil jednomyslnost při sněmovním 
usnášení za "strážce republikánského zřízení". 

Na obranu "liberum veto" utvořila se potom r. 1767 ochranou moskev
ských vojsk, přicházejících na polskou půdu s heslem záštity svobody, t. zv. 
radomská konfederace šlechtická v čele s litevským velmožem Karlem Radzi
willem, u šlechty velmi populárním a poddajným pomocníkem v rukou ruského 
vyslance Rěpnina. Z ní byla Kateřině II. adresována prosba o ochranu dosa
vadní formy vlády a šlechtických i náboženských svobod. A na sněmu r. 1767 
byly stanoveny státní záležitosti, k nimž bylo potřebí jednomyslného hlasování: 
zvýšení nebo změna daní, rozmnožení vojska, smlouvy se sousedními státy, 
vypovědění války, uzavírání míru, indigenáty, nobilitace, cena mince, vyme
zení správních a sousedních úřadů, sněmovní a sněmíkový jednaCÍ řád a po
volání obecné hotovosti. Pouze v jednom směru byl do dosavadních šlechtic
kých práv učiněn průlom: v otázce šlechtické moci nad poddanými. Slechtě 
se napříště zakazovalo vykonávati trest smrti nad poddaným; pravomoc ta 
měla býti přikázána zemským nebo městským soudům. Jistou úlevu v poli
tických poměrech mohlo přinésti, když sněm r. 1767 vlivem ruského, 
pruského a anglického vyslance přiřkl polským disidentům (protestantům, 
kalvínům71 ) a pravoslavným) rovná práva s katolíky, vyhlásil úplnou svobodu 
každého vyznání, uznal možnost smíšených manželství a zrušil omezení 
disidentů na poli veřejných práv (v otázce státních úřadů a poslaneckých 
hodností). 

Usnesení to mohlo zjednati konečné uklidněni v otázkách víry. Avšak vůle 
plniti sněmovní konstituci nebylo a proto zrovnoprávnění disidentů a katolíků 
dlouho netrvalo. Vlivem t. zv. barské konfederace, v níž se krátce na to shro
máždila v městě Baru na Podolí pod vedením Kazimíra Pulaského katolická, 
vesměs střední a drobná šlechta, politicky málo vzdělaná, se zbraní v ruce, 
aby protestovala proti náboženskému zrovnoprávnění, proti politice nového 

71) V této chvíli bylo ve Velkopolsku již jen 55 evangelických sborů (48 luterských a 7 kal
vínských), v Malopolsku 1 sbor luterský a 8 kalvínských, na Litvě 5 luterských a 30 kalvínských. 
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krále i proti ruskému vlivu v Polsku, vnášel se do polského života nový neklid 
a mařily se jakékoliv pokusy o reformy vnitřního zřízení státu, pro něž barští 
konfederáti neměli žádného pochopení; zabývajíce se plánem detronisace 
Stanislava Augusta Poniatowského, vykřičeného za ruského zaprodance a ne
přítele kraje, neměli smyslu pro vnitřní ozdravění a skutečné národní zájmy, 
jak vysvítá už z toho, že se spojovali s dvorem saským a tureckým a pomýšleli 
přivésti člena německé saské dynastie opět na polský trůn. 

Poniatowskému, jenž ztrácel v katolické většině úplně důvěru i úctu 
a neměl vlastních sil na potlačení ozbrojeného povstání, nezbylo než obrátiti 
se o pomoc ke Kateřině II. a za její vojenské pomoci vytlačiti barské konfede
ráty z Podolí i Ukrajiny. R. 1767 ruský generál Kretečnikov obsadil Lvov 
a od r. 1769 byla ve Lvově stálá ruská posádka. Rusko mohlo se tehdy dívati 
na běloruské a ukrajinské země již jako na svou oblast. - Sotvaže však byl 
zničen odboj na východě, vyrůstaly r. 1768 nové šlechtické vojenské spolky 
čili konfederace v západním Polsku, takže bylo třeba plná čtyři léta vál
čiti v rozličných krajích Polska a nejúporněji na severním haličském Pod
karpatí. 
Přímým následkem čtyřleté války barských konfederátů bylo prvé děleni 

polsko-litevského státu. Vlastní příčiny toho sahaly ovšem do dob starších; 
ale teprve nepokoje v době bojů s barskými konfederátypřispělyk tOill1l, 

aby se vymstily hříchy několika pokolení. Hlavním činitelem při dělení byl 
pruský král Fridrich, jenž pojal svůj plán o tom ještě ve svém mládi, připra
voval jej po řadu let, a nyní pokládal právě tuto dobu za vhodnou, aby spojil 
Braniborsko s východními Prusy. Dával podnět k němu; od počátku r. 1769 
vedl o tom jednání s Ruskem a ukazoval mu na potřebu, chtěje vytlačiti 
ruský vliv ze střední Evropy, aby i Rakousko bylo účastníkem dělení. Petro
hradská vláda, která prvotně hodlala obsaditi Polsko celé, měla přistoupiti 
podle Fridricha k tomu, aby se dělila s oběma sousedy. Na dvoře vídeňském 
narazil pruský plán z počátku na rozpačitost. Rakouská politika nebyla tehdy 
obrácena na východ, nýbrž na západ a jih, do Němec, Italie, na Balkán. Ale 
posléze domluvy Fridrichovy přece působily a Marie Terezie i Josef II. v obavě 
před vzrůstem ruských vlivů ve střední Evropě dali souhlas k účasti při dělení 
společné kořisti; projevili nároky na Halič pod záminkou tradičních nároků 
uherské koruny na Červenou Rus a Podolí, a na kraje osvětimské a zátorské 
s heslem českých práv na ně. 

Dříve nežli došlo k nějakému ujednání mezi všemi třemi velmocemi, zahájila 
pruská a rakouská vojska válku s polskými konfederáty v západním a jižním 
Polsku a obsazovala některé oblasti. Habsbursko-uherské oddíly zabraly tři
náct spišských měst, zastavených r. 1412 Zikmundem Lucemburským polskému 
králi Vladislavovi Jagellovi, pod záminkou jejich ochrany před vpády bar
ských konfederátů, kteří se uchýlili k hranicím slezským a do Spišska (Prešova), 
a připojily je k uherskému státu. Tím se splnilo přání uherských .stavů, kteří 
se na sněmích uherských po celé 16. a 18. století (zejm. v 1. 1552-1765) marně 
domáhali toho, aby se spišská města opět vrátila k uherské zemi. 
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V téže době pruská vojska~ okupovala (1'. 1769) královské Prusy a část 
Velkopolska. 

Dne 6. února r. 1772 posléze byla v Petrohradě uzavřena smlouva mezi 
Pruskem a Ruskem a o několik týdnů později k nf přistoupil také dvůr ra
kouský. Všichni tři sousedé Polska podepsali potom v srpnu toho roku novou 
dohodu, v níž za lhostejného postoje Evropy ospravedlňovali dělení polsko
litevského státu s heslem ochrany svých vlastních zemí proti polským 
zlořádům i anarchii a zdůrazňovali svá "starodávná práva" na zabírané území. 
Krátce nato obsadilo Prusko severní část Velkopolska, Varmii a královské 
Prusy (bez Gdanska a Toruně), Rusko Livonsko a Bílou Rus, Rakousko Halič 
(bez Krakova). Rusku se dostalo největšího území, Prusku a Habsburkům 
provincií nejbohatších.72) Rusko jen velmi nerado souhlasilo ustoupiti ze 
Lvova a východní Haliče a učinilo to jen vlivem tlaku rakouského oku
pačního oddílu, vyslaného tam na jaře r. 1772. 
Okupačním oddílům pruským, rakouským a ruským se z Poláků celkem 

nikdo nestavěl na odpor. Tři zbývající střediska barských konfederátů v okolí 
Krakova (Cz({stochowa, Lanckorona a Tyniec), vyčerpaná čtyřletou válkou 
konfederátů, se bránila jen krátce. Vojska polského téměř nebylo, veřejnost 

72) Prusko získalo asi 660 čtverečIÚchmil s 580.000 obyvateli, Rusko 1693 čtvero mil s 1,300.000 
obyv., Rakousko 1509 čtvero mil s 2,650.000 obyv. - Mělo-li Polsko před dělením 730.000 km2, 

a asi 1l,400.000 obyvatel, ztratilo rozdělením 3.862 čtvero mil a okolo 4Yz mil. obyvatel. 
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polská byla jakoby zakřiknuta, neočekávajíc tak rychlého spádu událostí, 
a nestavěla se v cestu násilnému dělení. Když okupační mocnosti požádaly, 
aby polský sněm oficiálně schválil provedené roztrženi polského státu, a aby 
pro zbylou část stanovil nové zákony, polská šlechta vyhověla tomu přání 
celkem bez odporu, nejprve skrze zvláštní delegaci 18. května 177.3 a potom 
ústy celého sněmu 30. září toho roku. Poslance PoniÍlského, jenž přispěl k sně
movní ratifikaci rozdělení a měl při tom hlavní roli, sněm odměnil pensemi 
a tituly za zásluhy získané o vlast a zároveň udělil polské indigenáty dvěma 
významným ruským osobnostem: hr. Romancevovi a Potěmkinovi, velitelům 
ruských okupačních vojsk. 

Také veřejné mínění západní Evropy se zachovalo k prvnímu dělení polsko
litevského státu lhostejně. Ozval se jen Rousseau,73) jenž udržoval úzké 

73) Při té příležitosti J. J. Rousseau ve svých "Úvahách o vládě polské a zamýšlené její re
formě" hájil spíše polské zřízeni proti všem útokům činěným na ně na západě od Bodina až po 
Voltaira v 17.-18. stol. Upozorňoval na velké síly v národě polském a vychvaloval polské 
politické normy ve chvíli, kdy se dávno již vyžily a kdy národu v jeho zápase s odpůrci mohly 
býti jen překážkou. To, co bylo ovocem středověké stavovské organisace, povznesl R. na roveň 
novodobé republikánské demokracie. Zároveň poslal Polákům výzvu, která vskutku vedla 
nejednou Poláky v pozdějším vývoji: "Jestliže nemůžete zameziti, aby vás vaši nepřátelé polkli, 
učiňte aspoň, aby vás nemohli stráviti." - Voltaire naopak zprávu o rozdělení Polska r. 1772 
přijal s pocitem ulehčeni:"Hle, tam na severu se dělí provincie ave dvou~dnechserozpraštijí 
konfederace". A v listu, adresovaném pruskému králi Fridrichovi, pravil: "Říká se, že jsi vy
myslil rozdělení Polska, a já v to věřím, nebot' je v tom projev geniality". - Rozdělení Polska 
ospravedlňoval také T. V. Raynal v "Histoire philosophique et politique" (Ženeva r. 1781), 
odsuzuje při tom polskou šlechtickou společnost: "Konstituce, která se chlubí názvem republi
kánským, je vlastně ligou malých despotů proti lidu." Polsko, které udržuje uvnitř lid v nevol
nictvf, si podle R. zasluhuje, aby bylo předmětem útoku zvenčí. Rozdělení státu je jen výraz 
trestající spravedlnosti. - Francouzský politický filosof Gabriel de Bonnot de Mably ve spise 
"Gouvernement et les loix de la Pologne" (Londýn 1781) spatřuje v polských poměrech "nej
ostudnější anarchň". Pramenem škodlivých polských zřízení je podle M. nedovednost rozřešiti 
rozpory mezi pravomoci královou a tendencí národa ke svobodě. Národ jinak bojovný a milující 
své svobody se utíká k nezdravým zřízením: ke konfederaci, k "liberum veto", k volitelnosti 
trůnu a doživotí ministrů. M. odsuzuje ozbrojení konfederace i "liberum veto", které mohou 
učiniti z každého šlechtice despotu, znásilňujícího vůli celého národa. Poláci sice "liberum veto" 
odsuzují, ale jsou k němu připoutáni. Konfederace a "liberum veto" zničily však výkonnou 
moc v Polsku. "Každý Polák byl buď znásilňován nebo násilníkem, podle toho, byl-li slabý 
či silnf'''. Král není v Polsku k užitku. Volba jeho přináší jen vnitřní zmatky a po smrti jeho 
národ přechází do otřesů a anarchie. Každé vévodství navyklo si řešiti věci, o nichž má rozho
dovati celek národa, příliš samostatně. Instrukce, které sněmíky jednotlivých vévodství kladou 
do rukou svých poslanců a jichž se mají držeti při sněmovním jednání, činí jejich funkce neuži
tečnými a zbytečnými. Není tu žádné vrstvy, o niž by se mohla opříti budoucnost národa i státu. 
Velmoži jsou lhostejní ke státu a oddáni jen svým soukromým vášním. Drobná šlechta pokládá 
za vlastní úkol těžiti z měšt'anů, sedláků a židů. Stavu městského není a proto není řemesla, 
umění ani průmyslu. Všechno by chybělo Polsku, kdyby židé, kteří tam ovládli hospodářský 
život, svou lichvou a prozíravostí nedodávali zemi potřebných věcí. Velké služby by byly 
Polsku prokázány, kdyby měšt'ané byli připuštěni k moci a stali se členy státu, jehož jsou pouze 
nešt'astnými poddanými, kdyby velmožům byla odňata soudní pravomoc, kterou utiskují oby
vatelstvo na svých majetcích, kdyby byly vytvořeny soudní tribunály, před nimiž by se i chlapi 
mohli domáhati lidských práv. Pouze takovými reformami bylo by možno obroditi města i vsi. 
Nedostatek sil k obraně země připisuje M. tomu, že selský živel je odsunut od národního života. 
"Polsko je trestáno za to, že si neváží práv přírody, že nejedná s chlopem lidsky, že netěží z jeho 
sil, a hledí na ně vlastně jako na nepřítele." Sedláci potom nemají zájmu na úspěších či porážkách 
vlasti; kdyby nebyli otupeni temnotou a břemenem poroby, byli by zjevně nepřáteli státu a Pol
sko by trpce poznalo války vedené nevolníky, jež zoufalství činí strašnými. Varuje před zacho-
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a přátelské styky s polskými politiky, usilujícími v době Stanislava Augusta 
o reformu polského vnitřního zřízení; jiné současné hlasy v západní Evropě 
vyzlúvaly spíše proti Polákům. 

Je nepochybné, že prvé dělení Polska bylo velkou politickou a národní ka
tastrofou.Bralo-li Rusko celkem jen ruské oblasti, Prusko a Rakousko se 
zmocnily zemí většinou polských. Ani jednomu ze sousedů nemohlo Polsko 
vzdorovati. Bylo-li příliš slabé proti devítinásobnému Rusku, nemohlo se 
postaviti na odpor ani Prusku, územně sice daleko menšímu, ale hustěji 
zalidněnému a finančně i vojensky Polsko mnohokráte předstihujicimu.74) 
Jsouc po Rusku větší nežli jiné státy evropské, bylo obklíčeno mocnostmi, 
z nichž každá měla daleko větší vojenské a finanční síly, každá sama je mohla 
přemoci a každá měla zájem na udržení vnitřní polské slabosti, aby z ní mohla 
těžiti. Tím spíše muselo podlehnouti, když se všechny tři dohodly a o překot 
zasahovaly do polských záležitostí vnitropolitických, tu pod záminkou ochrany 
náboženské snášenlivosti i pod heslem obrany spoluvěřících (protestantů 
a pravoslavných), tu přímo na zavolání polských politických nespokojenců. 
Podlehlo fysické přesile i dovedné taktice svých odpůrců; neboť nikdo neměl 
a neuměl je bránit a nebylo čím je bránit. - Po staletí nemělo pevné, jednotné 
vlády; zásada volby krále, jednomyslnost v usnášení, právo liberum veto, 
přílišný vliv sněmíků a obecná všemoc šlechtické vrstvy znemožňovaly hladké 
provádění a ničily nejlepší plány a síly. Po staletí nebylo řádné správy i dob
rého zřízení politického; překážkou v normální administraci byla doživotnost 
nejvyšších úřadů, nedostatek podřízení nižších úřadů vyšším, nedostatek před
pisů i řádů sněmovních a sněmovníkových jednání. Při tom Polsko nedovedlo 
dosti vytěžiti z lidských i materiálních zdrojů země. Získávalo celkem malý 
peníz ze svého obyvatelstva v porovnání s okolními státy. Při svém zalidnění 
mohlo míti daleko více důchodů, ač nebylo tak bohaté jako jiné státy. Při 
trošce dobré vůle mohla jeho pokladna dostati daleko větší peníz, než kolik 
odhlasoval sněm r. 1717. Právě pro nedostatek financí nemohla býti ani jeho 
armáda zvlášť velká. - Velkou chybou byla nedůsledná a nepevná zahra
niční politika. Od 2. pol. 16. stol., kdy polskou zahraniční politiku ovládl 
úplně šlechtický živel, polská diplomacie upadla. Polsko neudržovalo u žád
ného evropského dvora stálých residentů (vyslanců) ; nejvýše vysílalo na 
zahraniční dvory mimořádné posly, které buď odvolávalo po vykonání svě
řeného úkolu nebo měnilo rok z roku. Nevytvořilo si tak žádné tradice diplo-

váním "šlechtické republiky" volá M. po reformách, žádá Poláky, aby nevyzývali sousedů k ne
bezpečným zákrokům a zavčas se vzpamatovali. "Polsko," praví, "je tělem pokrytým ranami, 
ale třeba míti naději, že rány ty se brzy zahojí." 

74) Mělo-li Polsko asi 770.000 km2 a okolo 12 mil. obyvatelstva a podle ustanovení 
z r. 1724 asi 24.000 mužů vojska (sotva % % svého obyvatelstva), mělo Prusko v r. 1740 
při rozloze 112.000 km2 a 2.2 mil. obyvatel 80.000 mužů ve zbrani (t.j. víc než 3% obyvatelstva) 
a r. 1772 činila jeho stálá armáda 186.000 mužů. Předstihovalo Polsko i v otázce příjmů státní 
pokladny, když okolo r. 1772 činily jeho státní důchody 23 mil. tolarů (t. j. dvakrát víc než 
skutečné příjmy polské státní pokladny). Rakousko mělo v polovině 18. stol. (r. 1756) při rozloze 
530.000 km2 a počtu stálého vojska 200.000 mužů příjem asi 36.9 mil. tolarů. Rusko mělo okolo 
r. 1764 důchod asi 20 mil. rublů a 350.000 mužů ve zbrani. 
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matických styků. Nikdo nepsal z ciziny stálých relaci do korunní (královské) 
kanceláře; nikdo neřídil kroky posla vyslaného do ciziny; často jak 17. stol. 
(za Vasovců), tak v 18. stol. (za saských Augustů) nebylo ani peněz na jeho 
vyslání. Nemajíc řádné a stálé diplomatické služby, nemělo rozhledu po světě; 
neprohlédlo vzrůst Prus, poevropšťování Ruska za Petra VeL, nevedlo na
konec žádné své zahraniční politiky. Teprve ruské války se Švédy poč. 18. 
stol. i vpády ruské na polskou půdu s jedné a akce Fridricha II. za sedmileté 
války s druhé strany otvíraly Polsku oči. Při tom časté volby polských králů 
se měnily z polské věci na akce zevnější politiky. Po každé docházelo k lici
taci polské koruny mezi jednotlivými za.hraničními uchazeči. Kdo z nich 
dal více peněz a úplat, kdo sliboval více svobod, ten dostával zpravidla korunu 
královskou. Smrtí nebo v předvečer panovníkova úmrtí měnil se poměr Polska 
k sousedství podle té či oné kandidatury. - Velkou slabinou bylo trvání 
náboženské nesnášenlivosti, ačkoliv ve srovnání se západoevropskými poměry 
nebyla to věc tak neobvyklá. Protestantů bylo v 2. pol. 17. a v 18. stol. celkem 
už málo. Hlásilo se k nim jen několik set šlechtických rodin, jež při tom usilo
valy víc o politická práva, i několik tisíc rodin měšťanských. Jinou věcí bylo 
pravoslaví. I když polské zákony nebyly ovládány myšlenkou persekuce proti 
nim, vskutku katolické vrchnosti se dopouštěly pomocí svých kněží častých 
přehmatů, jež měly za následek hlubokou nenávist, stupňovanouještě-ne
návistí třídní i ethnickou utiskované vrstvy ukrajinské či běloruské proti 
vládnoucí vrstvě polské. 

Náprava všech nedostatků, v tom i neblahého "liberum veto" a jedno
myslnost při hlasování o státních věcech na sněmu, byla možná. Ale šlechta 
sobecká a lhostejná k státním věcem, obávající se hmotných nevýhod i absolu
tistického způsobu vlády, neměla nikdy dosti silné a rozumné vůle, aby 
zjednala nápravu, aby se odhodlala k reformám vnitřního zřízeni, k odstranění 
sociálních nesrovnalostí, zásady "liberum veto" a jednomyslnosti při hlasování, 
k posílení pokladny i zvýšení vojska. Že vůle té vskutku nebylo ve chvíli 
prvního dělení Polska, svědčí chování polské šlechty v zabraných oblastech 
k Rakousku a Prusku; nezáleželo jí zřejmě na vlastním státu. Polská šlechta 
mohla míti v 2. pol. 17. stol. zkušenosti z válek vedených na jeho území 
či v jeho sousedství té doby; ale netěžila z nich a ponechávala stát dále 
bez řádné správy, bez financí i bez vojska. Z obavy o svou svobodu nechtěla 
vojska početnějšího i stálého; nedovedla postaviti několik šiků proti početněj
ším cizím řádným vojskům a opakovala bludnou větu, že "sila šlechtických 
prsou je nejlepší obranou vlasti." Šlechta jednala se státem jako s činitelem, 
který má umožniti její růst, ale který od ní nic nepotřebuje. Využívala ho 
a nedávala mu žádné síly. - Bylo třeba více rozumu i vzdělání u jednotlivců 
i u celku, aby došlo k nápravě, aby šlechta porozuměla, jak škodlivou jest 
její touha po "zlaté svobodě", její sobeckost i nedostatek zájmu o blaho 
státní, jak potřebné jsou materielní i duchovní oběti ve prospěch obecného 
dobra, pro nezávislost i celistvost státu. Vědomí, že je třeba se obrodit 
a reformovat se sice posléze tu a tam začalo objevovat, ale bylo už pozdě. 
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V celku Řečpospolita pomalu hynula jako přestárlá tvrz, bráněná neschop
nou i nebdělou posádkou a nemající žádné odolnosti. O bytí a nebytí jejím 
rozhodl nedostatek její vůle k dalšímu trvání. Svět přestal se jí obávat a pře
stal s ní jako se spojencem počítat. - Zatím vnitřní choroba a slabost umož
ňovala sousedům rozpínavou politiku a urychlovala jejich zásahy do vnitro
politických polských věcí. Nešťastné polské hospodářské, státní a morální po
měry budily chtivost u sousedních velmocí, aby těžily z bludů polských pod 
záminkou ochrany disidentů, selského živlu i mezinárodního pokoje, rušeného 
domněle polským "nierzqdem", a aby na druhé straně samy podporovaly 
úplatami i mocenským nátlakem polské vnitřní nedostatky jako svobodnou 
volbu krále, "liberum veto" a šlechtický egoismus. A nakonec sousední vel
moci provedly svou úlohu silami tak velkými, že ani stát nedotčený tou cho
robou a vnitřní válkou jako Polsko nemohl by se postaviti na odpor. 
Nicméně v tom rozsahu, jaký Polsko mělo r. 1772, nebylo by se mohlo 

v nové době udržeti za žádných okolností ani při nejlepší své vůli k záchraně 
i při největším vypětí sil. Neboť v době, kdy Moskva silila, kdy sjednotila 
už všechny východoslovanské oblasti na východ od Polska, nebylo možné, 
aby Polsko drželo několik staroruských Rurikovských dědictví (votčin), celou 
západní Ukrajinu a celou Bílou Rus. Tím spíše, že ukrajinský, běloruský 
i litevský živel, po celá staletí nespokojený s životem v rámci polsko-litevského 
státu a vedoucí dlouhý už vnitropolitický zápas s vládnoucí národností pol
skou, resp. s vládou polské šlechty, hleděl se stůj co stůj spojiti s příbuzným 
ruským zázemím. Z počátku usilovalo to mírným způsobem a v té souvislosti 
právě západoruská šlechta podporovala v 2. pol. 16. stol. moskevskou kandi
daturu na polský trůn v naději, že potom dojde k unii polsko-moskevské; 
později sjednocovací akce byly vedeny se zbraní v ruce. 

Za těchto okolností nemohla trvati v polském státním útvaru navždy ani 
východní Halič, získaná Kazimírem Vel. už v 1. pol. 14. stol., ani litevsko
ruské země, z nichž jedna část (západní Ukrajina s Kyjevem) byla r. 1569 
státním polským nátlakem přivtělena přímo k polskému státnímu tělu, a druhá 
(Bílá Rus) byla lublínskou unii téhož roku, zůstávajíc v rámci Litvy, jen 
volně spjata v dualistické formě s Řečípospolitou. Polsko mělo ty země tím 
méně podržeti, že neznalo v evropském světě žádného spojence, jehož by mohlo 
užíti ke své obraně proti zahraničnímu útoku a bylo v evropském životě 
úplně isolováno. Ve své podobě r. 1772 mohlo se udržeti jen v dobách, kdy 
v sousedství byly vesměs jen slabší říše (rozbité Prusy a nesjednocená mos
kevská Rus). Muselo změniti svou státní podobu, když v sousedství vyrostla 
velmoc ruská a pruská, jež si činily nároky na oblasti polsko-litevského státu, 
pokud v nich žili jejich příbuzní, odůvodňujíce nutnost rozdělení Polska před 
světem odvěkými nároky na území Polskem držené. a poukazy na porušení 
závazků, pokud šlo o poměr Polska k nepolským etnickým živlům. 

* * 
* 



Ku podivu po procitnuti z prvního otřesu se rozvinul po r. 1772 reformní 
ruch ve všech odvětvích polského života, pokud to ovšem sousední velmoci 
dovolily. Sněm, který schválil rozdělení Polska (t. zv. rozbiorowy), přijal 

v prosinci r. 1773 t. zv. kardinální práva, obsažená již v notě velmocí ze září 
téhož roku, zahrnující zásady nového polského vnitřního zřízení, nad nimiž 
hodlala převzíti záruku Kateřina II. Podle těchto kardimilních práv měl býti 
polský trůn obsazován volbou a měl býti přístupný jen domácím osobnostem 
s výjimkou všech synů a vnuků současného krále. Nejdůležitější novotou 
(r. 1774) bylo zřízení zvláštního výkonného orgánu sněmu, t. zv. stálé rady 
(rada nieustajl1;ca), jednotné to vlády, volené každá dvě léta a skládající 
se ze šesti ministrů, dvanácti senátorů a osmnácti poslanců, bez níž král neměl 
nic vykonati. Rada tato se dělila na pět oddělení čili ministerstev (minister
stvo zahraničních věcí, vnitra, války, spravedlnosti a financí), měla míti vý
konnou moc a měla prováděti správu státu pouze v době mezisněmovní.75 ) 
Vlastní moc měla spočívati ve skutečnosti v rukou sněmu a tato okolnost 
při současném zachování zásady jednomyslnosti byla pro nerušený rozvoj 
správy oklestěného státu dosti nebezpečná. Stačilo, jestliže se dal jedinec 
získati pro cizí zájmy, aby činnost státního ústrojí zakolísala. Ukázalo se to 
na př. r. 1788, kdy se sněm usnesl vybudovati stotisícovou armádu, ale pro 
otázku, odkud vzíti finanční prostředky.na její udržováni, uskutečněni věci 
znemožnil. Ve sněmu nechybělo nikdy stoupenců "zlatých svobod" a porady 
byly nekonečně prodlužovány; nedostatek vojska a peněžních prostředků ne
blaze pak pllsobil v posledních letech polské státní samostatnosti. 

Měl-li veřejný život zmenšeného státu probíhati bez větších otřesů, bylo 
potřebí vychovávati nové generace v nových zásadách pokrokových a vlaste
neckých. K tomu přispívaly zejména školy, reformované St. Konarským 
a kladoucí výraz na výchovu charakteru polských občanů. Podnětná byla také 
současná literatura, politické spisy Staszycovy ("Uwagi nad zyciem Jana Za
mojskiego" z r. 1785, "Przestrogi dIa Polski" z r. 1790, "Listy Anonima" 
z r. 1788), Kollqtajovy ("Anonima listów kilka" z r. 1788) a Bohomolcovy 
(zejm. jeho časopis "Monitor" let 1765-1784, volající po státní a společenské 
reorganisaci. Tribunou, z níž se šířily opravné snahy, byly také noviny (z nich 
zejména "Gazeta Warszawska" z let 1774-93 a "Gazeta narodowa i obca" vl. 
1791-2, redigované významnými představiteli nových proudů Niemcewic
zem a M o s t o w s kým) a posléze i první veřejné divadlo ve Varšavě (založené 
r. 1765). - Zejména však přispěla ke kulturnímu povznesení národa t. zv. Ko
misja Edukacji Narodowej, jež byla zřízena po zrušení jesuitského řádu r. 1773 
a po konfiskaci velkého řádového jmění. Na základě sněmovního usnesení 
z r. 1773 se komise (čítající osm osob, volených na šest let) stala nejvyšším 

75) Vlá.da této "rady", trvající až do r. 1789, kdy byla zrušena, není dosud zpracována. "Pa
mi.,tnikí" posledního krále Stan. Aug. Poniatowského, hledící ospravedlniti jednání panovní
kovo a spoluvládu s "radou" před budoucími generacemi, sahají pouze do r. 1780; jiných pramenů 
pro pozná.ní otázky se ~osud téměř neužilo. Někteří badatelé (Korzon, Smolenski) oceňují re
formní činnost "rady", kterou tato rozvinula po r. rozdělení, dosti příznivě, jiní se vyslovují 
se skepsí, jiní (Skalkowskí) vyzvedají tvůrčí roli krále Poniatowského v ní. 
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dozorčím orgánem nad vším veřejným školstvím; byla pověřena jeho reorga
nisací a správou zabavených jesuitských majetků. Výsledkem její činnosti 
byly t. zv. Ustawy komisji narodowej z r. 1783, které jsou cenným pramenem 
pro poznání tehdejších pedagogických a občanských názorů v intelektuální 
vrstvě polské společnosti. Na jejich základě bylo reformováno celé polské 
školství od ústavů nejnižších až po university v duchu světském a národním; 
vliv jejich lze pozorovati v rozvoji polského školství ještě v prvých desítiletích 
19. stol. Latina definitivně přestala býti vyučovacím jazykem ve prospěch 
jazyka polského. Místo dřívějších klasických předmětů byl položen důraz na 
předměty praktické. Staré akademie krakovská a vilenská byly přetvořeny 
na novodobé university a ty potom převzaly dozor nad školami středními 
a nižšími.76 ) 

Takto polský národ po prvém rozdělení (r. 1772) učinil značnou vůli k životu. 
Sjednotil se po bolestném nárazu, zesílil morálně a začal duchovně růsti. 
Zdravější instinkt sebezáchovy i smysl státní se začal vraceti; dály se pří
pravy na obranu zmenšeného státního útvaru. Vyrostly i hospodářské síly 
a státní příjmy dosáhly po reformách provedených v 1. 1778-88 výše 24 mil. 
zlatých, s důchody komise edukační 25.5 mil. zlatých. Také po stránce vojen
ské zmenšené Polsko se zmáhalo očividně a r. 1792 mělo už 69.000 mužů ve 
zbrani; bylo to ovšem stále ještě velmi málo ve srovnání s Pruskem, které 
v ohledu finančním a vojenském bylo 3-4krát silnější a tím méně s Ruskem, 
jež tehdy mělo 400.00Q vojska a při počtu 30 mil. obyvatel mělo přes 40 mil. 
rublů ročního důchodu. 

Avšak průběh t. zv. velkého čili čtyřletého sněmu, zasedajícího za velké 
účasti poslanců i senátorů77 ) v letech 1788-92, jenž měl provésti další re
formy, se nepohyboval už v smířlivém duchu. Spory mezi stranou rusofilskou, 
vedenou králem Poniatowským, a stranou "vlasteneckou", která se neváhala 
spojovati s Pruskem a za pruské pomoci hodlala mařiti přílišný vliv ruský, 
projevující se stále více ve "Stálé radě" i na královském dvoře, mařily jaký
koliv postup sněmovních prací. Pro zvětšení vojska a státních příjmů, na
vrhované rusofilským králem, nebylo dlouho mezi velkou částí poslanců nále
žitého pochopení. Jisté vady ve vnitřním zřízení se připisovaly vesměs závis
losti na dvoře petrohradském a sněmovní jednání se měnilo v útoky na 'ruské 
vlivy v polském politickém životě. Strana, která se zvala vlasteneckou a před
stavitelem národa, nedovolila potlačiti staré zlořády, jakými byly "liberum 
veto", volitelnost krále a nedostatky výkonné moci. Podléhajíc vlivům prus
kého vyslance Bruchholze a jeho nástupce Lucchesiniho, spojovala se s dvorem 
pruským a v prvém měsíci sněmovního zasedání, koncem října r. 1788, se 
rozhodla požádati pruského krále, aby pruská vojska obsadila Krakova při-

76) O reformu krakovské university se zasloužil v 1. 1777-80 zejména Hugo KoH(j.taj 
(1750 -1812), vzdělaný člen Komise národní výchovy, pozdější rektor krakovské university 
v letech 1783-1786). 

77) Sněm čítal 354 poslanců a 155 senátorů. Takového počtu neměl polský sněm nikdy. Roku 
1768 bylo na př. na sněmu 153 senátorů a 236 poslanců. Stalo se to tím, že zastoupení poslanců 
bylo r. 1788 dvojnásobné. 
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bližila se k Varšavě. Padesát poslanců složilo své navštívenky na pruském 
vyslanectví na znamení holdu. 

Protiruská op osice, útočící na Kateřinu II. a jejího vyslance za pomoci 
sněmu i ulice, nabyla posléze na sněmu převahy, v lednu r. 1789 zrušila t. zv. 
Stálou radu, stojící pod ruskou ochranou, vzala na vědomí přípis pruského 
krále, jímž tento uznával nezávislost Polska, a chopila do svých rukou vedení 
státních záležitostí. Přerušujíc styky s Ruskem (jak to navenek potvrzoval. 
i ostentativní odjezd ruského vyslance z Varšavy), odevzdala "vlastenecká" 
strana Polsko v ruce pruského dvora, uznala Fridricha Viléma za protektora 
Polska a 29. března r. 1790 uzavřela s Pruskem obranný spolek, v němž si 
obě strany zaručovaly diplomatickou a vojenskou pomoc v případě útoku se 
strany třetí; myslelo se při tom především na Rusko. 

"Vlastenecká" strana ukázala, že nemá větší politické zkušenosti. Nehledíc 
na to, že Prusko bylo jednou z mocností, které se účastnily prvního děleni 
polsko-li~evského státu, neuvědomovala si zřejmě ani cenu ruského protekto
rátu nad zmenšeným státem polským ani nebezpečí, které na polskou zemi 
strhovala, když náhle hledala ochranu před tlakem Ruska u krále pruského. 
Stavíc se zřejmě proti Rusku, dopustila se základní chyby. Současní nestranni 
pozorovatelé se divili "nepochopitelnému zaslepení" Poláků a haněli polsko
pruskou smlouvu, jejíž praktické důsledky nejlépe vystihovalpruskývyslanec 
ve Varšavě Lucchesini ve zprávě poslané pruskému panovníkovi těmito slovy: 
"Nyní, kdy máme již v ruce ty lidi a kdy budoucnost Polska záleží jedině 
na našich kombinacích, může Vám býti jejich země obranou proti východu 
nebo předmětem jednání při mírových smlouvách; celé umění s naší strany 
bude spočívati v tom, aby ti lidé nic nedomyslili a nemohli předvídat, k jakým 
ústupkům budou donuceni." 

Teprve potom, když byla provedena nová nešťastná úprava mezinárodního 
postavení polského státu, odhodlal se polský sněm, ovládaný "vlasteneckou" 
čili pruskofilskou stranou, k provedení reforem, marně navrhovaných již dříve 
králem. Na prvním místě se pokládalo za nutné zvýšiti počet vojska (30.000, 
schválený na míru r. 1775) na 100.000 mužů. Jeho správu měla převzíti zvláštní 
vojenská komise, skládající se z 18 členů, ze dvou třetin osobností občanských 
a z jedné třetiny vojenských. Mnoho času se tratilo vybíráním velitelů, ale 
hlavní věc, odkud vzíti prostředky na vydržování a vybavení vojska, se vy
řešiti nepodařilo. Když Stanislav August Poniatowski navrhoval získati nové 
příjmy zvýšením daní, většina šlechty sice návrhu toho nezamítala, ale hodlala 
svrhnouti nová daňová břemena na. třídy jiné. Posléze se po delším jednání 
hledaly jiné finanční zdroje (zdvojnásobovala se na př. kvarta, zvyšovalo 
zdanění duchovenstva, stanovil se "dobrovolný, věčný dar" desíti procent 
z příjmů); ale všechny daně vynesly jen polovinu peníze nutného na vydržování 
odhlasovaného vojska. Počet jeho nedosáhl nikdy jmenované výše; r. 1789 
činil v koruně 34.000, na Litvě 11.000 mužů, vesměs nedostatečně oděných 
a vyzbrojených. Nepomohlo ani sahati k monopolu tabáku, zdanění koží a pod. 
Ani vojenská, ani finanční reorganisace se na sněmu nepodařila. Mezi členy 
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vojenské komise nebylo jednoty ani plánu; chyběli také odborníci, kteří by 
mohli řešiti finanční otázku. Mimo to bylo třeba neustále zápasiti s nechuti 
a zaujatostí obyvatelstva k sněmovním usnesením. Bylo třeba sváděti boj 
nejen s odpůrci reforem, ale také s živly radikálních tendencí, kteří se začali 
v Polsku objevovati vlivem francouzské revoluce. 

Větší úspěch mělo, ač nikoliv bez odporu šlechty, jednání o privilegiu, 
jehož se na sněmu dostalo měšťanstvu 18. dubna r. 1791, třídě do té doby 
politicky bezprávné, neuznávané za stav politický a dovolávající se vlivem 
francouzské revoluce politických práv i zastoupení na sněmu. Měšťanům krá
lovských měst (nikoliv vrchnostenských) se dostalo práv, užívaných dosud 
jen šlechtou: osobní svobody, práva získávati zemské statky, autonomie správ
ní a soudní v čele s městskými radami a purkmistry, přístupu ke státnim 
úřadům, k důstojnickým, vyšším církevním hodnostem i možnosti vstupu 
do šlechtické třídy; šlechtici se mohli státi měšťané, kteří nabyli zemských 
statků, kteří platili 200 zl. desátku a ve vojsku získali hodnosti kapitána nebo 
rotmistra. Zároveň se rušila dosavadní moc vévodů a starostů nad městy, 
kterou ještě nedávno potvrdil sněm r. 1768. Ve sněmovních komisích mělo 
napříště zasedati dvacet zástupců volených královskými městy, kteří by měli 
rozhodující hlas v záležitostech městských a poradní v záležitostech ostatních. 
- S druhé strany šlechta mohla získávati právo městské a to bez ztráty 
šlechtictví. 

Tímto způsobem padly posléze odvěké hranice mezi šlechtou a m,ěšťanstvem, 
které dávaly polskému vývoji od 15. až do 18. století zvláštní ráz. I když 
změny z r. 1791 se týkaly jen měst královských, znamenaly přece jen velký 
pokrok. Polské měšťanstvo se začalo po dlouhém úpadku opět vzmáhati, ba 
znovu tvořiti, a to pomocí a přispěním cizího živlu německého, který se tlačil 
na půdu polskou od počátku 18. stol. za vlády Sasů Augusta II. i III. Na 
rozdíl od německé městské kolonisace v 13.-14. stol. se německý živel, usa
zující se v polském prostředí v 18. stol., rychle asimiloval a později (ve stol 19.) 
platně se účastnil v rozvoji polské kultury i v politickém životě. Až do 80 let 
19. stol. se inteligence duševně pracující skládala jednak ze šlechty, jednak 
z popolštělého měšťanstva německého původu. 

Velký pokrok ve vnitřních polských poměrech znamenalo také ustanovení 
velkého sněmu z r. 1790, týkající se církve uniatské na půdě polsko-litevského 
státu. Neboť uniaté (řecko-sjednocení) nebyli, přes dané sliby z konce 16. stol., 
uznáváni za rovnoprávné s katolíky a uniatští biskupové ani metropolita 
nebyli připuštěni do senátu, ač to nařizovala ustanovení brestsko-litevské unie 
z r. 1596. Teprve čtyřletý sněm napravil (1'. 1790) staletou křivdu; obdařil 
uniatské biskupy majetky a jednomyslně je přijal do senátu. Stanovil také, 
aby ve všech ruských diecésích byly zřízeny semináře pro výchovu ruského 
uniatského duchovenstva. - Posléze ve snaze, aby církevní organisace řecko
pravoslavných byla vybavena ze závislosti na církvi petrohradské, činil sněm 
pokusy o úpravu postavení neuniatů (řecko-pravoslavných) a dovolil jim 
utvořiti autokefální církev, nezávislou na Moskvě. 
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Vrcholem sněmovních prací se stala ústava z 3. května r. 1791. Její návrh 
sestavila potají skupina "vlastenecké" strany, mající na sněmu pouze několik 
desítek lidí. Poněvadž se obávala, že ho sněm nepřijme, rozhodla se vnutiti 
jej národu násilím a předložila jej na sněmu ke schválení v jediném sezení 
ve chvíli, kdy většina poslanců strany oposiční a konservativní dlela na veli
konočních svátcích mimo Varšavu. Stalo se tak 3. května r. 1791 (čtyři měsíce 
před záříjovou ústavou francouzskou) a návrh ústavy byl přes protesty třiceti 
přítomných poslanců uzákoněn. Potom král, senát i sněm složili na ni svou 
přísahu. Hlavními jejími články se staly: Římsko-katolická víra jest státním 
náboženstvím (religja narodowa); jiným vyznáním se zabezpečuje svoboda. 
Šlechta si zachovává svá dřívější privilegia; zároveň se potvrzují práva měš
,ťanů, nedávno získaná. V otázce poddaných se béře selská třída pod jistou 
ochranu práva a stanoví se, že úmluvy mezi ní a vrchností nemohou býti 
svévolně měněny, a že desátky a roboty nemohou býti zvyšovány. Sedlák si 
může stěžovati na vrchnost před státními soudy a úřady. - Vládní moc se 
dělí na tři odvětví: zákonodárnou, výkonnou a soudní. Zákonodárnou vyko
nává sněm, který se bude svolávati do Varšavy a každý třetí do Grodna na 
dobu 70 dní a v případě potřeby na sto dní kdykoliv (nikoliv jen za dvě léta 
jako dosud) bez přípravy sněmíků i bez jejich instrukcí, a skládati se z posla
necké sněmovny a ze· senátu. Králi se přiznává jeden hlas na·· půdě senátu; 
v případě rovnosti hlasování hlasy dva; jinak však král nemá už práva sankce. 
Poslanci (v tom 204 šlechtických poslanců a 21 zástupců městských, oprávně
ných mluviti jen v otázkách městských) se volí nikoliv pouze pro jeden sněm, 
nýbrž na určitá období; senát čítá 132 osoby, skládá se z vévodů, kastelánů, 
biskupů a ministrů a je postaven na roveň poslanecké sněmovně. Hlasování 
o sněmovních usneseních se děje většinou hlasů, a to obou sněmoven, takže 
poslanecká sněmovna jako útvar početnější může senát přehlasovat. Jedno
myslnost a "liberum veto" se navždy ruší. Zásada většiny hlasů, o niž usiloval 
už r. 1589 marně J. Zamojski a která byla zavedena r. 1768 na sněmících 
při usnášení instrukcí a laud, byla nyní rozšířena na sněmovní jednání. Sně
míkové instrukce pro poslance na sněm se sice formálně zachovávají, ale jinak 
instrukce nemá vázati poslance při hlasování na sněmu. - Výkonnou moc 
provádí král s radou ministrů, jmenovaných králem a odpovědných sněmu. 
Soudní moc mají provinciální soudy v každém vévodství; od nich se lze 
odvolati k porotním soudům tribunálním. - Trůn se prohlašuje za dědičný, 
Polsko se stává dědičnou monarchií v saské dynastii, která dala Polsku již 
dva panovníky: Augusta II. a Augusta III. Za prvého nástupce Stanislava 
Augusta Poniatowského se ustanovuje saský kurfiřt Fridrich August a po něm 
jeho děti. - Posléze se stanovilo, že se každých dvacet pět let má scházeti 
ústavní sněm za účelem revise ústavy. 
Květnová konstituce přinášela l?olsku nepochybně pozoruhodné změny. 

Nerušila ovšem starodávných práv šlechty; neřešila hlouběji sociálních otázek; 
zachovávala spíše šlechtická práva a zdůraznila vůdčí postavení šlechticů jako 
"předních obránců svobody a nynější konstituce" ve společnosti polské. Ne-
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přetvořila proto ani středověký polský sněm na representaci celého' národa 
jak se často mylně soudí; zůstavila spíše dále středověký charakter sněmu 
i šlechtickou převahu v něm. Nemá ani radikálních změn a větších reforem 
ve prospěch selské třídy, ač na sněmu čtyřletém, ovládaném jinak šlechtou, 
nechybělo sympatií pro ni. - V otázkách náboženství a světového názoru 
zachovávala představy vládnoucí v Polsku před staletími. Katolická víra byla 
uznána za panující jak v konstituci z r. 1766, v kardinálních právech z r. 1768, 
tak i v konstituci květnové. Král, praví se tu, musí býti katolíkem; žena jeho 
nemůže býti korunována, není-li katoličkou. Odpad od víry není dovolen a je 
pokládán za apostasi také podle konstituce z 3. května. 
Buď jak buď květnová ústava dala Polsku lepší, jednotnější formu vlády 

nežli Polsko do té doby mělo a přiblížila je k politickému zřízení ostatních 
států. Dala lepší postavení měšťanstvu královských měst, zbavenému od 
pradávna jakýchkoliv vlivů na státní věci. Provedla významnou reformu 
sněmu. Vytvořila silnější ústřední moc a stavěla ji na nových základech, dá
vajíc administraci do rukou krále, jenž měl vládnouti skrze ministry, zavá
zané jinak k odpovědnosti. Upravila správní otázky rušíc dosavadní státní 
dualismus a připojujíc zbývající část velkoknížetství litevského, jež bylo 
Polskem již značně asimilováno, přímo k polské koruně. - Nicméně tato 
reorganisace státu byla provedena příliš pozdě, aby zadržela další vývoj tra
gických událostí. Podle jejího ustanovení se neměl sejíti a raditi ani jediný 
polský sněm. 

Poslední rok strávil sněm jednáním v otázkách správních. O hlavní věc 
však, totiž o vybudování většího vojska, které bylo, jak ukázal nejbližší 
vývoj, věcí nejdůležitější, se ani potom nepostaral. 

Zatím Kateřina II. ukončila kvapně zápas s Tureckem a přiznala Turkům 
mírem v JasÍch dosti výhodné podmínky ve snaze, aby se mohla věnovati 
polské otázce a aby mohla zasáhnouti do polského hnutí, v němž spatřovala 
pouhé napodobení pařížských událostí. Oporu při tom nalezla u vůdců polských 
konservativních živlů, v Szo Potockém, X. Branickém a S. Rzewuském, kteří 
se právě odebrali do Petrohradu a tam koncem dubna r. 1792 utvořili plán 
nové vojenské konfederace za účelem zmaření ústavy 3. května, jakožto "díla 
jakobínů". Všichni překročili potom pod záštitou vojsk ruských polské hranice 
a na statcích Szo Potockého v Targowici na Ukrajině utvořili 14. května r. 1792 
spolek čili konfederaci proti nové polské ústavě. 

Čtyřletý sněm ukončil na zprávu o tom své porady a chystal se k boji, 
vyzývaje na pomoc také pruského spojence na základě spolku nedávno uzav
řeného. Avšak po pruské pomoci se ohlížel marně. Prusko posilu odřeklo, 
poukazujíc na to, že polsko-pruský spolek ztratil platnost, poněvadž květnová 
ústava byla vyhlášena bez jeho souhlasu; okolnost tu si vzalo za záminku, 
aby mohlo zabrati další polské území, po případě i zničiti polskou samostat
nost. Za tím účelem začalo se dorozumívati s ruským dvorem. 

Polsko na všech stranách opuštěné a zejména od chvíle, kdy francouzský 
ministr zahraničních věcí Vergennes se zřekl dřívější polonofilské politiky ve 
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prospěch Ruska, bylo odkázáno samo na sebe, a co bylo nejhoršího, nemělo 
většího, řádně vycvičeného a vyzbrojeného vojska. Dva oddíly, t. zv. litevský 
a ukrajinský (mající dohromady jen 35.000 mužů) z nichž prvý vedl bratranec 
pruského krále kníže Ludvík Wittenberský, neznající ani slůvka po polsku, 

zz 

POLSKO PO L.DĚLENí 
r.1793 
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) 

" 
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Z6 

1 ) 
a 

v nichž ležela kolébka nejstaršího polského 
a část Mazovska. 

a druhý kníže Josef Ponia
towski, syn králova bratra 
Ondřeje, rakouského gene-. 
rála a české hraběnky Te
rezie z rodu Kinských, po 
otci z krve litevské, po 
matce z krve české,78) byly 
záhy zdolány; vůdcové 

"vlastenecké" strany se ode
brali za hranice a targowičtf 
konfederáti, k nimž se při
pojil potom také král, 
ovládli celé Polsko. Brzy 
padly za oběť všechny re
formy provedené čtyřletým 
sněmem; edukační_komise. 
i ústava květnová. Na tom 
nebylo dosti. Dne 23. ledna 
r. 1793 byla uzavřena prus
ko-ruská úmluva o novém 
děleni Polska, jíž si Rusko 
přiznalo zbytek Bílé Rusi a 
Ukrajiny, Podolí, část Polesí 
i Volyňska, vesměs země 

osídlené ruským obyvatel
stvem, zatím co Prusko 
obsadilo města Gdanski To
ruň a západopolské oblasti, 

státu: Velkopolsko, Kujavsko 

Polský sněm, který se potom shromáždil za přítomnosti ruského vojska 
v Grodně (bylo to poslední polské sněmovní zasedání), schválil druhé dělení 
a pro zbylou polskou část, která udržela svou samostatnost pouze několik 
měsíců, zřídil novou vládu v čele s obnovenou Stálou radou (Rada Nieustajqca). 

Avšak t. zv. vlastenecká strana, uchýlivší se do Saska v naději na pomoc 
saského kurfiřta Fridricha Augusta, předurčeného květnovou ústavou za ná
stupce na polském trůně, nesložila ruce v klín a organisovala na saské půdě 
pod vedením Jana Potockého a Huga KoHqtaje nové povstání proti targo-

78) Vyehován byl z části ve Vídni, z části v Praze. Z počátku sloužil v císařském vojsku v Če
chách (do r. 1784), poté ve Lvově. 
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vickým konfederátům a Rusku. Vedení odboje bylo svěřeno světazběhlému 
generálu Tad. Kosciuszkovi, pocházejícímu ze staré běloruské, ale četnými 
sňatky s Polkami už popolštělé rodiny, původně pravoslavné, pak kalvínské 
a posléze katolické, tehdy téměř už padesátníku (naroz. r. 1746), malého ne
úhledného vzrůstu, spíše lidového nežli šlechtického typu, vyznamenavšímu 
se za války amerického lidu o nezávislost.79 ) 

Kosciuzsko vzal na sebe vojenský úkol a 24. března r. 1794 vyhlásil v Krakově 
počátek povstání, zahájiv je složením slavnostní přísahy na krakovském ná
městí, že svěřené nejvyšší moci užije pouze ve prospěch národa a k získání 
nezávislosti. Jsa si vědom nedostatečnosti polských prostředků proti přemoci, 
Kosciuszko snažil se získati hmotnou pomoc revoluční Francie, ale očekávání 
bylo zklamáno a ústy Robespierrovými se mu dostalo odpovědi, že se Francie 
nemůže starati o osud Polska, v němž revoluci vyvolala šlechta. Kosciuszko byl 
tak odkázán na vlastní polské síly a na podporu polského chlopa, jenž ponejprv 
byl oficiálně vyzván k obraně vlasti. Z počátku mu štěstí přálo. V bitvě, kterou 
sved14. dubna r. 1794u Raclawic, vsi ležící na severovýchod od Krakova, za po
moci dvou tisíc chlopů, přemohl daleko početnější oddíl Denisův a vítězství to 
pozvedlo v polském lidu bojovnou náladu, svedlo do jeho řad nové oddíly 
t. zv. kosynierů, t. j. sedláků ozbrojených kosami, a podnítilo povstání ve 
Varšavě a Vilně,kde revoluce rovněž ovládla půdu. Ve snaze strhnouti 
zástupy venkovského lidu do boje vydal 7. května r. 1794 proslulý manifest 
polaniecký, jímž doplnil ustanovení čtyřletého sněmu o sedlácích, zajistil jim 
svobodu stěhování i jistá majetková práva; zároveň hleděl snížiti robotu 
a sedláky již vstoupivší do jeho služeb i s rodinami jejich od ní osvobodil. 
Nově zřízené úřady měly prostředkovati ve sporech mezi vrchností a selským 
živlem a zamezovati oboustranné přehmaty. 

Avšak ani tehdy, když Kosciuszko povolal proti starým obyčejům polským 
selské vrstvy k obraně vlasti, nezískal si dostatek sil a válečné štěstí se začalo 
obraceti, když do zbytku polského státu vnikla také pruská vojska, odvedená 
s bojiště francouzského s heslem, aby utlumila v Povislí "pařížskou sektu". 
Kosciszko podlehl nejprve vojskům pruským a ruským ve Varšavsku u Szcze
kocina, ruská vojska potřela povstání na Litvě a obsadila Vilno a Fridrich 
Vilém II. se zmocnil Krakova a zahájil obléhání Varšavy. Jistou úlevu sice 
Varšavě přineslo vypuknutí nového povstání ve Velkopolsku, vedeného gene
rálem Jindřichem Dqbrowským, takže Prusové byli nuceni od Varšavy od
táhnouti, ale posléze tragedii dovršila porážka Kosciuszkových vojsk v bitvě se 
Suvarovem u Maciejowic (na pravém břehu Visly), v níž Kosciuszko se dostal 

79) Podle Š. Askenazyho bylo povstání Kosciuszkovo vyvoláno okolními velmocemi, jimž 
podle A. šlo o úplnou likvidaci polského státu. Někteří publicisté nazvali revoluci Kosciuszkovu 
krokem samo vražedným. Generál Ponhí.skí vytkl mu, že "zavinil porážku, ztratil hlavu a jedna! 
bez plánu". V naší době A. Skalkowski (na př. v práci "Kosciuszko w swietle nowszych badaIÍ", 
Poznaň 1924), se snažil užíti svatozáře kolem postavy Kosciuszkovy ve prospěch jiných vůdců 
boje r. 1794 a ukázal, jakých chyb se dopustil t. zv. národní diktátor; snížil jeho význam a jeho 
schopnosti i zásluhu prohlásil za legendu. - Proti pojetí Skalkowského se postavil V. Sobieski 
na poznaňském sjezdu pol. historiků r. 1925, po něm A. Próchnik a Vl. Kozlowski r. 1926, hájíce 
KoSciuszka i jeho činy. 
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jako těžce raněný do ruského zajetí; 17. listopadu r. 1794 Suvarov obsadil 
poslední ohnisko odboje, Varšavu. 

