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Prvé delenie Poľska vo svetle viedenskej diplomacie 

 

Viera JURKOVÁ 

 

 Diplomatické vzťahy druhej polovice 18. storočia sú založené na aliančnom systéme  a 

systéme rovnováhy síl, preto je naozaj ťažké vykresliť jednu udalosť len z pohľadu jednej 

mocnosti. Obzvlášť ťažké je to v prípade delenia Poľska, keďže táto problematika je rovnako 

úzko spätá s diplomaciou Rakúska ako aj Ruska a Pruska. Je vlastne logickým vyústením 

vnútorných problémov v Poľsku, na ktoré reagovali jednotlivé mocnosti na základe aliančného 

systému z polovice storočia a ktoré prerástli do rusko – tureckej vojny. Vzhľadom na 

nedostatok priestoru preto nie je možné vykresliť celý komplex problémov, cieľom tejto práce 

je priblížiť postoje jednotlivých tvorcov rakúskej zahraničnej politiky, Márie Terézie, Jozefa II. 

a kancelára Kaunitza k poľskej otázke, s dôrazom na problematiku pripojenia Spišska. Dôraz 

kladie autorka najmä na postoje a ciele zahraničnej politiky Jozefa 

II.684  

 Jedným z najlepších prameňov pre skúmanie tejto 

problematiky je Jozefova osobná korešpondencia s matkou 

a bratom Leopoldom, ktorá obsahuje zbierku stoviek listov, 

väčšinou nachádzajúcich sa v Štátnom archíve vo Viedni. Tieto 

listy boli zozbierané a publikované v niekoľkých zbierkach.685 

Rovnako je veľmi cenná aj prvá časť dvojdielnej monografie 

Dereka Bealesa Joseph II. In the shadow of Maria Theresa.686 Pri 

analýze samotného poľského problému treba vyzdvihnúť trojdielnu 

monografiu Adolfa Beera Die erste Teilung Polens, z ktorej 

posledná časť obsahuje publikované pramene.687 Nemenej dôležitá 

je aj štúdia Horsta Glassla Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer 

                                                            
684Tento príspevok čiastkovo nadväzuje na autorkinu diplomovú prácu: JURKOVÁ, Viera. 2011. Diplomatická 

korešpondencia Jozefa II. : magisterská práca. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2011. 166 s. 
685ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., ihre Correspondenz samt Briefen 

Josephs an seinen Bruder Leopold. I. – III. časť. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1867. 401, 402, 403 s.; ARNETH, 
Alfred R. von (ed.). 1887. Briefe der Kaiserin Maria Theresia an Ihre Kinder und Freunde. I. časť. Wien: 
Wilhelm Braumüller, 1881. 372 s. 

686BEALES, Derek. 1987. Joseph II. In the shadow of Maria Theresa : 1740 – 1780. Cambridge: University 
Press, 1987. 568 s. 

687BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. Wien: Carl Gerold´s Sohn, 1873. 273 s. 
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Rückgliederung an Ungarn688, keďže slovenská historiografia sa venuje Spišu počas delenia len 

okrajovo. 

Na čele Habsburskej monarchie bola od roku 1765 Mária Terézia spolu so svojím 

synom Jozefom II. ako spoluregentom, s ktorým prichádzajú do politiky nové priority a ciele. 

Na čele ministerstva zahraničných vecí stál od roku 1753 Anton Wenzel Kaunitz, ktorý mal 

práve v otázke expanzie veľmi podobné názory ako mladý cisár.689 Preto sa nemožno 

čudovať, že sa poľská otázka stala hneď na začiatku šesťdesiatych rokov prioritou v rakúskej 

diplomacii. 

Poľsko sa v tom čase 

zmietalo vo vnútornej kríze. 

Čoraz väčšmi narastal vplyv 

ruského dvora, čoho 

výsledkom bolo, že Katarína 

II. krytá spojeneckou 

zmluvou s pruským kráľom 

Fridrichom II. presadila vo 

voľbách za poľského kráľa 7. 

septembra 1764 svojho 

kandidáta, Stanislava 

Poniatowského.  Týmto sa 

však neskončilo ruské 

zasahovanie do poľských 

záležitostí, pretože skutočná moc zostala v rukách ruského vyslanca, ktorý ovládal snem, 

a ruského voska, ktoré obsadilo veľkú časť územia.690 Vo Viedni považovali túto ruskú 

nadvládu v Poľsku za hrozbu pre monarchiu a rovnováhu síl v Európe a rovnako sa obávali 

posilnenia pozícii Pruska. Kaunitz uznal, že monarchia nie je schopná viesť vojnu a tak 

jediné, čo mohol urobiť, bolo pritlačiť na svojho spojenca, Francúzsko. To však malo príliš 

málo rešpektu a navyše, na poľskom dvore nemalo žiadneho svojho vyslanca. Preto sa 

Ľudovít XV. rozhodol svojou diplomaciou podnietiť Turkov proti postupu Ruska v Poľsku. 

