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POLITYCZNA MAPA EUROPY W ROKU 1598

W roku Pańskim 1598 Europa obserwowała liczne polityczne przemiany, 
a poddani w wielu krajach ujrzeli korony na skroniach nowych władców. 

Na obszarze całego kontynentu, od ciemnych ścian Kremla po bielące się w słoń-
cu mury Escorialu miały miejsce liczne ważne wydarzenia rozpoczynające nową 
epokę. Wiek XVII miał nadejść dopiero za kolejne dwa lata, ale jego poprzednik 
już się najwyraźniej kończył1.

W Hiszpanii przechodziła do historii epoka Filipa II. Pozostawiał on po sobie 
ogromne imperium obejmujące liczne kolonie na całym świecie i potężne domi-
nium w Europie2. Sama Hiszpania składała się pod koniec XVI wieku z dwóch 
królestw stanowiących odrębne jednostki polityczne, połączone w istocie tylko 
osobą władcy: Kastylii (obejmującej także dawne królestwo Leon, Andaluzję 
i Grenadę) i Aragonii (obejmującej także Katalonię i Walencję). Filip II w roku 
1580 został także królem Portugalii, która również zachowała odrębność pań-
stwową. Odrębny status miała też południowa część Nawarry (północna pozo-
stawała w unii personalnej z Francją), zarządzana przez wicekrólów. Posiadłości 
włoskie obejmowały księstwo Mediolanu i Królestwo Neapolu oraz Sycylię 
i Sardynię. Z dawnej domeny burgundzkiej madryccy Habsburgowie zachowali 
Franche Comté i ogarnięte pożogą wojny Niderlandy. Imperium miało już za 
sobą porażkę Wielkiej Armady w nieudanym ataku na Anglię (1588) i wielkie, 
choć niewykorzystane zwycięstwo nad flotą turecką pod Lepanto (1571), po 
którym nastąpiła utrata Tunisu (1574) i niezbyt korzystny rozejm (1581), któ-
ry sankcjonował przejęcie przez Turcję byłych hiszpańskich przyczółków na 
afrykańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, z wyjątkiem Melili, Oranu i Mers 
el Kebir. Na obu tych frontach układ sił miał charakter względnie stabilny, 
choć brak było przesłanek do trwałego pokoju. Posiadłości włoskie cieszyły 
się spokojem, zakłócanym wszakże powracającymi konfliktami wynikającymi 
z niegasnącej rywalizacji mocarstw o wpływy w Italii. 

Najbardziej bolesną ranę na ciele imperium stanowiły jednak Niderlandy3. 
Od trzydziestu lat trwała tu wojna, a niepodległościowe powstanie przekształ-
ciło się w długotrwały konflikt o podłożu gospodarczym i religijnym. Już pod 
koniec lat 70. XVI wieku utrwalił się podział Niderlandów na dążącą do niepod-
ległości Północ (unia utrechcka, 1579) oraz lojalne wobec Hiszpanii Południe 
(unia z Arras, 1579). Niderlandy Północne były strukturą niezwykle złożoną 
tak pod względem wyznaniowym, jak i językowym. Dominujący politycznie 
kalwiniści byli tu w mniejszości (20–30%). Nieco liczniejsi, lecz praktycznie 
pozbawieni głosu byli katolicy (ponad 30%), równie popularny był anabaptyzm. 
Prócz języka holenderskiego używano fryzyjskiego i dolnoniemieckiego, zaś 
arystokracja – w tym ród Nassau-Orange – mówiła po francusku. W 1581 roku 
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sojusznicy z Utrechtu zdetronizowali Filipa II i powołali do życia Republikę 
Zjednoczonych Prowincji. W jej skład wchodziły Fryzja, Geldria, Groningen, 
Holandia, Overijssel, Utrecht i Zelandia. W trakcie działań wojennych zdobyto 
północne skrawki Brabancji i Flandrii. Przyłączono je jako „Kraje Generalno-
ści”. Suwerenną władzą Zjednoczonych Prowincji stały się Stany Generalne, 
w których decyzje zapadały na zasadzie jednomyślności, a każdy z siedmiu 
podmiotów unii dysponował jednym głosem. Prócz tego prowincje powoływały 
namiestników (stadhouder), którzy najczęściej łączyli rządy w kilku z nich. Od  
1585 roku taką właśnie szczególną pozycję osiągnął w Zjednoczonych Prowin-
cjach książę Nassau, Maurycy. Jako stadhouder pięciu prowincji i naczelny wódz 
armii walczącej z Hiszpanami stał się faktycznym przywódcą wojny wyzwo-
leńczej. W wyniku jego kolejnych zwycięstw linia graniczna przesunęła się na 
południe i zbliżyła do Antwerpii.

