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RZECZPOSPOLITA 

W DOBIE DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ, 

CZYLI TZW. POLSKA ANOMALIA?

Gdy dziś zastanawiamy się nad istotą polskiej demokracji, chętnie 
odwołujemy się do naszych tradycji z tego zakresu, czyli do tzw. 

demokracji szlacheckiej, której narodziny datują się na przełom XV 
i XVI stulecia. Służy ona jednak także niekiedy nawet do usprawied-
liwiania niedostatków naszego teraźniejszego porządku demokratycz-
nego, bo z jednej strony ową demokrację stanu szlacheckiego cecho-
wać miała szerząca się anarchia i nadmierna decentralizacja państwa, 
z drugiej – po jej upadku, nastąpił kres polskiej państwowości, zabory 
i pozbawienie polskiego społeczeństwa jakichkolwiek elementów de-
mokracji. Czy rzeczywiście Rzeczpospolita doby demokracji szlache-
ckiej stanowiła nie najlepszy wzór demokratycznego porządku pań-
stwa? Czy ów wykreowany w XVI wieku system ustrojowy państwa 
należy określić mianem polskiej anomalii? W jakiej rzeczywistości 
geopolitycznej przyszło mu funkcjonować? Oto kilka pytań, na które 
należałoby udzielić odpowiedzi.
Podstawowym systemem politycznym nowożytnej Europy był bez 
wątpienia absolutyzm, zatem ustrój zgoła odmienny od tego, który 



Jerzy Malec10

rozpoczęła w Polsce budować średnia szlachta zrzeszona w tzw. ruchu 
egzekucyjnym, zdecydowanie wroga hasłom absolutum dominium.
Powstanie absolutnej formy państwa było ściśle związane z limitowa-
niem uprawnień politycznych, nabytych przez stany w dobie ustro-
ju stanowego. Wiązało się to najczęściej z likwidacją, a co najmniej 
ze znacznym ograniczeniem przez władcę zgromadzeń stanowych 
i przejmowaniem przezeń pełnej władzy suwerennej.
Monarchia absolutna charakteryzowała się skupieniem w jednym ręku 
pełni władzy, a także instytucjonalnym utożsamieniem osoby monar-
chy z najwyższym organem państwa. Klasyczny reprezentant tej formy 
ustrojowej, król Francji Ludwik XIV, miał wyrazić tę zasadę w formule 
l ’Etat ce moi („państwo to ja”). Władca absolutny był jednocześnie naj-
wyższym ustawodawcą, wykonawcą praw i sędzią. Podległy mu apa-
rat administracyjny państwa spełniał niepomierną rolę w utrwaleniu 
i zabezpieczeniu nieograniczonej władzy króla. Dlatego też w proce-
sie wykształcania i ugruntowywania się władzy absolutnej budowano 
nowoczesną dostosowaną do potrzeb strukturę zarządu, zarówno cen-
tralnego, jak i lokalnego. Miała ona zarazem zapewnić poddanym ra-
cjonalny ład, stabilizację, porządek i bezpieczeństwo.
Zarząd państwa oparty został na dwóch podstawowych zasadach: 
centralizmu i biurokratyzmu. Pierwsza związana była z obowiązkiem 
podporządkowania się organu niższego organowi wyższemu, a osta-
tecznie z podporządkowaniem całej struktury władzy monarsze. Za-
sadę biurokratyzmu cechował natomiast zawodowy charakter admini-
stracji i profesjonalizm jej przedstawicieli, czyli urzędników. Stopniowo 
kształtowały się wówczas dalsze zasady organizacji aparatu władzy, takie 
jak: resortowość, hierarchiczne podporządkowanie oraz kolegialność1.
Monarchia absolutna oparta została na dwóch zasadniczych fi larach: 
silnej, scentralizowanej administracji oraz stale powiększanej armii za-

