
OD RZYMU DO  HITLERA I UNII  

Święte Cesarstwo Rzymskie  zachodnie  (łac.
Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum
Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem.
Heiliges Römisches Reich, potocznie (od
1441) łac. Sacrum Romanum Imperium
Nationis Germanicae) – nazwa państwa
stanowiącego kontynuację cesarstwa
zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno
do idei, jak i kształtu politycznego
średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy.
Składało się formalnie z rdzenia, którym było
Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i 
Królestwa Burgundii (od 1032, de
facto do 1378). 

Nazwa
Posługiwano się tą nazwą w
odniesieniu do terytorium
podlegającego monarchom
używającym tytułu „cesarza
rzymskiego” i miała ona oznaczać
instytucjonalną oraz ideową
ciągłość pomiędzy uniwersalnym i
chrześcijańskim cesarstwem
rzymskim epoki późnego antyku a
godnością cesarską udzieloną
przez papieża najpierw
Karolingom, królom Franków, a
potem władcom Niemiec,
Ludolfingom. W 1157 pojawiła się
w piśmiennictwie niemieckim
formuła „Święte Cesarstwo”,
natomiast fraza „Święte Cesarstwo
Rzymskie” jeszcze później, w
1254. Król niemiecki miał być
jednocześnie królem Italii (jako
następca Ostrogotów i
Longobardów) i uniwersalnym
cesarzem rzymskim dla
łacińskiego Zachodu,
rówieśnikiem i odpowiednikiem
bizantyńskiego cesarza dla
greckiego Wschodu.
Dopiero w 1441 pojawiła się potoczna nazwa (nigdy urzędowa) „Święte Cesarstwo Rzymskie 
Narodu Niemieckiego”, która, inspirowana niemieckimi ambicjami narodowymi i złupieniem 
Rzymu 86 lat później, miała wyrażać immanentną przynależność godności cesarskiej do 
monarchów wybieranych przez kraje niemieckie zgodnie z ich prawami. Nazwa ta przetrwała także 
w historiografii jako popularne określenie Rzeszy Niemieckiej późnego średniowiecza i okresu 
XVI-XVIII wieku, jednakże w aktach prawnych Cesarstwa pojawiła się tylko raz i, co należy 
podkreślić, nigdy nie funkcjonowała jako urzędowa nazwa jakiegokolwiek państwa.



Należy pamiętać, że ciągłość instytucjonalna cesarstwa rzymskiego formalnie nigdy nie została 
przerwana. W 476 n.e. wódz germański Odoaker uznał się symbolicznie wasalem Zenona, cesarza 
wschodniego. Przyjęcie godności cesarza rzymskiego najpierw przez Karola Wielkiego w 800 oraz 
przez Ottona I w 962 należy traktować jako odnowienie realne Cesarstwa Rzymskiego, jednakże na
płaszczyźnie ideologiczno-formalnej było to jedynie przekazanie owej godności, nigdy nie 
zarzuconej, w nowe ręce. Współczesna historiografia uznaje obydwie daty (800, 962) za restauracje
cesarstwa, jednak to od tej drugiej rozpoczyna się, trwające aż do 1806 połączenie godności cesarza
rzymskiego z tronem niemieckim.

 Od XI wieku władca tytułowany był po wyborze królem Rzymian (łac. Rex Romanorum), a dopiero
po koronacji przez papieża Cesarzem rzymskim (
 ac. Imperator Romanus). Od czasu Maksymiliana I, któremu to papież Juliusz II zezwolił 
tytułować się cesarzem bez koronacji, uznano, że nie koronacja przez papieża, a jedynie wybór 
przez elektorów jest konieczny do tytułowania się cesarzem. Przyjęto tytuł Wybrany Cesarz 
Rzymski (łac. Electus Romanorum Imperator), a wybranego za jego życia następcę tytułowano 
królem Rzymian.

Fragment płaszcza cesarskiego. Rysunek z 1857 

Królestwo Niemieckie (łac. Regnum Teutonicum,
niem. Königreich Deutschland) − średniowieczne i
nowożytne państwo na terenie dzisiejszych
Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Luksemburga,
Słowenii oraz częściowo Szwajcarii i Francji.
Instytucjonalnie tożsame z Królestwem
Wschodniofrankijskim – nazwę Królestwo
Niemieckie stosuje się dla epoki po wymarciu
dynastii Karolingów. Od 962 roku część składowa i
rdzeń terytorialny Świętego Cesarstwa
Rzymskiego.
Instytucje polityczne Świętego Cesarstwa Rzymskiego i Królestwa Niemieckiego były po 962 roku 
w zasadzie tożsame. Ustrój i historia obu organizmów pokrywają się w dużej mierze, choć należy 
pamiętać, że Święte Cesarstwo obejmowało także Włochy i Burgundię. Władca tytułowany był po 
koronacji przez papieża Cesarzem Rzymskim, a bez niej od XI wieku - królem Rzymian (Rex 
Romanorum). Od czasu Maksymiliana I każdy wybrany władca stawał się od razu cesarzem, a 
wybranego za jego życia następcę tytułowano królem Rzymian.
W epoce nowożytnej nastąpiło utożsamienie Świętego Cesarstwa z państwem niemieckim i nazwa 
Królestwo Niemieckie praktycznie wyszła z użycia, chociaż cesarze używali konsekwentnie obu 
tytułów. Stąd zamienne stosowanie pojęć Święte Cesarstwo Rzymskie i Rzesza Niemiecka.
Instytucjonalny kres Królestwa Niemieckiego nastąpił w 1806 roku kiedy, po secesji kilkunastu 
księstw i klęsce Austriaków w bitwie pod Austerlitz, ostatni cesarz rzymski i król niemiecki 
Franciszek II ogłosił rozwiązanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego.

Uwagi
• Formalnie Królestwo Niemieckie było częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego, nigdy nie 

ogłoszono jego likwidacji, ale od Wielkiego Bezkrólewia władza królewska zaczęła stawać 
się coraz bardziej iluzoryczna, a władza na poszczególnych terytoriach należała do 
lokalnych władców. Złota Bulla Karola IV nadała elektorom praktyczną niezależność od 
władzy centralnej. Pojęcia Królestwa Niemieckiego i Cesarstwa jeszcze w późnym 
średniowieczu zlały się ze sobą, a tytuły króla i cesarza były przez władców traktowane 
łącznie. 



• Brak stałej siedziby władcy i nominalnej stolicy. Akwizgran był tradycyjnym miejscem 
koronacji władców i dawną rezydencją Karola I Wielkiego 

Święty Cesarz Rzymski (łac. Sancti Imperator Romanus, niem. Heiliger Römischer Kaiser) – 
termin używany przez historyków na określenie średniowiecznego władcy, który otrzymał tytuł 
cesarza rzymskiego od papieża. W historiografii używane jest również określenie cesarz rzymski 
narodu niemieckiego odnoszące się do tych władców królestwa niemieckiego, którzy mieli prawo 
do używania tytułu cesarza rzymskiego. 

Po upadku antycznego Cesarstwa Zachodniorzymskiego w 476 królowie państw germańskich 
nominalnie podlegali zwierzchnictwu cesarzy wschodniorzymskich, pozostawali jednak politycznie
niezależni. W 800 król Franków Karol Wielki został w Rzymie koronowany przez papieża na 
cesarza. Odtąd Karolingowie, dążąc do uniwersalnej władzy nad całą Europą Zachodnią, używali 
tytułu cesarza rzymskiego. Po podziale państwa Franków na mocy traktatu w Verdun (843) tytuł 
przypadł władcom królestwa środkowofrankijskiego. Traktat w Meerssen (870) przenosił go na 
królów zachodniofrankijskich. Krótkotrwała unia państw zachodnio- i wschodniofrankijskiego 
spowodowała odziedziczenie tytułu w 881 przez królów tego drugiego. W 915 siłą wywalczył go 
wyemancypowany spod władzy Karolingów król Włoch, Berengar I z Friulu. Po jego śmierci przez 
kilkadziesiąt lat nikt na łacińskim Zachodzie nie używał tytułu cesarza rzymskiego. W 962 król 
niemiecki Otton I Wielki, uważający się za naturalnego dziedzica wschodniofrankijskich 
Karolingów, opanował Włochy, po czym koronował się zarówno na króla Włoch, jak i cesarza, choć
nie używał epitetu rzymski, który przywrócił dopiero jego syn i następca, Otton II. Od tego 
momentu większość władców niemieckich używała jednocześnie tytułów króla niemieckiego i 
cesarza rzymskiego, a od XI wieku zaczęto stosować wymiennie określenia król niemiecki i król 
rzymian – ten drugi stał się z czasem jedynym oficjalnym tytułem królewskim. Taka tytulatura 
wyrażała ówczesne dążenie do zjednoczenia wszystkich krajów łacińskiego chrześcijaństwa w 
Świętym Cesarstwie Rzymskim.

Tron niemiecki i cesarski był elekcyjny, ale zazwyczaj wybierano władcę w obrębie jednej dynastii. 
Od XV w. do upadku Cesarstwa dzierżyli go władcy Austrii, Habsburgowie. W okresie 
nowożytnym często potocznie mówiono o cesarzach niemieckich, jako że w wyniku wydarzeń 
historycznych władza niemieckich monarchów ograniczyła się tylko do terytorium samej Rzeszy, a 
i tu była stosunkowo słaba. 

Władcy suwerennych państw europejskich uznawali honorowe pierwszeństwo cesarza, jednak nie 
czuli się zobowiązani do politycznego posłuszeństwa wobec niego (królowie francuscy mawiali rex
imperator in regno suo est – Król jest cesarzem we własnym królestwie). Godność cesarza rzymsko-
niemieckiego uległa likwidacji w 1806, kiedy po klęsce Austrii w wojnie z Francją państwa 
niemieckie ogłosiły secesję z Cesarstwa i oddały się pod protekcję Napoleona, tworząc Związek 
Reński. W reakcji na to i pod naciskiem francuskim, ostatni cesarz Franciszek II Habsburg ogłosił 
rozwiązanie Świętego Cesarstwa i zrzekł się tytułu. W 1866 Prusy pokonały Austrię w walce o 
hegemonię w Niemczech, a w 1871 doszło do ponownego zjednoczenia Niemiec. Król Prus 
Wilhelm I Hohenzollern przyjął tytuł cesarza niemieckiego, funkcjonujący do upadku monarchii w 
Niemczech w 1918. Hohenzollernowie jako władcy II Rzeszy Niemieckiej nie używali określenia 
rzymski, jednak propagandowo nawiązywali do dziedzictwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego.
Wyraźnie rozróżniano godność cesarską od królewskiej godności władcy Niemiec, były one ze sobą
związane, ale nie tożsame. W średniowieczu władca niemiecki po elekcji i koronacji na króla 
Niemiec (zwykle w Akwizgranie) tytułował się zazwyczaj rex Romanorum, czyli „król Rzymian”. 
Po akcie koronacji na cesarza dokonanej przez papieża, zwykle w Rzymie, tytuł królewski 
zastępowano formułą divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, czyli „z 
łaski Bożej cesarz rzymski, zawsze August”.



 Od 1508, kiedy cesarze ostatecznie zrezygnowali z zabiegania o akceptację ze strony papieża, do 
tytulatury cesarskiej dodawano epitet „wybrany”, poza tym zapisywano jednocześnie tytuł cesarski 
i niemiecki tytuł królewski: divina favente clementia electus Romanorum Imperator, semper 
Augustus, Germaniae rex („z łaski Bożej cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec”). Na 
język niemiecki tłumaczono to jako: von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser, zu allen 
Zeiten Mehrer des Reichs, König von Germanien, a więc „z łaski Bożej wybrany cesarz rzymski, po
wszystkie wieki pomnożyciel Cesarstwa, król Niemiec” (ewentualnie König in Germanien, czyli 
„król w Niemczech”, nie używano słowa Deutschland). Przekład enigmatycznego łacińskiego 
słowa Augustus na „pomnożyciel” brał się stąd, że w tamtych czasach uważano, iż pochodzi od łac. 
augere, czyli „powiększać”.

Po 1508 wcześniejsze używanie tytułu królewskiego, a późniejsze cesarskiego oznacza, że dany 
monarcha został wybrany za życia poprzednika (vivente imperatore – za życia cesarza) i był jego 
formalnym współregentem w randze królewskiej, a po śmierci cesarza przejął jego godność. 
Praktykę elekcji vivente stosowano często, aby szanując reguły monarchii elekcyjnej zapewnić 
dziedziczenie tronu swojej rodzinie.

Koronacja królów i cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego – rytuał wokół właściwej 
koronacji Świętych Cesarzy Rzymskich, który pozostał właściwie niezmieniony aż do koronacji 
ostatniego Świętego Cesarza Rzymskiego, Franciszka II. Ustalenia Złotej Bulli Karola IV z 1356 
określiły przebieg ceremonii. Słowo koronacja oznaczało od tej pory cały przebieg uroczystości, jak
również właściwy akt „nałożenia korony”, czyli koronację w ścisłym tego słowa znaczeniu. Na 
ceremonię miał wpływ elekcyjny charakter monarchii połączony z tradycją antycznego cesarstwa 
rzymskiego, królestwa i cesarstwa Franków oraz intronizacji germańskich królów. 

