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CZESI A STOSUNKI POLSKO-AUSTRIACKIE 

W LATACH 1648-1795 

W okresie między wojną trzydziestoletnią a upadkiem Rzeczypospo
litej szlacheckiej najciekawszym problem�m stosunków polsko-czeskich 
wydaje się całkov,.-ita przemiana ich charak:eru w porównaniu z epokami 
wcześniejszymi. Ta zmiana we wzajemnym układzie sił staje się jeszcze 
jaskrav.·sza w konfrontacji z rozwojem stosunków polsko-austriackich. 
Stosunki polsko-czeskie od X do XIII w. w początkach historii obu na-

. rodów (określone przez Palackiego jako świetne) dają się porównać 
pod względem intensywności i znaczenia z ówczesnymi stosunkami czes
ko-niemieckimi. W okresie mocarstwowości państwa czeskiego za ostat
nich Przemyślidów i za Luksemburgów w XIII i XIV w. nieduża tery
torialnie oraz słaba gospodarczo i militarnie Polska była niemal bliska 
wchłonięcia przez swego zaborczego sąsiada. Jak doszło do tego, że po 
tych c;:asach przyjaźni i wojen w XVII w. czynnik czeski został na arenie 
polityki środkowoeuropejskiej przytłoczony, czy raczej wchłonięty przez 
koncepcję imperium habsburskiego, a sojusz polsko-habsburski stal się 
potężnym filarem stabilizacji jej zasięgu? Odpowiedzi na to pytanie na
leży szukać \V konkretnych uwarunkowaniach rozwoju historycznego 
wszystkich uczestników tej polityki. W wypadku Polski ważny będzie 
tu rok 1386, kiedy to wybór Władysława Jagiełły na· tron polski prze
sądził o powstaniu w Europie Środkowo-Wschodniej nowego mocarstwa, 
które w zasadniczy sposób zmieniło układ sił. W polityce polskiej stop
niowo zdobywała przewagę orientacja wschodnia. Wprawdzie w końcu 
XV w. istniała jeszcze szansa powrotu do orientacji środkowoeuropejs
kiej, gdy Jagiellonowie zasiadali na tronach czeskim i węgierskim, ale 
polityka ta prowadzona była obojętnie, bez specjalnego zaangażowania, 
toteż nowy jej uczestnik, Habsburgowie, bez trudu pozyskał polityków 
polskich do swych planów, posługując się kartą moskiewską i pruską 
oraz ofertą wzajemnej pomocy na wschodzie. W 1515 r., ponad głową 
stanów czeskich, zostały podpisane umowy małżeńskie między obu ro
dami oraz uzgodnione strefy wpływów. Podczas elekcji króla czeskiego 
w 1526 r. Polska nie podjęła poważniejszej próby pozyskania stanów 
czeskich i nie wystawiła swego oficjalnego kandydata. 
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Po rewolucji husyckiej kraje czeskie z trudem wyd�obywały się z izo
lacji politycznej na arenie międzynarodowej. Wprawdzie w czasach ja
giellońskich udało się ją przezwyciężyć, ale w stosunkach wewnętrznych 
doszło do wzmocnienia rol� szlachty oraz pierwszych zarządzeń utrwala-
jących poddaństwo. Wstąpienie na tron Ferdynanda I w 1526 r. rozpo
częło etap walki o scentralizowaną monarchię absolutną, w której stany 
krajów czeskich po niepowodzeniach pierwszego oporu w latach 1546-
-1547 zostały zepchnięte do defensywy. Zjednoczone powtórnie pod
hasłami religijnymi, osiągnęły czasowy sukces w postaci listu majesta
tycznego Rudolfa II w 1609 r. W końcu rozpoczęły wielkie powstanie
stanowe w latach 1618-1620, największe, jakie znała historia Europy
Srodkowej. Klęska tego powstania jest jednocześnie klęską państwowości
czeskiej. Kraje czeskie zostały ściślej związane z centrum monarchii
w Wiedniu. Ich potencjał ekonomiczny i ludzki stał się narzędziem roz
budowy potęgi Habsburgów. W procesie rozwojowym narodu czeskiego
nastąpiła głęboka luka, gwałtowne przerwanie dotychczasowych tra
dycji reformacyjnych; pod panowaniem absolutyzmu i kontrreformacji
społeczeństwo czeskie tworzy się od nowa 1.

Potężne, rozpoczynające wojnę trzydziestoletnią zderzenie, którym 
było czeskie powstanie stanowe, ujawniło głębsze rozbieżności,-już nie