1  D. Malec, J. Malec, Historia administracji i myśli administracyjnej, wyd. 2, Kraków 2003, 
s. 15, 31 i nast.
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wodowej. Stanowiły one nieodzowny element stabilności sprawowania 
rządów, choć zarazem był to niebywale kosztowny instrument władzy. 
W monarchiach absolutnych XVIII stulecia utrzymanie armii pochła-
niało niemal połowę wydatków budżetu państwa, niewiele mniej kosz-
towała rozbudowywana sukcesywnie administracja.
Absolutyzm przechodził różne fazy rozwoju, przybierał także w po-
szczególnych okresach historycznych rozmaite odmiany: od wczesnego 
absolutyzmu, poprzez jego wydanie klasyczne, absolutyzm oświecony, 
aż po schyłkową formę monarchii policyjnej2. W rezultacie przetrwał 
w niektórych państwach do połowy XIX wieku, a w Rosji nawet do 
początków XX stulecia.
Podkreślić wypada, że absolutyzm oświecony stanowił próbę moderni-
zacji starego porządku społeczno-politycznego, dość zresztą skutecz-
ną biorąc pod uwagę trwałość centralistycznych monarchii w Austrii, 
Prusach czy Rosji, w przeciwieństwie do losów klasycznej monarchii 
absolutnej we Francji, obalonej krwawą rewolucją u schyłku XVIII 
wieku3.

Kształtowanie się polskiej formy państwa

Do końca istnienia monarchii stanowej ustrój państwa polskie-
go nie różnił się zasadniczo od form ustrojowych funkcjo-

nujących w innych państwach europejskich. Sytuacja poczęła się 
zmieniać w wyniku uzyskania przez szlachtę niezwykle szerokich 
przywilejów. Za kres monarchii stanowej w Polsce przyjmuje się 
rok 1454, kiedy stan szlachecki wywalczył sobie przodującą pozy-
cję w państwie, pozbawiając króla sprawowania najwyższej władzy 

2  S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 143 i nast.
3 J. Malec, Ustrój polityczny, [w:] Encyklopedia historyczna świata, t. 5: Historia nowożytna, 

oprac. nauk. A. Podraza, red. tomu P. Franaszek et al., Kraków 2000, s. 112 i nast.
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ustawodawczej, prawa nakładania podatków nadzwyczajnych, czy 
zwoływania pospolitego ruszenia bez zgody szlacheckich sejmików 
ziemskich. W przeciwieństwie do większości krajów europejskich, 
w Polsce nie doszło zatem do wykształcenia się absolutyzmu, lecz 
zaczęła się rodzić specyfi czna forma ustrojowa – rzeczpospolita szla-
checka.
Okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, istniejący do upadku państwa w 1795 
roku, cechowało przejęcie pełni władzy w ręce jednego stanu – szlachty, 
a zwłaszcza tej jego części, która określana jest mianem posesjonatów 
(szlachty osiadłej). Do początków XVII wieku dzierżyła ona władzę 
jako całość, później nastąpił zwrot w kierunku umocnienia się pozycji 
magnaterii kosztem pozostałych warstw stanu szlacheckiego4.
Rzeczpospolita szlachecka od zawartej w 1569 roku unii lubelskiej była 
związkiem dwóch państw: Polski czyli Korony, i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, połączonych węzłem unii realnej, będącej swoistą formą 
konfederacji. Zakładała ona istnienie wspólnego władcy, sejmu oraz 
prowadzenie jednolitej polityki zagranicznej, przy zachowaniu odręb-
nych praw, urzędów, armii, skarbu oraz sądownictwa5.
System demokracji szlacheckiej cechowała słabość władzy monarszej. 
Stąd wytworzyło się przekonanie, że państwo polskie nie może być 
uznawane za czystą monarchię, a raczej za formę mieszaną (tzw. repú-
blica mixta). Polegała ona na przyjęciu nomenklatury republikańskiej 
przy jednoczesnym utrzymaniu instytucji monarchii. Po wprowadze-
niu elekcyjności tronu monarcha był jednak wybierany przez ogół 
szlachty, podległy prawu, a nawet mógł być pozbawiony tronu przy 
pomocy prawa oporu. Prawo takie, słynny articulus de non praestanda 
oboedientia (artykuł o prawie wypowiedzenia posłuszeństwa), zapisane 
zostało w uchwalonych w 1576 roku (choć sformułowanych trzy lata 

4  Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 2: Od połowy XV wieku 
do r. 1795, red. J. Bardach, Warszawa 1966, s. 31 i nast., 189 i nast., 474 i nast.