Początki ceremonii

Ceremonia koronacji rozwijała się przez kilka stuleci, biorąc swój początek z germańsko-
frankijskiej tradycji podniesienia króla na tarczy jako znaku, że jest on wodzem wybranym przez 
lud. Wprawdzie Izydor z Sewilli wspomina o używaniu złotej korony przez królów zachodnich 
Gotów i Longobardów, ale jest wątpliwe by te korony miały symboliczne znaczenie podczas 
inauguracji władzy.Nie ma mowy o koronacji w ścisłym tego słowa znaczeniu w przypadku Pepina 
Krótkiego, którego władzę zalegalizował papież podczas ceremonii 28 lipca 754 Einhard opisuje ją 
następująco:
Został ręką świętej pamięci arcybiskupa i męczennika Bonifacego pomazany świętymi olejami i 
zgodnie ze zwyczajem Franków posadzony na tronie w Soissons .
Współczesne źródła nie wspominają o innym obrzędzie niż pomazanie. Być może jednak koronacja
odbywała się jako akt dodatkowy. Godne podkreślenia jest, że ceremonia podniesienia zajmowała 
centralne miejsce także podczas objęcia władzy w wydzielonych im częściach Państwa Franków 
przez Karola Wielkiego i Karlomana w 754 odpowiednio w Noyon i Soisson.
Jednak już w 781 Karol Wielki wraz z synami Ludwikiem Pobożnym i Pepinem Garbatym otrzymał
od papieża Hadriana II królewski diadem. Właściwy akt koronacji miał miejsce podczas koronacji 
cesarskiej Karola Wielkiego przez papieża Leona III. Einhard opisał go następująco: Gdy król w 
dniu Bożego Narodzenia wstał po modlitwie u grobu apostoła Piotra, aby uczestniczyć w mszy, 
papież Leon nałożył mu na głowę koronę i odtąd nosił tytuły patrycjusza, cesarza i augusta.
Dziesięć lat później syn Karola Ludwik Pobożny, pod nieobecność papieża, koronował się w 
Akwizgranie na cesarza i następcę ojca. Ludwik sam nałożył sobie koronę na głowę. Stało się tak 
na wyraźne polecenie Karola Wielkiego. Kościół i tron, na którym siedział podczas ceremonii, będą
miały w przyszłości ogromne znaczenie w średniowiecznych uroczystościach koronacyjnych 
królów niemieckich.



Wraz z koronacją cesarską Ludwika Pobożnego w Rzymie w 816 przez papieża Stefana V 
koronacja stała się aktem liturgicznym, namaszczenie i właściwa koronacja uległy połączeniu. 
Wydany porządek koronacyjny określał przebieg ceremonii.
Nie wiadomo czy podobnie, jak to działo się w okresie środkowego średniowiecza, także żony 
władców były koronowane lub namaszczane. Wiadomo, że Lotar II w 862 rozkazał swoją drugą 
żonę Waldradę podnieść i koronować na królową. Najstarszy tekst porządku koronacyjnego o 
koronacji królowej pochodzi z 866 i dotyczy królowej Irmintrudy żony Karola Łysego.

Państwo wschodniofrankijskie i powstające Święte Cesarstwo Rzymskie

Znaczenie jakie dzięki Karolowi Wielkiemu uzyskał Akwizgran dla ceremonii koronacyjnych w 
następnych stuleciach wskazuje fakt, że po śmierci wschodniofrankijskiego króla Henryka 
Ptasznika zgromadzenie wyborcze w 936 zwołano właśnie w tym mieście. Wybrano na nim na 
króla syna Henryka Ottona I, który również został wówczas w tym miejscu koronowany. Aż do 
1531 niemal wszyscy królowie niemieccy zostali koronowani w Akwizgranie. W Moguncji, Kolonii
i Bonn odbyły się w sumie cztery koronacje.

Wraz z koronacją Ottona rozpoczął się rozwój ceremonii, który trwał aż do ostatniej koronacji 
cesarskiej w 1792 Czysto świecki akt posadzenia na tronie wywodzący się z frankijsko-germańskiej
tradycji stopił się na zawsze z pomazaniem i liturgią mszy św. w jedną manifestację władzy, która 
czyniła widocznym sakralny wymiar władzy królewskiej. 

Z tym łączyło się podkreślenie boskiego zatwierdzenia panowania wobec poddanych, jak również 
błogosławieństwo boskie dla władcy. Korona, w której niejednokrotnie znajdowała się relikwia, 
była znakiem boskiego zatwierdzenia i reprezentowania Chrystusa na Ziemi. Wraz z koronacją król 
stawał się nowym człowiekiem.

Rzadki średniowieczny opis koronacji zawdzięczamy Widukindowi z Korbei, który był naocznym 
światkiem koronacji Ottona w Akwizgranie. Kronikarz pisze o jej przebiegu w swoich Res gestae 
saxonicae: W Akwizgranie zebrali się książęta, dostojni hrabiowie i inni szanowani możni Rzeszy i 
po przysiędze wierności wynieśli nowego króla na tron Karola Wielkiego. W dniu koronacji król 
poszedł wraz z towarzyszącym mu klerem i panami Rzeszy do kościoła, w którym czekał na niego 
arcybiskup Moguncji. Biskup wymienił prawa panującego i towarzyszył mu do środka kościoła. Po 
symbolicznym hołdzie zgromadzonych Otton otrzymał insygnia Rzeszy, miecz, płaszcz, berło i 
sprzączkę.

Po namaszczeniu przez arcybiskupów Hildeberta i Wigfrieda nastąpiła koronacja. Widukind tak 
opisuje dalszy przebieg uroczystości: Po zakończeniu obrzędów, obaj arcybiskupi odprowadzili 
króla do tronu, na który prowadzą kręte schody. Stoi on między dwoma marmurowymi kolumnami 
niezwykłej piękności. Stąd mógł on wszystkich widzieć i przez wszystkich być widzianym.

Po śpiewach chórowych i uroczystej mszy następowała uczta w palatium. Widukind wzmiankuje, 
że książęta sprawowali wówczas swoje dworskie urzędy. Na podstawie krótkich wyjaśnień jest 
oczywiste, że nie chodziło tylko o akty czysto symboliczne, jak to miało miejsce w późniejszym 
okresie. Z tych honorowych służb książąt rozwinęły się w następnych stuleciach honorowe urzędy, 
które od momentu bezkrólewia sprawowali czterej świeccy elektorzy, a w ich zastępstwie działali 
posiadacze dziedzicznych urzędów.



Środkowe i późne średniowiecze

Siedmiu elektorów wybiera Henryka VII na króla. Miniatura z Codex Balduineus

Akt właściwej koronacji w rozpoczynającym się środkowym średniowieczu nie wydaje się być 
ostatecznie nieodzowną częścią ceremonii. Dla przykładu Wipo informuje, że już dzień po wyborze
Konrada II został on w pośpiechu namaszczony. Kronikarz nie wspomina o koronacji, a tym 
bardziej o koronie zwanej dziś koroną Rzeszy. Nie wiadomo kiedy i z jakiej okazji ta korona 
otrzymała kabłąk, którego powstanie jest wiązane z osobą Konrada.
Ze źródeł wiadomo, że w okresie od X do XIV w. wybór króla rzadko następował w miejscu 
koronacji. Działo się to na terenie neutralnym, który mógł zapewnić odpowiedni odstęp pomiędzy 
obozami często zwaśnionych wielkich panów. Zebrania wyborcze często odbywały się pod gołym 
niebem, aby ich uczestnicy nie tracili się z oczu. Wybór Konrada II odbył się na równinie nad 
Renem koło Kamba, miejscowości leżącej naprzeciw Oppenheim pomiędzy Wormacją a Moguncją,
zgromadzenie wyborcze Lotara III miało miejsce nad Renem koło Moguncji, a Karola IV w 1346 
na tronie królewskim w Rhens.

Współczesne źródła wzmiankują obóz namiotów książąt przybyłych na wybór Lotara, który 
wzniesiono po obu stronach Renu, jak również trudności organizacyjne i dyplomatyczne, które 
musiał przezwyciężyć przewodniczący zebrania, aby przeforsować swojego kandydata. Wybory nie
były głosowaniem ograniczonej liczby wyborców w obecnym tego słowa znaczeniu, ale osiąganiem
kompromisu. Im więcej panów Rzeszy brało udział w wyborze, tym większa była legitymizacja 
wybranego. W wyborach powinien być widoczny "głos Boga". Ponieważ jednak Bóg miał tylko 
jeden głos wybór powinien być jednomyślny. Z tego względu wyborcy, którzy nie popierali 
kandydata nie przyjeżdżali lub odjeżdżali przed właściwym aktem wyboru. Ci książęta albo składali
hołd później, co zazwyczaj było okupione ustępstwami i przywilejami albo wybierali własnych 
kandydatów. Dochodziło zatem do wyboru kilku króli co prowadziło do konfrontacji zbrojnej lub 
do pokornego podporządkowania się jednego z wybranych, przy wyborze którego głos Boga nie był
słyszalny.
Porządek koronacyjny z XIV w., Coronatio Aquisgranensis, przypisywany koronacji Henryka VII w
Akwizgranie pokazuje przebieg ceremonii w tym czasie. W odróżnieniu od koronacji Ottona I 
arcybiskup Kolonii był jedynym koronatorem. Towarzyszyli mu arcybiskupi Trewiru i Moguncji. 
Przebieg samej uroczystości, jak się wydaje, nie zmienił się. 
Także wówczas król był poddawany symbolicznej próbie wiary, namaszczany, przysięgał wierność 
wobec Kościoła jak również otrzymywał koronę oraz insygnia. W identyczny sposób koronowana 
była królowa Małgorzata Brabancka; jej koronacja jest również wzmiankowana.

Miejsca koronacji

Akwizgran, miejsce pochówku Karola Wielkiego, aż do 1531 był miejscem większości koronacji. 
Tutaj koronowano pierwszego władcę Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ottona I, a potem jego syna
Ottona II i wnuka Ottona III. Henryk II i Konrad II zostali koronowani w Moguncji, Henryk III i 
Henryk IV ponownie w Akwizgranie. 
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Spośród antykrólów Rudolf Szwabski był koronowany w Moguncji, a Herman z Salm w 
Goslarze.Obaj synowie Henryka IV, Konrad i Henryk V byli koronowani w Akwizgranie, Podobnie 
jak Lotar III, Konrad III i Fryderyk I Barbarossa. Henryk VI już za życia ojca został koronowany w 
Akwizgranie.Po podwójnej elekcji w 1198 Otto IV został koronowany w Akwizgranie, a jego rywal
Filip Szwabski w Moguncji. Ten ostatni po zwycięstwie nad Ottonem IV kazał w 1205 koronować 
się po raz drugi w Akwizgranie przez właściwego koronatora.Podobnie w Moguncji odbyła 
koronacja Fryderyka II, natomiast jego syn Henryk VII Hohenstauf jako współwładca był 
koronowany w Akwizgranie. Henryk Raspe nie był w ogóle koronowany, natomiast Wilhelma z 
Holandii koronowano w Akwizgranie. W czasie Wielkiego Bezkrólewia Alfons Kastylijski nie był 
koronowany w Rzeszy, natomiast jego rywal Ryszard z Kornwalii wkrótce po swoim wyborze 
odbył koronację w Akwizgranie.

Goslar, miejsce koronacji Hermana z Salm, trzeba postrzegać jako wyjątek. Pominąwszy Moguncję,
widać wyraźnie, że Akwizgran od czasów Karola Wielkiego był oficjalnym i najważniejszym 
miejscem koronacji i pozostał nim do końca średniowiecza. Tu koronowano Rudolfa z Habsburga, 
Adolfa z Nassau, Albrechta I, Henryka VII, Ludwika Bawarskiego, Wacława IV, Zygmunta 
Luksemburskiego, Fryderyka III i Maksymiliana I.
W innych miejscach odbyły się tylko trzy uroczystości: Fryderyk III Piękny i Karol IV 
Luksemburski zostali koronowani w Bonn, a Ruprecht z Palatynatu w Kolonii. Stało się tak dlatego,
że Akwizgran znajdował się pod panowaniem ich przeciwników. Jak ważna była uroczystość we 
właściwym miejscu dla legitymizacji władzy świadczą fakty, że Karol IV i Ruprecht później odbyli 
ponowną koronację w Akwizgranie.