tylko ideowe, lecz także polityczno-gospodarcze, między walczącymi 
stronami. Sojusznikiem Habsburgów zostało katolickie południe Europy, 
na czele z Hiszpanią, w Niemczech głównie Bawaria, a na północo
-wschodzie państwo polsko-litewskie. Były to kraje, które w XVII w. 
stanowiły opóźnioną ekonomicznie część Europy. Co do tego, czy były one 
kon5erwatywne i kontrreformacyjne, zdania są podzielone. Stany czeskie 
znalazły sojuszników w Północno-Zachodniej Europie oraz · na północy 
i zachodzie Niemiec, tam gdzie zwyciężyła reformacja i gdzie następował 
rozwój ekonomiczny. Niderlandy osiągnęły już kapitalistyczny stopień 
rozwoju, Anglia stała u progu rewolucji burżuazyjnej. Wprawdzie kra
jom czeskim daleko było do tego stopnia rozwoju gospodarczego, ale 
należały już do bardziej rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Środ
kowej, mających stosunkowo wysoki poziom produkcji i wymiany towa
rowej. Protestantyzm krajów czeskich zrodził się na podobnym podłożu 
jak na Zachodzie: kryzysu społeczeństwa feudalnego i najpoważniejszego 
reprezentanta feudalizmu - Kościoła. Pod tym ostatnim względem wy
przedziły one inne krafe o całe stulecie. Reformacja stała się tu auten
tyczną sprawą całego społeczeństwa, a głównie mieszczaństwa; dotarła 
też w głąb mas ludowych, które w jej ramach dążyły do realizacji swych 
dążeń społecznych. Sytuacja jej była więc zupełnie inna niż rola protes-

1 J. Po I is ens k y, Tficetiletci va.łka a cesky narod, Praha 1960. J. Ma
c ur e k, Cechove a Połaci ve druhe polovine XVI. stoleti, Praha 1948; J. Pa nek, 
Stavovskci opozice a jeji zapas s Habsburky 1547-1577. K politicke krizi jeudcilni 

ti'idy v pfedbelohorskem ceskem state, Praha 1982. 
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tantyzmu na Węgrzech lub w Polsce, gdzie nowa nauka znajdowała 
zwolenników przede wszystkim wśród szlachty, widzącej w niej oręż 
walki z hierarchią kościelną lub z panującym. 

Znamienne, że w Polsce reformacja znalazła podatny grunt nie tylko 
wśród szlachty, lecz głównie w miastach Prus Królewskich, gdzie więk
szość stanowili Niemcy 2

• Na początku XVI w. występowała dość znaczna 
różnica między Polską a krajami czeskimi zarówno pod względem spo
łecznym, jak i kulturalnym. Kraje czeskie w stopniu znacznie większym 
niż Polska objęte były już w XIII i XIV w. falą kolonizacji wiejskiej 
i miejskiej, która utrwalała gospodarkę towarowo-pieniężną i pogłębiała 
podział pracy. W Polsce, a zwłaszcza na Litwie, nie powstały pełne pod
stawy materialne pod rozwój nowych form renty feudalnej i praw grun
towych 3

. Toteż gdy toczyła się walka o tron czeski w 1526 r., kurfiirst 
saski mógł bez trudu uświadomić stanom czeskim różnice między Polską 
a ich krajami, by zniechęcić je do kandydatury polskiej. Sami Polacy 
byli też świadomi tego kontrastu, na co niekiedy dawali dowody 4. W Pol
sce uważano, że Czesi się germanizują, szlachta jest uciskana, a poddani 
mogą panów pozywać przed sąd. Stąd model czeskiego ustroju politycz
nego i społecznego uważany był za gorszy od polskiego s. 

W XVI w. zmieniła się także sytuacja w krajach czeskich. Były to 
czasy, kiedy pod presją rewolucji cen i powstałego gospodarczego cen
trum północno-zachodniego zmieniły się wszelkie relacje dotychczasowe 
i powstały nowe, przede wszystkim w zakresie stosunków wynikających 
z zależności ekonomicznych między rozwijającym się Zachodem a W scho
dem Europy. Już w końcu XV w. w krajach nadbałtyckich pojawia się 
folwark pańszczyźniany i rozszerza się szybko sposób produkcji oparty 
na pracy pańszczyźnianej, obejmując Polskę, wschodnie Niemcy, Rosję, 
a także Węgry 6• Kraje czeskie pozostają na peryferiach tej strefy, jej 
model nie przyjmuje się w gospodarce, chociaż, jak ,vspomniano wyżej, 
w końcu XV w. tworzą się podstawy prawne wtórnego poddaństwa. 
Aktywność feudałów wyraża się raczej w stosowaniu w majątkach ziem-

2 J. Po 1 is ens k y, Tficctżletd vd!ka a evropske kri::-e 17. stoleti, Praha 1970,

s. 23-59; te n że, Der Kricg und die Gesellschaft in Europa 1618-1648. Documen

ta Bohemica beilum tricenna!e iUustrantia, t. I, Praha 1971, s. 74--79; J. Top o I

sk i, Gospodarka polska i eui-o))ejska w XVI-XVIII wieku, Pozna1'i 1977, s. 112-

124.
3 O pozostałościach $(arcgu prawa książęcego por. :u. Z gór n i a k, Relikty

.frcclniowiecznych ))ou:inności skarbowych na wsi ma!oJJolskiej XVI-XVIII wieku, 

"\':ar"zawa 1939. 
4 S. Kot, SL"Obocia ri paroba Cech ;; µolske lite mi u re politicke XVI. stolvti

(Z dejin vychodni Evropy a Sluvan:;tva. Sbor:1ik veno\·,my .T. Bicllovi k. 60. nar., 

Prnlla, s. 276-286). 
5 Tamie.
6 J. L c ski ew i cz, Quelques problemes de I'organisation cłu travail en agri

culture (ie metayagc et la corvee) (La Pologne et In Hongric aux xve-XVIIIe 

siecles, Budapest 1981, s. 81�91). 
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skich różnych form produkcji towarowej, opartych nie tylko na pracy 
pańszczyźnianej. Dopiero wojna trzydziestoletnia i występująca po niej 
depresja gospodarcza stanie się przełomem, w którego wyniku także 
Czechy wejdą na drogę refeudalizacji, równając tym samym do swych 
sąsiadów z północy i wschodu 1. 