Následovalo potom třetí dělení Polska r. 1795, jehož se účastnili za trpného 
přihlížení ostatní Evropy a takřka lhostejnosti jiných národů80) všichni tři 

fil éi.sfobsaz./Iuslrem 

~ -- -.- Pruslrem 

Iill8J ~~ -- RaKouskem 

polští sousedé na základě 
dvou smluv, které mezi 
sebou uzavřeli v Petrohradě 
(Rusko a Rakousko 3. ledna 
r. 1795, Rusko a Prusko 
24. října téhož roku): Ra
kousko obsadilo kraj mezi 
Bugem, Vislou a Pilicí 
s městem Krakovem, Prusko 
největší část starého Polska, 
totiž území na západ od 
Pilice, Visly, Bugu a Něme
nu s Varšavou, Rusko zby
tek, vesměs země ethnogra
ficky polské a litevské. Po
slední králStanislavAugust 
Poniatowski se v Grodně 
r. 1795 zřekl polského krá
lovského trůnu a odebral se 
do Petrohradu; s královskou 
hodností zmizely také krá
lovské odznaky i symboly 
polského státu. 81) 

Po osmi stoletích svého 
vývoje zmizel veliký a roz
sáhlý polský státní útvar, 
kdysi největší a nejvlivnější 
slovanský stát, s jeviště dě

jinného. Stalo se tak za neslýchaného vyčerpání polského národa i za trpného 
přihlížení ostatních evropských států a národů. Hlavní západoevropské státy, 
Francie a Anglie, zavřely oči nad rozdělením a smířily se s provedeným dílem. 
Neboť nic nemohlo zachrániti starý stát Jagellovců, zostuzený cizí propagandou 
před celou Evropou pomluvami, že jako oblast zlořádů ohrožuje i pokoj Evropy, 

80) Český tisk tehdejší se různil v názoru na polské povst~ní.. Noviny; Schonfeldské br1y 
Polákům nepříznivé; noviny Krameriusovy sympatISovaly s Polaky Jako s narodem slovanskym; 
ale polské povstání r. 1793 Kramerius ostře odsuzoval a viděl v něm "pošetilé předsevzet bu-
řičské roty", jež ohrožuje mír. v 

81) Insignie, chované v Krakově na vavelském hrad~, byly, ulouI?en;v Prus;v" kdyz se r .. 17~4 
zmocnili Krakova; dálo se to na přímý rozkaz pruskeho krale FrIdrICha VIlema !I. InsIgme 
ty byly z větší části zničeny a zla~em jejich byl posíl?n p:,?"kf: státní :r:o~la~ v d~be napo~eon: 
ských válek. Když později carove Alexander I. a MIkulas I. Jako POlstI králove se domahah 
vrácení polských král. insignií, dostávalo se jim s pruské strany vyhýbavých odpovědí. 
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proti dvěma nebo třem sousedům, z nichž každý měl třikrát i čtyřikrát větší síly 
a, byl rozhodnut ovládnouti ne-li celé Polsko, tak aspoň kus polského území, 
na něž si činil nárok ať už z důvodů národnostních (na př. Rusko na Bílou 
Rus a Ukrajinu) či mocenských (na př. Prusko a Rakousko). Ale především, 
a to zvláště za prvního dělení (r. 1772), nepochybně rozhodla tu skutečnost, 
že v polském prostředí nebylo po staletí větší oddanosti ke státním věcem 
ani dosti chuti k národním a státním obětem a Polsko jako stát přest.alo 
plnit.i elementární povinnosti k sobě. A když posléze Poláci po prvním roz
dělení hodlali oběti ty přinésti, nepočínali si dosti rychle, promyšleně a před
vídavě. Bylo k záchraně vlastně už pozdě, zvláště když se i v posledním vývoji 
státního života nedostávalo dosti politické rozvahy, prozíravosti a státního 
rozhledu; mimo to strhli na sebe nenávist monarchistických velmocí, ospra
vedlňujících svůj čin za druhého a třetího dělení výtkami, že Poláci se kloní 
k ideám francouzské revoluce a jsou novým nebezpečím evropského míru. 
Takto staletá jedinovláda sobecky založené šlechtické vrstvy, vzpírající se 
po dlouhé generace potřebným státním reformám a jí způsobená či podporo
vaná nesmírná vnitřní slabost nemohla končiti za rostoucího tlaku se strany 
sousedů jinak.82 ) 

82) Otázka, jaké byly příčiny pádu polského státu v 2. pol. 18. stoL, byla, řešena již v nesčet
ných pracích historiků cizích i polských; je o ní již celá literatura. Pokud jde o cizí literaturu, 
tu někteří současníci mluví o útisku náboženském (Voltaire) či o útisku selské třídy (Rousseau). 
Rousseau se domníval, že jisté odnětí některých oblastí může přinésti Polákům prospěch; Raynal, 
haně jinak čin velmocí, soudil, že lidstvu může prospěti, jestliže se zlepší osud polských podda
ných. Dobrovský v listu z r. 1795 (po návratu z cesty do Ruska a Polska) viděl příčinu úpadku 
Polska "v cizáctví", jemuž Poláci propadli ("Polonia punita ob neglectam linquam maternam, 
nobilitas enim magis iam amabat gallicam, uti et mores et vestitum peregrinumH ). Mocnosti, 
které si Polsko rozdělily, uváděly na odůvodnění svého činu anarchii ohrožující sousedy polské 
i snahu vrátit pořádek do Polska. V tom smyslu mluvi brožura vydaná r. 1776 ve Frankfurtě 
pod názvem "Das gerechte Schichsal Polens". V tom smyslu mluví i rakouský historik F. Jekl 
v knize "PohIens Staatsveranderungen" (z r. 1794) prohlašuje, že mnoho vlád nic dobrého není. 
- V první polovině 19. stol. se názory cizích badatelů už tříštily. G. G6rtz (1810) a K. Dohm 

(1819) soudili, že bezvláda musela ustoupiti, aby lidstvo z toho mělo užitek. Ferrand (r. 1815) 
prohlašoval, že Poláci v případě dobrého poměru s velmocemi, ohsadivšími jejich území, mohou 
dojíti velikého rozkvětu nežli bylo možné za dob vlastního politického života, rušeného vnitřní. 
mi vášněmi. M. Karamzin odsuzoval už jako velebitel ruského samoděržaví polské svobody a zdů. 
razňoval ethnografické činitele při rozdělení. Rusko podle K. vzalo si jen své, čistě ruské země. 
Francouzský historik J. Michelet, Polákům nakloněný, hájil r. 1851 "rytířskou, lidskou a štěd
rou" polskou šlechtu i proti výtce, že byla nesnášenlivá. "Divné je, praví, že národ vlastně 
nejlidštější ze všech byl vytlačen z lidskosti." Berlinský historik Fr. Raumer praví v knize "Der 
Fall Polens" (r. 1832), že Polsko právě ve chvíli, kdy se mohlo št'astně obroditi, padlo jako obět 
expanse pruské a ruské, a r. 1839 přičítá hlavní vinu za rozdělení Rusku, které podle R. prvé 
umožnilo dělení, a nejmenší vinu Rakousku. L. Ranke, nestaraje se jinak o práva národů, ospra
vedlňuje politiku pruského krále Fridricha II. a PFaví, že jedině tím způsobem bylo lze uniknouti 
evropské válce. Podle něho podnět k dělení dalo Rakousko (obsazením Spišska), myšlenky té 
se potom chopilo Rusko a teprve potom Fridrich II. Připojení král. Prus k Berlínu podle R. 
bylo podmínkou života pruského státu. A. Arneth (r. 1876) odmítá názor Rankeův, že Rakousko 
mělo hlavní vinu a svaluje vše na pruského krále. H. Sybel však (1853) rozšiřuje myšlenku Ran
keovu, omlouvá čin Fridricha II. a prohlašuje spojení královských Prus i Poznaňska za nutné 
pro německ)' život; uznává sice potřebu nějakého Polska jako přehrady mezi Pruskem a Ruskem, 
ale vidí v rozdělení Polska přece jen dějinnou nutnost. Úplnou nemožnost polského zřízení 
dokazuje S. Huppe (Verfassung der Republik Polens, 1867) a úplnou neschopnost politického 
národa polského dokazuje E. Bruggen ("Polens Auflosung", 1878). E. Hermann ("Geschichte d. 
rus. Staates", 1853) nevidí v polském vývoji mezi 1. a 2. dělením žádné větší a rozsáhlejší snahy 
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Polský šlechtický stát padl, ale národ trval dále. Dějiny polské staly se 
poté již nikoliv dějinami státu, nýbrž polské, národní společnosti. - Po roz
dělení státu polského se však nedostavil, očekávaný klid a dělení mělo ne
příznivé následky i ve vztazích nových ,sousedů, kteří dosud byli oddáleni 

o obrození a praví, že "ojedinělé akce jednotlivců nezměrúly IÚC na morálním a politickém stavu 
národa". F. Smitt ("Suworow u.Polens Untergang", 1858) pokládá rozdělení ;Polska za nutné 
pro východní Evropu; hlavním čiIÚtelem při rozdělení byl podle něho Fridrich ll. Polsko mělo 
se opříti o Rusko. Polský národ vzhledem k své povaze nebyl schopen vlastní samostatnosti. ~ 
Ruská historiografie a publicistika začala obhajovati ruskou politiku proti Polsku zejména po 
polském povstání z r. 1863. Tak J. F. Samarin (r. 1863) praví, že okupace ru.'lkých zemí někdej
šího polsko.litevského státu byla ruským národním závazkem .• 1. S. Aksakov (r. 1861) mluví 
o "falešném šlechtictví a katolictví" polském, M. J. Danilevskii (1871) vyčítá Rusku, že ne
mělo připustiti k ddení také Prusy a Rakousko a samo mělo řešiti polskou otázku. S. M. Solovév 
píše o právu ruského výboje. M. 1. Kostomarov soudí, že všechno selské obyvatelstvo bylo proti 
Polsku a přálo si jeho pádu, který byl podle K. zaviněn špatným vIÚtřním zřízením samého 
Polska. Podobné názory nacházíme u D. 1. Ilovajského, Platonova, Hruševs'kého. M. A. Pypin 
však dokládá (r. 1880), že Kateřina II. neměla na mysli vůbec ethnografické tendence (t. j. sjed
nocení všech Rusů). PříZIÚVěji pro Poláky se vyslovíl i N. Karéev (r. 1888). - Francouzský 
historik Rambau (r. 1896) mluví o "právu silnějšího" užitého místo starého práva národů. -
Polští pisatelé, kteří prožili děleni, vytýkají (na př. Wielhorski po 1. rozdělení r. 1775) bezvládu 
a desorganisaci polského státního zřízení. H. Kollqtaj (r. 1793) obviňuje velmoci, že nepřipustily, 
aby se Poláci pozvedli, když už dokázali, že jsou schopIÚ nápravy. Staszyc (1'. 1790) hlásá, že 
"nevolIÚctví způsobilo Polsku více zlého nežli všichIÚ tři polští sousedé dohromady". Podle 
J. Lelewela Polsko nepadlo proto, že oslabilo monarchismus, nýbrž jednak proto, že ,svá zřízení 
omezilo na šlechtu a nerozšířílojiChdálemezi nižší vrstvy, jednak proto; že pripustil0 přěhm:aty 
magnátů na úkor ostatní šlechty; velmoci podle L. nemohly snésti Polska IÚkoliv proto, že 
mělo horší řády než okolIÚ svět, nýbrž proto, že polské zřízení bylo lepší a dokonalejší. - Po 
polském povstání r. 1863 zaujalo polské dějepisectví opačný názor a to přispěním t. zv. krakov
ské školy (J. Szujski, V. Kalinka, M. Bobrzynski). Szujski v 4. sv. "Dějin pol." r. 1866 tvrdí, 
že "pád Polska způsobila vlastní staletá vina" a později vytýká nedostatek politického rozumu. 
Podle Kalinky "Poláci jsou sallÚ původci svého pádu"; "stát byl podoben povozu, jehož vozka 
měl svázané ruce a koně táhli na různé strany". V době mezi 1. a 2. dělením měli Poláci jíti 
IÚkoliv s Pruskem, nýbrž s Ruskem. PrávníkBobrzynski praví, že v Polsku nebylo vlastně vlády 
žádné, a že nikoliv sousedé, ale vuitřní zmatek, parlamentární anarchie, slabost ústřední moci, 
nesnášenlivost i úpadek mravní přivedly Polsko do záhuby. ~ Proti těmto názorům t. zv. kra
kovské školy, jako by vnitřní chyby a zmatky způsobily pád, se postavíli badatelé jiní. Tak už 
r. 1886 se vyslovil proti nim Vl. Smol8'Jíski a r. 1890 T. Korzon (Jednak na 2. sjezdu pol. historiků. 
jednak už v spisu "Wewn~trzne dzieje Polski za StaIÚslawa Augusta") nacházejíce ve vývoji 
polské společnosti 18. stol. nejen chyby, ale i mnoho světlých stránek. Podobně A. Rembowski 
omlouval polské zlořády 18. století tím, žc nacházel pro ně analogie v západlli Evropě. Výrazným 
představitelem tohoto "optimistického" směru proti "pesimistickému" směru krakovské školy 
se sta! Š. Askenazy okolo r. 1900-2. V celé řadě monografií A. ukazuje, že záIÚk Polska nebyl 
výsledkem "polské anarchie", poněvadž její nedostatky a vady se vyskytují také jinde v sou
časné západní Evropě, n~,brž v prvé řadě výsledkem tendencí mezinárodní politiky 18. stol., 
porušující bezohledně dosavadní zvyklosti mezinárodního práva a směřující k expansi na účet 
slabších sousedů. K dělení Polska došlo podle A. zejména proto, že stálo na čáře nejslabšího 
odporu a v cestě dvou evropských velmocí: Pruska a Ruska, jimž Polsko pro jejich 
expansivní politiku nebylo s to odolati. Při tom Rusko usilovalo systematicky o vládu nad 
celým Polskem, Prusko pak o jeho rozdělení. - Podobným způsobem odmítá názory "kra
kovské" školy O. Balzer (zejména v spise "Z zagadnieú ustrojowych Polski", 1915); B. stal se 
dokonce apologetou polského zřízení z 18. stol. Soudí, že zřízení starého Polska bylo cenné 
a že nemohlo býti příčinou rozdělení; nikoliv vuitřní slabost a nějaké nedostatky polského zří
zení, nýbrž nárazy zvenčí rozlomily polský stát; domnělá zaostalost polského státu opravdu 
nebyla velká a hlavní vinu za krisi polskou měla jen lačnost silnějších sousedů. - Ještě dále 
v apologii starého Polska šel publicista A. Gholoniewski ("Duch dziejów Polski", 1917) v práci, 
v níž velebí vývoj polského národa jako skutečný předběh ducha svobody i humaIÚtních ideálů 
před ostatními národy a vytýká výtky jemu činěné; absolutistické státy podle Ch. riemohly 
snésti ideálu svobody, zosobněného v Polsku, s nillÚ sousedícÍnů; bály se ho a proto se rozhodly 
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od sebe polským státním tělem. Osudným se stalo zejména pro Prusko a pro ně
mecký živel, jenž sice potom zesílil svou rozpínavost na východ, ale posléze 
byl sám vystaven ruskému obrannému tlaku, jemuž nakonec podlehl. Osudným 
se stalo i ve vývoji Slovanstva nové doby; rozšířilo propast mezi národem 
polským a ruským, z níž zase jen Němectvo hledělo těžiti ve svůj prospěch 
proti zájmům slovanským. 

stát ten zIÚčit. - Také historik O. Halecki odmítl názor, že by Polsko záhubilo vuitřní 
zřízení, přijaté v 16. stol. - Rozprava Balzerova (z r. 1915) vedla krakovský historický spolek 
k tomu, aby orgaIÚsoval (1'. 1917) řadu přednášek o příčinách pádu polského státu, zda,li Polsko 
padlo z vlastní viny a z jaké. Přednášky ty se sice odchýlily od přílišného pesillÚsmu "krakovské" 
školy, mnohé z IÚch zmírňovaly temné barvy nanesené jí na obraz starého Polska; zdůrazňovaly 
velkou roli sousedních velmocí, rozkládajících Polsko nejprve svými intrikallÚ a pak přesilou 
na ně útočících; ale odchýlily se i od "optillÚsmu" Balzerova. Přiznaly, že Polsko nevytvořilo 
nikdy vládní jednoty i pevné vlády, že příliš stonalo na špatnou orgaIÚsaci voleb polských králů, 
vlivem "liberum veto" i nedostatku podřízení úřadů. Ale za pramen těchto nedostatků 
(a v tom se liší přednášky ty od školy "krakovské") nepokládaly samo polské vuitřní zřízení 
(a stejně aIÚ ne geografickou polohu) nebo šlechtické zřízení a převahu šlechty, nýbrž neschop
nost a nedostatek dobré, silné a rozumné vůle k plnění povinností vůči státu i k udržení nezá
vislosti státu v pod.'Ilínkách, v nichž ten stát byl v 18. stol. Kdyby pOVinl"lOsti ty byly plněny, 
mohl polský stát trvati i v tom zřízení, jaké měl. Když vůle k plnění povinností se projevila, 
bylo již pozdě. - Pokud jde o síly hospodářské (k nimž krakovská škola dosti nepřihlížela, vy
světlujíc pád Polska jen příčinami politickými), tu na př. Bujak ukázal, že úpadek Polska 
na poli hospodářském byl hlubší nežli jinde v Evropě, že polský systém peněžní, finanční i berní 
byl vadný, že Polsko proti moci států sousedních mělo stát bez správy, bez pokladny a bez 
vojska. V té věci se Bujak zčásti shodoval s J. Ptar§nikem, který ve svých pracích, uveřejněných 
mimo okruh krakovských přednášek, víděl jednu z příčin polského pádu v nedostatku silného 
a inteligentního polského měšt'anského stavu, kterýžt,o nedostatek způsoboval zase finanční 
slabost státu i jeho nemohoucnost navenek. ~ J. Kallenbach a St. Kutrzeba ukazovali na hluboký 
úpadek polské .osvěty. Kutrzeba prohlásil, že ačkoliv Polsko zvolilo obtížnější cestu ke svému 
státnímu rozvoji, mohlo i při té státní formě zachráIÚti státovost, kdyby polská společnost 
byla vzdělaná, kdyby měla politický rozum a smysl pro veřejné zájmy. ~ Ale na druhé straně 
krakovské přednášky ukazovaly, že Polsko právě v předvečer svého pádu činilo ohromné po
kroky tak, že po reformách, na př. po ústavě 3. května, se nejen vyrovnalo státům kontinentální 
Evropy, ale je i pí'edstihlo a jediné vedle Anglie zachráIÚlo zásadu účasti společnosti ve vládě, 
ve sněmu, v administraci; a od prvního rozdělení (r. 1772) sílilo prý i hospodářsky. Ovšem obro
zení Polska nebylo, jak dále přednášky ukazovaly, aIÚ úplné, aIÚ obecné a konfederace targo
vická měla u šlechty větší popularitu nežli ústava 3. května. Šlechtu neuspokojovaly aIÚ reformní 
školy, zřízené edikační kOllÚsí; a šlechta toužila opět po jesuitech a jbjich ústavech. Nicméně 
obrození se jevilo na každém kroku a možno bylo brzy očekávati úplnou přeměnu státu a spo
lečnosti; ale k tomu už nedošlo. Polsko se podobalo nemocnému, jenž onemocněl z vlastní ne
opatrnosti; ale nakonec se začal léčiti; již vstával s lůžka, již chodil s vla-stními silami; byl ale 
slabý a sousedé, vidouce jeho slabost, znemožIÚli mu úplné uzdravení. - Nicméně názory kra
kovské historické školy nezanikly ani po velké krakovské diskusi z r. 1917 a nalezly později 
opět stoupence. Tak přihlásili se k ní na př. St. Zakrzenski (v čl. "Ideologja ustrojowa", v Kwart. 
hist. XXXII.) a po jistém váhání i Vl. Konopczynski, zatím co na př. V. Sobieski přijímal spíše 
názory Balzerovy; stejně soudil i historik hospodářských dějin J. Rutkowski, jenž sice vytýkal 
nemožnost vytvořiti v Polsku stálé vojsko pro úpadek státních důchodů, způsobený zejména 
hospodářským poklesem zemědělství, ale jinak spatřoval ve vuitřní slabosti jen podružnou 
příčinu pádu polského vedle důležitějších motivů zevnějších. - Po první světové válce rozvířil 
otázku "viny" O. Górka na vilenském sjezdu polských historiků r. 1935, kde se vrátil k starším 
"pesimistickým" představám a opět prohlásil, že Polsko upadlo z vlastní viny, nenaleznuvši 
člověka a lidí, kteří by uměli zoufalou situaci ovládnouti. 
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IV. 

OBDOBí POLITICKÉHO ROZDĚLENí 

(1795-1918) 

1. DOBA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK. 

První změny v záboru ruském, pruském a rakouském po rozdělení Polska. - Reakce polské 
společnosti na ně. - (Jinnost emigrace. - Vznik legií. - Naděje v Napoleona a Francii. -
J efich zklamání. - Nechuť Poláků k N apoleonovi a Francii. - Vznik varšavského knížetství 
r. 1807. - Jeho ústava. - Vznik polského království čtlí kongresovky r. 1814-5. - Usta
novení vídeňskélJcokongreJlu ve. věcech polských . . - Nová ú8tcwa kongr.esovkya /Sin:no8tvarŘav. 
.9ké polské vlády. - Současné poměry v záboru pruském a rakouském. - Role a vývoj svobodného 
města Krakova. - Kulturní vývoj polský na přelomu 18. a 19. stol. - Význam ~'aršav8kého 
"Towarzystwa Przyjaciól nauk". - Vznik vilenské a varšavské university. 

2. OBDOBí REVOLUcí (1830-1, 1848, 1863). 

Rusofilská nálada v starších kruzích ruské kongresovky. -- Vznik protiruského směru mezi 
mladší generací. - Vznik tajných vojenských a studentských protiruských spolků. - Opatření 
ruské vlády proti nim. - Vzrůst revolučn-i nálady a propuknutí listopadového povstání r. 1830. 
- Ráz i nedostaky povstání. - Příčiny nezdaru. - vývoj v kongresovce po potlačení povstání. 
- Omezování politických a kulturních práv polskych. Současné poměry v Haliči, Velkopolsku 
a ve svobodném městě Krakově. - (Jinnost polskych emigrantů. - Rozdělení emigrace na tábor 
monarchistický a demokratický. - Propaganda demokratického tábora ve vlasti. - Pokusy 
o nové povstání v l. 1846-8 a jejich výsledky. - Úpadek polské emigrace po r. 1848. - vývoj 
ve Velkopolsku, v HalíM a ruském Polsku po r. 1848. - Přípravy k nové revoluci. - Průběh 
povstání r. 1863, jeho nedostatky a výsledky. 

3. DOBA POSITIVNí PRÁCE. 

Pozvolné zhoršování polských životních podmmek v ruském Polsku. - Splývání kongresovky 
s Ruskem a duchovní nivelisace. - Reakce v polské společnosti proti revoluční ideologii. - N e
chut k negativním akcím a úsili o positivní činnost. - Vzrů.~t tábora smířlivých (ugodovcu), jeho 
vůdcové a činnost. - Situace v Haliči. - Hlasy pro spolupráci s Rakouskem, činnost demo
kratické oposice, získání autonomie. - Vláda habsburskofilských "stančíků". - Poměry v pru_s
kém Polsku, kolísání pruské vlády k Polákum. - Vznik strany "smířlivých" mezi Velkopolany 
a její zánik. - Vznik nových politických stran: lidové, všepolské čili národně demokratické a so
cialistické. - Jejich programy a rozšíření na půdě ruské, haličské a poznaňské. - Třídění 
v polském prostředí za ruské revoluce r. 1905. - Roztržka mezi stranou národně demokratickou 
a stranou socialistickou. - Ovoce politiky "smířlivých" v ruském Polsku poč. 20. stol. - Situace 
v předvečer světové války. 
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1. DOBA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK 

Od třetího rozdělení Polska r. 1795 se život polského národa a polské kul
tury rozvíjel v hranicích několika cizích států,!) a to za poměrů vesměs roz
dílných. 

V záboru ruském byly sice zrušeny sněmíky i politické výsady nižší šlechty 
a byl zaveden absolutismus; jinak však nenastaly větší změny. Rusko nevy
stupovalo tolik v roli dobyvatele; spokojovalo se s tím, že spojilo jen "ruri
kovské.", t. j. kyjevsko-ruské oblasti politicky se svým zázemím, a jinak 
ponechalo tam litevský zákoník, volené soudy a polský jazyk v soudnictví 
i ve školství. 

Pruská vláda naproti tomu přistoupila brzy k důsledné reorganisaci pol
ských zřízení, škol, soudů i úřadů; zavedla nový režim centralistický, byro
kratický a policejní; hleděla polské provincie co nejvíce přizpůsobiti svému 
německému zázemí i setříti úplně stopy někdejší polské nezávislosti. Západo
polské kraje, a zvláště gdanské Pomoří, měly pro Prusko velký význam; 
jimi se pojily východní Prusy s mateřskou německou zemí braniborskou a se 
zněmčelým dolním a středním Slezskem. Proto jim byla věnována větší po
zornost také po stránce hospodářské. 

Podobný byl vývoj v záboru rakouském. I tam se odklízely stopy starých 
zřízení; ale při tom se ponechávala jistá autonomie, totiž stavovský sněm 
(v 1. 1773-82 a potom od r. 1817), skládající se z magnátů (obdařených 
patentem z r. 1775 hodnostmi rakouských knížat a hrabat), biskupů, zástupců 
šlechty i městského stavu; stav šlechtický povznesl se tak neobyčejnou měrou; 
za to se zaváděla germanisace škol, úřadů i soudnictví. V době, kdy Rakousko 
obsadilo prvý díl Haliče (r. 1772), bylo tamější školství ve velkém úpadku 
a nové školství, které bylo vybudováno za pomoci konfiskovaných jesuit
ských majetků, bylo opřeno vesměs o jazyk německý. Pouze nedostatek 
učitelů znalých němčiny způsoboval, že se v nižších školách užívalo také 
polštiny a ruštiny, ve středních latiny. R. 1784 byla zrušena bezvýznamná 
akademie zamoséská a místo ní byla zřízena latinsko-německá universita 
ve Lvově na místě tamější akademie, vybudované r. 1661 králem Janem 
Kazimírem. Když se po třetím dělení Polska dostala do rukou rakouských 
také krakovská universita, byla na ni převedena část profesorů lvovských 
a ve Lvově byla ponechána pouze jistá náhražka university s chirurgickou 
školou s názvem lyceum, bez práva udíleti doktorské hodnosti. V souvislosti 
se školskými reformami byly zrušeny (r. 1782) všechny kláštery (asi 150) až 

1) Ruský zábor byl rozdělen na šest gubernií: volyňskou, podolskou, braclavskou, minskou, 
vilenskou a slonimskou. - Pruská vláda utvořila ze získaných oblastí: Prusy Západní s Gdan
skem (Westpreussen), dále Prusy Jižní (Siidpreussen), obsahující Velkopolsko a část Mazovska, 
a posléze Nové Východní Prusy (Neuostpreussen) s další částí Mazovska a Litvy až po Němen 
8 Varšavou. Kousek pruského Krakovska byl nazván "Novým Slezskem". - Díl rakouský 
z třetího děleni se stal zvláštním "dědičným krajem", nazvaným Západní čili Novou Haličí 
(s okrskem krakovským, radomským, kieleckým, lublínským, siedleckým a bielským) na rozdíl 
od "Východní" Haliče čili království Haličsko-lodoměřského, získaného za dělení prvního. 
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na ty, které se zabývaly výchovou anebo péčí o nemocné (asi 64); z majetku 
zrušených klášterů vznikl t. zv. náboženský fond, z něhož bylo placeno nižší 
duchovenstvo světské; místo biskupských seminářů byly vybudovány semi
náře státní. Také toleranční patent Josefa II. z r. 1784 přinesl v Haliči značné 
změny, neboť dříve, nežli se k tomu v Polsku odhodlal čtyřletý velký sněm, 
přiznávalo se haličským protestantům a pravoslavným zrovnoprávnění s ka
tolíky. Zněmčení kraje mělo napomáhati nejen to, že židům byla dána jména 
jenom německá, že židů bylo používáno jako nástroje poněmčování, nýbrž 
také příliv nových německých kolonií, úředníků, kupců a řemeslníků. 

Polská veřejnost se po prvním omráčení a otřesu začala smiřovati se svým 
osudem a přizpůsobovala se novým poměrům, jak se ukázalo i tím, že se Halič 
téměř neúčastnila Kosciuszkova povstání. Prvotní dojem, že "Poláci jsou již 
vymazáni z evropských národů a že se navždy zavřely dějiny Polska, "2) mizel, 
zejména když car Pavel I. propustil z vězení Kosciuszku s darem 50.000 rublů 
a několik tisíc účastníků posledního polského povstání, když vracel Polákům 
majetky, povolával je do senátu, rozdával jim petrohradské úřady, obnovoval 
polské katolické diecése ve snaze, aby napravil škody, které byly Polákům 
způsobeny za vlády Kateřiny II. Opatření toho druhu byla v polské společ
nosti přijímána jako projev smíru a ruský car Pavel I. si získával jisté sym
patie. Nejeden z vtidcůposlední revoluce (Kollq,taj, Kniaziewicz,~OgiÍlEki) 
se vracel na území ruského záboru. Poměry se nezměnily ani za Pavlova 
nástupce Alexandra I., ovládaného mladým polským velmožem Adamem 
Jiřím Czartoryským, skutečným správcem ruského ministerstva zahraničních 
věcí (od r. 1802, vzhl. 1804), a ochotného obnoviti vlivem svého polského 
ministra polský stát ve formě osobní unie s ruskou říší. Když v září r. 1805 
dlel Alexander návštěvou u Czartoryských v Pulawách, sjela se tam polská 
šlechta ze všech tří záborů, aby mu tam složila hold jakožto králi polskému. 

V téže době zahájili za hranicemi účastníci někdejšího povstání Kosciuszkova 
několik akcí, jejichž cílem bylo přispěti k znovuzrození nezávislého polského 
státu. Práce začaly zejména ve dvou střediscích: v Benátkách a v Paříži. Tam 
se posléze přeneslo těžisko emigrantské činnosti. Oči emigrantů se obracely 
k francouzské revoluci a k Napoleonovi Bonapartovi. V souvislosti s Napo
leonovými válkami se tvořily t. zv. legie přičiněním Jana Jindřicha Dllbrow
ského, někdejšího vůdce velkopolského povstání r. 1794, kulturou více Němce 
nežli Poláka, jenž znal, maje matku i ženu Němky, lépe po německu nežli 
polsky. Na válečném jevišti se legie objevily ponejprv r. 1794 v ltalii a v Porýní, 
kde zahájily spolupráci s vojsky italskými a francouzskými proti ústředním 
velmocem (rakouské a pruské) se zdarem nedosti valným, neboť v polské 

2) Jeden z tvůrců květnové ústavy, Hugo KoHlltaj, vězněný v Josefově a v Olomouci mluvil 
o to~, že "Polsko přestalo již náležeti k národům žijícím"; zasloužilý buditel T. Czachl napsal 
k sv.em~ d~lu o právech litevských a polských, že "Polsko jest již vymazáno z počtu národů", 
dodavaJe, ze "každý národ má své dětství, plný věk i stáří" a srovnával Polsko s Kartagem 
zbořeným na,:"ždy. Podobné myšlenky šířili badatelé Albetrandy, Jan Potocki a Jindř. Rzewuski: 
St. Trembeckl se smiřoval s úpadkem Polska jako s faktem, jenž jest v souhlase se zákony a právy 
přírody, v níž slabší organismus jest pohlcován silnějším. 
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emigraci nebylo dosti svornosti a pevnosti a mimo to se jejich činnost bortila 
o obtíže finanční. .Jeden směr emigrantů hodlal postupovati v duchu květnové 
ústavy, zachovati monarchistickou formu vlády v příštím Polsku a byl pro 
zachování poddanství selského lidu; druhý směr šel za hesly povstání z roku 
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1794, byl pnvržencem vládní formy republikánské a vysvobození selského 
lidu. - Pomoc očekával od Napoleona. 

Napoleon a tehdejší Francie nemínili vyhověti přání polských emigrantů, 
viděli v polských legionářích pouhé žoldnéře a nehodlali hajiti polské věci tam, 
kde by to bylo v nesouhlase se zájmy francouzskými a Napoleonovými. Fran
couzský konvent zjevně odmítl polskou deputaci, která před nim stanula 
koncem září r. 1795, usnášeje se, že se nemíní vměšovati do věci cizích států 
a tím méně do záležitostí polských. N apoleon loudil sice Poláky stále i potom 
nadějemi, že znovuzřízení Polska jest pouze otázkou času, ale zahrával si 
spíše s polskými touhami, nemaje vážného úmyslu je uskutečniti a nejednou 
jednal proti svým slovům. V říjnu r. 1798 uzavřel mír s Rakouskem, aniž se 
dotkl jediným slůvkem polské věci. Podobně si počínal také v druhém míru, 
ujednaném s císařem v Luneville v únoru r. 1801, a v třetím v Prešpurku 
r. 1806. Ve smlouvě s Ruskem se zavázal, že nebude podporovati Poláky a roz
pustí jejich legie. Vskutku se potom snažil vykliditi polské legie s evropského 
jeviště a odeslal je na ostrov San Domingo, aby tam pomáhali budovati 
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francouzskou kolonii. Místo o svobodu měli polští legionáři zápasiti na ame
rické půdě s odbojem černé pleti; v cizím prostředi podlehli většinou nemocem 
a sotva tři sta se jich vrátilo z amerických krajů. 

Vlivem těchto okolností se vzmáhala jak v polské emigraci, tak i v polském 
zázemí nechuť k jakékoliv spolupráci s Francií, vzrostla nedůvěra k Bona
partovi a projevem té nechuti bylo chování Kosciuszkovo v době zápasu 
francouzsko-pruského r. 1806-7, v době, kdy se po vítězství u Jeny (14. října 
r. 1806) dostal vlastně celý pruský zábor do rukou Napoleonových, kdy Na
poleon stanul v Poznani a v listopadu téhož roku i ve Varšavě. Snaže se vzbu
diti mezi Poláky povstání proti Hohenzollernům, Napoleon pověřil jeho 
organisaci svého generála Jindř. Dllbrowského, sliboval tehdy v provolání, 
redigovaném Dltbrowským, obnoviti nezávislý polský stát, postaviti v jeho čelo 
Kosciuszku a přivésti zbytky polských legií z Italie. Kosciuszko odmítl však 
výzvu k účasti v bojích, vymlouva.l se na stáří, chorobu i na své slovo, které 
dal ruskému carovi při propuštění z petrohradského vězení, a nemínil vyzvati 
ani svých krajanů k vojenským akcím po boku Napoleonově: poukazoval na 
to, že N apoleon již tolikrát mámil Poláky, ale nic pro ně nevykonal, a že 
sotva i nyní prodlouží válku o jedinou chvíli, půjde-li jen o dosažení výhod 
pro polský národ. Také Varšava zachovala za francouzské okupace neutralitu; 
účast polského vojska ve válce francouzsko~pruské byla krQln~()cidihlDq,brQW~ 
ského vesměs jen sporadická a nevýznamná; vojsko, které bylo dodáno na 
výzvu Bonapartovu straně francouzské, bylo bez kázně a řádného ozbrojení. 
Byl-li přesto za francouzsko-pruské války r. 1806-7 osvobozen někdejší 
pruský zábor, stalo se to spíše vlivem ruského cara Alexandra 1. po schůzce 
obou císařů v polovině r. 1807. 

"Varšavské knížetství", vytvořené po dohodě Napoleona 1. s Alexandrem I. 
na území pruského Polska (s hlavním městem Varšavou, Poznaní a Toruní, 
bez ústí Visly a bez přístupu k moři)3) v rozsahu asi 102.000 km2, bylo sice 
navenek útvarem nezávislým, spojeným pouze personální unií se Saskem 
(v čele obou států byl frankofilský saský král Fridrich August); ale ve sku
tečnosti se mělo státi pouhou oblastí francouzských zájmů, obrácenou proti 
Prusku; proto právě jeho západní hranice sahaly až do blízkosti Berlína. 
T. zv. červencová ústava, jíž se mu dostalo z rukou Napoleonových, v theorii 
sice přinášela značné změny (svobodu svědomí i osobní, rovnost všech před 
právem, úřady a soudy), ale v praktickém životě ponechala hlavní vliv šlechtě, 
dávajíc jí převahu ve správě a na sněmu (jehož členové měli býti voleni podle 
starého polského vzoru na sněri1ících); zachovala dělení obyvatelstva na vrstvu 
privilegované šlechty a ostatní obyvatelstvo. Selskému lidu se dostalo daleko 
méně výhod nežli v době Kosciuszkově. Osud selského obyvatelstva se za 
nových poměrů spíše jen zhoršil; sedlák ztratil právo na půdu jím obdělávanou 
a stal se úplně závislým na vůli své vrchnosti. 
Nepřekvapuje proto, jestliže si polská společnost necenila valně toho, že 

8) Přístavní město Gdansk se stalo "svobodným městem" pod společným protektorátem 
krále pruského a saského a vlastně pouhým přístavem francouzským ve východní Evropě. 
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získala opět vlastní stát s vlastní vládou, vojskem, školou a s polským jazykem 
v životě veřejném. Před očima stály spíše stinné stránky. Snižovala se cena 
knížetství řadou výtek: neobsahuje celého polského území, není velkou 
říší, sahající od Baltu až k Černému moři, nemá ani polského názvu, nezaru
čuje politických svobod, porušuje dávné církevní poměry a zavádi přílišná 
břemena na udržování četného francouzského vojska, které zůstalo ve Varšavě 
na doklad závislosti polského knížetství na Bonapartovi. Ani šlechta se ne
cítila spokojena. Nesouhlasila zejména se vznikem nové školené a státem 
placené úřednické třídy, která přejímala výkonnou moc, náležející za starého 
Polska, kdy šlechtictví a držení zemských statků bývalo jedinou podmínkou 
a legitimací k dosažení státních úřadů, jedině šlechtě. Nespokojenost se mno
žila pro hospodářskou krisi, zchudnutí státní pokladny, zatěžované četnými bře
meny z doby poslední války. Ani tehdy, když se oblast varšavského knížetství 
po válce Napoleonově s Rakouskem r. 1809 zvětšila (připojením části rakous
kého záboru s městem Radomí, Lublínem, Kielcemi, Zamosčí a Krakovem), 
nescházelo nespokojených projevů. 

Posléze pád Napoleonův po nešťastném tažení do Ruska a po bitvě u Lipska 
r. 1813, v níž na straně Napoleonově zahynul i velitel polského oddílu Josef 
Poniatowski , přinesl změny. Když se v říjnu r. 1814 sešel sjezd panovníků 
tří mocností, které před dvaceti lety rozdělily Polsko, aby znovu uspořádali 
Evropu, mělo zmizeti s odklizením Napoleona s evropského jeviště také kní
žetství varšavské, Napoleonem vybudované. Na jeho území si činily nároky 
všechny tři velmoci; polská záležitost se stala jednou z nejtěžších na vídeň
ském kongrese a polské jméno na něm kolovalo nejčastěji. Kdežto Prusko 
projevovalo nárok na všechny části zděděné ze starého Polska na sklonku 
18. století, ruský car Alexander, ovládaný Polákem A. Czartoryským, hodlal 
spojiti celé někdejší Polsko v jeden celek a utvořiti osobní unii polsko-ruskou. 
Nakonec nezbylo než přistoupiti k novému čtvrcení státu polského, který se 
od r. 1806-7 opět objevil na evropském jevišti ve formě varšavského knížet
ství. Většina jeho s Varšavou (v rozsahu asi 127.000 km2 se měla spojiti 
s Ruskem, a to v podobě personální unie jako království polské čili kongre
sovka (nazvaná tak podle vídeňského kongresu). Ruský car se měl státi dědič
ným králem polským. Západní část varšavského knížetství s Poznaní a Toruní 
byla připojena k Prusku, ovládajícímu již Gdansk a polské Pomoří, jako jeho 
pouhá provincie. Rakousku se dostalo Haliče s okrskem tarnopolským, czort
kowským a doly wieliczskými. Krakov se stal svobodným městem, postaveným 
pod dozor sousedních tří velmocí. 

Polské území bylo takto r. 1814-5 opět rozděleno na několik oblastí a jejich 
hranice se potom udržely s výjimkou nepatrných změn (republiky krakovské) 
po celé století až do konce světové války. Ve srovnání s dělením Polska z konce 
18. stol. se však dostavila velká změna. Zatím co tehdy stát i národ polský 
byl téměř odsuzován k zániku, r. 1814-5 vznikal nový stát polský; zvláštními 
opatřeními se usnadňoval polský národní rozvoj ve všech oblastech Poláky 
osídlených a upevňovala se národní, hospodářská a kulturní jednota. Kongres 
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na př. stanovil, že žádný Polák v kterékoliv části polského území nemá býti 
pokládán za cizince, dával Polákům právo svobodně se usazovati v kterémkoliv 
záboru a získávati majetky bez ohledu na hranice, svobodně (jen po zaplaceni 
malých poplatků) převážeti zboží do jiných polských oblastí a plaviti zboží 
po polských řekách až k moři. Krakovská universita měla býti přístupna 
Polákům ze všech částí polských. 

Přízní Alexandra 1., jenž hodlal zahladiti činnost Kateřiny II. vůči Polákům 
a osvědčoval úctu před polskými národními snahami, dostalo se zvlášť vel
kých výhod Polákům žijícím na území polského království kongresového. 
Nová ústava jeho, vypracovaná podle zásad velmi liberálních a schválená 
carem 27. listopadu r. 1815, spojovala království s Ruskem pouhou personální 
unií, osobou panovníkovou. Všechny civilní i soudní úřady byly vyhrazeny 
jedině Polákům; polština byla povýšena na výhradní úřední řeč v úřadech, 
ve Školách, na soudech i ve vojsku a vojsko si mělo zachovati polský oděv 
i odznaky. Vrchní moc v zastoupení králově spočinula v rukou náměstka čili 
místokrále, jímž se stal Polák generál Zajqczek, a v rukou ministerské rady 
(rada administracyjna), složené z pěti ministrů, vnitra, spravedlnosti, kultu, 
financí a války, jimiž se mohli státi jen Poláci. Právo kontroly nad činností 
vlády bylo svěřeno sněmu, skládajícímu se ze senátu, jehož členy se stali 
biskupové, knížata, kasteláni, vévodové a zámožnější velmoži, jmenovaní na 
návrh senátu králem, a z poslanecké sněmovny, v níž zasedali volení zástupci 
šlechty (77), zástupci vsí, volení na vesnických shromážděních (51), zámož
nější dělníci, kupci, kněží, učitelé a umělci. - Ústava hodlala zlepšiti také 
postavení nejpočetnější vrstvy selské;4) ale v otázce selské pověděla celkem 
málo; neboť polští politikové, kteří na obsah ústavy působili, měli na mysli 
především zájmy jediného šlechtického stavu; zatím co sousední Prusko měnilo 
úplně svou organisaci politickou i sociální (a již r. 1823 postupně provádělo 
vyvlastňování selské půdy), odsunuli zástupci polské šlechty v kongresovce 
sociální rovnoprávnost, vyhradili mnoho hodností správních, soudních, sená
torských i poslaneckých majitelům zemských statků, t. j. ve skutečnosti pro 
šlechtu, a odevzdali také správu vsí do jejích rukou. Vnitřní zřízení polské 
si zachovalo tudíž aristokratický charakter. V dědičném senátu i ve volené 
komoře poslanecké strhla šlechta na sebe hlavní slovo. Poslance volily sjezdy 
šleéhty a měšťanstva; ale při poměrné zaostalosti středního stavu v Polsku 
zůstávali šlechtici hlavními mluvčími národa. 

Pokud jde o jmenování nejvyšších úředníků v kongreso:rém království, nelze 
Alexandrovi nic vytýkati; neboť povolal na nejvyšší místa osoby vyzname
navší se už v době velkého sněmu, za povstání Kosciuszkova a za varšavského 
knížetstvL Náměstkem carovým se stal Polák, generál Zajqczek, někdejší 
horlivý jakobín, generál v armádě Napoleonově a majitel obrovských panství 
polských, získaných od Napoleona za prokázané služby. Vrchním velitelem 
polského vojska s plnou mocí ve věcech vojenských byl jmenován velkokníže 

. 4) Podle přibližného sčítání z r. 1827 mělo venkovské obyvatelstvo 3,163.000 osob, městské 
869.000, šlechta 301.000. T. j. každý desátý občan byl šlechticem. 
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Konstantin, bratr carův, jenž se, ač Rus, jal s neobyčejným zápalem vytvářeti 
samostatné polské vojsko. Byl sice muž drsný, který si svou prchlivostí druhdy 
odcizoval okolí; ale sňatek s polskou šlechtičnou Grudzinskou prohloubil jeho 
náklonnost k polskému živlu a připoutal ho na trvalo k Varšavě. Kromě něho 
se delegátem při polské vládě stal Novosilcov, osobnost podporovaná Polákem 
Adamem Czartoryským a Polákům z počátku nikoliv nepřející. 

Mohla tudíž vzniknouti onrávněná naděje na klidný vývoj unie polsko-ruské 
a na smírné spolužití obou ~východoslovanských národů v rámci ruského im-

~~. . 
Prvá léta plynula skutečně v harmonii mezi králem Alexandrem a polskym 

národem. Ve dvou varšavských polských časopisech ("Gazeta Warszawska" 
a "Gazeta korrespondenta warszawskiego i zagranicznego") se objevovaly hlasy 
vděčné loyality a podávala se ruka k svorné spolupráci s Ruskem. Také první 
sněm království polského z března r. 1818 byl zahájen s plnou důvěrou v krále, 
který se rád nazyval "protektorem a přítelem Poláků" a nejednou brzdil 
autokratické sklony knížete Konstantina i nekonstituční počínání generála 
Zajqczka. Velkou oporou spolupráce polsko-ruské byl zejména (od r. 1821) 
ministr Lubecki, přesvědčený, že Polsko může trvati a rozvíjeti se jedině 
v organickém spojení s Ruskem. Přičiněním tohoto velmi nadaného a praco
vitého ministra financi činila kongresovka velké pokroky na poli hospodářském 
i průmyslovém,5) těžíc stále intensivněji v obou směrech ze spojení s ruským 
zázemím. Jedině rolnictvu neposkytla vláda kongresovky žádných úlev 
a zanedbávala jeho zájmy. Cokoliv Lubecki podnikal pro rolnictvo, činil 
vlastně jedině pro statkářskou šlechtu, nikoliv pro polského sedláka. Polský 
chlop si v polském národním státě nezjednal lepšího postavení, byl zatlačen až 
na sám okraj národni společnosti, jsa vystaven na milost a nemilost své 
vrchnosti. Stal se pouhou robotující silou a úplným majetkem své vrchnosti, 
nemaje žádné právní ochrany a práva dovolati se pomoci. Žádný z polských 
sněmů, ovládaných šlechtickou většinou až do r. 1830, se otázkou selskou 
nezabýval. Učinil tak teprve poslední červnový sněm tohoto roku, na němž 
poslanec Szaniecki podal návrh na zrušení roboty. Avšak velká většina sněmu 

5) Po počátečních finančních potížích polského státu dosáhl Lubecki, že se r. 1822 polský 
státní rozpočet stal aktivní. Státní finance neopřel tolik o chlopa, jako spíše o města, průmysl 
a obchod. V té souvislosti založil r. 1829 "polskou banku", r. 1825 "Towarzystwo kredytowe 
ziemskie", aby vyrval peněžní ruch z rukou židů a zjednal levný úvěr; chránil průmysl, ocitající 
se vesměs v rukou cizích, protekčními cly proti zboží přiváženému ze západu, získával mu odbyt 
na trhu ruském, přiváděl tkalce z Němec a udílel jim pomoc při budování továren ve snaze, 
aby potřeby mohly býti kryty domácí výrobou. Za těch okolností se rozvily továrny zak1áda~.~ 
již v době varšavského knižetství Francouzem Gerardem jižně od Varšavy a vyrostlé pozdeJl 
na velkou osadu Zyrardów, a zejména vznikal tkalcovský průmysl v Lodži, ocitající se v počát. 
cích vesměs v cizích rukou (německých, francouzských a anglických). - Také hornictví a hut. 
nictvÍ byla věnována velká péče. Vláda založila hornickou školu v Kielcích, lesnickou ve Varšavě, 
rolnickou v Marymontu, zahájila dolování kamenného uhlí a soli. - V souvislosti s budováním 
průmyslu a hornictví se usazovalo v kongresovce množství německých rodin, tvořily se silné 
menšiny ve vévodství kalíšském a mazovském, kde se soustřeďovaly tehdejší továrny a kolonie 
tkalců. Také ve Varšavě, kde byl budován průmysl metalurgický a chemický, se německý živel 
množil. 
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se postavila proti němu a zamítla jej. Zanedbávání zájmů selských mělo při
nésti neblahé následky za povstání r. 1830-l. 
Úplně jinak se rozvíjely poměry v té věci v záboru pruském a rakouském, 

kde ustanovení kongresu vídeňského, ukládající vybudovati "národní insti
tuce, které by zaručovaly rozvoj polské národnosti", byly z počátku plněny. 
V tom duchu bylo vytvořeno z jižní části pruského záboru autonomní knížet
ství poznaňské6) s převážně polským obyvatelstvem v čele s místodržitelem 
kn. Antonínem Radziwillem, známým svými prusofilskými sympatiemi z doby 
napoleonských válek, se zvláštním erbem (orlem pruským s polskou orlici 
na prsou) a dokonce i se zvláštním polským sněmem (od r. 1824, vzhl. 1827). 
Z počátku se pomýšlelo také na zřízení zvláštního polského vojska, ale později 
z toho sešlo. Pravým dobrodiním pro knížetství bylo vybudování úvěrního 
ústavu (Ziemstwa kredytowego), pozdějšího hlavního střediska poznaňského 
polského živlu, který přispěl k hospodářskému ozdravění velkých pozemkových 
majetků. Výhod se dostávalo také polskému chlopu. S rozvojem pruského 
osvíceného absolutismu se dostavila péče o hospodářský rozvoj kraje i země
dělství, kontrola selských povinností a omezení roboty a v souvislosti s tím 
se vzmáhalo obecné zlepšení v postavení selských vrstev. Příznivě působilo 
nařízení o vyvlastnění selské půdy a o zrušení poddanství z 8. dubna r. 1823, 
provedené proti vůli většiny velkopolské šlechty. Velká Bást velkepolskýeh 
sedláků se tehdy stala majiteli vlastních hospodářstVÍ, sílila hospodářsky 
i kulturně. Postupně se v nich tvořilo živější uvědomění občanské i národní nežli 
u sedláků v jiných polských provinciích. Bylo to tím důležitější, že sliby ve 
směru národnostním a jazykovém brzy nebyly pruskou vládou dodržovány 
a rostly snahy o poněmčeni soudnictví i školství. 

Na poli školském se pruská vláda postavila z počátku na stanovisko libe
rální. Ještě r. 1822 odpovídal pruský ministr školství na dotaz, "jak dalece 
třeba rozšířiti v Poznaňsku německý jazyk", těmito slovy: "Pruské vládě 
jde skutečně o to, aby polské obyvatelstvo umělo německy, ale z toho pouhého 
důvodu není třeba, aby Poláci byli poněmčováni. Kdyby někdo soudil, že 
se němčením přispěje k rozšíření kultury na půdě poznaňské, dopustil by se 
velkého bludu, neboť vzdělání jednotlivce i národa se může podporovati jen 
mateřským jazykem. Vzíti mu tento mateřský jazyk a vštěpovati mu jazyk 
cizí, bylo by jednáním neprozřetelným. Jen vrchnost, která ctí a hájí jazyk 
národa, může býti jista věrností svých poddaných; vrchnost však, která se 
dopouští přehmatů proti nim, jitří národ a vyvolává v něm poddané nevěrné 
a zlé." V tom smyslu se polština z počátku stala vyučovacím jazykem ve 
většině velkopolských lidových škol a gymnasií s výjimkou gymnasia v Byd-

6) Severní část s městem Toruní a Gdanskem byla připojena k západním Prusím a s nimi 
přímo k ostatnímu Prusku. Ačkoliv velkou část obyvatelstva západopruského tvořili Poláci, 
nabyly země povahy německé, zejména když r. 1824 byly západní Prusy spojeny s východními 
se střediskem v Královci a v čelo byl postaven protipolsky smýšlející úředník Schon, jenž podle 
vlastních slov pokládal za svůj největší úkol učiniti z nevolníků lidi a ze Slovanů Němce. -
Polský jazyk potom mizel ze školství a soudnictví i z církve. Symbolem jeho režimu byla restau
race dávného křižáckého zámku v Marienburku. 
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gosci; ale postupně (zejm. od r. 1824) se situace začala měniti; polské střední 
školy byly rušeny a otvírány nové školy s vyučovacím jazykem německým; 
přes pozdější jisté ústupky (r. 1827) nastávalo poněmčování téměř všech 
vyšších třid gymnasiálních. 

Podobný byl vývoj také v záboru rakouském, v národnostně pestré Haliči,?) 
spravované gubernátorem s úřednictvem vesměs německým a od r. 1817 (po 
delší přestávce) opět obdařené sněmem, složeným ze zástupců vysokého du
chovenstva, velmožů, zámožnější šlechty a dvou zástupců města Lvova. Nic
méně třeba přiznati, že s péčí úřadů o hospodářské povznesení haličského, velmi 
zaostalého kraje a o jeho poněmčení na poli školském a správním rostla také 
kulturní úroveň místního obyvatelstva a šířilo se polské národní uvědomění. 
Zejména od doby, kdy se začaly horšiti vztahy mezi ruskými Poláky a ruskou 
vládou (po r. 1825), pečovala rakouská správa, aby si získala přízeň polské 
šlechty; gubernátor hr. August Lobkowitz (od r. 1826) se okázale objevoval 
v polském kroji, zahajoval haličský sněm po polsku, vymohl souhlas vlády 
vídeňské k zřízení katedry jazyka a literatury polské na lvovské universitě 
a k vybudování velké kulturní instituce "Zakladu narodowego im. Ossolin
ských" ve Lvově a nařizoval úředníkům, aby se učili po polsku. V souvislosti 
s tím se objevovalo první ovoce nové polské literární a vědecké činnosti na 
půdě haličské. ~ 

Nový kulturní haličský rozvoj souvisel zčásti s vlivem, který se šířil z oblasti 
svobodného města Krakova,8) zůstaveného po vídeňském kongresu pod pro
tekcí tří sousedních velmocí, které se zaručily zachovati jeho neutraIitu, daly 
městu ústavu, vypracovanou kvapně a poněkud nedbale Polákem Adamem 
Czartoryským, a svěřily správu města senátu a sněmu. Politický vývoj města 
byl potom sice rušen častými spory jednak mezi senátem a sněmem, jednak 
mezi šlechtickou skupinou, která ovládla řízení města, všechny úřady a hod
nosti, a měšťanstvem, které si stěžovalo na ústrky, takže posléze zástupci 
cizích velmocí strhli na sebe hlavní vliv v životě města a již od r. 1818 rozho
dovali o jeho osudu. Nicméně v kulturním směru měla samostatnost krakov
ského města velký význam a literární i vědecká činnost, která se rozvinula 
kolem její university, působila příznivě také na osvětové poměry v ostatních 
polských zemích. 

* * 
* 

I když polský národ byl po r. 1795 politicky rozdělen, jeho kultura se přece 
jen rozvíjela dosti jednotně. V prvých chvílích ovšem po svém pádu kulturně 
jen živořil. Někdejší sídlo osvěty Varšava, připojená z počátku k Prusku, 

7) Podle údajů Stogerových z r. 1822 měla Halič 4,054.660 obyvatel, z toho 1,818.726 Poláků 
a 1,728.218 Rusínů, 223.784 židů a 35.000 Němců. 

8) Krakovu byla přiřčena r. 1815 také oblast na levém břehu Visly s městem Chrzanowem, 
Trzebiní, Nowou Górou a 244 vesnicemi, z nichž 36 náleželo soukromým majitelům a ostatní 
byly v držení státu nebo korporací. Počet obyvatelstva činil asi 95.000, z toho na Krakov při
padalo asi 24.000. 
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pustla a stala se provinciálnim městem s množstvím židů a jiných cizinců 
(Němců). Literárni ruch, který se v ni rozvinul zejména za za,sedání čtyřletého 
sněmu, zanikl až na bezvýznamné časopisy a drobné tisky. Avšak již r. 1800 
se objevily červánky lepších dob, když několik lidí, vlastenecky smýšlejících 
a osvícených, založilo ku pěstění polského jazyka spolek "Towarzystwo Przy
jaciól nauk", jehož počátky připomínají prvotní rozvoj pražské "Král. České 
Společnosti nauk". Jakmile pruská vláda spolek ten (r. 1803) potvrdila, stalo 
se "Towarzystwo" (zejména za vedení J. Staszyce) středískem bohaté kul
turní, národní a hospodářské činnosti a sešel se v něm výkvět varšavské 
inteligence i všichni současni literáti a vědečtí badatelé z celého někdejšího 
Polska: historik Albetrandy (prvni jeho předseda), kniže Adam Czartoryski, 
Tad. Czacki, S. Linde, J. Sniadecki, St. Staszyc, Dmochowski, Trembecki, Wo
ronicz a j. Styky s ním navázali také čeští učenci v čele s J. Dobrovským, 
V. Hankou, J. Jungmannem a P. Šafaříkem, kteří se namnoze stali přímo členy 
varšavského spolku. Stalo se to z části už proto, že program spolku kladl na 
slovanskou vzájemnost velký důraz; tak již na př. ústy biskupa Korsakow
ského, kterÝ na zasedání r. 1803 vybízel v přednášce k spolupráci se Slovany, 
poukazuje především na spojení Poláků s národem českým, "který má hlavni 
nauk, umění a věd školu, jehož mnoho učitelů slyne ve stolici států rakous
kých a jehož výtvary rukodělné se vyrovnávají anglickým". -=Pii,spěním 
"Towarzystwa" byly organisovány nové dějepisné i jazykovědné práce. Vědecký 
ruch, který rozvinuli jeho členové, byl rozsahem sice skromný, ale co do jakosti 
převýšil všechno, co vytvořilo na polské půdě 18. století. Zmínky zasluhuje 
zejména osmisvazkový "Slownik j~zyka polskiego", vydaný ředitelem var
šavského lycea S. B. Lindem. Slovník ten zpracoval všechny polské literárni 
práce od prvních polských tisků až do konce 18. stol.; srovnal jejich jazyk 
s ostatními jazyky slovanskými a stal se pro pozdější slavisty ne ocenitelným 
zdrojem vědomostí. Ačkoliv od jeho prvního vydání uplynulo téměř již sto
padesát let, cena jeho se nezměnila a teprve v posledni době byl nahrazen 
dílem jiným. 

Podle vzoru varšavského "Towarzystwa" a jeho časopisu "Roczniki" (1801 
až 1830) vznikaly vědecké spolky a vědecké časopisy také v Lublíně a zejména 
v Krakově (r. 1816). V ruském záboru se staly významným osvětovým stře
diskem Pulawy, majetek rodu Czartoryských. Z nich si získal Adam Jiří Czar
toryski jako zástupce ministra zahraničních věcí ruské říše a od r. 1803 jako 
kurator (t. j. ministr) školství v ruském záboru značné zásluhy o upevněni 
polské kultury i mluvy ve východnich oblastech někdejšího polsko-litevského 
státu. Jeho vlivem byla přetvořena (r. 1803) dávná jesuitská akademie ve 
Vilně na universitu světskou o čtyřech fakultách, polskou jazykem i duchem. 
Přesto, že litevský a ruský živel měl v okolí Vilna velkou převahu, stala se 
vilenská universita (zejména od r. 1815) střediskem polské osvěty a jednu 
chvíli, když krakovská a lvovská universita podlehly poněmčení, vlastně 
jedinou polskou vysokou školou. Mezi jejími profesoryhyli Poláci z rozličných 
končin: Velkopolan Sniadecki, Mazur Lelewel, Volyňan Slowacki. - Druhé 
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mocné ohnisko polské kultury na východě vybudoval na podnět Adama Czar
toryského Tad. Czacki v Křemenci na Volyni; tam. vznikla středni škola, 
učitelský seminář i odborné kursy vzdělávací s polským jazykem vyučovacím. 

Vznik království kongresového r. 1814 a ustanoveni vídeňské, týkající se 
kulturního polského života, umožnily další slibný rozvoj polské osvěty, ze
jména v kongresovce. Vedeni polské osvěty v ni převzala t. zv. vládni komise 
veřejné osvěty a vyznání, t. j. ministerstvo školství ve Varšavě, v čele se 
vzdělaným a osvíceným Stanislavem Potockým, někdejším poslancem čtyř
letého sněmu. Pod jeho vedenim se kladl důraz zejména na školství lidové 
a středni ve snaze, aby se vzdělání rozšířilo do .širších lidových vrstev obyva
telstva. Avšak nechybělo ani péče o vysoké školy a r. 1817 byla založena 
varšavská universita o pěti fakultách, takže potom Poláci měli již tři vysoké 
školy. R. 1830 po ní následovala varšavská technika. Varšava, dříve provin
ciální město a nyní opět stolice dosti velikého státu, sídlo vlády největší polské 
oblasti a církevní správy, se stala ohniskem nového kulturního ruchu. Ohlasem 
toho byl i vznik prvnich polských deniků ("Gazeta codzienna narodowa i obca" 
od r. 1818, později "Kurjer Warszawski"). 

Vším tím polský kulturni ruch dosáhl v 1. pol. 19. st. takové výše, že Poláci 
mohli prostředkovati kulturní snahy i národům sousedním a mohli sena př. 
účastniti i českého národního obrození. Tak se stalo, že k polským kulturnim 
vzorům přilnuli Puchmajer i Jungmann a že téměř všechnu básnickou činnost 
Puchmajerovu možno svésti na polské předlohy; také všechna veliká díla 
Jungmannova vznikala za pomoci polských prací; přičiněním Jungmannovým 
a jeho druhů přijala mnoho polských prvků také moderní spisovná čeština 
od mluvy básnické až po vědeckou terminologii. Veliký učitel slavistiky 
J. Dobrovský a jeho žák V. Hanka sice již nečekali (podobně jako Puch
majer a Jungmann) od polského národa kulturních darů, literárních předloh 
a uměleckých vzorů; jejich činnost už nebyla jednostranným ohlasem polských 
vlivů na českou oblast; nicméně i oni podléhali polským kulturním vlivům, 
jež později můžeme pozorovat také u Šafaříka, Kollára a Čelakovského. Při
klánějíce se k současné polské vzdělanosti nebo čerpajíce z ní, vymaňovali se 
čeští badatelé i literáti 1. pol. 19. stol. z jednostranného vlivu německého 
a kladli osobité základy české národní renesance; vlivem jejich rostlo naše 
slovanské uvědoměni a šířil se mimo jiné i názor, že svými kulturnimi svazky 
i jazykem jsou si Čechové a Poláci ze Slovanů nejbližší. 

2. OBDOBí REVOL ucí (r. 1830-1, 1848, 1863) 

Výhody, které Poláci získali po vídeňském kongresu přízni ruského cara 
Alexandra 1., zisky hospodářské i kulturní, které přinášela s sebou personální 
unie polsko-ruská, přispěly k tomu, že se v polské společnosti hojně šířily 
sympatie k Rusku, a to také mezi jeho někdejšími odpůrci. Vládu Alexandra I. 
se jal chváliti na př. H. KoHit-taj, jeden z tvůrců ústavy třetího května a z účast-
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níků povstání r. 1794, a Amilkar Kosinski, jeden z prvých polských legionářů. 
Nejdále šel Staszyc v přednášce, kterou proslovil v "Towarzystwě Przyjaciol 
nauk" ve Varšavě, v níž horlil pro sjednocení Slovanů pod prvenstvím Ruska, 
národa polského a ruského, a poukazoval na to, jak Rusko zachránilo Polákům 
jazyk, práva i výchovu v mateřském jazyku,' zatím co němečtí sousedé 
nejednou se nešetrně dotýkají samých kořenů polského živlu. - Rusofilský 
směr ovládl v dvacátých letech také polské hospodářské kruhy, těžící z dobré 
hospodářské konjunktury, kterou přinesla unie s Ruskem. 

Ale mladší generace se daly pozvolna směrem jiným. Zčásti působením 
západoevropských revolučních a demokratických hnutí, zčásti vlivem svého 
pobytu ve Francii a Němcích a nových proudů romantismu, zčásti pro 
některá porušení polské ústavy ruskými úřady,9) ale nejednou především 
z nedostatku vlastního rozhledu se obracely proti Rusku a přičítaly jemu 
především za vinu rozdělení starého Polska. - Již r. 1820 se ozvaly ostřejší 
oposiční projevy při sněmovním jednání a nespokojenost i oposiční duch se 
za?al soustřeďovati v tajných spolcích akademických i vojenských, z nichž 
neJvíce vynikl spolek universitní mládeže ve Vilně (vilenští filomaté z r. 1817) 
a organisace mladších důstojníků, vzniklá přispěním majora Waleriána Lu
kasinského v 1. 1819-21. Cílem jejich a zejména Lukasinského bylo získati 
nezávislost, připojiti k budoucímu Polsku "zabranékraje"'litevsko"ruské 
(Volyňsko, Podolí a Ukrajinu) i západní polské země a uskutečniti v novém 
Polsku republikánské zřízení. Mladší vrstvy vzdělanější polské společnosti, 
studentstvo i některé sbory důstojnické byly brzy tajným spolkařením úplně 
prohlodány. 

Alexander 1. nechoval sice zásadního odporu proti některým touhám mladé 
polské generace, některé byl dokonce ochoten splniti, jako na př. spojení litev
ské Rusi s kongresovkou tak, jak tornu bývalo před r. 1772, ačkoliv tam 
polský živel byl jen statkářskou menšinou, rozsetou mezi lidem litevským 
běloruským a maloruským. Ale jiné, radikálnější požadavky ochlazovaly pů~ 
vodní přízeň ruského cara. Alexander 1. i jeho zástupce v Polsku Konstantin 
pojali nedůvěru k mladší polské společnosti a výsledkem toho byl vzrůst 
censury, nařízení (z r. 1822), aby mládež odcházející za vzděláním do ciziny 
získala k tornu zvláštní dovolení od místodržitele prostřednictvím komise ve
řejné osvěty, zákaz volnomyšlenkářské organisace (r. 1821) a odsouzení majora 
Lukasinského k degradaci a vězení (r. 1824). Pro vzrůst tajného spolkaření 
Alexander 1. pomýšlel již r. 1820 na zrušení ústavy, odsunoval svolání sněmu 
až do r. 1825 a vlivem Novosilcovovým (hlavního stoupence politického 
útisku) zbavil na ruské Litvě knížete Czartoryského vlivného úřadu kuratora 
universitního okrsku vilenského (r. 1823). Rok poté (r. 1824) byli ve Vilně 

9) Spory ~;;~kaly ~:jednou pr~ pols~é nároky na "zabrané kraje", t. j. Litvu, která kdysi 
do ;. 1772), clIllla ~oucast p~lsko.h~evskeh<:, státu a kterou Rusko nemínilo připojiti ke korigre

sovemu kralovstvl. NepokoJe budIlo porust'ování některých polskvch vojenských organisací 
udržování kozáků na pohraničním území, donmělé i skutečné přeh'ffiaty knížete Konstantina' 
jako zavá~ěr:í c~::~ury a taj~é polici~, a posléze přehmaty kOlnisaře Novosilcova, jenž se stal 
druhou neJvhvneJsl osobnostI v polskem království a vměšoval se do polských záležitostí. . 

260 

odklizeni podezřelí profesoři vilenské university (Lelewel) i uvězněni vlaste~ 
necky smýšlející posluchači, t. zv. filomati, mezi nimiž byl také mladý Adam 
Mickiewicz. - Rušivě zasáhlo do toho vývoje, když byly odhaleny styky 
polských nespokojenců s povstáním ruských děkabristů v počátcích vlády 
Alexandrova nástupce Mikuláše 1. Mikuláš 1. marně se snažil získati v polském 
království větší klid tím, že se rozhodl (r. 1829) ke korunovaci za polského 
krále a k přísaze na polskou ústavu, ač jinak nepřál ústavním hlediskům. 
Marně se také velkokníže Konstantin, který od r. 1826 měl kromě vrchního 
velení také hodnost místokrále, od svého sňatku s Polkou Joannou Grudzin
skou spojoval s polskými zájmy, věnoval usilovnou péči výcviku polského 
vojska, bral Poláky do své ochrany proti obviněním a odmítal politiku útisku 
i přehmaty komisaře N ovosilcova. To vše nepřesvědčovalo polskou oposici, která 
stále více šla za heslem "vše nebo nic" a v tom smyslu mluvila na sněmu 
v květnu a červnu r. 1829, rušíc porady obstrukčními návrhy i odmítajíc vše
chny podněty vlády .. 

