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N a przełomie XVII i XVIII w. nastąpiła zasadnicza zmiana w ukła
dzie sił między Polską a Austrią 1

• Monarchia habsburska staje się w tym 
.czasie prawdziwym mocarstwem na skalę europejską. Zwycięska wojna 
Świętej Ligi z Portą Ottomańską umożliwiła nie tylko włączenie całych 
prawie Węgier, łącznie z Siedmiogrodem, pod panowanie Habsburgów, 
lecz także o wiele pełniejsze podporządkowanie Królestwa Węgier swym 
władcom. Oznaczało 'to daleko idące uzależnienie Węgier od W:iednia, 
co utrwaliły późniejsze traktaty z Szatmar i Pożarevac. Z kolei udział 

, w wojnie sukcesyjnej hiszpańskiej przyniósł Karolowi VI opanowanie 
południowych Niderlandów i znacznych obszarów we Włoszech. W ten 
:sposób monarchia habsburska nie tylko ugruntowała swą dominującą 
pozycję w środkowej Europie, ale i otworzyła sobie możliwości bezpo
średniego oddziaływania na sytuację na Półwyspie Apenińskim i nad 
Kanałem la Manche. Wprawdzie w ślad za tym szybkim rozwojem te
rytorialnym nie następowały równie prędkie posunięcia, które ułatwia
łyby integrację tych obszarów, wprowadzenie scentralizowanego syste
mu adminig\;racyjnego i względne ujednolicenie prawne; sankcja 
pragmatyczna miała raczej zapobiec rozpadnięciu się tego dość sztucz
nego konglomeratu państwowego, a reformy przeprowadzone przez Ka
rola VI miały charakter połowiczny i tworzyły dopiero podstawę pod 
późniejsze przekształcenia unifikacyjne z czasów Marii Teresy i J ó
:zefa Il. Niemniej ostatecznie monarchia habsburska oka�ała znaczną 
-odporność wobec rozmaitych tendencji decentralistycznych albo zamia
TÓ\\,- oderwania większych czy mniejszych obszarów lub wręcz rozbioru

1 Brak pracy, która analizowałaby stosunki pclsko-austriackie w czasach sas
:kich. Strona austrfacka nie poświęcała im więi{szej uwagi, traktując raczej mar

·ginalnie stosunki z War.szawą i Dreznem w pierwszej połowie XVIII w. Z ostat
nich opracowań polskich tło i charakter tych stosunków najpełniej przedstawiono

w Historii dyplomacji polskiej, t. II, 1572-1795, pod red. Z. Wójcika, Warszawa
1982, zwłaszcza s. 331-387. Tamże ogólnie scharakteryzowana została podstawowa

literatura przedmiotu, s. 475
--:-

479.
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i podziału całego państvva. Jakkolwiek tei. ani potencjał militarny, ani 
fiskalny nie oclpov,-iadal rozrniarom pa11stwa oraz partykularnym po
trzebom i interesom wchodzących w jego skład krajów, Wiedeń jednak 
pozostał przez cały XVIII w. jednym z głównych centrów decydują
cych o układzie stosunków międzynarodowych w Eurnpie. W ograniczo
nym tylko stopniu osłabiły tę pozycję niepowodzenia wojenne, które 
spadały na Austrię ud lat trzydziestych XVIII w_ 

W odmiennym kierunku poszła ewolucja w Rzeczypospolitej polsko
-litewskiej. Wprawdzie w końcu XVII w. objęcie tronu przez elektora 
saskiego zdawało się otwierać nowe perspektywy przed Polską ::. Można 
było wówczas przypuszczać, że wyrośnie w ten sposób nowy związek pań
stwowy, który będzie w stanie nawiązać równorzędną rywalizację o wpły
wy w tej cz(:;ści Europy z innymi potęgami, w tym także z Austrią. Rze
czywistość rychło jednak przekreśliła te oczekiwania. August II nieo
patrznie powiązał zabiegi o modernizację państwowości polskiej (a także 
saskiej) z próbami ekspansji terytorialnej i nie tylko ani w pierwszej, 
ani w drugiej dziedzinie nie osiągnął żadnych sukcesów, ale doprowadził 
Rzeczpospolitą na skraj katastrofy w dobie wielkiej wojny północnej. 
Nie opuściły go przecież „sny o potędze", które z pretensjami do korony 
cesarskiej zdołał przekazać synowi. Wobec osłabienia elektoratu wydat
kami na potrzeby militarne i postępującego rozkładu wewnętrznego 
Rzeczypospolitej były te ambicje nieadekwatne do możliwości, a ponie
waż nic nastąpił żaden „cud domu wellyńskiego", przyczyniły się je
dynie do dalszego obniżenia pozycji Polski i Saksonii na arenie między
narodowej. Mimo swych rozmiarów Rzeczpospolita wraz z Saksonią 
odgrywała rolę drugorzędną w polityce europejskiej i powoli spadała 
do roli obiektu w rozmaitych kalkulacjach międzynarodowych. 

