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Jan II. Kazimír (1606 – 1672) a doba jeho vlády

Syn Zikmunda III. Jan II. Kazimír nastoupil na polský trůn po smrti svého bratra Vladislava II roku 1648. Na svou funkci abdikoval r. 1668. K vládnutí se příliš nehodil, neboť byl předurčen pro duchovní dráhu. Vstoupil do jezuitského řádu a v době smrti svého bratra byl již kardinálem. Aby nedošlo ke střetu zájmů, musel jej papež uvolnit. Ihned si vzal za manželku vdovu po svém bratrovi Marií Ludvikovnou, ambiciózní Francouzku. Kronikáři jej popisují jako statečného a energického, ale i popudlivého, nestálého a manipulovatelného. Těchto jeho vlastností zneužívala i jeho manželka, když ho získala pro myšlenku vivente rege, kdy se polským králem měl ještě za života stávajícího panovníka stát v tomto případě francouzský kandidát. S jejím působením na královském dvoře je spojeno zesílení vlivu francouzské politiky a kultury. Dokázala se obklopit tzv. dvorskými zeti, což byli magnáti, kteří se oženili s Francouzkami z jejího fraucimoru (např. Krzysztof Pac, Jan Sobieski aj.). 
	Jeho vláda znamenala hluboký úpadek Polska, které bylo napadeno hned z několika stran. Polský stát, jehož vnitřní poměry nebyly ani zdaleka nějak stabilizovány Kazimírovými předchůdci, si jen s těží uchránil svou samostatnost. 
	Prvním palčivým problémem jeho vlády se stali kozáci, kde krátkozraká egoistická a licoměrná politika šlechtického Polska přinesla své ovoce v podobě nového protivníka, schopného vůdce kozáků Bohdana Chmelnyckého. K jeho povstání r. 1648 se připojilo i ukrajinské měšťanstvo a šlechta. Důvody byly zřejmé: mnohaletá nenávist utlačovaných rolníků k polské vrchnosti, polonizace ukrajinského lidu a pronásledování pravoslaví. Polská armáda utrpěla v květnu téhož roku hned dvě zdrcující porážky u Žlutých vod a u Korsuně, kde sílu kozáckých vojsk umocňovaly tatarské oddíly, jež u polských vojsk vyvolávaly psychózu strachu, takže se Chmelnyckij dostal až ke Lvovu a Zamošči. Přesto, že nelze Janu Kazimírovi nepřiznat jistou dávku statečnosti a válečnického umění, i když se o zvrat partie s kozáky zasloužili daleko schopnější vojevůdci. Jerzymu Ossolińskému se podařilo získat na  stranu Koruny tatarského chána a Jeremiáš Wiśniowiecki s úspěchem před kozáckou přesilou uhájil Zbaraž. R. 1649 došlo k dohodě s Chmelnyckým (ugoda zborowska), že území Ukrajiny tvořené vojvodstvím kyjevským, černigovským a braclavským bude pod jeho vládou (hejtman). Zároveň byl počet v kozáckém registru zvýšen na 40 tisíc osob a záporožské vojsko mělo získat jisté výhody a privilegia. Z pochopitelných důvodů nedošlo k naplnění mnoha slibů, a tak se obě strany začaly připravovat na další střetnutí. Chmelnyckij vysílal své emisary téměř do celého Polska ve snaze paralyzovat síly nepřátelsky vystupující vůči povstalcům. Tak vypuklo proti polské šlechtě další povstání v Podhalí r. 1651. Vůdce vzbouřenců, důstojník korunních vojsk Stanislav Kostka Napieski, byl po jeho potlačení krutě umučen. K rozhodujícímu střetnutí mezi vojsky koruny polské a opět spojenými kozácko-tatarskými oddíly došlo u Beresteczka na konci června r. 1651. Přes početní převahu nepřítele dokázal Jan Kazimír kozácko-tatarská vojska rozprášit, avšak díky nedisciplinovanosti vlastní armády nedovedl boj do vítězného konce. Ani další střetnutí a následné dohody spor neřešily. Došlo jen ke snížení kozáckého registru na 20 tisíc osob a omezení jejich území na vojvodství kyjevské. V téže době dozrálo v kozácké radě rozhodnutí, že jedinou zárukou svobody je spojení s Ruskem, s nímž měla Ukrajina společné kulturní a náboženské tradice. Navíc si kozácké vedení dělalo iluze, že Rusko zlikviduje šlechticko-magnátské vlivy na Ukrajině a zajistí kozákům širokou autonomii. Tyto naděje, jak se záhy ukázalo, byly přinejmenším liché. V lednu r. 1654 byla Ukrajina vyhlášením v Perejaslavi oficiálně připojena k Rusi a okamžitě na to vstoupila ruská vojska na ukrajinské a litevské území. Ukrajinsko-polský konflikt tak nabyl podoby války mezi Polskem a Rusí. Polská vojska se staronovým spojencem, příp. nepřítelem Turky a Tatary dosahovala střídavých úspěchů, jichž se však vzhledem k hrozícímu nebezpečí ze švédské strany nemohla nikterak využít. Daleko tragičtější následky přinesla invaze ruských vojsk na území Velkoknížectví litevského. Po porážce nepočetného vojska litevského hejtmana Janusze Radzwilla dosáhla ruská vojska postupně Smolenska (1654) a o rok později Vilniusu. Vzhledem k švédské „potopě“ nebylo síly, která by se pokusila získat dobytá území zpět. První fáze střetů skončila pro Polsko neúspěchem, jehož výsledkem bylo r. 1656 uzavření příměří v Niemieži.
