Polsko a Litva
Polsko-litevská unie

1355 (1339)- uherský král Ludvík I. získává jako dítě nástupnictví na polský trůn, tímto byli z nástupnictví vyloučeni polští Piastovci
1370-82 - Ludvík vládne v Polsku, byl slabým panovníkem, velmi ustupoval šlechtě (1374 - košické privilegium)
1384 - jeho dcera Hedvika se stává polskou královnou, r. 1386 se provdala se ze litevského knížete Jagella, ten byl pohanem a proto před svatbou musel přijmout křest (na základě dohody z Krevě (1385) byl pokřtěn Jagello => Vladislav II. Jagellonský (vládne až do roku 1434) a s ním formálně pokřtěna celá Litva)
ihned po sňatku nastaly tendence včlenit Litvu do Polska - neúspěšně - v čele protipolského odboje stál Vitold, Jagellův bratr (ten byl nakonec r. 1401 prohlášen za litevského velkoknížete - “vilenská smlouva” - prohloubení vztahů Polsko-Litva)
1413 - Horodla nad Bugem - upravení vztahů mezi Litvou a Polskem - sjezdy šlechty, výsady, nástupnictví
polsko-litevská unie byla zaměřena proti vlivu a působení řádu německých rytířů v oblasti Pobaltí (za Winricha z Kniprode Polsko a Litva pustošeny nájezdy řádových rytířů, 1410 - bitva u Grunwaldu - poraženi němečtí rytíři vedení Ulrichem von Jungingen (na straně polské a litevské šlechty bojovali i Češi - Jan Žižka))
1440 – mladší syn Vladislava Jagella Oldřich Kazimír prohlášen litevským knížetem – snaha o vymanění se Litvy z polského vlivu, po smrti Vladislava III. (starší syn V.J.) u Varny r. 1444 se Oldřich stal polským králem Kazimírem IV.. Kazimír vládl až do roku 1492. Litva a Polsko byly spojeny pouze personální unií, nikoliv státoprávně
Polsko ani Litva však nebyly centralizované státy, nýbrž (podobně jako německá říše) složením různých dědičných státečků pod vládou různých knížecích rodů a území přímo podléhajících králi, proto panovníkova moc byla nestabilní
pokračovaly spory s řádem německých rytířů – 1440 “pruský spolek” – ochrana polských a pruských stavů proti řádu, 1454 – vypuklo protiřádové povstání, ale navíc polská šlechta vystoupila proti Kazimírovi, nejednotnost => těžká porážka Poláků u Chojnice, pak ale Poláci a Prusové převahu (podpora bývalých husitských bojovníků + města (Gdaňsk)); konečný mír uzavřen 19. října 1466 v Toruni; výsledkem přičlenění řádového území k polskému státu buď přímo (pův. polské nebo sporné území), nebo jako lenně závislé pod správou řádu (pův. pruská území, nicméně Prusové tak kontrolovali Vislu a obchod)

