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Jindřich Kačer
Polské sněmy v 16. století
Fenomén šlechtických sněmů s tak obrovským rozsahem pravomocí, jako vznikl během 16. století  v Polsku, je do značné míry ojedinělým evropským jevem ve své době. Jeho předpoklady vznikaly samozřejmě už během století patnáctého a následně tvz. zlatá šlechtická svoboda ovlivňovala polské dějiny až do rozdělení Polska koncem 18. století a do značné míry byla také příčinou jeho zániku. Pro vznik tohoto jevu byly nutné specifické geograficko-politické podmínky, které se objevily v Polsko-litevské oblasti koncem středověku. Tato oblast sloužila totiž jako nárazníkový stát mezi západním světem a vzmáhajícím se ruským velkoknížectvím (později carstvím). Do těchto podmínek, které byly už samy o sobě příčinou mnoha problémů, promlouvaly navíc ze severu ambice sílícího Švédska, z jihu pronikající turecká expanze a nevyřešené problémy s rytířskými řády německých rytířů v Prusku a mečových rytířů v Livonsku.
Proto považuji za nutné začít popisem politického pozadí, na němž se šlechtické polské sněmy v 15. – 16. století vyvíjely a staly se jeho neoddělitelnou součástí.

1. Politické boje v Polsku na prahu raného novověku
Na konci středověku existovalo několik důležitých skupin, které se mezi sebou přetahovaly o politickou moc a privilegia:

1.	Král (a jeho rodina) – v 15. století stále ještě nejdůležitější faktor v mocenském zápase
2.	Magnáti (panstvo, vyšší šlechta) – nepočetná skupina vlivných šlechticů, kteří byli hlavním soupeřem panovníka a snažili se vytvořit vládní systém oligarchie (vláda skupiny privilegovaných)
3.	(Nižší) šlechta – zbylí šlechtici, jejichž majetek byl neveliký, ale o to větší byl jejich počet. Právě o tuto skupinu se snažili zpočátku opírat panovníci ve snaze omezit moc magnátů. Díky tomu získávala šlechta stále větší privilegia a vytvořila si předpoklady pro svůj další vzestup.
4.	Duchovenstvo – zejména biskupové a arcibiskup hnězdenský, kteří vlastnili rozsáhlé církevní majetky. Sledovali své vlastní cíle, ale často se snažili klást sami sebe na úroveň magnátů (účast v senátu). Později se situace zkomplikovala díky sílícímu vlivu reformace.
Postavení měst bylo v Polsku ještě velmi slabé (v porovnání např. s českými zeměmi) a města nijak výrazně nemohla zasahovat do politických rozhodnutí.

Polská politika ve sledovaném období se dá zhruba rozdělit do dvou menších časových celků rozdělených rokem 1572, kdy zemřel poslední Jagellonec Zikmund II. August. Do této doby probíhal sice již zmíněný spor o různá privilegia, svobody a výhody, ale de facto všichni stále uznávali nadřazenost panovníka, který působil jako jistý koordinující prvek ve změti politických ambicí. Od roku 1572 se ale situace podstatně změnila, když šlechta v praxi poznala, že může dobře rozhodovat o obsazení polského trůnu, o nějž byl veliký zájem. Místo požadavků si začala klást podmínky (Artykuly Henrykowskie) a post polského krále se stal pro dotyčného spíše přítěží, než výhodou. Však se také králové z cizích zemí poté, co poznali polské poměry, snažili často utéci zpět do své vlasti. Příkladem budiž Jindřich z Valois (1573-1574) či Zikmund III. Vasa (1587-1632).
A) Vláda posledních Jagellonců (do roku 1572)
Základy „šlechtických svobod“ položil velmi výrazně už Kazimír IV. Jagellonský (1447-1492). Jeho prvořadým cílem v domácí politice bylo upevnit centrální panovnickou moc, přičemž narážel pochopitelně na odpor magnátů a rovněž ho provázely konflikty s krakowským biskupem Zbigniewem Olešnickým. Proto se snažil opřít o šlechtu. V roce 1447 bylo vydáno tzv. vilenské privilegium, které zrovnoprávňovalo šlechtu polskou a litevskou, čímž ovšem Poláky příliš nepotěšil. Důležitějším činem bylo vydání statut nieszawských, které svým způsobem zaručovaly šlechtě privilegované postavení. Byl jim povolen aktivní podíl na politice prostřednictvím zemských sněmíků (tj. sněmy šlechticů z určitých oblastí), na nichž se volili zástupci pro valné sněmy.