Już samo to zestawienie wskazuje, jakim zmianom musiały ulec sto
sunki polsko-austriackie w pierwszej połowie XVIII w. Nie mógł być 
to stosunek mniej czy bardziej równorzędnych partnerów, ale mocar
stwa do państwa drugorzędnego. Można przyjąć, że w większym stopniu 
zdawano sobie sprawę z tej zmiany w Wiedniu niż w Warszawie. Nie
przypadkowo chyba w jednej z satyr tego okresu pojawia się następu
jąca inwokacja do Karola VI: 

Ty opłakany królu hiszpański, 
Ty wysadzony królu na Czechach i Sląsku, 
Ty zdebilitowany królu węgierski, 
Ty grafie swego życzliwego Tyrolu, 

Ty zastawniku ostatnich prowincji, 
Ty wojowniku, ale przegrany swych królestw, 
Ty zwyciężony cesarzu ... 3 

! J. A. Gier owski, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1982, s. 258 n.
s Litania do Cesarza Jmci, rkps Bibl. PAN w Krakowie, 1856, s. 157, cyt. za

pracą magisterską J. Le n cz n ar o w i cz a Europa Zachodnia i Północna w prze

kazach satyrycznych doby saskiej (w Archiwum UJ). 
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Niemniej tego rodzaju stosunek do cesarza, jeżeli nawet odpowiadał 
nastrojom panującym ,vśród szlachty polskiej, która zwłaszcza nie mo

gła przebaczyć wówczas Habsburgom sposobu, w jnki zdławili dążenia 

wolnościowe na Węgrzech, nie był przecież typowy dla tych kół w oto
czeniu Wettynów, które decydowały o charakterze polityki zewnętrznej. 
Zarówno w Polsce, jak i w Saksonii były silne grupy filoaustriackie, któ
re właśnie w oparciu się o Wiedeń znajdowały najlepsze zabezpieczenie 
przed wiszącymi nad państwem W ettynów zagrożeniami. 

Unia personalna polsko-saska w istotny sposób zmieniła zakres pro

blemów ,vpływających na stosunki między Polską a Austrią. Jakkolwiek 
nie można mówić o tożsamości polityki zagranicznej obu państw, w któ

rych panowali Wettynowie, zarówno kwestie związane z dążeniami Sak
sonii do utrzymania swej wysokiej pozycji w Cesarstwie, jak i ambicje 

dynastyczne obu Augustów nie mogły nie znajdować odbicia w kontak
tach między Warszawą a Wiedniem, bądź to jako bodźce nadające kie
runek tym kontaktom, bądź też jako elementy powodujące określone 

przeciwdziałania. Wobec faktycznej słabości dyplomacji Rzeczypospolitej, 
stosunkowo rzadko zdolnej do podejmowania naprawdę samodzielnych 
akcji, inicjatywa spoczywała zwykle po stronic austriackiej, która nie
jednokrotnie wykorzystywała rozbieżności między królem a jego pod
danymi czy między Polską a Saksonią. 

Podstawowy problem, który najmocniej ważył na układzie stosun
ków Polski z Austrią w tym okresie, tworzyły ambicje W ettynów zdo
bycia sobie równorzędnej z Habsburgami pozycji w Rzeszy i uzyskania 
godności cesarskiej. Myśl ta, jak się wydaje, w jakiejś mierze przyświe
cała lrnndydaturze Wetlyna do tronu polskiego: dopiero bowiem pano
wanie w Rzeczypospolitej otwierało przed W et tynem możliwość zdoby
cia sobie w Rzeszy podobnej pozycji, jaką mieli Habsburgowie dzięki 
panowaniu w Czechach i na Węgrzech. Z tym też należało wiązać 
plany Augusta II umocnienia autorytetu władcy w Rzeczypospolitej, 
a zwłaszcza zapewnienia Wettynom dziedziczności tronu. Sam tytuł kró
la polskiego dawał już bowiem Wettynowi stanowisko zbliżone do sta
nowiska króla Czech i Węgier wśród książąt Rzeszy. Do tego dochodziła 
konwersja na katolicyzm, która wprawdzie osłabiała poparcie ze strony 
samej Saksoni: i protestanckich książąt Rzeszy, ale zarazem otwierała 
drogę do uzy,,kania korony cesarskiej. 