Złota Bulla

Wraz z wydaniem Złotej Bulli Karola IV w 1356 przebieg elekcji cesarskiej został ostatecznie 
ustalony. Aż do 1806 stała się ona jądrem porządku prawnego Rzeszy. Złota Bulla w 
przeciwieństwie do dotychczasowych zasad stawiała w centrum tytuł królewski. Było to konieczne, 
gdyż od czasu konfliktu o inwestyturę między papieżem a cesarzem została zakwestionowana 
duchowa legitymacja władzy panującego. To zmusiło do prawnego usankcjonowania władzy.
Jedynie na mocy wyboru elekt otrzymywał wszystkie prawa króla i przyszłego cesarza. Wprawdzie 
określono, że koronacja cesarska odbywać się miała w Rzymie, ale nie oznaczała ona odtąd 
papieskiego zatwierdzenia nowego władcy. Tylko kilku następców Karola IV koronowało się na 
cesarzy: Zygmunt Luksemburski w 1433, Fryderyk III w 1452 w Rzymie i Karol V w 1530 w 
Bolonii.
Ponadto ustalono, że wybór będzie dokonywany większością głosów, tak że od tej pory nie 
dochodziło do podwójnych elekcji, gdyż strona przegrana musiała akceptować wynik wyborów. 
Zasady większości i braku konieczności papieskiej legitymacji dla monarchy zostały zawarte już w 
deklaracji z Rhense z 4 sierpnia 1338 Wówczas podczas spotkania elektorów, które odbyło się nie z 
racji wyborów, ale z powodu konfliktu pomiędzy Ludwikiem Bawarskim a papieżem, powołano 
kolegium elektorów. Złota Bulla zatwierdziła podjęte decyzje i nadała im moc prawną.
Najważniejszą zmianą okazało się ograniczenie prawa wyboru do siedmiu elektorów. Byli nimi 
arcybiskupi Kolonii, Moguncji i Trewiru, palatyn reński, książę saski, margrabia brandenburski i 
król Czech. Wcześniej wszyscy wielcy panowie Rzeszy mieli prawo głosu, nawet jeśli nie było 
jasne, którzy książęta Rzeszy mają aktualnie to prawo. 

Dla przykładu spory budziły kwestie czy książęta z należącej do cesarstwa części Włoch mogą brać 
udział w wyborach i czy takie prawo posiada książę czeski.
Koronacja króla niemieckiego następowała od tygodnia do trzech tygodni po wyborze i 
potwierdzała akt wyborczy jedynie formalnie, co jest widoczne w źródłach, gdyż władcy liczyli 
czas panowania od chwili wyboru. Prawne znaczenie koronacji zatem spadło, ale nadal odbywała 
się ona z dotychczasową pompą.



Koronacje cesarskie w Rzymie

Koronacja cesarska Henryka VI. Ilustracja z Liber ad honorem Augusti Piotra de Ebulo, 1196

Aż do początku okresu nowożytnego należy rozróżnić koronację na króla niemieckiego, króla 
poszczególnych części Rzeszy, takich jak Italia i Burgundia oraz koronację cesarską. Wprawdzie 
przebieg był podobny, ale ze względu na teologiczną i świecką symbolikę koronacja na cesarza była
najważniejsza. Co prawda od czasów środkowego średniowiecza z wyborem na króla, który od 
czasów Ottonów był zwany Rex Romanorum, wiązały się roszczenia do tytułu cesarskiego, ale nie 
zawsze udawało się je urzeczywistnić. Z drugiej strony tytuł królewski uprawniał do władzy tylko 
w części Rzeszy. Tylko tytuł cesarski uprawniał do władzy w całej Rzeszy, włączając prawa 
panowania w Burgundii i cesarskiej Italii. Był on również związany z roszczeniami do władzy 
uniwersalnej. Szczególnie w późnym średniowieczu królowie niemieccy byli zmuszeni, by za 
pomocą korony cesarskiej zyskać dodatkową legitymację w nieniemieckich częściach Rzeszy.
Ponadto papieże od XI w. pilnowali by mieć dominującą pozycję podczas koronacji i 
zademonstrować swoją władzę wobec cesarza. Koronacje cesarskie, z trzema wyjątkami, odbywały 
się w Rzymie i dokonywał ich papież lub jak w przypadku Henryka VI wyznaczeni przez niego 
kardynałowie. Miejscem uroczystości była zazwyczaj bazylika św. Piotra, a w przypadku Lotara III 
i Henryka VII bazylika św. Jana na Lateranie.
Wcześniej miesiącami, a niekiedy latami trwały negocjacje w sprawie warunków koronacji. Jako 
przykład mogą służyć rokowania Fryderyka Barbarossy, jego wnuka Fryderyka II, Henryka VII i 
jego wnuka Karola IV. Gdy nadszedł termin uroczystości król w otoczeniu książąt i duchowieństwa 
jechał do Rzymu przez Alpy. Te wyprawy miały często charakter wojenny i w ich trakcie starano się
ponownie podporządkować Rzeszy odpadłe od niej terytoria. Konrad II przejął pod swoją kontrolę 
miasta północnowłoskie usiłujące się uniezależnić. Podobnie postępowali Fryderyk Barbarossa i 
Henryk VII.
Po przybyciu do Rzymu przyszły cesarz obozował wraz ze świtą przed bramami miasta i wjeżdżał 
do niego dopiero w dniu koronacji. Wjazd wiązał się czasem z walkami z mieszkańcami miasta: 
Fryderyk Barbarossa musiał włożyć zbroję, natomiast Henryk VII uwikłał się w ciężkie walki, gdyż
mieszkańcy usiłowali nie dopuścić go do bazyliki św. Piotra. Średniowieczne źródła opisują 
uroczystości bardzo zwięźle.
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 U Wipona o koronacji cesarskiej Konrada II w 1027 można przeczytać: Podczas Świąt 
Wielkanocnych, które w tym roku wypadały 26 marca, został wybrany przez obywateli rzymskich na
cesarza oraz przyjął z rąk papieża cesarskie błogosławieństwo otrzymując odtąd rzymski tytuł 
Cesarza Augusta. Także królowa Gizela przyjęła cesarskie namaszczenie oraz otrzymała tytuł 
cesarzowej.
Dopiero Eneasz Sylwiusz Piccolomini, humanista i historyk, późniejszy papież Pius II w swoim 
dziele Historia Friderici III. sive Historia Austriaca szczegółowo opisał koronację cesarską 
Fryderyka III w 1452.

Koszty średniowiecznej koronacji królewskiej

Koszty koronacji dla przyszłego króla, jak również dla miejsca, w którym odbywała się 
uroczystość, musiały być ogromne. Brak wprawdzie szczegółowych rachunków, ale ich wielkość 
można w przybliżeniu oszacować na podstawie zachowanych dokumentów. Rudolf z Habsburga 
zastawił w 1278 hrabiemu julijskiemu Wilhelmowi IV Boppard z prawem pobierania ceł i 
Oberwesel z należącymi do niego prawami. Nie wystarczyło to jednak na pokrycie wyłożonych 
przez Wilhelma na koronację 4000 marek kolońskich i 3000 marek szterlingów więc Rudolf musiał 
zastawić swoją koronę za 1050 marek. Aby zdać sobie sprawę, o jaką wartość chodzi, wystarczy 
powiedzieć dla porównania, że w 1174 wartość dworu Bochholz koło Bergheim wynosiła zaledwie 
15 marek kolońskich.

Okres nowożytny

Frankfurt nad Menem w XVII w. Miejsce wyboru i koronacji od 1562

Na początku XVI w. udział papieża w koronacji cesarskiej i związaną z tym wyprawę do Rzymu 
uznano za zbędną. Maksymilian I ogłosił 4 lutego 1508 w katedrze w Trydencie podczas uroczystej 
ceremonii, że będzie nosił tytuł cesarski bez wyprawy do Rzymu i papieskiej koronacji. Było to 
niezbędne, gdyż Republika Wenecka zabroniła Maksymilianowi przejazdu przez swoje terytorium. 
Powołując się na Złotą Bullę, władca ogłosił się „wybranym cesarzem rzymskim”. Tytuł 
potwierdził ówczesny papież Juliusz II, gdyż był on dla niego bez znaczenia, jednak nadal głosił 
równocześnie cesarską opiekę nad rzymskim Kościołem.
Wprawdzie następca Maksymiliana Karol V 24 lutego 1530 został przez papieża koronowany w 
Bolonii, ale uroczystość w zamyśle władcy miała podkreślić uniwersalny charakter monarchii. Była
to ostatnia koronacja cesarska dokonana przez papieża.
Ponadto zaprzestano stopniowo rozróżniać cesarstwo od królestwa. Poszczególni władcy byli 
wybierani za życia poprzedników oraz koronowani na królów i stawiali się wraz z objęciem władzy
cesarzami bez ponownej koronacji albo byli wybierani po śmierci poprzedników na cesarzy i w tej 
roli koronowani.
Od koronacji Maksymiliana II zaprzestano zapisanego w Złotej Bulli rozdzielania miejsca wyboru i
miejsca koronacji. Od tego momentu koronacja odbywała się w miejscu wyboru we Frankfurcie nad
Menem.
Powstaje pytanie dlaczego Akwizgran utracił pozycję dominującego miejsca koronacji. Pewne jest, 
że od wydania Złotej Bulli legitymacja panowania władcy nie zależała jedynie od miejsca 
koronacji, osoby koronatora i użycia właściwych klejnotów. Wybór przez elektorów stał się 
wystarczającą legitymacją przewyższającą znaczeniem miejsce wyboru.
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Na korzyść Frankfurtu nad Menem, wyjąwszy fakt, że z punktu widzenia władców wywodzących 
się głównie z rodu Habsburgów Akwizgran był jednym z najodleglejszych miejsc Rzeszy, 
przemawiały także względy logistyczne i infrastrukturalne. Miał on relatywnie dobre połączenia 
drogami lądowymi i rzecznymi. Frankfurt leżał na szlaku północ-południe w miejscu mniej więcej 
centralnym i większość elektorów mogła do niego dotrzeć po niezbyt długiej podróży. W mieście 
znajdowała się katedra św. Bartłomieja, która po interim augsburskim w 1548 została zwrócona 
Kościołowi katolickiemu. Była to świątynia odpowiednio duża i znacząca by odbywały się w niej 
koronacje. Z powodu swojej roli jako centrum handlowego i targowego Frankfurt posiadał wiele 
gospód i miejskich pałaców, gdzie mogli zamieszkać posłowie przybywający na koronację.

Na początku koronacji we Frankfurcie miało miejsce pewne wydarzenie. W 1562 Maksymilian II 
nie mógł być koronowany przez arcybiskupa Kolonii, gdyż ten niedawno zmarł. Wybór nastąpił 24 
listopada, co w owych czasach oznaczać mogło uciążliwą podróż do Akwizgranu. W tej sytuacji 
kolegium elektorów postanowiło, że obrzęd tym razem odbędzie się we Frankfurcie i dokona go 
miejscowy arcybiskup moguncki. Miasto Akwizgran zażądało formalnego potwierdzenia prawa do 
koronacji. Nowy monarcha i elektorzy zapewnili, że nic się nie zmieniło. Również później 
kilkakrotnie zapewniano Akwizgran, że nie utracił tego prawa choć już nigdy więcej koronacja nie 
odbyła się w tym mieście.

Przebieg uroczystości koronacyjnych w okresie nowożytnym

Strona tytułowa z książki upamiętniającej koronację cesarza Macieja

Wiele ilustracji w następnej sekcji pochodzi z książki Wahl undt Krönung des aller 
durchleuchtigsten, großmechtigsten unüberwindlichsten Fürsten und herrn, herr matthiae I., 
erwehlten Römischen Kaysers etc. undt Ihrer Kay. May. Gemahlin etc. in schönen Kupferstucken 
abgebildet z 1612 przedstawiającej przebieg uroczystości koronacyjnych cesarza Macieja i jego 
żony. W podobny sposób zostało przedstawionych wiele nowożytnych koronacji w diariuszach 
pokazujących blask uroczystości i potęgę cesarza. W pierwszych dziesięcioleciach XVIII w. ten 
rodzaj autoprezentacji władcy określono jako wiedza ceremonialna.
Ceremoniał opierał się na tradycji średniowiecznej rozszerzonej o pewne elementy, np. kapitulacje 
wyborcze.

Po śmierci poprzedniego króla i cesarza

Jeśli król niemiecki nie został wybrany za życia poprzednika, jak np. Józef II, to po śmierci cesarza 
następowało bezkrólewie. Złota Bulla postanawiała, że po śmierci cesarza tak szybko jak to 
możliwe dwór cesarski powinien zawiadomić arcybiskupa Moguncji, elektora saskiego i palatyna 
reńskiego. 
Pozostali elektorzy i inni ważni książęta Rzeszy mieli być następnie przez nich poinformowani. 
Mniejsi książęta i inne stany byli zawiadamiani przez stały Reichstag w Ratyzbonie.
Rządy w Rzeszy przejmowali regenci, którymi byli wspólnie elektorzy saski i Palatynatu. Do czasu 
wydania Złotej Bulli częste były spory, kto w okresie bezkrólewia będzie prowadził sprawy Rzeszy.
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Zwykle były to wdowy, np. cesarzowa Kunegunda po śmierci cesarza Henryka II, ale także papież 
podnosił żądania zarządzania Rzeszą. Po detronizacji Fryderyka II kuria rzymska zażądała by w 
okresie bezkrólewia papież miał prawa wikariusza Rzeszy przynajmniej w Italii.

Przygotowania

Kareta koronacyjna Karola VII używana podczas koronacji w 1742 Obecnie znajduje się w 
Muzeum Powozów Dworskich w Wiedniu

Złota Bulla postanawiała, że elektor Moguncji w ciągu miesiąca zwoływał kolegium wyborcze 
elektorów, które miało wybrać nowego króla i cesarza. Elektorzy nie mogli wprawdzie głosować 
pisemnie, ale mogli oddać swoje prawo głosu innemu elektorowi lub wysłać przedstawiciela. Jeśli 
tego nie zrobili tracili prawo głosu. W ciągu trzech miesięcy arcybiskup zapraszał elektorów do 
Frankfurtu.
Zaproszenie dla świeckich elektorów przekazywał wysłannik wysokiej rangi, duchownym 
elektorom przekazywali je kanonicy. Wysłannik był przyjmowany przez elektorów na uroczystej 
publicznej audiencji. Przekazywał on dokument podpisany przez elektora Moguncji i potwierdzony 
przez notariusza.