Podobne postupovali aj rakúski vyslanci. Avšak Porta bola presvedčená, že sa ich poľská 
                                                            
688GLASSL, Horst. 1969. Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn. In Ungarn – 

Jahrbuch. Mainz : Hase & Koehler Verlag, 1969. s. 23 – 50. 
689SZABO, Frank A.J. 1994. Kaunitz and enlightened absolutismus. 1753 – 1780. Cambridge : University Press, 

1994. s. 36. 
690EVERSLEY, George. 1915. The Partitions of Poland. London :  Fisher Unwin Ltd., 1915. s. 38 – 39. 
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otázka vôbec netýka. Situácia sa zmenila až nástupom Choiseula na čelo francúzskej 

diplomacie.691 

Zámienkou 

pre intervenciu zo 

strany Ruska 

a Pruska v Poľsku 

bola aj otázka 

náboženskej 

znášanlivosti. 

V roku 1764 

uzavreli zmluvu, na 

základe ktorej sa 

zaviazali obnoviť 

práva disidentov, čo 

sa im nakoniec aj 

v novembri 1767 

podarilo. Následne vo februári 1768 podpísalo Poľsko s Ruskom dohodu,  na základe ktorej 

Rusko garantovalo územnú celistvosť Poľska a to zas zachovanie svojej anarchistickej 

ústavy.692  

Členovia poľskej vlády, nižšia katolícka šľachta, ktorá stála v opozícii, vytvorila 

v meste Bar konfederáciu, ktorá agitovala za obnovu nadradenosti katolíckej cirkvi 

a vylúčenie disidentov z verejných úradov  a tiež za vypovedanie zmluvy s Ruskom.  Všetky 

strany sa obracali so žiadosťou o pomoc na ostatné mocnosti, disidentov podporovalo Rusko 

a Prusko, Francúzsko a pod ich vplyvom aj Osmanská ríša, podporovalo konfederátov. 

Členovia konfederátov vkladali nádej aj do silne katolíckeho Rakúska, no znepokojila ich 

dvojstrannosť rakúskej politiky. Zdráhali sa oficiálne prijať vyslancov, avšak umožnili sa 

konfederátom schovávať na uhorskom území.693 Konfederáti teda žiadali o pomoc Turkov a tí 

pod vplyvom francúzskej diplomacie a obáv z posilňovania Ruska, po tom čo ruské vojská 

prenasledujúc konfederátov prekročili hranice pri Balte a zabrali Krakov, 6. októbra 1768 

                                                            
691SOREL, Albert. 1898. The Eastern question in the eighteenth century. London : Methnen & Co., 1898. s. 20-

22. 
692EVERSLEY, George. 1915. The Partitions of Poland. London :  Fisher Unwin Ltd., 1915. s. 39-40. 
693SCHMITT, Henryk. 1866.  Dzieje Polski XVIII i XIX wieku. 1. časť. Krakow : Kirschmayer. 1866. s. 304-305. 
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zajali ruského rezidenta a odvliekli ho na zámok Siedmych veží, čo bolo slávnostnou formou 

vyhlásenia vojny podľa tureckej praxe. 

Jozef II. s Kaunitzom, rovnako ako Fridrich II., riešili dva základné problémy: ako sa 

nezapliesť do vojny a napriek tomu z toho niečo získať. Od momentu, keď si bol pruský kráľ 

istý, že vojnu nejde zastaviť, myslel len na to, ako z nej profitovať. Vedel, že Rusko sa 

nezastaví a preto čakal na reakciu Rakúska. Buď by zostalo verné francúzskej aliancii a v tom 

prípade by viedlo vojnu s Turkami a Poľskom alebo by podľahlo ruským návrhom a prijalo 

by tak „sľubovaný kus východného koláča“. Aby získal Rusko na svoju stranu, bude ho musieť 

odškodniť za jeho výdavky vo vojne, oddeliť od seba Rakúsko a Francúzsko, uspokojiť 

Viedenský dvor tak, aby nebol v pokušení spojiť sa s Ruskom, ani mu brániť v jeho výbojoch, 

v konečnom dôsledku musel vymyslieť takú kombináciu, aby sa nemusel prikloniť ani k Rusku, 

ani k Rakúsku, ale aby medzi nimi vytvoril zväzok, čím by sa vytvorila silná Trojaliancia, 

z ktorej by mali výhody všetky tri mocnosti. 

Tento problém by nemal riešenie, nebyť 

slabého a občianskou vojnou zmietaného 

Poľska. Vytvoril systém rozdelenia 

niektorých poľských provincií medzi 

Prusko, Rusko a Rakúsko. Rusko však 

v tomto období nemalo záujem deliť sa o 

svoje pozície v Poľsku.694 

Po vypuknutí vojny Rakúska 

monarchia posilnila vytváranie kordónov na 

svojích severovýchodných hraniciach. 