Za těchto okolností se zabývala (poč. r. 1830) skupina varšavských spiklenců 
v ~ele s instruktorem na vojenské škole, podporučíkem Petrem Wysockým, 
pIany velkého národního povstání k setřesení ruského poručnictví. Působil 
na ně úspěch červencové revoluce bruselské; vypuknutí vzpoury (v noci 
29. listopadu1830) urychlily obavy před stíháním prozrazeného hnutí. Nebylo 
lehkomyslnějšího kroku a nebylo v dějinách hůře organisovaného národního 
hnutí. Povstání nebylo řádně připraveno; nenavázalo styky s venkovem, ne
vymezilo svých cílů a plánů. Mezi jeho původci nebylo kromě Lelewela vý
znamnější osobnosti. Autoři hnutí se domnívali, že prostě stačí začíti revoluci, 
postaviti národ před hotovou skutečnost, přetrhnouti možnost návratu a že 
věc již nějak dopadne. Na rozdíl od povstání r. 1794 se nestaly žádné pokusy 
získati do boje lidové vrstvy. Kdežto revoluci Kosciuszkovu vyvolali generá
lové a politikové, kteří předtím stáli v čele vlády a připravili ji do podrobnosti, 
revoluci r. 1830 způsobila nezkušená mládež, romantickou poesií roznícená, 
která nepromyslila důležitějších věci a spoléhala, že teprve starší generace, 
kterou hodlala strhnouti do víru, přispěje radou a pomocí. Starší generace 
však v čele s Niemcewiczem a Adamem Czartoryským, o jejichž vlastenectví 
nikdo nepochyboval, povstání zhaněla. Generálové kongresového vojska vy
stoupili jako jeden muž proti odboji. Brzy se ukázalo, že proti revoluci, vyvo
lané ve Varšavě útokem na Belvedere, sídlo místokrále Konstantina, jest velká 
většina národa. Byli proti ní nejen intelektuálové, ale také majitelé statků, 
obávající se, že Polsko nestačí na válku s Ruskem a že je potom stihnou kon
fiskace majetků a sociální převraty. Z obavy před loupením rozbouřených 
davů stavělo se proti ní také zámožnější varšavské měšťanstvo a zamykalo 
před povstalci své brány. Nakonec došlo k příznačnému zjevu, že revoluce 
sice opanovala Varšavu, ale v její čelo se postavila vláda, která si nepřála 
přerušení styků s Ruskem. 

Ve vládě, která se pod tlakem ulice vytvořila ve Varšavě, nabyly převahy 
rozvážnější živly v čele s někdejším ministrem financí Lubeckým, generálem 
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Chlopickým a Ad. Czartoryským, muži to vesměs větší státní zkušenosti, kteří 
doufali, spoléhajíce na to, že revoluce zastrašila ruský dvůr, zachrániti situaci 
obratným vyjednáváním s petrohradskou vládou v naději, že dosáhnou ně
kterých jeho ústupků, na př. změny v konstituci, připojení Litvy ke kongre
sovce bez válečného střetnutí s Ruskem. Cílem jejich bylo nikoliv pokračovati 
ve válce, nýbrž znemožniti ji, utlumiti povstání doma a zachovati svazek 
polsko-ruský. V tom předsevzetí se vypravili Lubecki a Czartoryski ke knížeti 
Konstantinovi, který se utekl pod ochranu ruských vojsk do okolí Varšavy, 
s výzvou, aby násilím potlačil hnutí. Když Konstantin z jistých důvodů 
odmítl, podala prozatímní revoluční vláda demisi a diktátorem se prohlásil 
někdejší Kosciuszkův voják a Napoleonův generál Chlopicki (5. prosince 
r. 1830). Přijímaje však diktaturu prohlásil Chlopicki veřejně, že ji vzal na 
sebe pouze z ohledu na slabost prozatímní vlády, aby uklidnil kraj a zjednal 
kázeň ve vojsku, nikoliv aby vedl polskou věc na ostří nože a přerušil styky 
s Ruskem. Chlopicki hleděl spíše novým vyjednáváním navázati s petrohrad
ským dvorem styky a vyslal do Petrohradu poselstvo (Lubeckého a Jezier
ského) s žádostí o amnestii a o rozšíření polských politických práv. Na zprávu 
o neúspěchu jejího jednání také u dvora podal resignaci s prohlášením, že vésti 
válku s Ruskem znamená "klásti Polsko do hrobu". Sněm, který potom pře
vzal vedení státních záležitostí, nedbal však hlasu ChlopicMÍlo ani výstrahy 
hr. Jezierského, pověřil správní mocí "Národní. vládu" (Rz!1td narodowy s Ad. 
Czartoryským, generálem St. Barzykowským, Vinc. Niemojewským, T. Mo
rawským a J. Lelewelem) a velením nad vojskem pověřil nezkušeného generála 
Michala Radziwilla s úmyslem pokračovati v boji s Ruskem. Nedbal na to, 
že chvíle pro vedení povstání není vhodná, že Rusko právě ukončilo válku 
s Tureckem a že naděje na pomoc západoevropských států zklamaly. Podléhaje 
radikálním živlům, sněm vypověděl poslušnost Mikulášovi 1. dříve nežli Poláci 
nabyli jakýchkoliv vojenských úspěchů proti Rusku a 25. ledna r. 1831 pro
hlásil Romanovce za zbavené polského trůnu. 

Boj, který se potom koncem ledna r. 1831 rozvinul mezi ruskou armádou, 
vedenou generálem Dybičem, a polskými povstalci, nemohl dopadnouti pří
znivě, neboť polská vojska byla ve velké menšině, skládala se vesměs z živlů 
nevycvičených a nevyzbrojených a neměla schopných velitelů ani kázně. 
Nebylo ani člověka, který by dovedl nadchnouti k pravdivému vlastenectví 
a obětavosti a který by mohl získati k zápasu širší selské vrstvy. Revoluční 
sněm se sice jal jednati o selské otázce, ale odmítl zlepšiti postavení sedláka 
a tím ho ani nezískal k boji. Za těch okolností povstání neovládlo celého 
národa, nenabylo celonárodní povahy, zůstalo pouhým a nahodilým vojen
ským činem menšího kruhu společnosti. Zahájeno za mezinárodní situace, 
která neslibovala větší naděje na pomoc zvenčí, i za vojenské pohotovosti 
Ruska, nemělo už ve svých začátcích nadějí na úspěch. Porážka u Ostrolt;:ky 
26. května r. 1831 podlomila hlavní síly, rychle padla Varšava, země se sklonila 
opět před carským trůnem a jen část vojska volila vyhnanství na půdě pruské 
a haličské. 
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Důsledkem"'nezdaru revoluce bylo nové uspořádání polských věci. Nedošlo 
k tomu však ihned. Ruský car nařídil šetřiti citů polských, nechal Polákům 
školy i úřady, zachovával někdejší polskou autonomii s náměskem (generálem 
Paskěvičem) a s vládou, která se skládala z polských generálů Kosseckého 
a Rautenstraucha. a z Rusů Stroganova a Fuhrmanna pod předsednictvím 
ruského senátora Engla, zřízení politické, zvláštní práva, polský jazyk v úřa
dech i soudech, v prosinci r. 1830 udělil amnestii stoupencům povstání 
s výjimkou těch, kteří se ho účastnili v prvé noci 29. listopadu r. 1830 a 
15. srpna r. 1831, s výjimkou členů sněmu, kteří hlasovali pro sesazení ruského 
rodu s trůnu, členů národní vlády a úředníků. Ústava udělená Alexandrem I. 
byla zrušena a místo ní byl v únoru r. 1832 vydán t. zv. organický statut 
polského království. Statut ten zachovával ještě kongresovce jistou autonomii, 
zvláštní zákonodárství občanské i trestní, polský jazyk ve správě i v soudnictví 
i svobodu vyznání. "Království polské" bylo jím však navždy připojeno 
k ruskému státu a mělo tvořiti jeho nerozdělitelnou součást. Rušila se osobní 
korunovace ruského cara na krále polského, zvláštní polské vojsko i sněm. 
T. zv. správní rada, která byla zachována, měla obsahovati pouze tři komise: 
vnitra, spravedlnosti a financí. Všechny důležitější polské věci měly však 
podléhati schválení ruské státní rady v Petrohradě, při níž bylo zřízeno zvláštní 
polské oddělení. . 

Organický statut neznamenal tudíž na prvý pohled vyloučení polského živlu 
z vlivu na osudy jeho vlasti, ale skutečný vývoj šel záhy cestou pro polskou 
národnost stále nepříznivější. Vlivem radikálních projevů polské emigrace 
i nových polských místních vzpour nedošlo k úplnému uskutečnění organic
kého statutu a po dlouhá léta byl v polském království udržován stav obležení 
i censura; polské vyšší úřady byly podřizovány petrohradským ministerstvům, 
vévodství byla přeměněna (r. 1837) na gubernie; postupně byla zrušena polská 
měna, míry i váhy; polské úřady byly zaplavovány úředníky ruskými. Úřady 
v t. zv. zabraných zemích byly poruštěny úplně. R. 1835 došlo i ke konfiskaci 
všech statků politických emigrantů. Varšava se přestala zároveň jeviti polskou 
duchovní stolicí, jíž byla až do r. 1831. Zmenšil se počet jejích polských škol; 
r. 1831 byla zrušena její universita a na jejím místě byly otevřeny pedagogické 
a právnické kursy, až posléze i ty z obavy před tajnými spolky zanikly. Změna 
nastala teprve v 1. 1856-8, kdy byla ve Varšavě zřízena na místě theologické 
fakulty řecko-pravoslavná duchovní akademie a akademie medicinská. Za
nikla i universita vilenská a všechny střední školy polské na půdě litevsko
ruské se slavným gymnasiem v Křemenci; ve vlastní kongres ovce byl počet 
gymnasií zmenšen na polovinu. - Kulturní činnost se na chvili přerušila. 
Ohluchly universitní síně, vyprázdnily se pracovny učenců; přestaly vycházeti 
noviny a důležitější polské časopisy. Jediný a malý literární časopis "Tygodnik 
polski" zápasil s nedostatkem předplatitelů. Nové časopisy se objevily teprve 
vL 1841-2 jakožto revue vědecko-literární ("Bibljoteka warszawska" 1841 až 
1914, "Przegl!1td naukowy" 1842-45). 

Postavení polského národu se stávala tím nebezpečnější, že v téže době 

263 



byly rušeny zbytky někdejšího autonomního zřízení také v záboru rakouském 
a pruském. V čele haličské správy jako gubernátor stál až do r. 1832 český 
šlechtic, kníže Aug. L. Lobkovitz, Polákům dosti nakloněný, jak se ukázalo 
za polského povstání r. 1830-1; jeho oportunní politika k Polákům se mnohdy 
příčila rozkazům přicházejícím z Vídně a umožňovala Polákům v Haliči, aby 
se povstání buď přímo účastnili nebo je nepřímo podporovali a po jeho pádu 
zachránili mnohé spolubratry před sibiřským vězením, poskytujíce jim útulek 
v Haliči. - Po něm však skutečným gubernátorem (v zastoupení arciknížete 
Ferdinanda d'Este) byl vyšší úředník Frant. Krieg v. Hochfelden, proti Polá
kům zaujatý stejně jako většina německého úřednictva, jež vté době přímo 
zaplavilo haličské úřady. Sněm haličský neměl již většího vlivu a aristokracie, 
s novými tituly hrabat a baronů, se stavěla více do služeb dvora nežli na obranu 
polských národních zájmů. Střední a nižší šlechta byla vesměs politicky ne
udovědomělá a věnovala se jen třídním a osobním věcem bez ohledu na pro
spěch národní. Jednotlivci (Dzieduszycki, Ossolinski, Skarbek) hromadili sice 
polské národní poklady, ale jinak bez většího ohlasu ve svém prostředí. Škol
ství, které mohlo přispěti ke kulturnímu povznesení, spočívalo v rukou cizinců 
a bylo ovládáno cizím duchem. Povinným vyučovacím jazykem všech nor
málních, středních škol (třinácti gymnasií a čtyř učitelských ústavů), lvovské 
university (obnovené r. 1817) i lvovské techniky (zřízenér. 1844) hylaněmčina 
(a latina). Teprve ve čtvrtém desítiletí 19. stol. se kulturní úroveň poněkud 
zvedala. Důležité středisko polské kultury ve Lvově vytvořil J. M. Ossolinski 
založením "Zakladu narod. im. OssoHnskich" (r. 1817), kterýžto ústav zahájil 
pravidelnou činnost r. 1828 zejména vydáváním časopisu "Bibljoteka nauko
wego Zak!adu im. Ossolinskich" s obsahem převážně historickým. Přispěním 
hr. Skarbka vzniklo lvovské divadlo a přičiněním badatelů Fredry, Bielow
ského a Szajnochy byla budována prvá vědecká díla. Péčí 7' egoty Pauliho 
a Zal~ského vycházely tiskem písně haličského lidu. Objevily se i první časo
pisy: "Rozmaitosci" a " Lwowianin". 

Jestliže na půdě haličské docházelo v 40 letech přece jen k jisté emancipaci, 
v pruském Velkopolsku se vývoj spíše zhoršoval. Pruská vláda neskrývala 
v době listopadového povstání svých sympatií s ruským carem a prokazovala 
Dybičovi a Paskěvičovi cenné služby při potírání povstalců. Skutečnost, že 
vrchní vojenské velení za revoluce na čas spočinulo v rukou generála Matěje 
RadziwiUa, příbuzného místodržitele poznaňského knížetství hr. Ant. Radzi
willa, a že poznaňští Poláci vyslali varšavským povstalcům pomoc, dala pruské 
vládě záminku k tomu, aby zbavila poznaňského místodržitele jeho úřadu, brzy 
místodržitelství zrušila a zahájila potom poněmčovací politiku v míře daleko 
větší nežli kdy předtím. Nově jmenovaný správce poznaňské provincie Eduard 
Flottwell zahájil drsný postup proti těm, kdož se účastnili varšavské revoluce, 
dal konfiskovati jejich majetky (asi 1.400 občanům), v březnu r. 1833 si vy_ 
mohl od pruské vlády milion tolarů na výkup země z rukou polských, odňal 
správu vsí majitelům velkostatků, svěřil ji úředníkům placeným a jmenovaným 
vládou a v 1. 1832-4 omezil užívání polského jazyka ve školách. Polština byla. 
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vyloučena z úřadů a soudů a nahrazena němčinou; strany se sice směly k úřa
dům obraceti ve svém jazyce, ale vnitřním jazykem úřadů a soudů byla vý
hradně němčina. V západních Prusích (v gdanském Pomoří) se postupovalo 
ještě ostřeji a němčina se stala vyučovacím jazykem již od první třídy lidové 
školy. Zahajuje válku s polským živlem Flottwell pokládal za jeden z hlav
ních úkolů oslabiti polský klér a církev katolickou jakožto národní církev 
polskou. V tom směru nařídil nejprve (r. 1833) konfiskaci majetků klášterních 
na účely školního fondu a potom se utkal ve vážném sporu s hnězdenským 
arcibiskupem Duninem Sulkowským; v nerovném boji byl Sulkowski zbaven 
arcibiskupské hodnosti a odsouzen k vězení (r. 1839). 

Teprve po změně na pruském trůně a v počátcích vlády Fr.idricha V~lé
ma IV. poněmčovací snahy pruské vlády ustaly (r. 1841) a dostavIly se pomery 
pro polský život opět příznivější na poli hmotném i kulturním, a to tím spíše, 
že pruská vláda dbala o hospodářský rozvoj svého kraje. Obhajoby polské 
národní věci se za nové situace chápalo velkopolské měšťanstvo. Jeho vůdcem 
bvl lékař Karel Marcinkowski, zasloužilý pracovník při budování polského 
obchodu, průmyslu a spořitelen, zakladatel poznaňského obchodního družstva 
( Bazar polski") a spolku vědecké pomoci (" Towarzystwo naukowej pomocy"), 
který umožňoval chudým studentům pomoc na školách. Jiným vů~cem velk~
polského měšťanstva byl K. Libelt, filosof něme?kéh~ p~vodu, Jeden z neJ.
populárnějších politiků velkopolských a prosluly pravmk J. l\foraczewskL 
Přičiněním těchto osobností se za současné hospodářské konjunktury zvyšo
vala kulturní úroveň velkopolského obyvatelstva. Poznaň se stala v pátém 
desítiletí 19. stol. střediskem čilé práce literární a vědecké. Péčí hr. E. Raczyn
ského a hr. T. Dzialynského se tvořily bohaté knihovny v Poznani (od r. 1829) 
a Kórniku v jeho okolí. Jejich pomocí vycházely v tisku edice pramenů k pol
ským dějinám a rozvíjelo se také časopisectvo. Kromě staršího listu "Weteran" 
vycházel od r. 1834 populární "Przyjacielludu" (v Lešně), který šířil národní 
myšlenku zejména mezi lidovými vrstvami, od r. 1838 demokratický "Ty
godnik literacki", od r. 1840 konservativ~í "Orf.{d~wnik nauko,:?" a.posléz~ 
"Rok pod wzgl~dem oswiaty, przemyslu I wypadkow czynnych , redlgovany 
J. Moraczewským a K. Libeltem, časopis pro rozvoj polské politické ideologie 
velmi důležitý. Zmínky zasluhuje "Przegla.d Poznanski", redigovaný od roku 
1845 Janem a Stanislavem Kozmianem v duchu katolickém a konservativním, 
zatím co "Rok" hlásal hesla pokroková a demokratická. - Kulturní život 
poznaňských Poláků se za těchto okolností vyvíjel, čím blíže k polovině 19. stol., 
tím slibněji a velkopolská oblast se stavěla v čelo polského života v nových 
dějinách; připravovala se k důležité úloze, která jí připadla r. 1848. 

Ve chvílích, kdy zaniklo samostatné království polské a kdy byly rušeny 
také výhody autonomního knížetství poznaňského, zůstala jediným místem, 
kde si Poláci udržovali politickou moc ve svých rukou, svobodná republika 
krakovská. Avšak i tam se polský živel dostával stále více pod dozor zástupců 
cizích velmocí (residentů), zejména když město porušilo svou neutralitu, na 
níž měly spočívati jeho svobody, vyslalo dobrovolníky za listopadového po-
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vstání a stalo se jevištěm revolučního kvasu, střediskem emigrační literatury 
i emigračních revolučních spolků. Za těchto okolností obsadil v polovině r. 1831 
ruský generál Riidiger město a zůstal tam plné tři měsíce. V květnu r. 1833 
byla městu vnucena nová ústava, jež značně omezila dosavadní svobody ve 
prospěch zástupců velmocí. Ty již na schůzce zástupců velmocí v Mnichově 
Hradišti prohlašovaly, že každý krok, vycházející z Krakova ke změně kra
kovských řádů nebo poměrů v okolních státech, povede k obsazení Krakovska 
spojeneckými vojsky, a v tajné smlouvě, uzavřené mezi Rakouskem, Pruskem 
a Ruskem v říjnu r. 1835, rozhodly o osudu města definitivně. Krakov měl 
připadnouti při nejbližší příležitosti Rakousku, a Prusku se mělo dostati ná
hradou jistých pohraničních změn ve Slezsku. Částečně byla tato smlouva 
provedena r. 1836, kdy se Krakovsko dostalo pod rakouský policejní i vojenský 
dozor, a čekalo se jen na vhodnou chvíli, aby poslední zbytky nezávislosti 
byly odklizeny; stalo se tak teprve o deset let později v době revolučních 
bouří r. 1846-8. Avšak vnitřní autonomie padla za oběť již dříve; pod vede
ním rakouského důstojníka J. Hochfelda byly rušeny krakovské úřady již 
v třicátých letech a správa přecházela do rukou rakouské byrokracie. Pod 
dozor rakouský se dostala tehdy i krakovská universita (poněmčená r. 1853 
až 1854) a veškeren kulturní, vědecký i literární ruch. Svědectvím těžkých 
poměrů ve vědecké oblasti byly obtíže, v nichž se ocítalkrakovský vědecký 
spolek, spojený s universitou ("Towarzystwo naukowe"), dvojí přerušení jeho 
časopisu ("Roczniki Tow. Nauk.") v letech 1833-41 a 1852-58 i zánik jiných 
revuí, jako byl na př. "Powszechny PamiQtnik nauk i umiejQtnosci" (vydávaný 
L. Zienkiewiczem r. 1835), "Kwartalnik naukowy" (v 1. 1835-7 pod redakcí 
A. Z. Helcela), "PamiQtnik naukowy (r. 1837, vydávaný L. Lukaszewiczem). 
Jedině navenek získalo město lepší vzhled zrušením starých hradeb a vybu
dováním okružního parku (plant). 

Zatím co duchovní kultura ve všech částech polských byla tlumena, stá
vala se ohniskem nového polského života emigrace. Všichni vůdcové listo
padového povstání, četní důstojníci v čele s generálem Bernem, Chrzanow
ským, Dembiúským, členové revoluční vlády, poslanci revolučního sněmu, 
mnoho úředníků, spisovatelů a umělců v čele s Mickiewiczem, Chopinem, 
historikem Lelewelem a politikem Ad. Czartoryským, mnoho tisíc vojínů 
a studentů, všichni se odebrali do vyhnanství, hlavně do Francie, zčásti 
také do Anglie a Belgie. Francouzská vláda svolila sice k jejich příchodu, ale 
z obavy před jejich revoluční činností nepřipustila jich do hlavního města 
(s výjimkou těch, kdož mohli žíti z vlastních prostředků), ubytovala je v roz
ličných provinciálních místech (Avignonu, Besangonu, Chateauroux) a tam 
se jim dostávalo zvláštních státních podpor. IO ) Svým počtem nebyla emigrace 
velká; ale obsahovala vesměs inteligentní živel, který v emigraci rozvinul 

10) Podle úředního sčítání bylo ve Francii r. 1839 5.260 polských emigrantů podporovaných 
vládou a 498 žijících bez státních podpor. V Anglii bylo státem podporováno 600 (bez podpory 
100), v Belgii podporováno 300, ve Španělsku 300, ve francouzských koloniích 500, v Americe 
500. Celkov:}' počet emigrantů činil asi 9.000. 
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neobyčejně bohatou kulturní činnost, udržuje v poraženém národě sebedůvěru 
i naděje na lepší příští. V emigraci vznikly největší poklady polské literatury: 

Pan Tadeusz" Konrád Wallenrod" a velká část "Dziadů", které široko 
daleko roznesly' sl~vu polského jména a zároveň se staly pravým evangeliem 
polské společnosti i zobrazením národních ideálů a národního ducha. Spolu 
se zástupy ostatních emigrantů šířil jejich autor víru ve znovuzřízení Polska 
a naděje své odíval v roucho mystického mesianismu, hlásajícího, že 
Polsko svým utrpením vykoupí lidstvo jako kdysi Kristus a zaujme čestné 
místo v příštím vývoji jeho. V podobném smyslu působil i Krasiúski a Slo
wacki, snažíce se pozvednouti polského ducha k novému zápasu v očekávané 
příští válce a obecné revoluci. - Kromě poesie rozvinula se také politická 
publicistika, budící polskou společnost k novému politickému životu. Proto 
se věnovala velká péče výchově a vzdělání. Péčí kn. Czartoryských vznikl 
v hotelu Lambert v Paříži "Instytut panien", polská škola v Batignollu, 
četné knihovny polské, jako na př. "Bibljoteka polska" v Paříži (r. 1838), 
"Towarzystwo literackie" (r. 1832 tamtéž), které bylo vlastně pokračová
ním varšavského podobného spolku, po roce 1831 zrušeného. Knihovny 
a spolky ty měly původně organisovati také polskou vědeckou práci, ale na 
tom poli dosáhly menších úspěchl.l nežli v krásné literatuře. Nejvíce se po
vzneslo dějepisectví přičiněním Jáchyma Lelewela, jenž nejprve v Paříži a po
tom v Bruselu rozvinul rozsáhlou vědeckou činnost a kladl základy k vědecké 
kritické methodě historické; velkou cenu jeho díla snížila však jednostranná 
tendence, která jej vedla k tomu, aby hledal demokratické prvky už v nej
starších dobách předhistorických a staroslovanských a spatřoval je také ve 
zlatých polských šlechtických svobodách 16.-17. století; L. nedovedl přiznati, 
že tento ideál republikánsko-demokratických šlechtických svobod 16.-17. 
stol. podlamoval spíše síly národa a znemožňoval mu, aby zavčas vybředl 
z anarchie. Názory ty nenacházely již při svém vzniku obecného přijetí u polské 
emigrace a přispívaly nejednou k jejímu politickému dělení na několik skupin. 

V prvé chvíli svého pobytu na západě polští emigranti očekávali, že jim 
bude brzy možno vystoupiti za pomoci evropských velmocí opět se zbraní v ruce, 
aby ZÍskali své vlasti novou nezávislost. Hodlali těžiti z každé politické změny 
v Evropě ve prospěch polské věci, hotovi pomoci všem lidem usilujícím o svo
bodu a přispěti k novému mezinárodnímu konfliktu. Leč naděje na novou 
evropskou revoluci se záhy rozvály a bylo třeba se smířiti s myšlenkou, že se 
zahraniční pobyt emigrantů značně protáhne. Zároveň zanikla původní vnitřní 
jednota a nastaly důležité změny v životě emigrantů: začaly se tvořiti poli
tické strany. Pokusy spojiti emigraci pod jednou organisací "Polského Národ
ního Výboru" (zřízeného v Paříži v prosinci r. 1833) se nezdařily a vedly spíše 
k opačným výsledkům. Vznikly rozdíly v názorech na cíle, methody i programy, 
rozšířily se jalové spory o příčinách neúspěchů polských revolucí, rozbujelo 
se vzájemné obviňování. Vytvořily se zejména dva tábory zásadně odlišné: 
konservativní čili aristokraticko-monarchistický a demokraticko-republikán
ský. V čele prvého stáli Adam Czartoryski, předurčený král budoucího Polska, 
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usazený v hotelu Lambert v Paříži, historik Niemcewicz a generálové Knia
zewicz a Bem. Strana tato počítala při budování příštího polského státu 
s velmocemi, s pomocí evropských dynastií a jejich vlád. Czartoryski udržoval 
jako osobnost v Evropě známá styky s dvory evropských velmocí, snažil se 
poučiti je o polské věci a vzbuditi o ni zájem na mezinárodní půdě. Druhá 
skupina: demokraticko-republikánská, vyrůstající z radikální skupiny, založené 
r. 1832 ("Towarzystwo demokraticzne") a vedená V. Heltmanem, T. Wisniow
ským, L. Mieroslawským a Z. Milkowským, se nespokojovala s pouhými hesly 
národními a nevěřila tolik v pomoc evropských dynastií, nýbrž spoléhala spíše 
na podporu evropských národů a obecné revoluce. Příští Polsko si představo
vala nikoliv jako útvar monarchistický, nýbrž jako demokratickou republiku, 
a v tom smyslu navazovala styky s tajnými západoevropskými politickými 
s'p0lky i jejich vůdcem Mazzinim. Především však počítala s polským selským 
lIdem. neboť příčinu nezdaru listopadového poslání spatřovala nikoliv v ne
dostatku pořádku a ve špatné organisaci vrchní moci (jak soudila strana mo
narchistická), nýbrž v tom, že polský lid, zbavený šlechtickým sobectvím 
všech osobních a politických výhod, neměl v něm větší účasti. Nová polská 
revoluce by mohla míti v očích demokratů naději na větší úspěch teprve tehdy, 
kdyby sedlák byl zbaven roboty a dostalo se mu jednak půdy, jednak občan
ských práv a náležitého vzdělání v národním duchu. Proto se k. rozřeŠeni 
selské otázky obracela na konec všechna pozornost demokratů. V tom smyslu 
začali jejich členové se stýkati s tajnými organisacemi ve vlasti a jejich vlivem 
vznikl v Poznaňsku "Zwiqzek Narodu Polskiego" a v Krakově "Stowarzy
szenie Iudu polskiego" (r. 1835). Ty si vzaly za cíl šířiti demokratické myšlenky 
a přispívati k uvědomění polského chlopa. Z Krakova se spolek ten přenesl 
také do Lvova a tam mezi jeho členy vynikli Fr. Smolka a A. Dunajewski. 
y. ruském záboru působil ve smyslu polské demokratické strany major 
SImon Konarski a mimo to jiní emisaři, kteří založili ve Varšavě spolek "Swieto
krzyzcy", nazvaný tak podle sídla u kostela sv. Kříže. Ale činnost jejich byla 
záhy odhalena a zmařena v zárodcích. 

Agitace polské demokratické skupiny zesílila zejména v 1. 1846-8. VVUžÍ
vajíc obecného rozvratu v Evropě, snažila se rozvířiti nové povstání v polských 
zemích; nejen na půdě ruské, ale i poznaňské a haličské. Vedení se chápalo 
Poznaňsko, kde venkovské kruhy byly nejuvědomělejší a od vyvlastnění půdy 
r. 1823 dospěly k značnému rozvoji hospodářského a národního života. Zatím 
co velkopolská aristokracie byla pro mírné spolužití v rámci pruského státu, 
vůdcové lidových a měšťanských kruhů zdůraznili myšlenku nezávislosti, jsouce 
podněcováni členem versailleské polské demokratické skupiny, Lud. Miero
slawským a mimo něho K. Libeltem, Tyssowským a E. Dembowským. 
Podle plánů vůdců poznaňských a emigrantů pařížských měla válka vypuk
nouti (21. února r. 1846) ve všech částech polských a nabýti povahy selského 
povstání s cílem provésti vyvlastnění půdy a odstraniti robotu. Za sídlo revo
luční vlády byl stanoven Krakov. Avšak týden před zamýšleným vypuknutím 
bylo hnutí na půdě velkopolské odhaleno, většina vůdců (Mieroslawski, Libelt) 
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byla uvězněna, načež v Poznaňsku k povstání již nedošlo. V Krakovsku a v Ha
liči nepokoje r. 1846 vypukly; ale jejich průběh se obrátil spíše proti 
šlechtě, zaujaté stále ještě proti selským vrstvám, a nabyly vskutku povahy 
hnutí výlučně sociálního, volajícího po řešení sociálních otázek a usilujícího, 
aby i nejširší vrstvy lidové byly přijaty do národního společenství a účastnily 
se vývoje, který dosud vedly jen vrchní, privilegované vrstvy národa. Zkáza 
četných šlechtických dvorú na území tarnowském, rzeszovském a bocheÍl
ském, tragická "haličská řež", v níž zahynulo několik tisíc osob, obsazení 
Krakova rakouským vojskem generála Benedeka, připojení krakovské repub
liky i posledních zbytků samostatného Polska k Rakousku se souhlasem vlády 
pruské a poněmčení krakovské university i úřadů, škol krakovských i velko
polských, to byl jediný výsledek odboje z r. 1846. 

K cíli nevedly ani nepokoje, které vypukly o dvě léta později (1'. 1848) na 
území poznaňském a haličském. V Poznaňsku se sice na zprávu o revoluci 
v Berlíně utvořil "Národní výbor polský". Fridrich Vilém IV. mu pod tlakem 
berlínských nepokojů ustoupil a pověřil jej reorganisací poznaňského knížet
ství, správy i vojska; avšak práce výboru postupovaly pomalu a spory, které 
se brzy rozvířily mezi Poláky a Němci, je zmařily. Národnostní rozdíly, které 
zmizely v prvých chvílích poznaňského hnutí, vystoupily brzy zřejmě a místo 
očekávaného bratření povstalců německých a .polských propukaly boje mezi 
německými "Freikory" a polským táborem, za nichž posléze polské oddíly 
byly donuceny složiti zbraně. Jediným výsledkem velkopolských nepokojů 
r. 1848 bylo udělení pruskékonstituce. Těžili z ní také Poláci, mohouce 
si voliti poslance do provinciálních sněmíků (v Poznaňsku, v západních 
Prusích, v pruském Slezsku) i do hlavního sněmu v Berlíně. Ohlasem 
poznaňského hnutí r. 1848 bylo také probuzení národního ruchu v pruském 
Slezsku a v západních Prusích, kde začínaly vycházeti polské listy a tvořily 
se spolky. 

Na zprávu o revoluci ve Vídni a o pádu Metternichově (13. března r. 1848) 
oživl r. 1848 také Krakova Lvov, utvořily se v nich národní výbory ("Komitet 
narodowy" v Krakově a "Rada narodowa" ve Lvově), mládež a řemeslnictvo 
utvořily národní gardu, objevily se politické letáky a spolky. Rakouský komisař 
v Krakově hr. Deym vycházel nejdříve požadavkům zneklidněného obyva
telstva vstříc a na podnět občanstva odjela z Krakova delegace do Vídně, 
aby předložila spolu s delegáty lvovské národní rady vládě adresu s požadavky 
Poláků: zrušení roboty, vyvlastnění půdy, zavedení polského jazyka do škol, 
do soudnictví i veřejné správy a zřízení národního vojska. Když se však dele
gace rozhlédla po revoluční Vídni, rozšířila své požadavky a v adrese, předlo
žené císaři poč. dubna toho roku, se již domáhala znovuzřízení Polska. -
Vláda však přijala tyto petice nevlídně a využívala proti polským snahám 
národnostních neshod mezi Poláky a haličskými Rusíny, kteří se vlivem 
obecného národnostního hnutí rovněž probouzeli, ale zůstávali k Vídni jinak 
loyální a domáhali se pouze rusínského jazyka ve správě a škole. Vláda využí
vala také sociálních rozporů mezi haličskou šlechtou a haličským sedlákem, 
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kterého si získala již r. 1846 zmenšením roboty na jednu třetinu a v dubnu 
r. 1848 úplným zrušením robotních prací i vyvlastněním půdy, kterou obdělával. 
Tím vším si vídeňská vláda zajistila v haličských selských vrstvách skutečnou 
oporu a mohla proto postupovati s větším důrazem proti revolučním 
proudům. Za půtek s revolučními oddíly opanovala brzy Krakov, jemuž 
n~zbylo než přijmouti podmínky diktované generálem Moltkem (odzbrojení 
narodní gardy, rozpuštění národního výboru, očistu od emigrantů a úhradu 
š~od). Ve Lvově se revoluční nadšení udrželo déle nežli v Krakově (až do 
listopadu r. 1848); ale i tam končilo za obléhání generálem Hammersteinem 
prolitím krve, spálením četných budov, starobylé radnice a universitní 
knihovny. - Ani boje, které polští emigranti vedli v cizích službách (v !talii. 
Němcích a zejména v počtu 1000 lidí v Uhrách pod generálem Jindřiche~ 
Dembiríským a J. Bernem) neměly šťastnějších výsledků. 

Polská účast v maďarské revoluci navazovala na starší maďarsko-polské 
sympatie, jež se naposled projevily u příležitosti listopadového povstání; ale 
vsk~t~u tu spíše šlo o volnou spolupráci dvou rozdílných, v historii často se 
potIraJÍcích a nyní revolučně smýšlejících živlů, jež nyní jen myšlenka odboje 
sváděla na společné revoluční cesty. Nabyla-li r. 1848 maďarofilská orientace 
poměrně značné převahy v polském národním táboře, nebylo to bez bojů. 
Hlavním odpůrcem jejím bylo slovanské cítění určitých národně uvědóm:ělých 
polských skupin (jehož představiteli byli na př. kn. Lubomirski v Haliči a kn. 
A. Czartoryski v emigraci), které viděly především ve Slovanech (rakouských) 
skutečné a spolehlivé spojence Poláků v budoucnosti. 

X; ~rá~~e ob?~ směrů d~šlo r;.a jaře r. 1848, když se jednalo o to, mají-li se 
PolaCl zucastmtl slovanskeho Sjezdu v Praze, k němuž se Poláci zprvu ostatně 
chovali jen nedůvěřivě, vidouce v něm neprávem nástroj ruského panslavismu. 
Slo~anské stanovisko zvítězilo mezi Poláky teprve po tuhém boji, a to ještě 
s vyhradou vyzvati pořadatelstvo pražského sjezdu, aby pozvalo do Prahy 
vedle Slovanů také Maďary. V tom smyslu také polská revoluční diplomacie 
hleděla dosáhnouti smíru mezi rakouskými Slovany a Maďary, aby tím dosáhla 
pr~s~ěch~ i v P?l~ké věci. Hlava polské emigrace kn. A. Czartoryski byl pře
svedcen, ze PolaCl se mohou nadíti splnění polských tužeb jedině v Rakousku 
v případě sblížení mezi Maďary s jedné a Čechy, Slováky a Charvaty s druhé 
st~a~y; Byl rozhodnut působiti k tomu cíli jak svou diplomacií, tak i veřejným 
ml~~m~ ~o~~ v}~~lslm. po vlasti ~olské byl sdělen pokyn, aby se polské 
vereJne m!nem pnhs neozyvalo stramcky ve prospěch Maďarů, poněvadž by 
t? mo~o C:c,h;y, Slo:á~y a jižní Slovany společné revoluční věci polské a ma
davrs~e odClZltI. .J~dme :e Slovanech (rakouských) spatřoval Czartoryski sku
tec~~. a spolehhve spojence pro polskou budoucnost. Bez jejich sympatií 
nev~n.l ve zdar polské věci; jejich případné spolupráci proti rakousko-ruské 
koaliCl po boku Polska přikládal vysoký význam. Spolupráce s Maďary byla 
Czartoryskému spíše věcí okamžité revoluční strategie a totožnosti revolučních 
z~j~ů; spolupráce se Slovany rakouskými byla mu především příkazem poli
tlCkym, daným zájmy hlubšími a trvalejšími. Pomocí Lad. Riegra, dlícího 
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později (poč. r. 1849) v Paříži, hleděl Czartoryski sice pracovati k sblíženi mezi 
Maďary a Slovany rakouskými, ale za schůzky v hotelu Lambert 18. května 
r. 1849 mu otevřeně řekl, že za jedině správný pokládá příklon Poláků 
k rakouským Slovanům, nikoliv k Ma ďarům. "Jedině ve Slovanech (rakouských), 
pravil, můžeme nalézti spolehlivé a opravdové spojence. Bez jejich spolupráce 
nemůžeme očekávati úspěchu polské věci". Než vítězství slovanského směru 
mezi Poláky bylo přechodné jako vůbec všechny polské hlasy 1. pol. 19. stol., 
pokoušející se řešiti polskou otázku na podkladě slovanské vzájemnosti; jeho 
představitelé se octli záhy v menšině. 
Účast Poláků na pražském sjezdu, na němž ostatně se ostře sráželi s rusín

skými haličskými představiteli a k nevoli Čechů projevovali přílišné sympatie 
k Maďarům, ležela dlouho jako stín na rostoucím maďarofilství polské revo
lučně smýšlející mládeže a byla pramenem Košutovy nedůvěry k Polákům, 
jakož i příčinou jeho zamítavých odpovědí na jejich nabídky. Vlastní maďaro
filské akce Poláků ve větším rozsahu začaly teprve na podzim r. 1848. Do 
Uher spěchaly z Haliče hloučky revolučně naladěné mládeže; sjížděli se tam 
četní emigranti; s Košutem vyjednávaly polské delegace, aby Polákům dovolil 
vytvořiti v Uhrách samostatnou polskou legii, která by, bojujíc po boku Ma
ďarů a za jejich věc, bojovala také za svobodu Polska. Ale Košut nestačil 
vyhýbati se přímé odpovědi a odkládal rozhodnutí. Činil tak právě z nedůvěry 
k Polákům pro jejich účast na pražském slovanském sjezdu i z obavy před 
Ruskem, aby existence většího polského oddílu v Uhrách nedala podnět k rus
kému zákroku proti Maďarům. Konečně dovolil Polákům vytvořiti jen menší 
oddíly, které byly včleněny do jednotlivých maďarských sborů. K sjednocení 
polských sil v Uhrách pod vedením generála Wysockého došlo teprve na jaře 
r. 1849, kdy se Maďaři ocitali ve velkém nebezpečí a potřebovali posil, a Rusko 
se již rozhodlo zasáhnouti do podunajských věcí. 
Poměr mezi polským a maďarským vojskem nebyl však tak srdečný, jak se 

často soudí, a jak to tradovaly starší vzpOlnínky polských účastníků povstání 
uherského i historická zpracování. Statečnost polských oddílů byla neutra1i
sována jejich vnitřní nekázní, stranickou roztříštěností, hašteřivostí, žárlivostí 
a ctižádostivostí vůdců, nechtějících se vzájemně podříditi. V tom byl také 
jeden z důvodů odmítaného stanoviska Maďarů-vojáků k Polákům, kteří prý 
svým příkladem demoralisovali maďarské oddíly. Působil tu i nepříznivý 
poměr maďarského velitele Gorgeye k Poláku J. Dembirískému; Gorgey se 
stavěl proti vytvoření zvláštní polské legie; obviňoval Poláky ze zrádcovství 
a tvrdilo nich, že jsou národem, který ze sebe vydal nejvíce zrádců vlasti, 
a národem, který vždy "za peníze všechno činí". Příčiny nechuti 
Gorgeyovy byly ovšem hlubšÍ. Gorgey a jeho stoupenci vytýkali Polákům 
aristokratismus, jejich slovanský původ a hlavně jejich službu revoluci stůj 
co stůj, bez ohledu na to, vzejde-li z ní Maďarům něco dobrého, jen když to 
prospěje Polsku. Vlivem této nálady a Gorgeyova nátlaku kolísal v názoru 
na Poláky sám Košut, který nakonec byl nucen po pádu maďarského povstání 
spolu s polskými revolucionáři opustiti uherskou půdu. 
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Krátká "vesna národů" r. 1848-9 nepřinesla Polákům žádných příznivěj
ších změn. S jedné strany umožnila a vyvolala prudší antagonismus ukrajinsko
polský, který později komplikoval politický život v Haliči, s druhé strany 
vrátila spíše časy absolutismu a germanisace. Zevnějším výrazem nového 
vojenského režimu, který zavládl zejména na půdě haličské (až do r. 1854), 
byly hradby vybudované kolem vavelského hradu v Krakově a citadela zbu
dovaná ve Lvově. Trvalým úspěchem dosaženým r. 1848 byla pouze úprava 
selských poměrů. Chlop, kterého se snažila emigrace získati pro chystanou 
národní revoluci, zůstal vesměs stranou hnutí, neboť osvobození od roboty 
a vyvlastnění půdy nezískal od polské vrchnosti, nýbrž od vlády pruské 
(r. 1823) a vídeňské (1'. 1846, 1848) a choval k nim za revolučních nepokojů 
spíše city věrnosti; revoluci haličskou i poznaňskou vedly takto vesměs kruhy 
měšťanské a šlechtické, zatím co selské vrstvy k ní přihlížely trpně a nejevily 
zájmu o národní věci. 

Po svých nezdarech r. 1848 ztratila emigrace úplně význam. Paříž přestala 
býti jejím střediskem. Vůdcové demokratické skupiny byli po nezdarech svých 
akcí značně oslabeni a posléze byli z Francie vypuzeni. Usadili se v Anglii, 
kde byli odsouzeni k úplné nečinnosti a udržovali se více jako tajná organisace. 
V Paříži zůstali pouze monarchisté v čele s Ad. Czartoryským ajeho spolu
pracovníky V. Kalinkou a J. Klaczkem, vydavateli významné politíckérev-ue 
"Wiadomosci polskie". Ale i činnost konservativního tábora byla na meziná
rodní půdě stále obtížnější. Od r. 1848 ustal dosavadní zvyk interpelovat 
v polských záležitostech v poslanecké sněmovně fmncouzské a také kroky 
Czartoryského v Londýně a v Římě přinášely stále menší úspěchy. Teprve 
krymská válka probudila v polské emigraci opět zvýšenou činnost. Emigrace 
v ní viděla novou příležitost k aktivnímu vystoupení na obranu polských práv 
a konala pokusy o to, aby vzbudila nepokoje v ruském Polsku a aby vybudo
vala polské oddíly při armádách válčících s Ruskem.H) Významnou činnost 
na půdě turecké rozvinul v tom smyslu agent kn. Czartorvského Michal Czaj
kowski, nadaný spisovatel historických pověstí, působící ·ve službách turecké 
vlády a potom v čele kozáckého pluku, jejž sám utvořil na turecké straně 
u ústí Dunaje (r. 1854). Jinak však úsilí o vybudování legií ani zákroky u evrop
ských velmocí s Ruskem znepřátelených ve prospěch polské věci neměly 
úspěchu. V očích Anglie a Francie byla polská záležitost, pokud z ní těžily, 
jen zástěrou, pod níž západoevropské velmoci usilovaly o vlastní cíle. 

Ani mezi ruskými Poláky se nepodařilo vzbuditi revoluční náladu. Polské 
hnutí v ruském záboru za krymské války bylo nepatrné. Poláci záboru prus
kého odmítali většinou t. zv. "chorobný idealismus" emigrantů, snící o nové 
evropské revoluci, která by Polákům pomohla, a činili pokusy hájiti národních 
práv v pruském státě cestou legální na půdě berlínského parlamentu. "Polská 

ll) A. Czartoryski hleděl získati tehdy Napoleona III. pro polskou věc. Císař' byl z počátku 
k tomu nakloněn, ale na zákrok anglického a ruského vyslance vzdal se myšlenky přednésti 
polskou otázku na pařížském kongresu. V lednu r. 1857 prohlásil Czartoryskému, že nemůže 
ve prospěch polský nic podniknouti. 
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národní liga':, která vznikla v Berlíně r. 1848, stanovila si za cíl hájiti polský 
jazyk ve školách, při soudech i v administrativě jednáním přímým a získala 
si za poměrně krátkého trvání (1'. 1848-50) velký význam také na poli pol
ského průmyslu a obchodu. Obhajobu národních zájmů polských ve Velko
polsku přejímalo také několik listů v čele s demokratickým "Dziennikem pol
ským", redigovaným K. Libeltem, konservativní "Gazetou polskou" a kleri
kálním "Przegh\-dem poznaúským" (zal. r. 1845); poslední list vycházel také 
v době, kdy censura omezila velkopolský tisk jen na úřední časopis (r. 1850 
až 1859). Konservativní (klerikální) vrstvy, v jejichž středu hrál významnou 
roli Platter, Jan Kozmian, D. Chlapowski a majitel kórnického panství Tytus 
Dziafyúski, se odklonily úplně od někdejšího programu velkopolských demo
kratů a prohlásily dvě věci za škodlivé pro Poláky: slavjanofilství a naděje 
na novou revoluci. V tom smyslu se přenesla obrana národních záležitostí do 
parlamentu berlínského, kde polští poslanci tvor'ili od r. 1850 zvláštní skupinu 
(Kolo polskie), z počátku volněji spojenou (část se klonila ke konservativcům, 
jiná k demokratům a liberálům), později (od r. 1856) solidárně postupující. 
Jedním z hlavních mluvčí poslanců vysílaných do Berlína byl K. Libelt, 
významný myslitel i politik. 

Podobný vývoj se dostavoval také na půdě haličské. Vedoucí činitelé haličské 
polské politiky, seskupeni okolo hr. Adama Potockého a listu "Czasu" (zal. 
1'. 1849) a náležející vesměs ke konservativní aristokracii, odmítali vlivy emi
grace a přes to, že v Haliči až do r. 1854 trval stav obležení i dolehla tíha 
absolutismu a ge1'manisace, volili před novým politickým hnutím raději do
rozumění s Vídní; tím spíše, že císař svěřil správu Haliče do rukou Poláka 
Agenora Goluchowského jako místodržitele a Jáchyma Chomiúského, rovněž 
Poláka, jako jeho zástupce. Goluchowským se dostal v čelo polsko-rusínské 
haličské země člověk, který se pro důvěru, jakou získal u císaře, dovedl 
udržeti ve svém úřadě po deset let a vytěžiti z něho co nejvíce ve prospěch 
své země. Zamezil rozdělení Haliče na část polskou a ruskou, které si přála 
ukrajinská polovina obyvatelstva, provedl reorganisaci správy i soudnictví 
(zrušením starých, stavovských soudů), zjednal Polákům převahu v státní 
haličské službě i na haličském sněmu, který se shromáždil na základě Schmer
lingova únorového patentu v dubnu r. 1861, skládaje se z virilistů, zástupců 
velkostatku, měst, obchodních komor a vsL Právě v době jeho místodržitel
ského úřadu byly podnikány kroky o připuštění polského jazyka do soudů 
a škol (ponejprv se tak stalo na gymnasiu ve Lvově r. 1858), na universitu 
lvovskou i krakovskou; v téže době se lepšily také poměry kulturní a literární, 
množily se polské časopisy ("Tygodnik Illustrowany", "Nowiny", "Dziennik 
Literacki"). Národní uvědomění se začalo šířiti vlivem Haliče také do těšín
ského Slezska, kde působili dva odchovanci haličských škol: učitelé P. Stal
mach a A. Cianciala, vydavatelé (od r. 1853) "Gwiazdy Ciesz,yúské", budící 
národní uvědomění mezi těšínskými Poláky.12) - Za těchto okolností revoluční 

, 12) O dějinách ?o~~tků národního ruc~u ~ezi v Poláky ve Slezsku je těžko podat souvislý 
vyklad, nebot' schazejl k tomu prameny. Jlste Je, ze na slezské Poláky působili Poláci z vnitro· 
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~nutí v Haliči ;rstalo n,a dlouhý čas a místo něho vyrůstala v Haliči, podobně 
Jako v Poznansku, nalada monarchistická a klerikální, usilující o pokrok 
v rámci rakouského státu. Ke konservativcům a jejich orgánu, krakovskému 
"Czasu", se přikláněli i někdejší demokraté (jako Kaczkowski, Dzierzkowski, 
Siemieúski). Za návštěvy císaře Františka Josefa I. v Haliči se haličská šlechta 
předbíhala v projevech sympatií a, spokojujíc se hojně udělovanými tituly 
hrabat a baronů, překypovala projevy loyality a rakouského vlastenectví. 

Nálada pro smír vyznačuje také ruské Poláky té doby, neboť Paskěvič, 
vítěz nad polským povstáním r. 1831, vládl sice v Povislí pevnou rukou 
a znemožnil r. 1848 jakékoliv projevy pro polskou nezávislost, ale jinak vy
cházel Polákům v rozličných okolnostech vstříc, snaže se ulehčiti neštěstí 
které je stihlo po listopadové revoluci. Polská šlechta nejednou ani netoužil~ 
po změně a spokojovala se s obnovením šlechtických titulů, sněmíků a šlech
tických výsad. - Poměry se nezměnily ani po smrti cara Mikuláše I. a polského 
místodržitele Paskěviče (r. 1856), když novým místodržitelem za vlády Ale
xandra II. byl jmenován stařec generál M. Gorčakov, jenž byl za svého před
chůdce šéfem jeho štábu a později generálním gubernátorem. Za své nové 
funkce se Gorčakov hleděl spolu se svým zástupcem Pavlem Muchanovem 
co ~~jvíce zalíbiti ~olské šlechtě, propouštěl polské vězně z varšavské citadelly, 
zrusll r. 1857 velke poplatky pasové na cesty do ciziny aumožniitímzejména 
polské mládeži studie na zahraničních universitách. Stejně postupoval nový 
car Alexander II. Zrušil válečný stav, který stále nad Varšavskem visel. 
svolil k návratu některých polských trestanců ze Sibiře a vydal amnestii pr~ 
polské emigranty, kteří by o to požádali (1857). R. 1857 byli Poláci opět 
připuštěni do státních úřadů v t. zv. "zabraných zelních", t. j. na Litvě 
~ litevské Rusi, ač tam živel polský byl jen nečetný a složený vesměs jen ze 
slechty. R. 1858 bylo povoleno vyučovati polštině ve středních školách na 
Litvě, užívati polského jazyka v úřadech a na poště i tisknouti díla Mickiewiczo
va, do té doby zakázaná. Nastávaly i ústupky v otázkách náboženských a cír
ke~n~ch. Arcibiskupství.:-aršavské, dlouho vakantní, bylo obsazeno populárním 
arc~blSku?em A. M. vFIJ~lkowským a podobně i jiným dvěma biskupstvím 
(kuJavskemu a podlasskemu) se dostalo církevní hlavy. - Také sociální po
stavení polského chlopa se mělo pozvednouti. Již carský úkaz z r. 1846 stanovil 
výši roboty, vymezil selskou půdu a hleděl upraviti jeho poměr k vrchnosti. 
Avšak teprve r. 1861 a 1863 byly vydány ukazy další, v jejichž důsledku 
měla robota od 1. října 1863 úplně ustati. Rovněž i v duchovním směru na
stávalo uvolnění. R. 1857 byla zřízena ve Varšavě "Szkola sztuk piQknych" 
a "Akademja medyko-chirurgiczna", která měla býti náhradou za universitu. 
Vláda dala svolení také k založení "Rolnického spolku" ("Towarzystwo Rol
nicze'~) v,e Varšavě (r. 1857). Ten se stal pod vedením vzdělaného hr. Ondřeje 
ZamoJskeho podobnou institucí, jakou bylo haličské "Towarzystwo Gospo
~arcze Galicyjskie", a sloužil především zájmům šlechty. Ačkoliv spolek neměl 

zemí a to teprve okolo poloviny I 9. stol. Jest příznačné, že prvý upřímně národní list ve Slezsku 
(Horním) vydával r. 1848 syn českého tiskaře Teodor Heneček ("Dziennik GÓrnoslll.ski"). 
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politickou povahu, stalo se zahájení jeho činnosti velikou politickou manifes
tací. Na jeho veřejných schůzích se jednalo jen o zemědělských otázkách, ale 
v soukrOlní přicházely na přetřes také problémy politické. 

Za těchto okolností nastávalo v polském království obecné uvolnění; vzmá
hal se kulturní ruch a ozývaly se častěji hlasy pro úplný smír s Ruskem. 
Tendence ty se jevily již za nadšeného přijetí nového cara Alexandra II. ve 
Varšavě v prvním roce jeho vlády, kdy se polská šlechta přímo předbíhala 
v úslužnosti. Netrvalo však dlouho a polská společnost se začala děliti, v sou
vislosti s novým uvolněním, na dvě strany: na stranu t. zv. bílých a stranu t. zv. 
červených. Strana "bílých", v jejímž čele stáli hr. Ondřej Zamojski, Jurgens 
a Kronesberg, se rekrutovala vesměs z vysoké šlechty a bohatého měšťanstva 
a kladla si za cíl dosáhnouti národní autonomie v dynastickém spojení s Rus
kem. Naproti tomu "červení", organisující se za vedení někdejšího emigranta 
L. Mieroslawského pod vlivem ruského tajného revolučního ruchu, se skládali 
z drobné šlechty, nižšího úřednictva, řemeslníků a studentů i mládeže vůbec, 
nemínili se spokojiti s autonomií a toužili opět po obnovení samostatného 
polského státu v jeho historických hranicích z r. 1772. Počítali s vypuknutím 
revoluce v Rusku, s úspěchem ruských revolucionářů, vedených Bakuninem 
a Gercenem, s nimiž záhy navázali styky. Aby připravili náladu pro povstání 
v polském prostředí, začali organisovati vlastenecké projevy, ponejprv v červnu 
r. 1860 při pohřbu paní Sowiúské, vdovy po generálovi, účastníku listopa
dového povstání; většího rázu demonstrace nabyly koncem února r. 1861 při 
oslavě bitvy u Grochowa, kdy došlo k první srážce s ruským vojskem, a při 
pohřbu pěti osob tehdy zabitých. 

V době těchto nepokojů se místodržící Gorčakov se zástupci ruské vlády 
chovali dosti nerozhodně, hleděli Poláky uklidniti stůj co stůj, a to snad 
demostrující Poláky jen povzbuzovalo k dalším akcím. Gorčakov svolil k tomu, 
aby ve Varšavě bylo zřízeno městské zastupitelství, které by převzalo péči 
o klid v městě, radil v Petrohradě k ústupkům a k několika reformám v duchu 
polských požadavků zaslaných carovi "Rolnickým spolkem", a, posléze vy; 
mohl jmenování markýze Alex. Wielopolského, Poláka vzdělaného a Rusku 
nakloněného, ředitelem nově zřízené komise vyznání a osvěty a potom i komise 
spravedlnosti pro Polsko. Zřízení těchto dvou komisi bylo počátkem dalších 
ústupků, které potom následovaly, jako bylo obnovení státní rady a rad 
krajských, okresních a městských. Za několik měsíců své činnosti Wielopolski 
popolštil se souhlasem Petrohradu soudnictví, správu i školství, odklidil ruské 
úřednictvo a nenáviděné ruské hodnostáře z polského území, přispěl k tomu, 
že všechny civilní úřady království podléhaly jen místodržitelství a byly ne
závislé na petrohradských ministerstvech a organisoval nové polské školství 
od stupňů nejnižších až po nově zřízenou varšavskou universitu (szkola 
glowna"). 

Avšak skupina "červených" všechny tyto zisky Wielopolského odmítla 
a vrhala se stále více do náručí povstání. "Bílí" si netroufali Wielopolského 
podporovati a postavili se rovněž proti němu, když Wielopolski rozpustil 
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"Rolnický spolek" pro rozpory v otázce selské reformy, s níž tento spolek jako 
organisace vesměs šlechtická nesouhlasil. Wielopolski byl prohlašován za 
zrádce národní věci. Situace se ještě zhoršila, když po smrti Gorčakovově 
(v květnu r. 1861), nastaly osobní změny v místodržitelském úřadě. Za nového 
místodržitele hr. Lamberta, jenž se marně snažil získati Poláky laskavostí, 
vznikly velké demonstrace při výročí smrti Kosciuszkovy (15. října r. 1861). 
Revoluční hnutí se organisovalo stále pevněji a na jaře existovaly již dva 
revoluční výbory: městský a akademický. Byly tu snahy, aby pro hnutí byli 
získáni polští důstojníci sloužící v carské armádě i radikální Rusové, mezi 
nimiž se vzmáhala nespokojenost s carským režimem, a množily projevy pro 
ústavní vládu. Nová opatření, která učinila petrohradská vláda poč. srpna 
r. 1862 (jmenování carova bratra velkoknížete Konstantina novým místo
držícím, Wielopolského náčelníkem civilní vlády a generála Ramsaye nejvyš
ším vojenským velitelem), poměry ještě zhoršila. Ač nový místodržící byl 
znám svým liberálním smýšlením, byl na něho brzy po příjezdu do Varšavy 
spáchán atentát a brzy potom následovaly i dva atentáty na Poláka Wielo
polského, přesto, že do nového úřadu přicházel s plánem zjednati Polsku co 
největší samosprávu v rámci ruského státu. Okolí polské nemělo pochopení 
pro jeho snahy a následkem agitace "červených" vidělo v něm spíše škůdce 
a zrádce národa. Nemělo důvěry ve vlastního člověka, jenžnakonec:vesvé 
péči o národ zůstal osamocen. Marně se Wielopolski snažil předejíti novému 
národnímu nebezpečí tím, že hodlal 15. ledna 1863 odkliditi podezřelé z revoluč
ních akcí násilným odvodem k vojsku. Tím revoluci jen urychlil. Ústřední 
revoluční výbor v odpověď nato přijal nové jméno "zatímní národní vlády" 
a vyzval národ k povstání 22. ledna toho roku, neohlížeje se na to, že přípravy 
k zbrojnému vystoupení nebyly ještě ukončeny a také jinak doba byla ne
vhodná. 

Postavení povstalců bylo od počátku těžké. Výbor revoluční měl sotva 
400.000 zlatých a sotva 10.000 bezbranných mladíků, skrývajících se před 
?dvodem vesměs po lesích celého kraje. Povstání nebylo připraveno ani diplo
maticky. V emigraci nebylo již člověka, který by pomáhal získávati zahraniční 
dvory. Adam Czartoryski a J. Lelewel zesnuli již r. 1861, demokratický spolek 
zanikl již před lety. Naděje, které počítaly s pomocí Francie a jiných západo
evropských států, se ukázaly ilusorní, neboť Prusko uzavřelo v nejbližších 
dnech s Ruskem vojenskou konvenci, jíž slibovalo Rusku podporu proti po
vstání, Rakousko se z počátku dívalo k novému požáru příznivýma očima, 
později však vyhlásilo v Haliči stav obležení a tresty proti těm, kdož by šli po
vstalcům na pomoc. Vláda francouzská a anglická vyslaly pod tlakem 
veřejného mínění, sympatisujícího s Poláky, spolu s kurií papežskou na 
petrohradský dvůr adresy s přímluvou za Poláky a s žádostí, aby se jejich 
požadavkům vyšlo vstříc, ale adresy ty zůstaly pouhým kusem papíru. Když 
ruská vláda odpovědí na ně prohlásila "otázku polskou za svou vnitřní věc" 
a zahájila boj s povstalci, přímluvné hlasy západoevropské umlkly. Napo
leon III. polské povstání potom zhaněl, delegáty jeho, přišlé s žádosti o pomoc, 
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dal uvězniti a nesvolil k odeslání zbraní. Skupiny dobrovolníků z rozličných 
evropských národů, které spěchaly povstalcům na pomoc ze západní a středni 
Evropy (též i z Čech),13) nemohly býti dostačující posilou. 