Każdy elektor lub jego wysłannik mógł przybyć z orszakiem najwyżej 200 konnych z tego 50 
uzbrojonych. Miasto Frankfurt samo troszczyło się o bezpieczeństwo, zakwaterowanie i 
zaopatrzenie wysoko urodzonych gości. Poza elektorami i osobami, które im towarzyszyły, żaden 
obcy nie mógł przebywać w mieście, a jeśli został odkryty powinien być wygnany. Gdyby miasto 
sprzeniewierzyło się swoim obowiązkom miało utracić przywileje i ponieść karę.

Klejnoty koronacyjne musiały być przywiezione z Norymbergi i Akwizgranu na miejsce koronacji. 
Od późnego średniowiecza były one przechowywane w tych miastach. Były one uroczyście 
przewożone pod strażą do Frankfurtu. W mieście witał je członek rady miejskiej wraz z regimentem
kawalerii. Klejnoty aż do dnia koronacji pozostawały pod pieczą wysłanników Norymbergi i 
Akwizgranu i krótko po ceremonii były odwożone do miejsc przechowywania.

Uroczyste przewożenie klejnotów do Frankfurtu na koronację Leopolda II w 1790

Prezentowany obok miedzioryt z 1790 przedstawia przewożenie klejnotów z Norymbergi do 
Frankfurtu w 1790 na koronację Leopolda II. Klejnoty znajdują się w skrzyni na tzw. wozie 
koronnym, na miedziorycie w drugim rzędzie od góry, przykrytym czerwoną plandeką, na której na 
żółtym suknie widnieje cesarski orzeł. 
Na bokach wozu są widoczne cesarskie herby. Czterej kawalerzyści na siwkach nadzorują wóz. Oto
pełna świta (numery odpowiadają oznaczeniom na miedziorycie)[4]:
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1. 2 huzarzy-trębacze 
2. 1 wachmistrz huzarów 
3. 4 czwórki huzarów 
4. 1 urzędnik 
5. 1 książęcy woźnica 
6. powóz państwowy zaprzężony w 6 koni 
7. pachołkowie na koniach 
8. książęcy panowie i radcy 
9. komendant wozu w mundurze 
10.zarządca szpitala Johann Siegmund Christian Joachim Haller von Hallerstein 
11.Powóz z wysłannikami korony zaprzężony w cztery konie 
12.Powóz zaprzężony w sześć koni z zarządcą zamku w otoczeniu 4 kawalerzystów 
13.Wóz zaprzężony w cztery konie z 4 kawalerzystami 
14.felczer Glos na koniu 
15.kawalerzysta 
16.2 sekretarze deputacji koronnej na koniach 
17.2 wozy z bagażami, na pierwszym Fiscgher z Frankfurtu jako fryzjer i jäger pana Haller von

Hallerstein 
18.trębacz norymberski na koniu 
19.kapral Ernst na koniu 
20.12 norymberskich konnych jeźdźców 
21.huzarzy wraz z kapralem, zielone kurtki, białe spodnie, czarne czapki 

Sam wybór odbywał się we Frankfurcie, ale z powodu szczególnych okoliczności mógł być 
przeniesiony w inne miejsce. We Frankfurcie na podstawie Złotej Bulli wybrano 16 królów: od 
Karola V w 1519 do Franciszka II w 1792

Nie wszyscy, jak już wspomniano, byli wynoszeni na tron po śmierci cesarza. Siedmiu z nich już za
życia cesarza zostało wybranych i koronowanych, a po śmierci lub abdykacji w przypadku 
Ferdynanda II otrzymywali tytuł „obranego cesarza“ bez kolejnej koronacji. Było to możliwe gdyż 
Złota Bulla nie wykluczała tego wyraźnie, wręcz przeciwnie: oprócz śmierci przewidywała 
niesprecyzowane nadzwyczajne powody jako legitymację takiego postępowania. Nowożytna 
praktyka wiązała się ze średniowiecznym przekonaniem, że wraz z cesarską koronacją tytuł 
królewski jest wolny. Już Otton II wykorzystał je by swojego sześcioletniego syna Ottona III 
polecić wybrać na króla wschodniofrankijskiego.

Dzień wyboru rozpoczynał się biciem w dzwony kościelne. Siedmiu elektorów zbierało się w 
ratuszu, aby włożyć odświętne szaty. Z ratusza udawali się do północnego portalu katedry św. 
Bartłomieja, która od 1562 była miejscem wyboru i koronacji, i zajmowali miejsca w kościele. 
Później odprawiano mszę świętą. Uczestniczyli w niej tylko katoliccy elektorzy, a ewangelicy 
opuszczali świątynię i powracali po jej zakończeniu. Przysięga wyborców jak również uroczysta 
deklaracja wybranego odbywały się w obecności notariuszy. Właściwa proklamacja nowego cesarza
odbywała się w kaplicy wyborczej.

Po przybyciu króla do prezbiterium odmawiano modlitwy i psalmy, a władca klęczał przed 
ołtarzem. Później następowało wywyższenie króla poprzez posadzenie go na tronie, które zastąpiło 
wczesnośredniowieczne podniesienie na tarczy. Wraz z odśpiewaniem Te Deum uroczysty akt 
wyborczy był zakończony.

Kapitulacje wyborcze



Od 1519 nowo obrany monarcha musiał zaprzysiąc wynegocjowane wcześniej z elektorami 
kapitulacje wyborcze. Takie umowy były zawierane przez wszystkich władców od Karola V do 
Franciszka II. W kapitulacjach wyborczych nowy król musiał przysiąc, że nie zamierza zmieniać 
elekcyjnego charakteru monarchii i naruszać praw elektorów. Obiecywał także przestrzegać 
postanowień Złotej Bulli.
Pierwszy taki dokument powstał podczas wyboru Karola V, ale nazwa pojawiła się dopiero podczas 
elekcji Ferdynanda I. W zbiorze dokumentów Unio Electoralis novissima, który zawiera wyniki 
narad elektorów we Frankfurcie, po raz pierwszy pojawia się nazwa kapitulacje wyborcze.
Przysięga była uroczyście składana przez elekta w kościele koronacyjnym. Od tej pory nosił on 
tytuł króla niemieckiego (rzymskiego). W ten sposób kończyły się wybory.

Wikariusz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Wikariusz Rzeszy (niem. Reichsvikar) – urząd 
powstały na mocy Złotej Bulli cesarza Karola IV z 10 stycznia 1356 roku. Zadaniem wikariuszy 
było wypełnianie zadań interrexa, czyli administrowanie Świętym Cesarstwem Rzymskim w czasie 
bezkrólewia. 

Tron w Rzeszy niemieckiej był elekcyjny. Kiedy władca
zmarł, a jego następca nie został wybrany za jego życia,
władzę w cesarstwie przejmowali wikariusze. Wszystkie
akty wydane przez nich podczas interregnum podlegały
ratyfikacji przez nowo wybranego władcę. Wikariuszami
byli na mocy Złotej Bulli z 1356, od momentu jej
wydania, dwaj elektorzy cesarstwa: Książę Saksonii
(palatyn saski) dla Saksonii, Westfalii i reszty
północnych terenów cesarstwa, oraz Palatyn reński dla
Frankonii, Szwabii, Nadrenii i reszty południowych
terenów cesarstwa.

Herb króla Polski Augusta III Sasa jako Wikariusza Świętego Cesarstwa 

W 1648 roku rozpoczął się spór o to, kto jest prawowitym wikariuszem. W 1623 r. tytuł elektorski 
palatyna reńskiego został przeniesiony na księcia Bawarii. Jednak już w 1648 roku utworzono 
osobny elektorski tytuł dla palatyna reńskiego, co doprowadziło do sporów z księciem Bawarii. W 
1657 roku obaj ogłosili się wikariuszami, ale książę Saksonii uznał za prawowitego wikariusza 
elektora Bawarii. W 1711 r. elektor Palatynatu ponownie pełnił funkcję wikariusza, ale jego kuzyn 
został przywrócony na swoje stanowisko po jego renowacji trzy lata później. W 1724 r. dwaj 
elektorzy zawarli układ co do wspólnego działania jako wikariusze, lecz Sejm Rzeszy odrzucił to 
porozumienie. Wreszcie, w 1745 roku, w kolejnym układzie, elektorzy stwierdzili, że będą pełnić tę
funkcje zamiennie. Porozumienie to zostało potwierdzone przez Sejm Rzeszy w Ratyzbonie w 1752
roku.
W 1806 r. cesarz Franciszek II ogłosił rozwiązanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jego decyzja 
o rozwiązaniu cesarstwa, a nie jedynie abdykacji miała mieć na celu zapobieżenie przejęciu władzy 
przez cesarskich wikariuszy i w konsekwencji wybrania Napoleona Bonaparte na cesarza.



Cesarstwo Ottonów

Okres Cesarstwa Ottonów, jak nazywa się nieoficjalnie ten etap historii Świętego cesarstwa to 
panowanie dynastii Ludolfingów (919-1024, od 962 jako cesarze), czyli książąt saskich. Czas ten 
charakteryzuje się wzmocnieniem władzy monarszej wobec książąt plemiennych. Cesarze wówczas
sprawowali kontrolę nad sprawami wewnętrznymi i prowadzili pomyślną politykę ekspansji. W 
dobie Cesarstwa Ottonów nastąpiła także odbudowa karolińskiej idei uniwersalnej monarchii 
chrześcijańskiej Europy. Przywrócenie władzy cesarskiej charakteru uniwersalnego, jednak szybko 
okazało się to niewykonalne ze względu choćby na opór Francji. Polska, Dania i Węgry, a 
zwłaszcza Czechy (które z czasem stały się częścią cesarstwa) zostały za to skutecznie wciągnięte 
w orbitę niemieckich wpływów. Cesarze niejednokrotnie ingerowali w wewnętrzne sprawy tych 
państw.

Charakterystyczne dla władzy Ottonów było uzależnienie papieży od cesarza, co w praktyce 
oznaczało desygnowanie przez niego kandydatów do tronu papieskiego. Interweniując dwukrotnie 
na rzecz papieża (w 951 i 961 roku) w ogarniętej politycznym chaosem Italii Otton I koronował się 
w Mediolanie na króla Longobardów, po czym upomniał się o koronę cesarską. Ten kluczowy 
moment, będący restauracją starożytnego Rzymu oraz imperium Karola Wielkiego odbył się 2 
lutego 962, gdy Otton I Wielki został koronowany w Rzymie przez papieża Jana XII na cesarza 
rzymskiego. Ogromnym sukcesem polityki tego cesarza, poza koronacją, był m.in ożenek syna 
Ottona II z księżniczką bizantyńską Teofano. Przeprowadzona za życia ojca koronacja Ottona II 
zapewniała ciągłość godności cesarskiej w dynastii saskiej, zaś ślub z Teofano oznaczał uznanie 
tytułu cesarskiego królów niemieckich przez Konstantynopol.

Ambicją Ottona I Wielkiego oraz jego następców, Ottona II i Ottona III, było jak wyżej 
wspomniano podporządkowanie sobie całego chrześcijańskiego (  ale łacińskiego  nie greckiego ) 
świata w ramach uniwersalistycznego cesarstwa. Najbliższy realizacji tego planu był Otton III. 
Wychowany w kulcie tradycji saskiej, karolińskiej i bizantyńskiej, świadomie nawiązujący do 
legendy Karola Wielkiego, zamierzał stworzyć imperium złożone z równouprawnionych 
chrześcijańskich królestw: Italii, Galii, Germanii oraz Słowiańszczyzny (władcą tej ostatniej miał 
być najprawdopodobniej Bolesław Chrobry), nad którymi panowałby rezydujący w Rzymie cesarz. 
Nieoczekiwana śmierć Ottona III w 1002 roku pogrzebała idee zjednoczeniowe. Odtąd cesarstwo 
rzymskie utożsamiać się będzie coraz bardziej z królestwem niemieckim.

Dynastia salicka
Okres dynastii salickiej (1024-1125), czyli książąt frankońskich, przyniósł kolejne umocnienie 
Cesarstwa. Cesarze ingerowali w sprawy sąsiednich państw słowiańskich, utrzymali mocną pozycję
we Włoszech. Jednocześnie władzy cesarskiej zagroził konflikt z papieżami, którzy wyrwali się 
spod cesarskiej kurateli. Cesarze musieli iść na kompromis w kwestii inwestytury biskupów, 
jednakże obronili się przed próbą uzależnienia Niemiec od papiestwa.
Dynastia Hohenstaufów
Za panowania Hohenstaufów (1079-1254), a więc książąt szwabskich, cesarze kontynuowali 
aktywną politykę ekspansji w myśli idei uniwersalistycznych, co ostatecznie kosztowało ich 
osłabienie realnej władzy w samych Niemczech (Statutum in favorem principium Fryderyka II 
Hohenstaufa z 1232) i Włoszech (pokój po bitwie pod Legnano). Konrad III, Fryderyk I Barbarossa
oraz Fryderyk II brali udział w ruchu krucjatowym. Za panowania Henryka VI Cesarstwo osiągnęło
szczyt wpływów politycznych poza swoimi granicami (lennami stały się przejściowo Anglia i 
Cypr). 
Koszty ekspansji poza cesarstwo jak i ambicje wasali doprowadziły do wytworzenia się silnej 
opozycji wewnętrznej, która zmusiła cesarzy do przekazania wielu kompetencji monarszych 
książętom, co doprowadziło do uzależnienia większości decyzji cesarza od zgody książąt wyrażanej
na Sejmie Rzeszy oraz do zezwolenia na podziały patrymonialne w księstwach, co szybko 
zaowocowało atomizacją polityczną Rzeszy, 



która po pewnym czasie gromadziła około 300 państewek wasalnych o różnym statusie. Wojna 
Fryderyka II i Konrada IV z opozycją oraz wygaśnięcie dynastii doprowadziły do Wielkiego 
Bezkrólewia i związanego z nim chaosu politycznego w Rzeszy. 