Tímto krokem se Kazimírovi podařilo oslabit magnáty, ale hlavního cíle nedosáhl – centrální moc posílena nebyla. V zahraniční polsko-litevské politice 2. poloviny 15. století se objevily dva hlavní problémy.
Tím prvním byl boj o Prusko s řádem německých rytířů, který vypukl roku 1454, když představitelé pruského svazku požádali Kazimíra o pomoc proti křižákům. Ten formálně připojil Prusko ke království, ale nemohl tento krok podpořit energickým vojenským zásahem. Narazil totiž na různé požadavky šlechticů, jimž bylo třeba nejprve vyhovět. Pak teprve vytáhla šlechtická hotovost a utrpěla porážku. Začala tzv. třináctiletá válka, která skončila až toruňským mírem v roce 1466, podle něhož bylo Prusko rozděleno na část královskou a část řádovou, která zůstala v držení velmistra řádu, jež ovšem musel polskému králi složit lenní hold.
Druhým zahraničním zájmem Jagellonců byl zisk české a uherské koruny po smrti Ladislava Pohrobka. Kazimír IV. byl totiž ženatý s Ladislavovou sestrou Alžbětou. Pokus ovšem skončil zpočátku neúspěšně a teprve po smrti místních králů Jiřího z Poděbrad a Matyáše Korvína v roce 1490 se mohl nejstarší Kazimírův syn Vladislav plně ujmout vlády v obou zemích. Jagellonská dynastie ovšem tohoto úspěchu nijak nevyužila v polský prospěch.
V politice svého otce pokračoval i jeho nástupce Jan Albrecht (1492-1501). Jeho domácí situace se poněkud komplikovala ve vztahu s Litvou, kde se velkoknížetem stal jeho bratr Alexandr. Litva začala mít separatistické tendence. Ty se ale naštěstí vyřešily díky vzrůstající moci Ruska. Litva byla nucena bránit se výbojům Ivana III. novým těsnějším připojením k Polsku. Výsledkem byla roku 1501 nová smlouvu o unii v Mielniku. To však už však nemohlo zabránit dřívějším ztrátám Kilie a Bialogradu.
I Jan Albrecht se nadále opíral o široké šlechtické vrstvy, protože města byla v té době ještě příliš slabá (s výjimkou Pomořan, kde například silný Gdaňsk prováděl už dlouho svou vlastní politiku). V roce 1496 na piotrkowském sněmu vydal další šlechtická privilegia, která zaručovala nadřazenost šlechty tentokrát v hospodářské oblasti.
Po králově smrti nastoupil na trůn již zmíněný další Kazimírův syn Alexandr (1501-1506), velkokníže litevský. Ten si zřejmě poprvé uvědomil možné negativní důsledky vzrůstajícího šlechtického vlivu a zpočátku podlehl vlivu magnátů. Tak v Mielniku ještě v roce 1501 vydal privilegium, podle nějž měla vládu v zemi vykonávat královská rada (složená samozřejmě z magnátů), jejímž byl panovník pouhým „předsedajícím“. S tímto nařízením se ztrácel význam sněmů i sněmíků a začala reálně hrozit vláda magnátské oligarchie.
Proti tomuto směru událostí začala šlechta podnikat rozhodné kroky. Do jejího čela se postavil Jan Laski, který se roku 1503 stal kancléřem a později arcibiskupem hnězdenským (1510-1531). V roce 1506 dokonce vypracoval a zveřejnil sbírku polského práva (tzv. Laského statuta), která se měla stát ideovým základem hnutí střední šlechty. Už v roce 1504 se v Piotrkowě podařilo prosadit zákon incompatibilitas, který zakazoval spojování významných hodností v jedněch rukou. To bylo zcela zřejmě namířeno proti magnátskému vlivu v královské radě. V roce 1505 byl pak v Radomi přijat zákon nihil novi, kde se král zavázal neučinit žádné vážné rozhodnutí bez předchozího souhlasu senátu (složeného z magnátů a duchovenstva) a sněmovny poslanců (složené ze šlechty). Tím byl osten magnátských ambicí zcela otupen.