Nejhorší bylo, že zklamaly opět také hlavní složky polského národa. "Za
tímní národní vláda" se sice nechtěla dopustiti podobné chyby jako povstalci 
z r. 1830-1, kteří opominuli připoutati k sobě největší část národa, t. j. 
selské vrstvy, a již prvý den povstání 22. 1. vydala provolání, jímž vyzývala 
celý národ do zbraně; slibujíc si mnoho od selských mas prohlašovala "vše
chny obyvatele historického Polska za svobodné a rovnoprávné", zdůrazňovala, 
že "každý gruntovní majetek, který sedlák drží ve spojení s robotou neb 
s činží, se stane i s budovami a nářadim jeho úplným majetkem a ti, kteří 
utrpí za bojů škody, dostanou náhradu ze státních prostředků". - Projev 
ten zůstal však bez ohlasu a lid zůstal až na výjimky k revoluci lhostejný. 
Působila na něj snad okolnost, že ani strana demokratických "červených" 
nenavázala v posledních letech s lidem užších styků a nezbavila ho dřívější 
nedůvěry jeho k vyšším vrstvám polské společnosti. Sedláci hleděli vesměs 
s nedůvěrou na nové heslo "vyvlastňování" s podotčením, že "již dříve za 
Kosciuszky se jim slibovalo a nic se nestalo". Ačkoliv revoluční vláda určila 
komisaře, kteří vyvlastnění měli prováděti, v samé věci mnoho neprovedla. 
Manifest její neukládal, aby půda byla sedlákům odevzdána ihned, nýbrž pone
chával vše na dobré vůli šlechty a vrchnosti; málokterý šlechtic se potom 
zřekl dobrovolně půdy ve prospěch sedláků. 

Na konec se zástupy povstalců skládaly skoro výhradně z obyvatelstva 
městského rozličného stavu i povolání a z mladších z kruhů zemanských; povstá-

13) Kdežto ohlas polského povstání r. 1830-1 v Čechách byl především literární, r. 1863 
zase politický. Kdežto do té doby byla většina české inteligence spíše rusofilská a nečetní polo
nofilové zjevní (na př. E. Tonner, A. Kotík, V. Štule, Ferd. Schulz, J. Barák) byli jimi (8 vý
jimkou snad Štulce) pro svůj politický radikalismus, nastal r. 1863 patrný obrat. České časo
pisectvo se r. 1863 postavilo na stranu Poláků. Tím právě české polonofilství nabylo větší inten
sitv nežli r. 1831, kdy vlastně nebylo nezávislého časopisu českého. Noviny naše se postupně 
přikláněly k polskému revolučnímu programu od mírných sympatií až po bezvýhradný obdiv 
a souhlas s programem Poláků. "Národní Listy" zprvu povstání odsuzovaly a předpovídaly 
mu špatný konec; od dubna r. 1863 upadaly v ilusi, že povstání se stává opravdu lidovým hnu
tím a 28. IV. t. r. napsaly: "Rozhodnouti se musí, bude-li representantem Slovanstva před 
světem ještě dále ruský despota nebo Polák, syn svobody." Jestliže t. zv. staročeši s Palackým 
a Riegrem v čele se stavěli proti povstání, t. zv. mladočeši s ním sympatisovali. K Polákům 
se hlásila zejména česká mládež, jež se chápala všech prostředků, aby mohla jim pomoci v boji 
za svobodu s carským despotismem. Ve prospěch Poláků byly konány sbírky, emigranti byli 
podporováni a zajatým Polákům umožňován útěk z rakouských táborů v Čechách a na Moravě. 
Několik set českých dobrovolníků bojovalo po boku Poláků za jejich svobodu. Pokus však 
založiti zvláštní českou legii byl znemožněn. - Pokud jde o Ukrajince, tu polský revoluční 
komitet ve Varšavě vydal 5. II. r. 1863 provolání "k bratřím Rusínům" (Do brací Rusinów) 
ve snaze získati je pro polský podnik revoluční. Připomínal Ukrajincům, že "jejich země sdílela 
s polskou republikou po staletí št'astnou i nešt'astnou minulost", sliboval jim autonomii a vy
zýval je, aby se spojili s polskými povstalci. Ukrajinská veřejnost zůstala však hluchá k provo
lání a odmítla účastniti se polských věcí. - Poláci očekávali také účast se strany Litevců a Bělo
rusů, kteří žili do r. 1772 ve společném státu s nimi a v případě zdaru polského se měli v něm 
opět sejíti. Litevci sledovali odlišné cíle nežli Poláci a chovali se odmítavě. Jestliže na Bílé Rusi 
šlechta se přikláněla k povstání, selská třída zaujímala opačné stanovisko a neměla zájmu na 
boji svých pánů s carismem. 
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ni nabylo vesměs povahy hnutí měšťanského. Majetnější šlechta zaujala stano
visko vyčkávací a posléze se vzdalovala revolučních akcí, strana "bílých" 
se k revoluci připojila teprve v jejím průběhu. Povstalců bylo proto málo, 
neměli ani dostatek zbraní a nemohli se postaviti přímo proti daleko silnějšímu 
odpůrci. Uchylovali se vesměs do lesů, aby odtamtud přepadali ruské oddíly. 
L. Mieroslawski, který byl povolán za velitele, se neosvědčil a jeho diktatura 
brzy padla. Nový diktátor Maryan Langiewicz byl donucen ruským vojskem 
k útěku za hranice na půdu haličskou, tam byl uvězněn, odvezen do Tišnova 
na Moravu a později do Josefova do Čech. R. Traugutt, bývalý ruský plukov
ník, který se stal na podzim r. 1863 jako nejvýznamnější muž revoluce vůdcem 
povstání a v polovině října ovládl polskou revoluční vládu, byl v březnu 
r. 1864 dopaden a popraven. Po polském území se potom potulovalo jen ně
kolik tlup povstalců, jejichž rozehnání bylo otázkou krátkého času. 

Takto revoluce z r. 1863 končila nešťastně. Výhody, které nedávno získal 
Polákům Wielopolski, byly zmařeny. Naděje vzkřísiti starý polský stát za
nikla na dlouhá desítiletí. Evropský západ, který nejednou dříve rozněcoval 
mezi Poláky hnutí a s nimi se spojoval, vzdálil se od nich po lednovém po
vstání v předsevzetí nedotýkati se jejich věcí. - Za těchto okolností se již 
nemohlo pomýšleti na získání nezávislého státu, ·nýbrž spíše na to, aby byl 
zachráněn polský národní život. 

3. DOBA POSITIVNf PRÁCE 

První léta po pádu lednového povstání plynula poměrně bez větších otřesů 
v polském životě a udržovaly se ještě některé vymoženosti z minulých dob. 
Noví lidé, kteří byli vysláni z Petrohradu do polského prostředí, neprovedli 
radikálních změn ihned. Ještě několik let se udržel místodržitelský úřad a pol
ské území bylo dále zváno "královstvím polským". Hrabě Berg, osobnost 
německého původu, jmenovaný vrchním velitelem vojska stojícího na půdě 
polské a potom i místodržitelem, byl sice orientace protipolské stejně 
jako hr. Muravěv, který vedl správu na Litvě a tam drsným způsobem 
zakročil proti účastníkům povstání (konfiskací majetků). Ale reorganisa
ce polského království byla svěřena krajnímu slavjanofilovi Mikuláši Mil
jutinovi, který byl pro své radikální smýšlení odsunut z petrohradského 
ministerstva vnitra. Jeho pomocníkem se stal kn. Čerkaskij, který byl kdysi 
spolupracovníkem ruského revolučního Herzenova listu "Kolokolu", člověk 
nikterak reakční a liberalismu nepřející. Totéž lze říci o jiném Miljutinově 
spolupracovníkovi kn. Samarinovi. 

Ale výstřel, vyslaný Polákem Berezowským na cara Alexandra ll. v Paříží 
r. 1867, znemožnil klidný průběh reformních prací i poměrně liberální režim 
Miljutinův a ruská vláda, popuzená mimo to spojením některých Poláků s ne
náviděnou vládou rakouskou, zahájila úplně jinou dobu ve správě polského 
územÍ. T. zv. "správní vfTbor" Miljutinův, který nedávno opřel správu krá-
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lovstvi o selské třídy ve snaze učiniti ji protivahou vrstev měšťanských 
a šlechtických, rozřešil otázku selskou památným defi~tivnín;t ~rušenín; robot~ 
a vyvlastněním selské půdy (4. března r. 1864), a tlm odClzl1 polsky sels~.y 
lid polské šlechtě, provedl teprve nyní spojení kongresovky s Ruskem a zmOll 
teprve v této době dosavadní polské :vl~štnosti poli~ické., V le~ech ,ly86;-?2 
byly zrušeny všechny instituce, ktere davaly polskemu uzeml zv~~st~ ra~, 
jako byl státpj sekretariát, st.átní rada a správ~ ~~~a. Padly z~, ob~ť.;~echny 
vládní komise (financi, školství a vnitra) a veCl JIm dosud pnsluseJlCl byly 
přiřčeny buď místodržiteli nebo ruským ministerstvům v Petrohradě nebo 
pro ně vznikly nové úřady ruské ve Varšavě, podrobené úřadů.m petro
hradským. Korunou díla bylo nové rozdělení správní na deset gubermí r. ~874. 
Tehdy, po smrti hr. Berga, byl místodržitelský úř~d zrušen" o~čanská I v~
jenská moc byla spoje~a v tedněch ~ukou ~ odevz~ana ge~era~mmu ~ube~na
toru Kotzebueovi. Zaroven se mlsto nazvu kralovstvl zacalo UZlvatI ve 
vnitřních stycích jména: "Přivislí" nebo kraj nadvislanský (Privisl~nsk~Lkraj, 
Privislenie); název "království" se udržel pouze ve stycích ~~,~.a ramClm .. 

Po správně-politickém přivtělení polského království k ruske rlSl se d~stavIl~ 
pokusy o duchovní splynutí. Za tím účelem bylo zrušeno dosavadm polske 
školství a nahrazeno ruským. Na místě "hlavní školy" ve Varšavě, uzavřené 
r 1869 vznikla téhož roku ruská universita cara Alexandra. Místo polské 
komise 'školství a vyznání, zrušené r. 1867, vznikl (r. 1868) varšavský školni 
úřad, závislý přímo na ministerstvu kultu v Petrohradě, s~r~vované:n re~k
cionářem hr. Tolstým. Jeho vlivem se stala (r. 1869) rustma vyucovaCl~ 
jazykem ve všech předmětech na středních škol~cy~, t!t~ škol~ p~k byly p.n
způsobeny školám ruským a změněny na ost;tutrld,?l fl~ologlCk~ g~~na~la; 
pokud polština v některých zůstala, byla Jen predmetem mlmoradnym, 
užívaným především při vyučování náboženstvÍ. Také lidová škola byla 
postupně porušťována. - S postupným rušením státních komisí byl ruský 
jazyk zaváděn také do všech státních úřadů. Došlo i na pol~kou círk?v; Po
ukazujíc na účastenství katolického duchove~stva v le~o;em p~~,stam, z~
brala ruská vláda již r. 1864 celý církevní maJetek katohckych kneZl a vypla
cela jim potom státní pense, zakázala (r. 1866) přímý styk duchovenstva 
s kurií papežskou, znemožňovala jmeno~ání b.iskupů, tak~~ v 1. 18:0-2 nebyl~ 
v ruském Polsku ani jednoho katolickeho bIskupa. Zruslla posleze duchovm 
akademii ve Varšavě' zasáhla do provinciálních biskupských seminářů a za
vedla v nich ruský j~zyk a dějiny jako závazné předměty. Poněvadž r. 1863 
podporovaly povstalce také některé kláštery, uzavřela posléze asi sto m~žský~h 
klášterů, takže poč. 19. stol. na celém území ruského Polska zůstalo Jen pet 
mužských a osm ženských klášterních ústavů. y . y 

Polský živel ruského záboru přijímal t~to r~~y be~mocně. ,Zacal Sl ~ve~~
movati, kam jej přivedla dosavadní polska politIka, dlkt?vana a ;ed~n~ spIse 
citem a fantasií nežli rozvahou a řádnou přípravou. Zacal poznavatI, ze ne
pomohou již žádné povstalecké sny a romantické iluse a .že třeba jíti, spíše 
politikou tvrdé skutečnosti a positivní práce. Nikoliv násIlím a zbram Jako 
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dosr:~'. ný~rž klidno~ p!aci na půdě současných politických poměrů hodlal 
zlepsltl sve postavem. Ukolu toho se začal chápati zejména stav měšťanský 
se svými kupeckými a průmyslovými vrstvami, dlouho v polské minulosti 
šlechtou odstrkovaný a zanedbávaný a organisující se vlastně teprve ve 
století 19.14) Vlivem nové zámožné měšťanské vrstvy a inteligence se dostavovala 
ve smýšlení polské společnosti skutečná reakce, odmítaly se vlivy romantické 
~oesie a romantické politiky, která způsobila národu nesčetné rány, a zdůraz
novalo se, aby těžisko národní práce bylo přeneseno s pole politického na 
hos~o~ářské a kulturní. V obou směrech se dosáhlo značných úspěchů. Úplné 
spOjem polského království s ruskou říší a zrušení celních přehrad ukázalo 
br:y i přízni:vé strá~ky, přineslo materiální výhody, přispělo k tomu, že se 
zacal, zveda~~ ~olsk! yob?hod a průmysl, mající možnosti vývozu do širých 
ruskych kraJu ~.:~ran~ny sy?statní~,rus,kým průmyslem ochrannými cly před 
dovozem levneJslho 1 lepslho ZbOZl zapadoevropského. Se ztrojnásobením 
průmyslu v prvých dvou, třech desítiletích po r. 1863 a s otevřením dolů na 
uhlí a železo se měnil původně čistě zemědělský charakter polského kraje 
rostla zámožnost polského měšťanstva, přílivem polského dělníka vzrůstal~ 
také zalidnění města. Nová odvětví průmyslu vyrostla zvláště za rusko-turecké 
války r. 1877-8, kdy se polské továrny staly hlavními dodavateli ruské 
armády a válečných potřeb. 
Z~ tě?h~o y~~olností se začal tvořiti z kruhů kupeckých a průmyslových, 

k~e::e hOJnoe. tezlly : odbytu svého zboží na půdě ruské říše a ve spojení s Ruskem 
".lde~y s~uJ prospech, t. zv. tábor positivistický čili ugodovský, charakteris
ticky svym sklonem k úpln~mu smíru polsko-ruskému. Vůdcem směru toho 
jehož orgány se staly časopisy "Przegl&d tygodniowy" (r. 1866) a "Prawda'; 
od r. 1880), se stal nadaný literát Alexander SwiQtochowski jenž stylisoval 
defi?i~ivně positivis,tic~t. program, r .. 1883 ve snaze, aby u~kutečnil spolek 
Polaku s pokrokovyml zlvly ruskyml. V taboru positivistickém se nakonec 
octla téměř celá polská inteligence 2. poloviny 19. stol., i největší spisovatelské 
ta~enty té doby: Alex. Glowacki (pod pseud. Boleslav Prus), H. Sienkiewicz, 
Ehza Orzeszkowa, kteří proslavili polskou románovou literaturu v celém světě. 
V~lký. vliv v positivistickém ruchu měl petrohradský advokát Vlad. Spaso
WlCZ, .Jím založený varšavský měsíčník "Ateneum" a petrohradský týdeník 
"KraJ" (r. 1882). V čele "Kraje" stál střízliv)T a schopný politik ErazimPiltz 
kt,erý ve své redakci seskupil schopné spisovatele a novináře, rozseté po různých 
mIste ch v Rusku a vytvořil z listu významný polský kulturní orgán, polskou 

14) R~zv:oj m.ěstského pols~éJ:0 stavu a živlu byl značně opozděn v srovnáIÚ s kraji středo
e~~opskY1m ~ z~padoe;ropsk~rm. Průmysl a obchod, z něhož mohl těžiti, byl dlouho v rukou 
ClZlCvh,. ~l~vne nemecky'c~ a ŽIdovských. Z počátku většinu městského stavu vyplňovali v nové 
dobe zlde. P~dle sepsa~1 ~byvatelstv~. v. polsk~m království ~. 1855 připadalo na 4,674.000 
obyvatel 3,807.?00 P~laku, v566.0~0 z,;'-du ~ 240.000 Němců. Zidé tudíž tvořili jednu oSlIÚnu 
o byva~el~t.va kralovstv~. ;- N :meck~ ~estske ~ byv?,:els.tvo se vesměs rychle asimilovalo polské
mu ~teJne Jak~ s~ :p0polstovah.v Halic! synk?ve hahcskych německých úředníků. Mezi vůdci led· 
no,:e~~.~ovstam. Jest mno~o Jmen nemeckeho původu, osob v Polsku naturalisovaných a po
pols~uJ1clCh se, Jako na pr.: Traugutt, Abicht, Awexde, Giller, Hauke, Heidenreich, Jurgens, 
Kemg, Ruprecht, Schlenker, Schwarze aj. ' 
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inteligenci hojně čte1J-Ý. Heslem jeho byl smír s Ruskem, zanechati snahy 
o nezávislost a domáhati se zrovnoprávnění pro Poláky cestou legální pomocí 
oboustranných ústupků. Za vlády Alexandra III. (1881-94), jež v souvislosti 
s bojem proti ruským nihilistům zostřila také některá protipolská opatření, 
ugodovský směr sice poněkud ochabl, ale později po nastoupeni posledního 
Romanovce Mikuláše II. na trůn (r. 1894) opět zesílil. Projevem ugodovského 
směru té doby byly již manifestace při položení věnce na hrob Alexandra III. 
polskou delegací, vedenou členy vysoké polské šlechty (Wielopolským, Za
mojským a Kronesbergem) stejně jako slavnostní přijetí Mikuláše II. ve Var
šavě, při němž byl carovi odevzdán polským výborem dar jednoho milionu 
rublů, věnovaný potom panovníkem na založení varšavské polytechniky. 
Teprve koncem 19. a poč. 20. století, v době vzniku nových polských stran 
(socialistické a národně demokratické), které se postavily na jinou základnu, 
se vliv polských ugodovců v ruském Polsku poněkud zmenšil. 

Zatím co v kongres ovce po r. 1863 zavládl politický klid, v H ali či se rozvířil 
čilý politický život a v době příprav k rakousko-pruské válce se ozývaly 
hlasy pro spolupráci a smír s Rakouskem. V čele rakouskofi1ského směru se sta
věla vysoká aristokracie, vděčná Vídni za udělení nových titulů a za zachování 
přednostních společenských práv, s knížetem Vl. Czartoryským, hr. Adamem 
Potockýma knÍž. Sapiehou. V Krakově a Lvově se tvořily výbory z význam
ných osob, které hodlaly pomáhati v nastávající válce s Pruskem, a hr. Sta
rzynski budoval legii určenou pro rakouské služby. Také Poláci dlící v cizině, 
v Paříži (emigranti z okolí hotelu Lambert) a v Turecku (Sadyk paša) spatřo
vali v Rakousku "osvoboditele Polska", které se mělo státi sekundogeniturou 
rakouskou. I když porážka Rakouska pohřbila všechny sny, rakouskofilská 
nálada se mezi haličskou šlechtou udržela vlivem haličského politika Agenora 
Goluchowského, který od své mladosti působil v rakouských službách, nejprve 
jako haličský místodržitel (do r. 1860), potom ministr zahraničních věcí a opět 
haličský místodržitel po r. 1866 po dlouhou řadu let. Tím, čím byl v kongre
sovce Wielopolski, tím se stal na půdě haličské Goluchowski: vybudoval se 
souhlasem cizí velmoci pro jednu část polského národa stát ve státě se širokou 
autonomií a přispěl snad nejvíce k zahájení politického směru, který byl 
ochoten sloužiti cizí dynastii a ústřední vládě, aby z toho těžil ve prospěch 
své vlasti. Spolu s části maďarské aristokracie se stal hlavní oporou vídeňské 
vlády v říši habsburské a jeho vlivem pronikaly habsburskofi1ské tendence do 
širší haličské veřejnosti. Dokladem jejich byla adresa haličského sněmu cisaři 
z 10. prosince r. 1866, vyjadřující důvěru v Rakousko p:ř'íznačnými slovy: "Při 
tobě, nejjasnější pane, stojíme a státi chceme." 

Nelze však říci, že by habsburskofilský směr haličskou půdu ovládl ihned 
a úplně. Když bylo vyhlášeno rakousko-uherské vyrovnání r. 1867 a když 
se Čechové i Slovinci postavili proti němu a odmítli vyslati poslance do ví
deňské říšské rady, stanul také haličský sněm z počátku na rozcestí. Většina 
haličského sněmu smýšlela autonomisticky a federalisticky a pod heslem fede
ralistického zřízení habsburské monarchie byla ochotna jíti do boje proti 
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vídeňské vládě. Jedině vlivem Goluchowského dala většina haličského sněmu 
souhlas (2. března r. 1867) k obeslání říšské rady a k utvoření společného 
vídeňského parlamentu, a tak v době, kdy čeští poslanci zahajovali časy 
pasivní resistence a odmítali jíti do Vídně, zasedali poslanci polští v říšské 
radě rakouské. Ve Vídni však vznikaly mezi zástupci Poláků neshody v názoru 
na poměr k vídeňské vládě a v t. zv. Kole polském, t. j. v klubu polských 
poslanců, utvořeném pod vedením Flor. Ziemialkowského, někdejšího veterána 
z válek r. 1848 a nyní germanofilského a proti česky orientovaného politika, 
byli jedni členové rozhodnuti znemožniti usnášení říšské rady, zatím co jiní 
(s Ad. Czartoryským, hr. Potockým a Mik. Zyblikiewiczem) navazovali za 
určité ústupky styky s vládou. Jedině slibem, že polský jazyk bude zaveden 
do haličské školy, soudů a úřadů a že haličskému sněmu bude podrobeno 
nižší i střední polské školství, získal Beust polské hlasy i souhlas k rakousko
uherskému narovnání. 

Po návratu do Lvova se však haličská delegace stala předmětem útoků 
haličského sněmu se strany skupiny t. zv. federalistů a měšťanských demo
kratů, kteří opírajíce se o městský živel, stáli vůči Rakousku na téže základně 
jako Maďaři před r. 1867 a jako Čechové po rakousko-uherském vyrovnání. 
Vůdcem oposice byl Frant. Smolka, někdejší místopředseda kroměřížského 
sněmu, smělý i neústupný stoupenec demokratickýchzásadazakladateLl:v~v~
ské strany demokratické a federalistické ("Stronnictwo demokratyczne a fede
ralistyczne"), usilující, aby Rakousko se přetvořilo na svaz čtyř státních celků: 
Uher, německého Rakouska, českých zemí a Haliče s Bukovinou. Postupuje 
za příkladem Čechů, horlil Smolka pro zahájení pasivního odporu na půdě 
vídeňské sněmovny a vyzýval haličský sněm, aby polská delegace, pokud ještě 
dli ve Vídni, byla odtamtud odvolána. Návrh ten ve Lvově nebyl schválen, 
ale pod tlakem Smolkových útoků a přes odpor A. Goluchowského se haličský 
sněm usnesl na památné resoluci z 28. září r. 1868. Resoluce se nestavěla 
zásadně proti ústavě z r. 1867 ani proti říšské radě, ale žádala omezení moci 
ústřední vlády a ústředního parlamentu rakouského ve prospěch haličské auto
nomie ve směru zákonodárném, správním, školském a finančním i s vlastní 
haličskou vládou v ňele s místodržitelem, odpovědným haličskému sněmu, 
s účasti v říšské radě jen v záležitostech společných s ostatními rakouskými 
zeměmi a se státním sekretářem ve vídeňské vládě. Šlo téměř o úplné odštěpení 
Haliče a o získání úplné národní nezávislosti v rámci rakouské monarchie. 
Na vídeňském dvoře resoluce ta způsobila mnoho zlé krve, císař upustil od 
chystané cesty do Haliče, Goluchowski podal demisi a sněmovní resoluce za
padla za obecného roztrpčení. Ale kromě jiných okolností, jako na př. podpory, 
kterou udílela polským požadavkům maďarská magnaterie s Jul. Andrássym, 
spojená s polskými velmoži svazky příbuzenskými i politickými, přispěla i ona 
nepochybně k tomu, že se Haliči dostalo v rámci rakousko-uherské monarchie 
mnohých výhod a dokonce autonomie v čele s místodržitelstvím, spravovaným 
až do 1. světové války výhradně jen Poláky. Vznikl zároveň úřad "haličského 
ministra", (prvním byl od r. 1871 Kaz. Grocholski), který se měl účastniti 
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. dnání o haličských záležitostech ve vídeňské ministerské radě, zasedati v ní 
~:ko "ministr-krajan" a býti prostředk~jícím člá~em mezi Vívdní a polským 
národem. Jiným představitelem haličske ~utonoillle se v stal snemT's~ ~em~kou 
správou a zemským výborem (wydzial kraJowy). V dobe, kdy ~e VlUe? oCl~al~ 
v zápasích s ostatními slovanskými rakouskými národy, nevahala Sl udrzet~ 
politickými a kulturními ústupky ty, kteří ve své vět~ině neradi spoluprac~val~ 
s Čechy a haličskými Rusiny, odmítali jej~ch bratření s Ruskem a vyhybah 
se všeslovanskému hnutí i moskevskému SJezdu r. 1867. 

Vv. ť získali haličtí Poláci císařovým výnosem ze 4. června r. 1869 
Slm lm v h 'il'h( , 'h toho že polština byla zavedena místo němčiny do vsec CIV IDC svpravIDc 

a so~dních) úřadů jakožto vnitřní úřední jazyk. Němči~a s~ potom ~az ~o. roku 
1918) udržela pouze na železnici, poště, telegra~u a ':" ~etmctvu. "9"re~n; J~z~~ 
polský znamenal také, že Halič budou sp::avov~tl ~o.laCl, ~ pro~o ne~ec~l a cest~ 
úředníci, kteří do té doby v hojném poctu PUSoblh na uzeml h~hcskem, ~yli 
vesměs nuceni své působiště opustiti. Polština byla z~vve~ena tak~ ~o ob~cnyc~ 
a středních škol, podrobených (už od r. 1867) hahcske zemske sko!m r~~.e, 
a posléze také na university, když již předtím vznikly. kat~dry polskyc~ deJm 
na universitě krakovské i lvovské; úplné popolštění uIDverslty krakovske (v le
tech 1861-70 dvojjazyčné) bylo provedeno již r. 1870: lvo::~ké v 1. 1871-;-4 
a lvovské polytechniky r. 1877. R. 1873 byla zřízena z nekdeJslho krakovskeho 
vědeckého spolku Polská akademie věd a umění a zároveň se 'po~štila r:ěmeck~ 
divadla v Krakově a Lvově. Těmito a jinými zisky si PoláCI, zJedn~h ta~ov~ 
postavení, jaké neměli ani Charvaté ve svém starobylém kralovst:? ':" ramCI 
uherské polovice říše. Poláci si v Haliči získali takřka všechno, co Jl::ym vS1o
vanům v říši rakousko-uherské bylo téměř nedosažitelné. Nebyl~ JIm tre?~ 
vésti v Haliči politických zápasů (leda od r. 1~~7 s, Rusíny) a mo~li svou peCI 
soustřeďovat k svému kulturnímu a hospodarskemu povznesem. 

Halič s městem Lvovem, jakožto sídlem zemské vlády i sněmu, a s Krakovem, 
jakožto sídlem nejstarší polské university, se stala také ohniskem polské vě~y 
a osvěty. Ačkoliv neměla ještě pevnější stá~ní tr~dice" ni~~y v .. so?ě ?esous~re~ 
ďovala národního polského života a šla v narodmm vyvoJ! za Jmyml polskyml 
oblastmi, začínala od té doby všechny jiné oblasti polské předstihova~i a p,olský 
život v ní začal prouditi rychlejším tempem. V době, kdy se v ruskem zaboru 
dostavoval politický úpadek, kdy se v mnohých polsk:f~h míste~h zakaz?:;al~ 
mluviti po polsku, v Haliči se rozezvučela polština na snemu, :e sk?l~, v .~r~de 
i na universitních katedrách. Do Haliče se proto dostavovah PolaCI z pnych 
záborů, aby tam žili svobodnějším způsobe~. v V' v, v 

Přízeň které se těšila Halič se strany Vldne, pnspela posleze k tomu, ze 
haličtí Poláci budovali vše na úzkém svazku s vídeňskou vládou:,Souběžn~ 
s oportunistickou politikou rusk~ch positivistů v ko~gresovce se vZlvala ta~e 
v Haliči myšlenka těsné spoluprace s Rakouskem. JIZ r. 1865 se oz;~l v polI
tické literatuře hlas Pavla Popiela, zdůrazňující, že se haličtí PolaCI mohou 
a musí opříti o Rakousko a že jedině ,tam n:o~o"?- z~ir:al~ 'p0d~ínky svého 
rozvoje. Později mínění toho druhu ovladlo vereJne mmem upIne a demokra-
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tic~t i protiví~~ňs~ý S~olkův Lvov, který až do šedesáti let stál v popředí 
halics.~eh~ poli~lCkeho zlv~ta" pozbyl vůdčí role; místo něho se chápal vlády 
v hahcske zenu konservatIvm a velkostatkáři ovládaný Krakov. V Krakově 
se v~tvořila .proti demokratickému Smolkovi a Ziemialkovskému na zásadě 
loy~lIt~ k ~ynas~ii ~ k rak?~s~ému státu s~upina monarchistických a konser
vatIvmch slechtlCkych polItiku a profesoru krakovské university (J. Szujski, 
St. T~rn?wski, M. Bobrzynski) i významných spisovatelů (St. Kozmian, St. 
WodzlCkI), nazvaná "staňčíky'(15) podle politického pamfletu Teka Stan-

k" d 'h " czy a ,vy ane o r. 1869 v časopise "Przegll:\>dpolski". Pomocí deníku "Czas" 
a m~sfčníku "Przegll:\>d polski" (1866-1914) zahájila boj s dřívějšími myšlen
~aml r~.voluce a. povstání, které ovládaly minulé polské generace; odmítala 
Ideologu romantIckou a mesianistickou, mezi Poláky jinak rozšířenou a hor
li~a p~o loy~litu a sm~r s Ra~ouskem i s ostvatními velmocemi, i když se úČastnily 
delem stareho polskeho statu v 18. stol. Clenové této skupiny (staňčíci) hleděli 
využíti politických poměrů i přízně dvora ve prospěch polského národa; 
nesnažili se získávati politické výhody pouličními demostracemi nýbrž rea-
listickou politikou. ' 

S~upina "st~ňč~ků" dostala do své moci úplně haličský sněm i vládu, zvláště 
kdyz dva vynIkající "staňčíci" zaujali nejvýznačnější zemské funkce: hrabě 
AI~:ed Potocki jako místodržitel, a hr. L. Wodzicki jako zemsky maršálek. 
JeJlCh pomocí se potom dostaly všechny vyšší úřady a všechny významné 
hodnosti církevní do rukou "staňčíků" a počet jejich přivrženců neobyčejně 
vzrostL Jestliže z počátku se k jejich straně hlásila hlavně západohaličská 
šlecht.~, b:z! se k ní připojili také "podoláci", t. j. představitelé polské výcho
dohahcske slechty. Od té doby tvořila spojená haličská šlechta jednotný kon
servativní a velkostatkářský tábor, který vtiskoval po několik desítiletí celé 
halič~ké politice ráz a charakter na půdě haličské i ve vídeňském parlamentu. 
VelmI k tomu přispěl významný historik a spisovatel M. Bobrzynski, z počátku 
(od r. 1885) poslanec haličského sněmu, potom i říšský v kurii velkostatkářské 
za okres krakovský, od r. 1890 místopředseda haličské školní rady a posléze 
(v l.v!,9?,~-13) h~lič,ský místod~žite:.v Ve stejném duchu působili také jiní 
"s.t~nClCl v cen~raln~ch rakouskych uradech ve Vídni: Jul. Dunajewski jako 
ml~lstr rakousky ch fmancí (v 1. 1880-91), Kaz. Badeni jako haličský místo
drzItel (v 1. 1888-96).a rakouský ministerský předseda (v 1. 1896-7) Leon 
Bi.li~ski jako ~~m,str financí (v 1. 1912-14) a A. Goluchowski (mladší) jako 
mmIstr zahramcmch věcí (v 1. 1895-1906). 

Teprve na sklonku 19. stol. se začal ozývati v haličsko-polských kruzích 
odpor. v řadách osobností vyšlých převahou z kruhů lidových, městských 
a rolmckých proti politickému postupu vůdčích šlechtických a konservativních 
politiků-staňčíků; v r. 1897, kdy bylo v Předlitavsku rozšířeno volební právo, 

15) Stanczyk byl dvorní šašek krále Zikmunda 1., o němž se soudilo (už M. Rej) že jako 
bro~t moudrá ~ vlastenecky smýšlející rozuměl poměrům polským a skutečným státním po· 
tr~b~n: daleko .le~e ~ežli ~ál. Podobně "staňčíci" hájili svou politiku (austrofilskou a protirevo
lucm) Jakoby Jedme zalozenou na rozumu a pravdě. 
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v r. 1907, kdy bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo, přesouvalo se těžiště 
politického vlivu z konservativních kruhů šlechtických do lidu městského, 
rolnického a dělnického. Ale přes tento úspěch demokratických živlů si šlech
tičtí haličti politikové, vynikající nad nové zÍístupce lidu vzdělaností i zkuše
ností a naleznuvše silného duchovního vůdce v- prof. Jaworském, zachovali 
až do světové války vůdčí postavení a dávali směr postupu celého haličsko
polského zastupitelstva ve vídeňské sněmovně v t. zv. kole polském. 

* * 
* 

Směr "smířlivých" (ugodovců) se projevil také v pruském Polsku. Ústava 
pruská z r. 1848 (doplněná r. 1850) stanovila úplnou rovnost všeho obyvatel
stva před právem; Poláci se mohli brániti jak v poznaňském provinciálním 
sněmu, tak i v parlamentě berlínském. Vším tím rostlo uvědomění politické 
a vzmáhala se úroveň kulturní a hospodářská. Vůdcové, kteří stáli v čele 
velkopolského politického života, se účastnili také hospodářského a kultur
ního obrození své vlasti. Spolek vědecké pomoci ("Towarzystwo pomocy na
ukowej") vychovával nové skupiny měšťanstva i odborné inteligence. R. 1857 
vzniklo v Poznani přičiněním hr. Tita Dzialynského, Aug. Cieszkowského a hr. 
Rog. Raczynského "Towarzystwo Przyjaciól nauk", které se stalo střediskem 
vědeckého života a od r. 1860 vydávalo svůj časopis "Roczniki" s cennými 
vědeckými příspěvky. Z podnětu Hip. Cegielského a Vlad. Bentkowského 
byl založen "Dziennik poznanski" a ten dal veřejnému polskému životu vlas
tenecký směr. TýŽ Cegielski oživil r. 1860 "Towarzystwo przemyslowe", které 
začalo vymaňovati polský průmysl z německých rukou. K tomu cíli směřoval 
také Max. Jackowski, tvůrce rolnických spolků a mocný finanční ústav "Zwil:\>
zek spólek zarobkowych i gospodarczych" (zal. r. 1871), který se snažil shro
mážditi úvěr v rukou polských a umožňoval polským sedlákům výkup půdy. 

Situace se začala horšiti teprve od chvíle vítězství Pruska nad Rakouskem 
(r. 1866) a Francií (r. 1870-1), když přičiněním Bismarckovým nastal jednak 
velký kulturní boj s církvi katolickou (v L 1871-3), směřující k podřízení 
německé i polské katolické církve státnímu dozoru, a když v souvislosti se 
vzplanutím německého nacionálního šovinismu byla činěna germanisační opat
ření na západopolské půdě. Pruská vláda, těŽÍC z kulturního boje, který na 
straně polské vedl hnězdenský arcibiskup Miecz. Ledochowski, trestaný vě
zením i vyhnanstvím, vynaložila vše, aby vytlačila z veřejného života v Po
znaňsku všechny zbytky polského jazyka a aby udusila polskou národní 
myšlenku v nejširších vrstvách obyvatelstva. R. 1872-3 byla němčina zave
dena v Poznaňsku, západních Prusích a Mazursku do všech obecných i střed
ních škol jako vyučovací řeč; polštiny potom bylo možno užívati v lidových 
školách jen jako jazyka výpomocného, pokud toho bylo třeba k porozumění 
předmětu; na středních školách se stala jen mimořádným předmětem. R. 1876 
byl polský jazyk vykázán ze všech úřadů a soudů; r. 1878 se učitelům zaka
zovalo členství v polských rolnických spolcích a spolek lidové osvěty (" To-

285 



warzystwo oswiaty ludovej") byl uzavřen. R. 1885 byli z Prus k'" š' hni 
PI" b V , k ' vy azam v lC 

o aCI o canstVl ra ouskeho a ruského (asi 40.000) a r 1886 vidil k' v tkl . v, k .. . zr prus y 
snem . zv. o omsacm OUllSl se sídlem v Poznani ude Vliv J" t 'li" k 

, • ' 1 S o Ull onu mare 
k ~~upu pudy z :~k,?u ~o!sk~ch a k provedení kolonisace německé na ní. 
Jedine tlak zahramcne-politlCkych poměrů vedl pruskou vlád k t b 
P I 'k" 1 v v • u omu, a y 

o a um v eccems opet polevila' okolo r 1890 kdy se Rk' I F ., ", us o spoJova o 
s rancu a na obzoru se objevovalo nebezpečí protiněmecké války n' v In'k 
P k' l' d '1 C .. V' . , ace I 
. r~s e v,a y genera apnVl ~Clm! Polák~m některé ústupky na poli správním 
I CIr~evm~. R. 1891, po smrtI hnezdenskeho arcibiskupa Němce Dindera b 1 
noVYn; hn,ezdenským pastýřem jmenován opět Polák Stablewski' v téže cl lv 
prusk~ vlada přestala vyháněti z pruského území Poláky ruské' a rak ~ ,~ 
dovolila, aby polský rolník, který tehdy J'inak hmotně zesl'JI'1 teVV h

OUS 
e, 

ď v k' h 'h d . , ze z ospo-
ars yc vy o 1 z odbytiště v průmyslovém Německu smevI spolu s v 

k ' dl' kb' . ,nemec-
ym se a em na yvatl pozemky při parcelaci velkostatků' učl'nl'la J'l'St' '1 V' V" I k' . ,e u evy 

pn vyuc.ovam ~o s ~mu Jazyku ve školách, žádajíc za to, aby polští poslanci 
hlasovay v berhnskem parlamentě pro vládní návrhy. 

Za tech okolností se utvořila pod vedením .Josefa Koscielske'h k . 
I k' hl' v, o s upma 

po s yc, pos ancu (v poctu 19), ktera se v oficiálních prohlášeních vyslovovala 
pr~ smIT s Prus~em (~. zv .. u.go~o,:ci), podporovala pruskou vládu v berlín
sk:m parlamente prútl somahstlCke oposici, hlasovalaprojejívojellský:foz_ 
~oc~~ 1 pro rozn;nožení pruského loďstva, jsouc nejednou při rozhodování věcí 
Jazyc~em ~a vaze. - Tento smírčí směr trval však poměrně krátkou d b 
neboť na nemecké straně se utvořil již r. 1894 výboJ'ny' spolek rVI' , H o u, K v, zeny anse-
m~nnem, ennemannem a Thiedemannem, zvaný podle počátečních ' 
svych zakladateh'l "hakata", který si vzal za úkol podporovati německy~lsV~enl 
v p v k' h . I k ' Zlve oznans yc a pOVlse s ych oblastech. Zároveň poznaňští Němci vytvoVT 
s:,"az :,Alldeutscher Bund", který si vzal na starost pečovati o německou kO~1 ~ 
msaCI Poznaňska a znemožniti příliv polského dělnictva na jeho území T ~, 
pruská vláda,~e dala opět veřejně do protipolských proudů; Bismarck~v :á~ 
stupce kancler Hohenlohe (od r. 1895) se vrátil k politice svého předch" d 
potlačoval polský tisk, zakazoval soukromé vyučování polske'm . u k

ce
, 

d v I 1'" v u Jazy u, 
z~~sna: nova , par~e aCI pudy pro Poláky a zakazoval železničním dělníkům 
uZl:,"a.t~ p~lskeho Jazyka (r. 1897). Z toho důvodu polští poslanci ukončili 
deflllltlvne ugodovský (smírčí) směr a přecházeli do op osice (v únoru r. 1897). 

* * 
* 

Útis~, který d,?lehl ~1a Poláky pruské a přibližně v téže době (za generálního 
gubernatora varsavskeho Hurka r. 1883-94) také v rusky' ch zemích b' I 
P I 'k v h' , h ' ' vy lze ? a y, ve ~~ec uzemlC k narodní solidaritě; probouzel silnější tep polskéh 
narodmho Zlvota a přispíval zčásti k tomu. že se na sklonku 19' stol v 1

0 

t v'ť ' 1" , , . zaca y 
von 1 nove po ItlCke strany, reagující bez rozdílu příslušnosti k u v't' 

st't r v , . rCI emu 
a u na roz 10ne Zjevy polského života i odmítající nejednou představy ugo-
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dovců, staňčíků i jejich "trojstrannou loyalitu" vůči třem velmocím: strana 
lidová demokraticko-národní čili všepolská a socialistická. 

Naději na velkou váhu si získala zejména strana, která hodlala zastu,povati 
lid venkovský, selský, a to už tím, že Halič, kongresovka i pruské Polsko byly 
krajem převahou zemědělským. Organisace selských vrstev narážela však na 
nes četné překážky povahy sociálně hospodářské, neboť s výjimkou Poznaňska 
a části Varšavska byl sedlák až do nové doby úplně závislý, jako málokde 
jinde v Evropě, na šlechtickém velkostatku a neměl dosti svobodného pohybu 
ani hospodářské síly. Proto se pokusy o organisaci selského živlu v polském 
prostředí dály poměrně pozdě a dlouho bez úspěchů. V Haliči se o to pokoušel 
již od r. 1874 výmluvný kněz lvovský Stojalowski. Ten začal burcovati polského 
sedláka k účasti na politickém životě v tisku (časop. "Wieniec" a "Pszczola"), 
na veřejných shromážděních (první od r. 1877), na cestách od chaty k chatě 
i v rolnických spolcích, jichž podle tehdejšího vzoru rakouského založil několik 
desítek. Avšak snahy jeho se bortily o překážky censury světské i církevní, 
strana staňčíků zahájila proti němu boj, když svolal r. 1883 velký selský 
sjezd ,do Krakova; Stojalowského stíhalo za místodržitelství věrného při
vržence konservativního staňčíkovského tábora Badeniho (r. 1888) pronásledo
vání za pronásledováním; nakonec ztratil lvovské proboštství a byl uvězněn. 
Leč símě jím zaseté rostlo a k uvědomění selského lidu pracovali jiní, zejména 
radikální eIllÍgrant Wyslouch, usazený ve Lvově, vydavatel listu určeného 
pro sedláky: "Przyjaciel ludu" (od r. 1889), temperamentní řečník Jan Stf\>
pinski a Frant. Stefczyk, zakladatel spořitelních spolků (od r. 1889). Šířeni 
osvěty převzalo na sebe "Towarzystwo szkoly ludowej", založené při stém 
výročí ústavy 3. května (r. 1891). Posléze r. 1894-5 byla založena sels~á 
politická strana (Polskie stronnictwo ludowe) v čele s Wyslouchem, Sta"pm
skim a Bojkem a rok 1895 přinesl této lidové straně první větší vítězství: 
strana získala za voleb do haličského sněmu sedm poslanců. Straně této, z níž 
v nové době vyrostla agrárně lidová strana (Witosowa) se podařilo to, oč 
marně usilovali haličtí měšťanští liberálové v minulých dobách, totiž podko
pati svrchovanost a autoritu velkostatkářských staňčíků. Lidovci byli (na př. 
r. 1908) nejednou jazýčkem na váze; nejednou na nich záviselo, jak se bude 
vyvíjeti jednání na haličském sněmu a jaké stanovisko zaujme "Kolo" pol
ských poslanců ve Vídni. S lidovci musela haličská šlechta na přelomu 19. až 
20. stol. počítati vážně, ne tolik pro počet jejich mandátů, nýbrž spíše pro 
sílu lidových mas i z ohledu na rostoucí politické vlivy jejich temperamentních 
vůdců, jakými byli obávaní řečníci Stf\>pinski a Witos i neúnavní organisátoři 
a publicisté Jan Df\>bski a Rataj. 

Podobnou úlohu hrála jistou dobu, pokud to dovolila pruská vláda, poznaň
ská ludová strana, která ponejprv vystoupila proti t. zv. "císařským pánům", 
t. j. proti prusofilskému Koscielskému a jeho druhům okolo r. 1894. Vlivem 
jejím a jejich orgánů "Or~downik" a "Post~p" ztráceli poznaňští ugodovci 
(smířliví) již r. 1894 sympatie ve velkopolském lidu, který na konci 19. stol. 
prožíval přes národní útisk, těže z hospodářských výhod v pruském soustátí, 
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skutečné hospodářské obrození a také politicky sílil. Zásluhy o to třeba přičísti 
četným duchovním a zejm. knězi Wawrzyniakovi, který pomáhal organiso
vati hospodářskou obranu rolnického a řemeslnického lidu velkopolského, 
od r. 1872 pracoval v hospodářských selských spolcích a od r. 1891 stál ještě 
po dvacet let v jejich čele, vytvářeje samostatné polské peněžnictví, v jehož 
čele potom od r. 1906 stála poznaňská parcelační banka. Neustálý zápas 
s Němci, kterému velkopolský lid byl vystaven, byl nakonec jakoby očistným 
ohněm, který ho často více sílil, upevňoval v něm národní solidaritu a při
pravoval jeho lepší příští v nové době. Germanisační a celkové poměry spole
čensko-kulturní způsobily, že polský živel v Poznaňsku (mající v berlínském 
parlamentu r. 189814 poslanců, r. 190316, r. 190720) se tolik netříštil (působil 
na to i časopis "Kurjer Poznaúski", redigovaný od r. 1906 M. Seydou) jako 
na př. v Haliči a ve svém obranném boji proti Němcům se více soustřeďoval 
na půdě všeobecného programu národního. Pouze v otázce taktiky se dělil 
na skupinu radikálnější, kupící se kolem městských středisek, a umírněnější, 
kotvící hlavně ve venkovském statkářstvÍ. Organisační hnutí třídní a dělnické 
se tam vyvinulo mnohem pomaleji a později. 

Zárodkem hnutí národně demokratického, soustřeďujícího se především 
v kruzích měšťanských a zčásti i venkovských, byla "Liga polska", založená 
r. 1886 okolo rapperswilského "Národního musea" (vybudovanéhor.1870 
hr. Platerem aJ. Bukowským), nejdůležitějšího střediska polské kultury v zá
padní Evropě. Nejčilejším členem "Ligy polské", změněné později na "Ná
rodní ligu" byl publicista T. T. Jez (Zikmund Milkowski), veterán z 1. 1848 
a 1863, emigrant, jenž ve spise vydaném v Paříži r. 1887 ("Rzecz o obronie 
czynnej") žehral na polské staňčíky i ugodovce a vyzýval Poláky, aby upustili 
od trpného přihlížení ke svému osudu a činně se připravovali k budoucímu 
zápasu o národní svobodu. V lednu r. 1887 vznikl v Krakově všepolský spolek 
universitních studentů (t. zv. "Z"), který měl býti přípravou ke vstupu do 
"Ligy polské". Ve Varšavsku začal horliti pro všepolské snahy list "Glos" 
a jeho spolupracovník Jan L. Poplawski. "Glos" začal potírati smír s Ruskem, 
napadal petrohradský ugodovský "Kraj", rušil styky s ugodovci, s varšavským 
měšťanstvem a začal se spojovati ve smyslu haličských selských vůdců (Sto
jalowského a Wysloucha) s prostým lidem zdůrazňuje, že zájmům lidu třeba 
obětovati zájmy jiných vrstev, neboť "v něm jest budoucnost národa a nej
zdravější jeho část". Cílem jeho bylo prohloubiti národní uvědomění lidu 
a nadchnouti jej heslem nezávislosti a za tím účelem byly proti snahám staň
číků a ugodovců pořádány slavnosti a národní manifestace. Jednou z prvých 
těchto slavností bylo přivezení ostatků Mickiewiczových na krakovský Vavel 
(1'. 1890), potom oslava stého výročí ústavy 3. května (r. 1891); z nich se 
zejména výročí konstituce stalo prvou národně politickou manifestací varšav
ských Poláků od r. 1863. Ruská vláda hleděla zameziti podobné oslavy, 
a když přesto vznikly manifestace ve Varšavě r. 1894 ve výročí povstání 
Kosciuszkova a když .se k nim "Národní liga" otevřeně připojila, zakázala 
vydávati její orgán "Glos". 
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Členové redakce, odpykavše si vězení, odebrali se do Lv~va a ta~, vv kraF 
větší volnosti, seskupili kolem sebe řady in~e~genc:, spI~ovat~lu, ucen~ul 
národohospodářů a publicistů, vyšlých z kruhu hdovych, m~stskY,.ch a r~;m~
k' h (jako byli národohospodářští teoretikové: prof. Grabski, prO!. GlltbmskI, 
d

Yc 
ední publicisté Wasilewski, Bandrowski, Makuszyúski) a položili základ 

kov, POll'tI'ckému táboru národně demokratickému (stronnictwo narodowo
novemu dli kl" v 

demokratyczne), pevně vyhraněnému r: 1897. ,Ab! _p,ozve, uytu.rm ur?ve~ 
h ličského lidu a rozšířili v něm uvedomem vsenarodm, zacah vydavatI 
(~. Dmowski, J. Poplawski a Z. Bali~~! r. 189~ č~sopis "Prz:g~E\>d wszech-

1 k '" ktery' si vzal za heslo svobodny ZIVOt meZI narody a nezavlslost, odsu-
pOSI, k' k' k' 
zoval všechny polské ugodovské směry na }~~d~ ra~o~s e, prus e a r,:s. e, 
odmítal ideologii a politiku haličských stanCIku a JeJIch odd~nou politIku 
k ., tátu 16) Mimo to začali vydávati ve Lvově pod redakCI Stan. Szcze

CIZlmu s . , YI V'V't' , d Y 
k 'h (d r 1897) deník Slowo polskie", ktery me SIn I naro ne panows e o o . " , V'V· .. l' , 

d k ť ké učení v demúm styku a hojně se take rozslnl meZI mte IgenCI, 
emo ra IC , 't k o 'k 'h 

měšťanstvem a částí východohaličské šlechty, vystavene ,u o ~m r~~I.ns e ~ 
okolí a proto národně uvědomělejší ne.žli byl~ šlechta ,v ozapa~~ Hal~CI. ProtI 
šlechtickému staňčictví čili oddanostI ke statu, Pol~k~m CIZ~~U: Jak byla 
nazývána činnost austrofilských h~ličských, ko~ser~atr,:mc~lohtIku, ,se v H~~ 
liči koncem 19. stol. vzmáhalo demokratlCke "vsepOlstvl : v;eodene ,snaho~ 
sjednotiti všechny Poláky v jednom státě. Krakov, sídlo s~a~Clku, ztracel s~e 
síly a místo něho se stával Lvov střediske~ nový~h smeru. Lvov ~e stavel 
v čelo národně demokratických Poláků, kte1'l nalezlI stoupence ve ,:,sec~ pol: 
ských záborech, zejména od chvíle, kdy Rakousko začalo pyodporovatl rusmsky 
východohaličský prvek, ohrožující polský živel ve Lvove.~7)., v 

Strana socialistická, která se rovněž rozšířila v kruzích de:mck~ch ve vsec~ 
polských záborech a nabyla rovněž všepolské povahy, narodmch t~r:-denCI 
ovšem z počátku neměla a byla více stranou nadnárodní, v kos~opo:ItlCko~. 
Nejdříve a nejvíce se rozvětvila v ruském Polsku, kde soucasny vzrust pru-

16) V souvislosti s tím vypukaly r. 1896 bouře krakovskýc? ,aka~,,:miků r:ot~ "krak~v~é 
škole", Kniha Kozmianova "Rzecz o r, 1863" (v 1. 1895-6), há~íCl polItIku sta~clku, ~e ~~t a ~ 

b vo t stů a především s ostrou kritikou Kaz. Bartoszewlcze. Ve "Slowe ~olskem pro 
s oun pro ,e , 'k v vok • . b' t avne a ukazoval 
nim útočil Stan, Szczepanowski dokazuje, že polItl a star:Cl U, P,uso, 1 o ~ v' v.. v' v ' 
že "škola haličská, mající polský vyučovací jazyk, často odnarodnuJe VIce a ucmneJI nezli skola 

rU8ká"~ . .. 
17) Z toho důvodu zahájila národní demokracie boj nejen se staňčíky, lidOVCI a sOClal,IS?, 

ale ze'ména se stoupenci rusínského národního hnutí, kteří vyvolali r. 1902 velkou se~sko? stav ~ 
h f, v k' východě domáhali se založení rusínské university ve Lvově, resp. rozdelem lvovske 

na, a I~St emktera' v te'd 'obev byla J' iž utrakvistická, podle českého vzoru na ukrajinskou a polskou, 
UlllverSI y, ov' 'd v k' voy k' dě 
dále si stěžovali na malý počet svých zástupců na, sněmuovhal,lcske~ a :rek Vl pe~~ ~ 21?~ ~, r:

lo
: 

domáhali se, aby měli aspoň stejný počet poslancu v hahcskem s~e~u Ja o, o ~Cl: a a ~ez v' 
žení dalších středních škol, zvýšení subvence na spole~ "Prosvlta v a rusmsky )a~yk ,,Y
chodohaličských úřadech. - Národní demo,kracie o~:,~nt~la ~~to pozadavkr Rus;~, l:!.hla,sl~~ 
.. b' a bránila polský ráz polské univerSIty a hahcskych uradu. - V z,apa~m a !C,lv ml~ 
i~~o ~;tyčovala více židovskou otázku a horlila proti židovské převaze v ž~vote ~o:o~a~sk~~, 
~ Požadavky Rusínů se za těchto okolností splnily jen zčásti, ~a n:'íst0<:Jr~ltelstvl . a em ě~ 
(1888-96) získali několik gymnasi~, a několik stolic na lvovske umverslte. Okolo r. 1893 m 
2086 lidových škol a deset gymnasll. 
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my~l~ a .ho~ni~tví vytvořil vhodnou půdu a podmínky pro její rozvoj. S prvými 
soC:~hS~lC~yn;1 proJev! polské mládeže na půdě ruské se stýkáme už r. 1878. 
D~Sl delnickeho hnutI ve Varš,avě a ji~ých střediscích kongresovky se stal 
okol~ r. 1880 K~~kovan ~udvík, Warynski, působící pod vlivem socialistů 
rus~;vc~. ~tra,na, JIm o::gamsovana r. 1882 (pod názvem "Proletarjat") stála 
na Clste tndnI zakladne, odmítala národní vlastenectví a fikční n' dní' d-
nt" Zd o v., I'. , "aro Je 

o u. uraznUJlC zvas:tní zajmy dělnické třídy a válku pro ně s t·'d . 
pr' '1 ,. h 1'1 n aml 

, lVI ~govany~l, or 1 a ~r~ mezitř~dní solidaritu všeho proletariátu bez roz-
dll~.n~rodnostI. Program JeJI a ruskych socialistů byl stejný: polský socialismus 
se zIvIl stravou ruského socialistického tábora a udržoval s ním úzké' ·il' 
styky. Jevilo se to zejména po uvěznění Warynského (r. 1883) kdy se 1.C l

e 

polské frakce socialistické skupiny postavil student petrohrad;ké vy •• ' ':kcel
o 

St K . k' •. • SSI S o y 
an: _umc I, pnvrzenec ruské revoluční strany "Narodnaja volja'" polská 

skup~n.~ ,,~ro:etarjat"uzavřela tehdy s ruským socialistickým výbore~ smlou
vu, J~J:.mz dusled~em b~lo úplné programové spojení obou socialistických 
fra~:l. ~kolou rusl~eho sOCl~lismu (v Poznaňsku a v Haliči více školou německé 
sOCla!m d~mok~aCle) ,Prochazeli potom všichni předáci polského socialistického 
hnutI na uzeml ruskem. 

~?žad~vky národr:ě~polského rázu se v něm objevily. teprve později a po 
del~lm zapase, vyvíjejícím se v kongresovce, Haliči i v Poznaňsku lllezi 
smerem .pr~vov~rně s?cialistickým a snahou uvésti socialistické myšlenky ve 
shod~ s ldeal;v ~arodm svobody. Změny se dostavovaly vlivem předního vůdce 
P?l~keho sOClalIsmu, Boh. Limanowského. Prohlašuje na počátku let devade
sa~yc,h 19., s:01. ~ož.ad~v~y národní svobody jako první etapu k dosažmú maxi
n.la~~lCh cdu sOClahstlCky~h, st~l ~e Limanowski zakladatelem polské socialis
ttcke strany ~Pol~ka partla ~oClahstyczna), vzniklé na sjezdu v Paříži v září 
:: ~892, .k~er~ P?Jala take narodní tendence do svého programu, na rozdíl od 
Jme .soCla:lstlCke pols~é frakce, vedené Rozou Luxemburgovou (Socialdemo
kracJa: k:olestwa polsklego i Litwy), udržující mezinárodní povahu a souvislost 
se sOClahsmem ruským. 

Orgán~~ nov~ poJ,ské soci~li~t~~ké strany pro všechny tři zábory se stal 
vTzahramCl vydav~ny ~,Przedswlt ~ v kongresovce tajně tištěný "Robotnik" 
(~ l. 1894~!902), Jehoz redaktorem I sazečem ve Varšavě byl dlouhý čas vedle 
S~an: 'Y0J.Clec~o~ského Josef Pil8ud~ki (nar. 6. července r. 1867 na Litvě), 
v:ezn,eny pr;dtlm radu let carskou vladou na Sibiři. Bylo-li sociálně demokra
tl?ke str~ne pol~kého království a Litvy udělení konstituce vrcholem politic
kych po:adavk~, kl~dI! orgány polské socialistické strany největší důraz na 
?br:o;em polske st atm samostatnosti, která podle programu jejich vůdců 
Jedma ~ohla by dáti polskému životu možnost k plnému rozkvětu. 
~~yz perseku~e carské vlády donutila vůdce socialistické polské strany 

k uteku, odebralI se mnozí (v tom i Jos. Pilsudski) s redakcí Przed' 't " 
n Od hr· k " SWI u 

a ~u u .• a leS ou a tam pokračovali ve své protiruské činnosti, získávajíce 
take hahcsko-polskou dělnickou vrstvu na svou stranu. 

V Haliči nebyly ovšem podmínky pro rozvoj socialismu tak příznivé jako 
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v ruském Polsku; neboť městští dělníci tvořili tam až donové doby nevysoké 
procento místního obyvatelstva a pouze na území podkarpatském, v středisku 
rozvinutého průmyslu petrolejářského, a v pohraničí slezském, středisku uhel
ných dolů, se mohly vytvořit značnější dělnické organisace. Nicméně haličtí 
dělníci si získali dříve nežli polské dělnictvo v kongresovce účast v zákono
dárných pracích na půdě vídeňského parlamentu, do něhož vysílali již od 
r. 1897 svého zástupce v osobě redaktora časopisu "Naprzód" Ign. Daszyn
ského, schopného organisátora i obratného řečníka, který si brzy vycvičil 
skupinu dobrých spolupracovníků a časem vybudoval na půdě vídeňského 
parlamentu vlastní poslanecký klub. Snahy jejich podporovalo také děillictvo 
rozcházející se z Haliče za výdělkem od 80 let 19. stol. do jiných zemí ra
kouských a zejména do těšínského Slezska, kde Pavel Stalmach a evangelický 
pastor Frant. lVIichejda, probouzeli a udržovali národní vědomí polské (pod 
nepřímým vlivem českým). 

Za těchto okolností a v souvislosti s protipolskými opatřeními pruské a ruské 
vlády ugodovský tábor na sklonku 19. stol. a poč. 20. stol. značně oslábl ve 
prospěch stran jiných, z nichž nejvýznamnější byly národní demokracie a polská 
strana socialistická. Obě strany si udržely až do rusko-japonské války v polském 
prostředí větší vliv nežli ugodovci. Oba tábory potíraly smír (ugodovců a staň
číků) s velmocemi a zdůrazňovaly myšlenku nezávislosti, při čemž stará re
voluční čili povstalecká tradice nebyla jimi pokládána za jediný možný způsob 
k dosažení vytčeného cíle. Větších rozporů mezi nimi z počátku nebylo a proti
ruské smýšlení je dosti úzce sbližovalo. Ještě r. 1903 napsal vůdce národní 
demokracie Roman Dmowski vřelý článek o redaktorovi "Robotnika" Josefu 
Pilsudském pod názvem "Historj a szlachetnego socj alisty". Ještě v té době 
přecházení z jednoho tábora do druhého nebylo řídkým zjevem. Ale přes 
počáteční náběhy se obě strany nesešly na společné půdě jednotné polské 
politiky, brzy se začalo rýsovati mezi nimi nepřátelství už tím, že se jedna 
opírala o mezinárodní solidaritu proletariátu a socialistický ruch v Němcích, 
a druhá o hesla čistě nacionální i antisemitismus. Prvá zkouška politické zra
losti i bojové schopnosti nových politických sil ve chvílích revolučních zá
chvěvů ruských v 1. 1905-6 ukázala, že oba tábory jsou ve skutečnosti na 
rozdílných cestách. 

Rusko-japonská válka a revoluce jí vyvolaná v 1. 1904-5 vnesly do polské 
politiky nové komplikace a rozvinuly v dalších letech nové programy. Když 
vypukla rusko-japonská válka, obě hlavní polské strany (národně-demokra
tická a socialistická) si kladly otázku, jak se mají Poláci zachovati. Za obecného 
zmatku a nejistoty reagovala a podpovídala každá jinak. 