Sukcesom Zjednoczonych Prowincji na lądzie towarzyszył błyskawiczny 
wzrost jej morskiej potęgi. Po zamknięciu hiszpańskich portów kolonialnych 
dla jednostek holenderskich z powodzeniem odnalazły one drogę do innych 
punktów w Indiach Wschodnich, Afryce, w basenie karaibskim i Ameryce Po-
łudniowej. Znaczne zyski zaczęła przynosić wojna na morzu i przejmowanie 
statków hiszpańskich. Jednak najważniejszym akwenem dla floty handlowej 
Zjednoczonych Prowincji był Bałtyk. 83% holenderskiego przychodu z handlu 
morskiego pochodziło właśnie z portów bałtyckich, przede wszystkim z Gdań-
ska. Dlatego też kwestie bałtyckie pozostawały w centrum zainteresowania 
niderlandzkich Stanów Generalnych, które prowadziły tu niezwykle aktywną 
politykę. Poza względami handlowymi liczyły się uwarunkowania polityczne 
(zwalczanie Habsburgów) oraz wyznaniowe (wspieranie protestantyzmu). Nad 
Bałtykiem ważnym partnerem Holendrów była panująca nad Sundem Dania. 

Niderlandy pod koniec XVI wieku przestały już być zbuntowaną prowincją, 
a stawały się jednym z najważniejszych podmiotów europejskiej polityki. Ma-
drytowi chodziło wówczas nie tyle o ich ponowne podbicie, co o zachowanie 
kontroli nad katolickim południem. Właśnie w 1598 roku Filip II odstąpił od 
zwyczaju nominowania w Niderlandach kolejnych namiestników i powierzył 
prowincję swej córce Izabeli, która miała tu rządzić wraz z mężem, Albrechtem 
Habsburgiem, młodszym bratem cesarza Rudolfa II, oraz w porozumieniu ze 
Stanami Generalnymi Niderlandów Hiszpańskich. Obejmowały one większość 
Brabancji (duché de Brabant/hertogdom Brabant) i Flandrii (comté de Flandre/
graafschap Vlaanderen) oraz Luksemburg (duché du Luxembourg/Herzogtum 
Luxemburg), Limburg (duché de Limbourg/hertogdom Limburg/Herzogtum Lim-
burg), Artois (comté d’Artois), Namur (comté de Namur/graafschap Namen), 
Hainaut (comté de Hainaut/Grafschaft Hennegau), a także biskupstwa Liège 
(Lüttich) i Cambrai. Wszystkie te jednostki terytorialne wchodziły formalnie 
w skład Cesarstwa, jako prowincja burgundzka, z wyjątkiem Liège należącego 
do prowincji reńsko-westfalskiej. Albrechtowi i Izabeli podporządkowano także 
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Franche Comté. Od tego momentu aż do śmierci Infantki w roku 1633 jej bruk-
selski dwór stał się ważnym uczestnikiem europejskich rozgrywek politycznych, 
a podział Niderlandów, choć nadal nieusankcjonowany, stał się oczywisty. 

Wojna ze zbuntowaną prowincją stanowiła przez długie lata środek ciężkości 
hiszpańskiej polityki zagranicznej. W związku z tym utrzymywanie linii komu-
nikacyjnych z północną częścią kontynentu było dla Madrytu sprawą pierwszo-
planową. Im bardziej flota hiszpańska traciła dystans w stosunku do morskich 
osiągnięć Anglików i Holendrów oraz zdolność do utrzymywania kontroli nad 
drogą atlantycką, tym większe znaczenie zyskiwał szlak przez Genuę, Medio-
lan i Sabaudię do Franche Comté i Hiszpańskich Niderlandów. Habsburgowie 
hiszpańscy usiłowali także upomnieć się o tron targanej wojnami religijnymi 
Francji dla infantki Izabeli, córki Izabeli Valois-Angoulême, wnuczki Henryka II 
i Katarzyny Medycejskiej, co jednak nie przyniosło efektu, a wojna z Francją 
zakończyła się w 1598 roku podpisaniem traktatu w Vervins, w którym Hiszpa-
nia uznała prawo do tronu Henryka IV i zadekretowała równoprawne stosunki 
z monarchią Burbonów. 

Wobec konfliktów z Anglią, Francją, Niderlandami i Turcją kluczowe znacze-
nie miał dla Madrytu sojusz z Habsburgami austriackimi. Także Rzeczpospolita 
zabiegała o współpracę z Filipem II, ale ten konsekwentnie kwestionował prawa 
Zygmunta III do tronu polskiego i wspierał jego pokonanego współzawodnika 
w walce elekcyjnej, a swego siostrzeńca, Maksymiliana Habsburga. Prowadzona 
przez polskiego Wazę polityka sojuszu z Habsburgami austriackimi doprowa-
dziła jednak do zmiany stanowiska króla Hiszpanii, który 10 lipca 1598 roku 
ratyfikował wreszcie traktaty bytomsko-będzińskie. W ten sposób porozumie-
nie regulujące stosunki z Habsburgami i utrwalające władzę Zygmunta Wazy 
w Rzeczpospolitej Obojga Narodów stało się obowiązujące także dla Madrytu, 
co otworzyło drogę do ścisłej współpracy w nadchodzących latach4.