Możliwa€ ć wykorzystania tej sytuacji stanęła przed Augustem II 
właściwie :ylko raz - w 1711 r., po śmierci Józefa I, kiedy powołanie 

na tron cesarski Karola groziło rozbiciem koalicji antyfrancuskiej i ko

niecznością rezygnacji z Hiszpanii. Jak wiadomo, szansa ta, zwłaszcza 

w obliczu niepowodzeń Augusta II w wojnie północnej, nie została zre-

alizowana. 
O wiele staranniej przygotowywała dyplomacja Augusta II wystą

pienie jego syna z pretensjami do korony cesarskiej. Istotnym krokiem 
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w tym kierunku stało się zwłaszcza małżeństwo królewicza Fryderyka 
Augusta z córką cesarza Józefa I, arcyksiężniczką Marią Józefą. Po 
długich zabiegach zdołano je zrealizować w 1719 r. Wprawdzie zgodnie 
z sankcją pragmatyczną Maria Józefa musiała się wyrzec wszelkich 
pretensji . dynastycznych po swym ojcu, co akceptowali Wettynowie, 
niemniej August II nigdy nie uznał w całej rozciągłości sankcji pragma
tycznej. Gdy nie powiodło się zapewnić ręki córki Karola VI, Marii 
Teresy, wnukowi Augusta II, było oczywiste, że w stosownej chwili wy
sunie swe zastrzeżenia. Właśnie te zamiary ochłodziły bardzo stosunki 
Wiednia i Drezna w końcowych latach panowania Augusta II i skłaniały 
Wettyna do utrzymywania pozycji neutralności wobec toczących się roz
grywek dyplomatycznych 4• Po jego śmierci, gdy Fryderyk August dla 
zapewnienia sobie poparcia zewnętrznego dla uzyskania korony polskiej 
zgodził się uznać sankcję pragmatyczną, zdawało się, że nadzieje na 
schedę po Habsburgach zostały pogrzebane. Sprawa odżyła jednak w do
bie kryzysu dynastycznego w Wiedniu. August III bez większych skru
pułów wystąpił przeciwko Marii Teresie i chociaż w 1741 r. korona 
-cesarska ozdobiła skronie Wittelsbacha, żonatego z drugą córką Józefa I,
a nie Wettyna, w 1745 r., po śmierci Karola VII Alberta, znów podjął
kroki o uzyskanie tronu cesarskiego. Gotów był wtedy nawet do rezyg
nacji z korony polskiej. I tym razem źle obliczył swe możliwości, cesa
rzem został mąż Marii Teresy Franciszek I Stefan, Saksonia zaś opłaciła
te chimeryczne plany pierwszą inwazją pruską.

Nie tylko przecież ambicje dynastyczne utrudniały współdziałanie
Habsburgów i Wettynów. W samym założeniu unii personalnej polsko
-saskiej tkwił problem, który musiał prowadzić do napięć z Wiedniem.
Stanowiła go przynależność Śląska. Trwałość unii personalnej Rzeczy
pospolitej z Saksonią zależała w znacznym stopniu od tego, czy uda się
doprowadzić do uzyskania bezpośredniej granicy między obu państwami.
Jeżeli pominie się wysuwane zresztą koncepcje uzyskania jakiejś via
regis przez południowe skrawki państwa pruskiego w rejonie Krosna
Nadodrzańskiego, to granicę taką można było uzyskać tylko przez włą
czenie całego Śląska lub jego części s. Drezno od chwili wysunięcia
kandydatury Wettyna do tronu polskiego nie zaprzestało występowania
z różnymi koncepcjami w tej sprawie. Przekazanie pod zwierzchnictwo
Wettynów choćby niektórych księstw śląskich miało raz stanowić ekwi
walent za obiecywaną czy okazywaną przez Saksonię i Polskę pomoc
dla Habsburgów, innym razem miało być wymuszone przez współdzia
łanie z ich wrogami. Za Augusta II sprawy te były przedmiotem roko
wań dyplomatycznych, wznawianych przy każdej okazji. August III nie
zawahał się przyłączyć do działań militarnych, gdy o Śląsk zaczął wojny
Fryderyk II. Za pierwszym razem przy boku Prus, za drugim po stronie