Polsko a vztahy s Ruskem a německými rytíři

1448 – smlouva o dělení sfér vlivu mezi Kazimírem IV. a Vasilem II. (moskevský kníže) na územích, která nepatřila ani Moskvě ani Litvě, Moskvě přiřknuto Novgorodsko; Za Ivana III. (1462-1505) snaha o ovládnutí zbytku; Kazimír si stěžoval u chána Zlaté hordy, chánova protiruská výprava však byla poražena a chán zahynul (1480), navíc proti Polákům a Litevcům táhli Rusové a krymští Tataři; Kazimír se snažil situaci uklidnit, ale svoji roli začala hrát církev – spory mezi katolickými Litevci a pravoslavnými Rusi, kteří se chtěli odtrhnout, také zavádění církevní unie (ujednané ve Feraře r. 1439 mezi Byzancí a papežem); jednání o míru od roku 1484 kvůli hrozbě tureckého vpádu do Moldávie (vévoda Štěpán, původně polský spojenec, pak moskevský a nakonec turecký), kudy mělo Polsko a Uhry přístup k Černému moři; Kazimír špatně odhadl své schopnosti a priority – přístup k Baltu blokovali Prusové a k Černému moři Turci a Rusové, spory i o vládu v Uhrách (po smrti Matyáše Korvína)
privilegia v Něšavě 11. a 12. listopadu 1454 – potvrzení pro velko- i malopolskou šlechtu, že král nebude zavádět novoty bez jejího souhlasu, základ polského sněmovnictví; oslabení moci krále; král nepochopil význam měst a šanci opřít se o jejich moc proti šlechtě ztratil příliš velkou podporou usazování Židů
před svojí smrtí určil Kazimír svého syna Jana Albrechta za krále polského a syna Alexandra za vévody litevského; Polsko tak mělo směřovat proti Turkům, kdežto Litva proti Moskvě;
Jan Albrecht se snažil svůj úkol splnit a vytáhl proti Moldávii, kde chtěl jednou pro vždy vyřešit polský přístup k černému Moři, zde však byl poražen Štěpánem a Turky r. 1497 – oslabení Polska, velmistr něm. rytířů odmítnul složit vazalskou přísahu, král umírá r. 1501
na východě zatím trvala válka litevsko-ruská (později přerostla v polsko-ruskou (spory byly ukončeny prakticky až ve 20. století po 2. světové válce)); Ivan III. proti Litvě bojoval, protože Litevci stále prosazovali církevní unii, v letech 1501-1503 získal Ivan 1/3 litevského území
Alexandr v této době pobýval v Polsku, kde se snažil získat korunu po bratru a podporu proti Rusům, za to polské šlechtě nabídnul nové státoprávní uspořádání – Litva a Polsko jsou sice dva rovnoprávné státy, ale tvoří nedělitelné těleso v čele s jedním panovníkem; Poláci budou jezdit na litevské a Litevci na polské sněmy; potvrzeno 23.10.1501 v Mělniku
král svoji moc předal královskému senátu a odjel do Litvy, senát se ale obohacoval a tak král svoji moc získal pomoci nižších šlechticů, kterým také svěřil některé dvorské úřady; odsouhlaseno také, že všechna nařízení musí schválit jak král a senát, tak i zemští poslanci, kancléřem zvolen Jan Laski; nová organizace sněmů – jednotlivé sněmy se neschází zvlášť, ale vždy několik nebo všechny dohromady, Alexandr náhle umírá r. 1506
na oba trůny nastupuje Zikmund I. Starý, jeho mladší bratr a dosavadní kníže slezský; spory s Moskvou – 1508 “věčný” mír – Zikmund nechce vrátit původně litevská území a Moskva ho nechá na pokoji; problémy i v Moldávii a s německými rytíři – jejich velmistrem Zikmundův synovec Albrecht; mezitím Vasil III. znovu zahájil boje v Litvě – dobyt Smolensk – kontrola Dněpru, r. 1517 se s Moskvou spojili němečtí rytíři a začali bojovat proti Polsku; boje však byly nevýrazné a ukončilo je příměří r. 1521; Moskva jednala o podpoře i s Habsburky, ti však nakonec nezasáhli a navíc ještě od Zikmunda získali ústupky vůči českému trůnu
od r. 1520 se jednalo o smíru s Moskvou, která byla ohrožována Tatary z Krymu, Astracháně a Kazaně, tuto situaci však Poláci nevyužili a nezískali žádné ústupky či výhody; r. 1525 došlo k proměně Pruska na protestantský (podle Luthera) světský dědičný stát a velmistr Albrecht složil Zikmundovi manskou přísahu