Práve tieto akcie urýchlili delenie Poľska a 

v konečnom dôsledku za ne niesol 

zodpovednosť práve cisár. Dbalo sa na to, 

aby boli hliadky umiestnené za územia, 

ktorých vlastníctvo bolo sporné a línia 

kordónov bola evidentne veľkorysá. 

Najdôležitejší prípad úmyselného rozšírenia kordónu bolo v prípade Spiša. 13 spišských miest 

(Spišská Belá, Ľubica, Vŕbov, Spišská Sobota, Poprad, Stráže, Spišské Vlachy. Spišská Nová 

                                                            
694SOREL, Albert. 1898. The Eastern question in the eighteenth century. London : Methnen & Co., 1898. s. 26 – 

60. 
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Ves, Ruskinovce, Veľká, Spišské Podhradie, Matejovce a Tvarožná) vytváralo Universitas 

Saxorum Terrae Scepus, teda Spišské starostovstvo, ktoré bolo od roku 1412, spolu s mestami 

Hniezdnym, Podolíncom a Starou Ľubovňou, dané Žigmundom Luxemburským do zálohy 

Jagelovcom. Bola to oblasť strategicky významná a bohatá. V priebehu 18. storočia sa nielen 

Habsburgovci, ale aj samotné spišské mestá snažili o znovupripojenie k Uhorsku, a to najmä za 

spravovania starostov grófa Teodora Konštantína Lubomirského, kráľovnej Márie Jozefy a 

grófa Henricha Bruehla.695 Pre Jozefa i Kaunitza to bola vhodná príležitosť ako toto územie 

získať späť. Samotný poľský kráľ navrhol, aby cisárske oddiely okupovali tento dištrikt, 

s cieľom zmariť úsilie konfederátov, ktorí sa tam schovávali. Kaunitz však nechcel využiť tento 

dôvod, lebo by to znamenalo oslabenie uhorských nárokov na zvrchovanosť nad týmto územím 

a navyše by tým porušil neutralitu, ktorú Mária Terézia deklarovala v poľskej otázke.696 

Kaunitz plánoval využiť iné prostriedky a to miestnu samosprávu. Aj Lacy, zrejme ovplyvnený 

tamojším obyvateľstvom, chcel okupovať toto územie. Kordón mal aj iný účel, ktorý slúžil aj 

ako zámienka pre Európu, a to akési obranné pásmo pred šírením moru, ktorý práve v Poľsku 

vypukol.697 V júli vydal Kaunitz nariadenie, aby bol Spiš 

nejakým spôsobom obsadený, avšak zdanlivo z domácej 

iniciatívy. Treba pritom poznamenať, že na čele Vojenskej 

dvorskej rady stál generál Andrej Hadik, slovenský rodák 

zo Žitného ostrova, ktorý sa stal v rokoch 1772 až 1774 

vojenským gubernátorom v Haliči a Vladimírsku.698 Ako 

veľmi bol do tohto zapletený i Jozef, je ťažko povedať, bol 

práve na ceste do Talianska, no zdá sa, že všetci boli 

presvedčení o potrebe tohto kroku.  

Hlavní armádni dôstojníci, ktorí tam pôsobili, naliehali na zaokrúhlenie hranice 

okupovaných území pod zámienkou prirodzených hraníc a potreby vlastnej obrany. Jozef mal o 

tento aspekt o to väčší záujem, že tieto územia v júni 1768 osobne navštívil. O tomto výlete si 

do svojho denníka poznamenal: „Pokiaľ siahajú hranice, tak ďaleko sme v súlade s našimi 

právami... Vykúpenie 13 miest by bolo veľmi užitočné. Vynášajú 15 000 dukátov... A aj samotní 

                                                            
695GLASSL, Horst. 1969. Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn. In Ungarn – 

Jahrbuch. Mainz : Hase & Koehler Verlag, 1969. s. 23 – 50. 
696ARNETH, Alfred R. von. 1877. Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. VIII. diel. Wien : Wilhelm 

Braumüller, 1877. s. 171-2. 
697ROTHENBERG, E. Gunther. 1973. The Austrian Sanitary Cordon and the Control of the Bubonic Plague: 

1710-1871. In Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 1973, roč. 28, č. 1. s. 15-23. 
698GUTKAS, Karl. 1989. Kaiser Joseph II. Eine Biographie. Wien : P. Zsolnay. 1989. s. 193. 
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domáci obyvatelia ma uistili o tom, že by to s radosťou prijali.“699 Jozef s Lacym nakoniec 

presvedčili cisárovnú, ktorá v júli prijala ďalšie nariadenie na rozširenie kordónu. 700  