Filip II, kostyczny pracoholik, władający olbrzymim imperium zza biur-
ka i niezdolny do odstąpienia nawet drugorzędnych decyzji swemu aparatowi 
władzy, zmarł w Escorialu 13 września 1598. Tron objął jego syn, Filip III, 
podówczas dwudziestoletni młodzieniec. Żaden z jego trzech starszych braci 
nie dożył pełnoletniości, a i sam młody monarcha był człowiekiem chorowitym 
i pozbawionym fizycznej tężyzny. W przeciwieństwie do swego ojca unikał oso-
bistych decyzji. Kierował się opiniami czternastu „rad”, które powołał. Istotny 
wpływ na bieg spraw państwowych miał też faworyt króla, Francisco Gómez 
de Sandoval, mianowany w 1599 roku księciem de Lerma i utrzymujący się 
w łaskach monarchy do 1618 roku. Zmiana, która nastąpiła w Hiszpanii, była 
zatem jaskrawa, a towarzyszył jej głęboki kryzys gospodarczy i demograficzny. 
Nadchodzący nowy wiek jawił się Madrytowi jako epoka trudnych wyzwań.

Sąsiednia Francja była w tym czasie nękana wojnami religijnymi (od 1562). 
Morderstwo dokonane na Henryku III i objęcie tronu przez Henryka IV w 1589 
roku przyniosły nie tylko zmianę dynastii, ale ustanowiły na tronie hugenotę5. 
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Wojna stała się jeszcze bardziej zaciekła, a po stronie Ligi Katolickiej opowie-
działa się Hiszpania, zgłaszając jednocześnie królewskie aspiracje infantki Izabe-
li. Burbona wsparła Anglia Elżbiety I, ale mimo militarnych sukcesów przejście 
na katolicyzm okazało się dlań jedynym wyjściem. W 1593 roku Henryk IV 
dokonał formalnej konwersji, a w 1594 roku został koronowany. Wojna trwała 
jednak jeszcze cztery lata i dopiero rok 1598 ujrzał jej koniec. Pokój wewnętrzny 
ustanawiał edykt nantejski (13 kwietnia 1598) przyznający protestantom francu-
skim wolność wyznania, równouprawnienie polityczne, 51 twierdz jako gwaran-
cję bezpieczeństwa i kolejne 150 miast jako „miejsca azylu”. Pokój zewnętrzny 
przyniósł traktat francusko-hiszpański podpisany w Vervins 2 maja 1598 roku. 
Obie monarchie zwróciły tymczasowe zdobycze czasu wojny i ustanowiły trwałe 
granice między swymi domenami. Ważniejsze jednak było to, że Francja po 
okresie głębokiego wewnętrznego kryzysu wraz z tym porozumieniem wracała 
do polityki kontynentalnej jako równoprawny partner najsilniejszego z państw 
europejskich. Rozumne rządy wewnętrzne, po których przetrwała legenda bon 
roi Henri, umocniły gospodarczo królestwo Burbonów. U schyłku XVI stulecia 
składało się ono z pays d’élections, czyli domeny królewskiej administrowanej 
bezpośrednio oraz pays d’états z silnymi instytucjami prowincjalnymi, będącymi 
pozostałością niegdysiejszej odrębności. Należały do nich Bretania, Burgundia, 
Delfinat, Gujenna, Landwedocja i Prowansja. Królestwo Nawarry pozostawało 
w unii personalnej z Francją do roku 1620, kiedy Ludwik XIII włączył je do 
korony jako pay d’état. 

W nowy wiek Francja wchodziła z wielkimi ambicjami. Rywalizacja z Habs-
burgami hiszpańskimi i austriackimi stanowiły główne wyzwania. Aby im 
sprostać Francja poszukiwała sojuszników nie gardząc współpracą z islamską 
Turcją, i protestanckimi krajami Rzeszy i północnej Europy. Zygmunt III jako 
konsekwentny sojusznik Domu Rakuskiego nie mógł liczyć na trwałą przyjaźń 
ze strony Henryka IV6. 