Wielkie Bezkrólewie umocniło rozdrobnienie polityczne Rzeszy Niemieckiej i zachwiało 
cesarskim autorytetem, który od tej pory musiał liczyć się z potęgą najsilniejszych wasali 
Cesarstwa. Pod rządami Habsburgów, Rudolfa I i Albrechta I, Niemcy odetchnęły, aby w XIV 
wieku znów pogrążyć się w wojnach domowych między rywalizującymi o koronę dynastiami 
Habsburgów z Austrii, Wittelsbachów z Bawarii i Luksemburgów. Jednocześnie po raz pierwszy 
doszło wtedy do unii Niemiec z Czechami i Węgrami, a Hohenzollernowie rozpoczęli swoją 
karierę, otrzymując w 1415 od cesarza Brandenburgię. W 1438 na tronie niemieckim na stałe 
zasiadła dynastia Habsburgów, hrabiów z Górnej Alzacji, którzy w XIII w., dzięki zręcznej polityce 
Rudolfa I, przejęli Austrię i Styrię po wymarłym rodzie Babenbergów. W XVI w. reformacja 
doprowadziła do długoletnich wojen religijnych w Niemczech, ponieważ katoliccy cesarze uważali 
się za namiestników Chrystusa winnych walczyć z herezjami, natomiast książęta upatrywali w 
sporach teologicznych i walce o wolność wyznania okazję do osłabienia zwierzchności cesarskiej. 

 1439 roku - unia Kościołów greckiego i rzymskiego  - przed zniszczeniem  greckiego 
Konstantynopola (  1453) oparta była na morderstwie greckiego  patriarchy Józefa II a potem 
nastąpiła wielka schizma wschodnia  i judeo - katolicyzm 

Dzięki układom z Jagiellonami Habsburgowie przejęli w 1526 na stałe trony czeski i węgierski. 
Unia personalna Niemiec, Czech i Węgier utrzymała się aż do kresu Świętego Cesarstwa, jako że 
niemal każdorazowo elektorzy Rzeszy oraz szlachta czeska i węgierska wybierały tych samych 
władców (w XVII w. Habsburgom udało się wprowadzić dziedziczność tronu w Czechach i na 
Węgrzech, podobne próby w Niemczech zawsze okazywały się bezskuteczne).

Umocnienie się Habsburgów na tronie

Wiek XVI i XVII to okres prób Habsburgów do odbudowy politycznej kontroli nad Niemcami w 
atmosferze wojen religijnych. Jednocześnie książęta, drogami legalnymi (na Sejmach) i 
pozalegalnymi, przy poparciu Francji i innych mocarstw, dążyli do wywalczenia sobie jak 
największych swobód i złamania potęgi Habsburgów. Jednym z głównych motorów rywalizacji stał 
się konflikt o sekularyzację kościelnych państewek w Niemczech, których władcy (biskupi) 
porzucili Kościół katolicki i przeszli na protestantyzm. Habsburgowie dążyli do utrzymania owych 
dóbr w rękach Kościoła (poparcie katolickich władców-biskupów gwarantowało im kolejne 
zwycięstwa w elekcjach cesarskich), podczas gdy władcy świeccy, w większości już protestanccy, 
naciskali na sekularyzację biskupstw. Niezgoda w kwestiach religijnych utrudniała porozumienie w 
innych kwestiach, utrudniając funkcjonowanie Sejmu Rzeszy. Owocem wojny trzydziestoletniej, 
która zdominowała także międzynarodową politykę I połowy XVII w. było uznanie praw książąt do
prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej oraz przyznanie godności elektorskiej obu liniom 
Wittelsbachów: palatynackiej i bawarskiej (dotąd sprawowała ją tylko ta pierwsza).

W XVII i XVIII w. państwa niemieckie weszły na drogę absolutyzmu, jednocześnie Rzesza jako 
całość stała się jedynie związkiem państw zdolnych do wspólnego działania tylko w chwilach 
silnego zagrożenia zewnętrznego (wojny z Turcją Osmańską, Francją Ludwika XIV). W epoce 
nowożytnej Cesarstwo straciło wpływy na zewnątrz, za to obce mocarstwa utrwaliły swoje wpływy 
w wewnętrznych sprawach niemieckich (Francja, Rosja, Szwecja). 
W XVIII w. stało się jasne, że reorganizacja polityczna Niemiec w kierunku większej spoistości 
będzie hamowana przez mocarstwa europejskie, gdyż wzmocniłaby za bardzo siłę Habsburgów, 
którzy u schyłku XVII w. odebrali Turkom całe Węgry (pokój karłowicki) i zachwiałaby 
równowagą sił w Europie. 



Międzynarodowy wymiar wydarzeń w Niemczech umocnił się, gdy elektorowie saski i hanowerski 
uzyskali trony królewskie poza Rzeszą, odpowiednio w Polsce i Wielkiej Brytanii. W tym samym 
stuleciu wyrosła także potęga Prus Hohenzollernów, którym to przypadnie rola zjednoczyciela 
Niemiec w 1871, ponad pół wieku po rozwiązaniu Świętego Cesarstwa. Habsburgowie próbowali 
doprowadzić do likwidacji państwa pruskiego (wojna siedmioletnia) w porozumieniu z Rosją i 
Saksonią, jednak ostatecznie Rosjanie zmienili front i od tej pory Prusy stały się, zgodnie z 
zamierzeniem mocarstw ościennych, przeciwwagą dla Austrii w Rzeszy i Europie. Gdy cesarz Józef
II starał się przeprowadzić pewne zmiany i m.in. przyłączyć do Austrii Bawarię (w zamian za 
oddanie dziedzicowi Wittelsbachów Belgii), spotkał się z oporem właśnie Prus, a potem koalicji 
książąt pod ich przewodem (Liga Książęca powstała w 1785).

Upadek Świętego Cesarstwa

Przez cały XVI i XVII w. Francja popierała tendencje odśrodkowe w Rzeszy. Na przełomie XVII i 
XVIII w. trzej potężni elektorzy cesarscy zostali królami na terytoriach poza granicami Rzeszy, co 
znacznie wzmocniło ich pozycję. Elektor hanowerski Jerzy I odziedziczył Wielką Brytanię, elektor 
saski Fryderyk August I został wybrany królem w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a elektor 
brandenburski Fryderyk III przybrał sobie tytuł królewski jako władca Prus.
W II połowie XVIII w. cesarz Józef II Habsburg próbował odnowić autorytet cesarski w Rzeszy, a 
także powiększyć terytoria bezpośrednio podlegające cesarzowi poprzez aneksję Bawarii. W 1777 
wywołało to wojnę o sukcesję bawarską między Habsburgami a Prusami i Józef musiał z tych 
planów zrezygnować. W 1785 pod wodzą króla pruskiego Fryderyka II powstał Związek Książęcy 
(Fürstenbund), konfederacja książąt przeciw próbom ograniczenia ich praw.

W 1803 Rzesza Niemiecka znalazła się pod hegemonią Napoleona Bonaparte. Kierowany przez 
jego sojusznika, arcybiskupa Moguncji Karola Teodora Dalberga Sejm przeprowadził liczne 
reformy, głównie mechaniczną likwidację większości małych państewek niemieckich. Jednocześnie
przyznano nowe tytuły elektorskie (Hesja-Kassel, Wirtembergia, Badenia i Salzburg).
11 sierpnia 1804, wobec fiaska prób uzyskania od książąt Rzeszy dziedziczności tytułu cesarza 
rzymskiego, Franciszek II Habsburg przyjął dziedziczny tytuł cesarza Austrii, jako Franciszek I. W 
ten sposób formalnie powstało Cesarstwo Austrii, obejmujące wszystkie dziedziczne posiadłości 
Habsburgów. Była to również odpowiedź na przyjęcie przez Napoleona tytułu cesarza Francuzów. 
Przez niecałe dwa lata Franciszek był określany jako „cesarz Niemiec i Austrii” i jako podwójny 
cesarz, „dwucesarz” (niem. Doppelkaiser).

W 1805 władcy Bawarii i Wirtembergii, pod protektoratem Napoleona, przyjęły tytuły królewskie, 
a cesarz rzymski Franciszek II Habsburg musiał zadowolić się deklaracją, że nie opuszczają one w 
ten sposób Rzeszy. 12 lipca 1806 większość państw niemieckich utworzyła nowy Związek Reński, 
którego Napoleon został oficjalnym protektorem. Poza związkiem zostały tylko Austria, Prusy, 
Brunszwik i Hesja-Kassel. W tym samym roku, po klęsce w bitwie pod Austerlitz, Franciszek II 
został przymuszony przez Francuzów do zrzeczenia się godności cesarza rzymskiego i króla 
niemieckiego (abdykował 6 sierpnia 1806) oraz do zwolnienia swoich wasali ze zobowiązań wobec 
Cesarstwa. Dzięki temu Napoleon mógł, jako władca Francji i hegemon Niemiec, kreować się na 
dziedzica dawnego państwa Franków. W ten sposób, po ponad ośmiu wiekach, Święte Cesarstwo 
Rzymskie przestało istnieć.



Święte Cesarstwo Rzymskie w 1648 

O ustroju Świętego Cesarstwa Rzymskiego można mówić dopiero w XIV w., kiedy ostatecznie 
utożsamiono instytucję Cesarstwa z monarchią niemiecką (wyrazem tego była owa 
szesnastowieczna formuła „Narodu Niemieckiego”). Dla okresu wcześniejszego właściwie 
należałoby odnosić się jedynie do ustroju „Królestwa Niemieckiego”. 

Monarchia elekcyjna

Niemcy, a co za tym idzie Cesarstwo, były początkowo związkiem kilku księstw plemiennych 
(Szwabia, Saksonia, Frankonia, Turyngia, Bawaria). Książęta oraz sam król byli wybierani przez 
wiece plemienne. Kiedy władza monarsza okrzepła w okresie Ludolfingów i dynastii salickiej, król-
cesarz sam mianował książąt, jednak godność królewska i cesarska była nadal elekcyjna. Wiec w 
swoim wyborze kierował się zdaniem samych książąt, więc z czasem prawa elekcyjne zostały w 
praktyce zastrzeżone dla nich. Początkowo utarła się reguła, że króla należy wybierać spośród 
członków rodu jego poprzednika, co umożliwiało praktyczne dziedziczenie tronu. Rzeczywiście, 
dynastie Ludolfingów, salicka i Hohenstaufów były ze sobą spokrewnione. Dopiero erozja 
autorytetu monarszego za panowania tej ostatniej dynastii podkopała ową regułę. W początkach 
okresu Wielkiego Bezkrólewia (1250-1273) wykrystalizowała się grupa najpotężniejszych książąt, 
którzy w praktyce decydowali o obsadzie tronu. W 1356 cesarz Karol IV Luksemburski nadał temu 
stanowi kształt formalny w tzw. Złotej Bulli. Grono elektorów tworzyli odtąd: król Czech (wasal 
króla Niemiec; 



już XII w. Fryderyk I Barbarossa i Fryderyk II nadawali władcom czeskim prawa elektorskie) jako 
cześnik, palatyn Renu jako stolnik Cesarstwa, margrabia Brandenburgii jako komornik Cesarstwa, 
książę saski jako marszałek Cesarstwa, arcybiskup Moguncji jako arcykanclerz Niemiec, 
arcybiskup Kolonii jako arcykanclerz Italii oraz arcybiskup Trewiru jako arcykanclerz Burgundii. 
W średniowieczu papieże częstokroć uzurpowali sobie prawo do wyznaczania osoby cesarza, 
ponieważ tradycyjnie przysługiwała im rola kapłanów namaszczających i koronujących cesarzy. W 
1338 podczas zjazdu w Rhense elektorzy wydali deklarację, w której stwierdzali, że wybrany przez 
nich król niemiecki jest automatycznie predestynowany do objęcia tronu i nie wymaga niczyjej 
zgody dla tego aktu.
W okresie nowożytnym skład kolegium elektorskiego poszerzył się. W 1623, po buncie palatyna 
Renu w czasie wojny trzydziestoletniej, cesarz Ferdynand II Habsburg przeniósł prawa elektorskie 
na krewnego palatyna, księcia Bawarii. Jednakże w 1648 cesarz musiał przywrócić uprawnienia 
elektorskie palatynowi reńskiemu, gdyż był to warunek pokoju westfalskiego z Francją i Szwecją. 
Zarówno Bawaria, jak i Palatynat pozostały elektoratami. W 1692 cesarz Leopold I obdarzył 
tytułem elektorskim książęta Brunszwiku (Hanoweru). W 1708 akt ten potwierdził Józef I.