29. marca 1769 bola Stará Ľubovňa a Ľubovniansky hrad, ktorý bol sídlom starostu, 

obsadené konfederátmi pod vedením Jozefa Bierzinského, ktorí zálohovaným mestám vypísali 

nové dane a zakázali platiť dane poľskému kráľovi, načo mestá adresovali Viedenskému dvoru 

prosby, aby im zaistila bezpečnosť. V polovici apríla boli obsadené uhorským vojskom, ktoré 

tam ostalo až do roku 1772, keď 5. novembra zástupcovia spišských miest zložili prísahu 

vernosti Márii Terézii, od 9. novembra prešlo pod správu Uhorska aj Ľubovniansky hrad, o deň 

neskôr aj mestá Stará Ľubovňa, Podolínec a Hniezdne. Formálne bol záloh zrušený podpísaním 

zmluvy vo Varšave Stanislavom II. Augustom až 18. septembra 1773. Mestá v roku 1778 znova 

získali svoje práva z roku 1271, ktoré boli rozšírené aj na zvyšné tri zálohované mestá a bola 

vytvorená Provincia 16 spišských miest s centrom v Spišskej Novej Vsi.701 

 Na pozadí týchto udalostí sa Poľsko naďalej zmietalo v občianskej vojne. Vo vnútri 

barskej konfederácie však panovala nejednotnosť a ich pokus o únos poľského kráľa poskytol 

susedom najlepší dôkaz o anarchii. Stanislav II. August informuje cisára aj cisárovnú listom o 

sprisahaní proti jeho osobe, vykresľoval vážnosť situácie a žiadal o pomoc.702 

V čase rakúsko – tureckých rokovaní v júli 1771 prebiehali aj tajné rokovania Pruska a 

Ruska o delení Poľska. Dohodu nakoniec uzavreli 5. januára v Sankt Peterburgu zástupcovia 

vlád Panin a Solm. „Berúc do úvahy, že ani jeden zo všetkých nimi použitých prostriedkov na 

upokojenie situácie v Poľsku nedosiahol svoj cieľ a že naopak, medzi stranami došlo 

k pritvrdeniu a rebélia nadobúda každým dňom nové sily a že anarchia sa zakorenila natoľko, 

že sa treba obávať, aby vytrvalosť nešvárov a rozporov nevyvolali súčasne i rozklad štátu..“ 

Dohoda obsahovala tajný článok, v ktorom deklarovali, že plán delenia uskutočnia i v prípade, 

že by Rakúsko nepristúpilo k dohode.703 Doplnená bola neskôr o druhú dohodu, ktorá 

upravovala vzájomnú podporu a tiež deklarovala potrebu prizvať k deleniu aj cisárovnú.704 Tým 

                                                            
699BEALES, Derek. 1987. Joseph II. In the shadow of Maria Theresa : 1740 – 1780. Cambridge : University 

Press, 1987. s. 283-284.  
700Definitívne nariadenie o sanitárnom kordóne vydala Mária Terézia až 14. 12. 1769. In LINZBAUER, 

Franciscus Xav. 1852. Codex sanitario-medicinalis Hungariae. 2. diel. Buda : Typis Caesareo – regias 
scientiarum Universitatis, 1852. s. 499-508. 

701GLASSL, Horst. 1969. Der Rechtsstreit um die Zips vor ihrer Rückgliederung an Ungarn. In Ungarn – 
Jahrbuch. Mainz : Hase & Koehler Verlag, 1969. s. 23 – 50. 

702Stanislav August Jozefovi (6.11.1771).  In BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. 
Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1873. s. 87-91. 

703Petersburský dohovor medzi Ruskom a Pruskom o prvom delení Poľska. (4.1.1771). dostupné na internete: 
http://ekaterina2.com/doc/6.php  [3. marca 2011] 

704Acté signé par l´Empereur Romain et par l´Imperatrice-Reine et Veuvre portant l´engagement d´observer 
l´égalité dans la part des terres polonaises, sequises par eux, et la promesse d´une assistance mutuelle à cet 
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obe mocnosti prinútili viedenský dvor zamyslieť sa nad tým, ktoré územia by si prial, keby sa 

rozhodli o vzájomnom zväčšení ako jedinom prostriedku ukončenia vojny a problémov 

v Poľsku. Cisár, cisárovná a kancelár sa spočiatku zhodli na tom, že radšej podporia mier medzi 

Ruskom a Tureckom, ktorý by priznal Kataríne len toľko, aby to neohrozilo Prusko ani 

Rakúsko. Jozef ani Kaunitz však necítili morálne zábrany pri rôznych schémach delenia, či už 

Poľska alebo Turecka. Bolo by to nevyhnutné v prípade, ak by Rusko trvalo na takých veľkých 

ziskoch, ktoré by ohrozili rovnováhu síl a postavenie samotnej monarchie. Mária Terézia bola 

proti akémukoľvek zisku. Upravila požiadavky monarchie týkajúce sa okupácie niektorých 

poľských oblastí a opätovne ponúkala vzdať sa ich, s výnimkou Spiša, keby sa aj Rusko a 