Po drugiej stronie kanału La Manche dożywała swych lat Elżbieta I7. Morska 
potęga Anglii była jeszcze w stadium narodzin, ale jej statki handlowe żeglowały 
już do Ameryki Północnej i Indii, operowały na Morzu Śródziemnym, osiągały 
Archangielsk i wpływały na Bałtyk, gdzie Anglicy zdobyli sobie silną pozycję 
w Elblągu. Jednocześnie jednak Anglia przechodziła trudny okres schyłku pa-
nowania. Euforia po zwycięstwie nad Wielką Armadą (1588) dawno przybla-
kła, a trzeba było spożywać gorzkie owoce świeżych porażek z Hiszpanami na 
różnych frontach – w Bretanii (1596) i na Azorach (1597). W maju 1598 roku 
Anglia wspomagająca dotąd Francję Henryka IV w walce z Królem Katolic-
kim została osamotniona po podpisaniu traktatu w Vervins. W sierpniu zmarł 
zaś sir William Cecil, lord Burghley, główny doradca królowej i opoka tronu. 
Wraz z tym zgonem ostatecznie kończyły się czasy świetności elżbietańskiej 
monarchii i zaczynał jej okres schyłkowy, podczas którego starzejąca się królowa 
mnożyła błędne decyzje. Trwała wojna w nieustannie buntującej się Irlandii. Na 
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dworze rozwijał się wątek platonicznego, ale i dramatycznego romansu Elżbiety 
z młodszym o pokolenia Robertem Devereux, hrabią Essex. Jego skomplikowana 
fabuła zakończyć się miała śmiercią młodego arystokraty skazanego za udział 
w spisku. Elżbieta traciła popularność i kraj oczekiwał na zmiany. Stawało się 
coraz bardziej oczywiste, że dynastia Tudorów odchodzi do historii. 

Na północy zaś Jakub Stuart wyczekiwał na finał dramatu i przejęcie schedy. 
Królem Szkocji był już od 1567 roku, choć samodzielne rządy objął w roku 1581. 
Zdołał opanować niekończące się konflikty arystokratycznych koterii i uporząd-
kować burzliwe życie religijne Szkocji. Zawarł sojusz z Anglią (1586) i powoli 
przekonał Elżbietę do ustanowienia go dziedzicem tronu angielskiego. Pozostało 
mu tylko czekać. Tymczasem, w oparciu o związki ze szwagrem, królem Danii 
Chrystianem IV, budował swą pozycję wśród protestanckich książąt Rzeszy. 

Rzesza Niemiecka pozostawała pod koniec XVI wieku konglomeratem 
świeckich państw i państewek, cieszących się suwerennością biskupstw, opactw 
i probostw oraz wolnych miast8. Przewaga książąt stawała się jednak coraz 
wyraźniejsza. Otaczali zbrojną opieką „miasta cesarskie”, a poprzez młodszych 
członków dynastii rozciągali swe wpływy na władztwa Kościoła. Od czasów 
pokoju augsburskiego (1555) regulującego współżycie podmiotów katolickich 
i luterańskich na zasadzie cuius regio eius religio, sytuacja w Cesarstwie bardzo 
się skomplikowała. Rywalizacja katolicko-protestancka rozwijała się na kilku 
polach. Ewangeliccy książęta świeccy zabiegali o coraz większą niezależność 
od katolickiego cesarza i rywalizowali z „papistami” o władzę w domenach 
kościelnych. Coraz liczniejsi wyznawcy kalwinizmu – nieobjętego traktatem 
z 1555 roku – uzyskiwali przewagę w kolejnych księstwach i hrabstwach, do-
magając się formalnego równouprawnienia. Poszczególne rody książęce za-
biegały o poszerzenie swych włości. Czasem polityka stawała się kontynuacją 
religijnych uniesień. Bywało, że hasła wyznaniowe służyły jako instrument 
dynastycznych ambicji.

Formalnie najwyższą – pominąwszy cesarza – pozycję wśród władców 
Rzeszy miało siedmiu elektorów, ale faktyczna elita Cesarstwa obejmowała 
nieco szerszą grupę przedstawicieli najsilniejszych dynastii. Szczególną po-
zycję zajmowali w Rzeszy Wittelsbachowie. Po części z racji rozbudowanych 
koligacji i władania licznymi, choć niezbyt wielkimi państewkami, po części 
zaś z powodu rozdzielenia na dwie linie, z których palatynacka aspirowała do 
pozycji lidera wśród protestantów, bawarska zaś przewodziła książętom katolic-
kim. W 1598 roku głową ewangelickiej gałęzi rodu był palatyn i elektor reński 
(kurfürst von der Pfalz) Fryderyk IV (Friedrich IV, 1583 – zm. 1610). Po ojcu 
luteranin, wychowany w czasie regencji Jana Kazimierza (1583–1592), pod 
wpływem stryja przyjął kalwinizm, który stał się wyznaniem panującym w jego 
domenach obejmujących Palatynat Dolny nad środkowym Renem oraz Palatynat 
Górny w północnej Bawarii. Pozycję Fryderyka w Rzeszy znakomicie umac-
niało bliskie powinowactwo z przywódcą walczących Niderlandów Maurycym 
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Orańskim, bratem żony palatyna, Luizy Julianny de Nassau. W ostatnich latach 
XVI wieku palatyn Renu stał się głową kalwińskiego stronnictwa w Rzeszy 
i niekwestionowanym liderem palatynackiej gałęzi Wittelsbachów.