V roce 1506 po Alexandrově smrti nastoupil na trůn jeho bratr Zikmund I. Starý (1506-1548). Jeho vláda bývá charakterizována zejména častými boji s Ruskem (tři války v letech 1507-8, 1512-22, 1534-37) a mnohými boji s Tatary. Aby se mohl soustředit na tyto východní otázky, musel uklidnit západní a jižní hranici své země. To se mu podařilo díky sňatku Ferdinanda Habsburského a Anny Jagellonské. Bylo tak zažehnáno možné nebezpečí spojení císaře, křižáků a Moskvy.
V roce 1525 došlo k další důležité události, když velmistr řádu německých rytířů Albrecht Hohenzollernský přijal protestanství a stal se světským knížetem. Složil hold polskému králi a jako mocný šlechtic se stal předním členem senátu. Neustálými válkami se Polsko vyčerpávalo a po vymření česko-uherské větve Jagellonců nemělo sílu výrazněji zasáhnout do bojů o oba trůny.
Sám Zikmund I. se snažil prosadit některé reformy nutné pro další udržení vojska, ale neustále narážel na odpor šlechtického sněmu. Jednalo se reformy berní a snahu o kodifikaci práva. Ta nakonec byla přijata jen na Litvě, kde Zikmund vládl z titulu dědičného panovníka. O posílení panovnické moci se rovněž snažila jeho italská manželka Bona Sforza, která za své peníze přivezené z Itálie vykupovala zastavené korunní statky a hromadila tak královský majetek. Rovněž se jí podařilo prosadit prohlášení svého syna Zikmunda (II.) králem ještě za otcova života. To už ovšem polská šlechta nestrávila a na výpravě do Valašska se postavila na odpor – tzv. Kohoutí válka. Korunovace byla zrušena a šlechta si vynutila nové záruky volitelnosti trůnu – zákon non vivente rege, což znamenalo, že nikdy nesmí být korunován nový král za života toho starého.
Za tohoto stavu tedy nastoupil v roce 1548 po otcově smrti konečně na trůn Zikmund II. August (1548-1572), poslední z Jagellonců. Zvůle šlechty a její hlad po moci bez ohledu na prospěch státu začínaly být nesnesitelné. Zikmund II. se také zpočátku snažil opírat spíše o senát a ve vnitřních sporech se snažil o neutrální postoj. V roce 1550 prosadil proti vůli šlechty korunovaci své manželky Barbary z rodu litevských Radziwillů.
Nový král byl ubíjejícími vnitřními natolik znechucen, že několik let dokonce odmítal svolat sněmy. Nakonec byl k tomu donucen naléhavou potřebou peněz na nový konflikt s Moskvou, která se domáhala přístupu k Baltskému moři a snažila se dobýt Livonsko patřící řádu mečových rytířů. Jejich velmistr Gothard Kettler nakonec po vzoru Albrechta Hohenzollernského zvolil sekularizaci a přijal svrchovanost polské koruny (na ochranu před Ivanem IV.). Větší část Livonska se nakonec podařilo uhájit, čímž se posílila pozice Litvy, ale byl položen základ novým sporům s Ruskem i Švédskem. Aby se zažehnalo toto nebezpečí, bylo nakonec nutné provdat královu sestru Kateřinu za švédského kralevice Jana Vasu.
Cena za toto vítězství byla však pro Zikmunda II. veliká. Šlechta už dlouho žádala tzv. sejm sprawiedliwosci, kde dojde ke kodifikaci jejích práv. Navíc operovala poměrně populárním programem exekuce, v němž žádala vyvlastnění zastavených královských statků v rukou magnátů. To bylo nakonec schváleno v roce 1563 a král spoléhal na to, že z výnosu této akce bude možno platit náklady na válku o Livonsko. Jenže exekuce proběhla nakonec jen částečně a většina statků byla vlastně jen za malý peníz přerozdělena úředníkům a hodnostářům. Navíc sněm schválil použití pouze ¼ tohoto výnosu na válku, což stačilo sotva na vydržování 4000 vojáků, kteří byli tak akorát schopni zajistit hranici proti Tatarům. Další mimořádné daně šlechta nechtěla schválit.