• A. P h i I i p, August der Starke und die Pragmatische Sanktion, Leipzig 1910.
5 Szerzej o tym por. Historia S!qska, t. 1, cz. 3, pod red. K. Maleczyńskiego,

Wrocław 1963. 
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austriackiej Sasi walczyli przecież o zdobycie jakiejś części Śląska, bez
skutecznie zresztą. Nie bez znaczenia był fakt, że wprawdzie w Rzeczy
pospolitej nie zapomniano o dawnych związkach tej prowincji z pań
st\vem polskim, brakowało jednak sił i woli. Ostateczne rozwiązanie 
problemu Śląska, trwała inkorporacja go do Prus, przesądziło też 
o przerwaniu związku polsko-saskiego.

Problem odzyskania Śląska powracał wielokrotnie w polityce po
przedników Augusta Il. Nigdy jednak, z wyjątkiem może okresu wojny 
trzydziestoletniej, nie stanowił równie istotnego, niemal centralnego ele
mentu tej polityki, jak właśnie za Wettynów. Musiało to budzić i budziło 
niepokój w Wiedniu. W żadnym momencie dyplomacja habsburska nie 
była skłonna do ustępstw na rzeca Wettynów na $ląsku. Nie znaczy to, 
by od rokowań na ten temat całkowicie się uchylano. W tradycji rządów 
habsburskich na Śląsku leżało traktowanie tych obszarów, · zwłaszcza 
Górnego Śląska, jako obiektów przetargów, czy nawet puszczanie ich 
jako czasowego oczywiście lenna w zamian za odpowiednie ustępstwa. 
Niemniej doświadczenie z Łużycami nakazywało specjalną ostrożność 
w stosunku do Wettynów. Sprawa Śląska pozostawała więc przynaj
mniej do 1742 r. poważną przeszkodą, utrudniającą bliższe powiązania 
Austrii z Polską i Saksonią. Po r. 1742, gdy zarówno Wiedeń, jak i Drez
no były zainteresowane w odebraniu śląska Prusom, sprawa Śląska 
stała się dla odmiany jakby elementem ułatwiającym zbliżenie i współ
działanie. 

Gdyby szukać innych jeszcze źródeł napięć między obu stronami, 
to obok rywalizacji o pierwszeństwo w Rzeszy, które znalazło najwyraź
niejsze odbicie w dążeniu Wettynów do korony cesarskiej, obok aspiracji 
Wettynów do opanowania przynajmniej części Sląska (choć nie brakło 
pomysłów i szerszego sięgnięcia po schedę po Habsburgach, po inne 
kraje korony czeskiej) utrzymywał się także, szczególnie w pierwszym 
piętnastoleciu panowania Augusta II, tradycyjny w polskiej polityce 
zewnętrznej konflikt z Habsburgami o wpływy na terenie Węgier 
i księstw naddunajskich, zwłaszcza w Mołdawii. Zakończenie wojny 
św. Ligi z Turcją zdawało się całkowicie eliminować możliwość oddzia
ływania polskiego na te tereny, czy przynajmniej bardzo je ograniczać. 
Podjęta z wielkim nakładem kosztów przez Augusta II wyprawa pod
hajecka przyniosła niepowodzenie, które nie bez zadowolenia przyjął 
Wiedeń. Jednak rychły wybuch powstania Rakoczego na Węgrzech 
zmienił sytuację i znów przez Polskę szły pieniądze i posiłki przeciw 
Austriakom, znów pojawiały się koncepcje osadzenia na tronie węgier
skim aktualnego króla polskiego, Augusta li czy Stanisława Leszczyń
skiego 6

. Po klęsce Rakoczego zarówno on, jak i jego najbardziej oddani 
stronnicy znaleźli schronienie w Rzeczypospolitej. Jakkolwiek stosunek 

1 K. Jar och owski, Epizod Rakoczowy ·•1.1 dziejach panowania Augusta II 

(Z. czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny, Poznań 1886); L. Hop p, 