Polsko a Litva do nástupu Štěpána Báthoryho

znovu se jednalo s Habsburky – sňatky (Zikmund si vzal Bonu, milánskou kněžnu a příbuznou Maxmiliána Habsburského; ta pak od 30. let prakticky v Polsku vládla); po smrti Ludvíka Jagelonského Poláci odmítali podpořit nároky Habsburků na uherskou korunu a dokonce jednali s Turky o postupu proti Vídni (obléhání 1529), nicméně přímému spojenectví se vyhýbali, šířící se turecká moc je nakonec opět sblížila s Habsburky
hrozící turecké útoky i přepady Tatarů přinutily Poláky k reformě obrany země, která ovšem vyžadovala souhlas šlechty, ta však svůj souhlas podmiňovala ústupky krále; jeho postavení tak upadalo a snaha o drobné změny v senátu a na sněmech, které by mu zajistily podporu nebyly moc úspěšné; střety a majetkové spory mezi králem, královnou a šlechtou měla nakonec vyřešit rozsáhlá kodifikace zákonů v letech 1519-34, její výsledek nakonec sněm zamítl protože omezovala moc dynastií a posilovala královskou moc; šlechta toužila po tom, aby král byl volitelný; roku 1537 byl král ve Lvově obležen a nucen šlechtě ustoupit v důležitých věcech, omezeno i postavení měst; na Litvu zatím pronikala polská vzdělanost, řeč i správní systém; kodifikace zákonů proběhla r. 1529; r. 1544 se zde moci ujal Zikmundův syn Zikmund II. August (formálně knížetem již od roku 1529 – to mu ale bylo 10 let) a řešil spory mezi vyšší a nižší šlechtou
za vlády Zikmunda II. silně pronikaly do Polska reformační myšlenky, král však nebyl schopen reagovat na požadavky na něj kladené jinak než snahou o toleranci, protože spory šlechta x duchovní příliš zasahovaly do běhu státu; v 50. a 60. letech se jednalo o tom, která “víra je ta pravá”, protestanti však nebyli jednotní a katolíci byli příliš slabí, takže k úplnému vyřešení problému nedošlo; výsledkem tedy bylo, že šlechta nepodléhá biskupským soudům a platila klasická zásada “cuius regio, eius religio”; protože protireformace však začala nabývat na síle, dohodli se zástupci tří nejvýznamnějších protestantských církví (augšpurská, reformovaná a bratrská) r. 1570 v Sandoměři o vzájemném uznání a společné podpoře (tzv. Consensus); král však až do konce svého života zůstal vyhýbavý a konečné rozhodnutí nepadlo
r.1566 vydán na Litvě druhý zákoník (Statut) upravující polsko-litevské vztahy – přejata správní struktura i soudy; byli zrovnoprávněni katolíci, protestanti i pravoslavní, silné pronikání polštiny (na Litvě byl úřední jazyk běloruský); úplnému spojení však bránila vyšší šlechta ze strachu před ztrátou postavení a majetku
docházelo však ke sporům o hraniční území – zda patří Litvě či Polsku, král tyto spory řešil ve prospěch Polska; což nakonec vedlo k tomu, že 1. července 1569 bylo v Lublině slavnostně vyhlášeno, že Polsko a Litva se spojují v jeden celek se společným panovníkem a sněmy, Litva si ponechá zvláštní správu, vojsko a pokladnu; ani to však nemohlo bránit silné polonizaci Litvy;
další snahou krále Zikmunda II. bylo vyřešit spory mezi šlechtou a duchovenstvem, tomu ale zabránila králova smrt 1. července 1572; před polskými stavy vyvstal zásadní problém – zvolit nového krále; v lednu 1573 se ve Varšavě sešel sněm, na němž se rozhodovalo kdo, kdy a jak může a měl by být zvolen, přičemž každá zájmová skupina (konfesní i stavovská i územní) měla svoji vlastní představu; nakonec bylo odsouhlaseno, že každý šlechtic má právo volit svého krále (navíc nevzdělané zemany bude možno ovlivňovat, jak soudili polští páni); jako kandidáti vystoupili Jindřich z Anjou, bratr francouzského krále Karla IX., dále Arnošt, syn císaře Maxmiliána II. Habsburského i Ivan IV. Hrozný, ruský car. Ti dva však neměli velké šance. Poté, co se ukázalo, že Jindřich vyhraje, snažili se protestanti volbu zmařit nebo aspoň prosadit do kapitulace ústupky (proti absolutní moci, boj s Moskvou, vytvoření loďstva apod.), které pak byly překládány všem dalším kandidátům. Jindřich však Poláky přehlížel, nestaral se o stát a po smrti Karla r. 1574 se vrací do Francie; nevzdal se koruny a tak se šlechta usnesla, že rok počká a pak zvolí nového krále, r. 1575 znovu kandidovali Arnošt, Ivan IV., dokonce i Maxmilián II. a Jindřich z Valois, část šlechty chtěla zvolit některého z polských pánů, velkou šanci měl i Vilém z Rožmberka (ten se kandidatury vzdal, protože v Polsku pobýval jako zástupce Arnošta Habsburského (i když byl přes manželku spřízněn s Jagellonci)); nakonec se šlechta v květnu 1575 shodla na Maxmiliánovi, který stáhl kandidaturu svého syna, Poláci se však báli “Němce” a opustili sněm; na dalším sněmu v listopadu 1575 znovu usilovali o některého z domácích pánů, kdežto Litevci a Prusové stáli za Maxmiliánem; Maxmilián byl prohlášen za krále, ale Poláci zvolili uherského magnáta Štěpána Báthoryho, který přijal jejich požadavky a oženili ho se sestrou Zikmunda Annou Jagellonskou, čímž zajistili legitimizaci nároků. Schylovalo se k válce, ale ještě než vypuknou boje, Maxmilián umírá a Štěpán se stává skutečným polským králem.