	Už o rok později však nastala kritická situace v dějinách polské státnosti. Byla ohrožena sama existence Polského státu. Od severních hranic se totiž valilo nebezpečí ztělesněné švédskými feudály nabyvšími sebevědomí v třicetileté válce, kteří chtěli využít slabosti Polska a zmocnit se hlavně Kuroňska a Prus. Názory historiků na motivaci Švédska ke vpádu do Polska se různí. Uváděny jsou vnitřní poměry Švédska, ruské úspěchy na Litvě, problémy s udržováním rozsáhlé armády apod. V neposlední řadě směrovala Gustava X. Adolfa do Polska i magnátská opozice, nespokojená s vládou Jana Kazimíra. Švédská vojska vnikla zároveň do Velkopolska a na Litvu, kde hejtman Janusz Radzwill podepsal 20. října v Kiejdanech smlouvu, podle níž měla být Litva spojena s Śvédskem. Švédové brzy zaplavili celé Polsko a král se ukryl v Glógowku ve Slezsku. V prosinci téhož roku však vydal manifest vyzívající k totální válce s kořistnickým nepřítelem. Posilou byl dílčí neúspěch švédských žoldnéřů při obléhání kláštera na Jasné hoře v Čenstochové. Statečná a úspěšná obrana kláštera také posílila náboženskému nesnášenlivost a boj s luteránskými odpadlíky. Nešlo jen o švédské protestanty, ale i o domácí jinověrce, kteří byli obviňováni ze sympatií k nepříteli. Šlechta, která si zpočátku myslela, že by se švédský král mohl stát kandidátem na polský trůn, že případně napadne Moskvu a navrátí Polsku litevské území, a vycházela mu v ústrety, rychle ztratila své iluze, když se na vlastní kůži přesvědčila, jaké jsou osvědčené metody švédských veteránů třicetileté války. Svým bezohledným rabováním a vražděním vyvolávala švédská vojska živelné povstání všech vrstev obyvatelstva, k nimž se přidávala šlechta i magnáti. Do čela odporu proti okupantům se postavil Stefan Czarniecki, jenž dovedl obratně využívat specifik polské šlechtické hotovosti k dílčím výpadům, jež měly daleko větší naději na úspěch než velké přímé střetnutí. Jan Kazimír, vědom si významu svého odporu, ve Lvově slíbil, že se postará, „aby lid v mém království byl osvobozen od veškerých zatížení a nespravedlností“. Podařilo se mu tak získat další obyvatelstvo pro boj, své sliby však nedodržel. I když na jaře roku 1656 získal Czarniecki vojenskou převahu nad Švédy, válka byla nadále vyčerpávající. Po třídenním boji v červenci téhož roku padla osvobozená Varšava opět do švédských rukou. Na straně nájezdníka bojovalo i osmitisícové vojsko rádného pruského knížete, jenž si za pomoc vymínil připojení Velkopolska, Lecyzcka a Sieradska k Braniborsku.