5  J. Malec, Szkice z dziejów federalizmu i myśli federalistycznej w nowożytnej Europie, wyd. 2, 
Kraków 2003, s. 39 i nast.
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wcześniej) Artykułach henrykowskich i weszło do przysięgi koronacyjnej 
królów polskich.
Najwyższym organem władzy w państwie był sejm, w którym monar-
cha był tylko jednym z trzech stanów sejmujących, obok senatu i izby 
poselskiej. Sejm walny ukształtował się w drugiej połowie XV wieku, 
przez następne dwa stulecia rozszerzając swe kompetencje. Uważano, 
że za jego pośrednictwem szlachta realizuje swą suwerenną władzę 
w państwie. Stąd przejął on pełnię władzy ustawodawczej, uchwala-
nie podatków, zwoływanie pospolitego ruszenia i powoływanie wojska 
zaciężnego, prawo wypowiadania wojny i kontrolę nad polityką zagra-
niczną. Do niego należało także nadawanie szlachectwa (nobilitacje 
oraz – dla szlachty cudzoziemskiej – indygenaty) jak również stoso-
wanie prawa łaski.
Sejm był dwuizbowy. Składał się z senatu oraz izby poselskiej. Senat, 
wykształcony z dawnej rady królewskiej, tworzyli arcybiskupi i bisku-
pi katoliccy, najwyżsi urzędnicy ziemscy: wojewodowie i kasztelano-
wie oraz grupa dygnitarzy zwanych ministrami. Zaliczano do nich 
kanclerza, podkanclerzego, marszałków – wielkiego i nadwornego, 
a także podskarbiego. Po unii lubelskiej weszli do senatu odpowiedni 
dostojnicy z Wielkiego Księstwa Litewskiego i Prus Królewskich. Izba 
poselska była od 1505 roku reprezentacją wyłącznie szlachty. Posłów 
wybierano na sejmikach ziemskich, wyposażając ich w instrukcje do-
tyczące głosowania na sejmie zgodnie z wolą wyborców. Z czasem zo-
bowiązano ich do zaprzysięgania instrukcji, co powodowało, że poseł 
stawał się reprezentantem interesów ziemi, z której został wybrany, 
nie zaś państwa. Obradami izby kierował wybierany z grona posłów 
marszałek.
Od czasu przyjęcia, jako fundamentalnych praw ustrojowych, Arty-
kułów henrykowskich, monarcha zobowiązany był zwoływać sejm 
co dwa lata. W sytuacjach szczególnych przewidywano zwoływanie 
sejmów nadzwyczajnych, pomiędzy sesjami zwyczajnymi. Ściśle okre-
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ślony, krótki czas obrad (sześć tygodni, a sesje nadzwyczajne zaledwie 
dwa tygodnie) można było wydłużyć tylko za zgodą ogółu posłów. Po-
rządek obrad kształtowany był w drodze praktyki i nigdy nie został 
wyczerpująco unormowany. Ustawy sejmu nosiły nazwę konstytucji 
i ogłaszane były w imieniu króla.
Do podjęcia uchwały sejmowej wymagana była jednomyślność wszyst-
kich posłów oraz zgoda senatu i króla. Stało się to później jedną 
z głównych przyczyn kryzysu tej instytucji, a w rezultacie i całego 
państwa. Zaznaczyć trzeba, że w dobie demokracji szlacheckiej często 
w praktyce rezygnowano z tej zasady, przechodząc do porządku nad 
protestami oponentów. Przysługujące każdemu posłowi prawo sprze-
ciwu, osławione liberum veto, traktowane było początkowo jako śro-
dek zupełnie wyjątkowy, mający stanowić zabezpieczenie i gwarancję 
ochrony wolności szlacheckiej. Do połowy XVII wieku nie zdarzyło 
się, by jeden poseł doprowadził do zerwania obrad sejmu.
Na początku XVI wieku wśród szlachty zwyciężył pogląd o suweren-
ności prawa w państwie; podporządkowany został mu także sam mo-
narcha, zgodnie z zasadą głoszącą, iż: in Polonia lex est rex („w Polsce 
prawo jest królem”)6. Konstytucja Nihil novi ograniczyła władzę kró-
lewską przekazując ustawodawstwo w ręce sejmu, w którym władca 
był jedynie jednym z trzech elementów procesu legislacyjnego. Po-
zostawiono mu najwyższą władzę administracyjną, ograniczoną jed-
nak w praktyce głównie do obsady urzędów w państwie, formalnego 
zwierzchnictwa nad wojskiem oraz kierowania polityką zagraniczną 
w okresie między sejmami. Powodowało to ewoluowanie tej insty-
tucji w stronę zbliżoną raczej do pozycji dożywotniego prezydenta 
„republiki” szlacheckiej. W zestawieniu z modelem absolutystycznym, 
gdzie monarcha był prawem (rex est lex) i najwyższą władzą w państwie, 
w Polsce można było co najwyżej powtórzyć za Janem Zamoyskim, że 