Czeskie powstanie stanowe spotkało się z brakiem zrozumienia ze 
strony większej części społeczeństwa polskiego. Wobec tego, że ruch sta
nów czeskich był bliski klasowym interesom polskiej szlachty, jest to 
poniekąd zdumiewające. Chodziło w nim przecież, podobnie jak w Polsce, 
o zachowanie elekcyjności tronu. Tymczasem stany czeskie znalazły są
jusznika w panach węgierskich, co do Polski zaś nie liczyły na wiele
i jedynym celem ich zabiegów dyplomatycznych było zapewnienie sobie
neutralności państwa polskiego. Znane im było tajne porozumienie mię
dzy dworami warszawskim i wiedeńskim, opierające się na umowie
z 1613 r., zobowiązującej strony do wzajemnej pomocy w konfliktach
zewnętrznych i wewnętrznych, a więc także przeciwko własnym podda
nym s. Powstańcy czescy mogli tu więc lfczyć jedynie na sympatię opo
zycji drobno- i średnioszlacheckiej oraz częściowo magnackiej, którą
łączyło z ruchem czeskim wspólne wyznanie. Od unii polsko-litewskiej
w 1569 r. i wzrostu roli latyfundiów magnackich pozycja jej jednak
słabła i niebawem została ona zdominowana w sejmie przez posłów pro
wincji wschodnich, zależnych od magnaterii i Kościoła. Czeskie powstanie
stanowe wywołało więc rozdźwięk w społeczeństwie polskim, co nie
przeszkodziło dworowi warszawskiemu w udzieleniu Habsburgom po
mocy dyplomatycznej i zbrojnej. Wprawdzie akcja lisowczyków nie
odpowiadała habsburskim wyobrażeniom o obiecanej pomocy, to jednak
wskutek zbiegu okoliczności wpłynęła ona poważnie na przebieg działań
wojennych w decydujących momentach wojny. Kiedy bowiem w listo
padzie 1619 r. sytuacja powstańców była bardzo korzystna, a Gabriel
Bethlen zbliżał się ze swą armią do Wiednia, lisowczycy najechali Górne
Węgry i zmusili Bethlena do odwrotu. Na granicy ze Śląskiem działania
lisowczyków wiązały siły stanów śląskich, nie pozwalając im wziąć

7 J. pet ran, Poddany Ud V Cechach na ))rahu tficetilete vćilky, ,Praha 1964, 
o. 292; te n że, Zemedelskci vyroba v Cechach v druhe po[ovine 16. a pocatkem 17.

sto!., Praha 1963, s. 233; M. Smerd a, O!oha a charakteristicke rysy tfidnich

bojw poddaneho lidu v ceskych ::emich, U/mich a jiznim Polsku v obdobi pozdnliw

Jeudalismu (Historicke studie, t. XXV, 1981, s. 79-100}; J. V a I ka, Le grand

domaine feodale en Boheme et en Moravie du 16e au 18e siecles (Grand domai:1e

et petits exploitations en Europe au moyen age et le temps modernes, Buda

pest 1982, s. 289-315).
a J. Mac ur e k, Ceske povstani 1618-20 a Polsko, Brno 1937; F. Hej l, Od 

cesko-polske st<itni smlouvy k habsbursko-vazovskemu dynastickemu paktu 1589-

1613 (Sbor. praci filos. fak. brnenske univ., 1959, s. 39-53). 
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udziału w decydujących operacjach wojennych na terenie krajów czes
kich o. 

Polskie warstwy rządzące były rzeczywiście zainteresowane w zacho
waniu istniejącego układu sił w Europie Środkowej, były \Viqc przeci\vne 
antagonizmowi obu wrogich sobie obozów i w powstaniu stanów czeskich 
widziały niepożądane zagrożenie swego obszaru państwowego. Coraz wy
raźniejszy upadek sił państwa czeskiego i jego ostateczna katastrofa były 
więc dla ideologów polskiej polityki oficjalnej argumentem na rzecz ich 
negatywnej postawy wobec powstania oraz wobec czeskiej tradycji opo
zycji i walki z panującymi. Taki motyw występuje w mowie profesora 
uniwersytetu krakowskiego L. Smieszkowicza, wygłoszonej 1 X 1619 r., 
pt. Declamatio qua suadetur Bohemis, ut S. Ferdinandum armis positis 
regem recognoscant, w ostrzejszej formie pojawia się w pismach ulotnych 
i doniesieniach Jana Zrzęczyckiego, a najmocniej w traktacie kanonika 
krakowskiego i zarządcy archiwum koronnego Stanisława Lubieńskiego 
pt. Responsio ad 70 rationes ... Lubieński winił Czechów za to, że w okre
sie ostatnich 200 lat nie mieli panująceg�. z którym nie popadaliby 
w spory, i zgodnie ze zwyczajem epoki upatrywał przyczyny tego w ich 
charakterze narodowym 10. Idee te funkcjonowały w literaturze polskiej 
kontrreformacji przez cały omawiany okres. W końcu spotykamy je 
w dziele jezuity Szymona Majchrowicza pt. Trwałość szczęśliwa królestw 
albo ich smutny upadek, wolnym narodom przed oczy stawione ... , wyda
nym we Lwowie w 1764 r. (wyd. 2, Kalisz 1783). W rozdziale zatytuło
wanym „Wolność czeska i morawska ginie" autor wykazywał na przy
kładzie Czech, że państwa i narody rozkwitają lub upadają wraz z wiarą 
katolicką (stąd np. 1536 r. uważa za rok upadku Anglii). Naród czeski 
dał światło wiary Polsce i Węgrom i rozkwitał aż do chwili, gdy uch\vy
cił się kacerskich tez Jana Husa. Husyci podnieśli ponownie głowę 
w 1618 r., ,,zgromadzili z całego królestwa mnóstwo wielkie ludzi zepsu
tych, Bogu, wierze i Cesarzowi, odważnemu obrońcy wiary Ferdynan
dowi Wtóremu wypowiedzieli wojnę, w której drugiego roku na placu 
i z wolnością trupem polegli, a królestwo czeskie jako orężem otrzymane 
w dziedzictwo poszło, aby przynajmniej r,od cudzym nad sobą rządem 
nauczyło się dochowywać wiary Bogu i w pokorze wiernie służyć Naj
wyższemu Panu, czego czynić nie chciało w złotej starożytnej \\·ol
ności" 11. Wprawdzie jezuita Majchrowicz reprezentował w tym czasie 