V roce 1563 byl učiněn další chybný krok, když po vymření pruských Hohenzollernů přešlo Prusko do rukou jejich braniborské větve. Aby se vyhnul problémům na jižní hranici, vzal si Zikmund II. za manželky postupně dvě dcery Ferdinanda I. Habsburského Kateřinu a Alžbětu.
V roce 1569 bylo opět pod moskevským tlakem provedeno těsnější spojení s Litvou. V Lublině tak byla konečně ustanovena Polsko-Litevská unie stojící na reálných základech (nikoliv jen personálních), jejímž nejvyšší orgánem se měl stát společný sněm ve Varšavě. K tomuto spojení přistoupila i Ukrajina. Šlechta navíc požadovala od roku 1569 reformy soudnictví a přesné určení formy nového panovníka, protože bylo zřejmé, že Zikmund bude bez přímého nástupce. K tomuto kroku však král nepřistoupil, a tak bylo zřejmé, že po jeho smrti nastanou boje o trůn. Smrt přišla roku 1572.

B) Nadvláda „šlechtické demokracie“
A boje přišly přesně podle očekávání. Bylo to horší a složitější, než se dalo očekávat. Šlechta sice vždy bojovala o své právo volby panovníka, ale de facto vždy uznávala právo domácí dynastie. Na novou situaci nebyla příliš připravena. Nemá smysl zde zdlouhavě popisovat náročné diplomatické tahanice. Snad postačí jen stručný výčet kandidátů:
• Jindřich z Valois – Francie
• Ivan IV. Hrozný – Rusko
• Jan III. Vasa – Švédsko (manžel Kateřiny Jagellonské)
• Arnošt Habsburský (jednání vedli Vilém z Rožmberka a Vratislav z Pernštejna)
• Štěpán Báthory – Sedmihradsko
Habsburkové nebyli v Polsku příliš populární, takže dokonce část šlechty uvažovala o kandidatuře samotného Viléma z Rožmberka, který by si mohl vzít Annu Jagellonskou. Důležitou změnou ve struktuře hlasování bylo, že každý šlechtic, který se osobně dostavil, dostal právo hlasu (electio viritim). Vzhledem k tomu, že šlechta tvořila v Polsku neobvykle početnou část obyvatel (asi 10 %), sešlo se ve Varšavě obrovské množství lidu. Nakonec byl asi 50 000 hlasy zvolen Jindřich z Valois (1573-74), který byl ovšem nucen podepsat „volební kapitulaci“ – tzv. Artykuly Henrykowskie, jimiž se zavazoval uznat svobodnou volbu krále, nikdy se nesnažit prosadit dědičný princip, uznat svobodu vyznání, práva sněmu, zahraniční politiku řídit podle senátu, platit vojsko a bez souhlasu sněmu nikdy nevypisovat zvláštní daně. Je zřejmé, že být polským králem znamenalo v té době mnoho potíží a výdajů za velmi málo výhod – vlastně jen formálních. Při nedodržení podmínek měla šlechta právo vypovědět poslušnost. A k tomu byly na Jindřicha kladeny další speciální požadavky jako zaplatit Zikmundovy dluhy či hradit náklady na pomocné francouzské vojsko. Není divu, že se mu nechtělo tyto požadavky příliš dodržovat a snažil se posílit vlastní moc. Přes vůli zpychlé šlechty to ovšem šlo jen těžko, a tak nakonec ještě rád utekl po smrti svého bratra zpět do Francie, kde se stal králem Jindřichem III.
To znamenalo nutnost nové volby, nových zápasů, nových slibů a nových intrik. Sněm chtěl prosadit volbu domácího kandidáta, ale nenašel se nikdo vhodný. Tak nakonec získala hlas sestra zemřelého Zikmunda II. Anna, které byl vybrán za manžela sedmihradský vévoda Štěpán Báthory (1575-86). Volba nebyla bez problémů – magnáti si přáli na trůn Maxmiliána Habsburského, a tak si musel Štěpán svůj post těžce vybojovat. Napomohla k tomu i brzká smrt Maxmiliánova v roce 1576. Rovněž mocný Gdaňsk se postavil na odpor a bylo nutné volit kompromisy – uznat jeho obilní monopol.