6  Zob.: W. Uruszczak, „Sejm walny wszystkich państw naszych”. Konstytucja Nihil novi i sejm 
w Radomiu w 1505 roku, Radom 2005, s. nlb. 5.
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rex regnat et non gubernat („król panuje lecz nie rządzi”), przy czym 
owo panowanie ograniczono do minimum.
Instytucją mającą służyć królowi radą i sprawować kontrolę nad jego 
polityką, byli senatorowie rezydenci. Powoływano ich na sejmach zwy-
czajnych, w liczbie 16 na okres dwóch lat, przy czym u boku władcy 
stale przebywać miało czterech rezydentów. Ze swej działalności skła-
dali oni sprawozdania sejmowi. Wprowadzeni na mocy Artykułów 
henrykowskich, stanowili kolejny element ograniczający samodziel-
ność monarchy.
W terenie szlachta sprawowała rządy za pośrednictwem sejmików 
ziemskich. Z uwagi na anachroniczną strukturę administracji lokalnej, 
te właśnie organy samorządu szlacheckiego zyskiwały stale na zna-
czeniu. Od połowy XVII wieku, w związku ze słabnącą pozycją sejmu 
i postępującą decentralizacją władzy wykonawczej, w nich począł się 
koncentrować główny zakres władzy państwowej. Doprowadziło to do 
wykształcenia się swoistej formy „rządów sejmikowych”7.
Podkreślić wypada, że szlachta, realizująca swe prawa polityczne po-
przez m.in. wybór elekcyjnego monarchy, udział w sejmikach i wybór 
posłów, stanowiła ok. 8–10% ogółu społeczeństwa, co było ewenemen-
tem w skali Europy. Przykładowo, tak znaczny procent społeczeństwa 
uzyskał prawa wyborcze w Anglii – uważanej za kolebkę demokracji 
– dopiero w 1. połowie XIX wieku.
Wszystkie urzędy w państwie były obsadzane dożywotnio, bez przy-
kładania szczególnej wagi do fachowości kandydatów. Powstawała też 
rozbudowana sieć urzędów czysto tytularnych: cześników, stolników, 
mieczników, łowczych itd. Na tle państw Europy zachodniej niezbyt 
chwalebnie wyróżniał więc Polskę całkowity brak nowoczesnych, zbiu-
rokratyzowanych form administracji.
Do końca Rzeczypospolitej szlacheckiej istniała stanowa struktura są-
downictwa. Sądami pierwszej instancji dla szlachty były sądy ziemskie, 