9 Mac ur e k, op. cit., ,. 86 n.; Cesi a Połaci v minutosti, t. I, Praha 1964, 

s. 297-301; W. C z ap l i 11 s k i, Polska wobec poc::qtków wojny tr::yd::iesto!etniej,

1618-1620 (Sobótka. XV, 1960, s. 449-477).
10 J. Sm ie s ko w i cz, Declamatio, qua suadetur Bohemis, ut S. Ferclinandum

armis positis regem recognoscant publice in Academia Craco1;iensi habita 1 X 1619, 

Cracoviae 1619; Ceśi a Połaci v minuLasti, t. I. s. 290-300. 

i, Sz. Maj c hr o w i cz, Trwałość szczęśliwa królestw al bo ich smutnu upa-
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tylko część polskiej opinii publicznej, która w dodatku przeszła wielkie 
przeobrażenia, dzieło jego jest jednak świadectwem zaciętości tradycji 
kontrreformacyjnej wobec sprawy czeskiej. 

Należy zwrócić uwagę na to, że przywódca protestantów wielkopol
skich w okre·sie powstania w liście do króla z grudnia 1619 r. uważał 
za słuszne odcięcie się od radykalnych wystąpień powstańców na Śląsku 
oraz wyraził swą dezaprobatę dla ich nieposłuszeństwa królowi. świad
czy to o sile polskiego regalizmu i jego „ratio status" w tym okresie. 
Powstanie czeskie zaskoczyło polską społeczność feudalną na progu two
rzenia się oligarchii magnackiej, jego zaś sojusz z Gabrielem Bethlenem, 
a przez to pośrednio i z Turkami, obciążał je w oczach opinii. Trzeba 
było półwiecza, by w społeczeństwie polc,kim pojawiły się siły, które 
będą ,szukać tych związków, choć bynajmniej nie do walki z absolutyz
mem, lecz do zachowania resztek ustroju stanowego w Europie Srod
kowej. 

Zwycięscy Habsburgowie wzięli w swoje ręce uporządkowanie sytua
cji w krajach czeskich i fala emigracji popłynęła za granicę, tradycyjnie 
także do Polski, gdzie w majątkach szlachty protestanckiej mogła wciąż 
jeszcze znaleźć schronienie. Znajdował się między emigrantami J. A. Ko
menski, który w wielkopolskim Lesznie przeżył później najdłuższy etap 
swej twórczości na obczyźnie 12

• Rozwój Polski w kierunku oligarchii 
magnackiej i kulturalnej orientacji klerykalno-katolickiej powodował 
pogłębianie się przepaści między postawami politycznymi i religijnymi 
emigracji czeskiej a magnaterią polską. W czasie wojny polsko-szwedz
kiej, wyrosłej z antagonizmów rozwiązanych przez wojnę trzydziesto
l�tnią, protestantyzm polski poważnie ucierpiał. Nie ominęło to także 
diaspory czeskiej, która znalazła w Polsce przez pewien czas schronie
nie 13

. Rozumienie najazdu szwedzkiego na Polskę jako elementu walki 

dek wolnym narodom przed oczy stawiona, na ·utrzymanie nieoszacowanej szczęśli

wości swojej ... , Lwów 1764, cz. I, s. 176-181. 
12 M. Beck o va, Jan Amos Komensk-y a Polsko, Praha 1983, s. 35-48, tam 

literatura. 
1s Problem winy emigracji czeskiej, a zwłaszcza J. A. Komenskiego z powodu 

nieszczęść, w które popadła Polska w okresie I wojny północnej, jest w literaturze 
czeskiej i polskiej albo omijany, albo przedstawiany w sposób jednostronny. Za
wzięcie powtarzają się ataki na Komenskiego z powodu nie\vdzięczności za udzie
loną mu gościnność i zdrady interesów narodowych Polski, np. J. Giertych, 
U źródeł katastrofy dziejowej Polski: Jan Amos Komensky, Londyn 1964; bardziej 
racjonalne argumenty u W. Cz ap 1 i 11 ski eg o, O Polsce siedemnastowiecznej. 