Prusko vzdali svojich požiadaviek v Poľsku.705 List plný rozčúlenia, ktorý Jozef adresoval 

Leopoldovi, zreteľne poukazuje na rozdielnosť názorov medzi matkou a synom: „V rozhovore, 

ktorý viedla s pruským ministrom Rohde, prevrátila celý náš plán, chceli sme vyvinúť tlak na 

Rusko, vytvoriť alianciu s Turkami a hroziť im vojnou.. No ona ich silne ubezpečuje, že ona 

nikdy nebude chcieť a ani nepovolí vedenie vojny a že obsadenie Krymu nemá pre ňu podstatný 

význam a vôbec jej neprekáža, že ho držia.“706 Aj medzi cisárom a kancelárom dochádzalo 

k nezhodám, v januári 1772 Jozef odmietol kancelárov plán obnoviť mier rozdelením Poľska. 

Vo svojom memorande z 19. januára 1772 si kladie základné štyri otázky, či je možné, aby ešte 

Turci mohli zvíťaziť, či Rusi budú pokračovať vo svojej expanzii na úkor Turkov, či môže 

monarchia niečo stratiť a čo môže získať. Tvrdil, že obaja nepriatelia slabnú a bez pomoci toho 

veľa nezvládnu a pre Rusko je nemožné zásobovanie tak hlboko v Európe.707 Kaunitz tvrdil, že 

Jozef tým vlastne pripustil porážku a obrátil svoju pozornosť na výber medzi rôznymi 

alternatívami. „Aj keď podľa môjho názoru by ešte bolo vhodné viesť vojnu, ale Kaunitzove 

názory..  sú rovnako presvedčivé. Takže už zostáva len otázka, ktorému z týchto plánov dáme 

prednosť“708 V otázke prípadného delenia Turecka sa Mária Terézia s kancelárom zhodli, že 

rakúskou časťou delenia by malo byť Valašsko, časť Moldavska a Besarábia, Jozef navrhol 

                                                                                                                                                                                          
effet  (19.2.1771). In MARTENS, Fjodor Fjodorovič. 1874. Recueil des Traités et conventions conclus par la 
Russia avec les puissante etrangères. II. diel. 1648-1772. St.Petersburg: Imprimerie du Ministére des Voies de 
Communication, 1874. s. 1-21. 

705BEALES, Derek. 1987. Joseph II. In the shadow of Maria Theresa: 1740 – 1780. Cambridge : University 
Press, 1987. s. 294-295. 

706Jozef Leopoldovi (25. 9. 1771). In ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., ihre 
Korrespondenz samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. časť. Wien: Carl Gerold´s Sohn, 1867. s. 344-
345. 

707Denkschrift Josephs (19.2.1772). In BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. Wien : 
Carl Gerold´s Sohn, 1873. s. 39-42. 

708Jozef Márii Terézii (21.1.1772). In ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., ihre 
Korrespondenz samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. časť. Wien: Carl Gerold´s Sohn, 1867. s. 361. 
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posunúť hranice z vojenských dôvodov k riekam Pruth a Dunaj.709 Nakoniec cisárovná odmietla 

okradnúť Portu. Keď jej bol predložený plán delenia Poľska, tiež proti nemu namietala. Jej syn 

a Kaunitz obnovili svoj tlak a vysvetľovali jej, že jej odmietnutie nezvráti Rusku a Prusku 

vykonať ich plán delenia, predísť by sa tomu dalo len vojnou a svojím súhlasom by predišla 

krviprelievaniu.710 Cisárovná nakoniec podľahla, hoci verejne namietala. 19. februára dala 

formálny súhlas k plánu delenia Poľska za podmienky, že diely všetkých troch mocností budú 

rovnaké a že zmluva zostane tajná.711  

Rokovania ohľadne časti pripojených území trvali až do júla 1772. Rakúsko bolo 

požiadané, aby nastolilo svoje požiadavky a cisár dodával návrhy po konzultáciach s Lacym. 

Bolo rozhodnuté získať v prvom rade veľkú oblasť vrátane soľnej bane Wieliczka, mesta Ľvov 

a prístup k provinciám horného Sliezska. Potom, čo sa Rusko a Prusko ohradilo nad veľkosťou 

požiadavky, kancelár navrhol trochu ustúpiť, cisár však naliehal: „Nemôžem súhlasiť 

s vyhlásením, ktoré vypracoval knieža Kaunitz, ani s obsahom, ani s formou, pretože tieto 

návrhy, obzvlášť dva posledné, sa mi zdajú absolútne neprípustné. Nemôžem súhlasiť ani 

s formou, pretože v nej nevidno nič iné okrem detinského strachu, ignorancie, pochybnosti a 

slabosti a dôvera našich dvoch nedávno obnovených priateľov nemôže zájsť tak ďaleko, aby 

sme očakávali, že od nich skutočne získame výhody len na základe ich rozhodnutia.“712  