Polští socialisté, pokládající ruské carství a ruský absolutismus za hlavního 
polského nepřítele a k Němcům naopak nemající nenávisti (poněvadž v Ra
kousku a v Německu byli uznáváni za legální stranu), hodlali podobně jako 
socialisté ruští využíti zmatků, začíti revoluci a boj za svobodu proti Rusku, 
a to třeba i za pomoci německé. Povstání jejich nemělo tolik směřovati proti 
současnému sociálnímu řádu, jako spíše proti politickému ruskému režimu. 
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Opřeli se při tom o Rakousko i Německo a vydali dvě provolání, z nichž se 
prvé obracelo proti ruskému imperialismu a druhé zavrhovalo mobilisační 
akci v království polském. Ale provolání ta měla jen malý účinek a zejména 
polská inteligence se nemohla odhodlati k ráznějšímu činu. Ani lidové masy 
nebyly naladěny pro odboj se zbraní v ruce, tím méně kruhy měšťanské, které 
hledaly spíše dohodu s ruskou oposiční inteligencí. T. zv. varšavští ugodovci 
(smířliví), utvořili v březnu r. 1904 stranu realistů (Stronnictwo polityki 
realnej), která se rozhodla držeti se vzoru haličských konservativců-staň
číků, usnesla se stanouti po boku carově v naději, že tím dosáhne toho, čeho 
Poláci v Haliči, a v čele s varšavským arcibiskupem Popielem sestavila zvláštní 
sanitní oddíl pro ruskou armádu. Manifestovala pro loyalitu k Rusku také 
ve zvlášním memoriálu, podepsaném dvaceti třemi zástupci polské aristokracie 
i bohatého kongresového průmyslu a adresovaném ruskému ministerstvu vnitra 
v říjnu téhož roku. 
Vůdcové polské "Ligy" čili národní demokracie, vyhledávané převahou měš

ťanskými vrstvami, zaujali s výjimkou malé frakce (vedené publicistou 
V. St~dnickým) podobné stanovisko a postavili se proti myšlence revoluce; 
protiněmecká orientace je vedla spíš k sblížení s Ruskem. V čele s R. Dmow
ským aJ. Poplawským soudili, že jest nebezpečné opírati se o Německo a Ra
kousko-Uhersko, že "německý imperialismus je značně siinějšiaPolákům 
nebezpečnější nežli ruský" a že by mohlo býti osudné posilovati proti Rusku 
sousední velmoc německou a rakousko-uherskou. Radili proto, aby Poláci 
"nevystupovali jako aktivní spojenci dnešních vrahů Ruska". Podotýkali, že 
polský národ není připraven ani organisován, že jeho situace není pro povstání 
zralá, nýbrž ještě méně nadějná nežli r. 1863. Poukazovali, že všechna dřívější 
polská povstání končila nezdarem. Varovali před novým dobrodružstvím a: pro
hlašovali, že "nelze připustiti, aby jedna jediná krůpěj polské krve byla prolita 
bezúčelnými vojenskými pokusy". Do popředí stavěli reálnou politiku, která 
by se opřela o Rusko a ve spolupráci s Ruskem využila všech možností ruského 
ústavního života v dumě k posílení národních posic polských. Konečné ideály 
národního sjednocení a vzkříšení polského státu zatlačovali do pozadí; zdů
razňovali heslo taktiky postupného vývoje. Byli ochotni vzdáti se nadějí na 
státní nezávislost i vzkříšení polské říše v historických jejích hranicích, smířiti 
se s Ruskem, podaří-li se jim dosáhnouti snesitelných podmínek pro národní 
rozvoj v rámci ruské říše. - Pro tuto koncepci získala národně demokratická 
strana velkou většinu obyvatelstva v ruském Polsku a částečně také v Haliči, 
čelíc tam austrofilské politice staňčíků. Protiněmecké tendence její získaly jí 
i polské politiky v Pozna,ňsku. 

Tím vším se dostavovala mezi hlavními dvěma tábory, národní demokracií 
čili národní ligou a socialisty zjevná roztržka. Když se 13. listopadu roku 1904 
při protimobilisační demonstraci ve Varšavě strhla přestřelka mezi policií, ko
záky a demonstrujícím lidem, rozníceným socialistickými vůdci, předáci národně 
demokratické strany odsuzovali jednání tábora socialistického (na př. J. Pop
lawski ve "Slově polském") a obviňovali jej z nerozvážných a nepromyšlených 
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činů. Chtějíce zahladiti nepříznivý dojem této episody, která, jak se právem 
obávali mohla dáti ruské vládě příležitost k protipolským opatřením, rozhodli 
se obeslati v 2. pol. listopadu sjezd ruských zemstev. Na něm pak prohlásili, 
že většina obyvatelstva ruského Polska se nezabývá povstaleckými plány 
a nemíní užíti ruských vnitřních i zahraniČlúch obtíží k odtržení kongresovky 
od ruské říše. Jednání toto znamenalo úplný rozchod dvou stran, dříve pro
gramově v celku blízkých, socialistické a národně demokratické. Svědčila 
o tom také činnost dvou jejích vůdců na tokijské půdě r. 1904. Zatím co se 
Pilsudski odebral do Japonska, aby tam získal pomoc pro polské povstání, 
setkal se tam s R. Dmowským, dokazujícím, že by povstání takové bylo pro 
polskou národní věc škodlivé. Zatím co se R. Dmowski po návratu z Japonska 
úplně spojil se starším ugodovským směrel~ va~šavsvkým:v.v~deným Piltzem 
a Spasowiczem, ochotným za cenu autonomIe se uplne smlntl s Petrohrad~m, 
Pilsudski pokračoval ve své protiruské činnosti, neohlížeje se na to, že Jest 
se svou skupinou v národě, ovládaném stále více ugodovským duchem, osamo
cen. Rozešli se také svým působištěm; zatím co se národní demokracie sou
středila opět především v ruském Polsku, majíc ovšem silné organisace také 
v Haliči i Poznaňsku, socialistická skupina Pi!sudského, proskribovaná na 
ruském území, se v kongres ovce téměř rozpadla a omezila svou činnost na 
půdu haličskou. V zemi, v níž se ústavní svobody a svoboda ,shromažďov,ací 
měly rozvinouti více nežli v kongresovce, pokračovaly oba tabory ve svych 
vzájemných půtkách. 

Zatím přinášel smír polské veřejnosti s ruskou vládou jisté ovoce. Květnový 
toleranční ukaz z r. 1905 odvolal aspoň částečně dřívější náboženské útisky 
a během několika týdnů po jeho vydání přešlo přes dvě stě tisíc lidí od pravo
slaví ke katolictví. Zároveň bylo dovoleno zakládati soukromé polské školství. 
Události potom spěly k rozhodujícímu kroku v říjnu r. 1905, kdy byl v Rusku 
konečně nastolen ústavní režim, od něhož si právě strana národně demokra
tická hojně slibovala. Potom po volbách do prvé dumy r. 1906 se stala vý
hradním mluvčím ruských Poláků na prvé ruské ústavní tribuně, sdružujíc 
pod vedením R. Dmowského třicet šest poslanců, pevně organisovaných v t. zv. 
polském klubu na základě vyhraněného národního programu. V první dumě 
však, která nesla na sobě ještě stopy revolučního kvašení, se polští poslanci 
nemohli uplatniti náležitou měrou a teprve v druhé dumě (zasedající od polo
viny března r. 1907 do poloviny června téhož roku) byla síla polských poslanců 
patrna všem politickým stranám, z nichž se zejména strana "kadetů" snažila 
~ískati polské zástupce pro svou politiku. Tehdy předseda polského klubu 
podal v ruské sněmovně návrh (10. dubna r. 1907), v němž žádal pro kongre
sovku autonomii se zvláštním sněmem, místodržitelem, financemi a polským 
školstvím. Návrh tento neměl sice nadějí na úspěch, neboť malá skupina 
dvanácti poslanců, která zasedla po rozpuštění druhé dumy a po Stolopinově 
volební reformě v dumě třetí, nemohla rozvinouti žádné důraznější akce na 
podepřen svých požadavků; byl však demonstrací, za kterou později následovaly 
přece jen nové ústupky polskému živlu v království. 
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Tím vším příklon k Rusku, který se stal příčinou rozchodu strany národně 
demokratické a socialistické, trval ve straně národně demokratické až do první 
světové války. Jakožto tábor pevně organisovaný podle jednotné politické 
linie a cílevědomé zahraničně politické orientace, národní demokracie nespatřo
vala hlavního polského nepřítele v "Moskalu", nýbrž v Německu, jemuž rozdě
lení Polska v 18. stol. přineslo nejvíce prospěchu a které nyní tlumilo nejvíce 
rozvoj polské národnosti na svém územÍ. Byla pod vedením R. Dmowského pro 
silný a jednotný ruský stát a stavěla se nepřátelsky k separatistickým snahám 
ukrajinským a běloruským; v té věci se sbližovala s novoslovanským táborem 
K. Kramáře. -.,.- A čím více se Rusko sbližovalo s Francií, tím více pohlížela na 
Rusko jako na příštího spojence v očekávané válce s Německem a proto se 
jevilo nemožný~n přáti si vnitřní oslabení Ruska. Ve sjednocení polských zemí 
v rámci ruské říše spatřovala první etapu na cestě k dosažení úplné národní 
samostatnosti, která i R. Dmowskému byla konečným cílem, třebas z důvodů 
taktických skrývaným. 
Směr socialistický zůstal věren své protiruské koncepci, udržoval styky 

s německými sociálními demokraty a chystal se k válce proti Rusk,u, třeba 
i za pomoci Němectva. V jednotném státě ruském spatřoval největší nebezpečí 
i pro samostatný stát polský a chtěl proto Rusko spíše oslabiti odtržením 
velkých oblastí u moře Černého i Baltického a odděliti je odznovuzrozéněho 
Polska skupinou samostatných útvarů (ukrajinský, běloruský, litevský), poli
ticky spojených s Polskem. Když se po ruské revoluci r. 1905 odebralo mnoho 
jejích účastníků v čele s J. Pilsudským, vyváznuvším z ruského vězení do 
Haliče, utvořili ve Lvově (r. 1905) tajný spolek aktivní obrany (Zwiltzek obrony 
czynnej) pro soustředění příprav k další válce s ruskou carskou vládou. Spolek 
ten byl po několika letech přeměněn na veř'ejné střelecké organisace čili legie 
polských dobrovolníků (Zwi~zek Towarzystw strzeleckich) a ty se za souhlasu 
a podpory rakouských úřadů připravovaly k očekávané válce s Ruskem. Na 
podnět Pilsudského utvořila se v Krakově r. 1912 komise spojených stran 
nezávislých (Komisja tymczasowa skonfederowanych stronnictw niepodle
glosciowych), která pomalu sdružila tajné socialistické a demokratické orga
nisace ruského Polska i haličsko-polské strany levicové a hodlala zahájiti nové 
akce proti Rusku za balkánské války také na půdě mezinárodní. Práci její 
podporovala nepřímo také skupina haličských konservativních staňčíků, která 
ústy svého představitele prof. Jaworského zdůrazňovala, že pouze pomoci 
Vídně, který prý nikdy nepotlačovala polského národa, Poláci dosáhnou usku
tečnění svých národních práv, a myslila při tom na připojeni ruského Polska 
k Rakousku. 

V době obecných rozporů mezi rusofilskými "smířlivými" (ugodovci) s jedné 
a austrofilskými staňčíky i protiruskými socialisty se strany druhé, vypukla 
první světová válka; ta dala neočekávaně a často spíše vlivem nahodilých 
okolností a tlaku dohodových velmocí nežli přičiněním polským nový směr 
polským dějinám naší doby. 
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ÚSILí O DOSAŽENí NÁRODNíHO SJEDNOCENí 

I STÁTNí SAMOSTATNOSTI A vÝVOJ V L. 1914-l939 

Za války 1914-18, která roztrhla mocnosti, podělivší se o Polsko v 18. stol., 
Poláci nepostupovali jednotně, nýbrž válčili proti sobě na různých frontách. 
Na jedné straně se seskupil austrofilský směr ugodovského tábora (staňčíci) 
a antiruský tábor Josefa Pilsudského. Pilsudski i staňčíci očekávali vítězství 
centrálních velmocí a porážku Ruska; doufali, že ruské Polsko bude připojeno 
k centrálním velmocem, aby utvořilo s ostatními polskými oblastmi jeden celek 
a proto se postavili na stranu ústředních velmocí (Německa a R.akousko
Uherska). V srpnu r. 1914 se v Krakově utvořil t. zv. Naczelny Kom~tet Naro
dowy (Nejvyšší národní výbor) v čele s konservativcem prof. Jaworským. Pod 
ochranou tohoto výboru byly potom v Haliči organisovány polské legie, 
skládající se z počátku ze dvou brigád (prvé velel J. Pilsudski, druhé J. Haller), 
které v srpnu r. 1914 zahájily po boku rakousko-uherských vojsk tažení proti 
Rusku. - Pod dozorem haličského Nejvyššího národního výboru se rozvíjela 
protiruská agitace zejména r. 1915, když po dobytí Varšavy (5. VIII. r. 1915) 
a Kovna (17.-20. VIII.) se vojska centrálních velmocí stala pánem celého 
ruského Polska. 

Na druhé straně Roman Dmowski, vůdce polských ugodovců v ruském 
Polsku, zůstal spolu s jinými politiky národně-demokratické strany i při vy
puknutí války na cestě, kterou si dávno před tím vyznačil. Přesvědčen o tom, 
že jedině v případě vítězství čtyřdohody se zlepší postavení polského národa 
a že Rusko jako budoucí držitel snad celého polského území (Poznaňska a Ha
liče) bude nuceno dbáti zájmů polského národa, prohlásil se pro čtyřdohodu. 
Prvým krokem jeho tábora bylo loyální prohlášení polských poslanců v petro
hradské dumě ústy kieleckého poslance Jaronského (dne 8. VIII. 1914), 
vyznívající pro solidaritu s Ruskem; po tomto prohlášení ruská vláda 
slíbila Polákům manifestem velkoknížete Nikolaje Nikolajevíče sjednocení 
a ústavní svobody v rámci ruské říše. Brzy potom se tvořily v ruské armádě 
zvláštní polské oddíly (na př. legie pulawská), které však nevystupovaly jako 
samostatné polské vojsko, nýbrž zůstávaly v rámci ruské armády. - V duchu 
filodohodových představ působil Dmowski na půdě ruské i v Londýně a od 
r. 1917 v Paříži (nezávisle na něm pracoval pro polskou věc v U. S. A. J. Pa
derewski), kde založil (15. VIII. r. 1917) t. zv. Komitet Narodowy Polski (Polský 
národní výbor), který byl potom uznán Dohodou za mluvčího a představitele 
polského národa. Pod dozorem tohoto Polského národního výboru bylo potom 
budováno také na půdě francouzské národní polské vojsko, v jehož čelo byl 
postaven na sklonku světové války (4. X. r. 1918) generál HaUer, někdejší 
vůdce 2. polské divise, válčící s Ruskem v Haliči, potom (od února r. 1918) 
velitel polských oddílů, válčících na půdě ruské proti centrálním velmocem, 
s jejichž částí se v červenci r. 1918 odebral přes Murmaňsk do Francie. 
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Směr čtyřdohodě nakloněný, jehož představitelem byl R. Dmowski, prů
během války stále sílil, přesto že centrální velmoci zřídily (5. XI. r. 1916) 
z obsazené gubernie varšavské a lublínské polský stát, stojící pod vojenským, 
hospodářským a politickým protektorátem i kontrolou Německa, v jehož čelo 
byla nejprve postavena t. zv. státní rada (jakýsi sněm poradního rázu) a kon
cem října r. 1917 tříčlenná regentská rada (složená z "realistů" Josefa hr. 
Ostrowského, varšavského arcibiskupa Alex. Kakowského a Zdislava kn. Lu
bomirského). K jeho vzrůstll přispíval také vývoj událostí v Rusku zvl. od 
chvíle, kdy Rusko vlivem vnitřního rozkladu (r. 1917) přestávalo míti činnou 
účast ve válce a když prozatímní ruská vláda přiznala manifestem z 30. III. 
r. 1917 polskému národu plné právo, aby si stanovil svůj osud. Tehdy se dály 
pokusy vybudovati polské národní vojsko z polských oddílů sloužících v roz
vr~cen~ rusk~ ~~~ádě (pod -;edením generála Jos. Dowbór-Musnického) a pol
ske legIe na SIbm (pod velemm pluk. Valer. Czumy). Tehdy také haličti Poláci 
znepokojení tím, že rakouská vláda nemínila připojiti k varšavskému stát~ 
Halič, začali vystupovati oposičně ve vídeňské sněmovně a 28. V. r. 1917 
uveřejnili resoluci, oznamující, že jedinou snahou polského národa jest obno
viti samostatné a sjednocené Polsko. Projevem nespokojenosti a stále většího 
odklonu od centrálních velmocí bylo také, když polské legie, bojující po boku 
centrálních velmocí, odepřely (v polov. r. 1917) poslušnost vBliteI.stvÍ-Bentrál" 
ních mocností a volily (pro spor o otázku přísahy legionářů) raději internaci. 
Tehdy také Pilsudski, který se vzdal již před tím (r. 1916) velení nad nimi 
a potom, ztráceje naději, že k obnovení polské samostatnosti dojde za pomoci 
Rakousko-Uherska a Německa, obnovil tajnou revoluční organisaci pod jmé
nem "Polska organizacja wojskowa", byl uvězněn (22. VII. r. 1917) v Magde-
burce. . 

Takto poslední fáze 1. světové války zmenšila značně rozdílv mezi dvěma 
hlavními polskými politickými" tábory (ugodovci a revolucionáři). Krátce poté, 
kdy se m~c centrálních velmocí zhroutila, se oba směry polské politiky, repre
sentovane Dmowským-Paderewským a Pilsudským, dohodou učiněnou na 
poč. r. 1919, sjednotily a společně organisovaly nový polský stát v čele s Pit
sudským jakožto "náčelníkem státu" a 19n. Paderewským jako ministerským 
předsedou i ministrem zahraničních věcí. 

* * 

Trvalo však dlouho nežli nový polský stát, stvořený spíše vítěznou koalicí 
doh?~ový~hy s~átů nežl~ ::ět~ím ús~lím polského národa samého a nesourodý 
uvmtr steJne Jako stara Recpospohta, nabyl definitivní formy. Hranice jeho 
byly dlouho nejisté, neboť mírová smlouva Versailleská ze dne 28. VI. r. 1919 
~ St. Ge:-mainská z 10. XI. 1919 nevyřešily všech polských problémů. Pokud 
Jde na pro o některé polské části, náležejícÍ k před válečnému Německu (Pomoří, 
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západní Prusy) nebylo po ukončení války r. 191-8 naděje na jejich získání. 
I sám Wilson vyhlašuje zásadu národního sebeurčení polského národa v 13. 
článku svých' bodů, nemyslel na to, aby Polsku se ~ostal~ západníc~. P:us 
(ústí Visly) a uvažoval jen o tom, aby byl Polsku udelen pns.tup k mon p~es 
území pruské. Jestliže Poláci, z~stou~ení n~ ~írové ~onferex:Cl R.. ~n:-0wsky~ 
a I. Paderewským, žádali na zapadní hramCl krome Poznanska Jeste Pomori 
s ústím Visly a přístavem Gdanskem, dále několik okresů na pravém dolním 
břehu Visly před Gdanskem (t. zv. Varmii), část východních Prus a Horní 
Slezsko, byla jejich přání splněna jen zčásti. Na zakročení ,Ll~yday Georg~a: 
proti nim zaujatého Gdansk neměl připadnouti Polsku, nybrz mel se statl 
svobodným městem '(v rozloze 2200 km a s 330.000 obyvateli), postaveným 
pod ochranu Společnosti národů, která v něm měla míti svéh,? k~~isaře; 
podle další konvence (z 15. XI. r. 1920 a ún:-Iuv!.z .24. X. ,1921) m.el ~t~ tento 
svobodný stát, jehož zájmů v Gdansku mel haJItI polsyky vys. koml~ar~,spo~ 
lečnou zahraniční politiku a celní hranice; Polsko smelo neomezene UZlvatl 
gdanského přístavu a spravovati železné i vodní drá~:y. Poláci, ~~li. b~i 
v Gdansku rovnoprávnými obyvateli. - O t. zv. Varmll a sporne C~Stl vy
chodních Prus měl rozhodnouti plebiscit. Později, pro protesty s německe strany, 
byl plebiscit stanoven také pro Horní Slezsko. - Výsledek ple?iscitu, nemohl 
pro Polsko dopadnouti příznivě; neboť Varmie, východní Pr~sy 1 H?rm Slez~ko 
byly v té době již značně poněmčeny a pokud se ve vychodmc~ PruSl~~ 
udrželi ještě t. zv. Mazuři, podlehli silným německým vlivům. - Ne]u:putneJ~ 
se zápasilo o bohatý průmyslový kraj horního Slezska, národnostne velmI 
pro míchaného , ale i tam výsledky plebiscitu (konaného 20. III. ;. 1920) do
padly ku prospěchu Německa; pro Německo hlasovalo 844 obCl se 707.00? 
obyvateli, pro Polsko 678 obcí se ~79:000 ?~yvateli: V ~ůsledk~ toh~ NěmCI, 
podporovaní některými dohodovyml polItiky (ze]m .. Ital. mm. pr~dsedo~ 
Nittim a anglickým lordem Lloyd Georgem) požadova:l ~ro sebe cele s.po:-ne 
území. Poláci naproti tomu (protěžovaní francouzskyml kr~hy a zeJ~en~ 
předsedou plebiscitní komise ve Slezsku gen .. Lerondem) b~h. pro rozdelem 
Horního Slezska, při čemž pro sebe požadovalI podle t. zv. ~me Korfan~y~o 
nejen celou průmyslovou část, v níž byli v v me~šině v pom~r~. 5 :4, ale 1 ~a
padnější okresy až k řece Odře. Aby podepreli sv~ sr:ahy, rO,zn;tlh pO,d vedemm 
slezského novináře a politika Korfantyho ozbro]ene povstam, ktere se utkalo 
nejen s Němci, ale i s italskými oddíly plebis<:itní komise a zp~sob~lo diplo~a
tickou roztržku mezi Polskem a Halií. - Spor v hornoslezske otazce posleze 
rozřešila konference velvyslanců (20. X. r. 1921) tak, že část průmyslového 
pásma (3213 km a 893.000 obyv.) s Katovicemi a ~rálovskou Hutíy přiřkla 
Polsku, jakožto území autonomní a část s, Hliviceml a By~o~ív,k v~emeck~. 
Z nerostného hornoslezského bohatství zlskalo Polsko ne]Vetsl cast: 7610 
uhelných dolů, 96% železných dolů, 82% zinkových dolů,y 71 ~ olověnýc~ 
dolů, ze 37 vysokých pecí 22, všechny přádelny lnu. Pon~-;~dz na strane 
polského i německého Slezska zůstalo mnoho tisíc OSO? hlas~]IClch )?ro s~ran,u 
druhou, došlo potom mezi Polskem a Německem k umluve o vza]emne vy-
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mě ně t. zv. optantů; ale v té věci se vyskytly nové spory, které působily 
nepříznivě na další vývoj německo~polského poměru. 

Ani otázka těšínského Slezska nebyla vyřešena podle polského přáni. Jestliže 
na mírové konferenci se Poláci dožadovali toho, aby k Polsku byl kromě vý
cho dního (bílského) Těšínska připojen také okres těšínský a fryštatský, dosáhli 
po krátkých bojích mezi vojskem polským a českým a po nezdaru česko-pol
ského jednání v Krakově jen toho, že o celém Těšínsku měl rozhodnout ple
biscit. Později byl spor o Těšínsko svěřen konferenci velvyslanců, která 
(28. VII. r. 1919) učinila hranicí mezi Československem a Polskem na Těšínsku 
řeku Olši. - Zmíněná konference velvyslanců přiřkla Polsku také severní 
O ra:vsko a Spišsko, na něž si Poláci činili nároky v jejich celosti; o sporné 
obCI Javorině měly se oba sousedící státy dohodnout. K dohodě však nedošlo 
a sporem se potom zabývala Rada Společnosti národů, která rozhodla po 
dobrozdání mezinárodního soudního dvoru v Haagu (6. XII. 1923) pro stano
visko československé. 

Nemenší boje sváděli Poláci o své východni hranice, které byly ožehavým 
problémem už po několik staletí, a to nejen na mezinárodní půdě mírové kon
ference, nýbrž také se zbraní v ruce. Předmětem zápasů bylo město Lvov, 
o něž zápasili s Ukrajinci po tři týdny v listopadu r. 1918 a v březnu-dubnu 
r. 1919. Otázkou východní Haliče se mírová konference nehodlala zabývati 
podotýkajíc, že státy, které by mohly uplatňovati své nároky na haličsko~ 
ruskou oblast, nebyly v Haliči zastoupeny. Z toho důvodu 87. článek mírové 
ver~a~~eskvé smlo~:rY uv!Íděl, že východní hranice Polska budou stanoveny 
defmltlvne pozdeJl. Polsko bylo zatím jen vyzváno, aby spravovalo území 
sahající na východ až k t. zv. linii Curzonově (navržené při jednání ver
sailleském anglickým lordem Curzonem), podle níž polský stát na svém vý
chodě měl uzavírati pouze území nesporně polská (ležící západně Grodna 
Brestu Litevského a Lvova); neměl sahati o mnoho dále nežli pohraniční čára: 
stanovená německo-ukrajinským smírem brest-litevským. - Později (21. XI. 
1919) byla otázka východní Haliče provisorně rozřešena tak, že Polsku byl 
přiznán 25letý mandát k správě východní Haliče, při čemž se východní Haliči 
mělo dostati autonomie. Po uplynutí této lhůty měla o věci definitivně roz
hodnouti Společnost národů. 

Jak v otázce slezské tak i v otázce východohaličské polská veřejnost ne
přijala řešení prostředkovaného velmocemi; odlnÍtla mandát na správu Haliče 
a šla na vlastní pěst jiným směrem. Ovládána jsouc historickými tradicemi 
a expansivními tužbami polského velkostatkářského živlu, rozsetého daleko 
na východ od vlastního Polska, byla přesvědčena, že polská republika potře
buje ke své existenci národnostně neuvědomělých východních krajů ukrajin
ských a běloruských, má-Ii obstáti v soupeření se svým východním sousedem, 
a s druhé strany má-li býti dostatečně silným spojencem západu proti Ně
mecku i "ochranným valem" západu proti východu. Při tom se v jejích řadách 
projevil jistý rozpor v názoru na stanovení východních hranic. Kdežto strana 
národně demokratická v duchu předválečné koncepce R. Dmowského žádala 
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připojení k Polsku všech zemí, v nichž žil polský živel ve většině, až k t. zv. 
linii Dmowského která se celkem shodovala s pozdější východní hranicí pol
skou z r. 1921, ~řekračujíc ji jen na jihu (Kamenec Podolský) a na severu 
(Minsk), Pilsudski a jeho tábor se domáhali toho, aby Rusko se zřeklo všec~ 
zelnÍ, které patřily k Polsku před jeho prvým dělen~m :. 1772. a ~osunova~ 
rusko-polské hranice až ke Kyjevu, Vitebsku, Poltave. PIlsudskl, ?nen~ovan~ 
vždy protirusky, přesvědčený o vůdčí úloze ,Polska n~ evropskem vychvod~ 
a hledící vybudovati polskou velmoc ,na ukor rusk~ho so~.seda, v n~mz 
spatřoval vždy hlavního nepřítele polske samostatnostI, se pn tom zabyval 
plánem vytvořiti na východním okraji polského státu řadu nára~níkových 
útvarů a ochranných oblastí (republiku ukrajinskou, běloruskou a ~te.vskou), 
které měly vstoupiti do federativního svazku s Pvolskem podobne J~~o, to 
učinila Litva po lublínské unii r. 1569 s tím, aby oddelovaly Polsko od pn::?eh.o 
sousedství s Ruskem. Mimo to počítal s tím, že k novému svazku se pnpoJÍ 
jako spojenci i Lotyšsko, Estonsko a Finsko na severu, Maďarsko i R~munsko 
na jihu a že všichni dohromady vytvoří mocenskou protiváhu protI Rusku. 

Za tím účelem Pilsudski uzavřel (21. II. 1920) nejprve smlouvu s kozáckým 
atamanem S. Petljurou, podle níž tento odstoupil Polsku jménem Ukrajiny 
východní Halič a Rus chelmskou; Pilsudski se naproti tomu zavazoval osvo
boditi od bolševiků Kyjeva tím přispěti k osamostatnění Ukrajiny. - A podle 
té smlouvy zahájil ofensivu proti Rusku, překročil při postupu na východ 
linii stanovenou velmocemi (t. zv. linii Curzonovu) a 2. V. r. 1920 vskutku 
Kyjev ovládl. Než tažení Pilsudského srazilo všechny Rusy takř~~ do je~noho 
tábora a ruská vojska vedená Buděnným a Tuchačevským zahájila protlOfen
sivu pod heslem "obrany prastaré ruské země proti polským magnátům 
i ochrany ruských sedláků pr~ti polskému kapitalismu"; počá~~em srp~a 
r. 1920 pronikla až k Varšavě. Slo nyní o to, zda bude Polsko zmceno a yre
tvořeno na polskou republiku v rámci Sovětského svazu. Jedi~ě kraJ~m 
vypětím polské celonárodní energie a zejména za účinné pomoCI FranCIe,1) 
která vyslala do Polska vojenskou misi v čele s generálem Weygandem, se 
Polsko vzpamatovalo a Pilsudskému se podařilo zastaviti útok rudých vojsk 

1) Polsko se tehdy ucházelo také o pomoc Anglie. Tato však prohlásila úst:y L~oy~a G?or~e~ 
10. VII. r. 1920, že přispěje Polsku jen za těchto podmínek: 1. Polsko se zrekne Ja~~koliv: vyboJl::e 
politiky; 2. všechny své spory, počítajíc v to i otázku gdanskou a těšínskou, SV~lrl bez Ja~ék?hv 
podmínky Nejvyšší Radě' 3. stáhne svá vojska na linii Grodno-Brest a k m1stu polozenemu 
50 km na jihozápad od Lvova; 4. sovětská v?jska .m?,jí proni~~ti jen k čáře vZ,,~álené 5~ krr; 
od polské demarkační linie; 5. kdyby Rusove prorukh zapadnBJl od stano",ené cary, SpoJenc~ 
dají Polsku co největší pomoc; 6. M~rová konferen?e bude ~volána ~o Lo~dyna, kde se stanOVl 
mírové podmínky mezi SSSR s jedne a Polskem, LItvou, Fmskem a Lotysskem s druhé strany. 
Na mírovou konferenci mají býti povoláni také zástu~ci Vtch~dní, Haliče .. - ':" t,o~ s~ysl;t 
zahájila Anglie také jednání s Moskvon. Avšak nechut sovetske vlady k vYJednavaru s Jedne, 
nedostatek vyhlídek na odolnost polského státu s druhé strany vedly Lloyda Georgea k tomu, 
aby 9. VIII. ~. 1920 v rozhovoru s Millerandem prohlásil, že nemůže nic učiniti pr~ pomoc ~olsku. 
lO.VIII. t. r. pak oznámil v anglické sněmovně, .že se" zříká poskytnou"tf. Polsku ~ako,ukohv pod· 
poru a vyzýval varšavskou vládu, aby ustoupIla pr~~ R,us~err: ayrIJala ~ovets,ke p0ct:n~nky 
míru, které žádaly: 1. odzbrojení polské armády; 2. ZrIzeru delruckych a vOJenskych sovetu ve 
všech polských městech. 
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u V.aršavy, prolomiti ruskou frontu a zahnati ruská vojska hluboko do ruských 
rovm. 

Válka byla potom ukončena mírem, uzavřeným v Rize 8. III. r. 1921. Těžíc 
z ruské porážky, z rozháraných poměrů v tehdejší východní Evropě, kdy 
Rus~o b!lo nuceno brániti se jednak proti cizím intervenčním oddílům, jednak 
protI vOjskům domácích bílých generálů, vynutilo si Polsko na svém východě 
výhodné hranice, kterými získalo proti linii Curzonově přes 100.000 km2 se 
4 mil. o?yvatel; zároveň si vymohlo vrácení polských kulturních pokladů, 
odvezenych z Polska po jeho rozdělení v 18. stol. a pozdějších revolucích 
19. stol.; zjednalo posléze návrat polským legiím, které se na podzim r. 1918 
vytvořily na Sibiři pod vedením plukovníka Czumy a potom upadly do bol
ševického zajetí. - Západním velmocem podléhajícím polské propagandě, 
která hlásala, že západní Evropa může býti chráněna před bolševickým ne
be~?eč~m j~n silným a rozsáhlým státem polským, nezbylo než vysloviti 

.s nzskym mlrem souhlas (15. III. 1923) a přiznati Polsku také východní Halič, 
~terá se měla podle prvotního rozhodnutí velmocí dostati do polské správy 
Jen na 25 let. Kamenem úrazu se mělo státi, že SSSR pokládal rozsáhlé 
oblasti ukrajinské a běloruské, které se dostaly do polského držení, vždy za 
svůj majetek a čekal jen na vhodný okamžik, aby své nároky uplatni1. 
.PřÍznivě pro Poláky dopadly také spory s Litvou, jejichž:předmětembylo 

VIlno, hlavní město někdejšího litevské polovice polsko-litevského státu město 
jinak nelitevské (Litevci tam měli 2-4% obyvatel, nejbližší okolí bylo ~olské, 
vzdálenější pak běloruské), které se r. 1920 se souhlasem bolševiků dostalo 
do litevského držení, avšak po porážce bolševiků u Varšavy bylo ovládnuto 
Poláky od polského generála L. Zeligowského, někdejšího velitele polských 
oddílů, válčících na podzim r. 1918 s bolševiky v jižním Rusku a na půdě 
rumunské. Litva protestovala proti polskému kroku, domáhala se vrácení 
Vilna, odmítala jakékoliv prostředkovací snahy Dohody ve sporu polsko-litev
ském a udržovala na polsko-litevské hranici po dlouhá léta válečný stav; 
tento měl se skončiti teprve r. 1938, kdy si Polsko posléze vynutilo hrozbou 
válečné srážky litevskou resignaci na Vilno a jeho okolí. 

* * 

* 

Takto v letech 1918-20 vznikl po více nežli 100leté přestávce samostatný 
polský stát. Obnovené Polsko neobsáhlo sice celého historického Polska z 18. 
stol., ale stalo se přece státem značné rozlohy, čítajíc 388.390 km2 a asi 34 mil. 
obyvatel (podle sčítání z r. 1931 32,132.000). Přesto jeho postavení nebylo 
od počátku zvlášť příznivé. Především proto, že (stejně jako Polsko 18. stol.) 
bylo osudově položeno mezi dvěma evropskými velmocemi (Německem 
a SSSR), majícími otevřené, přírodou nevyhraněné a k expansi vybízející 
hranice. Byly i jiné nepříznivé okolnosti. Obyvatelstvo novodobého Polska 
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netvořilo jednotného národního celku (podle sčítání z r. 1931 bylo v něm 
22 mil. Poláků a téměř 10 mil. Nepoláků) a zůstalo tak, majíc velkou německou 
menšinu na západě a ještě větší minority ruské na východě, ohniskem národ
nostních bojů. Menšinová otázka se stala nakonec nejtěžším problémem polské 
poválečné politiky a často se dotýkala kořenů polského státu. Kromě toho 
Polsko nemělo ani výhodného sociálního uspořádání. Kamenem úrazu se stala 
nejen přílišná nadvláda šlechtv, ale i znepřátelení polských politických stran, 
které nedovedly zakotviti na ;;dravém místě. Zůstávajíc zemí velkých sociál
ních a vzdělanostních protiv, stalo se záhy jevištěm prudkého, nezvyklými 
prostředky vedeného politického zápasu. 

Politické rozdíly, které se jevily v polské společnosti na přelomu 19.-20. 
stol., se značně zmenšily koncem světové války a antagonismus z dob před
válečných mezi táborem dohodovým (representovaným národní demokracií), 
zvaným též pravicí, a táborem Pilsudského, zvaným levicí, zdánlivě mizel. 
Po válce se daly všechny strany do společné práce za účelem kon~olidac~ 
nového národního státu. Jevilo se to i tím, že na poč. r. 1919 se stal Ptlsudskt 
náčelníkem státu a Paderewslci, význačný činitel v táboře Dmowského, minister
ským předsedou. K dalšímu sblížení hlavních stran došl? P?d vliven: ne?ezpeč
né války s bolševickým Ruskem; navenek se to tehdy JeVIlo vytvoremm koa
liční vlády Witosovy, a obecným politickým uklidněním uvnitř polské spo
lečnosti. ~ Než nesouhlasy mezi vůdci dvou hlavních směrů, representovaných 
Dmowským a Pilsudským, nezanikly úplně a sotva zmizelo nebezpečí hrozící 
státu z venku, objevily se opět. Nic nesvědčilo, že by národ po staletém otroctví 
ozdravěl. Naopak záhy všechny zděděné vady v národní povaze ožily opět. 
Sotvaže se Pilsudski stal náčelníkem státu, pokládal se za jeho vlastního tvůrce 
a to zejména od chvíle, kdy se zasloužilo porážku Rusů u V ~ršav.y ~v ~r~r:~ 
r. 1920). Chování jeho začalo vzbuzovati nelibost se strany naClonahstlCke 1]1-

ných umírněných stran, sympatisujících s Rom. Dmowským, který také vy-
konal velké zásluhy o obnovení polského státu. . 

Za těchto okolností vyplňovala se již prvá léta obnoveného Polska bOjem 
mezi Pilsudským (jmenovaným na jaře r. 1920 prvým maršálem polské armády, 
když nepřijal funkci presidenta státu, která mu byla nabízena), podporovaným 
v prvých poválečných letech socialisty, ,a pravicí, ve~en?u. ná;-odním de,mo
kratem R. Dmowským. Tábor krakovskych konservatIvcu, Jenz byl za valky 
veden prof . .Jaworským a dal Polsku Alex. Skrzynského a generála Sikorského, 
zachovával neutralitu; i když sympatisoval s maršálkem, pokládal přece za 
političtější nezačínati otevřeného boje s jeho odpůrci. 

Ponejprv se oba hlavní politické směry srazily v listopadu r. 1922,' kd~. se 
konaly ponejprv v celém Polsku volby do sněmoven·v Strany: kter~ S? J:~~ 
účastnily, byly velmi četné; mnohé však z nich nemely tradice v~m ~Ilnv~J~~ 
organisace, ani ustálené ideologie nebo pevného programu a byly nzene pnlis 
ctižádostivými vůdci, zajímajícími se nejvíce o jmenování vysokých úředníků 
i vlastní obohacení než o zájmy státu. V podstatě však dávaly zabarvení 
vnitropolitickému životu dva či tři politické směry. 
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· Strany pravicové (křesťansko-národní2) a lidovo-národní3 ), s nimiž (a to ze
Jména se stranou lidovo-národni) splynula po válce národně demokratická 
strana ugodovce R. Dmowského (který však ani jednou nemluvil v ústavo
dárn~m sn~mu, jehož jinak byl členem a nikdy nechtěl kandidovati do pravi
delne~o snemu), za ;oleb r. 1922 zesílily a hleděly získati vládu stůj co stůj 
do svych rukou. USIlovaly také, aby presidentem nového státu byla zvolena 
osobnost z jejich řad. Když však jím byl zvolen (9. prosince r. 1922) kandidát 
stran levi?ov~ch (k tě;nto byla poč.ít~na zejmé?a polská strana socialistická4) 
a strr:na l,~dova,fj) zvana "Wyzwoleme podle sveho hlavního tiskového orgánu 
vydavaneho ve Varšavě), přítel maršálka Pilsudského, Gabriel Narutowicz 
povo!ání~ ~nženýr a před válkou profesor na polytechnice v Curychu, zahájil 
praVIC?V~ tIsk ("Warszawianka", "GazetaPoranna", "Slowo polskie", "Kurjer 
Poznanski") ostrou kampaň proti nové hlavě státu, označuje jej za presidenta ži
dovského a zednářského; za těch útoků padl Narutowicz pod rukou vražedného 
nástr~jev m~líře ~. Ni:wia~omského (,16. XII. 1922). Hrozící převrat byl tehdy 
zachranen Jen tIm, ze zahy nato narodní shromáždění zvolilo nového presi
de?ta (St. u: ojciechowského) a když předsedovi nové vlády, generálu Sikor
skemu. (do te doby náčelníku generálního štábu) se podařilo zjednati jis1jÝ klid 
v zemI. 

Než pravicové strany se nevzdaly ani potom úsilí o dosažení politické 
Dmowski se sice neúčastnil politického života, nedal se ani zvoliti do parla
~entu, ale mí~to .něho převzali vedení boje jiní vůdcové pravicových stran, 
Ja.ko: St. Stronskl, St. Nowodworski, St. Glltbinski, J. Zdanowski, Dubano
WICZ, J. Chacinski a Rybarski. Aby dosáhli v parlamentě většiny, navázali 
sty~y se stranou sněmovního středu "Pjastem"6), zvanou jinak stranou 
agrarní ~ ved~nou in~eligentním sedlákem a starostou haličské osady Wierz
choslawICe, V~nc. Wttosem a Ratajem. Spolu s ní utvořily na sněmovní půdě 

2) , Str,ana křesťansk~-náro~ní. (klu? ~hrze~ciaIÍsko-narodowy) vznikla r. 1920; vedena byla 
Stronskym a DubanowlCzem 1 tlskovyml organy "Warszawianka" a "DzieIÍ polski" ve Varšavě 
"Gazeta powszechna" v Poznani; hlavní středisko bylo v Poznani. ' 

.3) Strana lid~o-národní (Zwi'lzek ludowo-narodowy) dávala jako nejsilnější pravicová strana 
a Jako s;,az ra:.dikalních ~aci,onal.istú ráz :el~ pra;ici p~rIamentární. Vznikla r. 1919 spojením 
~trany naJ;odne demo.kratrcke a sJednocelll narodlllho (ZJednoczenie narodowe) v ruském záboru 
1 ?~ra~y krest'ansko-h~ové v Malopolsku. Složená jsouc z rozličných vrstev měla v čele: St. GI'l
bl,nskeho, St. Grabskeho, M. Seydu, J. Zdziechowského, J. Zdanowského. Jejími tiskovými or
gany byl!: "G~zet~ Po~ar:na:' ve Varšavě, "Slowo Polske" ve Lvově, "Kurjer PoznaIÍski" 
v Poznaru, "Dzlenruk Wllenskl" ve Vilně. 

:), Po!sk~ ~t~c;nc: socialistická byla rozšířena ve všech částech Polska mimo Poznaňsko a Po
morl. yUd~l JeJ~l ?yli: ,N. Balicki, Ondř. Moraczewski, St. Posner, Ign. Daszynski, M. Niedzial
kowski a:. tIskovyml organ;r: ,,~obotnik" ve Varšavě, "Naprzod" v Krakově, "Gazeta ludowa" 
ve Lvove, "Gazeta robotlllcza<' v Katovicích. 

5) Strana lidová (Wyzwolenie) byla organisací malorolníkú a bezzemkú většinou z kongre
sov~y: sledovala z~jména vyvl~stně~í púdy b~z odškodnění. Vedena byla: Janem D&bským, 
BlazeJem Stolarskym, T. Nedzlelskym. Krome "Wyzwolenie" měla ještě tyto listy' Kurjer 
Poranny" a "Przegl'ld wieczorny" ve Varšavě. . " 

, 6) ,?t~c:~a "Pjast" byla organisací (vzniklou na púdě vídeňského parlamentu už od r. 1911) 
z~mozneJslCh venkovanú a nazvána byla tak podle svého hlavniho tiskového orgánu vydáva
?-~~o . ':. Kra,t<ově pod symbolickým jménem staré polské dynastie selského púvoďu. Jinými 
JeJunl casoplsy byly: "Echo warszawskie", "Sprawa ludowa" a "Wloscianin" v Poznani. 
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ětšinu složenou ze stran pravice a středu (k této kromě "Piasta" se tehdy 
;ítala také strana křesťansko-demokratická,7) vedená St. No~odwors~ým 
a J. Chacimským) a zmocnily se v zelnÍ vlády. Teh~y se~tavII V. WltoS 
(r. 1923 koncem května) svůj druhý pravicově-centrovy kabmet. , . 

Tím se situace nevyjasnila. Nespokojenost se zase ozvala z okolí.J: PIlsud
ského, jenž se cítil nemile dotčen, když Wi~os s~ěřil.v~práv~ m:~sterstva 
vojenství generálu Szeptyckému, který byl SICe nekde)slm .dusto)~em ra
kousko-uherské armády, ale náležel k osobním odpůrcům PIl~udske!:o. ~vo~ 
nevoli nad jeho jmenováním projevil Pilsudski tím, že se zrekl nacelmctVl 
generálního štábu, které spravoval po generálu Lad. Sikors~ém ,od r. 1922, 
a na znamení protestu se uchýlil do svého ústra~ v Sule)o,:~ach, aby se 
odtamtud připravoval k zápasu s táborem pravice-stredu .. V ~oF to~ neustal 
ani když vláda Witosova byla vystřídána kabinetem vymka);CIho ~a:odohos
podáře VZad. Grabského (1923-5), a to zčásti proto,. že sp~ava n,umste:-stva 
vojenství byla svěřena opět jeho odpůrci, generálu Slkorskemu: Slkorskl, po
cházející z kruhů krakovských konservativců, začal svou vOJe~skou !~r.ah~ 
v legiích Pilsudského, ale rozešel se se svým velitelem pro osobm a POli~IC!~ 
rozdíly názoru již za války. A nevraživost mezi oběma se v}. 19~3-4 Jeste 
vzmáhala, když Sikorski jako ministr vojenství začal odstrano.vatI stoupe~ce 
maršálkovy z armády, aby tím oslabil i jeho postavení ve v~Jsk~. V :r:-0 -:

em 

t. zv. koaličním kabinetu (strany nár.-dem., křest.-dem., "Plast '. sOCIa~lSt.) 
Alex. Skrzynského, utvořeném v listopadu r. 1925, byl Lad. v~ikors? na 
nátlak Pilsudského z ministerstva vojenství odstraněn, ale pozdeJl za tretih.o 
kabinetu Witosova (v květnu r. 1926), v němž byly zastoupeny strany pr~vI
cové a "Piast", dostala se správa vojenství opět do ru~o,u stoupence pr,avl~o
vých kruhů, generála Malczewského, k pravici sev kl?mCImu~ ;Srzy. pote melo 
začíti opět čištění v armádě a k odsunu osob verny ch marsalkovl. , 

Pilsudski neváhal a rozhodl se pokusiti se o vnitropolitickou z~ěn~ se zb!am 
v ruce, aby si udržel prestiž v armádě, který mu ži,;-ly pravI~ove a .s~r~du 
hleděly odejmouti a mimo to, aby se pokusil o zmenu polskych ;mt~m~~l 
poměrů. Nerad viděl, že polské vlády jsou příliš z~",:"islévna fluktuaCI, kohsa)l: 
cích a měnících se politických stran; odpuzoval )e~ snem, obsa;zenl ; ,::elke 
míry osobnostmi mladými bez sněmovní prakse a; vychovy a o~l~~a~lCI prest~ 
veškeru vládu země; nerad nesl, že preSIdent statu byl bez vetsl SIly, ,ne~o~ 
polská ústava z r. 1921, formulovaná pravicový~ živly, m"?" .nedala nalezlte 
pravomoci: podle této ústavy president n~měl pr~va rozp~~tltl, parl~ment bez 
jeho svolení, sněm si vyhradil hlavní vhv ve vsech, poht~cky:h vvec~c~~ Ve 
státě nebylo proto silné ruky, nebylo pevné výkonne moCI a ustredr;l urady 
zůstávaly hříčkou v rukou politických stran. Vše to zhoršovalo take hospo-
dářskou situaci země. , 

Za těchto okolností se Pilsudski odhodlal k nelegální pouliční bratrovražedne 

7) Strana křesťansko-demokratická (Polskie stronnictwo chrzesciansko-demokratyczne) měl~ 
tyto časopisy: "Rzeczpospolita" ve Varšavě, "Glos narodu" v Krakově, "Gazeta codzlenna 
ve Lvově, "Post"lP" v Poznani. 
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válce ve Varšavě ve dnech 12.-14. května r. 1926 za niž ovládl vskutku 
vnitřní situaci, při čemž president St. Wojciechow;ki i vláda Witosova se 
vzd~li vše;h státních funkcí. Boj netrval dlouho, ale otřásl v Polsku vě
dO~lm pravního bezpečí a nemálo poškodil polské politické zájmy za hrani
cellll. 

, Přej~maje ~o~om správu země do svých rukou Pilsudski zahájil výjimečnou 
eru ;mtro~olitl~kou a brz~ i zahraničně politickou (1926-1935). Od květ
n.0vyc~ ud~lostl r. 1~26 ovladal celou situaci sám. Každá změna vlády a poli
tI~y az d~.~eho smrti (12. V. 1935), závisela především od něho, ač ani tento
krate neprlJal znovu mu nabízenou funkci státního presidenta a ani minister
ským před~~~ou r:ebyl nikdy dlouho, ponechávaje si jen řízení věcí vojenských 
a ~o~hoduJlCI vliv na otázky zahraniční politiky. Při tom začal stavěti 
polItIku na dosavadních politických stranách nezávislou a proto se zjevně 
také roz~š~l .se socialistickým táborem, s nímž do té doby úzce spolupracoval 
a vlastne Jej vedl. Hleděl spíše otřásti dosavadním politickým rozvrstvením 
v ~ols~u. Za tím účelem získal na sněmovní půdě stálou podporu nově vy
t::ore~e malé strany práce, čítající jen pět poslanců (vzniklé r. 1925 secesí 
nek.ol~k~ po~lanců z levicové strany "Wyzwolenie"), skupiny intelektuálních 
radIkalu. v ?el~ s prof. Kaz. Bartlem, dále podporu strany chlopské,8) vzniklé 
ze se,ceslOmst~ stra~~. "Pja~~" ~ "Wyzwolenie", založené ·sta,'rým vudcém 
selskeho hnutI v HaliCl St~pmskym a v parlamentě vedené mladšími silaIni. 
~. D~bsk~m a Br~~~m. Časem nabyl stoupence ve všech klubech pravicových 
I levlCovych (s vYJImkou komunistů). Takto poměr stran k PHsudskému se 
od květnových událostí zásadně změnil. Jestliže do r. 1926 jej jednomyslně 
p~dporovaly strany l~vic~vé (socialisté a "Wyzwolenie") a potíraly svorně 
vsechn'y strany pravICove, po r. 1926 nacházel, nepochybně proto, že stál 
U. moCI, stoupen.ce v obou extrémních táborech. Zvláštní hospodářskou poli
t:kou se naklorula k nové vládě i skupina kdysi nejnepřátelštější t. j. Svaz 
hdovo-národni. Ještě silněji ji podepřeli velkostatkáři. Přes osobní nechuť 
svýc~ ;ů~ců Du?an~wicze a StrOlíského byla nucena příchylněji se chovati 
k vlade PIřsudskeho 1 strana křesťansko-národní. Také krakovská strana ná
r?dní pravice, populárně zvaná "staňčíci" a její vlivný orgán "Czas" skupina 
s:ce nepo?etná, ale sdružující intelektuály malopolské a mající velk~u histo
rlCko~ mmu~ost, s~ ~y~lovila, obvětujíC gen. Sikorského a Al. Skrzynského, 
pro PIlsuds.keho. Je~te ~I~e se za neh? p.ostavila vilenská konservativní skupina 
kn. E. SapIehy, varsavstl konservatlvCI s kn. J. RadziwiHem a dokonce i kon
servativní. živly v: P~zna~sk~. Celá ari~tokracie a velkostatkářské živly se 
b~zy ,s~tkaly vev ;ladn:m ta~or~. Ve s~ranach demokratických zaujali jednotliví 
~~ed~CI k. marsalkovl rozdIlny pomer a tím v nich docházelo k rozkolům; 
zadna: ruch ~ebyla všakvprost,a Pilsud?íků. V křesťanské demokracii přihlásili 
se k nemu pres odpor nekterych protIvníků (na př. Korfantyho) jednotlivci 

1
8

) éNa roz~f1 ~~ "Wyzw?lenie" strana chlopská zdůrazňovala nejsilněji stavovské zájmy 
se sk a nestala JInak o mestskou inteligenci, na rozdíl od "Pjastu" vystupovala ostře proti 
velkostatku a duchovním; rozšířena byla na celém území polském s výjimkou Velkopolska. 
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jako Mianowski, Romocki; v "Pjastu" stál v čele živlů Pilsudskému příznivých 
senátor Bojko, vicemaršálek bývalého sněmu DQbski a redaktor nejrozšíře
nějšího polského deníku ("Illustrowany Kurjer Codzienny" v Krakově) Marjan 
D~browski. Také ve straně socialistické docházelo k novému přeskupení ve 
prospěch nového vládního režimu. . 

Za nejednotnosti parlamentární oposice zahájil Pilsudski, postaviv se v září 
r. 1926 v čelo vlády bez jakéhokoliv jednání se sněmem, boj proti přílišnému 
vlivu starého polského parlamentu. Mezi vládou a sněmem nastalo období 
dlouhých konfliktů, za nichž si Pilsudski pomáhal tím, že na základě zákona 
z r. 1926 (který provedl jisté reformy v ústavě z r. 1921 a posílil moc presiden
tovu), poslal sněm prostě na dovolenou. Když svou posici posílil, takže mohl 
očekávati volební vítězství do parlamentu, přikročila jeho vláda r. 1927 k vol
bám do sněmu. Ačkoliv tehdy se objevilo opět velké množství stran (35 kandi
dátek), přece svedly mezi sebou zápas především dva politické tábory: strana 
přátel maršálkových a strany pravicové. S Pilsudským či proti němu, to bylo 
heslo, v jehož znamení se volby dály. 

Volby do parlamentu r. 1927 byly skutečně důležitým mezníkem ve vývoji 
polských politických poměrů. Sněmovní rozvrstvení se po nich značně změ
nilo. Neboť přední místo ve sněmovně (asi % mandátů), zaujal t. zv. blok 

, D '1 • d t V t' d't"],.,l . P'] cl 1 ; spolupráce 's Pil:sudskym. osallnuv Je nu re mu man a u, lnOu Sl l"SU SRL 

získati na sněmovní půdě snadno většinu. Oposiční strany byly značně oslabe
ny. Strana agrární (Piast) byla zatlačena do úplné bezvýznamn?sti. Stran~ 
nár.-demokratická se nemohla ze svých ztrát dlouho vzpamatovatI. Ve strane 
socialistické, která jako celek se postavila do oposice proti Pilsudskému (odsu
zujíc jeho nový ideologický vývoj, jeho odpor k liberálnímu parlamentu a de
mokracii), měl Pilsudski mnoho osobních přátel a mohl spoléhati na jejich 
pomoc. Za těch okolností mohl v červnu r. 1928 svěřiti vedení vlády Kaz. 
Bartlovi a brzy potom Switalskému, v jehož kabinetě bylo ze 14 ministrů 
6 důstojniků a odtud byl nazván vládou plukovnickou. - Posléze volby 
z r. 1930, vedené plukovnickou vládou W. Slawka, přinesly vládnímu bloku 
velkou většinu. "Nestranný blok pro spolupráci s vládou" dosáhl tehdy z cel
kového počtu 444 mandátů 250 mandátů apo volbách r. 1935 vzrostl na dvě 
třetiny, stávaje se z nepatrných zlomků nejpočetnější skupinou sněmu. Tím 
si Pilsudski vytvořil po dlouhém zápase se sněmem (1926-1935) poslušný 
parlament, který vyhovoval potom všem jeho požadavkům. 

Těžiště polského politického života nebylo však ani potom v parlamentu. 
Zákonodárný sbor zůstával stále jen fikcí. Nelibuje si ve veřejných projevech, 
pohrdal Pilsudski politickým řečněním a byl odpůrcem politických diskusí ve 
sněmovně. Nejsa politik v pravém slova smyslu, nýbrž především voják, 
dělal politiku vnitřní (i zahraniční) vojenskými metodami. Cílem mu byl silný, 
vojensky zabezpečený polský stát. Za tím účelem budoval (na zákla~ech ?všve~ 
zastaralých) armádu, věnuje jednu třetinu rozpočtu státního na vOJenske veCI. 
Za tím účelem dal schváliti (přes odpor sněmovní op osice ) dlou~o připravo
vanou polskou ústavu (26. ledna r. 1934), která opustila úplně zásadu, že moc 
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vychází z lidu a hodlala vytvořiti z Polska stát vojenský. Tvoříc všemohoucího 
presidenta, obdařujíc jej mocí, jaké neměl takřka žádný panovník na světě, 
nová ústava redukovala (a zejm. nový volební řád) polskou oposici na ne
pa:tr~é a málo v:'Ýznamn~ sk~piny~. Novým voleb~ím řádem byly poškozeny 
zeJmena mensmy, ktere, ac tvonly v Polsku Jednu třetinu obyvatelstva 
získaly jen nepatrný počet mandátů.9) , 

;\ni refor,m~u ústavy a"?i svými jinými činy nedal však Pilsudski polskému 
statu pevne zaklady. Po Jeho smrti (12. V. 1935) propadlo Polsko do starých 
zm~tků. Došlo k novému ideovému rozkladu polské veřejnosti a k vzrůstu 
myslenkových protiv. Na místo dříve jednotného tábora polského vládního 
bl~k~ v~stoup~o :;nnožství nových stran a skupin, vzájemně se potírajících. 
Mel,-!I Pllsudski ~res veš~eru tvrdost své vlády a přes rostoucí hospodářské 
~otlze v ~o.ls~u ~z ~o s.veho zhasnutí celkem důvěru u velké většiny polského 
lIdu, nemeh t~ duvery Jeho spolupracovníci, střídající se potom po jeho smrti 
rychle u mocI. 

* * 
* 

Ani polská zahraniční politika nesetrvala na dosavadním směru. 
V prvých letech polského státu se osoby zahraničních ininistru v souvislosti 

~ ča~tými změnami vlád rychle po sobě střídaly. Po Romanu Dmowském 
]akozto zástupci polském na mírové konferenci, převzal vedení zahraničních 
v~?í kon~etvativec hr. Bapieha _a po něm A. Bkirmunt, který se pokusil navázati 
prate~s~e styky s :epublik?u Ceskoslovenskou, s níž do té doby se Poláci přes 
spolecne svazky Jazykove, rasy, kultury, přes polonofilské tendence české 
politiky nedo:~dli dorozuměti. Za návštěvy Skirmuntovy v Praze jednalo se 
~oko~~e o ~olitlCkou, smlouvu polsko-československou; jen polský sněm odepřel 
Jl ratIfIkaCI ~ro nova nedorozumění v otázce Javoriny. Nástupce Skirmuntův 
M. Beyda, zastup ce strany národně-demokratické, zdůrazňující ve svém pro
gr~~;x p~átelství k .~ra~cii, upevňoval zvl. svazky polsko-francouzské (spočí
vaJlCl,zeJ:n. na pohtlCke s~louvě, uzavřené 19. XI. r. 1921) stejně jako Al. 
Sk~z~ns~t (1924-~), do te doby vyslanec v Bukurešti, stojící mimo rámec 
politlCkych stran, Jenž rozvinul horlivou činnost na půdě Společnosti národů 
a naváz,al p~e.rušené jednání s Československem. V té souvislosti tratily se 
v polske polItIce vzpomínky na těšínský spor a v prosinci r.1925 vystoupil 

9) • ~yl-li Fž ~ře~ k;ětnovým převratem r. 1926 vztah polské oficiální politiky k menšinám' 
v~lrru spa~ny, ackolrv ustava z r. 1921 zaručovala "všem obyvatelům polského státu bez rozdílu 
~arod~ostl,. ras:y a ~~boženství." naprostou ochranu života, svobody a vlastnictví a prohlašovala 
ze "vslChnl obcane JSou rovnI před zákonem maJ'í steJ'ny' př18' tup k ve'reJ'nym' "d' .: , h' , 'v' ura um, maJI 
prav:o z~? ov~tl svou narodnost, uzívati svého jazyka a chrániti svých národních zvláštností" 
novy :;ezlm

T 
Prlsudské~o, k němuž minority hleděly s nadějemi na změnu neučinil nic v jejich 

pt'Osp.~ch. Nestal se aru pokus o jednání s menšinami. Za nabídkami kter~ byl 'vo , 
UkraJIn' t'l' 'kd ,,"vo ,. , , y na pro uClneny 
v, cum, nes a I ru Y vazneJsI Clnitelé a vláda k nim neměla závazků Novým lb' 
radem ~ r. 1934 byly menšiny ,takřka yyřaděny z P?litického života. Zastoupení J~:ji~: 
Vb ~olskem parlamentu neodpovI~al~ aru z daleka pocetnosti jejich obyvatelstva. Bělorusové 

yL z polského parlamentu vytlaceru docela. 
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polský poslanec J. Dqbski (vůdce strany chlopské) s návrhem celní a politické 
unie československo-polské. 

V téže době se zlepšily také oficiální styky polsko-ruské, které od rižského 
míru z r. 1920 byly stále napjaté. Rižský mír nezjednal lepšího poměru mezi 
oběma slovanskými sousedy ve východní Evropě. Mezi oběma stranami trvala 
několik let nenávist a vlastně i přípravy k novému zápasu. Varšava viděla 
v sovětském Rusku nadále svého nepřítele, Rusko nemohlo souhlasiti s polskou 
expansí v západní Ukrajině a r. 1922 za janovské konference neváhalo se 
dohodnouti v Rapallu s Německem o společném postupu v Evropě. Než 
několik let vnitřních krisí a obtíží znemožnilo Moskvě ráznější činnost v evropské 
politice. Polsko, využívajíc toho, hledělo zlepšiti své mezinárodní postavení 
a z obavy před Sovětským svazem uzavřelo smlouvu o spojenectví s Rumun
skem (3. III. 1921, pak 26. III. 1926) a hledělo spolupracovati s baltickými 
státy: Lotyšskem, Estonskem a Finskem. Ale právě tato jeho politika na Baltu 
a soupeřství s ruskými vlivy v baltických státech se stávala novým kamenem 
úrazu. 
Neboť baltské země měly pro Rusko velký význam po stránce hospodářské, 

strategické i historické. K nim se vázaly tradice dávné ruské politiky. O dobytí 
baltických zemí (Lotyšska a Estonska) vedlo Rusko dvě z nejtěžších a nej
delších válek své historie: válku livonskou (r. 1558-82) a válku severskou 
(r. 1700-1721). Ani nyní nemohlo připustiti, aby baltické země pod polským 
vedením a podle plánů západoevropských (z 1. 1919-20) měly tvořiti nějakou 
hráz proti SSSR, která by Sovětskému svazu znemožňovala jak přístup 
k moři, tak i volnější styk s ostatním západním světem. Pokládalo za nutné 
rozbíti chystaný protibolševický svaz baltských zemí, které samy o sobě nebyly 
Rusku nebezpečné, ale mohly býti nebezpečně užity jinými státy, ať Polskem 
či Německem, pro činnost Rusku nepřátelskou. Tento cíl ruské politiky usnad
ňovaly nejen unáhlené akce polské zahraniční politiky, ale i rozdílné snahy 
jednotlivých baltických států, a zejména spor mezi Polskem a Litvou o Vilno, 
právně sice rozřešený, ale Litvou neuznávaný, který vyhloubil mezi oběma 
někdy přátelskými národy (Poláky a Litevci) hlubokou propast. Podobně 
byla Rusku na prospěch i nedůvěra k Varšavě v hlavním městě Lotyšska 
(Rize) a Estonska (Tallinu), obavy 'obou zemí, že Polsko z nich hodlá učiniti 
jen předmět své mezinárodní politiky, i nechuť Finska (r. 1922) k chystané 
vojenské dohodě baltických států, odůvodňovaná v Helsinkách rozdílností 
zájmů Polska a Finska v případě války. 