7  J. Malec, Ustrój polityczny..., s. 126 i nast.
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grodzkie i podkomorskie. Powołano natomiast instancję odwoławczą 
(apelacyjną), którą był utworzony w 1578 roku Trybunał Koronny 
(i odpowiednio dla Litwy, w 1581 roku, Trybunał Litewski)8. W mia-
stach nadal funkcjonowały sądy rady miejskiej i ławy miejskiej oraz 
niektóre sądy wyższe prawa niemieckiego. Te ostatnie traciły na zna-
czeniu w związku z utworzeniem – jako sądu apelacyjnego w sprawach 
miejskich – sądu asesorskiego pod przewodnictwem kanclerza. Są-
downictwo wiejskie pozostało w rękach właścicieli wsi, którzy uzyskali 
prawo karania swych poddanych nawet śmiercią. W praktyce rzadko 
z tego korzystali, przekazując w takim wypadku sprawę do rozpozna-
nia przez sąd najbliższego miasta lub grodu.
Zdecydowanym mankamentem w organizacji państwa była słabość 
armii. Bazowanie na pospolitym ruszeniu szlacheckim, jako zasadni-
czej sile zbrojnej, przyczyniało się do nieustannego wzrostu zagrożenia 
Rzeczypospolitej ze strony państw ościennych.
W dobie oligarchii magnackiej sam model ustrojowy państwa nie uległ 
zmianie. Zmienił się natomiast, w związku z opanowaniem przez mag-
naterię struktur władzy, krąg osób decydujących o życiu politycznym 
kraju. Za początek rządów oligarchicznych przyjmuje się lata 1606–
–1607, czasy rokoszu Zebrzydowskiego, kiedy szlachta po raz ostatni 
wystąpiła w walce m.in. o zerwanie sojuszu króla z senatorami oraz 
zahamowanie prób wprowadzenia władzy absolutnej. Klęska rokoszan 
stała się początkiem rządów magnaterii, która w drugiej połowie XVII 
wieku, po rokoszu Lubomirskiego, całkowicie przejęła ster władzy. Na-
stąpił wówczas dalszy upadek pozycji króla, a także – w wyniku kryzy-

8  VL, t. 2, s. 962–969. Por też: A. Lisiecki, Trybunał Główny Koronny siedmią splendorów 
oświecony, Kraków 1638; H. Rutkowski, Trybunał Koronny w Piotrkowie, [w:] Dzieje Piotrkowa 
Trybunalskiego, red. B. Baranowski, Łódź 1989; W. Zarzycki, Trybunał Koronny dawnej Rzeczy-
pospolitej, Piotrków Trybunalski 1993; I. Wierzchowiecka, Uwagi do funkcjonowania Trybuna-
łu Litewskiego na tle przemian ustrojowych Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII wieku, [w:] 
Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – Idee – Prawo, red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, 
Białystok 2003, s. 343–348; W. Witkowski, Trybunał Koronny w Lublinie – organizacja i funkcjo-
nowanie, [w:] 400-lecie utworzenia Trybunału Koronnego w Lublinie, Lublin 1982, s. 59.
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su ekonomicznego po licznych wojnach prowadzonych podczas tego 
stulecia – upadek znaczenia politycznego średniej szlachty. Stawała się 
ona coraz częściej uległym narzędziem w rękach magnatów, rywalizu-
jących między sobą o władzę. Odwoływanie się przez rządzącą elitę 
do ciągle rzekomo aktualnej zasady równości szlacheckiej schlebiało 
szlachcie, dając złudne poczucie uczestnictwa w sprawowaniu władzy. 
To z kolei sprzyjało trwałości rządów magnackiej oligarchii i przyczy-
niło się jednocześnie do rozkładu struktur państwa.
Rozpowszechniła się w tym czasie doktryna głosząca apoteozę „złotej 
wolności” szlacheckiej, której podstawowe źrenice stanowić miały: wolna 
elekcja i liberum veto. Zakładała ona też konieczność uzyskania równo-
wagi inter maiestatem et libertatem, między królem dążącym do wzmoc-
nienia władzy kosztem szlachty, a wolnością szlachecką prowadzącą ku 
anarchii. Instytucję strzegącą tej równowagi upatrywano w senacie, który 
coraz bardziej stawał się symbolem rządów oligarchicznych9.
W zakresie organizacji władz doszło wówczas do istotnego ograniczenia 
uprawnień króla i dalszej decentralizacji państwa. W 1652 roku po raz 
pierwszy uznano za ważny sprzeciw jednego tylko posła podczas uchwa-
lania limitacji obrad sejmu. Liberum veto poczęło się stawać środkiem 
stosowanym nagminnie w interesie poszczególnych rodów magnackich, 
a często także obcych mocarstw. Prowadziło to do paraliżu obrad sejmu, 
a w konsekwencji i całego państwa. Czasy największego upadku sejmu 
przypadły na okres panowania dynastii saskiej (1697–1762), kiedy to 
pomyślnie zakończyło obrady zaledwie pięć sejmów. Wraz z postępującą 
dezorganizacją aparatu państwa, rosło znaczenie prywatnych „państw” 
magnackich, często dysponujących rozbudowaną strukturą administracji 
biurokratycznej, bliższą monarchiom absolutnym. Tym samym nakre-
ślony w XVI stuleciu model ustrojowy państwa, nowoczesny i mogący 
stanowić przeciwwagę, czy wręcz konkurencję dla tendencji absolu-
tystycznych, począł się degenerować i w rezultacie osłabiać struktury 