O celej záležitosti informoval svojho brata: „Konečne sme sa vyjadrili k našim záujmom 

v Poľsku a tým je naša účasť na projekte troch, o ktorom som Vám kedysi písal, ktorý zahŕňa 

celé bialske vojvodstvo, naše Sliezsko až po hranice Moldavska a Podolia. Ruská cárovná 

z takej úcty pripojila najprijateľnejšie podmienky hovoriac o aliančnom systéme a obnovení 

dôvery, ako to bolo kedysi. Pruský kráľ je veľmi žiarlivý na tajné spojenectvo, ktoré sme 

s Ruskom začali nadväzovať. Turci prijali prímerie a oni chcú mať istotu, že sa do troch 

mesiacov nenaruší a znova medzi nimi nevznikne nepriateľstvo, tak až potom sa uvidí, či Rusko 

bude chcieť pristúpiť k tomuto projektu. Upokojilo ju naše smerovanie... Rokmi si ešte možno 

strčíme do vrecka časť Belehradu a Bosny, podobne ako sme v tomto roku získali Poľsko. Už 

nie je tajomstvom, že zástupy našich vojsk vstúpia v júni do Poľska, ale čo sa týka delenia, toto 

                                                            
709Jozef Kaunitzovi (10.3. 1772, 23. 6.1772). In BEALES, Derek. 1987. Joseph II. In the shadow of Maria 

Theresa : 1740 – 1780. Cambridge : University Press, 1987. s. 297. 
710EVERSLEY, George. 1915. The Partitions of Poland. London :  Fisher Unwin Ltd., 1915. s. 53. 
711Acté signé par l´Empereur Romain et par l´Imperatrice-Reine et Veuvre portant l´engagement d´observer 

l´égalité dans la part des terres polonaises, sequises par eux, et la promesse d´une assistance mutuelle à cet 
effet. (19.2.1771). In MARTENS, Fjodor Fjodorovič. 1874. Recueil des Traités et conventions conclus par la 
Russia avec les puissante etrangères. II. diel. 1648-1772. St.Petersburg: Imprimerie du Ministére des Voies de 
Communication, 1874. s. 1-21. 

712ARNETH, Alfred R. von. 1877. Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. VIII. diel. Wien: Wilhelm 
Braumüller, 1877. s. 380-383.  
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tajomstvo treba strážiť čo najneporušenejšie..“ Neskôr mu písal aj o rozsahu pripojených 

oblastí a o jeho podmienkach: „Bude to založené na týchto troch bodoch: 1) bude pre nás 

otvorená komunikácia cez krakovské vojvodstvo pre náš nevyhnutný kontakt s Moravou a 

Sliezskom, 2) soľ je jediným príjmom, ktorý môžeme mať z celej provincie, 3) mesto Lemberg 

alebo Ľvov je jediné mesto, ktoré sa zdá byť vhodné a relevantné pre ustanovenie správy 

krajiny.“ 713 A skutočne, na základe týchto troch bodov formuloval 4 návrhy, čo všetko by malo 

spadať do rakúskeho záboru.714 

Definitívny dohovor medzi Rakúskom a Ruskom bol podpísaný v Peterburgu 25. júla 1772, 

definitívne ratifikovaný 5. augusta toho istého roku. Zmluva obsahovala v prvom článku 

územné zisky (zhodné s prvým bodom Jozefových návrhov), druhý článok určuje deň 

vojenského obsadenia predpokladaných pripojených dŕžav na prvé septembrové dni, v ďalších 

článkoch bol ustanovená dohoda o 

spoločnom postupe v rokovaniach o 

mieri, o upokojení situácie v Poľsku. 

Rusko tak získalo Połockie 

vojvodstvo, vojvodstvo Witepsk, 

Mścisław a Livonsko, Rakúsko časť 

Haliče, časť Podolia a Malopoľsko 

po Wislu a Prusko získalo poľské 

Prusko s výnimkou mesta Gdańsk 

a Toruń. Zmluva ďalej 

predpokladala, že zvyšok krajiny bude obnovený ako samostatné Poľsko, s garanciou mocností, 

pod starou anarchistickou ústavou. Táto dohoda mala ostať tajná. Jej obsah bol zverejnený až 

v septembri.715 Prusko tak získalo 36 000 km² s viac ako 0,5 mil obyvateľmi, Rusko 92 000 km² 

s 1, 3 mil. obyvateľmi a Rakúsko 83 000 km² s viac ako 2, 5 mil obyvateľmi.716 

                                                            
713Jozef Leopoldovi (apríl a 17.6.1772). In ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., 

ihre Korrespondenz samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. časť. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1867. s. 
367-369. 