W 1598 roku rozwijała się ona w trzech liniach – na Simmern, Zweibrücken 
i Veldenz9. Pierwszą i najstarszą z nich reprezentowali Fryderyk IV i jego stry-
jeczny dziadek Reichard (zm. 1598), który władał graniczącym z Palatynatem 
Dolnym księstwem Simmern jako sekundogeniturą. Drugą – synowie księcia 
Wolfganga (zm. 1569): Filip Ludwik (zm. 1614) książę Neuburg w północnej 
Bawarii, założyciel odrębnej linii rodu, Jan (zm. 1604) dziedzic Zweibrücken 
na pograniczu nadreńsko-lotaryńskim, Otto Henryk (zm. 1604) książę Sulzbach 
w północnej Bawarii, po którego bezpotomnej śmierci Sulzbach zostało przyłą-
czone do Neuburg oraz Karol (zm. 1600) książę Birkenfeld w Nadrenii. Trzecia, 
najmłodsza linia władała mikroskopijnymi księstewkami powstałymi z podziału 
między synów dziedzictwa Jerzego Jana (zm. 1592) księcia Veldenz. Jerzy Gu-
staw panował w Veldenz nad Mozelą, Jan August w Lützelstein w Lotaryngii, 
Ludwik Filip w Guttenbergu w Nadrenii. Prestiż tych książąt podnosił bez wąt-
pienia fakt, iż byli dziećmi Anny (zm. 1610, regentka Veldenz 1592–1598), córki 
króla szwedzkiego Gustawa I Wazy, a zatem bliskimi krewnymi władców Szwe-
cji i Rzeczpospolitej. Jan, książę Zweibrücken (1569 – zm. 1604) był podobnie 
jak Fryderyk IV kalwinistą. Wittelsbachowie na Simmern, Neuburg, Sulzbach, 
Birkenfeld, Valdenz, Lützelstein i Gutenberga pozostali wierni luteranizmowi. 

W katolickiej linii Wittelsbachów zaczynała się właśnie epoka Maksymilia-
na  I (Maximilian I, herzog von Bayern, 1597 – zm. 1651). W roku 1597 prze-
jął on tron księstwa Bawarii po abdykacji ojca, Wilhelma V (1579–1597, zm. 
1626), który zasłynął swym absolutnym oddaniem katolicyzmowi i trydenckiej 
reformie, a poza tym był wnukiem cesarza Ferdynanda I i prawnukiem Kazi-
mierza Jagiellończyka. Także Maksymilian był konsekwentnym zwolennikiem 
rozszerzania wpływów katolickich w Rzeszy. Bawarscy Wittelsbachowie już 
wcześniej rozpoczęli zabiegi o wzmocnienie swej pozycji w zachodniej części 
Cesarstwa poprzez promowanie członków rodu na władztwa kościelne. Młodszy 
brat Wilhelma V, Ernest (Ernst, zm. 1612), od 1566 roku biskup Freising (Fürst-
bishof von Freising) w Bawarii, już w 1573 roku został biskupem (Fürstbishof) 
w Hildesheim, a osiem lat później w Liege (Fürstbishof von Lüttich). W 1583 
roku, gdy arcybiskup-elektor Kolonii (Kurfürst und Erzbischof von Köln) Ge-
bhard Truchsess von Waldburg ogłosił swą formalną konwersję na protestan-
tyzm, katoliccy członkowie kapituły obrali Ernesta arcybiskupem, a Wittelsbach 
przy pomocy oddziałów hiszpańskich i bawarskich usunął rywala i objął rządy 
w kluczowym księstwie kościelnym Rzeszy. Rządy w Kolonii, Liege i Hilde-
sheim połączył wkrótce (1584) z biskupstwem Münster (Fürstbishof von Mün-
ster), tworząc tym samym najrozleglejsze władztwo terytorialne w zachodniej 
części Cesarstwa10. W 1594 roku Wittelsbachowie bawarscy doprowadzili do 
mianowania koadiutorem Ernesta w Kolonii siedemnastoletniego Ferdynanda  
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(zm. 1650), młodszego brata Maksymiliana, zapewniając sobie w ten sposób 
sukcesję w westfalskim państwie kościelnym. Ernest powoli usunął się wówczas 
w cień, a Maksymilian i Ferdynand mogli się wspierać w realizacji polityki 
rodowej i w zabiegach o przywrócenie dominacji katolickiej w Rzeszy11.