Tento neutěšený poměr mezi Polskem a SSSR se lepšil teprve průběhem 
řady let za obtíží, doléhajících jak na Sovětský svaz, tak i na Polsko. 
Ve chvílích, kdy SSSR byl více zaměstnán na Dálném východě, kde se 
kalil poměr rusko-japonský a kdy Polsko cítilo se zase ohroženo více Němec
kem, docházelo r. 1925 za přátelské návštěvy Čičerinovy ve Varšavě k přátel
štějším vztahům polsko-ruským, které o několik let později (r. 1932) vrcholily 
smlouvou o neútočení. 
Poměr k Anglii, která nejednou a zvláště na mírové konferenci (na př. 
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nátlakem Lloyda Georgea) působila proti polským pramm a zájmům, byl 
vesměs málo srdečný. S Italií se styky zkalily od doby hornoslezského plebis
citu, kdy italští zástupci se .stavěli na stranu protipolskou. S Rumunskem mělo 
Polsko politickou smlouvu od r. 1921. 

S květnovým převratem r. 1926, kdy ministerstvo zahraničních věcí se 
dostalo do rukou bývalého polského vyslance v Římě A. Zalr;;ského, nedošlo 
z počátku v polské zahraniční politice k větším změnám. Zal({ski vcelku na
vázal na dílo svých předchůdců; činil pokusy (zejm. od r. 1927) o uzavření 
paktu o neútočení s SSSR, k němuž jakoby přípravou bylo podepsání t. zv. 
Východního protokolu (9. II. 1928) v Moskvě, obsahujícího ujištění, že smluvní 
strany nehodlají nikdy v budoucnosti řešiti svoje eventuální spory válkou; 
vedle Polska podepsalo smlouvu také Rumunsko, Estonsko a Lotyšsko. Zatím 
za pomíjející nenávisti polské veřejnosti k Rusku vyjednával Zal({ski dále 
s Moskvou a 25. VII. r. 1932 posléze s ní uzavřel polsko-sovětský pakt o vzá
jemném neútočení; v něm se obě strany ujišťovaly, že ani Polsko, ani Sovětský 
svaz nesáhnou k násilí, nýbrž eventuální spory budou řešiti jen pokojnou 
cestou a nebudou pomáhati útočníkovi, kterfr by napadl jednu ze smluvních 
stran. Paktem tím bylo Polsko kryto s východu pro případ německého útoku 
a Sovětský svaz se zajišťoval na západní své hranici, kdyby se dostal do války 
s Japonskem. 

Moskevský pakt, provedený Zal({ským, jenž brzy poté odešel z polského 
ministerstva zahraničních věcí, přijala polská veřejnost celkem se zadostiuči
něním a spatřovala v něm velký úspěch svých politických snah; začala žíti 
v přesvědčení, že nejen východní hranice polské jsou na dlouhou dobu za
jištěné, ale je i znemožněno jakékoliv politické či vojenské spojení Moskvy 
s Berlínem a v té naději začala vystupovati sebevědoměji proti Berlínu. 

Se jménem Zal({ského je spojena také čilejší činnost polská na půdě Společ
nosti národů, zesílení svazků s Francií i pokusy o zlepšení styků s ItaliL V té 
souvislosti se dokonce jednalo o utvoření bloku italsko-maďarsko-polského 
jako protiváhy proti Malé dohodě. S Maďarskem udržovalo Polsko styky vždy 
vřelé. Ale spolupráce s Maďary byla, třeba říci, budována více na romantickém 
podkladě i na nesprávných představách o úzkých polsko-maďarských vztazích 
v minulosti a v praktickém životě nemohla celkem Polákům nic dáti. - Zá
roveň se dály přípravy k spojení baltických států: Polska, Lotyšska, Eston
ska a Finska v t. zv. baltický blok. Ve snaze rozřešiti otázku vilenskou a přiměti 
litevskou vládu, která stále ještě neuznala připojení Vilna k Polsku a udržovala 
na polsko-litevských hranicích válečný stav, k ústupkům, předložilo Polsko 
věc válečného stavu polsko-litevského r. 1927 Radě Společnosti národů, načež 
obě strany byly vyzvány kpřímému jednání o likvidaci sporu. Nekompromisní 
stanovisko litevské dohodu však zmařilo. 

K podstatným změnám v polské zahraniční politice došlo teprve když 
A. Zal({ski byl ve svém úřadě v září r. 1932 (ve vládě Prystorově) nahražen 
dosavadním viceministrem plukovníkem Jos. Beckem. Beck byl ovšem podobně 
jako Zal({ski za života Pilsudského pouhým vykonavatelem rozkazů maršál-
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kových, jenž udílel direktivy polské zahraničn~ pol~t~ce t~kav d? posIe~í 
chvíle svého života; ale přesto zavedl do polske politIky pnznacny rys, t. J. 

v'livné velmocenské aspirace, náklonnost k velikášství, ctižádostivost ne-
pn s V' , d t tk 
úměrnou hmotným možnostem polského státu, která pn svem ne os a u 
jasného přehledu nedovedla odhadnouti, kde le~í skutečný prospěch Pol~ka 
a často za cenu malých zisků neviděla, že obětUJe celou budoucnost polskeho 
~~. . v 

J. Beck prosIul zejména paktem, uz~vřeným s ~ěmeck~m 26. I. r.
v 
1934; Vec 

ta byla neobyčejného dosahu. Neb~ť dosavadm p0m:,er pols~o-nemeck,~ byl 
vesměs dosti napjatý a Německo, VIdouc v Polsku vzdy ,,~aIsonstaat , z~
hájilo od skončení války revisionistické akce. Neshody meZI Polskem. a Ne
meckem se vyskytly na př. při provádění německo-polské sml,?uvy z 30. V; 
r. 1924 o výměně t. zv. optantů z Horního Slezska. Za tech okolnostI 
r. 1925 ztroskotalo také obchodní jednání, vedené mezi oběma státy, a t. r. 
došlo k celní válce mezi nimi, která trvala potom až do r. 1934. Vztahy polsko: 
německé se komplikovaly mimo to neust~l'ými nesnáze~~ pols~o-gd~nský~l 
(které vedly Polsko k budování vlastního pnstav,u v ?d~m) a vzaJemn~ ~omer 
se přiostřil r. 1928 kdy Zal({ski protestoval protI zrusem okupace Porym a na 
konferenci v Luga~o došlo k ostré srážce mezi polským zahraničním ministrem 
a Stresemannem při jednáni o německých stížnostech n~ útisk ně~eckých 
organisací (t. zv. Volksbundů) v Horním Slezsku s polske strany. SItuace, se 
zhoršila r. 1929 po zatčení německého poslance autonomního hornoslezskeho 
sněmu Ulitze, předsedy Volksbundu. Po volbách polských r. 1930 yak podala 
německá vláda stížnost Společnosti národů na protiněmecká opatrení v Hor
ním Slezsku a na Pomoří. 
Poměry nabývaly hrozivých forem i při ústí Visly, když při volbách do 

gdanského senátu r. 1933 se dostal do popředí důvěrník Hitlerův a vůdce 
národně-socialistické strany gdanské Forster. 

Zatím však co polská veřejnost hleděla s obavami ke Gdyni a k západním 
hranicím, změnila polská zahraniční politika náhle svůj poměr k Německu 
a uzavřela s ním 26. 1. r. 1934 smlouvu o vzájemném neútočení; bez vědomí 
Francie s níž Polsko mělo od r. 1921 úzkou politickou dohodu a bez vědomi 
SSSR ~ nímž mělo od r. 1932 pakt o neútočení. Bylo to dílo jednoho směru 
polské zahraniční koncepce, který vždy tíhnul k ~ěmecku~ který ~:~ncii pod
ceňoval a nepřátelsky se stavěl k Rusku. Stoupen~~ t?ho s~.eru oznaClI~ ~mlouv~ 
za zdařilý pokus osamostatniti polskou zahramCl:ll 'p0ht~ku, zp~vn:t:'p0!ske 
postavení v Evropě, dodati polskému hlasu v mezmarodmm svete. vetsI vah~; 
vystupovati mezi svářícími se stranami jako rozh~dčí, ponechatI Po.ls~u ~~~ 
zachování dosavadních smluv akční volnost na vsechny strany steJne VUCI 
spojencům, jako i vůči odpůrcům a učiniti vše, aby se P~lsko n~stalo děj.ištěn: 
očekávaného světového zápasu. Spatřovali ve smlouvě I skutecnou reSIgnaCI 
Německa na území považovaná s jeho strany za sporná a usoudili z toho 
zejména, že Německo vyslovilo tím svůj nezájem ve věci gdanské i zaručilo 
se nedotýkati se polské západní hranice. 
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Jini polští politikové viděli ve smlouvě spíše diplomatickou hru, odvážnou 
spekulaci, sledující především taktické cíle; podle nich měl býti jen získán čas, 
aby se Polsko v očekávání nevyhnutelné války v Evropě mohlo důkladně 
připraviti na obranu země. 
Buď jak buď paktem z 26. I. 1934 o vzájemném neútočeni pro příštích 

10 let dosavadní polsko-německé spory rozřešeny nebyly. Konflikt o německo
polskou hranici se pouze odsunoval na pozdější, pro Němce příznivější dobu. 
Německo smlouvou tou neuznalo bezvýhradně polského západního pohraničí 
a nevzdalo se svých aspirací vůči Polsku. Dohoda o tom, že polsko-německá 
hranice se nestane před uplynutím 10 let předmětem německého útoku, pod
trhovala jen časovým vymezenim nepevnost této hranice; uznala ji jen do 
smluveného času a ani v tomto významH klidu na př. v Gdansku nezjednala. 

A zatím přinášela Polsku na všech stranách v mezinárodním životě jen 
odcizeni, tím spíše, že Polsko začalo spolupracovati s Německem a této sou
činnosti dávalo přednost i před ostatními spojeneckými a přátelskými svazky 
i před spojenectvím s Francií. Zhoršil se poměr československo-polský. Rozmohl 
se vážný neklid v baltických státech, které se začaly obávati, zdali po pol
sko-německém paktu nedojde k nové polsko-německé expansi v Pobaltí; vlivem 
těchto obav dala litevská vláda (v září r. 1934) podnět k ustavení zvláštní 
dohody baltických států (Litvy, Lotyšska, Estonska), sice bez SSSR, jemuŽ 
neutralita baltických států mohla jen vyhovovati, ale také bez Polska, které 
kdysi snilo o vůdčí úloze v baltickém bloku a o ni po celá desíti letí marně 
usilovalo. - Ochladly zejména styky Polska s Moskvou. Za návštěvy v Moskvě 
se sice Beckovi podařilo získati její důvěru (Beck tam vysvětloval polsko-ně
meckou dohodu tak, že Polsko chce vytvořiti mezi Německem a Ruskem 
neutrální území a nehodlá podporovati protiruskou politiku Berlína), takže 
pakt polsko-sovětský z r. 1932 o vzájemném neútočení z r. 1932, sjednaný 
původně jen na 3 léta, byl prodloužen o celé desítiletí; nicméně vyjasněni 
vzájemného poměru mezi lidovou Moskvou a aristokracií i velkostatkem ovlá
danou Varšavou dlouho netrvalo a poměr polsko-ruský se přes ujišťování 
s polské strany o dobré vůli jen ochlazoval. Docházelo k polemikám mezi 
Beckem a Litvinovem i k četným projevům jiných sovětských vůdčích osob
ností proti "polským imperialistům". Moskva začala Polsko podezírati z tajné 
polsko-německé smlouvy a věřila, že k polsko-německému paktu z r. 1934 byl 
připojen tajný dodatek namířený proti sovětskému Rusku i proti státům 
jiným. I když tomu tak ve skutečnosti nebylo a i když se Polsko nezavázalo 
poskytovati Německu pomoc proti Rusku, přece nedůvěra mezi Polskem 
a SSSR trvala a odcizení mezi nimi vrcholilo na jaře r. 1935, když po smrti 
Josefa Pilsudského byl dojednán francouzsko-sovětsko-československý pakt 
o vzájemné pomoci, když Varšava začala na to ostentativně straniti Německu 
a v odporu proti Moskvě šla ještě dále nežli za života Pilsudského. Byla to 
ovšem s její strany opět jen podivná a zároveň nebezpečná politická hra, 
hledící oddáliti blízkou krisi na hranicích polsko-německých. Zasvěcené kruhy 
neměly nejmenších pochybností, že Polsko se nedá zařaditi Německem do 
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společné fronty proti Sovětskému svazu a že nemá nejmenší chuti bojovati 
proti Moskvě pod německým velením. , ' . . 

Než všechna tato taktika polská byla marna. Zatím na zapadní hramCl 
německé nebezpečí vyvstávalo stále hrozivěji. V Gdansku nepřestáv~l .ně
mecký tlak. V Němcích se vedly polemiky o německé menšině v Polsku a JeJích 
politických i kulturních právech. Německo začalo budovati ~ ~rusích 0:r;ev
nění a výpadní silnice proti Polsku. Vše to vedlo polskou politiku k novemu 
úsilí o zlepšení porouchaných vztahů jak se západní Francií, tak i s východním 
SSSR. vývoj událostí byl však příliš rychlý a odvrátiti národní i státní 
krisi polskou se tím už nepodařilo. 
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CELKOVÁ ZPRACOVÁNí POLSKÝCH DĚJIN 

M. Bobrzy1Íski, Dzieje Polski w zarysie, I. vyd. r. 1880, 4. vyd. LilII., Varšava 1927. _ 
C.l. Brandenburger, Polnische Geschichte, Sammlu."lg G6schen č. 338. - A. Bruckner, Die sla. 
vlschen V6lker, UlIsteins Weltgeschichte, Berlin 1908. - Týž, Dzieje kultury polskiej LilII., 
1933. - J. Garo, Gescmchte Polens (do r. 1506), AIIgemeine Staatengesch. lL-V., 1860-1886. 
- Wl. Gzermak, Illustrowane dzieje Polski, Vídeň 1905. - V. Dresler, Polsko a Poláci, Plzeň 
1923. - J. ~abiec, Dzieje narodu polskiego, 1./11., Varšava 1920. - Wl. Grabie1Íski, Dzieje 
narodu polsklego, Krakov 1897/8. - H. Grappin, Histoire de la Pologne, Paříž 1923. _ 
R. ?rodecki-St. Zachorowski-J. Dqbrowski, Dzieje Polski sredniowiecznej, 1./11., 1926 - O. Ha
lee.kt, ~a Pol?gne de 963-1914, Paříž 1933. - E. Hanisch, Geschichte Polens, Lipsko 1923. _ 
HtstorJa poltt~czna Polski. Zpracovaná St. Zakrzewský-m, St. Zachorowským, O. Haleckým, 
J. Dl1.browskym, St. Smolkou, F. Pape'em, V. Sobiesk~'lll, Vl. Konopczynským a vydaná 
pol~ko~ Ak~~emiívě~ a umění, 1./11.,1920/3. - K. Fr. Kaindl, Polen, 191.6, -,,-c Wl.Konop_ .'~ .• _._'_~"Ť_.'._~ .. _'. 

czyns~z, DZ.leJe Polski nowožytnej, LIlI. (1506-1795), Krakov 1938. - F. Koneczny, Dzieje 
PolskI za PIastów, Krakov 1902. - TýŽ, Dzieje Polski za Jagiellonów, Krakov 1903. - E. Kra
kowski, Histoire de la Pologne, Pai'íž 1934. - St. Kutrzeba, Historja ustroj u Polski w zarysie, 
L/IV., vyd. 7., 1932. - A. Lewicki, Zarys historji polskiej, Varšava 1929. - Vl. Milkowicz, Ost
europa, Helmolt Weltgeschichte, VL, 2., Lipsko-Vídeň 1921. - E. J.11is8alek, Geschichte Po
lens, Vratislav, 1911, 3. vyd. 1921. - K. Morawski, Dzieje narodu polsk.iego, Poznaň 1870-2. 
- Polands Place in Europe, red. Z. Wojciechowski, Poznaň 1947. - Polska, jej dzjeje i kultura. 
Od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, I. (do r. 1572), II. (1572-1795), III. (1795-1930). 
- R. Roepell, Geschichte Polens, Allgemeine Staatengesch. 1., Hamburg 1840. - J. Rutkowski, 
Zarys gospodarczych dziejów Polski, Poznaň 1923. - W. Smole1Íslci, Dzieje narodu polskiego, 
vyd. 6., V~ršava 1921. Ponejprv vyšlo v Krakově r. 1897-8 pod pseud. wt. Grabie;iského, 2. vyd. 
v Kr~kove 1'.1906,5. vydání r. 1918. Rusk:;" překlad r. 1910 v Petrohradě. - W. Sobieski, Dzieje 
Polski, 1.111. 1925. - TýŽ, llistoire de la Pologne des origines II nos jours, Paříž 1934. - A. So-
kol~u:ski, Po~ityczna historja Polski. Polska. Obrazy i opisy. 1., Lvov 1906. - A. Szelqgowski, 
DZleJe Polskl w zarysie, Varšava 1921. - TýŽ, Rozwój ekonomiczny i spoleczny w Polsce do 
r. 1795. Polska. Obrazy i opisy, II., Lvov 1909. - J. Szujski, Historji polskiej ksi(1.g XII., 1880.
TýŽ, Dzieje Polski, 1861-66. - K. V6lker, Kirchengeschichte Polen. Berlin 1930 (Grundriss. 
d. slav. Phil.) - M. Winkler, Geschichte Osteuropas bis z. 17. Jhdt. Propylaen Weltgesch. IV., 
Berlín 1932. - Z. Wojciechowski, Polska - Niemcy. Dzi~sieé wieków zmaganía, Poznaň 1945 
(8 hlediska německo-polských styků). - M. Z. Wojciechowski, Polska Piastów, Polska Jagiello
nów, Poznaň 1946. - E. Zivier,Polen, Perthes V6lker- u. Landeskunde. sv. 4. Gotha 1917 
2. vyd. 1923. ., 

PŘEHLED HISTORIOGRAFICKÝCH A BIBLIOGRAFICKÝCH PŘíRUČEK 

Základní bibliografickou pomůckou jest dílo L. Finkla, Bibliografja historji polskiej, LilII., 
Lvov 1891, Krakov 1895, 1906 a dodatek r. 1910. - Nové vydání začalo vycházet od r. 1936. _ 
Cenná je bibliografie pořízená redakcí Kwartalníka hist.: Indeks do Kwartalnika hist. 1887-1925, 
sestavený M. Rutkowským a K. MaleczyIÍským, Lvov 1925, obsahující seznam prací nebo re
censí uveřejněných v předním polském historickém časopise od r. 1887 do r. 1925. - Spolehlivé 
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'nf mace o polské historické bibliografii lze nalézti v synthetických pracích, výše uvedených, 
I .or, u M Bobrzy1Íského A Brucknera Grodeclcého-Zachorowslcého-Dqbrowského, Wl. Konop-
zeJmena. , . ',...." 9 

, k 'ho K Volkera St Kutrzeby v citovanem spIse "H~8torJa polttyczna z roku I 20 czyns e,. ,. , v • 'hl' d'l 
P I k .. d .. . kultura" I lIlI - Dobrou bibliografickou příruckou Je rozsa e 10 

a " o s a, Jej zleJe I ,.. v. T·. '.v '" Z' l" k' 
K. Estereichera, Bibljografja polska, 28 sv. (poslední v Krakove r. 1930). VIZ ];ez d. ,te ~n8. t, 

Bibljografja czasopism polskich zagranic(1. 1830-1934, Varšava 1935. -~: I!0rtschak, L Ukra;ne 
dans 1a littérature de l'Europe occidentale (Le Monde slave 1934): z~~ t~z lite~atura ke ~tyku~" 
polsko-ukrajinským. - O polském dějepisectví viz J. Macůrek, DeJepIsectvI evropskeho vy-
chodu Praha 1946 (a tam citova!:!.0u literaturu). , . 

Pokud jde o studium polských archivů a mst. liter. ješ~ě viz: Arc~ivnictví ~a. polskem sjezdu 
historickém v Poznani. Časopis archiv. školy III., Archewn, Czasoplzmo :r:os,,:~cone, spraw~m 

m ln red St Ptaszycki 1/XIV Varšava 1927 atd. (Tu zejm. SOUpIS vsech stat. archIv. are wa ytll, ., ,.., ., . 

I k"'ch od W Lopacinského). - A. Bachulski, Polnísche Staatsarchive u. ArchIvalische Zelt-
po s .Y • • Bull ť d' . 
schl'. 1928, XXXVII. - E. Barwi1Íski, Les archives en petite Pologne orIental~. e m unlOn 
des sociétés savantes polonaises de Léopol, Lvov 1932. - M. Handelsman, HIstO:yk~ I. Zasady 
metodologji historji, ZamoSé 1921 (tu přehled nejdůležitějších archivů pol. stat. 1. soukrom., 
přehled jejich fondů, katalogy rukopisné, bibli~gr~fie ms~oric~á). --:- J. LorentowtGz" A: ~. 
Ohmurski, La Po1ogne en France. Essai d'une bIbhographI~ reIsonne~, I. 1935. (Ce~~ bI.bho
grafie). - W. Reke, A. M. Wagner, Bucherkunde zur Gesc.hIchte u. Lltera~::r des KorugreI:he~ 
Polen. Lipsko 1918 (Celkem dobrý a kritický výběr hlavní lIteratury pro deJmy Polska, .urceny 

zejm. pro němec. badatele). - J. Siemie1Íski, Guide des archi,:es de Pol?gne I. ArchIves de 
la Pologne ancienne, Varšava 1933. (Totéž po polsku v PrzewodnIk po archn~ach P?l., 1933). -
K Sochaniewicz Nauka historji, Lvov 1928. (Dobrá příručka pro první OrientacI v pol. pra
m~nech a liter.;. - Přehled archivů a jejich fondů v Polsku i v cizině podává T. W~erzb0w.ski, 
Vademecum, podr~cznik dIa studjów archiwalnych, 2. vyd. Lvov 1926 a E. Chwalewtk, ZblOry 
polskie. Archiwa, bibljoteki etc, w ojczyzníe i na obczyzníe 1./11. 1926. 

Historickou 1napu Polska podle stavu z r. 1771 zpracoval a vydal r. 1925 Wl. Semkowwz. 

P:r~EHLED DŮLEŽITĚJšíCH SBíREK PRAMENŮ 

Prameny ke starším dějinám polským lze děliti na I. sbírky textů (letopisů, kronik, životo-

pisů) a II. kolekce listin. . ., . . 
I. Ze sbírek textů zasluhují zmínku: 1. Monumenta Polomae h~stonca (A. BIelowskl), I.-VI., 

Lvov-Krakov 1864--1893: 2. Monurnenta Germaniae hist.; scriptores, tom. I~., ~tr. 418-78 
(Gallus, ed. R. Roepell a J. Schlachtowski): scriptores tom. XIX. (Annales SIleslae, str. 526 
do 570, Annales Poloníae, str. 574-689); scriptores tom. XXIX, (str. 419-520: Ex ~er~ polo
nicarum scriptoribus saec. XII. et XIII., ed. M. ~erlbach). - 3. S.criptores re:urn S~lestacarurn, 
'I.-XIV., 1835-1897. - 4. Scriptores rerum Prusswarum, ed. Th. Hlrsch-M. Toppen-E. Strehlke, 

I.-V., Lipsko 1861-74. . 
II. Ze sbírek listin třeba uvésti: a) sbírky týkající se polského území vůbec: 1. M. Dog~el, Codex 

diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lithuniae, I. Vilno 1758, IV. 17~4, V. 1?59 
(sv. II. a III. nevyšel). - 2. L. Ryszczewski-A. Muczkowski-A. Z. H~lcel: ~odex diplomatIcus 
Poloniae 1.-11., 1847-1853, III. (ed. Bartoszewicz r. 1858, obsahuJB hstmy z ~alop?ls~a), 
IV. (ed. Bobowski, obsahuje listiny slezské). - 3. Fr. Piek~si1Íski, :W0n~enta mediI ae:~I dIpl:, 
Krakov 1897. - 4. A. Theiner, Vetera monumenta Poloruae et LIthuaruae ex tabularlls Vah-

canís, I.-IV., 1860-4. , . 
b) sbírky týkající se Velkopolska: 1. Godex diploma,ticus majoris Poloniae, ed. E. R.aczynskt; 

1., Poznaň 1840 ad. - 2. Godex diplomaticus Majoris Poloniae I.-IV., ed. J. Zakrzewsk~, Poznan 
1877-81, V. ed. Fr. Piekosi1Íski, Poznaň 1908. . ' . 

c) sbírky týkající se Mazovska a Kujavska: 1. Kodeks dyplomatyc~ny kS'U28tw~ mazowtechego, 
Varšava 1863. - 2. Godex diplomaticUB et commemorationum Masovwe generalts, ed. J. Kocha
nowski, I. (do 1'.1247), Varšava 1929. - 3. B. Ulanowski, Dokumenty kujawskie, mazowieckie 

III. wieka. Script. rer. polon. t. XII., str. 111-534, Krakov 1889. 
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d) Sbírky týkající se Malopolska: 1. Monumenta medii aevi h';stor';~~ t Pl' . 
I 1874 VIII I v ~ res ges as o onme 111 

., , ., 883: Kodeks dyplomatyczny katedr krakow k' . , . . 
sinski; III., 1836, IX. 1866 X 1887 XVII ~. Y . s leJ. sw. Wadawa, ed. F. Pteko. 

ed F P
· k ., k' V ' ,., , ., 1900. Codex dlplomatwus Poloniae minoris I -IV 

. . te OStnS t· 1879 VII 1882· K d ks dl' . . 
I 
-II d FP' k' :: k" ., . o e yp omatyczny mlasta Krakowa 1257-1506 
. . e. . te 08tn8 t. ' 

e) flbírky týkající se Slezska: !. Codex diplomaticus Silesiae I.-XXXI., 1857-1925 _ 
G. Grunhagen.G. Korn, Regesta Eplscopatus vratislaviensis, Vratislav 1864 - G Gr" ~ 
H. :ar~graf, Lehns· u. Besitzurkunden Schlesiens, I.-II., Vratislav 1882~3 . un en-

plneho kodeksu nebo úplných regest pro celek polských zemí dosud není .. 

I. 

LITERATURA K POČÁTKůM POLSKÉHO NÁRODA A STÁTU1) 

a) K prvním z mínkám o Po lácí ch a polském st átu (do v II 
St. Arnold, Poczlltki panstwa polskiego, ve sbírce: Polska jej dzieje i kul; o c. I . s t o ~ : 
Baethgen, Zur Geschichte der altesten deutsch-polnischen Be~iehungen Alt ~aF' sv. ~ r. 
1936. - O. Balzer, Genealogja Piastów Krakov 1895 _ Ty'ž St r P Is' k' d

Preu
. arsch., XIII., 

_ A B k D'" ' ., o lce o I o r. 1138, Lvov 1916 

d. Wiss.~a~h~~~m~i., ~x~~nge ~ ,ťo~ . . Staa~:~ ~~~lin 19~4. (Sitz~gsber. der preul3. Akad: 
u Un arns Ab . yz, alser o . u. die staathche Umgestaltung Polens 

aiter, ~amtéž ;x~itre~~~5Ak~ l;~:. D' T~, R~~c~SPOlitik u. Ostpolitik im fruhen Mittel-
1926 _ T ,v' . . : . . y, le stpo ItIk Ottos d. GroLlen, Hist. Zeitsehr., 134 
f'" yz, The orlg~ ,:~~the polish. State. Research and Progress II. 1936. ~~ T 'žDie Ali: 
ange d. poln. Staates lil Jungster polnischer Darstellung, Festschrift Heymann 1:4Í _ T' 
~~d'>W~~utschland.u. Polen. Beitrage zu ihren geschichtl. Beziehung:n, Mnichov' 1933 . _ T ~ž 
OlC 1 mger u. die Anfange Polens. Abhandl. Preuss. Akad Berlin 1943 A B " k y, 

počátcích dějin čes. a pol., Č. Č. H., XXIV., 1918. - Deutschl~nd u Polen (v' -A B' k
ruc 

ner, 
_ A Di 'k Ml' . .. rac mann) 
R G . d ;~ y, agyar- en~yel ~~yházi k~pcsolatok Szent István korában, Budapešt 1938 . ...:.. 

. ro ec t-St. Zacharowsh, D~leJe Polskl sredníowiecznej, 1., Krakov 1926. - M. Gumowski 
Boleslaw Chr. w Czechach. Wmdom. numizm. 1934. - R. Holtzmann .~ . ' 
10. Jh. Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schles., LIl, 1918 _ V Hrub' .' B~hme~ u. ~olen lm 
pražského a hranice říše české v 10 stol C~ ~~~ M 19'26' F HY' vPuvodm hramce bISkupství 

• ., • .iH.. - r ru~ovský V lk' M P 
sko. Ríša vel 'komoravská, red. J. Stanislav, Praha 1933 _ Týž B~lesla~ C~ ~.I, orava a 01-

~~::!k :r/::ltéty;y~; ~:r~,s~. M~rtin :9
h
33

d
. -: V. Chal~upecký: Poč~tky POls~;TZ d~~~v~~~~~ 

v ' :,' s a ramce vyc o m kor~cem ll. stol., Č. C. H. 1926 - E J v 

Pomer polsko-cesky v počátcích politického myšlení českého. Sborník J B "T "k p' hanolu9s3e2k, 
_ G Jacob lb J' b B . . . L,ova a, ra a 
Vorz~it, Bd: 33 n19~iu ~ S e~;~chJ~~e~.di~ Sla~e~ande vom J: 973. Geschichtschr. d. deutsche~ 

.' •••• W t, a creatlOn du premler archevéché polonais a Gniezno 
et ses consequence au pomt de vue des rapports entre Polo e et I 'E' . 
hist. de droit franyais et étranger XII 1933 _ T"'V D' ~ t h mplre germamque. Revue 
Zeitschr. 152 1935 _ T'~ St ' k' . ~z, le n ste ung des poln. Staates. Hist. 
P . T 'p: yz, osune prawny PolskI do Cesarstwa do r. 1000. Prace Kom hist 
le~::a~oz~:~ 1~~~Ja~ nauk 1939. - A. H: Kaletka, Dokument Dagome index w nowym o§wiet: 
liche~ Kirche i . P. Kehr, Das Erzblstum M~gdeburg u. die erste Organisation d. christ
Kilk m Os~en. Abh. d. preu13. Akad.. d. WIssensl., phil.-hist. Kl. 1920. - St. K~trzynski 

a. uwag o ~pac:e .Astryku - Anastazym. Przegl. hist. 1., 1905. - W. Ko e . ' 
des Mlse~s u. dle W lkmger in Ostdeutschland. Deutschland U. d. Oslen 1942 sv :6 ' D;;s Rewh 
Dagome mdex, Schinesge i Awbaba, Rocz. hist. XII .. 1936 _ T" K'lk' . . - .. Koczy, , . yz, I a uwag o naJstarszych 

dziejach Pomorza. Rocz. hist. VIII., 1932. - Týž, Polska i Skandinawja za pierwszych Piastów. 
Pozn. Tow. Przyj. Nauk, kom. hist. VIII., Poznaň 1934. - Týž, Thietmar U. Widukind. Kwart. 
hist. 50.1936. - Týž, W sprawie sporu o najdaw. piastowski podbój Pomorza. Rocz. Gdan. VI., 
1932. _ K. Krotoski, Echa hist. w podaniu o Popielu i Piascie, Kwart. hist. 1925. - G. Labuda, 
Studia nad Poczlltkami panstwa polskiego. Poznaň 1946. - Fr. Lorentz, Schinesge U. die Nord
grenze der Dagome-Schenkung. Monatsbl. d. Gesellsch. f. pommerische Gesch. U. Altertum
kunde, 50, 1936. - H. Ludat, Die Anfange d. poln. Staates, Krakov 1942. - J. Melich, Uber 
den ungarischen Volksnamen lengyel "Polonus, der Pole". Archiv f. slav. Phi!. 1926. - K. H. 
Meyer, Deutsch-polnische Kulturbeziehungen, AltpreuLl. Forschungen 1936. - W. Nehring, 
Uber die Namen fiir Polen u. Lechen, Archiv f. slav. Phil. III., 1881. - L. Niederle, Slovanské 
starožitnosti (Původ a počátky Slovanů západních), sv. III., Praha 1919. - TýŽ, Manuel de 
l'antiquité slave 1., Paříž 1923. - Niemcy i Polska, Diskusja z powodu ksillzki, "Deutschland 
u. Polen", Kwart. hist. 1934. - V. Novotný, České dějiny, 1., 1912. - J. Pervolf, Polen, Ljachen, 
Wenden. Archiv f. slav. Phil. IV., 1880. - Týž, Slavische Volkernamen, tamtéž, VII., VIII. 
1884/5. _ F. Piekosinski, Al Bekri o Polakach. Rozprawy Akad. Um., wydz. hist. 1900. -
K. Potkanski, Przywilej z r. 1086, Kwart. hist. XVII. - Týž, Kraków przed Pjastami, Rozpr. 
Akad. Um., wydz. hist. 1898. - TýŽ, Jeszcze o PiaScie, Kwart. hist. 1900.- J. Ptaánik, Dagome 
iudex, Krakov 1911. - E. Randt, Die neuere polnische Geschichtsforschung uber die polit. Beziehun
gen West-pommerns zu Polen im Zeitalter Ottos d. GroLlen, Ostland-Forschungen, Danzig 1932. 
_ G. Sappok, Polen, Reich U. Pommern im 10 Jh. (Jahrb. f. Gesch. Osteurop. II., 1937). -
TýŽ, Zur Entstehungsgesch. d. poln. Staates. Zeitschr. d. Ver. f. Gesch. Schles. 1936. - Týž, 
Die Anfange d. Bistums Posen u. die Reihe seiner Bischofe V. 968-1498. Deutschland u. d. 
Osten, sv. 6. Lipsko 1937. - B. Spuler, Ibrahim Ibn Jáqub. Jahrb. f. Gesch. Osteuropas, III. 
1938. _ B. Stasiewski, Die Aníange d. Regierung Boleslav Chrobrys (Zeitschr. f. osteurop. 
Gesch. IX., 1935). - Týž, Deutschland u. Polen im Mittelalter. Hist. J"ahrb. 1934. - TýŽ, 
Untersuchungen uber drei Quellen zur altestens Geschichte U. Kirchengesch. Polens, Vratislav 
1933. _ K. Tymieniecki, Wielkopolskajako kolebka panstwa polskiego, Rocz. hist. 1., 1925. -
Týž, Widukind i Thietmar o wypadkach r. 963, Rocz. hist. 1936. - J. Widajewicz, Kraków 
i Powaze w dokumencie biskupstwa praskiego z r. 1086. Poznaň 1938. - TýŽ, Poludniowo
wschodnie kresy Polski w 10. i ll. W., Poznaň 1937. - TýŽ, Przy ujsciu Odry w 2. pol. 10. w., 
Poznaň 1935. - J. Wojciechowski, O Piascie i piascie. Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. XXXII., 
1895. _ Týž, Najdawniejszy akt ksi!,\zE,lcy polski. Kwart. hist. X. - Z. Wojciechowski, Polska 
nad Wislll i Odr!,\ 10. W. Studjum nad geneza panstwa Piastów i jego cywilizacji. PamiE,ltnik 
Instytutu SI1iskiego X., Katovice 1939. - TýŽ, Panstwo polskie w wiekach srednich. Dzieje 
ustroj u, Poznaň 1946. - Týž, Ze studjów nad organizacj!,\ panstwa polskiego za Piastów, Lvov 
1924. - Maria a Z. Wojciechowski, Polska Piastów, Polska Jagiellonów, 1946. - St. Zakrzewski, 
Boleslaw Chrobry Wielki, Lvov 1925. - Týž, Czeski charakter Krakowa w 10. w. w swietle 
krytyki zródel, Kwart. hist. XXX. - Týž, Mieszko I. jako budowniczy panstwa polskiego, 
Varšava 1922. _ TýŽ, Najdawniejsza buIla dIa Polski. Archiv Tow. nauk. we Lwowie, II., 1921. 
_ Týž, Okres do schylku W. 12. Historja polit. Polski. Encykl. Polska Akad. Um., V., 1., 1920. 
_ Týž, Opis grodów i terytoryów z polnocnej strony Dunaju, t. zw. geograf Bawarski. Archiw. 
Tow. nauk we Lwowie, IX., 1917. - TýŽ, SlllSk i Morawy za Mieszka 1., Kwart. hist. XXXI., 
1917. - Týž, Východní hranice privilegia pražs. z r. 1086. Bidlův Sbor. 1928. 

b) K politickému úpadku v 11.-13. stol.: H. Braune, Der Feldzug Friedrich Barbarossas gegen 
Polen (ll57) in der Darstellung d. deutsch., bohm. U. poln. Quellen. Zeitschr. d. hist. Gesellsch. 
f. d. Prov. Posen, XXI. - R. Grodecki, Powstanie panstwa krzyzackiego (1243), Pam. V. zj. 
hist. pol. 1930. - T. Gromnicki, SwiE,ltopietrze w Polsce, Krakov 1908. - J. Karwasi1íska, 
Pretensje ksillzllt polskich do Prus w 13. w. PamiE,ltnik V., zj. hist. pol. 1930. - W. K~trzyn8ki, 
O powolaníu krzyzaków przez ks. Konrada. Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. XLV. - L. Kolan
kowski, Litwini i Prusacy, Pam. V., zj. hist. pol. 1930. - K. Krotoski, Sw. Stanislaw i jego zatarg 
z królem Boleslawem Smialym, Lwov 1905. - K. Maleczynski, Boleslaw Krzywousty. Krakov 
1947. - E. Maschke, Polen u. die Berufung des Deutschen Ordens nach PreuLlen. Ostland-Forch., 
Gdansk 1934. - V. Novotný, Polský vpád do Čech a bitva na Trutině r. ll10, Časop. Spol. přátel 
starožit. čes. XX. - TýŽ, České dějiny I. 1913. - J. Ptaánik, Denar sw. Petra obroncll jednosci 
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polit. i koscielnej w Polsce. Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. LI, 1908. - Týž, Kolektorzy kamery 
apostolskiej .w.,Po~sce Pia~to~skiej, tamtéž sv. L., 1907. - G. Skalský, Výprava Břetislava I. 
do Polska _a JeJI vyznam, C. C. M. 1939. - St. Smolka, Mieszko Stary i jeho wiek. Varšava 1881. 
- J. V:. Simák, Polský vr:ád do Čech r. 1100, Č. Č. H. 1930. - K. Tymieniecki, Misja polska 
w Pr~s16ch a spr~w~dzerue krzyzaków, 1935. - Týž, Stosunek starodawnych Prusaków do 
Polski, Pam. V., zJ. hlSt. pol. 1930. - B. Wlodarski, Rola Konrada Mazowieckiego w stosunkach 
polsko-ruskich, Lvov 1936. Archiw Tow. Nauk. XIX. - T. Wojcichowski, Szkice hist. ll. wieku, 
Krak~v 1904, 2. vyd. 1925. - St. Zachorowski, Studja do dziejów 13. wieku w pierwszej jego 
J?ol0-:re . Rozpr. Akad. "?"m., wydz. hist. 1921. - St. Zajqczkowski, Zarys dziejów zakonu krzy-
zackiego w Prusach. Blbl. Balt., Toruň. 
. c) K p~č~tkum stavovského rozvrstvení (v 13. stol.): St. Arnold, Moznowladztwo polskie ll. 
I 12. w'. I Jego podstawy gospod .. spolecz., Przeg!. hist. 1925. - O. Balzer, Niemcy w Polsce, 
~wart hlSt., 1911. - F. Bujak, Studja nad osadnictwem Malopolski. Rozpr. Akad. Um., wydz. 
hi~t .. XLVII., 1905. - R. Grodecki, Ksis.z~ca wloSé trzebnicka na tle organizacji majs.tków 
kSIS.Z~cych w. Polsce ?2. w., Kwart. hist. XXVI./XXVII., 1912-3. - TýŽ, Studya nad dziejami 
gospodarczeml Polskl. Kwart hist. XXIX., 1915. - T. Kaindl, Geschichte d. Deutschen in 
d. Karpathenlandern I., Gotha 1907. - W. Kťtrzynski, O powolaniu krzyzaków przez Konrada. 
Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. 1903. - St. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopolsce 13.-16. 
w., Poznaň 1926. - St. Kutrzeba, Historja ustroj u Polski w zarysie, 6. vyd. Lvov 1925. - O. Lan
ge, Lokacja miast Wielkopolski wlasciwej na prawie niemieckem w wiekach srednich, Lvov 
1925. ---: K .. M~lecz.ynski, Najstarsze targi w Polsce i stosunek ich do miast przed kolonizacjs. 
na praWle ruemleckiem, Lvov 1926. - F. Piekosinski, Rycerstwo polskie wieków srednich, I.fII., 
~rakov 1897/1901. - J. Rutkowski, Zarys gospodarczych dziejów Polski w czasach przedroz-
blOrowych, Poznaň 1925. - H. F. Schmid, Die sozial-gesch. Erforschung d. mittelalterl. deutsch.: 
rechtl. Siedlung auf poln~ Boden. Vierte'Ijahrschr. f. Sozial u. Wirtschaftsgesch. X~x.~ 1927.~ ~~' ~,~~-~~,~.~~,~,-" 
St. Smol~a, ~ie~zk~ Stary i !ego wiek, Varšava 1881. - T. Tyc, Poczs.tki kolonizacji wiejskiej 
na praWle ruemlecklem w Wlelkopolsce 1200-1333, Poznaň 1924. - K. Tymieniecki, Procesy 
twórcze f~rmowania si~ spoleczenstwa polskiego w wiekach srednich, Varšava 1921. Týž, 
P~dgr~dzla w ?olno~no-zachodniej Slowianszczyznie i pierwsze lokacje miast na prawie nie-
~lecklem, Slavia ocmd. II., 1922. - Týž, Prawo niemieckie w rozwoju spolecz. wsi pol., Kwart. 
his~.: 1923. -:- A. Warszauer, Geschichte d. Stadt Gnesen, Poznaň 1919. - Z. Wojciechowski, 
DZleJe ~stroJu pol. 1945. - St. Zachorowski, Studja do dziejów 13. w. Rozpr. Akad. Um., 
wydz. hlSt. LXII., Krakov 1921. - Týž. Wiek XIII. i panowanie WI. Lokietka. Dzieje Polski 
sredniowiecz. I., Krakov 1926. 

d) K nejstarším poměrum kulturním: Wl. Abraham, Organizacja kosciola w Polsce do pol. 
12. W., Lvov 1890, 2. vyd. 1893. - Týž, Poczs.t,ek biskupstwa i kapituly katedralnej w Krakowie, 
Ro~z. Kr.akow, 1900. - Týž, Powstanie organizacji kosciola facinskiego na Rusi, 1904. - Týž, 
G:rlezno I Magdeburg, 1921. - Anonymus t. zv. Gall. Kronika polska, przel. i opr. R. Grodecki, 
Blbl. narod. I., No. 59, Krakov 1923. - Jiné vydání GalIovy kroniky od L. Finkla a St. K€trzyn
ského ve Fontes rer. pol. in usum schol, Lvov 1899. - O. Balzer, Studjum o Kadlubku, LIlI., 
1934-5. - J. Birkenmajer, Bogurodzica wobec hymnologji laciúskiej, 1936. - A. Brackmann 
(red.), Deutschland u. Polen. Beitrage zu ihren Geschichtl. Beziehungen, Mnichov 1933. _ 
A. Bruckner, Dzieje kultury polskiej LIlII., 1930-1. - TýŽ, Dzieje literatury pol. I., Varšava 
1903, nov. vyd. 1924. - Týž, Ogólne tro kultury 10.-16. w. ve sb.: Polska, jej dzieje i kultura L 
- .B. Buczek, Pierwsze biskupstwa polskie, Kwart. hist. 1938. - 00 daly země naše Evropě 
a lidstvu. Red. B. Mathesius, Praha 1939. - P. David, Recherches sur l'annalistique polonaise 
du II ~u 16 s. Revu~ des questions hist., Bordeaux 1932. - Týž, La prétendue chronique hongro
polo~alse. Études. ~ISt. et lit. sur la Pologne med. IV., Paříž 1931. - P. Diels, Die altpoln. 
Pr~dlkten aus H~~hge~euz, Berlin 1921. - St. Dobrzycki, Historja literatury polskiej I., Poz
na:,. 1 ~27. - Tyz, LIteratura polska od poczs.tku do J. Kochanowskiego, ve sb.: Polska, jej 
dZleJe I kult. L - R. Ganszyniec, In Galli Chronicon animad versiones criticae, Lvov 1924. _ 
J. Goll, Če~hy a Pru.sy -:e. ~tředověku, Praha 1899. - T. Grabowski, Historja lit~ratury pol. 
od pocz<\tkow do dm dZlsleJszych, I. Poznaú 1936. - R. Grodecki, Mistrz Wine. Kadlubek 
Rocz. krak. XIX. 1924. - Týž, Mineerze we wczesniejszem sredniowieczu pol. Rozpr. Akad: 
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Um., wydz. hist. LXII, Krakov 1921. - R. Grodecki-St. Zachorowski, Dzieje Polski srednio
wiecz. I., 1926. - Vl. Groh, Porušené místo předmluvy v první knize kroniky GalIa Anonyma, 
Č. M. M. 1921. - M. Gumowski; Najstarsze bazyliki romanskie w Polsce. Przegl. pol., Krakov 
1927. - M. Gumplowicz, Zur Gesch. Polens im Mittelalter. Zwei Untersuchungen uber die Chronik 
des B. GalIus, Inšpruk 1898. - E. HanÍ8ch, Neue Fragmente d. Sárospataker poln. Bibel in 
d. Breslauer Staatbibl., Archiv f. slav. Phil. 1923. - P. Ohmielowski, Historja literatury polskiej, 
I., Varšava 1899. - J. Jireček, Biblí staropolská, Č. Č. M. 1872. - K. Kantak, Dzieje kosciola 
pol., I., - St. Kť:trzynski, GalI anonim i jego kronika, Rozprawy Akad. Um., wydz. hist., sv. 37. 
_ W. K€trzyn.8ki, Niektóre uwagi o autorze i tekscie najdawniejszej kroniki pol., tamtéž sv. 
28.1910. - TýŽ, O poczs.tkach dyplomatyki pol., Kwart. hist. 1893. - TýŽ, Studya nad doku
Illentami 12. W., Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. sv. 26., 1891. - E. Klích, Polska terminologja 
ehrzescianska, Poznaň 1927. - E. Kopera, Sztuka polska od najdaw. ezasów do renesansu, 
ve sb.: Polska, jej dzieje i kult. I. - G. Korbut, Literatura polska od pocz. do powstania listo
pad. I., Varšava 1917. - T. Kowalski, W sprawie zapozyczen tureckich w j,>zyku pol. Sbor. 
J. Rozwadowskiego. - Z. Kozlowska-Budkowa, Przyczynki do krytyki dokumentów sl<\skich 
z pierwej polowy 13. w. Studya posw. F. Bujakovi, Lvov 1931. -- Táž, Repertorium p.olskich 
dokumentów doby Piastowskiej. Pol. Akad. Um., Krakov 1937. - St. Krzyžanowskt, Mon. 
Pol. palaeographica, Krakov. - Týž, Poczs.tki dyplomatyki pol., Kwart. hist. V. - A. A. 
Krynski, O wplywie j,>zyków obcych na j~zyk polski. Sprawozd. z posiedz. Tow. Nauk. Wars~. 
X., 1917. - Týž, O wplywiej~zykalacinskiego napolski, Zbor. Jagiéa, 1908. - G. Labuda, StudIa 
nad poczs.tkami paústwa polskiego. Poznaň 1946. - H. Lattermann, Deutsch-polnische Kultur
beziehungen im Spiegel d. sprachlichen Entlehnungen. Deutsche Schulzeitung in Polen VIL/VIII., 
1927-8. _ T. Lehr-Splawinski, Przyczynki do historji rozwoju i kultury j~zyka polskiego, 
Lvov 1938. - Týž, J~zyk polski jako zwiercadlo kultury naroda, 1935. - .Týž, čl. v sb. Polska
Czechy, Katovice 1947 (pod red. Z. Wojcieehowského). - J. Los, Bogurodzica. Pierwszy polski 
hymn narodowy, Lublin 1922. - Týž, Poczs.tki pismienietwa pol., Lvov 1922. - J. Lukasze
wicz, Historja szkol w koronie i w wielkiem ksi,>stwie litewskiem od najdaw. czasów až do r. 1794, 
I./III., Poznaň 1849-51. - Vl. Macalová, Příspěvky k poznání úcty sv. Václava v Polsku, 
Č. Č. M. 1934. - K. Morawski, Les mots franyais en polonais. Revue d. études slaves, VIII., 1928. 
_ TýŽ, Polono-romanica. Wyrazy romanskie w j~zyku pol., L/II. Sprawozd. Tow_ Przyj. n.auk 

w Poznaniu, 1928. - Wl. Nehring, Die Altpoln. Sprachdenkmaler, Berlin 1887. - Týž, Ubel' 
den EinfluB d. altčechisch. Sprache u. Literatur auf die Altpolnische. Archiv f. slav. Phil. II.lV., 
1877-1881. _ Niemcy a Polska. Diskusja Kwart. hist. 1934. - A. Parczewski, Poczs.tki 
ehrystyanizma w Polsce i misya irlandska, Rocz. Tow. Przyj. Nauka Poznan., XXIX., Poz~aň 
1902. - Fr. Piekosinski, Moneta polska w dobie piastowskiej, Rozpr. Akad. Um., wydz. hlSt. 
35, 1898. _ R. Pilat, Historja literatury polskiej, I., Varšava 1926. - F. Pohorecki, Rytmika 
kroniky GalIa-Anonima, Roez. hist., V.IVI., 1929-30. - J. Polívka, O staročeské předloze 
staropol. bible. - K. Potkanski, Kraków przed Piastami. Rozpr. krak. Akad., wydz. hist., 1898. 
_ G. Sappok, Die Anfange d. Bistums Posen u. die Reihe seiner BischOfe 868-1498. Deutsch
land u. d. Osten, sv. 6., Lipsko 1937. - St. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Varšava 1881. -
B. Stasiewski, Die ersten Spuren d. Christianismus in Polen. Zeitschr. f. ost. Gesch., VIII/2. 
_ T. Szydlowiecki, Ponmiky architektury epoki piastowskiej w województwach krakowskiem 
i kieleckiem, Krakov 1928. - A. A. Šachmatov, K voprosu o polskom vlijanii na drevněrusskie 
govory.' Russ. filol. věstník, Varšava 1913. - F. Tadra, kulturní styky Čech s cizinou až do 
válek husitských, Praha 1897. - St. Tarnowski, Historja literatury polskiej, I., Krakov 1900.
W. Taszycki, Najdawniejsze zabytki j~zyka pol. Bib!. Narodowa. - T. Tyc, Uwagi nad Galiem 
A. Z dziejów kultury sredniowiecz. Polski, Poznaň 1925. - K. Tymieniecki, Poczs.tki narodo
wósci pol., Przegl. Wspólcz., 66., Varšava 1938. - K. VČllker, Kirchengesch. Polens, Berlín 
1'930. - H. Zeissberg, Die poln. Geschiehtsschreiber d. Mittelalters, Lipsko 1873 (polský překl.: 
Dziejopisarstwo polskie w!eków srednieh, Varšava 1877). 
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II. 

DŮLEŽITĚJší LITERATURA O OBDOBí POSTUPNÉ' ORGANISACE STAVOVSTVí 

A STAVOVSKÝCH PRÁV 

(Od konce 13. do poč. 16. stoL) 

a) K poku8um o národní a státní sjednocení (v 2. pol. 13. a poč. 14. stol.): Wl. Abraham, Powstanie 
organizacji kosciola lacirískiego na Rusi, I. Lvov 1904. - Týl!, Pierwszy spór koscielno-poli
tyczny w Polsce. Rozprawy Akad. Um., wydz. hist. XXXI. - Týl!, Sprawa Muskaty, tamtéž; 
1894. - TýŽ, Stanowisko kurji papieskiej wobec koronacji Lokietka. Lvov 1900. - O. Balzer, 
Królewstwo polskie 1295-1370. I./III. Lvov 1920. - TýŽ, Polonia, Poloni, gens polonica w 
swietle zródel 2. pol. 13. w. Ksi(lga pam. ku czci B. Orzechowicza. Lvov 1916. - Týž, Skarbiec 
i archiwum koronne w dobie przedjagiellorískiej. Prace naukowe, IV., Lvov 1917. - O. Bauer, 
Poznámky k mírovým smlouvám česko-polským z r. 1335. Friedrichův Sborník. Praha 1931. _ 
J. Dqbrowski, Dzieje Polski sredniowiecznej, II., 1926. - TýŽ, Polityka andegaweríska Kazi
~ierza W. Kwartal .histor. 1922. - Týl!, Z czasów Lokietka. Rozprawy Akad. Um., wydz. 
hlSt. LIX. 1916. - E. Dlugopolski, Bunt wojta Alberta. Rocz. krak. VII. - K. Dobrowolski, 
Zagadnienie swiadomosci narodowej w Polsce Piastowskiej. IV. Zjazd histor. pol. 1925. - J. Fied
ler, Bohmens Herrschaft in Polen. Archiv f. Kunde osterr. Geschichtsquellen XIV. - M. G~ba
r~wicz, Pocza.tki kultu sw. Stanislawa i jego sredniowieczny zabytek w Szwecji. Rocznik Osso
lmeum, 1./11. Lvov 1928. - R. Grodecki, Powstanie polskiej swiadomosci narodowej na przelomie 
13.-14. w. Przegl.WspÓ!. 1935. - 'I'ýž, Pojawienie si(l groszy czeskich w Polsce. Wiadom. 
num.-arch. 1936. - K. Gorzycki, \Vplyw stolicy apostolskiej na rokowania Kazimierza W. 
z Czechmní i zakonem. Przewod. nauk. i liter. Lvov 1893. - O. Halecki, čl. o Kazimíru V. 
v Historja polityczna, I., 1920. - Týž, Powolanie ksi(lcia Wl. Opolskiego na tron krakowski 
w r. 1273. Kwartal. histor. XXVII. - Zd. Kaczmarzyk, Monarchia Kazimierza VY. I. Organizacja 
parístwa. Poznaň 1939. - St. K~trzynski, Do genezy kanclerstwa koronnego. Kwart. hist. 1928. 
- Týž, Uwagi o piecz(lciach Wladyslawa Lokietka i Kazimierza W. Przegl. hist. 1929. - St. Ku
jot, Dzieje Prus królewskich. Rocz. Tow. Nauk w Toruniu 1913-14. - TýŽ, Dzieje Pomorza 
130?-1382, tamtéž XXIX. - XXXI. - St. Kutrzeba, Hist,orja ustroj u Polski w zarysie, 
1. c. - T. Ladenberger, Zaludnenie Polski na pocza.tku panowania Kazimierza W., Lvov 1930.
M. LodY1íski, Regnum Poloniae w opinji publ. 14. w. Kwart. hist. 1914. - Týž, Uzaleznienie 
Polski od papiestwa a kanonizacja sw. Stanislawa. Prace Tow. Nauk. Varšava 1918. - E. Masch
ke, Das Erwachen des Nationalbewu!3tseins im deutsch-s1avischen Grenzraum. Lipsko 1933. _ 
H. Paszkiewicz, Polityka Kazimierza '\\T. wobec zakonu. Przegl. hist. 1925. - Týž, Polityka 
ruska Kazimierza W. Varšava 1925. - Týž, W sprawie sholdowania Mazowsza przez Kazi
mierza W. Przegl. hist. 1924. - H. Polaczkowna, Geneza orla Piastowskiego. Rocz. hist. VI. 
1930. - R. Prochaska, 'V sprawie zaj(lcia Rusi. Kwart. hist. 1892. J. Ptainik, Kollektorzy 
kamery apostolskiej w Polsce piastowskiej. Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. L. - TýŽ, Denar 
sw. Piotra obroríca. jednosci politycznej i koscielnej w Polsce. Tamtéž LI. - Wl. Semkowicz, 
Sprawa sw. Stanisl~wa w swietle nowego žrodla ikonograficznegoo. Ksi(lga pam. O. Balzera, II., 
Lvov 1925. - J. Susta, První výprava Přemysla II. do Prus. Č. Č. H. XXXV. - TJjž, České 
dějiny, IU, Prat:a !936. - Týž, Dvě knihy českých dějin, 1., Praha 1917. - TýŽ, Václav II. 
a koruna polská, C. C. H. 1915. - Týž, reL o Balzerově spisu (Królestwo polskie), Č. Č. H. 1925. _ 
T~ž, :rca~el IV., Praha 1947. T. Tyc, Pomorze polskie a krzyzacy. Rocz. hist. 1927. - K. Ty
mtemeck~, Upadek rza.dów krzyzackich na Pomorzu. Rocz. hist. III. 1927. - Týž, Pocza.tki 
narodowosci polskiej. Przegl. Wspól. 1938. - J. Uminski, Henryk, arcybiskup gnieznieríski, 
zwany Kietliczem, Lublin 1926. - B. Wlodarski, Czechy a Polska w okresie rozbicia dzielni
cowego (Postulaty). Pam. V. zjazdu hist. pol., I. 1930. - Týž, Pierwsze trudnosci Luksemburgów 
w Czechach. Archiwum Tow. Nauk. Lvov 1935. - Týž, Polityka Jana Luksemburczyka wobec 
Polski za czasów Wl. Lokietka, tamtéž 1933. - Týž, Polska a Czechy w 2. pol. 13. i pocz. 14. w. 
(1?50-1306), tamtéž sv. VII. - Týž, Przegla.d literatury o stosunkach polsko-czeskich za ostat
mch Przemyslidów. Kwart. hist. 1928. - Z. Wojciechowski, Parístwo polskie w wiekach srednich, 
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Dzieje ustroju. Poznaň 1946. - A. Wandas, Stosunek Ottokara II.,. króla C~ech do ks~!\ža.t 
Sla.ska i Po1ski. Sprawozd. gimn. w Stanislawowie 1903-4. - St. Zalqczkowsk~, Wl. Lokietek 
odnowiciel parístwa polskiego, Lvov 1926. - Týž, Polska i Zakon krzyžacki w ostatních latach 
Wlad. Lokietka. Archiwum Tow. Nauk. Lvov 1929. - TýŽ, Przegla.d badarí nad dziejami Litwy 
do roku 1385. Pam. VI. zjazdu hist. pol. Lvov 1935. - St. Zakrzewski-St. Zacnorowski-O. Ha
lecki, články v Historja polityczna Polski, 1920. - St. Zakrzewski, Wplyw ~prawy ruskiej na 
parístwo polskie. Przegl. hist. 1923. - St. Warcholik, Polityka sla.ska Kaziffilerza W. w 1. 1333 
do 1339. Rocz. Tow. Przyj. Nauk na Sl. II. 