A lengyel-magyar hagyomcinyok ujjciszua!etćse, Budapest 1972. 
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Wettyna do całej tej sprawy, a także do emigrantów węgierskich, nie 
był konsekwentny ani jednolity, dyplomacja austriacka upatrywała 
w tym poważne zagrożenie dla swego stanu posiadania na Węgrzech 
i podejmowała odpowiednie przeciwdziałania. Nie tylko więc starała się 
prześladować uchodź.ców węgierskich w Polsce, nie tylko żądała ich usu
nięcia, ale wysuwała również pretensje <lo Spisza jako terenu s\vego 
czasu zależnego od korony węgierskiej, a także udzielała poparcia i azylu 
polskim przeciwnikom Augusta II. Szczególnie na śląsku cieszyli się oni 
protekcją władz austriackich. Dopiero po konfederacji tarnogrodzkiej 
sprawa przycichła. Odtąd problem węgierski nie stanowi już źródeł na
pięć między Rzecząpospolitą a Austrią (jeżeli pominąć konflikty po
graniczne), utrzyma się natomiast ieawiany co pewien czas postulat 
przekazania Habsburgom Spisza. 

Austriacy nie ograniczali się zresztą do udzielania poparcia przeciw
nikom Augusta II, jako formy represji. Można raczej przyjąć, że było 
zasadą polityki Wiednia w Rzeczypospolitej, podobnie jak bywało w po
przednim stuleciu, wspieranie wszelkich ugrupowań starających się nie 
dopuszczać do wzmocnienia władzy monarszej, broniących stanowych 
uprawnień szlacheckich. Wprawdzie ingerencja austriacka w wewnętrz
ne sprawy Rzeczypospolitej nie przybierała na ogół tak zdecydowanego 
charakteru, jak ingerencje rosyjskie czy pruskie, niemniej Austria rów
nież zobowiązywała się w porozumieniach z Rosją i Prusami nie do
puszczać do zmian ustrojowych w Rzeczypospolitej, przede wszystkim 
do wprowadzenia dziedziczności tronu, oraz udzielała wsparcia ruchom 
opozycyjnym wobec Wettynów. Taki charakter miały próby mediacyjne 
podejmowane przez dyplomację austriacką w dobie wojny północnej, 
z takimi wytycznymi przybył na życzenie konfederatów tarnogrodzkich 
do Warszawy w 1716 r. Hugo D. von Virmondt 7. Pod koniec panowania 
Augusta II opozycja uzyskała u posła austriackiego Henryka W. Wilczka 
obietnicę zbrojnej interwencji w razie przeprowadzenia przez króla za
machu stanu, ograniczającego uprawnienia sejmu i wolną elekcję. Nie 
przeszkodziło to zresztą Austriakom w pogwałceniu wolnej elekcji przez 
udzielenie pomocy przy powołaniu Augusta III na tron polski. Także 
w różnych okresach panowania drugiego Wettyna Wiedeń umiał wyko
rzystywać swe kontakty z opozycją w Polsce do przeciwdziałania jego 
próbom nawiązania bliższej współpracy z Francją. 

Inna rzecz, że swego czasu bardzo wpływowy obóz fi.,loaustriacki 
w Polsce tracił na znaczeniu w ciągu pierwszej połowy XVIII w. na 
rzecz obozu filorosyjskiego, czy nawet filopruskiego. Nie są to jednak 
sprawy dostatecznie zbadane; w katolickim cesarzu szlachta chętniej 
widziała gwaranta swych wolności niż w jakimkolwiek innym sąsiednim 

7 J. A. Gier o w� ki, Wokół mediacji w traktacie warszawskim 1716 (Zeszyty 

Naukowe UJ, Prace Historyczne 27, Kraków 1969). 
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wrnacy. Również w najbliższym otoczeniu obu Wettynów w Saksonii 
istniał silny obóz filoaustriacki, który chwilami zdobywał sobie prze
możny wpływ na króla. Szczególna rola przypadła pod tym względem 
Marii Józefie i jej dworowi 8. Miał więc Wiedeń dość szerokie możli
wości oddziaływania na politykq zewnqtrzną Wettynów. Pozostaje nato
miast dopiero problemem do zbadania, czy Wettynowie zdołali stworzyć 
sobie grupę zwolenników czy oddanych sobie ludzi nie tyle może na 
dworze cesarskim, ile w krajach dziedzicznych habsburskich, szczególnie 
w krajach korony czeskiej. Problem jest otwarty, a wyjazdy Augusta II 
na leczenie do Cieplic czy przejazdy przez Śląsk wskazują na możliwoś
ci, jakie się pod tym względem nasuwały. Pełniejszą odpowiedź na to 
pytanie może dać dopiero dokładne przebadanie korespondencji posłów, 
rezydentów i agentów saskich w· Wiedniu, Pradze i Wrocławiu. 