Wśród książąt luterańskich coraz to silniejszą pozycję zdobywali sobie 
Hohenzollernowie12. Senior tego rodu dzierżył księstwo i elektorat Branden-
burgii (kurfürst von Brandenburg). Właśnie w 1598 roku następowała tu zmiana 
na tronie. 18 stycznia 1598 roku zmarł elektor Jan Jerzy, pozostawiając testa-
ment dzielący władztwo między licznych synów. Najstarszy z nich, Joachim 
Fryderyk (Joachim Friedrich, zm. 1608), dziedziczący tytuł i przywileje elek-
tora, zakwestionował jednak regulacje ojca i dążył do przeforsowania zasady 
niepodzielności Brandenburgii obejmującej Starą, Średnią i Nową Marchię13. 
Jego głównym partnerem okazał się nestor rodu i ostatni przedstawiciel linii 
frankońskiej (również luterańskiej) Jerzy Fryderyk (Georg Friedrich, zm. 1603), 
margrabia (markgraf) na Ansbach i Kulmbach oraz książę Karniowa na Śląsku 
(herzog von Jägerndorf, obecnie Krnov)14, a także administrator Księstwa Pru-
skiego, w którym tron dzierżył niezdolny do sprawowania obowiązków władcy 
Albrecht Fryderyk Hohenzollern (zm. 1618)15. Bezdzietność Jerzego Fryderyka 
sprawiała, że regulacją należało też objąć przyszłą schedę po nim. W efekcie 
zjazd w Gera (1598) ustalił nowe zasady podziału dziedzictwa obu linii Hohen-
zollernów. Niepodzielna Brandenburgia przypadła Joachimowi Fryderykowi 
i jego następcom. Elektor miał też odziedziczyć prawa do administracji Księstwa 
Pruskiego i ubiegania się o następstwo tronu po Albrechcie Fryderyku. Przypadło 
mu także księstwo karniowskie. Pretensje młodszych braci Joachima Frydery-
ka zostały zaspokojone przyznaniem im posiadłości frankońskich. Po śmierci 
Jerzego Fryderyka w 1603 roku Joachim Ernest (zm. 1626) został margrabią 
Ansbach, a Chrystian objął (zm. 1655) margrabstwo Kulmbach, którego stolicę 
przeniósł potem do Bayreuth. 

Hohenzollernowie zabiegali o włączenie do swoich domen niezależne posia-
dłości kościelne. Jako protestanci stosowali jednak metody odmienne od bawar-
skich Wittelsbachów. Joachim Fryderyk został jeszcze przez dziadka, Joachima 
II (zm. 1571), wprowadzony na urząd pierwszego świeckiego administratora 
arcybiskupstwa magdeburskiego (z pominięciem kompetencji papieskich, 1566), 
w którym dominującą pozycję zdobywał sobie wówczas protestantyzm. Kiedy 
obejmował tron elektorski przekazał formalnie tę funkcję swemu małoletniemu 
jeszcze wówczas synowi, Chrystianowi Wilhelmowi (1587 – zm. 1665). W ten 
sposób szykował grunt do przyszłej inkorporacji arcybiskupstwa. Poprzez swą 
politykę dynastyczną Joachim Fryderyk umocnił jedność Brandenburgii i otwo-
rzył jej władcom drogę do sukcesji w Prusach. U progu nowego wieku Marchia 
szykowała się do ekspansji i walki o coraz silniejszą pozycję w Rzeszy16. 

W ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku Hohenzollernowie pozostawali w bli-
skim przymierzu z Wettinami saskimi17. Podłożem tego sojuszu były ortodoksyj-
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nie protestanckie przekonania elektora saskiego (kurfürst von Sachsen) Augusta 
(zm. 1586) oraz Fryderyka Wilhelma, księcia Altenburg, pełniącego regencję 
(1591–1601) w okresie małoletniości elektora Chrystiana II (zm. 1611). Elek-
torzy z albertyńskiej linii Wettinów władali wówczas wschodnią częścią Górnej 
Saksonii, Miśnią i północną częścią Turyngii. Sprotestantyzowali już wów-
czas i włączyli do swych domen ziemie biskupstwa Merseburga (1565) i Miśni 
(Meißen, 1581). Z kolei biskupstwo Naumburg pozostawało w administracji 
członków dynastii. Od 1591 roku jego administratorem był brat elektora Chry-
stiana II August (zm. 1615). Elektorzy sascy starali się bezskutecznie zachować 
swą dawną pozycję pierwszych protektorów reformacji. Jako bezpośredni sąsie-
dzi domen habsburskich musieli się jednak szczególnie liczyć z potęgą cesarza. 

Albertyńska linia Wettinów wywodziła się od Albrechta III, księcia Saksonii 
(zm. 1500), ernestyńska zaś od jego starszego brata Ernesta, elektora saskiego 
(zm. 1486). Linia ernestyńska w osobie Jana Fryderyka I (zm. 1554) została po-
zbawiona tytułu elektorskiego i księstwa sasko-wittenbergskiego przez cesarza 
Karola V (1547). Pozostały jej ulegające rozdrobnieniu posiadłości w południowej 
Turyngii. W 1598 roku były one podzielone między wnuków Jana Fryderyka I. Jan 
Kazimierz (1572 – zm. 1633) był księciem Coburg (Herzog von Sachsen-Coburg) 
a Jan Ernest (1638 zm.) księciem Eisenach (Herzog von Sachsen-Eisenach). Obaj 
byli synami Jana Fryderyka II. Wspomniany wyżej Fryderyk Wilhelm był księciem 
Altenburg (Herzog von Sachsen-Altenburg) i regentem w Weimar (1573–1602) 
oraz w elektoracie saskim (1591–1601). Jego młodszy brat Jan III objął rządy 
w swym księstwie Weimaru w 1602 roku (Herzog von Sachsen-Weimar). Dwaj 
ostatni byli synami Jana Wilhelma (zm. 1573). Wszyscy czterej wymienieni ksią-
żęta sascy byli wyznania luterańskiego.