Polsko za krále Štěpána Báthoryho

Král Štěpán pocházel z Uher (Sedmihradska) a toto prostředí bylo blízké situaci v Polsku. Byl však katolík a i přes deklarovanou snášenlivost stál o vítězství protireformace. Snažil se také nebýt jen loutkou v rukou šlechty, za svého podkancléře ale zvolil šlechtického mluvčího Zamojského, čímž si znepřátelil druhou skupinu šlechty (pod vedením Zborowských).
Prvním jeho krokem bylo přinutit Gdaňsk k uznání polské nadvlády (Gdaňsk totiž v předchozích letech za svého pána uznal Maxmiliána a hledal v “Němcích” oporu). Válka trvala téměř celý rok 1577. Gdaňsk nebyl přímo poražen, ale nadvládu uznal a měl platit pokutu. Další jeho zásahem byla reforma soudnictví r. 1578, rušící zneužívanou zásadu král = nejvyšší soudce; protože každý případ tak končil před králem a ten nemohl vše rozhodovat. Snahy o reformu pochází už od Zikmunda II., ale moc se neujaly pro odpor šlechty. Výsledek reformy Štěpána byl ten, že král rozhoduje pře týkající se královských majetků, městské, úřednické a některé trestní záležitosti, pro zbytek byl zřízen nejvyšší tribunál (jeden pro Velkopolsko a druhý pro Malopolsko, r. 1581 další pro Litvu); soudci byli volitelní a vyměnitelní, což vedlo k oslabení jejich pozice a znesnadnilo vzdělávání; spory šlechta x duchovenstvo řešil zvláštní sbor (6 šlechticů a 6 duchovních), při rovnosti hlasů rozhodoval král.
Za zřízení soudů ustoupila šlechta králi v otázce daní pro boj s Moskvou, protože Ivan IV. mezitím dobyl celé Livonsko (až na Rigu a Reval); Štěpán však nesehnal spojence a jen Švédové, kteří s Moskvou taky bojovali, ho podporovali nepřímo. Boje proběhly v letech 1579, 1580 a 1581. První dva roky dosáhli Poláci dílčích úspěchů, ale r. 1581 se snažili dobýt Pskov a Narvu, to se jim nepovedlo, ale Narvu (a celé pobřeží Estonska) dobyli Švédové => nový zdroj napětí. R. 1582 tak Poláci vyjednali desetiletý smír s Moskvou a začali se věnovat bojům se Švédy o nadvládu nad Baltem.
Po vyřešení záležitostí s Moskvou se král začal věnovat sporům mezi konfesemi a církví a šlechtou, přičemž žádná strana sporu nechtěla kompromisy. Katolíci žádali restauraci předreformačních poměrů, kdežto protestanti usilovali o ještě větší svobody a vliv ve městech. Král se snažil udržet snášenlivost i přes své katolictví. Jednání sněmů v letech 1582-85 nic nevyřešilo, navíc šlechta pod vlivem Zborowskych se snažila vyvolat protikrálovské povstání, podsouvajíce králi absolutistické sklony. Král nechal jednoho ze Zborowských popravit, čímž vyvolal nepokoje, nicméně svoji moc si udržel. Navíc se rýsovala možnost dobytí Moskvy, silně oslabené smrtí Ivana IV. (1584) a vnitřně nejednotné. Kromě rozsáhlých územních i dalších zisků by tak byl získán silný spojenec do rodící se protiturecké koalice, osnované papežem. K tomuto však již nedošlo, neboť Štěpán, považovaný polskými dějepisci za jednoho z nejlepších polských králů, náhle umírá v prosinci 1586.
k územnímu rozsahu Polsko-Litevského soustátí v té době (2. pol 16. stol): Polsko - Velkopolsko, Malopolsko, Mazovsko, Krakovsko, tzv. Prusy královské (území řádu německých rytířů + pobřeží Baltu až k Visle a Gdaňsku); Litva – Litva, Lotyšsko, Bělorusko, část Estonska a Livonsko, Ukrajina (prakticky až ke Krymu – tam byli kozáci)