Problemy i sprnwy, Warszawa 1966, s. 119-122; Z. Wójcik, Międzynarodowe 

położenie Rzeczypospolitej (Polska XVII wieku. Państwo - społeczeństwo - kul
tura, Warszawa 1974, s. 54-55). Chodzi nie tyle o fakty, które są przeważnie zna
ne, lecz o ich obiektywną interpretację historyczną i podejście do ducha epoki bez 
emocji i uprzedzenia. o�ądzenie „zdrajców" protestanckich wywodzi się z utożsa
mienia interesów Polski z interesami katolicyzmu, co może się odnosić tylko do 

części społeczeńst\va polskiego połovv·y XVII w. ,,Wina" protestantów polskich 
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mi(�dzy protestantyzmem i katolic>·zmem eurnpejsi,;.im, którego głównymi 
filarami byli Habsburgowie i papież, było wiL;c żywe i \\-śród Polaków. 
Do Archiwum Patisi \Vowego w Brnie zabłąkał siG anonimowy memoriał, 
wręczony Janowi Kazimierzowi w początkach 1656 r., zatytułowany 
Intentiones i Arkana szwedzkie de Regno Poloniae et Romano Imperia H. 

Autor jego zwraca uwagę króla na spisek panujących protestanckich, na 
których czele stawiał Karola Gustawa i Cromwella. Celem ich było po
konanie dynastii habsburskiej i katolicyzmu. Z podobnie jednostronnym 
poglądem spotykamy się też po stronie protestanckiej, podzielała go też 
poważnie emigracja czeska. Przedstawicieli jej znajdujemy w wojsku 
szwedzkim (komendantem Wielunia był J. V. Vresovec z Vfesovic). Nie 
ukrywała ona nadziei, że w razie zwycięstwa Szwedów walka przeniesie 
się na teren czeski. Nadziei na ostateczną porażkę Habsburgów i powrót 
Czech pod panowanie protestantów nie pozbył się też Komenski do końca 
życia. Linię tę kontynuowała emigracja czeska w osobie Daniela Arnosta 
Jablonskiego, nadwornego kaznodziei pruskiego, wnuka Komenskiego 
i rzecznika dysydentów wielkopolskich. W tradycjach emigracji czeskiej 
Jablonski uważany był za bojownika o obalenie wpływów polityki habs
burskiej i papieskiej, w rzeczywistości był tylko narzędziem Prus, które 
po Szwedach przejęły rolę obrońcy protestantyzmu środkowoeuropej
skiego 15• 

Orientację pruską wyznawali także potajemni prote5'tanci w krajach 
czeskich, którzy np. bardzo źle przyjęli przejście kurfiirsta saskiego na 
katolicyzm w celu osiągnięcia korony polskiej i którzy w czasie wojen 
śląskich czynnie objawiali swą sympatię do Prus. W czasie kongresu po
kojowego w Cieszynie w 1779 r. ewangelicy wschodniomorawscy zwrócili 
się do wysłannika rosyjskiego Repnina, którego znali jako obrońcę dy
sydentów w Polsce, o pomoc przeciwko uciskowi religijnemu 16.

Nowy ukhld sił, jaki wytworzył się w Czechach wskutek zwycięstwa 
Habsburgów i kontrreformacji, działał z wolna w kierunku zmian w spo
łeczeństwie i jego sposobie myślenia. Obok oddanej tronowi szlachty 
dworskiej zwiększały się szeregi prawowiernej inteligencji katolickiej, 

w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę została skonstruowana sztucznie i świad
czy o zręcznym prowadzeniu walki ideologicznej, kiedy sytuacja wojenna stała 
się dla kleru katolickiego okazją do wyrównania starych porachunków z resztkami 
reformacji polskiej. Przede wszystkim najazd szwedzki na Polskę nie odniósłby tylu 
sukcesów, gdyby nie zdrada magnaterii polskiej, obiecującej sobie różne korzyści 
z wyboru Karola Gustawa na króla polskiego. Por. M. Smerd a, Pozdniifeuddlni 

Lidova hnutI v Polsku a v Uhrcich jako ncistroj mocenskeho boje a predmet mani

pulace (Slovan. hist. studie, R. VIII, 1971, s. 46-54). 
u Państwowe Archiwum Okręgowe w Brnie (SOA), Cerr. sb. II, rkps 309. 
is J. B. Cape k, Danie! Arnost Jab!onsky, kuiturni a poiitickjj pokracovate! 

Komenskeho (Acta Comeniana, t. 19, 1960, s. 102-119). 
1& B. Per o utka, Revoiucni hnuti valasskych evangelikii. v l. 1777-1781 

(Valassko, R. 8, 1959/61, s. 42-50). 