Byłoby wszakże błędem uważać, że stosunki między dworem polskim 
a cesarskim były stale napięte i że nie istniały okresy współpracy. 
Wynikało to przede wszystkim z sytuacji międzynarodowej. W dalszym 
ciągu utrzymywała się tradycja wspólnej walki z Turkami, obejmująca 
zresztą nie tylko Rzeczpospolitą, ale i Saksonię. Na pierwsze lata pano
wania Augusta II przypadł końcowy etap wojny Świętej Ligi z Portą 
Ottomańską i po zawarciu traktatu karłowickiego dotychczasowi sojusz
nicy byli nadal zobowiązani udzielać sobie pomocy, w razie gdyby Tur
cja próbowała naruszać warunki pokoju. Doszło do tego w latach 
1713-1718, kiedy najpierw Rzeczpospolita była zagrożona najazdem tu
reckim, później zaś najazd taki spadł rzeczywiście na posiadłości we
neckie. Wprawdzie Rzeczpospolita nie brała udziału w tej wojnie, jednak 
szykowano posiłki zarówno dla Wenecji, jak i dla cesarza, pod koniec 
zaś wojny dyplomacja Augusta II usiłowała się włączyć do traktatu 
pokojowego. Otworzyło to drogę do współdziałania z Wiedniem i w in
nych sprawach 9. Po raz ostatni sprawa przyłączenia się Rzeczypospolitej 
do wojny z Turcją stanęła w latach 1737-1738. I tym razem skończyło 
się tylko na tym, że August III wysłał na Węgry posiłki saskie 1�. Właś
nie ta wojna wschodnia obnażyła słabość militarną Austrii i zaważyła 
na późniejszym stosunku Wettyna do Marii Teresy; zarazem zaś ujaw
niło się wewnętrzne rozbicie Polski, które miało tak zaciążyć nad całym 
panowaniem Augusta III i sprowadzić kraj do roli obiektu w polityce 
międzynarodowej. 

W bardziej skomplikowany sposób zaważył na stosunkach polsko
-austriackich szybki wzrost potęgi Rosji. Wiedeń obserwował z nie
pokojem postępy i sukcesy rosyjskie w dobie wojny północnej, szczegół-

s F. Skib i ń ski, Europa i Polska w dobie wojny o sukcesję austriacką 1740-

1745, Kraków 1913. 
� J. A. Gier owski, W cieniu ligi północnej, Wrocław 1971, s. 186-192. 
10 J. Be y r ich, Die Politik Friedrich August III. wahrend der Tiirkenkriege