Władza monarsza

Władza królewska, początkowo silna, skazana była na erozję z uwagi na elekcyjność tronu, a więc 
zależność władcy od własnych wasali, dysponentów korony. Hohenstaufowie pozyskiwali środki na
kampanie wojenne, sprzedając rozmaite prawa i przywileje królewskie.
Wczesnośredniowieczne księstwa plemienne szybko się podzieliły. W okresie osłabienia władzy 
królewsko-cesarskiej książęta poczęli dziedziczyć swoje godności, a także dzielić księstwa między 
potomków zgodnie z regułami patrymonialnymi i feudalnymi. W 1158 cesarz Fryderyk I 
Barbarossa musiał oficjalnie zaakceptować ten stan rzeczy. W 1196 cesarz Henryk VI Hohenstauf 
zezwolił na dziedziczenie księstw w bocznych liniach dynastii, licząc na uzyskanie w zamian od 
książąt dziedziczności tronu królewskiego. Niemcy weszły w epokę rozdrobnienia feudalnego.
W 1220 i 1232 Fryderyk II, w obliczu buntu własnego syna i następcy tronu, był zmuszony wydać 
szerokie przywileje najpierw dla wasali duchownych, potem także świeckich. W aktach tych 
przekazywał większość podstawowych uprawnień królewskich (regali, czy też regaliów) w ręce 
książąt. Odtąd książęta mogli samodzielnie decydować o większość spraw wewnętrznych w swoich
księstwach i prowadzić własną politykę. Za każdym razem, kiedy król-cesarz występował z 
inicjatywą polityczną dla całych Niemiec, musiał otrzymywać na to zgodę książąt zgromadzonych 
na Sejmie Cesarstwa. Zasada, iż właściwie każdą decyzję cesarza musi zatwierdzić Sejm, utrwaliła 
się w czasach zamętu Wielkiego Bezkrólewia. Złota Bulla Karola IV w 1356 jeszcze bardziej 
rozdrobniła prerogatywy monarsze, nadając elektorom prawo majestatu, przez co byli traktowani 
jak królowie, a ich księstwa stały się niepodzielne. Ponadto ludność księstw elektorskich traciła 
prawo apelacji do cesarza, a sami elektorowie mogli zawetować każdą decyzję cesarską, jeszcze 
zanim trafiła pod obrady Sejmu.

W XVI i XVII w. doszło do kolejnych ograniczeń władzy królewsko-cesarskiej. W połowie XVI w. 
książęta sprzeciwili się pobieraniu przez cesarza stałych podatków bez ich zgody; odtąd cesarz 
zbierał podatki tylko w miastach cesarskich, od rycerzy cesarskich (wasali nie będących książętami)
oraz od Żydów. W 1570, kiedy wobec zagrożenia tureckiego Maksymilian II Habsburg usiłował 
przeprowadzić reformę systemu obronnego Rzeszy, Sejm odebrał cesarzowi najwyższą władzę w 
sprawach wojskowych. W 1644 Ferdynand III Habsburg, licząc na poparcie swoich wasali w 
trakcie rokowań pokojowych z Francją i Szwecją, zezwolił książętom na zawieranie własnych 
przymierzy, wypowiadanie wojen i zawieranie pokoju. Akt ten potwierdził potem pokój westfalski 
w 1648. Za panowania Ferdynanda III w 1653 Sejm zakazał cesarzowi nadawania nowym 
podmiotom politycznym praw stanu Rzeszy bez zgody odpowiedniej kurii sejmowej (elektorów, 
książąt).



Posiedzenie Reichstagu w
Ratyzbonie w 1640 

Organy Rzeszy

Struktura Sejmu ukształtowała się
ostatecznie w 1489. Dzielił się on na
trzy kurie, które obradowały osobno i
których zbiorowy głos traktowano
jako jeden. Były to: kuria elektorów,
kuria książąt (w jej skład wchodzili
wszyscy wasale cesarza: książęta,
hrabiowie, biskupi) oraz kuria miast,
która aż do 1582 dysponowała
jedynie głosem doradczym. Prawa do
zasiadania w Sejmie nie mieli
hrabiowie obdarzeni tymi tytułami
przez książąt ani miasta przez nich
założone. W 1663 postanowiono, że
Sejm, złożony z reprezentantów
cesarza, książąt i miast, będzie obradował bez przerwy w Ratyzbonie jako tzw. Deputacja Rzeszy.
Instytucje rządowe Cesarstwa w średniowieczu nie funkcjonowały. Arcybiskupi elektorzy nosili 
tytuły kanclerskie, jednakże szybko stały się one czysto honorowe (arcybiskup Moguncji miał 
pewną realną pozycję jako przewodniczący kurii elektorów i całego Sejmu). Za panowania 
Maksymiliana I podjęto próbę utworzenia rządu cesarskiego zwanego Reichsregiment, jednak 
wskutek niezgody między książętami nie zyskał on nigdy faktycznego znaczenia.

Reforma Rzeszy

Do trwalszych elementów reformy rzeszy (Reichsreform), wysuwanych przez niektórych książąt 
niemieckich, dążących do ograniczenia władzy cesarskiej, za panowania cesarza Maksymiliana 
należy zaliczyć m.in Sąd Kameralny Rzeszy (Reichskammergericht). Utworzony został na sejmie 
obradującym w Wormacji w 1495 roku. Zbierał się w Spirze, a od końca XVII wieku w Wetzlarze. 
Sąd Kameralny Rzeszy składał się z 28 członków: przewodniczącego mianowanego przez cesarza, 
dwóch prezydentów i dwudziestu pięciu asesorów. Z tych ostatnich pięciu mianował cesarz, 
dwudziestu stany Rzeszy; połowa musiała mieć pochodzenie szlacheckie, a połowa doktorat nauk 
prawnych. W praktyce Sąd rozpatrywał głównie sprawy o naruszenie pokoju ziemskiego 
(Landfried), naruszenie aktów banicji cesarskiej i przestępstwa skarbowe. Inną trwałą reformą było 
wprowadzenie w cesarstwie podziału administracyjnego na Sejmach Rzeszy w 1500 (w Augsburgu)
i 1512 (w Kolonii). Państwo podzielono wówczas na 10 okręgów Reichskreise, każdy z własnym 
sejmem i organami administracyjnymi. Choć tytuł cesarza był nominalnie elekcyjny, to faktycznie 
Rzeszą na przestrzeni wieków rządziły następujące, często rywalizujące między sobą dynastie:

• Ludolfingowie (dynastia saska) – 
• Dynastia salicka (frankońska) 
• Hohenstaufowie 
• Welfowie 
• Luksemburgowie 
• Wittelsbachowie 
• Habsburgowie 

Sejm Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Sejm Rzeszy (łac. Dieta Imperii lub Comitium Imperiale,
niem. Reichstag) – najwyższy organ reprezentacji wasali cesarskich Świętego Cesarstwa 



Rzymskiego. Wywodził się bezpośrednio od zwoływanego przez władców niemieckich od X wieku 
Hoftagu (zjazdu nadwornego). W XV wieku zjazd ten przybiera ostateczną, ukształtowaną formę 
Sejmu. Od 1663 działał permanentnie jako Sejm Nieustający aż do końca istnienia I Rzeszy w 1806
r. Ostatni raz zebrał się jednak w 1803 r. 

Hoftag (Zjazd nadworny)

Początki Reichstagu wywodziły się w zebraniu wasali i dworzan organizowanych już za czasów 
Karolingów. Od 1180 w zjazdach uczestniczyli wszyscy książęta terytorialni. Hoftagi rozstrzygały o
najważniejszych sprawach państwowych. Od końca XIII wieku zaczęto powoływać do Hoftagu 
przedstawicieli miast cesarskich, jednak bez prawa głosu. Hoftag nie miał uprawnień 
ustawodawczych – jego uchwała była wymagana w trzech sprawach:

• nałożenie podatków ogólnopaństwowych 
• podjęcie przez króla wyprawy koronacyjnej do Rzymu 
• powołanie książąt Rzeszy na wyprawę wojenną 

Uczestnicy Hoftagu mieli byli powoływani w drodze wyboru, lecz reprezentowali swoje osoby 
bądź terytoria którymi rządzili. Na szczeblu lokalnym głównymi organami stanowymi były 
Zgromadzenia Stanowe zwane Sejmami Krajowymi – Landtag.

U schyłku XV wieku skrystalizował się skład Hoftagu, który przybrał formę – Sejmu Rzeszy – 
Reichstagu. 

Kompetencje

Zasada, iż właściwie każdą decyzję cesarza musi zatwierdzić Sejm, utrwaliła się już w czasach 
zamętu Wielkiego Bezkrólewia. Złota Bulla Karola IV w 1356 jeszcze bardziej rozdrobniła 
prerogatywy monarsze, nadając elektorom prawo majestatu, przez co byli traktowani jak królowie, 
a ich księstwa stały się niepodzielne. Ponadto ludność księstw elektorskich traciła prawo apelacji do
cesarza, a sami elektorowie mogli zawetować każdą decyzję cesarską, jeszcze zanim trafiła pod 
obrady Sejmu. Kompetencje Sejmu rosły systematycznie od XV wieku. Sejm brał udział w 
uchwalaniu ustaw – Reichsabschied. Każda kuria głosowała nad projektem osobno. Aby nabrał on 
mocy ustawy musiał zostać uchwalony w jednakowym brzmieniu w trzech kuriach i zostać 
podpisany przez cesarza. Cesarz utracił prawo do uchwalania ustaw bez zgody Sejmu. W XVI i 
XVII w. doszło do kolejnych ograniczeń władzy królewsko-cesarskiej. W połowie XVI wieku 
książęta sprzeciwili się pobieraniu przez cesarza stałych podatków bez ich zgody; odtąd cesarz 
zbierał podatki tylko w miastach cesarskich, od rycerzy cesarskich (wasali nie będących książętami)
oraz od Żydów. W 1570, kiedy wobec zagrożenia tureckiego Maksymilian II Habsburg usiłował 
przeprowadzić reformę systemu obronnego Rzeszy, Sejm odebrał cesarzowi wówczas najwyższą 
władzę w sprawach wojskowych. W 1644 Ferdynand III Habsburg, licząc na poparcie swoich 
wasali w trakcie rokowań pokojowych z Francją i Szwecją, zezwolił książętom na zawieranie 
własnych przymierzy, wypowiadanie wojen i zawieranie pokoju. Akt ten potwierdził potem pokój 
westfalski w 1648. Za panowania Ferdynanda III w 1653 Sejm zakazał cesarzowi nadawania 
nowym podmiotom politycznym praw stanu Rzeszy bez zgody odpowiedniej kurii sejmowej 
(elektorów, książąt). W 1664 Leopold I jako ostatni cesarz rzymski w dziejach I Rzeszy pojawił się 
osobiście na obradach.
Ostatni raz Sejm zebrał się w 1803, gdy Rzesza Niemiecka znalazła się pod hegemonią Napoleona 
Bonaparte. Kierowany przez jego sojusznika, arcybiskupa Moguncji Karola Teodora Dalberga Sejm
przeprowadził liczne reformy, głównie mechaniczną likwidację większości małych państewek 
niemieckich. Jednocześnie przyznano nowe tytuły elektorskie (Hesja-Kassel, Wirtembergia, 
Badenia i Salzburg).



Procedura legislacyjna

Kurie na wspólnym posiedzeniu wysłuchiwały tzw. propozycji cesarskiej zgłaszanej do końca XV 
wieku przez samego cesarza, a następnie przez jego pełnomocnika. Następnie obrady toczyły się 
oddzielnie w każdej kurii. Głosowanie odbywało się virtim lub kurialnie. Kurialnie głosowali 
hrabiowie i biskupi. Kuria miast, mimo uzyskania w 1648 pełnych praw kurii, dopuszczona była do 
głosowania dopiero po uzgodnieniu stanowisk obu pozostałych gremiów. Uchwały w postaci 
recessus imperii (Reichsabschied) po przyjęciu w głosowaniu przez wszystkie kurie otrzymywały 
sankcję cesarską. Ostatnią taką sankcję cesarz wydał w latach 1653–1654 na pierwszym sejmie 
zwołanej po zawarciu pokoju westfalskiego. Od 1664 (moment kiedy Sejm zaczął działać 
permanentnie) sankcja cesarska nie była już konieczna dla ważności uchwał.

Struktura

Od 1489 Sejm ostatecznie ukształtował się jako ciało składające się z trzech kurii. Były to: kuria 
elektorów, kuria książąt (w jej skład wchodzili wszyscy wasale cesarza: książęta, hrabiowie, 
biskupi) oraz kuria miast, która aż do 1582 dysponowała jedynie głosem doradczym. Prawa do 
zasiadania w Sejmie nie mieli hrabiowie obdarzeni tymi tytułami przez książąt, ani miasta przez 
nich założone. Arcybiskup Moguncji jako przewodniczący kurii elektorów przewodniczył formalnie
całym Sejmem. 