5 - Sobótka 4/83 
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reprezentującej nową odmianę patriotyzmu, uznawaną przez rządzące 
koła wiedeńskie. Przedstawiciele kręgów patriotycznych starali się stwo
rzyć właściwy obraz przeszłości czeskiej, budząc w swoich dziełach po
świc;conych historii i obronie języka poczucie dumy narodowej 11. Przy 
okazji w słowach ich pojawił się akcent słowiański jako żywotna idea 
narodu uciemiężonego przez Niemców. Wiedeń tolerował tę produkcję 
dopóty, dopóki była zgodna z habsburskim i kontrreformacyjnym świa
topoglądem. Tak właśnie powitano np. U calegon Tomasza Pesiny z Ce
chorodu, wydany w 1663 r., w czasie zagrożenia krajów czeskich najaz
dem Turków i Tatarów. Wezwania Pesiny do Polaków i Rosjan do wspól
nej walki dyktowane były interesem jego ojczyzny, ale w tym wypadku 
był on zgodny z interesem monarchii habsburskiej 18

• Trzymając się tej 
linii Habsburgowie niejednokrotnie rozciągali używanie ideologii sło
wiańskiej na realizację swych politycznych celów na wschodzie. Podczas 
wojen śląskich zostało wydane na podobnej zasadzie pismo ulotne kręgu 
patriotycznego oraz lojalnej wobec Habsburgów szlachty czeskiej pt. 
Czechi ad Lechos vel transmissae Bohemorum Iacrimae ad illustres Po

loniae et Lithuaniae fratres, odwołujące się do pokrewieństwa etnicznego 
w celu pobudzenia Polaków do aktywniejszego udziału w walce z Pru
sami po stronie Habsburgów 19. 

W 1772 r. strona austriacka przystępowała do I rozbioru Polski, wy
suwając pretensje Korony Czeskiej do Oświ�cimia i Zatora jako jej daw
nych terenów. W pierwszym okresie nowa prowincja była administra
cyjnie podporządkowana Czeskiej Kancelarii Dworskiej w Wiedniu, a jej 
nowy aparat administracyjny utworzono w przeważającej części z urzęd
ników pochodzących z krajów czeskich (Czesi i Niemcy), którzy w więk
szości już reprezentowali typ aparatu biurokratycznego rządzonego abso
lutnie państwa, wymagającego od mieszkańców posłuszeństwa, dyscypliny 
i pracowitości. Pragnieniem dworu wiedeń:,kiego było, aby Galicja została 
zorganizowana „auf den bohmischen Fuss", jak to określił Józef Il. 
W ujęciu tym kryła się nie tylko wysoka kontrybucja, lecz także reformy 
poddaństwa, które w krajach czeskich zostały wprowadzone w wyniku 
długiego i najeżonego trudnościami procesu 20. 

n M. Mach o v e c, Husovo uceni a vyznam v tradici ceskeho nciroda, Praha 
1953; J. Petr a n, Lid a ndrod V dobe pobelohorske (Lid, narad, st.at V nasich 
dej inach, Praha 1968, s. 27-34); M. ś merd a, Zruseni nevolnictvi a ceske obro
zen1 (Slovansky pfehled, 1982, s. 1-12). 

ie M. S merda, Ceske slovanstv1 v obdobi stńtniho a nlirodniho upadku

(Slovanstvi v narodnim źivote Cechu a Slovaku, Praha 1968, s. 62-74). 
J9 Pismo ulotne wydrukował M. Skibiński w II części Europa a Polska w dobie 

wojny o sukcesję austriacką w i. 1740-1745, Kraków 1912, ·s. 223-226. Przekład 
czeski według egzemplarza w SOA w Brnie wyd. J. Radimsky, ,,Vlastivedny 
veslnik moravskf", I, 1946, s. 177-179. 

20 O polskich korzeniach poddaństwa w krajach czeskich wspominał już \\' po
czątkach XVIII w. sekretarz Kamery Dworskiej Christian Julius ·schierl w me-
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W Polsce od połowy XVII w. utwierdziła się ostatecznie oligarchia 
magnacka. Wtedy też zaczyna się pojawiać w publicystyce polskiej przy
kład zdławienia czeskich wolności stanowych, używany głównie przez 
antyhabsburskich kandydatów do tronu. Wzrost sił odśrodkowych prze
jawiał się w prowadzeniu przez niektórych magnatów niezależnej od 
króla polityki zagranicznej. Dopiero w takiej sytuacji polski republika
nizm szlachecki był w stanie podjąć politykG aktywnego poparcia ruchów 
stanowych w krajach sąsiednich, mając na uwadze własny interes 
i wspólną walkę przeciwko tendencjom absolutystycznym panujących. 
Za Jana Sobieskiego dążenia te pozostawały w związku z orientacją anty
habsburską i frankofilską w pierwszych latach jego panowania. Przeja
wiły się one głównie w poparciu dla stanów węgierskich przeciwko abso
lutyzmowi cesarskiemu, w którym główną rolę odegrał zwłaszcza pan na 
Spiszu, Hieronim Lubomirski. Także po zmianie orientacji politycznej 
przez Sobieskiego król polski pozostał głównym obrońcą rebeliantów 
węgierskich 21. Powstanie stanowe Franciszka II Rakoczego, które po 
pierwszych doświadczeniach jako pierwsze w Europie dążyło do pozyska
nia ludu, było od początku popierane przez magnaterię polską, gdy tym
czasem państwo polskie nie miało wojska i pieniędzy na własną obronę 
przed najazdem szwedzkim. W Polsce powstało wtedy ugrupowanie 
antyhabsburskie, którego plany znacznie przekraczały granice Polski 
i Węgier. Jego członkowie wciąż przypominali o sprawie czeskiej. Srodo
wisko stanowe polsko-węgierskie wydawało także manifesty do stanów 
różnych krajów. Są wśród nich też manifesty do stanów czeskich i mo
rawskich, zawierające propozycje utworzenia ligi obronnej na sposób 
konfederacji z czasów Gabriela Bethlena z�. 