nástup Vasovců na polský trůn

pozn:královská a katolická strana bývá nazývána regalisté, kdežto přívrženci Zamojského a protestanti jsou populisté
Po Štěpánově smrti stály proti sobě v Polsku dvě strany – Zborowští, prosazující na trůn rakouský arciknížete Maxmiliána Habsburský a Zamojski, usilující o zvolení Zikmunda, syna švédského krále Jana III. a synovce Zikmunda II., bývalého polského krále. Očekávalo se, že tak budou vyřešeny problémy se Švédskem v Estonsku i spory na moři. Na sněmy v letech 1586 a 1587 se obě strany dostavily s podporou vojska. Podle očekávání byl zvolen Zikmund, nicméně Zborowští prohlásili králem Maxmiliána. Došlo k boji, který Zikmund vyhrál a dokonce Maxmiliána zajal u Byčiny r. 1588. Jeho otec Jan III. ale začal s Habsburky vyjednávat, protože nechtěl, aby Zikmund vládl v Polsku. Navíc znovu vypukly spory kolem náboženské snášenlivosti (potvrzení požadavků z r. 1573) mezi šlechtou a duchovními. Navíc byla ztížena volba krále, který musel znát slovanský jazyk. Spory přerůstaly v rozsáhlé pouliční nepokoje, nový král se sbližoval s přívrženci protirefomace. Nakonec odjíždí do Švédska, kde se řeší nástupnictví po smrti Jana III. (1592). Zikmund se také žení dcerou Karla Štýrského Annou, čímž dává najevo své sympatie k Habsburkům, kteří jsou pro Poláky nepřijatelní a navíc místo sebe prosazuje arciknížete Arnošta. Ve Švédsku pobýval Zikmund asi rok, avšak pro své katolictví nebyl oblíben a trůnu se nakonec chopil jeho strýc Karel. Roku 1598 se s ním Zikmund střetl vojensky, byl však poražen a roku 1599 prohlášen za sesazeného. Karel také vtrhnul do Livonska, které (až na Rigu) dobyl. Tak se spory v Polsku ještě více zkomplikovaly soupeřením o švédský trůn. Karel sice výměnou za švédskou korunu nabídnul vrácení Livonska i Estonska, avšak na to Zikmund odmítal přistoupit. Spory dočasně utichly příměřím z r. 1609, uzavřeném pro to, aby se oba státy mohly zapojit do dění v Moskvě, která po vymření dynastie Rurikovců r. 1598 upadla do zmatků a faktického bezvládí.
V této době se také opět objevují snahy získat Polsko pro protitureckou koalici, zejména u Habsburků, sněmy probíhaly v letech 1595-7, ale nic nerozhodly pro odpor protestantů. Zamojský ale přesvědčil krále o výhodnosti získat vliv v Moldavsku a Valašsku jako nárazníkových státech a tím se zbavit přímého střetu s Turky i konfliktů s Habsburky. R. 1595 také po tažení do Moldavska dosadil Zikmund na trůn Jeremiáše Movilu, ten byl sice r. 1600 vyhnán rumunským knížetem Michalem, ale již roku 1601 byl dosazen zpět; ve Valašsku zatím vládl jeho bratr Simeon Movila a v Sedmihradsku Zikmund Bathory, příbuzný Štěpána i Zikmunda.


Církevní reformy a církevní unie

V Polsku se snažila protireformací posílená katolická církev o sjednocení pravoslavné a římské víry. Vzdělanost podporovaná jezuity způsobily, že litevští a ruští pravoslavní šlechtici začínali studovali na jezuitských školách, kde se popolšťovali a konvertovali ke katolictví. S jezuity nemohli pravoslavní soutěžit, protože jejich školství nebylo valné. Proto vypukla snaha o reformu a šíření tradice byzantsko-řecké vzdělanosti: byla založena pravoslavná akademie, kde učili vzdělaní řečtí mniši (nový překlad bible do slovanského jazyka) a také mezi řemeslníky a obchodníky (zakládána církevní bratrstva (Vilnius, Lvov), vliv na lidové vrstvy) se objevila snaha zjednat pořádek na biskupských stolcích. Pravoslavní biskupové však tyto “plebejce” odsuzovali a podporu hledali u katolíků. Lvovský biskup Gedeon a další biskupové navrhl králi, že jsou ochotni se spojit s katolíky, pokud jim bude zachován pravoslavný ritus. Vyvrcholilo to na 6. října 1596 na sjezdu v Brestu Litevském, kde bylo vyhlášeno sjednocení polsko-litevské pravoslavné a římské katolické církve. Nejvyšší hlavou měl být papež, pravoslavní přijali katolické učení o Trojici, ale zůstala kněžská manželství. Na stejném sjezdu však odpůrci unie a protestanti vystoupili s prohlášením cařihradského patriarchy, který tyto “zrádné” biskupy zbavil úřadů. Spor se poté přenesl na jednotlivé zemské sněmy (sněmíky), na kterých tak byla blokovány důležitější otázky. Ve stejnou dobu jezuita Petr Skarga vydává spis Sněmovní kázání, ve kterých navrhuje a prosazuje panovnický absolutismus, co vyřeší státní problémy a soustředění se na boj s Turky.