Poza dynastiami ozdobionymi tytułami elektorskimi silną pozycję w Rzeszy 
miały inne rody panujące w większych władztwach terytorialnych. W 1598 roku 
głośno było w Rzeszy o Janie Wilhelmie18 (zm. 1609), księciu Jülich-Cleve-Berg, 
hrabim Mark i Ravensberg od 1592 roku. Zgromadził on w swoich rękach rozle-
głe terytorium położone w newralgicznym punkcie Rzeszy, między walczącymi 
z Hiszpanią Niderlandami, posiadłościami infantki Izabeli, domenami kalwiń-
skich książąt Rzeszy, a na dodatek z arcybiskupstwem Kolonii w samym centrum 
swych dziedzin i na pograniczu francuskiej strefy językowej, gdzie trzeba się 
było liczyć z interesami i wpływami Francji. Terytorium to było przedmiotem 
zaciekłej rywalizacji między katolikami, kalwinistami i luteranami. Wobec bra-
ku potomków Jana Wilhelma z regularnych związków księstwo i cała Rzesza 
stawały przed problemem sukcesji, a do rywalizacji włączali się małżonkowie 
i potomkowie sióstr księcia z rodów Hohezollernów, Wittelsbachów i Habs-  
burgów.

W zachodniej i centralnej części Rzeszy rozprzestrzeniał się powoli kalwinizm. 
Jednym z jego krzewicieli był landgraf Maurycy (Moritz, Landgraf von Hes-
sen-Kassel, zm. 1632), panujący od 1592 w największym z księstw heskich ze 
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stolicą w Kassel19. Ten sympatyzujący z kalwinizmem luterański książę, protektor 
muzyków i języka niemieckiego, miał stać się przyczyną wielu problemów dla 
Hesji, kiedy już oficjalnie przyjął kalwinizm (1605). Landgrafem Hessen-Darm-
stadt, od 1596, był luteranin, stryjeczny brat Maurycego Ludwik  V (zm. 1626), 
który opiekował się małoletnimi braćmi – Filipem (zm. 1643) i Fryderykiem 
(zm. 1638). Landgrafem Hessen-Marburg był stryj Maurycego, Ludwik IV 
 (zm. 1604), także luteranin. 

W sąsiadującym z Hesją Anhalt rozprzestrzeniały się wpływy kalwińskie. 
Panowała tu szacowna dynastia askańska20. Księstwo przeżywało wówczas krótki 
okres zjednoczenia pod berłem Jana Jerzego (Johann Georg, Fürst von Anhalt, 
zm. 1618), jednak proces podziału zbliżał się nieuchronnie wraz z dorastaniem 
młodszych braci księcia21. Znaczeniem istotnie przewyższającym rozmiary ich 
dziedzin cieszyli się zachodni sąsiedzi Hesji, hrabiowie Nassau22. Działo się tak 
z uwagi na pokrewieństwo z przywódcą Niderlandów Maurycym (zm. 1625), 
księciem orańskim (Orange w południowej Francji) i kalwińskie wyznanie tych 
władców. Brat Maurycego, Jan VI (zm. 1606), posiadał w 1598 roku hrabstwa 
Dillenburg i Siegen. Obaj wywodzili się z tzw. linii Ottona rodu Nassau. Przed-
stawiciele drugiej linii – Walrama – byli w istocie dalekimi krewnymi książąt 
orańskich, bowiem podział nastąpił jeszcze w XIII wieku. Dzierżyli niewielkie 
hrabstwa Wiesbaden, Ottweiler, Idstein, Saarbrücken i Weilberg. W wielkiej 
polityce pojawiali się jedynie w podrzędnych rolach. 

Kalwinizm zwyciężał też w sąsiadujących z Niderlandami władztwach – hrab-
stwie Fryzji Wschodniej (Ostfriesland)23, hrabstwie Bentheim24 oraz hrabstwie 
Lingen, opanowanym w 1597 roku przez Maurycego Orańskiego. Kalwinistami 
byli też sąsiadujący z Hessen-Kassel hrabiowie Waldeck25. 