W omawianym okresie państwo polskie przestawało już jednak być 
liczącym się sojusznikiem dyplomacji habsburskiej, która w swej polityce 
wschodnioeuropejskiej zaczynała orientować się na Rosję. Nowa szlachta 
czeska znalazła miejsce w ramach monarchii absolutnej i nie nęciły jej 

moriale, w którym dowodził, że poddaństwo pojawiło się w Czechach wraz z Wła
dysławem II Jagiellończykiem, A. Fis che I, Christian Juiius v. Schierendorff, 
ein Vorliiufer des Ziberalen Zentralismus im Zeita!ter Josefs I. und Karls VI., Wie
deń 1906, s. 206. Czescy chłopi poddani świadomi byli podobieństwa między poddań
stwem w krajach czeskich i w Polsce. Po stłumieniu wiosennej fazy ich po,vsta
nia w 1775 r. w okolicach Liberca krążyły wieści. że główni przywódcy powstania 
jeszcze nie zostali schwytani, Jecz pozostają w Polsce, gdzie werbują polskich 
chłopów poddanych na pomoc. Por. Prameny k nevolnickemu povstcini v Cechach 
a na Morave v r. 1775, Praha 197:i, nr 785. 

21 L. Hop p. R.uch niepodleg/o,friowy szlachty węgierskiej pr.,·eciwko Habsbur

oom a Sobieski (Sobótka, R. XXXV. 1980, s. 229-235). 
22 O. :\Tacha l ka, Ceske :::eme a poc·stcini Franti.�ka II Rcikóc:::ilio t' Ul1rń.cii

(Casopi3 Matice 1Ioravske, R. 74, 1955, s. 258-2GI 1: F. Dost a I. Valaśsko a !;">r

stdni Frantiska II. Rdkóc:::iho 1' L 1703-1709 (Valas,ko, R. 5. 19.16. ,. 31-�6); 
S. Cs a n da, S:::lo1.·cik-mag11or kopesolatok a Hlik.óc::i-Jelkelesbe11. Ildak ":crsn,
Bratislava 196:i. �. 23-55.
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ju�: swobody polityczne szlachty polskiej �:i_ Ograniczała się najwyżej 
do umiarkowanej opozycji wobec centralizmu wiede11skiego i uczucia 
czeskie, dopóki wystt;powaly w jej przejawach, miały jedynie obronny 
charakter st�mowy. Po przyłączeniu Galicji do monarchii habsburskiej 
opozycja stanowa szlachty czeskiej nie mogła już stać się płaszczyzną 
zbliżenia do PolakÓ\V. Wprawdzie w sprawach podstawowych przedsta
wiciele feudałów czeskich zawsze popierali interesy szlachty galicyjskiej, 
jednakże rozumieli dobrze mimo pewnych szczegółowych różnic poglądów, 
że ich interesy klasowe nie dadzą się oddzielić od monarchii habsbur
skiej. Oświadczył to wyraźnie hr. Kaunitz w liście do Marii Teresy 
z 1772 r., wyrażając zgodę na ograniczenie dotychczasowych swobód 
szlachty polskiej w Galicji jedynie do poziomu, jaki występował 
w krajach dziedzicznych 24. Taki program świadczył o powszechnym 
wśród szlachty czeskiej uznaniu partnerstwa ze szlachtą polską, aczkol
wiek czasem, zwłaszcza wśród szlachty pochodzenia urzędniczego, wy
niesionej na fali józefinizmu, spotykamy też ostrą krytykę stosunków 
polskich i wybryków szlachty polskiej wobec poddanych. Odrębną po
stawę zajmowała wobec Galicji szlachta podejmująca działalność prze
mysłową typu hr. Auersperga, Blumegena i innych. Poglądy jej zbliżone 
do stanowiska burżuazji wyrażały się w dążeniu do ściślejszego związa
nia rolnictwa galicyjskiego z bardziej rozwiniętymi ekonomicznie obsza
rami krajów czeskich 25. 

Wzrost udziału nieszlacheckich części społeczeństwa w aktywnym 
życiu kulturalnym i politycznym przebiegał w Czechach szybciej i silniej 
niż w Polsce. Nowożytny ruch narodowy w krajach czeskich dzielił się 
na część niemiecką i czeską. Część czeska ograniczała się w istocie do 
mieszczaństwa, inteligencji i ludu wiejskiego, ze szlachty zgłaszały się 
do niej tylko jednostki. W ten sposób czeski, nowożytny ruch narodowy 
nabierał od początku charakteru mieszczańskiego i plebejskiego. Zupełnie 
inaczej było w Polsce, gdzie szlachta tworzyła niemal dziesiątą część 
narodu, co w porównaniu ze szlachtą innych narodów europejskich sta
nowiło najwyższy procent. Na odwrót, procent mieszczaństwa - jeśli 
nie liczyć Żydów, którzy znajdowali się w szczególnej sytuacji - był 
mniejszy. W tym stanie rzeczy porozumienie między obydwiema spo
łecznościami narodowymi nie było łatwe, zwłaszcza gdy w stosunki mię
dzy nimi wmieszała się wkrótce biurokracja austriacka, usiłując używa6 

2s M. Smerd a, Wyprawa wiedeńska Jana Sobieskiego a kraje czeskie (So

bótka, R. XXXV, 1980, s. 250).