V roce 1578 rezignoval král na řadu svých práv a přistoupil na vytvoření vrchního šlechtického soudu, tzv. korunního tribunálu, do jehož kompetence spadaly apelace šlechtických soudů kromě zrady státu.
Vyvstala celá řada nových problémů, např. válka s Ruskem, které roku 1579 obsadilo Livonsko (dobyto zpět roku 1582). Navíc byl Štěpán jako sedmihradský vévoda vlastně leníkem tureckého sultána, což do jisté míry znamenalo konflikt zájmů a sultánovu nevoli. Král zorganizoval nový druh pěchoty, v němž využil selský lid z královských statků. To se ukázalo jako dobré řešení (viz vítězná válka s Ivanem IV.). Celou dobu byl Štěpán Báthory podporován mocným hetmanem Janem Zamoyskim, který se stal roku 1576 podkancléřem a roku 1580 kancléřem.
Po smrti Ivana IV. v roce 1584 se otevírala možnost expanzivních výbojů do oslabeného Ruska. Ty však přerušila Báthoryho smrt v roce 1586.
Ani teď se Habsburkům nepodařilo získat polský trůn. Stále vlivnější Jan Zamoyski prosadil kandidaturu švédského kralevice Zikmunda (III.) Vasy (1587-1632). Ten byl také zvolen většinou hlasů, ale menšinové opozice proti Zamoyskému (např. Zborowští) prohlásili za krále Maxmiliána. Ten vytáhl s 6000 muži na Krakow, ale byl odražen a pronásledován až do Slezska. Tam upadl po bitvě u Byčiny do zajetí Zamoyskeho a byl propuštěn až po dvou letech, když delegace Rudolfa II. pod vedením Viléma z Rožmberka dosáhla smírného urovnání uzavřením bezdinsko-bytomské mírové smlouvy.
Zikmund III. se však snažil získat pro sebe hlavně švédský trůn a začal vyjednávat s Habsburky o přenechání toho polského, aby měl ve Švédsku volné ruce. To se ale pochopitelně nelíbilo Polákům a kancléř Zamoyski se stal vůdcem opozice proti králi. Roku 1592 došlo k ponižujícímu pokoření krále, který se musel před sněmem omlouvat a ospravedlňovat svoji spolupráci s Habsburky. Zikmundovi bylo ale povoleno odjet do Švédska a ucházet se o švédský trůn. O ten ale nakonec přišel roku 1599, když neuspěl v boji proti svému strýci Karlovi IX., který roku 1605 vpadl dokonce do Livonska, kde byl ovšem poražen. Další snahou Zikmunda po úspěšném dobytí Moskvy bylo získat titul ruského cara. Ale v Moskvě vypuklo protipolské povstání a mírem v Deulině si nakonec Polsko podrželo jen Smolensko, Černigovskou a Severskou zemi, čímž obnovilo staré hranice Litvy.
Také v domácí politice nebyl Zikmund III. příliš úspěšný. Za Štěpána Báthoryho se ještě dařilo do jisté míry udržovat rovnováhu mezi politickými proudy, ale po pokoření krále v roce 1592 už si magnáti dělali co chtěli. Snažil se ještě prosadit některé reformy (vytvoření vojska, uzákonění sněmovního řádu, většinová zásada proti principu jednomyslnosti), ale souhlasilo s ním jen pár členů senátu a duchovenstva (proti reformaci). Opozice se ale ve spojení s protestanty postavila proti králi. Po smrti kancléře Zamoyskeho (1605), který si ještě udržoval alespoň zdravé politické uvažování, došlo k dalšímu zhoršení situace.
V letech 1606-9 propukla domácí válka – povstání (rokosz) – v čele magnát Mikolaj Zebrzydowski. Král sice vyhrál, ale i jeho spojenci začali klást podmínky. Znovu musel přísahat na Artykuly Henrykowskie.