Kuria elektorów

W skład kurii wchodzili książęta elektorzy, którzy posiadali m.in. prawo wyboru cesarza. Liczba 
elektorów ulegała zmianom na przestrzeni lat. Początkowo, zgodnie z ustaleniami Złotej Bulli 
Karola IV w kolegium elektorskim zasiadali:

• arcybiskup Moguncji, arcykanclerz Rzeszy; 

• arcybiskup Kolonii, arcykanclerz Włoch; 

• arcybiskup Trewiru, arcykanclerz Burgundii; 

• król czeski, arcypodczaszy Rzeszy; 

• książę saski, arcymarszałek Rzeszy; 

• margrabia brandenburski, arcykomornik Rzeszy; 

• hrabia palatyn Palatynatu Reńskiego, arcystolnik Rzeszy. 
Liczba wzrosła do ośmiu, kiedy w 1623 roku książę Bawarii przejęła wyborczej godności hrabiego 
Palatynatu, który to odzyskał jednak osobny głos w kolegium elektorów, zgodnie z podpisanym w 
1648 pokojem westfalskim, obejmując nowy urząd arcyskarbnika. W 1692 został obdarzony 
tytułem arcychorążego Rzeszy i funkcją dziewiątego księcia elektora książę Hanoweru 
(Brunszwiku-Lüneburga) podczas wojny dziewięcioletniej. W 1777 zmarł natomiast bezdzietnie 
elektor bawarski Maksymilian III Józef a Bawarię zajął palatyn reński Karol IV Teodor. Nie 
otrzymał on jednak tym samym dwóch głosów elektorskich.

Kuria książąt

Do kurii książąt należeli książęta Rzeszy świeccy: hrabiowie, baronowie, i duchowni: arcybiskupi, 
biskupi, opaci i prałaci Rzeszy. Łącznie ta grupa liczyła około 260 osób, ale dominującą rolę 
odgrywało w niej około 70 książąt. W miarę rozdrabniania posiadłości na skutek podziałów 
rodzinnych i sukcesji liczba głosujących wzrastała lub też, co nie było rzadkością, głosy wymarłej 
linii rodu przysługiwały zwyczajowo innemu żyjącemu przedstawicielowi rodu[2]. Przez to często 
dochodziło do kumulacji kilku głosów w jednych rękach. Obradami przewodniczyli wymiennie 
książęta posiadający pierwszeństwo spośród pozostałych. Pierwszeństwo w kurii mieli tradycyjnie:
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•  arcyksiążę Austrii 

• książę Burgundii 
Pierwszeństwo wśród duchownych członków kurii miał:

• arcybiskup Magdeburga, a od 1648 – arcybiskup Salzburga. 

• arcybiskup Besançon 
Pierwszeństwo wśród świeckich członków kurii miał:

• książę Bawarii 

Kuria miast

Osobną kurię tworzyli przedstawiciele Wolnych miast Rzeszy. Kuria powstała w 1489 
przyczyniając się znacznie do rozwoju sejmu jako instytucji politycznej, posiadała jednak 
wyłącznie kompetencje doradcze. Pełne prawa kurii otrzymała dopiero w 1582. Kolegium 
przewodniczył przedstawiciel miasta gdzie odbywał się Sejm, od 1663 gremium przewodniczył 
przedstawiciel Ratyzbony. Kuria podzielona była na ławę szwabska i ławę reńską. Miastom 
szwabskim przewodziła Norymberga, Augsburg i Ratyzbona, natomiast miastom reńskim Kolonia, 
Akwizgran i Frankfurt. W 1521 miast reprezentowanych na Sejmie było 86. 

Sejm Nieustający

W 1663 postanowiono, że Sejm, złożony z reprezentantów cesarza, książąt i miast, będzie 
obradował bez przerwy w Ratyzbonie jako tzw. Deputacja Rzeszy, zwany też Nieustającym 
Sejmem Świętego Cesarstwa Rzymskiego (niem. Immerwährender Reichstag des Heiligen 
Römischen Reiches). Posiedzenia odbywały się w Sali Rzeszy (niem. Reichsaal) w starym ratuszu 
Ratyzbony. Uczestniczyli w nim delegaci z całej Europy – cesarz był reprezentowany przez 
cesarskich komisarzy głównych (niem. Prinzipalkomissar). Reichstag w języku niemieckim ma 
kilka znaczeń:

• historycznie oznaczał zgromadzenie przedstawicieli w Niemczech (ale także w innych 
krajach): 

• 1495 do 1806: Sejm Rzeszy - zgromadzenie wasali cesarskich Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego (I Rzeszy lub Starej Rzeszy), stanowiące do pewnego stopnia w ustroju 
feudalnym przeciwwagę do centralnej władzy cesarza. 

• 1867 do 1871: zgromadzenie przedstawicielskie w Związku Północnoniemieckim. 
• 1871 do 1918: parlament II Rzeszy Niemieckiej, 
• 1919 do 1933: parlament Republiki Weimarskiej, 

• jako forma skrócona od pełnego wyrażenia (niem.) Reichstagsgebäude, budynek 
Reichstagu, ukończony 5 grudnia 1894, od 1998 po odbudowie i przebudowie budynku 
(arch. Norman Foster) oraz przeniesieniu stolicy kraju z Bonn do Berlina ponownie siedziba 
parlamentu RFN (Bundestag) (po pożarze Reichstagu w 1933 siedzibą parlamentu Trzeciej 
Rzeszy był budynek opery Kroll) 
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Parlament Związku Północnoniemieckiego 1867–1871

Wybrany na mocy konstytucji Związku Północnoniemieckiego, 12 lutego 1867. Reichstag(Sejm 
Rzeszy) był drugą obok Rady Związkowej(Bundesrat) izbą parlamentu. Sejm realizował 
kompetencje ustawodawcze i ratyfikował umowy międzynarodowe. Większość ustaw uchwalanych 
przez Reichstag musiała być zatwierdzana przez Radę, która także wydawała rozporządzenia do 
ustaw uchwalonych przez Reichstag. Zwraca uwagę fakt, iż w kompetencji Sejmu nie figurowały 
sprawy wojskowe. Sejm wybierany był w głosowaniu powszechnym, bezpośrednim i jawnym przez
mężczyzn, którzy ukończyli 25. rok życia. Przestał istnieć po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku.

Parlament Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy) 1871–1918
Reichstag (Sejm Rzeszy) ustanowiony został na mocy konstytucji nadanej 16 kwietnia 1871. Był 
drugą, obok Rady Związkowej (Bundesrat), izbą parlamentu Cesarstwa Niemieckiego (II Rzeszy 
Niemieckiej). Wybierany był w drodze wyborów powszechnych i równych na trzyletnią kadencję. 
Parlament razem z Radą Federalną uchwalał budżet i ustawy. Rolę parlamentu Rzeszy w jej 
systemie politycznym można porównać do roli Izby Reprezentantów w systemie politycznym 
Stanów Zjednoczonych. Posiadał inicjatywę ustawodawczą. 

Parlament Republiki Weimarskiej i III Rzeszy 1919–1945

Powołany jako niższa, obok Rady Rzeszy, izba parlamentu na mocy Konstytucji weimarskiej. 
Reichstag składał się z posłów wybranych przez naród w ilości proporcjonalnej do ludności danego 
kraju, lecz ich liczba nie mogła przekroczyć 40%. Prawa wyborcze posiadali zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety, a cenzus wieku obniżono do lat 20. Miał obowiązek zbierania się minimum raz w 
roku, na żądanie prezydenta lub 1/3 posłów. Jego kadencja trwała 4 lata, przy czym mógł zostać 
rozwiązany przez prezydenta. Posiadał inicjatywę ustawodawczą, jak i wyznaczał kierunek polityce
rządu, który kontrolował. Po pożarze w nocy z 27 na 28 lutego 1933 Adolf Hitler – przy biernej 
postawie prezydenta Hindenburga – rozwiązał parlament i wykorzystał pożar do rozprawy z 
komunistami i wydania 28 lutego 1933 dekretu „O ochronie narodu i państwa” (niem. „Zum Schutz
von Volk und Staat”), faktycznie zawieszającej prawa obywatelskie i konstytucję Republiki 
Weimarskiej. 23 marca 1933 przy absencji aresztowanych posłów komunistycznych i 
socjaldemokratycznych przyjęto kolejne prawo, Ustawę o pełnomocnictwach (niem. 
Ermächtigungsgesetz), oznaczającej w praktyce przekazanie Hitlerowi pełni władzy, gdyż ta ustawa
konstytucyjna dawała prawo rządowi Hitlera do uchwalania ustaw bez konieczności uzyskiwania 
zgody Reichstagu. 

Od tego momentu rola Reichstagu została zminimalizowana, a po zakazie tworzenia partii innych 
niż NSDAP (14 lipca) i kolejnych "wyborach" jesienią 1933 w których startowała wyłącznie 
NSDAP zbierał się coraz rzadziej i "uchwalił" jednomyślnie tylko kilka ustaw (15 września 1935 
ustawy norymberskie, 30 stycznia 1937 o przedłużeniu ustawy o pełnomocnictwach do 1941, 30 
stycznia 1939 o ich przedłużeniu do 1943, 1 września o wcieleniu Gdańska do Rzeszy). Nazywano 
go najdroższym chórem świata. Ostatni raz zebrał się 26 kwietnia 1942 uchwalając wyposażenie 
Hitlera w pełnię władzy sądowej bez jakichkolwiek ograniczeń wynikających z obowiązujących 
przepisów prawnych.

Budynek Reichstagu

Reichstag, a oficjalnie Plenarbereich Reichstagsgebäude, jest siedzibą niemieckiego Bundestagu. 
Zbudowany został w barokowym stylu na podstawie planów architekta Paula Wallota w latach 
1884–1894. Do 1918 roku znajdował się tu Reichstag II Rzeszy. W 1933 budynek ten został prawie 
całkowicie zniszczony w pożarze. W latach 60. został odbudowany w nowej formie i ponownie 
przebudowany w 1991–1999.



Hitler w trakcie przemówienia w Krolloper, która pełniła funkcję Reichstagu, 11 grudnia 1941 
(prawdziwy Reichstag spłonął w 1933

Senatus Populusque Romanus (w skrócie
SPQR) – łacińska formuła oznaczająca 
"senat i lud/naród rzymski". Formuła ta 
stanowiła w starożytności oficjalną nazwę 
Imperium Rzymskiego, a skrót SPQR, do 
czasu rozpowszechnienia się na to miejsce 
wizerunku orła, spełniał funkcję godła 
państwowego. Skrót SPQR był tatuowany 
na ramionach rzymskich legionistów. 
Pojawiał się na monetach okresu republiki,
na sztandarach legionów senackich oraz 
monumentach i pomnikach fundowanych 
przez senat rzymski.Skrót SPQR jest w 

samym Rzymie używany do dziś. Widnieje w herbie stolicy Włoch, umieszcza się go na słupach 
ogłoszeniowych, przystankach autobusowych, pokrywach od studzienek kanalizacyjnych, 
latarniach ulicznych i innych obiektach użyteczności publicznej w całym Rzymie.
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Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Jeden z wcześniejszych władców tego tworu

Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego – wersja Niemiec wprowadzona w 
średniowieczu i wycofana dopiero w XIX wieku. Jak nazwa sugeruje, państwo było wzorowane na 
Rzymie. Rzymiacy od zawsze byli idolami Helmutów. Dążyli oni do bycia równie dobrze 
zorganizowanym narodem. Żeby zrealizować te plany przyjęli od nich nawet godło, czyli czarnego 
orła. Który bardziej przypominał Kruka. 

 Nazwa
Nazwa była długa. Dlaczego? Bo według naszych zachodnich sąsiadów długie nazwy są zacniejsze 
niż te krótkie. Inny przykład? Proszę bardzo! Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu 
Niemieckiego w Jerozolimie aka Zakon Krzyżacki. Z tego założenia o lange nazwen wyszły 
długaśne niemieckie słowa typu Geszlekchsferken (czy jak to tam było). 

 Ustrój
Ustrój polityczny Cesarstwa musiał skombinować jakiś polski doradca, pewnie w czasie 
Oktoberfestu, bo cesarzy wybierali książęta (jak w Polsce szlachta królów). Przy okazji wyborów 
robiło się niezłą imprezę. Tak to się Niemcom spodobało, że ze dwa razy święci cesarze próbowali 
wygrać także w Polsce (1573 i 1587 r.), ale im nie wyszło, bo transport z Wiednia (czy tam Berlina)
do Krakowa oczywiście był opóźniony, jak przystało na InterCity. 
Początkowo Cesarstwo składało się z kilku księstw, ale z czasem książęta zaczęli się intensywnie 
mnożyć, więc księstwa musiały się intensywnie dzielić (dla zachowania kosmicznej równowagi). 
Tymczasem święci cesarze tak bardzo chcieli być rzymscy, że cały czas myśleli o podboju Włoch i 
olewali Niemcy. W XII i XIII w. chcieli też być bardzo święci i rzucali się na Jerozolimę. Przez to 
książęta robili wszystko sami, a kiedy w 1232 r. jeden z cesarzy, Fryderyk II wrócił do domu, dostał
od związku zawodowego książąt ultimatum „dajesz władzę nam, albo wracaj do ciepłych krajów”. 
No i odtąd święci cesarze we wszystkim musieli pytać o zgodę swoich podwładnych i spełniać ich 
rozmaite kaprysy. 

