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Państwa magnackie w systemie polityczno-ustrojowym Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

Problematykę dóbr magnackich rozpatruje się najczęściej z punku widzenia ich znaczenia 

gospodarczego i majątkowego, a pozycję polityczną szlachcica w perspektywie jego 

zaangażowania w sprawy wspólnoty jaką była Rzeczpospolita. Rzadko bierze się pod uwagę, 

iż pełnoprawny obywatel Rzeczpospolitej był szlachcicem posesjonatom, zabiegającym o 

swobodę w zarządzaniu i organizowaniu swych dóbr ziemskich i utrzymaniem immunitetu 

osobistego związanego z tych dóbr posiadaniem. 

Obok uprawnień dotyczących sfery publicznej (wolność pozytywna), szlachta otrzymała 

również bardzo szerokie uprawnienia we władaniu swymi własnymi posiadłościami (wolność 

negatywna). Gwarancje sądowe i administracyjne oraz rozliczne przywileje ekonomiczne, 

uzyskiwane w ciągu wieków, czyniły ze szlachcica osiadłego (posiadającego dobra ziemskie) 

swego rodzaju władcę. Stan ten opierał się przede wszystkim na pozycji, jaką dawała 

szlachcicowi przynależność do uprzywilejowanego stanu, oraz na uprawnieniach 

administracyjnych i sądowych posiadanych w swych dobrach. Przywileje gwarantowały 

szlachcicowi, z jednej strony, nietykalność osobistą i związaną z nią nienaruszalność dóbr (z 

prawem azylu dla banitów włącznie), z drugiej dawały mu pełnię władzy nad poddanymi 

wyłączającą jakąkolwiek ingerencję instytucji publicznych. 

Patrząc z tej perspektywy, należałoby przyjąć, iż polsko-litewska monarchia przybrała 

charakter swego rodzaju wspólnoty władców. Na poziomie wspólnotowym ustalali oni swoje 

wzajemne relacje i zasady ogólnego bezpieczeństwa (w tym stosunki z sąsiadami 

Rzeczpospolitej). W swych własnych posiadłościach, wobec których Rzeczpospolita wyzbyła 

się prawa ingerencji, byli samodzielnymi władcami.  

W tym systemie szczególne miejsce zajmowały państwa magnackie, umiejscowione przede 

wszystkim na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Tworzyły one rozległe kompleksy 

terytorialne, zapewniając swym właścicielom majątek, prestiż, wpływy i władzę niedostępne 

przeciętnemu szlachcicowi. W wielu wypadkach kontynuowały one tradycje wyodrębnionych 

w ramach Wielkiego Księstwa Litewskiego księstw, co dodatkowo podkreślało ich wyjątkowy 

status. Szeroki immunitet dóbr szlacheckich wymuszał na właścicielach państw magnackich 

utrzymywanie i doskonalenie samodzielnych i rozbudowanych struktur władzy. Dzięki nim nie 

tylko zarządzali swoimi posiadłościami, ale także potrafili podporządkować sobie mniej 

zamożnych sąsiadów (klientela szlachecka). W swoich zaś dobrach posiadali zwierzchność nie 

tylko nad chłopami pańszczyźnianymi, ale również nad ludnością wolną: mieszczanami i 

szlachtą wasalną (władza o charakterze publicznoprawnym).  

Wykorzystując swoją pozycję przedstawiciele warstwy magnackiej zdobyli w XVII w. 

decydujący wpływ na sferę wspólnotową Rzeczpospolitej. Nie wykorzystywali go jednak do 

uformowania silnego centrum władzy (oligarchii), ale do utrwalenia i wzmocnienia swojej 

wyjątkowej pozycji, tym samym przyczyniając się do utrzymania znaczenia struktur państw 

magnackich w systemie polityczno-ustrojowym Rzeczpospolitej. Sytuacja ta zaczęła ulegać 

zmianie dopiero pod wpływem reform epoki stanisławowskiej. 