H Cesi a Połaci v minu.!osti, cz. II, Praha 1967, s. 15. 
2s H. Gr os s ma n n, Osterreichs Handelspoiitik mit Bezu.g auf Galizien in 

der Reformperiode 1772-1790, Wiedeń 1914; F. Ma i n us, Teśinske veletrhy 

v 1. 1775-1782 (Slezsky sbornik, R. 53, 1955, s. 305-339); M. Smerd a, K pocatkum 
hospoddfskych vztahu ceskych zemi a HaW:e (Slovansky preh!ed, 1972, s. 116-

122). 
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urzędników czeskich w Galicji jako narzqdzi swej polityki germaniza
cyjnej i uciskającej. Trzeba było kilku dziesiątków lat procesu narodowo
wyzwoleńczego, by zatarły się skutki tego nieporozumienia 26. 

Naród czeski budził się z wolna do nowej aktywności politycznej 
i kulturalnej, którą przynosił proces tworzenia się narodów nowożyt
nych. Musiał poszukiwać rodzimych tradycji, poważnie zagłuszonych 
przez epokę absolutyzmu i kontrreformacji. Proces jego emancy·pacji 
narodowej przebiegał pod znakiem stale pogłębiającego się rozziewu 
z oficjalną polityką austriackiego patriotyzmu paf1stwowego. Absolutyzm 
habsburski zakończył w okresie rewolucji przemysłowej swą względnie 
postępową rolę i stał się hamulcem rozwoju. Społeczeństwo czeskie po

szukiwało wzorów zmagań rewolucyjnych z reakcją i tą drogą weszły do 
życia potocznego i tradycji wzajemne stosunki czesko-polskie na gruncie 
słowiańskim. W okresie powstania Kościuszki postępowe grupy społe
czeństwa krajów czeskich, sympatyzujące równocześnie z rewolucyjną 
Francją, były w większości po stronie Polski i z entuzjazmem śledziły 
bohaterskie zmagania Kościuszki 21. Z tych czasów pochodzi pierwsza 
deklaracja polonofilska krzewiciela czeszczyzny i poety Antonina Jaro
slava Puchmajera. Dla Frantiska Palackiego Kościuszko stał się wzorem, 
do którego przez całe życie starał się upodobnić. Josef Dobrovsky naj
wyraźniej wypowiedział swoje sympatie dla Polaków w czasie kongresu 
wiedeńskiego w 1815 r. Napisał wtedy w liście do Słoweńca Kopitara: 
„Pola.ci jsou mi drazi a ja neustanu pracovat pro jejich na.rodni svobodu 
ze vsech svych sil, jako by to była moje vlast" (,,Drodzy mi są Polacy 
i nie przestanę pracować ze wszystkich sił dla ich wolności narodov.rej, 
tak jakby to była moja ojczyzna"). W tym duchu odnosili się entuzjaści 
do powstania polskiego w 1830 r. i później. Możemy sobie tylko życzyć, 
by i obecne stosunki między obydwoma narodami rozwijały się w tam
tym duchu. 

. ·, 
Przełożyła Barbara Leszczyńska 

DIE BOHMEN UND DIE OSTERREICIUSCH·POLNISCIIEN 

BEZIEHUNGEN IN DEN JAHREN 1648-1795 

Der Autor unterstrich vor allem die wichtige Rolle des 30-jahrigen Kriegs in 
den Beziehungen zwischen Bohmen, Osterreich und Polen. Die Anderung der pol-

28 V. Z ac e k, Ć:echove a Połaci r. 1848. I. Pi'edpoklady, Praha 1947; J. Mi
k u I ka, Słowianofilstwo czeskie wobec powstania listopadowego (Przegląd Hu
manistyczny, R. 9/10, 1980, s. 37-47); B. Jar o szew i cz - KI ei n die n st, Obraz 
kultury czeskiej w XIX-wiecznych pamiętnikach polskich (do powstania stycznio
wego) (Slavia, R. 50, 1981, s. 366-375). 

21 M. ś merda. Polsko-rusky spor a nase ncirodni obrozeni (Slovansky pre
hled, 1966, s. 219�225); te n że, Polsti vezni v ceskiich zemich v dobe Kościuszko va 
povstcinL Stanisiav Kostka Potocki a Scipione Fiattoli (Slovansky pi'ehled, 1978, 
s. 472-487).
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nischen Politik in Mitteleuropa bringt er vor allem mit dessen ostlicher Orientierung 
in Zusammenhang. Hieraus ergaben sich die polnischen Bindungen mit den 
Habsburgern und deren Untersttitzung wahrend des bohmischen Aufstands von 
1618. Er versuchte auch, die Ursachen dieses Standpunkts der polnischen Politiker 
aufzudecken. Anschliessend bespricht er die Geschichte der bćihmischen Emigra
tion in Polen und deren politische Orientierung. Danach konzentriert er sich auf 
den Endabschnitt der Adelsrepublik und das Krafteverhaltnis zwischen Osterreich 
und Polen, die Rolle des bćihmischen Vorbilds bei der Verwaltung Galiziens und 
das Verhaltnis der ·Bohmen zu den polnischen Befreiungsbewegungen . 
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