Odboj šlechty proti Zikmundovi

Ze státních funkcí byli postupně odstraňováni přívrženci Zamojského a Zikmund bez ohledu na své skutečné možnosti a schopnosti plánoval dobytí Moskevského státu a Švédska a vytvoření rozsáhlého polského impéria, které se pak vrhne do boje proti Turkům na Balkáně a osvobodí tamní křesťany. Protože Zamojský zemřel, král tím získal šanci prosadit své návrhy na sněmu r. 1605, kde se rozhodl zvýšit daně a zavést stálé vojsko a ještě některé další požadavky. Kdyby poskytnul protestantům záruky, jeho požadavky by byly schváleny, jelikož však nechtěl ustoupit, sněm se rozešel a šlechta vystoupila v odboj, zvaný “rokoš”. Každá ze stran svolala vlastní sněm a obě skupiny se vojensky střetly; “rokošané” byli sice r. 1607 poraženi, ale obavy před absolutismem krále jim přidávaly příznivců. Na sněmu r. 1609 došlo k zabezpečení práv šlechty – každý šlechtic byl absolutním pánem na svém panství, nicméně nedošlo k potvrzení svobody víry, což vedlo k tomu, že protestanti se stali královými nesmiřitelnými odpůrci. Přestože tedy Zikmund nakonec zvítězil, celková situace vedla jen ke zhoršování dosavadních poměrů.


Polsko-švédské vztahy

Vztahy Polska a Švédska byly podmíněny tím, že polský král nebyl schopen získat podporu šlechty pro boj se Švédskem a Švédsko nebylo schopno dodat tolik vojáků, jak bylo potřeba na porážku Polska. Proto boj vypukal znovu a znovu; ve Švédsku vládl Gustav II. Adolf; pod jeho vedením dobyli Švédové r. 1621 Rigu, 1625 dobyli zbytek Livonska a roku 1626 zaútočili na Prusko, kde obléhali Gdaňsk; to už ale toto soupeření bylo mezinárodní záležitostí (Nizozemci chtěli klidný baltský obchod, Francie chtěl využít Švédy proti Říši…) Poláci vybrali mimořádné daně a požádali o pomoc Valdštejna, ten ji poskytnul, ale pro spory mezi Poláky a císařskými nebyla využita, roku 1629 pak bylo uzavřeno šestileté příměří.
	Během stavovského povstání v Čechách (i později za třicetileté války) stál Zikmund na straně Habsburků, kteří chtěli využít Polsko pro potlačení slezského odboje; polská šlechta však neměla zájem o získání území Slezska ani o spolupráci s Habsburky a proti králi vystoupila; císaři naklonění kozáci (Lysovčici) a i katoličtí velmoži však drobnými akcemi neustále narušovali území Slezska i Uher
v Uhrách se střetli se zájmy Gabora Bethlena a ten se obrátil k Turecku, kde žádal pomoc proti Polsku; stejně učinili i Čechové; Turci souhlasili, protože by tím zabránili vpádům kozáků na svá území; turecké tažení (1620-21) bylo úspěšné, ale později zeslabilo; uzavřené příměří však Turkům zaručovalo klid na hranicích
	celkové postavení Polska za Zikmunda III. tedy silně oslabilo – Zikmund si znepřátelil Švédy a Rusy a jeho spojenectví s Habsburky bylo spíše nevýhodné, protože jimi byl zatažen do bojů s Turky; svojí politiku však prosazoval a vykonával víceméně bez ohledu na šlechtu, což značilo slabost až neschopnost polského sněmu, ve kterém protestanti stále ztráceli své postavení a jejich šlechta často konvertovala. Pravoslavní sice také nebyli moc silní, nicméně pravoslaví se uchytilo a šířilo na venkově a ve městech. 
	Zikmund III. umírá v dubnu 1632. Za nového krále byl zvolen jeho syn Vladislav. Choval se nábožensky tolerantně, nicméně tolerance byla směřována ke získání švédské koruny. Ve třicetileté válce nejprve zachovává neutralitu a pak se přidal k Habsburkům. Díky vlivu Francie však neobnovil válku se Švédskem, nicméně se začal orientoval proti Turecku. Pro svůj plán války s Tureckem se snažil získat i ukrajinské kozáky, což se nelíbilo polským sněmům, protože to probíhalo bez jejich vědomí. Celkové postavení krále však stále oslabovalo. Náboženské spory mezi pravoslavnými a unionisty se snažil řešit smírem; potlačoval však protestanty, kterým zavíral školy i modlitebny; ti se sice proti tomu bouřili, ale byli příliš slabí na vážnější odpor. Vladislav umírá v květnu 1648.