9  S. Grodziski, Porównawcza historia..., s. 152 i nast.
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państwa. Swoista polska anomalia ustrojowa, jeszcze w dobie „złotego 
wieku” mająca jak najbardziej pozytywne konotacje, już w wieku XVII, 
a przede wszystkim w 1. połowie XVIII stulecia, nabierać poczęła coraz 
bardziej pejoratywnego znaczenia.
W epoce saskiej, wraz z przenikaniem do Polski idei oświecenia, ujaw-
niać się zaczęły zalążki nowoczesnych koncepcji postulujących pełną 
reformę ustroju Rzeczypospolitej. Zaczęto dostrzegać niebezpieczeń-
stwo płynące z ówczesnego przeświadczenia większości szlachty, że 
Polska „nierządem stojąca” daje gwarancję pomyślnej przyszłości 
państwa i jego niewzruszonego status quo. Rzeczywistość polityczna 
była zgoła inna. Spadek znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, 
permanentne zrywanie sejmów i sejmików, brak silnej władzy central-
nej oraz przejęcie administracji lokalnej przez nieskuteczny w swym 
działaniu i anachroniczny w formie samorząd szlachecki, a wreszcie 
znikoma liczba wojska – wszystko to prowadziło Rzeczpospolitą do 
ostatecznego upadku. Sąsiedztwo silnych państw absolutnych wyposa-
żonych w sprawny, scentralizowany aparat władzy czyniło to zagroże-
nie niezwykle realnym.
Przeciwdziałać miała temu podjęta w latach 1764–1792 reforma 
państwa, której apogeum przypadło na obrady Sejmu Czteroletnie-
go. Wtedy to uchwalono pierwszą w Europie a drugą na świecie kon-
stytucję pisaną – Konstytucję 3 Maja, tworzącą nowoczesną strukturę 
władzy publicznej.
Podjęte reformy przyszły jednak zbyt późno. Nakreślony w „Ustawie 
Rządowej” model ustrojowy państwa nie przetrwał długo. Ostateczny 
kres położyły mu wydarzenia mające miejsce po 1792 roku: konfe-
deracja targowicka, sejm grodzieński i trzeci rozbiór Polski. Przyczyn 
upadku Rzeczypospolitej nie sposób jednak upatrywać wyłącznie 
w czynnikach zewnętrznych, rozkładzie instytucji państwowych i na-
silającej się anarchii w epoce saskiej, czy wreszcie w specyfi cznej pol-
skiej anomalii ustrojowej, która nie wytrzymała próby konfrontacji ze 
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scentralizowaną monarchią absolutną państw ościennych. Przyczyniła 
się do tego także, zapewne jeszcze przedwczesna, próba budowania 
w Polsce demokratycznego państwa opartego na prawie10.

••

10  Ibidem. Ponadto o ustroju Rzeczypospolitej szlacheckiej zob.: T. Maciejewski, Historia 
ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 1999, 34 i nast.; R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Histo-
ria ustroju Polski, Toruń 1995, s. 37 i nast.; A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa 
polskiego (1772–1918), Kraków 1998, s. 15 i nast. Na temat reform Sejmu Czteroletniego: B. Leś-
nodorski, Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788–1792). Studium historycznoprawne, Wrocław 1951.