	Karel X. se postupně vzdával svého původního záměru podmanit si celé Polsko a začal upevňovat svá spojenectví rozdělováním polského území. V prosinci 1656 došlo z jeho iniciativy v Sedmihradsku k dohodě o rozdělení Polska. Sám předpokládal, že si ponechá královské Prusy, sever Mazovska, Žmuď a Livonsko s Kuroňskem, potvrdil připojení Velkopolska k Braniborsku, vojvodství nowogrodské slíbil Radziwillovi, Ukrajinu Chmelnyckému a zbytek Polska Rákoczymu. I když k realizaci tohoto barbarského plánu ze známých důvodů nedošlo, získal švédský král Karel X. svou iniciativou nechvalné prvenství. Do bojů se zapojilo Rakousko, obávající se Rákoczyho, Rusko po uzavření příměří v Niemieži vystoupilo proti Švédům v Livonsku a na Litvě, kde si upevnilo postavení. Do války proti Švédsku se připojilo Dánsko a ze svého postavení neustále těžil braniborský kurfiřt Fridrich Vilém, který získal naprostou suverenitu v knížecích Prusích, jejichž spojení s Polskem bylo stále volnější (hold nového panovníka polskému králi v případě vymření Hohenzollernů návrat pod polskou svrchovanost). Dohoda byla podepsána ve Welawie a ratifikována sněmem v Bydhošti r. 1657. Postupně pokračovalo osvobozování polského území s výrazným podílem Francie, která počítala se svým kandidátem na polský trůn. Mír uzavřený v Olowě r. 1660 navrátil Polsku všechna území, jež mělo před vypuknutím války,  s vyjimkou větší části Livonska (Polsko si podrželo Kuroňsko). Součástí dohody byl také článek zabezpečující protestantská vyznání v královských Prusích, jenž se později stal záminkou pro Braniborsko k vměšování se do polských záležitostí.
	Švédský vpád měl pro Polsko podobně katastrofální následky jako pro české země třicetiletá válka. Ke zničeným materiálním a kulturním hodnotám a ztrátám na životech (1/3 obyvatelstva) se přidružila xenofobie a náboženská nesnášenlivost. Jinověrci, kteří z obav z protireformace přáli Švédům a Rákoczymu, byli pronásledováni a dobrovolně či z přinucení opouštěli Polsko. Mezinárodní postavení Polska se opět otřáslo v základech.
	Po smrti Bohdana Chmelnyckého v r. 1657 uzavřel v Hadači jeho nástupce Ivan Vyhovskyj o rok později s Polskem dohodu o utvoření trojčlenné unie: Polska, Litvy a ruského knížectví. K její realizaci však nedošlo, naopak vznikl spor o území Ukrajiny , o něž Jan Kazimír v letech 1663-4 bojoval. Kompromisním mírem uzavřeným r. 1667 Anrušově získalo Rusko „dočasně“ (jak bylo zdůrazněno) Smolensko, Seversko, Černigovsko a Levobřežní Ukrajinu s Kyjevem na pravém břehu Dněpru. Záporoží a Divoká pole na pravém břehu měla být pod společnou vládou Ruska a Polska. Kategorie dočasnosti a společná vláda byly chápány jako nezávazné. Tím se uzavřelo období polské expanze do ruských zemí. 
	Dvacetileté období vlády Jana Kazimíra patří k tragickým obdobím polských dějin. Došlo k ekonomickému, politickému i kulturnímu úpadku. O nepořádku ve vnitřních poměrech svědčí např. incident z roku 1652, kdy jediný poslanec svým veto zamezil dalšímu rokování sejmu. Což se později často opakovalo. Díky působení jezuitů, kteří důsledně potírali jakýkoli nekatolický projev došlo k nejhlubšímu úpadku polské literatury. Náboženská intolerance tak dosáhla svého vrcholu.  
	Hrůzné poměry přiměly Jana Kazimíra i část šlechty přemýšlet o nápravě. Byly projektovány reformy vnitřního zřízení, např. aby sejm byl zbaven přílišné moci poslanců, aby byla posílena výkonná moc krále a konečně také, aby volba nového krále proběhla ještě za života toho současného. 
Na sklonku jeho vlády se však proti němu vzbouřili magnáti v čele s Jerzym Lubomirským a k realizaci těchto návrhů nedošlo. Po krvavé bitvě u Matew (1666), v níž padlo na 4 tisíce hlavně králových stoupenců, musel Jan Kazimír v r. 1668 abdikovat. Prorokujíc Polsku zkázu, odebral se do Francie, kde v Paříži v opatství St. Germain zemřel r. 1672.
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