714Gradations-Vorschläge zu dem zu treffenden Concert über den unsz zufallenden Antheil von Pohlen. 
(3.7.1772).  In BEER, Adolf (ed.). 1873. In Die erste Teilung Polens. Dokumente. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 
1873. s. 49-50. 

715Concention conclue à St. Pétersbourg concernant le partage de la Pologne. In MARTENS, Fjodor Fjodorovič. 
1874. Recueil des Traités et conventions conclus par la Russia avec les puissante etrangères. II. diel. 1648-
1772. St.Petersburg: Imprimerie du Ministére des Voies de Communication, 1874. s. 21-29. Podrobná analýza 
ziskov jednotlivých mocností vyjadrená aj finančne: Evaluation, aussi precise qu´il est possible de la faire, de 
la valuer intranseque des parts de trois Cours. (28.máj 1772). In BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung 
Polens. Dokumente. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1873. s. 121-127. 

716MELICHAR, Václav. 1975. Dějiny Polska. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1975. s. 187. 
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Mária Terézia sa po celú dobu nevedela preniesť cez nemorálnosť a nezákonnosť tohto 

kroku. Kaunitz sám sebe gratuloval. Jozef sa pri viacerých príležitostiach priznal, že sa obával, 

že si svet o ňom a jeho charaktere vytvorí zlú mienku na základe poľských záležitostí. 

Khevenhüller si o tom zapísal do denníka, že „cisár sa snažil ospravedlniť rozhodnutie tým, že 

beh udalostí a striedajúcich sa hrozieb a priateľských ponúk ho k tomu prinútili... On si je príliš 

dobre vedomý prázdnoty predstieraných práv potreby a práva silnejšieho.“ Ďalším dôkazom sú 

aj listy napísané Leopoldovi a Kaunitzovi po vydaní kancelárovho manifestu v polovici júla. 20. 

júla reagoval listom svojmu bratovi: „V priloženom balíčku nájdete návrh urobený princom 

Kaunitzom. Uvidíte v ňom podrobnosti, ale veci sa odvtedy zmenili. Posol s ďalšími návrhmi 

ešte neprišiel, a keďže sme dostali správy z Berlína, že kráľ dobrovoľne podporí náš návrh.. 

ktorý je prvým plánom a teda pripojenie solivarov a Ľvova a keďže sa zdá, že tento plán uspel, 

už nerobím ďalšie úpravy. Čo sa týka obnovenia poriadku v Poľsku, súhlasím s Ruskom. 

Zverejnený manifest som zastavil... Knieža Kaunitz musí vymyslieť taký, ktorý bude kratší a viac 

bude korešpondovať s našou situáciou.“717 O tri dni neskôr písal v podobnom duchu 

Kaunitzovi: „Znova a znova som to starostlivo čítal; ak je možné nájsť nejaké iné dôvody ako 

pohodlie pruského kráľa, potreba Ruska a potreba mieru..aby sme sa nemuseli stať voči 

ostatným tak menejcenným tak by ste ich určite našli.“718 Na základe toho možno tvrdiť, že 

Jozef evidentne cítil morálne zábrany a potvrdili sa aj jeho obavy, že účasťou monarchie na 

delení si tak zničili povesť nevinnej mocnosti, ktorá bojovala len v defenzíve. Hoci bol deleniu 

viac naklonený ako Mária Terézia, bol rozhodne menej ochotný ako Kaunitz ho aj realizovať. 

Tieto spory vo Viedni pretrvávali a ich výsledkom bola rada kompromisov. V konečnom 

dôsledku sa všetci mohli zrieknuť zodpovednosti, tak veľmi sa výsledok líšil od ich pôvodných 

koncepcií. 

Veľmoci cítili v septembri potrebu obhájiť svoj čin pred európskou verejnou mienkou 

manifestom. Okrem troch samostatných vyjadrení vydali spoločný manifest z 26. septembra, 

v ktorom, po odvolávaní sa na zásluhy, ktoré získali voľbou Poniatovského, písali: „Všetko 

sľubovalo Poľsku a jeho susedom pevný a trvalý pokoj. Ale nanešťastie, duch sváru sa chopil 

jednej časti národa a občan zbrojil voči občanovi.“ Poľsko odpovedalo manifestom, v ktorom 

označil toto zabratie jeho územia za nespravodlivé, násilné a v protiklade so zákonným právom 

a dožadoval sa zmlúv garantujúcim existenciu kráľovstva. V mene troch mocností odpovedalo 
                                                            
717Jozef Leopoldovi (20.7.1772). In ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., ihre 

Korrespondenz samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. časť. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1867. s. 
375-378. 