Północnymi sąsiadami i często rywalami władców Hesji, Nassau i An-
halt byli książęta brunszwiccy ze starego rodu Welfów, wśród których Er-
nest II (zm. 1611) panował od 1592 roku na Lüneburg (Ernst II, Fürst von 
Braunschweig-Lüneburg) a Henryk Juliusz (zm. 1613) na Wolfenbüttel i Ca-
lenberg (Heinrich-Julius, Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel und Fürst 
von Calenberg). W tym czasie istniało także księstwo Braunschweig-Danne-
berg, gdzie rządził stryjeczny brat Ernesta II Juliusz Ernest (zm. 1636). Ernest 
II i Juliusz Ernest wywodzili się ze starszej gałęzi Welfów, pochodzącej 
od księcia Lüneburg Bernharda (zm. 1434). Henryk Juliusz reprezentował 
młodszą gałąź potomków brata Bernharda, Henryka I, księcia Wolfenbüttel 
(zm. 1416). Brunszwiccy Welfowie z powodzeniem rozszerzali swe wpływy 
na sąsiednie biskupstwa promując na ich terytoriach luteranizm. Młodszy 
brat Ernesta II, Chrystian był od 1599 roku administratorem biskupstwa 
Minden (do 1625). Henryk Juliusz mógł się jednak poszczycić większy-
mi sukcesami. On sam sprawował administrację biskupstwa Halberstadt  
(od 1566), zaś jego brat Filip Zygmunt (Philipp Sigismund von Braunschweig, 
zm. 1623) biskupstw Verden od 1586 i Osnabrück od 1591. 
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Słabszą pozycję mieli książęta z południowej części Rzeszy, pozostają-
cej pod wpływami Habsburgów i katolickich Wittelsbachów. Ponad licznych 
drobnych władców wyrastali tu jedynie luterański książę Wirtembergii26 Fry-
deryk I (Friedrich I, Herzog von Württemberg, 1593 – zm. 1608) i margrabia 
Baden27 Ernest Fryderyk (Ernst Friedrich, Markgraf von Baden, zm. 1604). 
Fryderyk I był od 1558 hrabią Mömpelgard (Montbéliard), luterańskiej en-
klawy w katolickim, hiszpańskim Franche Comté. Dopiero w 1593 roku, po 
wymarciu starszej linii dynastii objął księstwo Wirtembergii. Ernest Fryde-
ryk pochodził z tzw. linii ernestyńskiej (luterańskiej) rodu Baden, panującej 
w Baden-Durlach. W 1595 roku pozbawił dziedzictwa swego krewnego z linii 
bernardyńskiej (katolickiej) Edwarda Fortunata (zm. 1600), margrabiego Ba-
den-Baden, rozpaczliwie zadłużonego ekscentryka, któremu pozostało jeszcze 
panowanie w hrabstwie Sponheim (w Nadrenii). To wymuszone zjednoczenie 
obu części margrabstwa trwało do 1622 roku, kiedy to Baden-Baden odzyskał 
syn Edwarda Fortunata, Wilhelm (zm. 1677). Margrabia Ernest Fryderyk był 
wyznania kalwińskiego, ale panował nad katolikami w Baden-Baden i lute-
ranami w Baden-Durlach. 

Osobne miejsce w Rzeszy zajmowali książęta Lotaryngii, blisko związani 
z kulturą i dworem francuskim. W 1598 roku księciem był tu Karol III (Char-
les III, duc de Lorraine e de Bar, zm. 1608), którego panowanie miało trwać 
63 lata (od 1545). Dał się poznać jako katolik o gorących wyznaniowych przeko-
naniach. Zaangażował się w wojny religijne we Francji, ale umiał uchronić swój 
własny kraj od ich skutków. W porę doszedł do porozumienia z Henrykiem IV 
i zawarł z nim sojusz, żeniąc swego pierworodnego syna Henryka z siostrą króla, 
Katarzyną (1599). Nie przeszkadzało mu to utrzymywać przyjaznych stosunków 
z Hiszpanią i udzielać jej prawa tranzytu zaopatrzenia i wojsk z Franche Comté 
do Niderlandów Południowych. Karol III, podobnie jak władcy niemieccy, sta-
rał się kontrolować sąsiednie księstwa biskupie, osadzając na nich krewnych. 
W Verdun rządził zatem jego brat stryjeczny Eryk (Éric de Lorraine, 1593–1611,  
zm. 1623), zaś w Metz syn Karol (Charles de Lorraine, 1578 – zm. 1607), którego 
nieco później udało się też umieścić na arcybiskupstwie Strasburga (1604). Za 
rządów Karola III Lotaryngia przeżywała okres rozkwitu, a jej stolica Nancy 
przybrała zupełnie nowe oblicze, stając się wielkim miastem.

Na przeciwległym krańcach Rzeszy, w zupełnie odmiennych warunkach 
kulturowych i cywilizacyjnych rozległe władztwa terytorialne zachowali 
zgermanizowani potomkowie słowiańskich książąt Meklemburgii i Pomorza. 
W 1598 roku Meklemburgia była formalnie podzielona na księstwa Meclenburg
-Schwerin i Mecklenburg-Güstrow28. Faktycznie jednak w obu panował Ulryk III  
(zm. 1603) – w Güstrow od 1555 jako książę, w Schwerin od 1592 jako regent, 
pełniąc także od 1550 roku funkcję luterańskiego administratora biskupstwa 
Schwerin. Ród Mecklenburg kontrolował także biskupstwo Ratzburg, gdzie 
świeckim administratorem od 1592 roku był brat Ulryka III, Karol (zm. 1610)29. 