b) K otázce politických 'vztahu se sousedy v 14.-15. stol. po vymření Piastovcu: J. Adamus, 
O prawno-parístwowym stosunku Litwy do Polski. Pami(ltnik VI. zjazdu ~ist. pol. Lvov 1935. 
_ Akta unii Polski z Litwq 1385-1791, wyd. St. Kutrzeba a Wl. Semkowwz, Krakov 1932. -
Szo Askenazy, Danzig u. Polen. 2. vyd. 1930. - G. D. Balaščev, Pochodite na polsko-madžar. 
skija kralj Vladislava Jagello przez 1443 i 1444 g. protiv turcitě i bitkata ~r~ V~rna. S~fia. 193? 
_ O. Balzer, Nowe pogla.dy na istot(l prawno-parístwowego stosunku Polskll Lltwy w Jag1611on
skiem sredniowieczu. Sprawozd. Tow. Nauk. Lvov 1922. - F. M. Bartos, Poslání M. Ondřeje 
Galky králi Vladislavovi Varnenčíkovi. Věst. král. čes. spol. 1934. - J. Bidlo, Čeští emi~ranti 
v Polsku v době husitské a mnich Jeronym Pražský. Č. Č. M. 1895. - TýŽ, Grundwald. Ceská 
Revue. 1910. - St. Bodniak, Prusy królewskie wobec unji z korona.. Pam. VI. zjazdu hist. pol. 
I. 1935. - E. Bortschak, L'Ukraine dans la litterature de l'Europe occidentale. Le Monde slave 
1933-4. (Uvádí literaturu ke stykům polsko-ruským). - A. Borzemski, Sily zbroj ne w woloskiej 
wyprawie Jana Olbrachta. Lvov 1928. - A. Brackmann, Deutschland und ~olen. Beitrag.e 
zu ihren geschichtlichen Beziehungen. Mnichov 1933. - A. Bruckner, Zur GeschlChte des HUSSl
tentums in Polen. Archiv f. slav. Phi1. XV. 1893. - G. Bruckner, Oklevelgyťljtemény a Lengyel
országnak elzalogositott szepesi városok léveltáraiból. Kozlemenyek Szepes vármegye mult
jából 1912. - A. Ozolowski, Pocza.tki Moldawji i wyprawa Kazimierza W. w r. l:l59. Kwart. 
hist. 1890. - J. Dqbrowski, Czasy andegawerískie. Čl. v Historja polit. Polski I. - Týl!, Elžbieta 
Lokietkówna. Rozpr. Akad. Um., wydz. hist. 1914. - Týž, Kraków a W(lgry w wiekach sred· 
nich. Rocz. krak. XIII. - TýŽ, Ostatnie lata Ludwika W(lgierskiego. Krakov 1918. - TýŽ, 
Studja nad stosunkmni polsko-w(lgier. w 14. w. I. Stosunki Wl. Lokietka z W(lgrami. Krakov 
1915. - TýŽ, Wladyslaw I. Jagiellonczyk na W(lgrzech 1440-1444. Rozprawy hist. Tow. Nauk. 
Warsz. 1922. - TýŽ, La Pologne et l'expedition de Varna en 1444. Revue des études slaves. 
1930. - Týž (J. Dombrowski), Osvoboditelě pochodi na kra!' Vladislav Varnenčik. Sofia 1935. 
_ A. Divéky, A magyar-lengye1 érintkezések torténelmi tanulságai. Budapešt 1937. - Týž, 
Magyar hatások a lengyel multban. Békefi Emlékkonyv. Budapešt 1912. - Týž, Zsigmon~ 
lengyel herczeg II. Ulászló udvarában. Századok 1914. - TýŽ, Zsigmond lengyel herczeg bud~l 
számadásai (1500-1502, 1505). Magy. Tort. Tár. Budapešt 1914. - M. B. Dounar-Zapolsk'l1, 
Pol'sko-litovskaja unija na sejmach do 1569 g. - Trudy slavj. kom. pri imp. mosk. arch. obŠč. 
Moskva 1897. - Dzieie PrU8 Wschodnich. Praca zbiorowa, LIlII. Toruň 1936-9. - J. Goll, 
Čechy a Prusy ve středověku. Praha 1897. - Týž, K. Sigismund und Polen 1419-1436. Mitteil· 
d. Inst. f. osterr. Gesch. 1894-5. - O. Górka, Bialogród i Kilia a wyprawa r. 1497. Sprawozd. 
Tow, Nauk. Warsz. Varšava 1932. - TýŽ, Nieznamy zywot Bajezida II. žrodlem dIa wyprawy 
czarnomorskiej. Kwart. hist. 1935. - Týž, Stan badarí i zadania historjografji stosunków polsko
rumurískich. Pam. IV. zjazdu hist. pol. 1925. - Týž, Zagadnienie czarnomorskie w polityce 
pol. sredniowiecza. Przegl. hist. 1932-3. - K. Górski, Pomorze w dobie wojny trzynastaletniej. 
Poznaň 1932. - M. Goyski, Wzajemne stosunki Polski, Litwy i Zakonu w 1. 1399-1404. prze· 
wod. nauk.-liter. 1906. - A. Halban, Przyczynek do stosunków koscielno-naukowych Czech 
i Polski w wiekach srednich. Biblj. Warsz. Varšava 1895. - O. Halecki, Dzieje unji jagiellorískiej, 
I./III. Krakov 1919-20. - TýŽ, čl. v Historja polityczna Polski, I. 1920. - Týl!, Idea jagiellon
ska. Kwart. hist. 1937. - TýŽ, Dzieje polskie pod panowaniem Jagiellonów. Ve sb. "Polska, 
jej dzieje i kultura", I. - Týž, O genezie i znaczeniu rza.dów andegawerískich w Polsce. Kwart. 
hist. 1921. - TýŽ, Przegla.d badarí nad dziejami Litwy 1385-1569. Pam. VI. zjazdu hist. pol. 
Lvov 1935. - TýŽ, Les relations polono-roumaines. Conférence. Revue histor. du Sud-Est 
Europ. 1936. - Historja Slqska 1., red. St. Kutrzeba. Krakov 1934. - M. Hrusevs'kyj, Istorja 
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Ukralny-Rusl, III.jIV. w. (a tam citov. liter. k ději styků pol..ruských). - K. Huszár, Ma
gyarország és Lengyelország. Magyar-lengyel kapesolatok a torténelemben, kulturában és gazda
sági teren. Budapešt 1936. - Týž, Polska i ·Wťlgry, Stosunki pol.-Wťlg. w historji, kulturze i gos· 
podarstwie. Varšava 1936. - K. Ohodynicki, Geneza równouprawnienia schyzmatyków w 
ksiťlstwie litew. Przegl. hist. 1919-20. - J. J akubowski, Z zagadnielÍ unji polsko-litewskiej. 
Przegl. hist. 1919. - H. Karwasinska, Si\siedstwo kujawsko.krzyzackie 1235-1343. Varšava 
1927. - Jindř. Klecanda, Polsko a Čechy za válek husito až do odchodu Sigmunda Korybuta 
z Čech. Progr. gymn. v Příbramě 1890-1. - J. Kochanowska- Wojciechowska, Stosunek Sli\ska 
do Polski i Czech w 1. 1321-1339. Rocz. hist. IV. - L. Kolankowski, Dzieje w. ksiťlstwa litew
skiego za Jagiellonów, 1., Varšava 1930. - Týž, Problem Krymu w dziejach JagiellolÍskich. 
Kwart. hist. 1935. - TýŽ, Roty koronne na Rusi i Podolu 1491-1572. Zi81nia CzerwielÍska. 
Lvov 1935. - F. Koneczny, Litwa a Moskwa v 1. 1449-1492. 1929 - T. Korzon, Dzieje 
wojen i wojskowosci w Polsce, I.jIII. Lvov 1923. - lYI. Kukiel, Zarys historji wojskowosci w 
Polsce. Varšava 1922. - St. Kutrzeba, Historja ustroj u Polski w zarysie. 1. c. - Týž, Akta od· 
noszi\ce siťl do stosunków handlowych Polski z W ťlgrami glównie z archiwum koszyckiego z lat 
1354-1505, Krakov 1902. - Týž, Dantzig et 1a Pologne dans le passé et le present. Le Monde 
slave 1927. - Týž, GdalÍsk. Praca zbiorowa pod red. St. K., Lvov 1928. - TýŽ, Charakter 
prawny zwii\zku Litwy z Polska, 1385-1569. Pamiťltnik VI. zjazdu hist. pol. Lvov 1935. -
I. I. Lappo, Zapadnaja Rossija i eja soedinenie s Pol'šeju. Praha 1924. - Lites ac res gestae 
inter Polonos ordinemque cruciferorum, sv. III., vyd. J. Karwasiúska. Varšava 1935. -- M. K. 
Ljubavskij, Očerk istorii 1itev.-rus. gosudarstva do ljublinskoj unii. Moskva 1915. - Gy. Lovc
sányi, Ada1ékok a magyar-lengyel érintkezés torténetéhez a mohácsi vész elott. Századok 1886. 
- K. LUek, Deutsche Aufbaukrafte in der Entwicklung Polens. Forschungen ZUl' deutsch-poln. 
Nachbarschaft im ostmitteleurop. Raum. 1934. - A. Lapinski, ZygmuntStary i kosciolpra, 
woslawny. Rozpl'. hist. Tow. Nauk. Warsz. Varšava 1938. - H. Lowmianski, Wcielenie Litwy 
do Polski w 1386 r. Ateneum Wilenskie, 1937. - J. Macůrek, Čeští válečníci v krajinách černo
mořských koncem 15. stol. Sborník V. Novotného. - Týž, Čechové v polském vojsku v Po
dněstří. Č. M. M. 1931. - K. Maleczynski, Polska i Pomorze zachodnie w walce z Niemcami 
w 14.-·15. w. 1946. - E.111.aschke, Der deutsche Orden u. PreuBen. Berlin 1928. - T. E. Model
ski, Spory o poludniowe granice diecezji krakowskiej od strony Spisza w 13.-18. w. Zakopane 
1929. - J. Natalson.Leski, Dzieje granicy wschodniej Rzptej. Varšava 1922. - Zd. Nejedlý, 
Volba krále Vladislava z r. 1471. Č. Č. H. 1905. - Niemcy i Polska. Diskusja z powodu ksii\zki 
Deutschland u. Polen. Kwartalnik hist. 1934. - J. Nistor, Die moldauischen Anspruche auf 
Pokutien. Archiv f. osterr. Gesch. w. CI. - V. Novotný, K polské kandidatuře na český trůn 
v době husitské. Žižkův Sborník 1924. - Týž, čl. obdob. v Conférences des historiens; Varšava 
1927jII. -o. Odložilík, Husyci na brzegu Baltyku w 1433 r. Rocznik gdanski 1933. - Ostpreuf3en. 
700 Jahre deutsches Land. Královec 1930. - Pamiťtnik V. zjazdu histor. pol. Varšava 1930 
(diskuse o poměru pol.-prus.). - Fr. Papée, Polska a Litwa na przelomie wieków srednich, I. 
1480-1492. Krakov 1903. - TýŽ, Polityka polska w czasie upadku Jerzego z Podiebradu wobec 
kwestji nastťlpstwa w Czechach 1466-1471. Rozpr. i spraw. z posiedzelÍ wydz. hist. fil. Akad. 
Um. Krakov 1878. Týž, Zabiegi o cZťlski\ korone (Studya i szkice). Varšava 1907. - Týž, 
Jan Olbracht. Krakov 1936. - Týž, Zagadnienie Albrechtowskiej wyprawy z r. 1497. Kwart. 
hist. 1933. - TýŽ, Akta Aleksandra. Krakov 1927. - H. Paszkiewwz, W sprawie inkorporacji 
Litwy do Polski w 80tych latach 14. w. Z powodu pracy prof. H. LowmialÍskiego: Wcielenie 
Litwy do Polski w 1386 r. Varšava 1938. - TýŽ, Z dziejów riwalizacji polsko-wťlgierskiej na 
terenie Rusi halickiej w 14. w. Kwart. hist. 1924. - TýŽ, O genezie i wartosci Krewa. Varšava 
1938. - Týž, Polityka ruska Kazilnierza W. Rozpl'. his"p. Tow. Nauk. Warsz. 1925. - B. Penev, 
Polša, Balgarija i Slavjanstvoto, Sofia 1923. - J. Pervolf, Poláci a Rusíni. Osvěta 1881. - TýŽ, 
Čechové a Poláci, Osvěta 1873. - Týž, Slavjane, ich vzaimnye otnošenija i svjazi, I.jlII .. -
J. Pfitzner, GrBofiirst Witold v. Litauen als Staatsmarm. Brno 1930. - V. Pičeta, Litovsko· 
polskija unii i otnošenija k nim litowsko·russkoj šljachty. Sbornik posvj. Ključevskomu. Moskva 
1909. - Polska i Litwa w dziejowym stosunku. Krakov 1913. - Wl. Pociecha, Geneza holdu 
pruskiego (1467-1525). Dzieje Prus wschodnich, 1., Gdynia 1937. - A. Pár, Magyar-lengyel 
érintkezés a 14.-ik században. Századok 1903. - A. Prochaska, Król Wladyslaw Jagiello, I.jII. 
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Krakov 1908. _ TýŽ, Dzieje Witolda w. ksiťlcia Litwy, 1914. - Tý~, KazÍlnÍerz Jagielloúczyk 
i Jerzyk czeski. Przegl. hist. XVII., 1913. - Týž, W czasach husyckich. Rozprawy Akad. U~., 

d hist XXXVI. 1897. - Týž, Napad husytów na CZťlstochowťl w r. 1430. Kwart. ~lst: 
wy z. . t " VII VUI Týž Dwa ZWli\zk1 1907 _ Týž Polska a Czechy w czasach husytskich, tam ez sv. ., . -'_ , h ki' t t" 1897 - R Rauscher Soudní knihy osvětimské z r. 1440-1457. Sbormk 
ant! .. usyC, e, ,am Iez,P h' 1930' _ A R:zek Dodatek ku jednání Čechů s pol. Kazilnierem 
z deJm prava ces. . ra a ., . lni h 
r. 1471. Sbor. hist. U. _ H. Schaeder, Geschichte der Plane zur Tel1ung d. a1ten po sc en 
Staates, seit 1386. I. Der Teilungsplan v. 1392. Deutsch1an~ u .. der Osten, sv. V., 1937.-Wl. 
Semkowicz Granica polsko,wťlglCrska w oswietleniu hist. Pamlťltmk Tow. Tatrz. Krakov 1920. 
_ T 'ž, Z~ložná listina 16 spišských měst Polsku r. 1412. Sbor. Muzea!. Slov. Spol. 1930. -
J. Sk;zypek, Poludniowo-wschodnia polityka Polski 1386-1399. Arch. Tow. ~ank .. Lvov 1936.-:
St. Smolka, Polska wobec wybuchu wojen husyckich. Ateneum 1879. -:- Tyz, UnJa z Cz.echaml. 
Szkice hist I Varšava 1882. - W. Sobieski, Z powodu t. zw. 700 1eCla Prus Wschodnich. Pa-

. t 'k V· .- dl' t pol I Lvov 1930 - L. Sommerfeld, Die Lage d. deutsch. Ordens nach 
lllťl m . ZJ az u 11S . ..' , li k P I k" 
d. Schlacht bei Tannenberg. Zeitschr. d. WestpreuB. Gesch. 1909; - B. Stachon, Po, ty : 1 O,~ 1 

wobec Turc'i a akcji antytureckiej w 15. w. Lvov 1930. - F. Svaby, A Lengyelorszagna . e za 0-

ositott 13 JSzépesi város torténete. Levoča 1895. - K. Slosarczyk, Sprawa zespole~a Prus 
~rólewskich z koroni\ za Jagiellonów 1454-1572. Rocz. hist. 192~. - A. Šapoka (red.) L1etuwos 
. t .. K 1936 - Ty'ž (red) Jogaila (Sborník o Vl. Jagellovl). Kovno 1935. - Zd. Tobolka, 
lS or1Ja. ovno . " ., ~ M M 1898 R Urbá 
St k krále českého Jiřího z poděbrad s králem polským Kazllr:uem. C. .. . -. .. 

Yk yč k' d'" III Praha 1915 - Ty'ž Vladislav Varnencík. Praha 1937. - A. Vetulan~, 
ne, es e eJmy,., ., . . T dno h IU Gd ia 1939 
Polskie wplywy polityczne w Prusiech ksii\zťlcych. DZleJe Prus Wcho 10. :'. yn. . 
_ Týž, Zwierzchnictwo Po1ski nad ziemiami Prus wschodních 146,6-1568. Pamlťltmk V. zpzd~ 
h

' t 1 1930 _ J Wolinsk'i Polska i kosciol prawoslawny, Varsava 1936. - St. Zachorowsk1, 
lS . po . ., , d hi t 52 - St Za· 

Wťlgiersko.polskie osadnictwo Spiza do pol. 14. W. Rozpl'. Akad. Um:, wy z. s.. 'T" 
jqczkowski Polska a Zakon krzyzacki w ostatnich latach Wl. Lokietka. Lvov 1929. - . y~, 
Studja nad procesami Polski i Litwy z zakonem krzyzackim w 1..1420-1423. Ateneu:n wll~~. 
1937. _ St. Zakrzewski, Wplyw sprawy ruskiej na panstwo polsk1e w 14. w. Przegl. h~st. 19 . 

c) K vnitřním poměrům sociálním a hospodářským v 14.-15. stol.: O Bal.zer, Krolewst~~ 
olskie 1295-1370. I.jUI. Lvov 1920. - TýŽ, Ustawa "nihil novi". Kwart. ~st. 1907. - Tyz, 
p. P 1 t t" 1911 - M BobrzY1íslci Sejmy za Olbrachta 1 Aleksandra. Ate· 
O Nlemcaeh w o sce, am ez. .'. '.' "O I' . w zsze o 

um 1876 _ Týž O ustawodastwlC meszawsklCm. Krakov 1874. - Tyz, za ozemu Y . g 
ne " ' , rnk kr k R - Akad Um wydz. hist. 1876. -F, BUlak. s du prawa niem18cklego na za u a ow. ozprawy . ., _'. ,. • 
S~udya nad osadnictwem Malopolski, 1., tamtéž XLVII., - V: Cer~y, pol~ka s~l. r:-~ Orave. 

R d 
. . l' P 1934 - A Divéky Pochodzeme wťlglerskleJ zloteJ bulll 1 Jej wplyw ocz. zleJow spo . 1 gos . . . , L ť 

na prawo polskie. Studya hist. ku cz ci St. Kutrzeby. Krakov 1938. - Fr. Ekhart'J Fes ~odnbs 1-
. 'P h' t aw IV Lvov 1934. - . rte erg, tutions hongroise et polonalse au moyen age. rzew. lS. pr .., .... 

2 1 1 ~ L' 1910 - T Gromtck~ SWl<~topletrze Pos olíte ruszenie w Wielkopolsce w . po. o. w. vo", . . . '. . 

P
P 1 K k 1908 _ Th Holban Cneazul contributie la ius Valachwum din Poloma. 

w o see. ra ov . . , ,'., 1925 _ H Cho-
C 

. t 1934-36 ... Oharewiczowa Handel sredniowlCcznego Lwowa. Lvov . . 
erc. lS . . - "-J.' 1 06 St I l t 

dynicki Sejmiki ziem ruskich w w. 15. Studya nad hist. prawa pol. Lvov 9 . - .' .r:gfl
o

, 
. , , dni' L 1938 - Týž Prob1em kolomzacjl a

Historja spoleczna i gospodareza sre OWlecza. voV .' , . h' hte 
mandzko-holenderskiej w Niemczech i w Po1sce. Kwart. hlst. 1929. - R. T. Ka~ndl, Gesc lC 
d. Deutschen in den Karpathenlandern, LIlII. 1907-1911. - .R. Kgbn:er, Deutsches Recht u. 
de tsche Kolonisation in den Piastenlandern. Vierteljahr. f. Sozml u. Wlrtsehaftgesch. 25, 1932. 
_ USt. Kozierowski, Obce rycerstwo w Wielkopo1sce 13.-16. w. Pozna~ 1929. - St. Kutrzeba, 
Handel Polski ze wschodem w wiekach srednich. Krakov 1903. - Tyž, Handel Krakowa :-v 

d hi t XLIV 1902 - Týž Akta odnoszi\ce Slťl 
wiekach srednich. Rozprawy Akad. Um., wy z. s. .:'." _ . 
do stosunków handlowych Polski z Wťlgrami, Arch. kOlllSJ. h1St. IX., ~rako~ ~90? . Tyž, 

H
. . t' PIkl' Krakov 1905 - Ty'ž Prawa priwileje i 1auda kSlťlStW OSW18Clm. 1 zator. 
lstorJa us rOju o s . ." P 1 h' t 

. . .. IX 1913 - Ty'ž Sklad seJ'mu polskiego 1493-1793. rzeg. 18. ArChlWum komlSJl praw. . ., .' .. 
1906 _ T 'v -A Mankowski Polskie ustawy wiejskie 15.-18. w. Archiwum komlsJl praw. 
XI. i908. YZ·T. 'Ladenberger,'Zaludnienie Polski na pocz. panow~nia.Ka~ÍlnÍerz~ W. Lvov 1~30. 
_ O. Lange, Lokacja miast Wielkopolski wlasciwej na prawie Illellleckim w wlekach srednich. 
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P~mi~tni~ hist.-praw. I. Lvov 1925. - L. Lepszy, Turzonowie w Polsce. Przyczynek do historji 
~eszczanstwa. Prez~gla.d polski. Kr~kov 1890. - M. Maleczynski, Najstarsze targi w Polsce 
I lCh stosunek do IDl.ast prz~d l~ka~J~ na prawie ~e~ie~kim. Studya nad hist. prawa pol. X. 
1926. -:- J. Ma~lows~~, ~oloruza~Ja ~eJska na praWle ruemleckim w wojew. sieradzkim, l~czyckim, 
na KUjawach I w Zleml dobrzynskieJ. Rocz. hist. 1937. - A. Pawinski, Sejmiki ziemskie 1374 
d~ 1~05 .. Varš~va 1895. - F. Piekosinski, Wiece, sejmiki, sejmy i przywileje ziemskie w Polsce 
wwkow srednich. Rozprawy Akad. Um., wydz. hist. 1900. - A. Prochdska, Geneza i rozwój 
parla~entary~~u pol. za pierwszych Jagiellonów, tamtéž, 1899. - J. Ptainik, Akta Norym
berskle do dZlejOW handlu z Polska, w w. 15. Archiwum kom. hist. Akad. Um 1912 _ T" 
D"hd' .. yz, 

Zleje ~n lu 1 kupiectwa krakowskiego. Rocz. krak. 1910. - Týž, Miasto i mieszczalÍstwo 
w dawneJ Polsce. Kra~ov 1934. - E. Reínhardt, Johann Thurzo von Bethlemfalva, Bfuger 
u. K~nsul v. ~rakau, m Goslar. Gos~ar 1928. - J. Rutkowski, Zarys dziejów gospodarczych 
Polski. Poznan 1923. - H. F. Schmid, Das deutsche Recht in Polen. Deutschland u. Polen, 
red. Brackmann. 1933. - Wl. Semkowwz, Materjaly žródlowe do dziejów osadnictwa Górnej 
?rawy, 1.: Zakopa~e 1932. - P. Skwarczynski, Z badáú nad przywilejami ziemskimi budziúskim 
1 ~oszycklm. Lublm 1936. - T. Tyc, Pocza.tki kolonizacji wiejskiej na prawie niemieckim w 
WIel.kopo1sce (12.00--1333). Poznaň 1924. - K. Tymieniecki, Kolonizacja i germanizacfa Sla.ska 
w.Wle~ach sr:druc~, 1937. - Týž, Naplyw Niemców na ziemie polskie i znaczenie prawa nie
mwckiego w sr~dnich.w:iekach w P.olsce. Rocz. hist. 1934. - Týž, Prawo niemieckie w rozwoju 
spoleczn~ WSI polsklej. Kwart. hlst. 1923. - Týž, Procesy tworcze formowania si~ spoleczeIÍ
stwa po1sklego w wiekach šrednich. Varšava 1921. - Týž, Zagadnienie pocza.tków miast w 
Polsce. Przegl. hist. 1919. - Z. Wojciechowski, Paňstwo polskie w wiekachšrednich. Poznaň 1945 

d) K 'l!0měrům kulturnim 14.-15. stol.: H. Barycz, Polacy na studjach w Rzymie w epoc~ 
odrodzerua 1440--,-1600. Archiwum komisji do dziejów oswiaty iszkol:wPolsceIV1938 _ 
Tý.ž, Conclusione~ uni;er~itatis Cracoviensis 1441-1589, Krakov 1933. - TýŽ, Szkie'z dzieJów 
unIwerzyt~ta Jagrellonsklego, 1933. - G. Bauch, Schlesien u. Universitat Krakau in 15. u. 16. 
Jahrh. Zeltschr. Ver. Geseh. Sehles. 41. - J. Bidlo, Čeští emigranti v Polsku v době husitské 
Č: Č .. M. 1896. - M. Bobrzynski.St. Smolka, Jan Dlugosz, jeho žycie i stanowisko w piSmie: 
ruct~e: Krakov 1~93. ---:- A. Bruckner, Dzieje literatury pol. 1., 1924. - TýŽ, Dzieje kultury 
~~lskl.eJ.' I:, a tam CItoV. lIteratura. s. d. - TýŽ, Ogálne tlo polskiej kultury 1l.-16. w. (Polska, 
Jej dZleJ~ I. ku:t,:r~, 1.). - St. Dobrzy~.ki, Literatura polska od pocz~tku do J. Kochanowskiego. 
(Polska, jej dZleje I kult., 1.,) - J. FtJalek, Studya do dziejów univerzy tetu krakowskiego i jego 
;vydzialu ~eolo~icznego w 15. w. Rozprawy Akad. Um., wydz. filol. 1899. - Týž, O pocza.tkach 
1 znaezeruu uruwerzytetu krakowskiego w 14.-15.w. Ksi~ga pam. uniw. lwowskiego. Lvov 
1.900. - Týž, ~is~rz Jakób z Paradyža i uniwerzitet krakowski, 1900. - T. Grabowskí, Historja 
hteratury polskleJ od pocz. do dni dzisiejszych, I. Poznaň 1936. - E. Hanisch, Zur Geschichte 
d. Sarospataker altpolnischen Bibelhandsehrift. Festschrift f. A. HiIlebrandt. _ B. Havránek 
Waren die Handschríften d~r polnischen K6nigin J adwiga polnisch oder tscheehiseh? Slav: 
Rundsch. 1938. - Historfa SlCfska (red. St. Kutrzeba), Krakov 1933. - K. Ohodynicki, Kosciol 
praw?slawny a Rzpta polska 1370-1632. Varšava 1934. - R. Jakobson, Slezsko.polská canti
lena m~onesta ze zač. 15. stol. Národopisný Věstnik českoslov. 1934-5. _ K. Kantak, Fran
cy~kar:Ie ~olscy, 1., 1237-1517. Krakov 1937. - A. Karbowiak, Studya statystyczne z dziejów 
umw. Jaglell. 1433-1510. Archiwum do dzieJ'ów oswiaty w P XII 1910 T'- D .. . . . ., . - yz, Zleje wy-
chow~ma 1. sz~ol w Polsce, II., 1364-1432, 1903. - St. K~trzyn8ki, Zarys nauki o dokumencie 
polsklill . wlekow srednich, I. , Varšava 1934. - A. Kleczkowski, Die deutsch-polnisehen Bezie
hungen m spra~hlieher u. literarischer Hinsieht. Bulletin de l'Académie Pol., Krakov 1935. _ 
K. Kolbu8zewsh, Ruchy husyckie w Polsce i ich wplyw na pišmienictwo. Reformacja w Polsce, 
1., 1921. - F. Kope:-a, Sztuka polska od najdaw. czasów do renesansu (Polska, jej dzieje i kult., 
1.). - ~:,Korbut, LIteratura polska od pocz. do wojny šwiatowej, LIlII. Varšava 1929-31. _ 
K. KreJct, Pokusy o reformu pol. pravopisu. Rozpravy o slovan. vzájemnosti. Praha 1939. 
- A. Kunkel, Gnesener Hussitenverh6re 1450-1452. Mitteil. d. Inst. f. 6st. Gesch. XXXVIII. 
1918. - J: Los, Pocza.tki piSmienictwa pol., Lvov 1922. - Týž, Przegla.d j~zykowych zabytków 
staropolsklCh d? r. 1543. Krakov 1925. - J. Macůrek, Dějepisectví evropského východu, Praha 
1946. - J. M~nea, Informatiile romanesti ale cronicei lui Jan Dlugosz, Jasy 1926. - Monu. 
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men~ typographica Poloniae 15. et 16. saec. Lvov 1922 (úvodem čl. J. Ptašnika o dějinách 
polského knihtisku). - K. Morawski, Historja uniwerzytetu JagiellolÍs~~go,. 1./I~., Krak.ov 
1900. - E. Perfeckij, Historia Polonica Jana Dlugosza, Praha 1932. - Tyz, HIstorIa Poloruea 
Jána Dlugosza i nemecke letopisectvo. Bratislava 1940. - L. Petry, Breslau u. Krakau vom 
13. bis 16. Jh. Zeitschr. f. Gesch. Schles. 1934. - R. Pilat, Historja literatury polskiej od czasów 
nejdaw. do r. 1815, LilI. - J. Ptasnik, Cracovia artifi~i;un' Krakov. 19,17. - ~ýž, Kul~ura 
wloska wieków srednich w Polsce, Varšava 1922. - Tyz, Kultura wwkow srednich. Varsava 
1925. - Týž, Miasto i mieszczaIÍstwo w dawnej Polsce. Krakov 1934. - Týž: Ob~az~i 
z przeszlosci Krakowa. Biblj. krakow. No. 21, Krakov 1902. - ;':ýž, Obr~zki z, zyCla 
zaków krakow. w 15.-16. w. Biblj. krakow. No. 15, 1900. - Tyz, Wloskl Krakow za 
Kazimierza W. i Wladyslawa Jagielly. Rocz. krakow. 1910, XIII. - M. Szyikowski, Die pol
nischen Wiegendrucke. Slav. Rundschau 1940. - B. Vydra, Polská středověká lit~at~ra ~a
zatelská a její vztahy ke kazatelské literatuře české. _ Věstník král. čes. spol. nauk, tr. hlSt. fIl., 
Praha 1927. - A. Wagner, Johannes Heydecke 1443- 1512, Stadtschreiber, Archipresbyter 
u. Humanist in Krakau. Jahrb. f. Gesch. Osteurop. 1., 1936. - Z. Wojciechowski-T.-Lehr
Splawinski _ K. Piwarski, Polska, Czechy. Dziesi~é wie~ów sa.siedstwa. :-ratislav 1947. 
T. Wotschke, Das Hussientum in GroBpolen. Aus Posens kirchl. Vergangenhelt. I. 1911. 

III. 

LITERATURA K OBDOBí ŠLECHTICKÉ DEMOKRACIE 

(poč. 16.--2. poL 18. stol.) 

a) K charakteristice "zlatého věku" polských d~iin: D. Barano~ski, Wies i fol:vark. Studya 
z dziejów agrarnych Polski. Varšava 1914. - Et~enne Batory, rOl de P~logne: prmce. de ~ran
sylwanie. Krakov 1935 (vydání krakovské Akademie věd). - O: Hale~k~, DW~j ostatru Jagrello. 
niowie (Historja polityczna Polski, II). - K. Hartleb, Ostatrue JaglellonoWle. Lvov,1938. -
L. Kolankowski, Zygmunt August wielki ksia.že Litwy do r. 1548. Lvov 1913. ---:- Tyž, ~olska 
Jagiellonów. Dzieje polityczne. Lvov 1936. - St. Kutrzeba, Sejm walny da-:neJ RzpteJ pol., 
Varšava 1919. - K. Lepszy, Walka stronnictw w pierwszyeh latach panowama Zy~~ta III. 
Krakov 1929. - Týž, Rzeczpospolita polska w 1. 1588-92. Krakov 1939. - W. Sob~esk~, Polska 
pod rza.dami królów elekcyjnych do Stanislawa Augusta (Polska, jej dzieje i kultura, II.). -
Týž, článek o pol. dějinách 16. stol. v Historja polityczna Polski, II. sv. - TýŽ, T~y?un lud~ 
szlacheckiego, Varšava 1905, - TýŽ, Pami~tny sejm r. 1606, Varšava 1913.- Z. Wo~cwchm:'sh, 
Zykmunt Stary. Varšava 1916. - Maria a Z. Woiciechowsk1:, Polska Piastów, PolskaJagrello
nów. 1946. - E. Zivier, Neuere Geschiehte Polens, I. Die zwei letzten Jegellonen (1506--1572). 

Gotha 1915. 
b) K vývoji státní formy a pokusům o vnitřní reformy: Akta unji Polski z Litwa 1385-17~l 

(St. Kutrzeba i Wl. Semkowicz). Krakov 1932. - A. Dembinska, Polityczna walka o egzekucj~ 
dóbr królewskich w 1. 1559-64. - O. Halecki, Dzieje unji jagiellonskiej, II., Krakov 1919. -
TýŽ, Przyla.czenie Podlasia, Wolynia i Kijowszczyzny r. 1569. Kra~ov 1915. -:- :r, .. Ko:zon, 
Dzieje wojen i wojskowosci w Polsce, LilII. Lvov 1923. - M. Kuktel, Zarys hlstorJl ,:oJsko
wosci w Polsce. Varšava 1922. - St. Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krakowskiego, I. 
1572-1620. Krakov 1932. - Týž, Sklad sejmu po1skiego 1493-1793. Przegl. hist. II. 1906. -
TýŽ, Unja Polski z Litw8,. (Polska i Litwa w dziejowym stosunku). Krakov 1914. - Týž, Charak
ter prawny zwia.zku Litwy z Polska. 1385-1569. Pami~tnik VI.. zjazdu ~s~: pol. I: 19~5. -
Týž" ks. A. Mankowski, Polskie ustawy wiejskie 15.-18. w .. ArC~.lwum k~~SJl ~ra~c~~j, XI., 
Krakov 1938. - J. J. Lappo, Zapadnaja Rossija i eja soedineruja s PolseJu v lCh lstorlceskom 
prošlom. Praha 1924. - K. Lepszy, Rzeczpospolita polska 1587-94. Krakov 1932. - Týž, 
Walka stronnictw. Krakov 1929. - Przeglqd badan nad dziefami LitUJY. Pami~tnik VI. zjazdu 
hist. pol. 1935. - J. Rutkowski, Zarys historji gospodarczej. Poznaň 1923. - R. Rybarski, 
Handel polski 16.-17. w. Poznaň 1928. - Wl. Semkowicz, Materjaly žródlowe do dziejów osad-
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nictwa Górnej Orawy, 1.111. Zakopane 1932-38. - A. Szelqgowski, Wzrost paÍlstwa polskiego 
w 15. i 16. w. Polska na przelomie wieków sredních i nowych. Lvov 1909. - A. Šapoka, Lietuwa 
ir Lenkija po 1569 metu unijos. (Litva a Polsko po unii r. 1569). Kovno 1938. - P. Zukovič, 
Sejmovaja bor'ba zapadorusskago dvorjanstva s cerkovnoj uniej 1609 g. Petrohrad 1903-1912. 

c) K dějinám reformace a protireformace v polských zemich: W. Bickerich, Ubersicht uber die 
Geschichte u. den gegenwartigen Stand d. evangel. Kirche im Gebiete d. einstigen u. jetzigen 
polnischen Staates. Poznaň 1925. - J. Bidlo, Jednota bratrská v 1. vyhnanství, I.fV. Praha 
1900-1932. - Týž, Jednota bratrská za mezivládí po smrti Štěpána Bathoryho. Č. M. M. 
1930. - Týž, Nekrologium polské větve Jednoty bratrské. Věstník král. spol. nauk. Praha 1897. 
- Týž, Vzájemný poměr české a polské větve Jednoty bratrské v době 1587-1609. Č. M. M. 
1917. - Týž, Wzajemne stosunki czeskiej i polskiej Jednoty w okresie 1587-1609. Reformacja 
w Polsce, II. - T. Glemma, Stosunki koscielne w Toruniu w 16. i 17. w. na tle dziejów kosciel
nych Prus królewskich, 1934. - O. Halecki, Dzieje unji koscielnej w W. ksiElstwie litew. dol'. 1596. 
PamiEltnik VI. zjazdu hist. pol. 1935. - K. Hartleb, Postulaty badan nad humanizmem i refor
macjs. w Polsce w zakresie zagadnien kulturalnych. PamiEltnik V. zjazdu hist. pol. I. 1930. -
Týž, Zagadnienie reformacji na ziemiach polsko-litewskich. PamiEltnik VI. zjazdu hist. pol. 
1935. - W. Hejnosz, Doktor Mitmánek in Polen. Prager Rundschau 1936. - Týž, WiadomoSé 
o pobycie dra \V. Mitmánka, wygnanca czeskiego, na Rusi Czerwonej w pol. 16. w. Ziemia Czer
wienska 1936. - K. Ohodynicki, Reformacja w Polsce. Varšava 1933. - Týž, Rzpta polska 
i kosciól prawoslawny. Varšava 1934. - Szo Konarski, Szlachta kalwmska w Polsce, Varšava 
1936. - A. Kossowski, Stan dotychczasowych badan nad dziejami protestantyzmu na ziemiach 
\V. ksiElstwa litew. 16.-17. w. PamEltnik VI. zjazdu hist. pol. 1935. - St. Kot, Reformacja 
w Polsce, časopis od r. 1921. - Týt, Ideologja polityczna i spoleczna Braci pol. zw. Arjanami. 
Varšava 1932. - Týž, Pierwsza szkolaprotestantska w Polsce.Z hístorjiwplywówfrancuskich 
na kulturEl polska,. Reformacja w P. I. 1921. - Týž aJ. Ohrzanowski, Humanizm i reformacja 
w Polsce. Wybór zródel dIa cwiczen uniwerzyteckich. Lvov 1927. - R. Kruske, Georg Israel, 
erster Senior u. Pastor d. Unitat in GroBpolen, Vratislav 1894. - N. Ljubovič, Istorija refor
macji w Poľšě. Varšava 1883. - Týž, Načalo katoličeskoj reakcii i upadok reformacii v Poľšě. 
Varšava 1890. - J. Lukaszewicz, Dzieje kosciorow wyznania helweckiego w dawnej Malej Polsce. 
Poznaň 1853. - Týž, O kosciolach braci czeskich w dawnej Wielkej Polsce. Poznaň 1835. -
lV. Sobieski, Nienawisé wyznaniowa tlumów za rza.dów Zygmunta III. Varšava 1902. - Wl. Tom
kiewicz, Dzieje unji kosciolnej w W. ksiElstwie litewskiem (1596-1795). PamiEltnik VI. zjazdu 
hist. pol. 1935. - J. Umi1íski, "Przeciwreformacja" na Litwie, tamtéž. - K. V6lker, Kirchen
geschichte Polens. GrundriB d. slav. Phil. Berlín 1930. - V. Weintraub, Udzial Prus ksia.zElcych 
w reformacji polskiej. Przegla.d badárí. Reformacja w Polsce VI. 1934. - St. Windakiewicz, 
Pitr Skarga. Krakov 1925. - J. Woli1íski, Polska i koseiol prawos!awny. Lvov 1936. - T. Wo
tschke, Geschichte d. Reformation in Polen. Lipsko 1911. - Týž, J. Tamowski. Ein Senior d. 
bohm. Bruder. Aus Posens kirchl. Vergang. 1911. - St. Zal~ski, Jezuici w Polsce, I. ad. Lvov 
1900 ad. -

d)K problémům zahraniční polské politiky 16. a poč. 17. stol.: Szo Askenazy, Danzig u. Polen, 
2. vyd. 1930. - E. Báthory, roi de Pologne, pril.lce de Transylvanie. Krakov 1935. - E. Bar
wins'kyj, Pryčynki do istorii znosyn cisarja Rudolfa II. i papy Klymenta VIII. z kozakamy r. 1593 
i 15\14. Zapysky Tov. im. Ševč. X. 1895. - St. Bodniak, Polska a Prusy ksis.zElce na schylku 
rza.dów Albrechta. Rocznik gdaúski 1935-6. - Týž, Prusy królewskie wobec unji z korona.. 
Pam. VI. zj. hist. pol., I. 1935. -- L. Boratynski, Stefan Batory i pIan Iigi przeciw Turkom 1576 
do 1584. Pozprawy Akad. Um., wydz. hist. 1903. - E. Bortschak, L'Ukraine dans la littérature 
de ľEurope occidentale. Le monde slave 1934 (uvádí liperaturu ke stykům polsko-ukrajinským). 
- F. Bostel, Przeniesienie lena pruskiego na elektorów brandenburskich. Przewodník nauk.
liter. - A. Brackmann, Deutschland, u. Polen. 1933. - J. Oorfus, Mihai Viteazul si Poloni, 
Bukurešt 1938. - Br. Dembinski, Ostatni mistrz zakonu niemieckiego, Krakov 1925. - A. Di
véky, A magyar-Iengyel érintkezések torténelmi tanulságai, Budapešt 1937. - Týž, Felso.Ma
gyarország kereskedelem osszekottetése Lengyelországgal foleg a 16.-17. sz. Budapešt 1905. 
- D. Dorošenko, Istorija Ukrařny, LIlI. 1933 (literaturu k děj. stykům. polsko-ukraj.). -
Dzieje Prus wschodnich. Praca zbiorowa, LIlII. Toruň 1936--9. - L. Finkel, Polityka ostatnich 

324 

Jagiellonów. PamiEltnik zjazdu- rejowskiego. Krakov 1910. - G. V. Forsten, Baltijskij vopros 
v 16. i 17. stol. Petrohrad 1894. - Gdansk, prace zbiorowa pod red. St. Kutrzeby, Lvov 1928:
L. B. Genkin, Jaroslavskij kraj i razgrom pol'skoj íntervencii v moskov. gosudarstve v nacale 

17 k J 1 I' 1939. - Wl. Godziszewski, Polska a Moskwa za Wladyslawa IV. Rozprawy 
. ve a, aros av . d'n' d C . . 

P 1 Ak d d h · t 42 1930. - O. Halecki, La Pologne et la questlOn ~Tlent e asamr o . a., wy Z. lS., , . h" V' 
le Grand a Jean Sobieski. La Pologne au VII. Congres interno d. SClences Ist?l'1que~. arsava 

1933 _ T" D' B . hungen der Habsburger zum litauischen Hochadel 1m Zeltalter der . yz, 18 eZle , • . h' . d 
J II M'tt- d I t f osterr. Gesch. XXXVI, 1915. - Týž, L evolutlon lstorlque e age onen. 1. • ns. . , d d .. . 
]'Union uolonolituanienne. Le Monde slave, II. 1926. - TýŽ, Przeglqd badan na z18Jaml 
Litwy 1385-1569. Pam. VI. zj. hist. pol. 1935. - A. Hirschberg, Polska a Moskwa, 1911. -
M. Hruševs'kyj, Istorija Ukrajiny - Rusy, V./VI. Lvov_Kyjev 190~-7. - K. Husz~r (red.), 
Magyarország és Lengyelország, Budapešt 1936. -Týž (red.), Polska 1 WElgry· St~S~l polsko-

. k' hi t .. k lturze i gospodarstwie Varšava 1936. - K. Ohodymch, Stosunek WElglers le w s orJl, U ' . . 
Rzptej do wyznania grecko-wschodniego. Przegl. hlSt., 1922. - A. Jabl0n.0ws~t, Sprawy :v?-
1 k · J' II 'w (Zrodla dzieJ'owe X.), Varšava 1878. - H. Jablonowskt, Dle Aussenpohtlk 
os 18 za agre ono ., k' Sk' Plk' 
Stephan Báthorys. Jahrb. f. Gesch. Osteuropas II., 1937. - A. Klodztn.s t, .tosun 1 o ~ 1 

i Litwy z Inflantami przed r. 1526. Kwart. hist., 19?8. - L .. Kolank~wsk~, ~ohtykaostatruch 
J . II ' K t hl'St 1911 - Wl Konopczynskt, Polska 1 SzwecJa. BlblJot. Baltycka. To-agle onow. war. . . ' . .. .. 
rún 1935. _ TýŽ, Udzial Korony i Litwy w tworzeniu wspólneJ pohty~ zag.r~ruczneJ 1~69-1 :95~ 
P VI ' hi tll 1935. - A. 1. Kozačenko, Razgrom pol skoJ mtervenCll v nacale am. . zJ. s. po., ." . . .. K t 
17. v. Moskva 1939. - B. Kudelka, Jakób Heraklides Despota wobec Polskl 1 AustrJl. war. 
hist. 1912. _ St. Kutrzeba, Dantzig et la Pologne dans le passé et le présent. Le Monde sl~ve, IV:" 
1927 _ Týž Gdansk Praca zbiorowa pod red. St. K., Lvov 1928. - J. J. Lappo, Llthuarue 
et l~ Pologn;. Le Mo~de Slave, V. 1928. - TýŽ, Zapadnaja Rus,~ jej a. unija ~ Pol'šej. Praha 
1925. _ K. Lepszy, Rzeczpospolita polska, Krakov 1933. - Tyz,. Nowsza h~e~atura polska 
dotycza,ca sprawy baltyckiej 16.-17. w. Przegl. h~st. 1932. - Týz, Prusy ~~lqZElCe a Polska 
w I. 1576--8. KsiElga pamiEltnik. ku czci W. Sobieskiego, I. Krakov 1932. - Tyz, Ste~an Batory 
a Gdansk. Rocznik Gdanski, VI. 1932. - Týž, W sprawie gubemat~rstwa ~olakow w Kr6-
lewcu i opozycji stanów pruskich przeciw ksiElciu 1-6. i. l~. W. Pam. V:. z~azdu hist. pol. II. 1930. 
_ V.Letošník, Polsko, dům rakouský a Albrecht z ValdšteJnu za pruske valky 1626-1639. Č.~.~. 
1934-7. _ TýŽ, Poselství Václava Berky z Dubé ~~ Rychen.burce k :rol. Tdvo:u~. 1093. Bldl~v 
Sborník, 1928. _ K. Lewicki, Ks. Ostrogscy w sluzble ~zpteJ. Roc~mk V\olynskl ~9~8. - Tyt, 

S 
.. k ' . 1 chodnl'ego z rzymskim w pohtyce dawneJ RzeczypospohteJ, Varšava. prawa Urul OSclO a ws , 

1934 _ J Macůrek České povstání 1618-20 a Polsko, Brno 1937. - Týž, Dozvuky polskeho 
bezk~áloví' r. 1587, 'Praha 1929. - TýŽ, Zápas Polska a Habsburků o přístup k Černému 

.. P h 1931 _ R Mienicki PrzeglAd badán nad dziejami Litwy 1569-1696. Pam. VI. morl, ra a .' , '-\ .' h 
. h' tlL 1935 - T. E. Modelski Sprawa pogranicza polsko-rusklego w badaruac zJ. lS. po., vOV,.' . h d .. 

k · h P IV zJ' hl'st pol Poznaň 1925. - J. Natalson-Leski, Dzieje gramcy wsc o mel rus lC. am. .. . ., . , " E B' 
R t · L 1922 - Ty'ž La frontiere orientale de la République polonalse a I epoque . a-zp eJ, vov . , . . . 

t . Sbornik Etienne Batory" 1935. -- TýŽ, Epoka Stefana Bathoryego w dzlelach gramcy 
orYl·'" . . Plk D' k . 

wschodniej Rzptej. Rozpmwy hist. Tow. Nauk. Warsz. IX. 1930. - N~~1ncy ~ o s a . . lS uSJa 
z powodu ksia.zki "Deutschland und. Polen". Kwart. hist. 1934. - J. Pa}ewsh, Stosunkl polsko-

. ki . . b 'eczen'stwo tureckie 1516-1526 Rozprawy Tow. nauk. warsz., IX., 1930. w(lglers e 1 rue eZpl . . 
~ TýŽ, WElgierska polityka Polski 1540-157~, Krakov 1~32. - Týž, P:oj~kt prz~rmerz~ polsko-
tureckiego za Zigmunta Aug. (KsiElga ku CZCl O. Halecklego). - P~m'!f:tm~ V. zJa:du hLSt. pol., 
II., Lvov 1931 (diskuse o poměru pol.-něm., pol.-prus.) - F. Papee,. Jaglellonowle a Mos~w~, 
Kwart. hist. 1922. - H. Paszkiewicz, Jagiellonowie. a Moskva, 1., Varsava 1933.:- A. Pa:;nnskt, 
Sprawy Prus ksia,zElcych za Zykmuhta Aug. Zrod.la d.ziejowe, ~l~., Varsava ~8,9. --: 
V. Pičeta, Litovsko-polskija unii i otnošenie k mm htev.-rus. sIJacht~. .Sbo~mk stateJ 

• -.cr Kl" komu uoskva 1909 - N PodorožnYJ' Razgrom pol SklCh mterventov posvJ. v. lucevs ..u .., . 
v moskov. gosudarstve v načale 17. v. Kyjev 1939. - La Pologne et la Prus.se onentale. 
Conférences faites a la Bibliothéque Polonaise de Paris par J. Angel, E. DrI~~lt, H. de 
Montfort, G. Pagés et L. Tesniére. Problémes politiques de la Pologne contemp. I.V. Panz 1933; -:
La Pologne et la Baltique. Conférences .... par G. Pagés, M. Hauser, P. Charhat, E. BourgeOls, 
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C. Smogorzewski. Paříž 1931, tamtéž sv. I. - A. E. Prěsnjakov, Lekcti po russkoj istorti, II. l. 
Zapadnaja Rus i litevsko-russkoe gosudarstvo, Moskva 1939. - K. Pulaski, Stosunki z Mendli 
Girejem, Varšava 1881. - Týž, Mehmet Girej i stosunki jejo z Polska.. Szkice, II. Petrohrad 
1898. - Týž, Wojna Zygmunta I. z Bohdanem wojewoda. moldawskim w r. 1509. Szkice i po
szukiw, II., Krakov 1887. - A. Rezek, Král polský se uchází o korunu českou r. 1526. Slov. 
Sborník 1881. - A. Savič, Bor'ba russkago naroda s pol. intervenciej v načale 17. v. Moskva 
1939. - Wl. Semkowicz, Materjaly zrodlowe do dziej6w osadníctwa G6rnej Orawy, LilI., Za
kopane 1932. - Wl. Sikorski, Polska i Francja w przeszlosci i dobie wsp6lczesnej, Lvov 
1931. -Po Simson, WestpreuBens U. Danzigs Kampf gegen die polníschen Uníonsbestrebungen_ 
Zeitsch. d. WestpreuB. Geschichtsw. 1897. - Th. Schiemann, RuBland, Polen u. Livland bis 
ins 17. Jh. Berlín 1884. - W. Sobieski, Polska a hugenoci, 1910. - Týž, Walka o Pomorze (též 
německy: Der Kampf und die Ostsee), Krakov 1934. - Týž, Za kim opowiadaly siEl Prusy kr6-
lewskie r. 1655. Pam. V. zj. hist. pol., I. 1930. - Týž, Zoikiewski na Kremlu, Varšava 1920. -
A. Strzelecki, Opinja polska wobec sprawy przeníesienia kurateli Prus ksia.zE)cych na elektor6w 
brandenburskich (1605). Pam. V. zj. hist. pol., II., 1930. - B. Spuler, EuroplUsche Diplomatie 
in Konstantinopel (Polen). Jahrb. f. Gesch. Osteuropas, 1.,1936. -F. Suwara, Przyczyny i skutki 
klElski cecorskiej, 1929. - A. Szelqgowski, O ujscie Wisly, Lvov 1905. - Týž, Sla.ski Polska 
wobec powstania czeskiego. Lvov 1904. - Týž, Walka o Baltyk, Lvov 1904. - Týž, Z dziej6w 
wspolzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski, Lvov 1910_ - J_ Szujski, Stosunki dyplo
matyczne Zygmunta Augusta z Austrja.. Rozprawy, Krakov 1877.~ - Wl. Tomkiewicz, Polska 
polityka czarnomorska w dobie nowozytnej. Przegl. hist. 1932-33. - K. Tyszkowski:, Gustaw 
Adolf wobec Polski i Moskwy 1611-16, Lvov 1933. - Týž, PIany unji polsko-moskievskiej 
na przel. 16.-17. w. Przegl. wspólcz. 1928. - TýŽ, Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600 r., 
Lvov 1927. - Týž, Wojna oSmolensk 1613-15, Lvov 1932. - Týž, Z dziej6w wy:prawyZig~. 
munda III. do Szwecji w r. 1598, Lvov 1927. - H. (Jbersberger, Osterreich u. RuBland 1488-1605, 
Vídeň 1906. - A. Vetulani, Lenno pruskie 1525-68, Krakov 1930. - TýŽ, Polskie wplywy 
polityczne w Prusiech ksia.zt;]cych. Dzieje Prus \Vschodnich, III., 1939. - Týž, Zwierchnictwo 
Polski nad ziemiami Prus wschodnich w 1. 1466-1568. Pam. V. zj. hist. pol., 11.,1930. - J. Vota, 
Der Untergang des Ordenstaates in PreuBen. Mohuč 1911. - T. Wierzbowski, Dvě kandidatury 
na pol'skij prestol, Varšava 1889. - St. Zakrzewski, Polacy i Rusini na ziemi czerwienskiej 
w przeszlosci. Zagad. hist., II. - E. Zawali'tÍski, Polska w kronikach tureckich 15-16. w. Col
lectanea orient. 14., Stryj 1938. - E. Zivier, Neuere Geschichte Polens. Gotha 1915. 

e) Ke kulturnímu vývoii 16./1. pol. 17. stol.: H. Barycz, Historja uniwerzytetu .Jagiellonskiego 
w 16. W., Krakov, 1935. - TýŽ, Polacy na studjach w Rzymie w epoce Odrodzenia 1440-1600. 
Archiwum komisji do dziej6w oswiaty i szkol W P. IV., Krakov 1938. - Týž, Sprawozdania 
z poszukiwan w archiwach i bibl. wloskich do stosunk6w intelektualnych miedzy Polska. i Wlo
chami w epoce odrodzenía. Minerwa Polska, 1., 1927. - TýŽ, Conclusiones universitatis Cra
coviensis 1441-1589, Krakov 1933. - St. Bednarski, Dwiescie lat wilenskiej Akademji jezuickiej 
1570-1773. Pam. VI. zj. hist. pol., 1935. - J. Bidlo, Jednota bratrská v 1. vyhnanství, L/IV., 
I. c. - A. Bruckner, Dzieje literatury polskiej, LIlI., I. c. - TýŽ, Dzieje kultury polskiej, U., 
Krakov 1930. - K. Buczek, W. Grodecki. Studjum biograficzne. Pol. Przegl. kartograf., Krakov 
1933. - A. Danysz, Studya z dziej6w wychowania w Polsce, Krakov 1921. - A. Dembi'tÍska, 
Wplywy kultury polskiej na Wolyn w 16. w. Tow. Przyj. nauk w Poznaniu, 1930. - Deutsch
land u. Polen (red. A. Brackmann), 1. c. - W. Drost, Polen u. die Kunst d. Westens wahrend 
der Renaissance u. Barockzeit. Altpr. Forsch., XU., 1935. - J. Fijalek, Los unji florenckiej 
w W. ksiE)stwie litawskiem za Kazimierza Jag., Krakov 1914. - J. Franko, Wzajemny stosunek 
literatury polskiej do ruskiej, 1889. - D. Frey, Schlesisch-polnische Beziehungen in der Kunst
geschichte Deutsche Monatshefte in Polen, II., 1935-6. - T. Grabowski, Literatura luterska 
w Polsce w. 16. (1530-1630). Poznan 1920. - Týž, Historja literatury pol., I. - Týž, Piotr 
Skarga na tle katolickiej literatury religijnej w Polsce (1536-1612), Krakov 1913. - Týž, Lite
ratura arjanska w Polsce 1560-1660, Poznaň 1908. - Týž, Z dziejów literatury kalwinskiej 
w Polsce 1550-1650, Krakov 1906. - TýŽ, Z dziej6w literaturyprawoslawnej w Polsce. Poznaň 
1922. - W. Hahn, Poezya polska wieku 16. w stosunku do literatury obcej. Ksi<;lga pam. ku 
uczez.250-tej rocz_ zaloz. uniw.lwow. r. 1661, Lvov 1912. - O. Halecki, L'état polonais et l'église 
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ruthene. Le Monde slave 1925. - J. Heidenreich, Vervas a Lupus. Příspěvek k literárním stykům 
česko-pol. O. M. M. 1925. - J. Horák, Jan Kochanowski w literaturze czeskiej. PamiEltník zj. 
nauk im. Kochanowskiego, Krakov 1931. - Fr. Hrubý, Filip du Plessis Mornay a Karel 
Žerotín v 1. 1611-1614, Pekařuv Sborník, II. - TýŽ, Prosebný list 36 českomoravských 
kněží emigrantu knížeti Kr. Radziwillovi z r. 1629. K dějinám českomoravské emigrace 
v Polsku v 17. stol. 0.0. H. 1932. - K. V. Charlampowicz, Polski wplyw na 
szko1nictwo ruskie w 16. i 17. W., Lvov 1924. K. V. Charlampowicz, Polski wplyw 
na szko1nictwo ruskie w 16. i 17. w. Lvov 1924. - K. Chodynicki, Geneza r6wnouprawníenia 
schizmatyk6w w W. ksit;]stwie litew. Przegl. hist. 1919-20. - Týž, Kosci61 prawoslawny a Rzpta 
polska, Varša:va 1934. - TýŽ, Stosunek Rzptej do wyznania grecko-wschodníego. Prze~l. hist. 
1921. _ J. Chrzanowski, Marcin Bielski, Varšava 1906, 2. vyd. 1926. - A. Jablonowsh, Aka
demja kijewsko-mohilanska, Krakov 1899-1900. - J. Jakubowski, S~udja nad sto~unkan:i 
narodowosciowymi na Litwie przed unja. lubel., Varšava 1912. - J. Janow, Tlumaczeme ruskle 
z Postylli M. Reja w ewangeljarach kaznodziejskich 16. i 17. w. Sprawo~dania z czynnosci ~ po
siedz. Pol. Akad. Um., XXXIV., Krakov 1929. - Týž, Wplyw M. ReJa na Rus. Prace ÍIlol., 
XIV., Varšava 1929. - J. Jireček, B. Paprocký z Hlohol a z Paprocké Vule a spisovatelská 
činnost jeho, O. O. M. 1866. - A. Klaczkowski, Die deutsch-polníschen Beziehungen in sprach
licher u. literalischer Hinsicht. Bulletin de l'Acad. Polon. des Sciences et des Lettres, Krakov 
1935. _ K. Kolbuszewski, Postyllografja polska 16. i 17. w. Krakov 1921. - Týž, Polskie pié
miennictwo reformacyjne na ziemiach dawnego W. ksiE)stwa litew. Pam. VI. zj. pol. hist. 1935. 
_ G. Korbut, Literatura polska od pocz. do wojny swiatowej, Varšava 1929-31. - KsiWa 

pamiqtkowa ku uczczeniu 400 letníej rocznicy wydania statutu litewskiego, Vilno 1935. - St. Kot, 
Andrzej Frycz Modrzewski, Krakov 1919, 1923. - Týž, Pierwsza szko!a protestantska w Polsce. 
Reformacja w Pelsce. 1. 1921. Týž, Rzpta polska w literaturze polityczhej zachodu, Krakm' 
1919. _ Týž, Historja wychowania, Krakov 1922. - Týž, Polacy w Bazylei za czasów Zykmunta 
Augusta. U zrodel pol. mysli krytycz. 16. wieku. Reformacja w P., I. 1921. - K. Krejčí, Pols~é 
a české bajky B. Paprockého. Slavia 1939. - TýŽ, B. Paprocki z Hlohol ..... Praha 1940. 