Kozáci

Kozáci mají svůj původ ve sdruženích chudých rolníků na obranu proti tureckým a tatarským vpádům. Tito rolníci se scházeli ve vojenských táborech, kde společně cvičili a žili a měli i společný majetek. Sídlili převážně v pohraničních územích zvaných ukrajiny (něco jako marka na Západě; odtud i dnešní název Ukrajina). Okolo roku 1580 vznikl jednotný vojenský kozácký spolek okolo Donu s centrem v Záporoží a druhý ve stepích (Niži). Skupiny nižských kozáků přijímali polští králové do svých služeb; byla jim udělena určitá samospráva, ale jejich počet byl hlídán (rejestroví kozáci) . Od konce 16. století se poměr kozáků a šlechty na území dnešní Ukrajiny zhoršoval, protože kozácká území byla zabírána a přeměňována na pole; kozáci byli nuceni se usazovat a nově zakládaná pole obdělávat. Objevily se i snahy o snížení počtu kozáků-vojáků a také o omezení jejich svobod; vše vedlo ke zvýšení napětí, vrcholící povstáním Bohdana Chmelnického.

Přehled polsko-litevských králů od úmrtí Vladislava III. Jagelonského (+1444)
(Oldřich) Kazimír IV. (1440-1492) – bratr Vladislava, Litva, od 1444 vládne v Polsku
Jan Albrecht (1492-1501) – syn před. Polsko
Alexandr (1492-1506) – bratr před. Litva, od 1501 i Polsko
Zikmund I. Starý (1506-1548) – bratr před. nejprve ve Slezsku, od 1506 Polsko a Litva
Zikmund II. August (1548-1572) – syn před. 1544 (1529) Litva – poslední Jagellonec po meči
	1. července 1569 – spojení Polska a Litvy v jeden celek
Jindřich z Anjou (1573-74) – Francouz; zvolen, ale nestaral se o zemi, odchod do Francie (jako francouzský král Jindřich III.)
Štěpán Báthory (1575-86) – z Uher; zvolen místo Jindřicha (proti Maxmiliánovi II.)
Zikmund III. Vasa (1587-1632) – Švéd, syn Jana III. a synovec Zikmunda II. Augusta, usiloval i o švédský trůn – rod Vasovců
Vladislav IV. (1632-48) – syn před.
Jan Kazimír (1648-68) – bratr před.
Michal Wisniowiecky (1668-74) – zvolen na nátlak Francie, zatažen do války s Turky
Jan III. Sobieski (1674-96) – zvolen opět díky fr. vlivu, poslední velký král
(Fridrich) August II. (1697-1733) – saský kurfiřt, zvolen, sesazen r. 1704, 1709 donucen Stanislavem.L. vzdát se titulu (vliv Švédů – Karel VII.),  po porážce Švédů 1709 u Poltavy neuznáno
Stanislav Lešetínský (1704-1709 protikrál, 1733) – 2x zvolen (vždy jen částí šlechty), podporován Švédskem (tam r. 1709 odešel), potom Francií; prakticky nevládl
August III. (1733-63) – syn Augusta II., zvolen proti Lešetínskému (díky Rusku a Prusku)
Stanislav II. August Poniatovský (1764-95) – dosazen na nátlak Ruska (Kateřina II.)

dělení Polska: první: 5.12.1772
druhé: 23.1.1793
třetí: 3.1. a 24.10.1795
25.11.1795 – Stanislav II. skládá korunu; Polsko jako samostatný stát zaniká