718Jozef Kaunitzovi (23.7.1772). ARNETH, Alfred R. von. 1877. Geschichte Maria Theresia´s: letzte Regierungszeit. 
VIII. diel. Wien : Wilhelm Braumüller, 1877.  s. 605. 
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Rakúsko s výzvou, čo najskôr zvolať snem. Ten bol zvolaný na 10. apríla 1773, celú krajinu 

obsadili cudzie vojská, rovnako ako aj Varšavu.719 

Aj napriek všeobecne známej nevraživosti medzi cisárovnou a cárovnou, Katarína II. 

adresovala v polovici septembra 1772 Márii Terézii list, v ktorom jej formálne vyjadruje 

priateľstvo a uznáva zásluhy Lobkowitza.720 Odpoveď z Viedne prišla v októbri v rovnakom 

duchu formálneho priateľstva a to nielen od cisárovnej.721 Aj Jozef nadväzuje s Katarínou 

kontakt a prostredníctvom listu jej veľmi galantným spôsobom vyjadruje sympatie a spokojnosť 

z uzavretej dohody. „Úprimne ďakujem Vášmu Veličenstvu cárovnej za dôkaz priateľstva... Ak 

by som si myslel, že to je potrebné, tak by som sa vyhovoril na ochotu, s ktorou som dal súhlas 

k tejto dohode, aby som Vám dokázal svoje pocity... Pevne verím, že Vaše Veličenstvo mi dá ešte 

mnoho príležitostí, aby som mohol dokázať svoje city k Vám.“ Ďalej cárovnu uistil o spoločnom 

postupe v nasledujúcom období a blahoželal ku Galitzinovej práci.722  

Začiatkom novembra informoval aj svojho brata o situácii v Poľsku. „S upokojením Poľska 

bude ešte veľa problémov... Ešte nie je nič rozhodnuté, ale za pár dní sa vráti kuriér 

z Petrohradu...“ O dva týždne neskôr písal: „Kuriér princa Lobkowitza odišiel a správa 

obsahuje rovnaké pokyny, aké dal Panin Stekelbergovi. Nie som spokojný s naším ministrom 

Rewickým, ktorý sa nehodí na túto prácu. Verím, že sa upokoja záležitosti vo Švédsku a že tohto 

roku v zime sa podpíše mier s Turkami. Premýšľam nad upokojením Poľska, ale nemyslím, že sa 

nám to podarí... Oginsky, kráľov vyslanec vo Viedni, je práve na dovolenke a nemyslím si, že by 

sa ešte vrátil....“ 723 

Všeobecná únava zo štvorročnej občianskej vojny spôsobila, že prvé delenie sa nestretlo 

v poľskej spoločnosti s otvoreným odporom. Šľachta v zabraných krajinách zložila povinnú 

prísahu novým panovníkom, jedine Stanislav August podal európskym krajinám oficiálny 

protest, ktorý ale ostal bez ohlasu. Bolo už len treba, aby aj poľský snem schválil toto 

rozdelenie.  Jozef Márii Terézii v polovici júna písal: „Novinky od Turkov sú bezvýznamné, nie 

také ako tie z Poľska; dúfam, že pôjdu alebo prvou cestou a budú prisahať vernosť a tak 

                                                            
719EVERSLEY, George. 1915. The partitions of Poland. London : Fisher Unwin Ltd., 1915. s. 57-60. 
720Katarína Márii Terézii (15.9.1772). In BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. Wien: 

Carl Gerold´s Sohn, 1873. s. 82. 
721Mária Terézia Kataríne (október 1772). In: BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. 

Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1873. s. 83. 
722Jozef Kataríne (október 1772). In BEER, Adolf (ed.). 1873. Die erste Teilung Polens. Dokumente. Wien: Carl 

Gerold´s Sohn, 1873. s. 83-84. 
723Jozef Leopoldovi (2. a 17.11.1772). In ARNETH, Alfred R. von (ed.). 1867. Maria Theresia und Joseph II., 

ihre Korrespondenz samt Briefen Josephs an seinen Bruder Leopold. I. časť. Wien : Carl Gerold´s Sohn, 1867. s. 
384-388. 
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môžeme mať aspoň pôžitok z týchto krajín.“724 Snem uzavrel v septembri 1773 konfederáciu a 

ratifikoval dohodu o delení Poľska. Zasadanie snemu sa skončilo až v roku 1775, keď boli 

schválené dodatočné ustanovenia o obchodných stykoch medzi Poľskom a jeho susedmi.  

Hoci bolo delenie Poľska formálne ukončené ratifikáciou zmluvy, definitívne sa rakúske 

hranice ustálili až v roku 1774 a viedli po pravom brehu Visly do Sandomierzu po ústie rieky 

San, odtiaľ priamou líniou po Franepol neďaleko od Zamość a odtiaľ po Hrubieszów po rieke 

Bug, kopírujúc túto rieku pozdĺž hraníc Červónskeho Ruska, ktoré tvorí hranicu Volynska a 

Podolia po Zbaraž, odtiaľ priamo k Dnestru, po rieke Zbruč a po pôvodnej hranici medzi 

Pokutím a Moldavskom. 
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