Skutečným vítězem se nakonec stali magnáti, kteří ovládali pomocí velkostatků chudší vrstvy šlechticů. Navíc se jim podařilo v podstatě potlačit polskou reformaci, která zasáhla předtím hlavně měšťany a širší šlechtické vrstvy.





2. Organizace a úloha polských sněmů v XVI. století
Jak bylo psáno výše, základy sněmovní moci položil už v 2. polovině 15. století Kazimír IV. Jeho přičiněním vznikl v Polsku jistý druh šlechtického parlamentu, na nějž byli vysílání zástupci jednotlivých oblastí. Tito poslové byli vybíráni na zemském sněmíku každé jednotlivé oblasti.
Proces probíhal podle Marcina Kromera asi následujícím způsobem. Chtěl-li král učinit nějaké závažné rozhodnutí soudní, majetkové nebo jinak důležité, svolal sněm. Protože šlechtici (jeho rádcové) nemohli samozřejmě stále pobývat po boku monarchy, musel být sněm dostatečně dlouho dopředu ohlášen včetně záležitostí, které budou projednávány. Před svoláním tohoto valného čili korunního sněmu bylo nutné v každé oblasti svolat lokální zemský sněmík. Tam se poradila všechna místní šlechta o svém postoji k danému problému a vyslala svého delegáta čili zemského posla na valný sněm.
Jistým mezistupněm byli tzv. generální sněmy, které se scházely ve Velkopolsku (v Kole) a v Malopolsku (v Korczynie neboli Novém Městě), kde byly záležitosti znovu projednány zemskými posly a domluveny instrukce od šlechty i nejdůležitější potřeby panstva (magnátů). Teprve potom se mohli poslové odebrat na sněm valný – korunní.
Korunní sněm potom od roku 1505 (podle rozhodnutí krále Alexandra v Radomi – viz výše) měl následující podobu:
Sněmy se dělily na řádné a mimořádné. Na mimořádných sněmech se projednávala příprava volby krále (konvokační sněm), samotná volba (volební sněm) a otázky konfederační. Byly svolávány při aktuální potřebě několikrát do roka samozřejmě králem. Marcin Kromer píše, že zpočátku trvaly dva až tři dny, zatímco Jan Dlugosz koncem 15. století už si stěžoval, že se protahují kolikrát až do devátého dne. V době Kromerově (pol. 16. st.) už sněmy obvykle trvaly řady týdnů. Jeho usnesení se nazývala konstituce. Podíl měst na tomto sněmu byl bezvýznamný. Šlechta získala jednoznačně nejdůležitější postavení, proto se tomuto vládnímu systému říká šlechtická demokracie.
Sněm se skládal ze dvou komor (od roku 1505) – poslanecké a senátorské.

1.) Senát
Byla to vlastně bývalá královská rada, v níž zasedaly nejvyšší stavy království – tj. magnáti a duchovenstvo. V praxi to pak znamenalo účast katolických biskupů, čelních zemských hodnostářů (vojvoda, kastelán, …) a nejvyšší úředníci (kancléře, podkancléř, maršálkové, podkomoří, …). V senátu zasedalo zasedalo celkem 140 senátorů a předsedal jim sám král.

2.) Poslanecký sněm (deputáti oblastních sněmíků)
Zvaný též Izba poselska. Celkem se mohlo sněmu účastnit 122 poslanců z korunních zemí a 48 poslanců z Litvy. Předsedal jim sněmem zvolený maršálek.

Marcin Kromer označuje poslanecký sněm v pozdějších dobách (tj. asi od roku 1505) za dozorce panovníka a senátorů, a nadto jako strážce šlechtických svobod a privilegií a také práv veřejných. Už to nebyli jen poradci panovníka jako dříve za Kazimíra IV. S pýchou pak přirovnává toto zřízení k demokraciím antiky (Sparty a Říma), kde se rovněž volení zástupci z lidu (Eforové či Tribunové lidu) mohli protivit samovůli či nátlaku panujících.