Týž, Passe u. religiiise Traktate im Werke des B. Paprocki z Glogol. Slav. Rundsch. 1938.-
T. Lehr-Splawinski, Wzaimne wplywy polsko-ruskie w dziedziníe jE)zykowej. Przegl. Wspolcz., 
1928. _ V. Lev, UkralnSkyj pereklad chroniky M. Bjel'skoho. Praci Ukr. Nauk. Inst. XXIX., 
Varšava 1935. - K. Lewicki, Ksia.ze Konstantin Ostrogski a unja brzeska, Lvov 1933. - J. LM, 
Przegla.d jElzykowych z zabytków staropolskich do r. 1543, Krakov 1915. - St. Lempicki, Dzia
lalnoSé J. Zamojskiego na polu szko1nictwa, Krakov 1922. -- Týž, Renesans i humanizm w 
Polsce, Lvov 1938. - Týž, Rola wieku zlotego w dziejowym procesie formowania sit;] pol. kultury 
duchowej, Lvov 1938. _ Wl. Lozi'tÍski, Patrycyat i mieszczanstwo lwowskie w 16. i 17. W., Lvov 
1892. - Týž, Zycie polskie w dawnych wiekach, Lvov 1912. - K. Morawski, Czasy Zygmun
towskie na tle pr~d6w odrodzenia, Varšava 1921. - Musiol, Staropol. teksty z pr~tokol~rza 
miasta Wozniki w wojew6dztwie sla.skim 1521-1570, Katovice 1936. - W. Nehnng, LIsty 
polskie él~skie z 16. W., PamiElt. liter, Lvov 1902. - R. Pilat, Historja liter. pol. w wiekach sred
nich, Varšava 1926. - Pologne-Suisse. Recuei! d'études historiques (týká se kulturních styků 
švýcarsko-polských), Varšava 1938. - J. Polívka, Mikuláš Rej z Náglovic, O. O. H. 1905 -
J. Ptašnik, Bonerowie, Roczník krakowski, VU., 1905. - Týž, Gli italiani a Cracovia dal XVI. 
sec. al. XVIU., Řím 1909. - Týž, Kultura wloska w Polsce wieków srednich, Lvov 1922. - TýŽ, 
Kultura wieków sredních, Varšava 1925. - TýŽ, Miasta w Polsce, Lvov 1922. - Týž, Obrazki 
hist. z zycia zak6w kl'ak. XV. i XVI. W., Biblj. krak. No. 15, Krakov 1900. - Týž, Obrazki 
z zycie przeszlosci miasta Krakowa, Biblj. krak. No. 21, 23, Krakov 1902, 1903. - Týž, Studya 
nad patrycyatem krakowskim wiek6w srednich. Rocz. krak. 1913-4. - Týž, Z zycia uczniów 
krakowskich 15. i 16. w. KsiE)ga pam. uczni6w uniw. Jagiell., Krakov 1900. - Z dziejów kultury 
wloskiego Krakowa. Roczník krak. IX., 1907. - A. Rau8cher, Soudní knihy zatorské od r. 1490 
do 1562. Sborník Friedrichuv. - TýŽ, Soudní knihy osvětinské a zatorské z r. 1440-1562, 
Praha 1931. - T. Sinko, Historja poezji lacinskiej humanístycznej w Polsce. Encykl. Akad., 
XXI. - T. Stryjenski, Polacy we Fryburgu, Przegl. Powszech. 1929. - U. Szumska, Anglia 
a Polska w epoce humanizmu i reformacji. Práce hist.-kult., V., Lvov 1938. - J. V. Šimák, 
Oeské dějiny u. B. Paprockého. Oas. spol. přátel starožit. čes., Praha 1922. - W. Taszycki, 
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Czechizmy w j~zyku Reja. Prace pol. ofiar.J. Losiowi. Prace fil., XII., 1927. _ J. Tretiak, 
P. Skarga w dziejach i literaturze unji brzeskiej. Krakov 1912. - St. W(ldkiewicz, Zarys dziejów 
wplywów pol. na kultur~ umyslow~ Rumunów. Sprawozd. Akad. Um., wydz. filol. 1921-2. _ 
Týž, Wpl~y róznowierców polskich i powstanie pismienietwa rumUIÍskiego. Reform. w Polsee, 
I. - K. W~8kowatyj, Poglosy historji polskiej w epice jugoslaw., Praha 1933. _ A. Wojtkowski, 
Polacy na studjach w Ingolstacie. Minerwa Polska, 1., 1927. - T. Wotschke, Der Briefwechsel 
der S~~weize~ mit den Polen, . Areh.iv f. Reformationsgeseh., Erganzungsb., III., Lipsko 1908. 
- Tyz, Polmsehe Studenten m Wlttenberg. Jahrb. f. Kultur u. Gesch. der Slaven, 1926. _ 
- Týž, Polnisehe Studenten in Leiden, tamtéž, 1927. - TýŽ, Polnische Studenten in Heidel-
berg, tamtéž 1926. - TýŽ, Polnisehe u. litauische Studenten in K6nigsberg, tamtéž 1930.
Týž, Polnisehe Studenten in Leipzig, tamtéž 1931. - Týž, Polnisehe Studenten in Altdorf 
tamtéž 1928. - Týž, Polnische Studenten in Frankfurt, tamtéž 1929. - TýŽ, Johann Turnowsk/ 
~in Se~or d. b6hm. Bruder. Aus Posens kirehl. Vergangenh., 1., 1911. - J. Zilins'kyj, Vza
Jemnovldnosy.ny miž ukrajinSkoju ta polskoju movoju. Zapysky Tov. im. Ševč., CL V., Lvov 
1937. - P. Zukovič, Sejmovaja borba pravoslavnago zapadorus. dvorjanstwa s cerkev. uniej, 
I.jII., Petrohrad 1903-1911. 

t) Ke vzrůstu politické, sociální, materiální i duchovní dekadence: W. Bickerich, Comenius in 
Lissa. Festbuch zur 31. Posener Provinzial-Lehrer-Versamlung, 1913. - TýŽ, Comenius, Die 
Zerst6rung Lissas im April 1656, tamtéž a v časop. "AUB Lissas Vergang., Heft lIL). _ TýŽ, 
Der Auszug der b6hm. Bruder u. die Grundung unserer Gemeinde. Jahrbuehlein d. ev.-ref. 
Johannis-Gemeinde, IX., 1908. - TýŽ, Der Lissaer Seher Stephan Meliseh u. sein Verhaltnis 
zu Comenius. Zeitsehr. d. Histor. Gesellsch. f. d. Prov. Posen, XXIV., 1909. - TýŽ, Das Tage
b~ch der polu. Unitát 1643-1751. Aus Posens kirchl. Vergang. Jahrbueh d. evang. Ver. f. d. 
Krrc~engesch. d. Prov. Posen. 1913. - TýŽ, Des Comenius Auftragein Danzig 164Tu.die 
Verbmdung d. Unitat mit d. Reformierten in Danzig. Zeitschr. d. WestpreuB. Geschichtsv., 
Heft. 55. - Týž, Das Pestbuchlein d. Comenius. Histor. Monatsb1atter f. d. Prov. Posen, XIII., 
1912. - Týž, Das Tagebuch d. poln. Unitat vom 1643-1751. Aus Posens kirchl. Verg., 1913. 
- Tý~, Lissa U. Herrnhut. Zeitschr. f. Brudergesch., II., 1908. - Týž, Raphael V. Leszczyríski. 
Aus LIssas Vergang. Quellen U. Forsch., 1., 1912. - Wl. Bobek, Boguslawa Balbina zwi~zki 
z PolskE\, Ruch Slowian., 1930. - TýŽ, Bohuslav Balbín. Bratislava 1932. _ A. Bruckner, Dzieje 
kultu~~ pol.: J. C. - 17. w. Pam. III. zj. hist. pol., 1900. -- J. St. Bystron, Tlo ogólne kultury 
polskreJ 17. I 18. w. (Polska, jej dzieje i kultura II.). __ o Z. Oiechanowska, Literatura niemieeka 
a polska w 18. w. Stan badán. Pami~tnik literacki 1936. - Táž, Les rélations litteraires entre 
Pologne et l'Allemagne au 18. S. La Pologne au VII-e. eongres interno d. seienees hist., I. _ 
A. Danysz, J. Amos Komenský. Przyczynki do iego dzialalnosci w Polsee. Rocz. Tow. Przyj. 
Nauk Poznan., XXV., 1899. - B. Dembinski, Stan. August i ksiE\ze Józef Poniatowski wswietle 
wlas~ej korrespondencji. Lvov 1894. - J. Feldman, Sprawa dysydencka za Augusta II. Refor
macJa w Polsee. Krakov 1924. - O. Forst-Battaglia, Stan. August Poniatowski U. der Ausgang 
des alten Polenstaates, Berlín 1927. - P. Haake, August d. Starke, Berlín 1926. - K. Hartleb, 
PoezE\tki poezji barokowej w Polsee. Studja staropolskie. Ksi~ga ku pam. A Brucknera, 1928. 
- M. Hruše~s'~yj, Istorija Ukralny-Rusy, VII.jIX., 1909 a d. - TýŽ, Kulturno-naeionalnyj 
ruch na Ukralm v 16.-17. v., 1919. - L. Ohmaj, Samuel Przypkowski na tle prE\dów religij
nyeh 17. W., 1927. - K. Ohodynicki, Rzpta polska i koseiol prawoslawny 1370-1632. Varšava 
1934. - Oz. Ohowaniec, Miron Costin en Pologne (1684--5). Inchinare lui Iorga. Kluž 1931. _ 
1-. ~~blonowsk~, .Akaden:::ja kijowsko-mohilenska. Zarys hist. na tle rozwoju ogólnego eywi
hzaeJI zaehodmeJ na RUSI. Krakov 1899-1900. - TýŽ, Dzieje poludniowej Rusi 1912. _ K. Ja
rochowski, Z ezasów saskieh spraw wewnfítrznyeh, polityki, wojny. Poznaň 1886. ~ J. V. Klíma, 
Komenský U. Polen. Slav. Rundseh. 1938. - Wl. Konopczynski, Jan Kazimierz, Dwaj królowie 
r~daey, August II., August III., Stan. August. (Hist. polityezna Polski, II., 1920.). _ TýŽ, 
Llberum veto, Krakov 1918. -F. Kopem, Sztuka polska w 17. i 18. w. (Polska, jej dzieje i kult., 
II.). - T. Korzon, Dola i niedola J. Sobieskiego 1669-74, I.jIII. Krakov 1898. _ St. Kot, 
Rzpta Polska w literaturze polit. zaehodu, Krakov 1919. - J. Kvačala, D. F. Jablonsky U. 

GroJ3polen, Poznaň 1901. - Týž, Der Comenius Allfenthalt in Lissa, Zeitsehr. d. hist. Gesellsch. 
f. d. Provinz Posen, VIII., 1892-3. - TýŽ, Walka Komeúskiego z braémi pol. Glos Ewang. 
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Varšava 1928. - M. O. Lubienska, Sprawa dysydeneka 1764--6, Varšava 1911. - K. M. Mo 
mwski, Ze studjów nad epokE\ saskE\. Krako~ ~913. - J. V. Novák, Brat.ří .~ešt! o moru ~eše~ 
ském r. 1631 a zakročení J. A. Komenského. C. C. H. 1916, XXII. - A. Šl~w~nsh, Jan Sob18ski,-
1924. - TýŽ, Król "\Vladyslaw IV., Varšava 1925. - Wl. Smolenski, Przewrot umyslowy w Polsee 
18. W., Petrohrad 1897. - M. Szyjkowski, Mysl Eousseaua w Polsee, Krakov 1913. - K. Wa
liszewski, Marysienka, reine de la Pologne. Paříž 1898. - J. Wolinsk~, Po_lsk:, i k?s~iol pra,:"o
slawny. Lvov 1936. - St. Zalftski, Jezuiei w Polsee, III., 1907. - Z~brt O., Zehnam J. CyrIlla 
s Jednotou v Lešně 1632. Č. Č. M., 1910. - Týž, Vidění lékárníka lešenského Št. Meliše s pří
pisky J. A. Komenského. Č. Č. M. 1909. - Týž, (Literatura o pobytu Komenského v Lešr:ě.) 
Bibliografie č. k., V. 885 ad. - F. J. Zoubek, Komenský a vyvrácení Lešna pol. r. 1656. Osveta 
1886. 

g) K nezdarům v rnezinárodni politice: A. Belcikowska, Król Jan Sobieski i odsiecz Wiednia. 
1933. - O. Oelevyč, Pričynki do istorii znosyn P. Dorošenka z Polšeju v 1'. 1670-72. Zap. Nauk. 
Tov. im. Ševč., 25,1898. - Wl. Ozaplinski, IVladyslaw IV. wobec wojny 30-letniej (1637-1645). 
Rozprawy Pol. Akad. Um., wydz. hist., XLV., 1937. - A. Divéky, Dzieje przylaezenia miast 
spiskich do WElgier w r. 1770. Przegl. hist. 1921-22. - Týž, A Lengyel-országnak elzálosított, 
XVI., szepersi város visszaesatolása 1770 ben. Századok LXIII., též Budapešt 1~29. - D. Do
roŠenko-J. Rypka, Polsko, Ukrajina, Krym a Vys. Porta v 1. pol. 17. stol. Č. C. M. 1936. -
Gh. Duzinchevici, Contributii la istoria relatiunilor polono-romane in timpul lni Grigore Ghica 
1776-1777. Cere. ist. 1934--6. - J. Feldman, Czasy saskie, 1928. - TýŽ, Généza konfederaeji 
tarnogrodzkiej. Kwart. hist. 1928. - Týž, Na przelomie stosunków pol.-francuski~h 1774-87. 
Rozprawy Pol. Akad., wydz. hist., XLIV., 1935. - Týž, Polska i sprawa wseh~dnia 1709-1.4. 
Tamtéž, XL., 1926. - Týž, Polska w dobie wielkiej wojny polnoenej 1704----:-9, 192~. - M: Gawl~k, 
Projekt unii rosyjsko-polskiej w 2. pol. 17. w. Kwart. hist. 1909. - Wl. Godz~szew~~~, Pol~ka 
a Moskwa za Wladyslawa IV., Rozprawy Akad. Um., XLII., Krakov 1930. - Tyz, Gramea 
pol.-moskiewska 1634-8, Krakov 1934. - O. G6rka, .Dziejowa rzeezywistoSé ~ raej~ s~anu na 
poludniowym wsehodzie, Varšava 1934. - O. Haleck~, La Pologne et la. q~estlOn ~ orIent. L~ 
Pologne au VII Congrés inter. d. se. hist., 1933. - M. Handelsman, Slowlanska pohtyka PolskI 
od 18.-19. W. Pam. VI. zjazdu hist. pol. 11.,1935. - M. Hruševs'kyj, Istorija Ukrajiny-Rusy, 
VIII., IX., 1922, 1928, 1931. - Oz. Ohowaniec, Wyprawa Sobieskiego do Moldawii r. 1686, V.ar
šava 1932. - TýŽ, Z dziejów polityki Jana III. na Blizkim wsehodzie 1683-1686. Kwart. hISt. 
1926. - A. Jablonowski, Historja Rusi poludniowej, Krakov 1912. - J. Kamanin, Dogovory 
B. Chmel'niekago s Pol'šej, Šveciej i Rossiej. Sbor. statej i materijalov do istorii Jugozap. Rosii., 
II., Kvjev 1916. - Wl. Konopczynski, Konfederaeja barska, Varšava 1936-38. - TýŽ, Od 
Sobieskiego do Koseiuszki, 1921. - Týž, Polska w dobie wojny siedmioletniej, I.jII., Varšava 
1909-11. - Týž, Polska i Szwecja od pokoj u oliwskiego do upadku Rzptej, Varšava 1924. -
Týž, Polska i Tureja 1683-1792, Varšava 1935. - Týž, Przegl~d badan ~~~ dzie~ami Litw~ 
w 18. w. Pam. VI. zj. hist. pol., Lvov 1935. -1\1. Korduba, Borot ba za pols kIJ prestII po smertI 
Volodyslava IV. Zerela do istorii Ukrajiny-Rusy, XII., Lvov 1911. - Týž, Der Ukraine Nieder
gang und Allfsehwung. Zeit f. osteurop. Geseh., IV., 1932. - Týž, Miž.Zamostvem i Zborowem. 
Storinka znosyn Semygorodu z Ukralnoju i Polšeju. Zap. Nauk. Tov. lm. Ševeenka 133, Lvov 
1922. - Týž, Proba avstrijskoho poserednyetva miž Chmel'nyekym i Polšeju, tamtéž w. 84., 
1908. - D. Korenec, Znosyny Vyhovs'koho z Polšeju 1657-8., tamtéž 38, 1900. - T. Korzon, 
Dzieje wojen i wojskowosei w Polsee, II.jIII. - J. G. Krajewski, Wladyslaw IV. a korona szwed
zka. Bibl. Warsz. 1913. - L. Kubala, Jerzy Ossolinski, LjII., Lvov 1883. - Týž, Wojna bran
denburska i najazd Rakoezego, Lvov 1917. - TýŽ, Wojna moskiewska, Varšava 1910. - Týž, 
Wojna szwedzka 1655-6, Lvov 1913. - Týž, Wojny danskie i pokój oliwski, Lvov ~922. -
P. Kuliš, Otpadenie Malorossii ot Pol'ši, I.jII., Moskva 1888-89. - F. E. Modelsk~, Spory 
o poludniowe graniee diecezji krakowskiej od strony Spisza w 13.- 18. W., Zakopane 1929. -
J. Moga, Rivalitatea polono-austriaea ši orientarea politiea a tarilor romane la sfaršitul sec. 
XVII. An. inst. ist. 6, 1931-35. -- K. Piwarski, Kraków w ezasie 2. najazdu Szwedów na Polsk~, 
Bibl. krak. No. 77., Krakov 1932. -'-- Týž, Sprawa pruska za Jana III. Sobieskiego 1688-89. 
Kwart. hist. 1929. - Týž, Dzieje polityezne Prus wsehodnieh 1624--1 ?22, Gdynia 1938. -
- TýŽ, Jan Sobieski na SIE\sku w r. 1683. Roezniki Tow. Przyj. nauk na Sl., IV. 1934. - TýŽ, 
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Mi~dzy Francja, a Austrja,. Z dziej6w polityki Jana Sobieskiego w 1. 1687-90, 1933. _ Týž, 
Zwierchnictwo polskie nad Prusami w 17. w. Pami~tnik V. zj. hist pol., II., 1930. -L.Pulcianiee, 
Sobieski i stolica apostolska na tle wojny z Turcja, 1683-4. Studja teologiczne, IX., Vilno 1937. 
- E. Puttkamer, Frankreich, RuBland u. der polnische Thron 1733. Osteuropiiische Forsch., 
sv. 24. Berlín 1937. - Wl. Semkowwz, Litevské vojsko Sobieského na Slovensku r. 1683. Sbor. 
Muzeal. Slov. Spol. 1933-4. - M. Skibinski, Francja a Polska v 1. 1674-83. Przegl. Powsz. 
1927. - Týž, Europa a Polska w dobie wojny o sukcesj~ austrjacka, w I. 1740-5, LilI., Krakov 
1912-13. -.Wl. Sikorski, Polska i Francjaw przeszlosci i dobie wsp61cz., Lvov 1931. - T. Smur
lo, Russkaja kandidatura na pol. prestol 1667-9. Sborník k 70tým naroz. P. M. :M:iljukova, 
Praha 1929. - Wl. Tomkiewicz, Jeremi WiSniowiecki 1612-51. Rozprawy hist. Tow. Warsz., 
XII., 1933. - Týž, Ograniczenie swobod kozackich w r. 1638. Kwart. hist. 1930. -F. Tvaružek, 
Marsch d. polnischen Hilfsarmee unter K6nig Johann III. Sobieski durch Schlesien u. Mahren 
im J. 1683. Zetschr. d. Ver. f. Gesch. Mahr. u. Schles., IV. 1900. - K. Wiskowatyj, Poglosy 
historji polskiej w epice jugoslow. Praha 1933. - J. Wegner, Szwedzi w Warszawie 1655-57, 
Varšava 1936. - J. Woli1íski, Kr61 Jan III. i sprawa Ukrainy 1674-5, Varšava 1934. 

K pokusům o reformy a pád: Szo Askenazy, Przymierze polsko.pruskie, Varšava 1919. _ Týž, 
Dwa stalecia, 18. i 19. st., 1918. - Týž, Wczasy histor., LilI., 1901-4. - Týž, Sprawa dysy
dencka 1764-66. Szkice a portrety, Varšava 1937. - O. Balzer, Reformy spoleczne i polityczne 
konstitucji 3. maja. Krakov 1891. - St. Bednarski, Upadek i odrodzenie szkol jezuickich w Polsce, 
Krakov 1933. - Br. Dembi1íski, Konstytucja 3. maja i revolucja francuska, Poznaň 1891. _ 
TýŽ, Žr6dla do dziejów 2. i 3. rozbioru Polski, 1902. - A. Divéky, Dzieje przyla,czenia miast 
spiskich do W~gier w r. 1770, Zamosé 1921. - J. Dutkiewwz, Polska a Turcja w czasie sejmu 
czteroletniego, Varšava 1934. - TýŽ, Prusy a Polska w dobie sejmu czteroletniego. Przegl. 
hist. 1935. - J. Feldman, Na przelomie stosunków polsko·francuskich.l'774-87 ... F'ol.· Akacl, .. -.~.~ .. , •.•. ~ 
Um., Rozprawy, wydz. hist. 69. sv., 1935. - L. Finkel, Konstytucja 3. maja, Lvov 1891. _ 
O. Forst-Battaglia, Marja Teresa i pierwszy rozbi6r Polski. Kwart. hist., XL., 1926. - Týž, 
Stan. Aug. Poniatowski u. der Ausgang d. alten Polenstaates, Berlín 1927. - W. Kalinka, 
Ostatnie lata panowania St. Aug. Poniatowskiego, Poznaň 1868. - Týž, Sejm czteroletni, 
LilII., 1880-88. - Fr. Koneczny, Tadeus Kosciuszko, Poznaň 1917. - Wl. Konopczy?Íski, 
Geneza i ustanowienie Rady Nieustaja,cej, Krakov 1917. - TýŽ, Konfederacja barska, Varšava 
1936. - Týž, Kazimierz Pulaski, Krakov 1931. - Týž, Liberum veto, Krakov 1918. - Týž, 
Od Sobieskiego do Kosciuszki, Krakov 1921. - T. Korzon, Wewn~trzne dzieje Polski za czas6w 
Stan. Augusta, 1882-6., 2. vyd. 1897. - St., Kot, Komisja Edukacji Narodowej, Krakov 1923. 
- W. Kozlowski, W oboronie bohatera narodowego. Przegl. warsz. 1926. - T. Kupczy?Íski, 
Kraków w powstaniu kosciuszkowskiem, Krakov 1929. - St. Kutrzeba, Konstytucja 3. maja 
1791, Krakov 1915. - J. 1. Lappo, Zapadnaja Rossija i eja svedinenie s Pol'šej v ich istorié. pro-
šlom, Praha 1924. - H. Lepucki, Dzialalnosé kolonizacyjna Marii Teresy i J6zefa II. w Galicji 
1772-90. Badania z dziejów spol. i gospod. No. 29. Lvov 1938. - A. Lewak, General M. R. 
Lafayette w Polsce. Listy, mowy, dokumenty, Varšava 1934. - J. Lewicki, Geneza komisji 
edukacji narodowej, Varšava 1923. - M. Loret, Watykan a Polska w dobie rozbior6w 1772-95. 
Przegl. Wspólcz., XIII. - C. Lubie?Íska, Sprawa dysydencka 1764-66. Monografja w zakresie 
dziej6w nowozytnych, sv. XIII., Varšava 1911. - T. E. Modelski, Rozbiór wywodu Kaunitza 
01. podziale Polski. Kwart. hist. 37. -K. M. Morawski, Žródlarozbioru Polski, 1935. -H. MoS
cicki, Jakób Jasiríski i powstanie kosciuszkowskie, Varšava 1917. - A. Próchnik, Metoda badárí 
przyczyn upadku parístwa pol. Kwart. hist. 37. - Tyž, Kosciuszko jako polityk i w6dz. Studjum 
polemiczne. Przegl. Wspólcz., XVII. 1926. - Przyczyny upadku Polski. 1917. - J. Rutkowski, 
Gospodareze podloze rozbiorów Polski. Ruch praw. ekonom. i socjo1. 1930, X. - R. Rybarski, 
Skarbowosé Polski w dobie rozbiorów. Pol. Akad. Um., Krakov 1937. - E. Sakowicz, Kosciol 
prawoslawny w Polsce w epoce sejmu w. 1788-92, Varšava 1935. - J. Siemie?Íski, Konstytucja 
3. maja jako wyraz polskiej kultury politycznej, Varšava 1916. - A. M. Skalkowski, Jan H. 
D1\browski, Varšava 1904. - Tyž, Kosciuszko w swietle nowych badarí, Poznaň 1924. - Týž, 
Polska w okresie rza,dów St. Augusta (Polska, jej dzieje i kultura, II.). - TýŽ, Polska od sejmu 
wielkiego do 3. rozbioru, Krakov 1923. - W. Smole?Íski, Konfederacja targowicka, Krakov 
1903. - Týž, Ostatni rok sejmu wielkiego, Krakov 1896. - W. Sobieslci, Zagadnienie koseiu-
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szkowskie. Obchody i prawda dziejowa. Pami~tnik IV. zj. hist. pol., 1925. - w. Tokarz, Ostatn~e 
lata H. Kolla,taja 1794-97, Varšava 1912. - Týž, Warszawa przed wybuchem powstallla 
kosciuszkowskiego, Krakov 1911. - B. Vydra, Ohlasy pol. událostí z konce 18. stol. v čes. obro~ 
zenec. tisku periodickém. Bidlův Sbor. 1928. - J. A. Wilder, Traktat ~~n~owy pol:-pr~~ki 
z r. 1775. Rozprawy hist. Tow. Nauk. Warsz., XX., Varšava 1937. - J. Wol~~sh, Pols~al kOSClOI 
prawoslawny, Lvov 1936. - Žródla do dziejów drugiego i trzeciego rozblOru Polski, I., 1780 
do 1791, Lvov 1902. 

IV. 

LITERATURA K OBDOBí POLITICKÉHO ROZDĚLENí (1795-1918) 

a) V době napoleonskych válek: Szo Askenazy, Ksia,ze Józef Poniatowski 1763-1813, vyd. 4., 
Varšava 1922. - TýŽ, Napoleon i Polska, LIlII., Varšava 1916-18. - TýŽ, Polska i Europa 
1813-15. Bibl. Warsz., 1909. - TýŽ, Rosja i Polska 1815-30, Lvov 1907. - Týž, Lukashíski, 
L/II., Varšava 1929. - Týž, Projekt wcielenia Galicyi do W~gier (1830). Kwart. hi~t., .19~3. 
- K. Bartoszewicz, Utworzenie kr6lestwa kongresowego, Krakov 1916. - H. Batowsh, MICkie
wicz a Slowianie do r. 1840, Lvov 1936. - A. Bruckner, Tlo ogólne kultury polskiej w 1. 1796 
do 1863. Polska, jej dzieje i kultura, III. - Z. Oiechanowska, Literatura niemiecka w Polsce 
w pierwszych latach romantyzmu. Materjaly. Prace hist. liter. ku czci J. Chrzanowskiego, Krakov 
1936. - M. Dragomanov, Gercen, Bakunin, Černyševskij i polskij vopros, Kazaň 1906. -
J. Feldman, Polska i Polacy w sa,dach polityków pruskich w epoce porozbiorowej, Katovice 
1935. - W. Feldman, Dzieje polskiej mysli politycznej w okresie porozbiorowym, LilII., Kra· 
kov 192íJ. - J. Friedberg, Czasy porozbiorowe, v 2. sv. Lewického Zarysu historji pol., Varšava 
1929. -V. A. Francev, Bibliografija pol. slavjanověděnija, Varšava 1912. - TýŽ, lz perepiski 
V. A. Macějovskago s russ. učenymi (1822-78). Čtěnija obŠč. ist. i drevnostej ros., CXCVL, 
Moskva 1901. - TýŽ, Pol'skoe slavjanověděnije konca 18. i pervoj četverti 19. st., Praha 1906. 
- TýŽ, Slavjanskije elementy v literaturnoj dějatel'nosti I. N. Kraševskago, Varšava 1913. -
Týž Vzájemné dopisy J. Dobrovského a Jiř. S. Bandtkého v I. 1810-27. Korresp. J. Dobrov
ského, II., vydal V. A. Fr., Praha 1906. - T. St. Grabowski, Romantyzm polski wSród Slowian. 
Wplywy i pokrewieústwa, I., 1910. - Týž, Zygmunt Krasiríski w pismiennictwach slowiarí· 
skich, I. Slowiaríszczyzna zachodnia, Krakov 1914. - K. Górski, Mickiewicz jako historyk 
i krytyk czeskiej literatury, Pami~tnik literacki, XXII/XXIII. - M. Handelsman, La politique 
slave de la Pologne aux 18 et 19 s. Moncle Slave 1936. - TýŽ, Napoleon et la Pologne 1806-7, 
Paříž 1909. - Týž, Napoleon i Polska, Varšava 1914. - Týž, Polityka slowiaríska Polski w 18. 
i 19. st. Pami~tnik 6. zjazdu hist. pol., II., 1935. - 'Tyž, Resydenci napoleoríscy w Warszawie, 
Krakov 1915. - Týž, Rozwoj narodowosci nowozytnej, Varšava 1923. - TýŽ, Trzy konsty
tucje 1791, 1807, 1812. Krakov 1905. - Týž, Žywot chlopa polskiego na pocz. 19. W., Varšava 
1907. - J. Heidenreich, Vliv Mickiewiczův na českou literaturu předbřeznovou, Praha 1930. -
J. Horák, P. P. Dubrovského Dennica - Jutrzenka. Slov. Pl'ehled 1914-24. - Tyž, Tři čeští 
spisovatelé v Haliči. Národopisný Věstník českoslov., X. - E. Jelínek, Adam J. Rosciszewski. 
Listy V. Hankovi z 1. 1829-44, Zlatá Praha 1894. - TýŽ, Dwa listy T. hr. Dzialyrískiego do 
W. Hanki. Przyczynek do hist. bibl. Kórnickiej. Swiat, Krakov 1894. - Týž, Korespodencja 
Adama J. R6sciszewskiego z W. Hank1\ 1819-44. Dziennik Poznaríski, 1894. - TýŽ, Listy 
W. Cybulskiego do W. Hanki 1840-47. Przegl1\d Poznaríski, 1894. - W. Kalinka, Galicya 
i Kraków pod panowaniem austrjackim, Krakov 1898. - St. Karwowski, Historja W. ks. Poz
narískiego, LIlI., 1816-89, Poznaň 1919-20. - Z. Klarnerówna, Slowianofilstwo w 1iteraturze 
polskiej 1800-48, Varšava 1926. - E. Kolodziejczyk, Bibliografia Slowianoznastwa pol., Krakoy 
1911. - A. A. Komilov, Russkaja politika v Poľšě so vremeni razdě10v ee do načala 20. V., 

Petrohrad 1918. - Wl. Kozlowski, Wobronie bohatera narodowego, Przegla,d warsz. 1925. -
J. Krajewski, Tajne zwia,zki polityczne w Galicji, Lvov 1903. - A. Kraushar, Towarzystwo 
warszawskie Przyjaciol nauk, 1800-36, Varšava 1900-6. - A. Kubíček, Hrob Terezie kněžny 
Poniatowské v Praze (roz. hr. Kinské, zemř. 1806). Časopis spol. přátel starožit., 1936. - M. Ku
kiel, Historja polska w 1. 1796-1815. Polska, jej dzieje i kultura, III. - Týž, Próby powstarícze 
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po 3. rozbíorze, Varšava 1912. - Týž, Dzieje wojska polskiego w dobie napoleonskiej, Varšava 
1 918--:-2? --:- St. Kut~zeba His_torja ustroj u Polski po rozbíorach, Lvov 1920. - Fr. Kvapil, 
A. MlC~eWlcz. v Čechach, Osveta, XXVIII., 1898. - W. Lednicki, Poland and slavophil idea. 
Slavorue Revlew, 1928-9. - T. Lehr-Splawiňski, J. Dobrowski a j~zykoznawstwo polskie. 
~borník statí k 100. výročí smrti J. D., Praha 1929. - Týž, Szkice z dziejów kultury i rozwoju 
J~zyka pol., Lvov 1938. (O vlivech jazykových polsko-českých). - B. Limanowski, Pami~tniki 
(1835-70), vyd. A. Próchnik, Varšava 1937. - J. Máchal, Mickiewicz a Čechy, Č. Č. H., 1898. 
- J. Menšík, S. GoszczyIÍski a K. H. Mácha, Č. Č. M. 1925. - TýŽ, J. Slowacki a K. li. Mácha 
Listy filol. 53. - H. Moscicki, Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi, I., 1772-1800, Vilno 1913: 
- Týž, Pod znakiem orla i pogoni, Lvov 1922. - Týž, Pod berlem carów, Varšava 1924. _ 
K. Paul, P. J. Šafařík a Poláci. Sborn. věn. J. Máchalovi, Praha 1926. - Týž, Vuk Stef. Karadžič 
a Poláci, Slavia, IV., 1925-6. - J. Pervolf, Slovanské hnutí mezi Poláky 1800-30. Osvěta 
1879. - A. Skalkowski, Kosciuszko w swietle novýchsf\dow, Poznaň 1924. - Týž, Ksif\ze Józef 
Po~ato",:ski, Bytom 1913. - Týž, O cZeSé imienia polskiego, Lvov 1903. - Wl. Smolenski, 
~mlgracJa ?olska 'w 1. 1795-97. Materjaly hist., XI., 1910. - W. Sobieski, Zagadnienia kos
clUszkowskle. Obchody i prawda dziejowa. Pam. IV. zj. hist. pol., Lvov 1925.- M. Szyjkowski. 
La participation polonaise dans la renaissance tchéque. Sbor. I. sjezdu slov. fil. 1929 II. ~ 
TýŽ, Jozefa Dobrowskyego zwif\zki z Polskf\ w zakresie zagadnien histor.-pismie~iczych 
Sbor. Josef Dobrovský 1753-1829, Praha 1929. - Týž, Mickiewicz jedzie do Pragi, Pam. liter: 
1~35. - TýŽ, Polskie peregrynaje do Pragi i Karlowych Warów od Aug. Mocnego do A. Mickie-
WlCza, BydgoSé 1936. - Týž, Polská účast v čes. národ. obrození, I.jIII., Praha 1931--5, 1947. 
-: TýŽ, :olski udzial w czeskiem odrodzeniu, Poznaň 1935. - TýŽ, Schiller w Polsce. Studyum 
hlst.-porownawcze, Krakov 1915. - TýŽ, Wilenscy filomaci w Pradze. Pam. liter. 1935. _ 
W. Tokarz, Polska w 1. 181G--31.Polska, jej dúeje i kultura, III. ~j. Twardowski,-(}(Yethe-~~~'----~~'~~-
~. Pole.n, Polen u. Goethe. J ahrbuch der Goethe Gesellsch. 1933. - K. Tyszkowski, Kopitar 
:. Ossolmeum, Slavia, VII. 1928. - J. Volf, Příspěvek k vydání polské mluvnice Hankovy, 
C. Č. M. 1934. - B. Vydra, České padělky rukopisné v polské literatuře, "Bratislava", III., 
1929. - Týž, Literární styky polsko-českoslov. v zrcadle nejnov. studií. Slov. Přehl., 1931.-
Týž, Ohlasy událostí z konce 18. stol. v českém obrozeneckém tisku periodickém. Bidlův Sbor., 
1928. - Týž, "Teka Wilenska" a její české pHspěvky, Slov. Pl·ehl., XX. - TV. T. Wislocki, 
Jerzy Lubomirski 1817-72. Lvov 1928. - M. Zdiechowski, Napoleon a sprawa polska. PrzegI. 
wspólcz., Krakov 1929. -

b) K období revoluci (1830-1, 1848, 1863): Szo Askenazy, Lukasinski, I./II., Varšava 1908. 
- TýŽ, Rosja i Polska 1815-30, Lvov 1907. - TýŽ, Zabiegi dyplomatyczne polskie w r. 1830 
i 183~1. Biblj. warsz. - T. Balan, Emigranti poloni in Bucovina si Moldova in sec. a1 XIX. 
l.:'a, Cernovice 1937. - J. Bartocha, O zř'ízení stolice jaz. pol. při bývalé universitě v Olomouci, 
C. Č. M. 1911. - K. Bartoszewicz, Dzieje Galicyi, Kr1'Ikov 1917. - TýŽ, Rok 1863, Krakov 1895. 
- H. Batowski, Iz poljsko-srpskich odnosa u vreme prvog ustanka. Jugosl. ist. časopis, II., 
1936. - W. Bobek, Mickiewicz w literaturze s!owackiej, Bratislava 1931. - TýŽ, Slovensko 
a Slovanstvo, Bratislava 1936. - H. Bogdaňski, Polský revolucionář na Špilberku. Z rukopisu 
přel. Zd. Hájek, Brno 1932. - A. Divéky, Magyarok és Lengyelek a XIX. sz., Budapesti Szémle 
1~18: Budapešt 1919. - Týž, Emigracja w~gierska wobec powstanif\ styczniowego. Pam. V. 
zJ. hist. pol. 1930. - L. Domečka, O. Císař, Polští povstalci v Hradci Králové v I. 1863-65, 
Hra~ec Králové 1933. - S. N. Dranicyn, Pol'skoe vozstanie 1863 g. i ego klasovaja suščnost', 
Ler:-'-ngrad 1937. - M. Dubiecki, R. Traugutt i jego diktatura podczas powstania styczniowego, 
Kyjev 1915. - J. Dutkiewicz, Austrja wobec powstania listopadowego, Krakov 1933. - Gh. 
Duzinchevici, Contributii la istoria legaturilor polono-romane in annii 1865-66, Bukurešt 1926. 
- Týž, Cuza-Voda si revolutia polona din 1863, Bukurešt 1935. - J. Feldman, Mocarstwa 
:vobec powstania styczniowego, Przegl. wspolcz., 28. sv., Krakov 1929. - TýŽ, Napoleon III. 
I sprawa polska, tamtéž 30. sv., 1929. - Týž, Sprawa polska r. 1848, Krakov 1933. - Týž, 
U podstaw stosunków polsko-angielskich r. 1788-1863, Polityka Narodów, Varšava 1933.
K. J. Fellenius, Polska fragan az 1863. Anteckningar ur polsk-svenska papper, Štokholm 1936. 
-:- TýŽ, Koschiusko och Sverige. Ett minne fran 1797, Štokholm 1936. - V. A. Francev, Puškin 
1 pol'skoe vozstanie 1830-1, Praha 1929, Puškinskij Sborník. - A. Giller, Historja powstania 
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'arodú pol. w 1. 1861-3, LilI. Paříž 1867-8, - J. Glucklich, Dopis Poláka ze Slov. sjezdu 
r. 1848. Č. -M. M. 1925. - J. Golqbek, Czesi i Slowacy wobec powstania listopadowego,- Lvov 
1930: - J. Goldschmidt, Der pom. Aufstand1863 in den Verhandlungen des preuB. Abgeordne
tenhauses, Kolin 1937. -=- J. Gollenhojer, Rewolucja krakowska 1848, Krakov 1908. - Z. Hájek, 
Moravané a poští vězni na Špilberku, Č. M. M. 1930. - TýŽ, Špilberk v memoárech pol. vězňů. 
Pekařův Sbor., II., 1930. - Týž, Špilberský vězeň Jindř. Hubicki, Č. M. M. 1935. ~ M. Han
delsman, La politique slave de la Pologne au XVIII et XIX s., Le Monde slave,1936. - TýŽ, 
La politique jugoslave du prince Czartoryski. Séances et travaux de l' Académie des sciences 
morales et pol., 1929. - Týž, La guerre de Crimée. La question polonaise et les origines du 
probléme bulgare. Revue hist. 1932. - Týž, La question ďorient et la politique yougoslave 
du prince Czartoryski aprés 1840, Paříž 1929. - Týž, Nicolas I. et Czartoryski. Le Monde slave, 
1932. - Týž, Nicolas lel' et la question du Proche Orient, Paříž 1934. - Týž,Rok 1848 we 
\Vloszech i polityka ks. A. Czartoryskiego, Akad. Um., Krakov 1936. - Týž, Rok 1848 we 
Wloszech i polityka Adama Czartoryskiego, Rozpr. Akad. Um., wydz. híst., sv. 45, 1936. -
Týž, Ukramska polityka ks. A. Czartoryskiego przed wojnf\ krymska.. Prací Ukr. Nauk. Inst., 
XXXV., Varšava 1937. - Týž, Wplywy polskie na Rusinów galicyjskich w 3. i 4. dziesi~cioleciu 
19. W., Ziemia Czerwienska, I.jII., 1935-6. - J. B. Cholodecki, Lwów w czasie powstania listo
padowego, BibI. Lwowska, Lvov 1930. - Wl. Jablonowski, Dekabrysci i ich stosunek do Polski. 
Przegl. hist., 1909. - M. Janík, Polacy na Sybirji, Krakov 1929. - J. Jirásek, Rusko a my, 
Praha 1929. (O poměru čes.-pol. 1830-1, 1863, též tam citov. liter.). - W.Kalinka, Galicja 
i Kraków pod panowaniem austrjackiem, Krakov 1898. - J. Kallenbach, A. Mickiewicz, vyd. 4., 
LjII., Lvov 1926. - St. Karwowski, Historja W. ksi~stwa Poznanskiego, Poznaň 1918-20. -
K. Kazbunda, Pobyt dra Fr. L. Riegra v cizině r. 1849-50, Zahran. Polit., 1929 (o stycích s Po
láky). - St. Kíeniewicz, Spoleczenstwo polskie w powstaniu poznan. I'. 1848, Varšava 1935, 
Rozpl'. hist. Tow. Nauk. Warsz., XIV.- W. Knapowska, W. ksi~stwo poznanskie przed wojna. 
krymskf\, Poznaň 1923. - F. Koneczny, Wplywy polskie w zachodniej Slowianszczyznie. Polska 
w kulturze pow., 1., 1918 (o stycích česko-pol. r. 1863.). - B. Kowalczykówna, Odrodzenie na· 
rodowe Górnego Slf\ska od r. 1821 do r. 1903, Katovice 1937. - St. Kožmían, Rzecz o r. 1863, 
LilII., Krakov 1894--6. - K. Krejčí, Poláci v Čechách po pádu povstání listopadového, Slov, 
Přehl., 1931. - Týž, Polská politická literatura za lednového povstání, Slov. Přehl., 1932. -
Týž, První krise českého slovanství. Slov. Přehl., 1928. - Týž, Tři polské n~vštěvy v Praze, 
Slov. Přehl., XXI. - Týž, Z nové literatury o ohlasech povstání listop. mezi Cechy a Slováky, 
Slavia, X., 1931. - Z. Krzemicka, Literatur uber November. Aufstand in Polen 1830-1. Jahrb. 
f. Kult. u. Gesch. d. Slav., VII., 1931. - Fr. Kvapil, Ad. Mickiewicz v Čechách, Osvěta, 1898. 
_ M. Laubert, Metternich U. die Kritik d. deutsch. Presse an der Revolution in Krakau u. Ga
lizien. Hist. Vierteljahrschr., 1914. - A. Lewak, Czasy wielkiej emigracji 1831-1863. Polska, 
jej dzieje i kult., III. - TýŽ, Dzieje emigracji polskiej w Turcji 1831-78, Varšava 1935. -
Týž (edit.), Polska dzialamoSé dyplom. w r. 1863-4. Zbíor dokumentów, 1., Varšava 1937. -
Týž, Polska dzialamoSé dyp1. 1863-4. Przegl. Wspólcz., 1937. - K. Lewicki, Uniwerzytet 
lwowski a powstanie listopadowe. Prace hist.-kult., III., Lvov 1937. - A. J. Ljaskowskij, Litva 
i Bělorussija v vostanii 1863. g., Berlín 1939. - E. Lukinich, L'insurrection polonaise et l'opi
nion publique hongroise. Pam. V. zj. hist. pol., L, 1930. - B. Loziňski, Agenor hr. Goluchowski 
w pierwszym okresie rZf\dów swoich 1846-59, Lvov 1901. - Týž, Galicyjski sejm stano",:y 
1817-45, Lvov 1905. - TýŽ, Szkice z historji Galicji w 19. W., Varšava 1913. - St. Luka8%k, 
Relatiunile lui Mihail Czajkowski-Sadyk Paša cu Romanii. Rev. istor. rom., 1932. - J. Menšík, 
S. GoszczyIÍski a K. H. Mácha, Č. Č. M., 1925. - Wl. Mickiewicz, Pami~tniki, 1., 1838-61, 
II., 1862-70, Varšava 1926-7 (o stycích W. M. s Čechy té doby). - J. L. Mikoláš, Slezsko 
a slovan. sjezd v Praze r. 1848. Věst. Mat. Opav. 1927-28. - L. Mieroslawski, Powstanie na
rodu pol. w r. 1830-31, Paříž 1876. - Z. Milkowski (pseud. T. T. Jez), Od kolebki przes iycie, 
Krakov 1936. - A. Miňkowska, Organizacja spiskowa r. 1848 w królestwie pol. Rozpr. hist. 
Tow. Nauk. Warsz., III., Varšava 1923. - M. Mochnacki, Powstanie narodu pol. w r. 1830-31, 
Paříž 1834. - K. Morawski, Polacy i sprawa polska w dziejach ltalji w I. 1830-46. Rozpr. 
hist. Tow. Nauk. Warsz., Varšava 1937. - J. Muller, Die Polen in der 6ffentl. Meinung Deutsch-
1ands 1830-32, Marburg 1923. - Zd. Nejedlý, B. Smetana, II. di! (o vlivu pol. povolání na české 
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nár. obrození). - M. 08trow8ka, T. T. Jez (Zyg. 1\Hlkowski), Zycie i twórczosé, Krakov 1936. 
- P. P. Panaiteacu, Emigratia polona ši revolutia romana de la 1848, Bukurešt 1929. - K. Paul, 
Slovanské literatury v Musejníku, Č. Č. M., 1926. - M. Pawlicowa, DzialalnoSé dyplomatyczna 
ks. Ad. Czartoryskiego w czasie kongresu paryskiego. Przegl. hist., 1937. - Peplowski.Schnur St. 
Z przeszlosci Galicji 1772-1862, 1.111., Lvov 1894. - J. Peiek, Internovaní Poláci v Hradci 
Králové, Slov. Přehl., 1908-9. - W. Przyborowski, Dzieje 1863 roku, L/V., Krakov 1897, 1919. 
- TýŽ, Ostatníe lata powstania styczniowego, LilII., Poznaň 1887-8. - J. Rappaport, L'insur. 
rection polonaise de novembre 1830. Le Monde Slave 1933-8. - St. Respond, Biskup J. J. 
~trosB~aye~ ~ Polska,. S~av~a. 1937--8. - Týž, Wplyw polskiej emigracji z 1831. r. na krysta
hzowarue Sl~ JugoslowlanskieJ mysli narodowej i politycznej, Ruch slowianski, Lvov 1933. _ 
L. Russjan, Polacy i sprawa polska na W~grzech w r. 1848-9, Rozpr. hist. Tow. Nauk Warsz., 
Varšava 1934. - R. Rybarski, Sprawa wloscianska na sejmu 1831. r. Czasop. praw.-ekonom., 
Krak?v 1911. :- M. Sala, Geschichte d. poln. Aufstarides 1846, Vídeň 1867. - St. Sehnur.Pep. 
lOW8h, Pol~cy 1 W~grzy 1848-9, Lvov 1898. -Fr. Skarbek, Dzieje Polski, 1.111., Dzieje ksi~stwa 
wa~za~skiego, Kró~estwo polskie do revoljucji listopadowej, Poznaň 1860-77. - St. Smolka, 
DZlenm~ Fr. Smolkl 1848--:-9 wystach do zony, wydal St. S., Varšava 1913. - Týž, Polityka 
Lubeck~ego przed powstamem hstopadowem, L/V., Poznaň 1883-4. - Týž, Korrespondencja 
Lubeckiego, ~rakov 1909. - W. Sobkowiak, Jozef Chocíszewski na Sle,sku. Zaranie Sle,skie, 
XIII., KatoVlce 1937. - M. Sokolnicki, Les origines de l'emigration polonaise en Franee 1831-2 
Paříž 1910. - A. Sokolowski, Dzieje powstania listopadowego 1830-1, 2. vyd., Varšava 1936: 
- O. Stehlík, Dr. Fr. L. Rieger zapleten ve velezrád. aféru pol. knížete Czartoryjského v Paříži 
r: 1849. Pokroková Revue, VlIL, 1912. - St. Stetkiewicz, Rzpta krakowska w dobie powstania 
hstopadowego, Krakov 1912. - A. Szelqgowski, Dzieje Polski w czasach powstania, stycznio. 
wego. Polska,jejdzieje i. kultura, III. - .,d, Sliwi1Íski, PowBtanie.listopadow.e,-Kr.akov19.1.2. 
- Týž, Powstanie styczniowe, 2. vyd., Varšava 1921. - Zd. Tobolka, Dějiny české politiky, 
IV. sv. (o stycích česko-polských). - W. Tokarz, Wojna polsko.rosyska 1830-31, Varšava 
1?30. -K: Tyszkowski, Kopitar a Ossolineum, Slavia 1928. - H. Wereszycki, Austrja a powsta. 
me styczruowe, Lvov 1930. - Týž, Anglja i Polska w 1. 1860-65. Archiwum Tow. Nauk, X., 
Lvov ~934. - TýŽ, Udzial Galicji w powstaniu styczniowem. Pam. V. zjazdu hist. pol., 1930. _ 
L. W~de~zsal, Powstanie styczniowe w dziejach Slowian balkanskich, Czechów i Rumunów, 
Przegl. h18t. 1937-8. - W. T. Wiswcki, Kongres slowianski w r. 1848 i sprawa polska, Lvov 
1928. - Týž, Jerzy Lubomirski, Lvov 1928. - A. Wojtkowski, E. Raczynski i jego dzielo, Po
znaň 1929. - TýŽ, Powstanie wielkopolskie r. 1848, Poznaň 1938. - Z. Zborucki Lwów w dobie 
powstania listopadowego, Lvov 1930. - V. Žáček, Ohlas polského povstání r. i863 v Čechách, 
Praha 1932 (v. cenný doplněk v refer. Kwart. hist. 1938). - Týz, K účasti českých dobrovolníků 
v pol. povstání r. 1863, Č. Č. M., 1937. - Týž, Tři čeští revolucionáři v Haliči, Č. Č. M., 1938-9. 

c)K do~ě positivni práce: A. Bar, K. Miarka. Studjum z dziejów Górnego Sle,ska, Pami~tnik 
l~st: Sle,sk~ego, VIL, 1938. - K. Bartoszewicz, Dzieje Galicji i jej stan.przed wojne, i wyodr~b. 
meme, Varsava 1917. - H. Batowski, Vrchlický a Mickiewicz, Ruch Slowianski, 1930.- L. Bi. 
li~ski, Wspomnienia, 1.111., Krakov. - M. Bobrzynski, Polityka Potockiego w Galicji, 1903-8, 
NlepodlegoSé 1930. - J. Božek, Ze života dra J. Hanuše jako profesora na universitě lvovské 
v 1. 183~-~7. O~věta, XLI., 1911. - V. Brtnik, Vrchlický - Mickiewicz. Sborník Společnosti 
J. Vrchhckeho, 1920. - B. Budkiewiczowa, Ruch robotniczy w królestwie Polskim w latach 
1870-90. Minsk 1934. Bial. Akad. Nauk. -Fr. Bufak, Galicja, LIlI., Lvov 1908-14. - J. Bu. 
zek, Historja polityki narodowosciowej rZl:\du pruskiego wobec Polaków, Lvov 1909. - J. St. 
Bystr01í, Pami~tnik dra Andrzeja Ciancialy, notarjusza w Cieszynie 1825-98, 1931. - A. Czo. 
lowski, ~pr~wa ~~oru gr~nicy prz~ Morskiem Oku, Lvov 1894. - Čechofil, Příspěvek k dějinám 
polsko.ceske vzaJemnostl, Slov. Prehl., I. - V. Čejchan, K počátkům "Slovanského Sborníku" 
E~ J~líI~a, Slov; Pi'ehled, 1935 .. - T~ž, Polské dělnické hnutí a jeho historiografie. Dějepisectví 
delnick~ho hnutI na evrop. kontmente, Praha 1936. - A. Černý, Nejnov. úvahy o slovan. otázce, 
Slov. Prehled, 1907-8 (o sporu rus.·pol.). - R. Dmowski, Polityka narodowa i odbudowanie 
p~nstwa polskiego, Varšava. - Týž, O polsko·ruské otázce, Česká Revue, 1907-8. - Ch. Du. 
zmchevici, Contributii la istoria legaturilor polono·romane in anii 1865-6. Bucuresti 1935. _ 
J. Feldman, Bismarck a Polska, Varšava 1938. - Týž, Bismarck a Polska. Pam. Inst. Sle,sk., 
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IV., 1938. - TýŽ, Sprawa polska w 1. 1864-94. Pam. V. zjazdu hist. pol., 1., 1930. - W. Feld· 
man, Dzieje pol. mysli politycznej 1864-1914, Krakov 1933. - Týž, Programy i stronnictwa 
polityczne Galicji, 1846-1906, Krakov 1907. - T. Grabowski, Literatura polska, 1863-1930. 
Polska, jej dzieje i kult., III. - A. H. Herzner, Socialismus u. Arbeiterbewegung der Polen 
im 19. Jh. Jahrb. f. G. Osteur., IV., 1939. - J. Hulewicz, Udzial Galicji w walce o szkolť2 polske" 
1899-1914, 1934. - K. L. Koninski, Kartki z dziejów polskósci Górnego i Cieszyilskiego Sle,ska, 
Przegl. Wspolcz., 1935-6. - J. Kudela, Spor česko.polský. v Slezsku, Osvěta, 1:08-9. -:
J. Kucharzewski, Od bialego caratu do czerwonego, LIlII., Varsava 1923-28. - B. L~manow8h, 
Historja demokracji polskiej, Ve.~ava 1922-3. - J. Pannenkowa, Walka Galicji z centraliz. 
mem wiedenskim, Lvov 1918. - J. Penížek, K. Badeni a náš národ, Česká Revue 1926. - J. Po· 
lívka Polština v horní stolici oravské, Listy filol., 1885. - M. Prelo(J, Pout' Slovanů do Moskvy 
r. 1867, Praha 1931. - A. Szelqgowski, Sprawa polska w 1. 1864-1914. Polska, jej dzieje i kul· 
tura, III. _ TýŽ, Goluchowski - namiestnik i ugoda austr.-polska. Ksi~ga pam. ku czci O. Bal· 
zera, 11., 1925. - J. Szuiski, Die Polens u. Ruthenen in Galizien. V6lker Oesterr. Ung., IX., 
1882. _ Zd. Tobolka, Čechové a Potocki, Slov. Přehl., X., 1908. - Týž, K pokusu Potockého 
o dohodu s čechy r. 1870, Č. M. M. 46, 1922. - A. E. Vašek, K historii polských nároků na 
Těšínsko, česká Revue, XXII., 1929-30. - B. Vydra, Alois Jirásek a Poláci, Knih. sdruž. 
uč. a prof. v Praze II., Praha 1938. - Týž, České drama v Polsku. Časopis pro mod. fil., XIV., 
1928. _ Týž, Jaroslav Vrchlický a Poláci. Příspěvek k literár. stykům česko·pol. výročni z~ráv~ 
obch. akad. v Praze.Karlině, 1934. - Týž, Literárni a vědecké styky polsko.české v hlstorll 
Hlavní školy varšav., Slov. Přehl., XIX., 1927. - H. Wendt, Bismarck u. die poln. Frage. Histor. 
Studien, IX., 'Hane 1922. - K. Wojciechowski, Przewrót w umyslowosci i literaturze polskiej 
po r. 1863, Lvov 1928. - Z. Zborucki, Galicyjska rezolucja sejmowa 1864, Lvov 1929. 

V. 

LITERATURA K POL. VÝVOJI ZA VÁLKY A PO VÁLCE 

H. Batowski, T. G. Masaryk a Polska, Przegl. Wspólcz. 1930. - P. Bartel, Le maréchal Pil· 
sudski, Paříž 1935. - M. Belcikowska, Stronnictwa i zwie,zki polityczne w Polsce, 1925. -
J. Belcikow8ki, Charakterystyki i programy stronnictw politycz. na terenie Rzptej pol., Varšava 
1923. _ L. Bili1Íski, Wspomnienia i dokumenty, Varšava 1924-5. - J. Blociszewski, La restau· 
ration de la Pologne et la diplomatie européenne, Paříž 1927. - M. Bobrzynski, Dzieje Polski, 
4. vyd., III. sv. - Týž, Wskrzeszenie panstwa polskiego, 1./11., 1920, 1925. - A. Černý, Do· 
hoda polsko-československá, Slov. Přehl. 1925, Zahr. Pol. 1925. - Týž, Dohoda ~ol..českoslov.: 
Sbor. Zahr. Pol., 1921. - Týž, otázka polská, Naše doba 1918, XXV. - V. Červmka, Obnovem 
Polska Česká Revue, 1919. - J. Dqbrowski, Sprawa polska na Wť2grzech 1914-16, Piotrkov 
1917. :.-. J. Daszynski, Pami~tniki, Krakov 1926. ~ A. Divéky, Co chcieli zrobié i co 
zrobili Wť2grzy dIa Polski w okresie wojny, Varšava 1934, Časop. Nasza Przyszlosé. 
_ R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie panstwa polskiego, 1925. - V. Drealer, Polsko 
a Evropa. Knih. zahr. pol. č. 2., Praha 1926. - TýŽ, Sedmá velmoc v Polsku. Dnešní stav pol. 
tisku. Zahr. pol., 1927. - TýŽ, Polsko a Poláci, 1922. - TýŽ, Z politické domácnosti v Polsku, 
1927. _ L. Ehrlich, Polsko a Gdansko, Slov. Přehl., 1926. - V. Fiala, Současné Polsko, 1936. 
_ Týž Polsko a Německo, Zahr. Pol., 1936. - TýŽ, Polsko a Sovětský svaz, tamtéž, 1937. -
Týž, P~lská vnitřni politika po smrti maršála Pilsudského, tamtéž, 1935. - TýŽ, La Pologne 
en transformation Le Monde slave, XIII., 1936. - TýŽ, La politique extérieure de la Pologne 
et ses étapes, tarr:též. - TýŽ, čl. o J. Pilsudském v "Zahr. poL", 1936-7. - Fr. F~liP.owicz, 
Moje wspomnienia 1860-1932. Poznaň 1933. - M. Handelsman, La Pologne et sa V16 econo· 
mique et sociale pendant la guerre, 1., 1933. - TýŽ, La Pologne et les états baltes, Le monde 
slave, IV., 1927. - Týž, Les efforts de la Pologne pour la reconstruction ďun état indép~ndant. 
Paříž 1934. - R. Horna, Náš spor o Javorinu. Sbírka rozprava přednášek. Extense umv. Ko· 
menského, sv. 5. - V. Oharvát, Dohoda polsko.ukrajinská, Slov. Přehl., 1936. - J. Chmelař, 
La minorité polonaise en Tchécoslovaquie, Praha 1935. - Týž, Polská menšina v Československu, 
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1935. - Týž, Polska mniejszoM narodowa w Czechoslowacji, 1935. - M. lnostrancev, Polsko
sovětská válka r. 1920. Vojen.-hist. Sborník, V., 1936. - E. Janoušek, Česká pozorování polské 
politiky v přítomnosti, Slov. Přehl., 1937. - Týž, Česko-polský poměr a Pódkarp. Rus, tamtéž, 
XXX. - TýŽ, Jak je to s Poláky v československu, tamtéž, 1935. - TýŽ, Masaryk a Dmowski, 
tamtéž, IV. - TýŽ, Polská čtyřletka, tamtéž, XXX. - Týž, Polsko-litevský poměr, tamtéž. -
TýŽ, Polská kniha o obnovení Polsky. Nové Čechy, VII., 1924. - TýŽ, Polský vnitropoI. poměr, 
Slov. Přehl., 1937. - Týž, Polský převrat r. 1918, tamtéž, XX., 1928. - TýŽ, Polsko a Litva; 
histor. přehl. pozadí pol.-litev. sporu, tamtéž, XXII. - Týž, Předzvěsti změn v pol. vnitř. 
politice, tamtéž, XXX. - Týž, Rozcestí polské politiky, tamtéž, 1937. - Z. Jasinski, Wspo
mnienia. Wojna swiatowa 1914-18. W odrodzonej Polsce 1918-32., 1933. - V. Kalousek, 
Právní postavení Těšínska za plebiscitu. Pocta k 60tým nar. J. Hoetzla, Bratislava 1934. -
S. Kasprzak, Stosunek Ozech do Polski 1914-21. Varšava 1936. - K česko-polskému sblížení. 
Sbor. Zahr. Pol. 1920. - K. Kierski, Masaryk a Polska, Poznaň 1934. - TýŽ, Problemat polsko
czeski, Poznaň 1931. - L. Kozlowski, Rewolucja rosyjska i niepodleglosé Polski, Varšava 1922. 
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pasivity na jihovýchodě. - Ztráty vlivů v Podunají, turecká vláda na Podolí a na polské 
Ukrajině. - Změny za vlády J. Sobieského. - Získání Podolí a Ukrajiny i jeho cena. _ 
Problém východní. - Ztráty v bojích s Moskvou v 1. pol. 17. stol. - Vzrůst sporů polsko
moskevských a kozácká otázka. - Odboj B. Chmelnyc'kého. - Jeho počáteční povaha, 
změna hnutí sociálního na hnutí světa pravoslavného a ukrajinského. - Sblížení Chmel
nyc'kého s Moskvou a společné jejich útoky proti polsko-litevskému státu. '- Přerušeni 
bojů po smrti B. Chmelnyc'kého. - Dočasné opětné sblížení s Polskem. - Smlouva hadzi
acká a její význam. :....... Mír andrušovsk:ír z r. 1667 a rozříznutí Ukrajiny na část moskevskou 
a polskou. - Změna úlohy Polska a Moskvy ve východní Evropě. - Nadvláda moskevského 
cara nad Polskem. 

3. POKUSY O REFORMY A PÁD 225-247 
Hlasy jedinců o nutnosti reforem. - Projevy Konarského. - Sněmovní usnesení z r. 1767 
a zmařeni reformních plánů. - Barská konference a její povaha. - Prvé dělení polsko-litev
ského státu a jeho ohlas v mezinárodním světě. - Nový reformní ruch. - Činnost velkého 
čili čtyřletého sněmu. - Ústava 3. května r. 1791. - Druhé dělení. -- Povstání Kosciuszkowo 
a zánik státu 

IV. 

OB DOB í POL I T I C K É HOR O ZDĚ LEN í (1795-1918) 

1. DOBA NAPOLEONSKÝCH VÁLEK 249-259 
První změny v záboru ruském, pruském a rakouském po rozdělení Polska. - Reakce polské 
společnosti na ně. - Činnost emigrace. - Vznik legií. - Naděje v Napoleona a Francii. _ 
Jejich zklamání. - Nechut' Poláků k Napoleonoví a Francii. - Vznik varšavského knížet
ství r. 1807. - Jeho ústava. - Vznik polského království čili kongresovky r. 1814--5. _ 
Ustanoveni vídeňského kongresu ve věcech polských. - Nová ústava kongresovky a činnost 
varšavské polské vlády. - Současné poměry v záboru pruském a rakouském. - Role a vývoj 
svobodného města Krakova. - Kulturní vývoj polský na přelomu 18. a 19. stol. - Význam 
varšavského "Towarzystwa Przyjaciól nauk". - Vznik vilenské a varšavské university. 

2. OBDOBí REVOLUcí (1830-1, 1848, 1863) 259-278 
Rusofilská nálada v starších kruzích ruské kongresovky. - Vznik protiruského směru mezi 
mladší generací. - Vznik tajných vojenských a studentských protiruských spolků. _ Opatře
ní ruské vlády proti nim. - Vzrůst revoluční nálady a propuknutí listopadového povstáni 
r. 1830. - Ráz i nedostatky povstání. - Příčiny nezdaru. - Vývoj v kongresovce po po
tlačení povstání. - Omezování politických a kulturních práv polských. - Současné poměry 
v Haliči a Velkopolsku a ve svobodném městě Krakově. - Činnost polských emigrantů. _ 
Rozdělení emigrace na tábor monarchistický a demokratický. - Propaganda demokratického 

tábora ve vlasti. - Pokusy o nové povstáni v I. 1846-8 a jejich výsledky. - Úpadek polské 
emigrace po r. 1848. - Vývoj ve Velkopolsku, v Haliči a ruském Polsku po r. 1848. - Pří

pravy k nové revoluci. - Průběh povstání r. 1863, jeho nedostatky a výsledky. 

3. DOBA POSITIVNí PRÁCE 278-294 

Pozvolné zhoršování polských životnich podminek v ruském Polsku. - Splývání kongre
sovky s Ruskem a duchovní nivelisace. - Reakce v polské společnosti proti revolučni ideo
logii. - Nechut' k negativním akcím a úsilí o positivni činnost. - Vzrůst t~~ora smířlivých 

(ugodovců), jeho vůdcové a činnost. - Situace v Haliči. - Hlasy pro spolUpra?l s Rako~~~~, 
činnost demokratické oposice, úskání autonomie. - Vláda habsburskofllských "stanClku . 
- Poměry v pruském Polsku, kolísání pruské vlády k Pol.á~~. - Vzni~ str~ny :,smířli; 

'ch" mezi Velkopolany a její zánik. - Vznik nových politlCkych stran: lidove, vsepolske 
vy VT" • d' k' čili národně demokratické a socialistické. - Jejich programy a rozslreru na pu e rus, e, 
haličské a poznaňské. - Třídění v polském prostředí za ruské revoluce r. 1905 .. -:- Roztr:k:, 
mezi stranou národně demokratickou a stranou socialistickou. - Ovoce polIhky "sIDlrh
vých" v ruském Polsku poč. 20. stol. - Situace v předvečer světové války. 
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