1735-1739, Leipzig 1902. 
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nie w jej fazie połtawskiej. Początkowo konflikt ten zażegnywał grożące 
cesarzowi niebezpieczeństwa ze wschodu i północy; stąd bowiem mógł 
spaść na państwa habsburskie decydujący cios w ciągu pierwszych lat 
wojny sukcesyjnej hiszpańskiej. Prysły marzenia Augusta II o \vystą
pieniu po stronie Ludwika XIV: zamiast tego chcąc nie chcąc musiał 
zobowiązać się do udzielania pomocy cesarzowi. Takie rozwiązanie było 
wygodne dla Wiednia, nic więc dziwnego, że wszelkie obietnice mediacji 
austriackiej nie przynosiły efektów. Sytuacja uległa jednak zmianie, gdy 
okazało się, że Polska może stać się bazą i punktem wyjściowym do 
dalszej ekspansji najpierw Szwecji, a później Rosji. Po trudnych prze
prawach z Karolem XII w czasie jego pobytu w Saksonii nadeszły chwi
le, gdy na Pomorzu szwedzkim i w Meklemburgii znalazły się wojska 
Piotra I. Wtedy dopiero cesarz, już Karol VI, zaczął nie tylko intensyw
niej zabiegać o pokój na północy, ale i szukać sojuszników, przy pomocy 
których można by skłonić cara do wycofania swych wojsk nie tylko 
z Rzeszy, ale i z Rzeczypospolitej. Taka była geneza i sens podpisanego 
w Wiedniu 5 I 1719 r. przez Jakuba Flemminga, jako reprezentanta 
Augusta II, ks. Eugeniusza Sabaudzkiego w imieniu cesarza i Saint
-Saphorina z ramienia Jerzego I traktatu sojuszniczego. Przewidywał on 
m. in. obronę całości terytorialnej Rzeczypospolitej i utrzymanie na
tronie Augusta II 11• Jak wiadomo, m. in. wskutek zmiany sytuacji mię
dzynarodowej, wycofania wojsk rosyjskich z Rzeszy i Rzeczypospolitej,
wreszcie zerwania sejmu w 1720 r., na którym Rzeczpospolita miała
przyłączyć się do sojuszu wiedeńskiego, traktat ten spełnił, zresztą sku
tecznie, tylko rolę demonstracji politycznej. Niemniej jeśli uwzględni
się rychłe małżeństwo habsburskie królewicza i nadzieje, niezbyt uza
sadnione, że Austria zechce poprzeć starania o jego elekcję vivente rege,
traktat wiedeński stanowił moment maksymalnego zbliżenia w XVIII w.
interesów Polski i Austrii i konsekwentnie realizowany mógł ułatwić
odzyskanie przez Rzeczpospolitą jej dawnego miejsca na mapie politycz
nej Europy.

Skoro się tak z winy w niemałym stopniu samych Polaków nie stało, 
nastąpiło nie tylko ochłodzenie stosunków między Warszawą a Wied
niem, ale i rychłe zbliżenie między Austrią a Rosją, do którego doszło 
wkrótce po śmierci Piotra I w 1726 r. Zawarty wtedy sojusz związał 
wyjątkowo trwale oba rywalizujące dotychczas ze sobą państwa. Ov,;o
cował on zarówno w dobie wojny o tron polski, jak i wojny wschodniej, 
czy zwłaszcza pod koniec wojny sukcesyjnej austriackiej i podczas woj

ny siedmioletniej. Już samo to zestawienie wymownie świadczy, że pol
ska polityka Wiednia stała się swego rodzaju wypadkową założeń sojusz
niczych. Jeżeli Polska nie mogła udzielać efektywnej pomocy militarnej, 
było wygodne, że przez jej terytorium mogły bez większych przeszkód 

11 L. R. Le w i t ter, Russia and the Treaty of Vienna of 5 January 1719

(The Historical Journal, t. XIII, New York 1970). 
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przechodzić wojska rosyjskie spieszące z pomocą na zachód. Było to 
całkowite odejście od traktatu wiedeńskiego z 1719 r. 

Istotny wpływ na takie właśnie postępowanie Wiednia miały przy 
tym nie tyle ambicje Wettynów, ile polityka pruska. Wiedeń czuł się 
zagrożony wzrostem militaryzmu pruskiego, podobnie zresztą jak Drez
no, a po sukcesach Fryderyka II, gdy polityczny dualizm w Rzeszy stał 
się faktem, Austria musiała szukać oparcia u silnego sojusznika. Rzecz
pospolita i Saksonia grały przy tym rolę drugorzędną. Jeżeli więc 8 I 
1745 r. podpisany został w Warszawie traktat sojuszniczy Anglii, Ho
landii, Austrii i Saksonii przeciwko Prusom, otwierający przed Augus
tem III możliwość wzmocnienia swej pozycji, to nastąpiło to po wcześ
niejszym układzie sojuszniczym Saksonii z Rosją 12• Przewidywano też.
przyłączenie się Rosji i Polski do tego sojuszu. I ten antypruski traktat. 
pozostał traktatem nie&pełnionych nadziei, tym razem z winy Augus
ta III i Brilhla, uwiedzionych, jak wspomniano, mirażem korony cesar
skiej. 