Jednání sněmu popsal Kromer zhruba takto:
Kancléř či podkancléř ve jménu krále dá všem shromážděným na vědomí, o jakých záležitostech je třeba rokovat. Potom podle určeného pořadí vypovídají členové senátu své názory a připomínky (asi k těmto věcem). Potom se poslové odeberou na zvláštní oddělené shromáždění, aby se mezi sebou poradili o těchto věcech. Když se vrátí, řeknou k tomu své návrhy, co jsou ochotni přijmout anebo jaké mají námitky. Ale nejedná se jen o věcech navržených králem, ale i o jiných, pokud to někdo považuje za nutné. Pak ještě mluví senátoři a nakonec promluví monarcha a shrne výsledek, k čemu že se to vlastně dospělo.
Pokud se ale záležitosti netýkají práv šlechty, projednává je král jenom se senátem.

Státní útvar, který byl řízen tímto způsobem, se pak oficiálně nazýval Rzeczpospolita – z latinského Res Publica, tedy Věc veřejná. Zabíral plochu asi 800 000 km2. Vyznačoval se některými specifickými rysy, které jinde v Evropě nebyly běžné. Nejpozoruhodnější byla jistě neobvyklá početnost vládnoucí třídy – cca 10 %. V 16. století se navíc rozmáhají panské popluží (folwarky), což jsou šlechtické, magnátské a církevní dvory. Přišlo se nato, že takovýmto velkostatkem ve vlastní režii a s použitím robotní práce poddaných, lze dosáhnout mnohem větších zisků, než když se vybírají poplatky od samostatně hospodařících sedláků. Vznik těchto robotních velkostatků se ještě zvýšil po připojení Ukrajiny (1569), kde polská šlechta nacházela novou půdu pro své hospodářské cíle.
Samozřejmě nejvíce tímto způsobem získávali bohatí magnáti, kteří si pomocí velkostatků časem podmaňovali i chudší šlechtu a získávali tak její hlasy v zemském sněmu. To už je však záležitost přelomu 16. a 17. století, kdy se po vymření Jagellonců zásadně změnil způsob hlasování i zasedání polských sněmů.
Ve státě zvaném Rzeczpospolita žilo v roce 1569 zhruba 8 miliónů obyvatel s velmi pestrým národnostním složením:
• Poláci	40 % (+ 1 milión za hranicemi státu)
• Rusové	20 %
• Němci	10 %
• Další národnosti: Litevci, Lotyši, Židé, Arméni, Skotové, …. 
Lze si snadno vypočítat, že při 10 % zastoupení vládnoucí třídy byl v letech 1572-3, kdy bylo dáno právo hlasování každému zúčastněnému šlechtici, ve Varšavě pěkný zmatek. Mohlo se ho zúčastnit totiž kolem 400 000 mužů (ženy pochopitelně hlasovací právo neměly). I když účast zřejmě nebyla zdaleka stoprocentní, musela být rokování o volbě nového krále opravdu rušná.
Jak už bylo naznačeno, všechna tato šlechtická demokracie polské šlechtě nepomohla, naopak moc přešla postupně opět do rukou magnátů – prostřednictvím výše zmíněných latifundií (velkostatků). Každý magnát tak vlastně ovládal svůj „tábor šlechticů“ jemu podřízených a s jeho pomocí zasahoval do politiky. Magnáti se tak stali de facto skutečným vítězem sporů o moc v Polsku té doby.
Od roku 1592, kdy byl pokořen Zikmund III., už se situace kontrolovat nedala. O jeho reformních pokusech byla už řeč v první kapitole. Koncem 16. století navíc byly zřízeny tzv. korunní tribunály, s jejichž pomocí si magnáti udrželi kontrolu nad soudnictvím nejvyšší instance. V roce 1596 se kladly velké naděje alespoň ve zklidnění v náboženské oblasti, když byla v Brestu litevském uzavřena unie katolíků s pravoslavnými. Ti si zachovali liturgickou i správní samostatnost, ale formálně se podřídili papeži. Říkalo se jim uniaté. Nakonec byly však naděje zklamány, když nebyli uniaté zařazeni do senátu. Pravoslavní byli nespokojení a jejich velkými zastánci se stali bojovní kozáci, ruská šlechta, městská bratrstva a další.
Tak dosáhlo katolictví v Polsku jednoznačné vítězství a všechna ostatní vyznání byla potlačena nebo odsunuta do pozadí.
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