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Domina-
cja Habs-
burgów

Domina-
cja Hisz-
panii

Podniecona rozbojem i rabunkiem t∏uszcza, potrzàsajàc skrwawionymi
mieczami, szala∏a po ca∏ym mieÊcie, nie szcz´dzàc starców, kobiet ani
dzieci, a zw∏oki ofiar dla zabawy wyrzuca∏a przez okna, tak ˝e nie by∏o
ulicy ani zakàtka, gdzie by nie widziano porozrzucanych cia∏ pomordo-
wanych. Nast´pnego dnia powtórzy∏a si´ rzeê tych, których jeszcze mo˝-
na by∏o wyÊledziç w kryjówkach Pary˝a. Wówczas to tragarze i najni˝szy
mot∏och celem zrabowania odzie˝y obna˝ali zw∏oki pomordowanych
i rzucali je do Sekwany.

Walki, ciàgnàce si´ z przerwami a˝ do 1598 r., zakoƒczy∏ dopiero król
Henryk IV (1553–1610) z rodu Burbonów, który przeszed∏ z kalwi-
nizmu na katolicyzm. Wydany przez niego edykt nantejski wprowa-
dzi∏ swobod´ praktyk religijnych dla hugenotów w wyznaczonych
miejscach oraz zagwarantowa∏ równe prawa wyznawcom obydwu
od∏amów chrzeÊcijaƒstwa. W 1685 r. edykt ten odwo∏a∏ Ludwik XIV,
co doprowadzi∏o do masowej emigracji francuskich protestantów.

Hegemonia czy równowaga?

Zwi´kszenie mo˝liwoÊci militarnych nowo˝ytnych paƒstw zaostrzy∏o
walk´ o hegemoni´ w Europie Zachodniej. G∏ównym uczestnikiem
mi´dzynarodowej rywalizacji by∏a niemiecka dynastia Habsburgów,
od 1438 r. zasiadajàca prawie nieprzerwanie na tronie cesarskim. Jej
ziemie rodowe obejmowa∏y tylko Austri´ i przyleg∏e obszary, ale
w XVI w., g∏ównie dzi´ki umiej´tnej polityce Maksymiliana I
(1459–1519), pod panowaniem habsburskim znalaz∏y si´ równie˝:
Niderlandy, Hiszpania, Czechy i W´gry. Wzrost pot´gi Habsburgów
nasunà∏ im myÊl o wskrzeszeniu uniwersalnej w∏adzy cesarskiej, ale
jednoczeÊnie zwróci∏ przeciwko dynastii innych w∏adców. W Niem-
czech ksià˝´ta obawiajàcy si´ dominacji cesarza gotowi byli szukaç
wsparcia za granicà. Pomocy udzielili
im królowie Francji z dynastii Wale-
zjuszów, traktujàcy ekspansj´ Habsur-
gów jako zagro˝enie w∏asnych planów
mocarstwowych. Od koƒca XV w. Wa-
lezjusze starali si´ opanowaç W∏ochy.
Jeden z nich, Franciszek I, ubiega∏ si´
nawet w 1519 r. o tytu∏ cesarski. Kon-
flikt interesów mi´dzy obiema dyna-
stiami doprowadzi∏ do serii wojen
francusko-habsburskich, trwajàcych
a˝ do 1559 r. W ich rezultacie Francja
musia∏a wycofaç si´ z ziem w∏oskich,
cesarze zaÊ zrezygnowali chwilowo
z planów wzmocnienia swej pozycji.

W tej sytuacji najwi´kszà pot´gà Euro-
py Zachodniej sta∏a si´ w II po∏. XVI w.
habsburska Hiszpania, korzystajàca
z bogactw kolonialnych i dominujàca

Europejskie posiad∏oÊci Habsbur-
gów w 1559 r.

Franciszek I, król Francji w latach
1515–1547. Monarcha ten by∏
przyk∏adem w∏adcy renesansowe-
go, znanym ze swych ambicji, buj-
nego ˝ycia erotycznego oraz zain-
teresowaƒ artystycznych. Przez
wi´kszoÊç panowania toczy∏ wojny
z Habsburgami. W 1525 r. dosta∏
si´ do niewoli po przegranej bitwie
pod Pawià (W∏ochy). Walczàc z ce-
sarzem, nie waha∏ si´ sprzymierzaç
z Turkami czy niemieckimi prote-
stantami.
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