Kapitulacja wojska saskiego w Firnie, okupacja pruska w Saksonii 
i pokój w Hubertsburgu, który kończył wojnę siedmioletnią bez jakiego
kolwiek odszkodowania dla Saksonii, raz jeszcze ujawniły, jak proble-. 
matyczne było szukanie oparcia w ówczesnej Austrii. Saksonia i unia. 
personalna polsko-saska stały się właściwie pierwszą ofiarą rywalizacji 
austriacko-pruskiej. Następną ofiarą została Rzeczpospolita, któreJ 
pierwszy rozbiór miał restaurować zagrożoną równowagę europejską. 
Tak wyglądałby ostateczny bilans stosunków polsko-austriackich w cza
sach saskich. Staraliśmy się wytłumaczyć, jakie były źródła napięć 
i niesnasek w tej dobie. Nie znaczy to wszakże, by stąd wypływał udział 
Austrii w pierwszym rozbiorze. Był to bowiem akt, który nie znajduje 
uzasadnienia w poprzednim rozwoju stosunków polsko-austriackich. 

Powyższe rozważania dotyczyły głównie stosunków politycznych 
między obu państwami. A przecież utrzymywały się bardzo bliskie kon
takty gospodarcze, które znalazły odbicie choćby w traktacie Przeben
.dowskiego. Są one stosunkowo dobrze znane w odniesieniu do Śląska, 
gorzej, jeżeli chodzi o Czechy czy Węgry, nie mówiąc o samej Austrii. 
Bardzo fragmentaryczna jest wiedza o kontaktach kulturalnych polsko
-austriackich w tym okresie. N a te zagadnienia należy też położyć spe
cjalny nacisk w najbliższych badaniach nad wzajemnym· oddziaływa
niem na siebie Polski i Austrii. 

D!E USTERREICIUSCH-POLNISCHEN BEZJEI!UNGEN 

IN DER SACHSISCHEN Z�łT 

In der Wende vom 17. zum 18. Jh. kam es zu cincr grundlegenden Verandcrung 

de, Kraftcverhaltni$ses zwischcn Ćlstcrreich und Połci,. Wahrc::1d erstere� zu ciner 

wirklichcn !\·Tacht curopaischcn Massstabs v,;urde, ficl die polnisch-lithauische· 

n S k i b i ń s k i, op. cit.
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Adelsrcpublik trotz der Personalunion mit Sachsen auf die Rolle eines Objekts 
in der internationakn Politik herab. Dieser Niedergang geschah aber nicht plotz
lich und die Wettiner versuchten sogar, die Erbschaft der Habsburger anzutreten. 
Gerade dieser Ehrgeiz Augusts II. und Augusts III., die cntscheidende Rolle im 
Reich zu spielen, bzw. ihr Streben selbst nach der Kaiserkrone, wurde das die 
Verhaltnisse zwischen ósterreich sowie Polen und Sachsen gesta1tende Element. 
Neben den dynastischen Ambitionen der Wettiner hatte auch das Problem der 
Zugehorigkeit Schlesiens eine wesentliche Bedeutung. Das rief, zumindest bis 
1742, bei allen Versuchen um eine Annii.herung zwischen Dresden und Wien grosse 
Schwierigkeiten hervor. Es bildeten sich auch die traditionellen Konfliktquellen 
heraus: die durch den Rakocsy-Aufstand wiederbelebte ungarische Frage, das 
Problem der Zugehorigkeit von Spisz, schliesslich die Unterstil tzung der antiwet
tinischen Oposition in Polen, urn es nicht zu einer Stii.rkung der Position des 
Monarchen kommen zu lassen. 

Trotz anem kam es auch zur Zusammenarbeit zwischen beiden Hofen. So 
z. B. im Zusammenhang mit den Tilrkenkriegen, und das nicht nur im Endabschnitt
des Kriegs der HI. Liga mit der Pforte, sondern auch in den Jahren 1715-1718
oder 1737-1738. Anfii.nglich versuchte Osterreieh auch in Zusammenarbeit mit
dem Wettiner Hof die russischen Einfli.isse in der Adelsrepublik einzuschranken.
Das Wiener Abkommen von 1719 brachte aber nur kurzzeitige Ergebnisse und
nach der osterreichisch-russischen Annaherung im Jahre 1726, war von einer
solchen Politik schon keine Rede mehr. Von diesem Zeitpunkt an wurde Russland
die grund.Iegende Stiitze fur Osterreich in Osteuropa. Bis zum Hubertusburger
Frieden jedoch war das Anwachsen des preussischen Expansionismus ein die
wettinisch-habsburger Annaherung erleichterndes Element. Diese Zusammenarbeit,
die besonders wahrend des 7-jahrigen Kriegs deutlich wird, rettete jedoch weder
Sachsen vor der preussischen Besetzung, noc::h die Dauer der polnisch-sachsischen
Personalunion.