Świętość
Cesarstwo miało być z założenia święte i uzupełniać się wzajemnie z Kościołem Katolickim, ale 
cesarze i papieże nie mogli się zdecydować, który ma być ważniejszy. W końcu zawarto 
kompromis, zgodnie z którym, w 2005, na okres ośmiu lat, papieżem został jakiś pancernik czy tam
panzerkandinal z Niemiec (chociaż sami Niemcy twierdzą, że to Bawarczyk). A ponieważ 
Cesarstwo było oficjalnie rzymskie, to w Watykanie mówi się po łacinie. 

 Zepsucie obyczajów
W XVIII w. Cesarstwo dzieliło się na Austrię, Prusy i resztę, która kibicowała jednemu z dwóch 
pierwszych. Austria i Prusy dla rozrywki chciały się nawzajem porozbierać. 
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W 1740 roku, kiedy Austrię odziedziczyła Maria Teresa, usiłował ją rozebrać król pruski Fryderyk 
Wielki (chociaż podobno był gejem). W 1763 r. Maria Teresa próbowała rozebrać Prusy (chociaż 
podobno była cnotliwą katoliczką). Nic z tego nie wyszło, ponieważ nie zgadzała się na to 
strażniczka politycznej moralności, słynącą jak wiadomo z ogromnej pruderii caryca Rosji 
Katarzyna Wielka. Wreszcie cała trójka się dogadała i rozebrała Polskę, bo w promocji można było 
rozebrać także Litwę. 

Upadek
Nieprzyzwoite zabawy Niemców wywołały rewolucję we Francji, ponieważ królowa Maria 
Antonina była siostrą świętego cesarza i coś tu Francuzom śmierdziało... Po kilkunastu latach 
Francuzi odkryli, że rozbieranki są jednak ciekawsze niż obcinanie głów na gilotynie i zresetowali 
monarchię, wybierając Napoleona na cesarza. Książęta niemieccy wypisali się ze Świętego 
Cesarstwa i przeszli z całą rodziną do Cesarstwa Napoleona, bo ten obiecał im luksusową 
wycieczkę do Rosji i sporty zimowe. Po wycofaniu się akcjonariuszy święty cesarz Franciszek II 
musiał zamknąć biznes i tak Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego spoczęło w pokoju 
(a dokładniej w sypialni Napoleona, bo córka Franciszka, Maria Ludwika, została żoną 
korsykańskiego kurdupla). 

 Świeckie Cesarstwo
Rozeszły się plotki, jakoby grupa niemieckich monarchistów przygotowywała reaktywację czy 
raczej poprawione wydanie Świętego Cesarstwa. Miałoby się nazywać Świeckie i być 
odkościelnione, czyli zsekularyzowane. Plotki są jednak nie potwierdzone i rozsiewa je jedynie 
autor tego tekstu. 

 Świńskie Cesarstwo
A to na Oktoberfeście... 
Znani i lubiani (chyba) mieszkańcy tego kraju

• Otton III 
• Henryk V 
• Franek II 
• Hans 
• Helga 
• Rycheza 
• Twoja stara 
• Mensz ałs Bawarien 
• Otto von Bismarck 
• Twój stary 
• Prapraprapradziadek tego małego 
• Helmut 
• Facet od buraków 
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Unia Europejska czy Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu 
Niemieckiego?  Łukasz Garbal

maj 2016, nr 732

Brendan Simms rysuje pasjonującą panoramę dziejów Europy od upadku Konstantynopola po rok 
2012. Książka zainteresuje nie tylko miłośników historii, ale i polityki. 



Przeszłość otwiera przed nami drzwi. Simms nie napisał katalogu dat i miejsc, ale – trzeba użyć 
komercyjnego, lecz idealnie pasującego określenia – thriller, zachowując źródłowy charakter pracy, 
opatrzonej w dyskretne, solidne przypisy. Autor skoncentrował się na analizie przyczyn i skutków 
zdarzeń, bez uciekania w erudycyjny gąszcz dygresji. Książka prowokuje do pytań i zachęca do 
poszukiwań. Simms jest przewodnikiem, dzięki któremu możemy zacząć rozumieć, o co chodziło w
historycznym „tańcu mocarstw” i zmianach sojuszy w ciągu pół tysiąca lat – co było prawdziwe, a 
co drugoplanowe czy tylko oficjalnie deklarowane.

Nie idzie tu, rzecz jasna, o odkrycie „niezmiennych praw historii”, ale geopolitycznych 
prawidłowości i ukazania splotu polityki zagranicznej i wewnętrznej, co Simms uzupełnia 
niesamowitym wyczuciem powtarzalnych sytuacji w historii – kiedy np. pokazuje, że pierwsza 
interwencja Amerykanów w świecie muzułmańskim to konflikt z berberyjskimi piratami tuż po 
utworzeniu Stanów Zjednoczonych (gdy marynarka brytyjska przestała pełnić funkcję ochronną dla
amerykańskiego handlu). Dlaczego wojna o sukcesję polską nie toczyła się w Polsce? Jakie były 
skutki kryzysu ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów na Konstytucję USA? Dlaczego nazwa 
wojny o sukcesję austriacką jest myląca? Czy geopolityka miała wpływ na wybuch rewolucji 
francuskiej? Dlaczego powiodło się Wielkiej Brytanii, a Rzeczypospolitej nie (związek między 
wolnościami wewnętrznymi a siłą państwa nie jest automatyczny). W opisie ostatnich wydarzeń 
naturalna ostrożność historyka nie pozwala zapewne nawet na stawianie pytań o związek otwartej 
agresji Rosji na Gruzję z wybuchem kryzysu ekonomicznego na Zachodzie – czy o związek agresji 
na Ukrainę z kryzysem uchodźczym, czytelnik jednak, zachęcony lekturą, te pytania zapewne 
postawi. Małe zmiany wywołujące dalekosiężne skutki – oto materia tej książki.
Książka Simmsa to świetna lektura dla polityków: krytyczne czytanie przeszłości pozwala uwolnić 
się od pęt wyobrażeń o niezmienności stosunków między państwami, zwraca też uwagę na 
najważniejszy dylemat, przed którym stoją kraje Europy.

Simms przez większą część książki pokazuje, że na dzieje państw europejskich (oraz USA) 
najbardziej oddziałuje środek kontynentu. Tak jak na szachownicy – kto panuje nad centrum, ten 
najczęściej ma silniejszą pozycję. Dla Brytyjczyka tym centrum są Niemcy. Nie chodzi o 
hegemonię kraju o tej nazwie, tylko o fakt, że geopolityczna walka o wpływy toczyła się właśnie 
wokół tej przestrzeni, która przez kilkaset lat analizowanej historii określana była mianem 
Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Był to pierwowzór Unii Europejskiej, 
z tak współczesnymi problemami: „najdrobniejsza sprawa wymaga memorandum, memorandum 
omawiane jest na konferencji, a jeśli w mieście wybuchnie pożar, to trzeba zwołać konferencję w 
sprawie omówienia tego, czy pożar należy gasić i jakim sposobem” (rok 1735). Czy skończymy jak
Święte Cesarstwo? Czy Wielka Brytania – w której porozumieniu z Niemcami Simms widzi 
nadzieję dla Europy – powróci do gry, czy osunie się w splendid isolation?

Simms zadaje wiele pytań, ale odpowiedź po lekturze jego analiz jest jedna. To, jaki będzie świat, 
zależy od strukturalnego rozwiązania problemów Unii Europejskiej. W świecie znów wyznaczanym
sojuszami dwustronnymi czy trwałymi podziałami w Unii na obozy (nie przymierzając „katolików”
i „protestantów” z okresu wojen religijnych) – przegramy wobec tak homogenicznych państw jak 
Rosja bądź nawet wobec zdecydowanych terrorystów. USA zjednoczyły się z konfederacji w unię 
wobec zagrożenia zewnętrznego, ale tak, by potrzeba bezpieczeństwa nie stanowiła parawanu do 
zaprowadzenia rządów despotycznych. Trzeba budować prawdziwą Unię z jednolitą armią i 
polityką zagraniczną. Ale może Państwa odpowiedź będzie inna?Brendan Simms

Taniec mocarstw. Walka o dominację w Europie od XV do XXI wieku
tłum. Jan Szkudliński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2015, s. 640
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Sacco di Roma

Sacco di Roma (wł. Złupienie Rzymu) – zdobycie i złupienie Rzymu w dniach 6–14 maja. 1527 
przez niemiecko-hiszpańskie wojska Karola V podczas wojny z Francją, papieżem Klemensem VII 
oraz miastami włoskimi (liga w Cognac 1526). Barbarzyńskie zniszczenie miasta położyło kres 
epoce odrodzenia w Rzymie.
Ku pamięci bohaterskiej obrony Bazyliki św. Piotra, gdzie poległa większość jej obrońców, 6 maja 
zaprzysięgani są nowi członkowie gwardii papieskiej.

Spalenie Rzymu w 1527 (Johannes Lingelbach) 

Szczegóły
Porankiem 6 maja 1527 ruszyła seria ataków na Rzym z rejonu Klasztoru Św. Onufrego na wzgórzu
Janikulum (wł. Giancilo) na Zatybrzu pod ogólnym dowództwem księcia Karola Burbona. Podczas 
jednego z wypadów Karol Burbon został śmiertelnie ranny w pobliżu bramy Torrione. Po chwili 
wahania jednakże hiszpańscy najemnicy (6 tys.) przedarli się przez bramę Torrione, podczas gdy 
landsknechci Georga von Frundsberga (14 tys.) nacierali wzdłuż drogi Borgo Santo Spirito w 
kierunku Bazyliki Św. Piotra. Gwardia Szwajcarska w liczbie 189 gwardzistów pod dowództwem 
kapitana Kaspara Röista (i resztki rzymskiego garnizonu) stawiła im zacięty opór. Szwajcarzy 
walczyli bohatersko, ale ostatecznie ogromna przewaga liczebna nacierających doprowadziła do 
całkowitej zagłady oddziału. Przeżyło tylko kilkunastu, którzy bezpośrednio otoczyli papieża i 
zdołali wyprowadzić go przez Passetto di Borgo – tajne przejście łączące Watykan z Zamkiem 
Świętego Anioła. Po wkroczeniu do Bazyliki wymordowano ok. 200 pozostających jeszcze przy 
życiu uciekinierów i żołnierzy – część masakry odbyła się na schodach prowadzących do głównego 
ołtarza Bazyliki.

Po brutalnej egzekucji ok. 1000 obrońców papieskiej stolicy i świątyń rozpoczęło się intensywne 
rabowanie i plądrowanie miasta trwające 8 dni. Kościoły, klasztory, pałace były pierwszym celem. 
Ale w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów grabiono nawet grobowce (m.in. papieża Juliusza
II). Zginęło ok. 12 tys. mieszkańców miasta. Gwałtowność i okrucieństwo działań można 
częściowo wytłumaczyć zapałem protestanckich – głównie niemieckich – landsknechtów 
Frundsberga, aby zniszczyć centrum duchowe kościoła katolickiego. Naprzeciw twierdzy, gdzie 
schronił się papież urządzano parodie procesji katolickich, podczas których żołnierze krzyczeli 
„Vivat Lutherus pontifex!”. 



Imię Lutra zostało wyryte mieczem na słynnym fresku Rafaela Dysputa o Najświętszym 
Sakramencie, a w innych miejscach wyryto teksty wychwalające cesarza Karola V. W zwięzły i 
dosadny sposób opisał te wydarzenia przeor klasztoru Św. Augustyna: "Mali fuere Germani, 
pejores Itali, Hispani vero pessimi". (Niemcy byli źli, Włosi jeszcze gorsi, a Hiszpanie najgorsi).
Konsekwencje

Populacja Rzymu spadła z 55 tys. do ok. 10 tys. Wielu żołnierzy armii cesarskiej zmarło w 
następnych miesiącach (okupacja miasta trwała aż do lutego 1528) na skutek chorób 
spowodowanych przez dużą liczbę nie pogrzebanych ciał. Rabowanie wygasło dopiero po ośmiu 
miesiącach, gdy skończyła się żywność i nic wartościowego nie było już do wzięcia, a w mieście 
pojawiły się oznaki zarazy. Niezliczone skarby sztuki zostały stracone na zawsze.
5 czerwca, Klemens musiał się poddać i zaakceptować ciężkie warunki. Oddanie twierdz Ostia, 
Civitavecchia i Civita Castellana; zrzeczenie się praw do miast Modena, Parma i Piacenza na rzecz 
cesarza; 400 tys. dukatów kontrybucji oraz okup za uwolnienie uwięzionych; papieski garnizon 
został zastąpiony czterema kompaniami Niemców i Hiszpanów, a także oddziałem 200 
landsknechtów.
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Klemens VII (łac. Clemens VII; właśc. Giulio de' Medici; ur. 26 maja 1478 we Florencji, zm. 25 
września 1534 w Rzymie) – papież w okresie od 19 listopada 1523 do 25 września 1534. 

Wczesne życie

Pochodził z rodu Medyceuszy. Był nieślubnym synem Juliana Medyceusza i jego metresy, Fioretty 
Gorini. Jego stryjem był Wawrzyniec Wspaniały, a kuzynami – kardynał Hipolit Medyceusz i 
papież Leon X. Urodził się miesiąc po zamordowaniu Juliana i otrzymał imiona Giulio Zenobio.
W 1513 został, przez Leona X, kreowany kardynałem i mianowany arcybiskupem Florencji. 4 lata 
później został wicekanclerzem Kościoła Rzymskiego, gdzie odpowiadał za politykę papieską w 
stosunku do Marcina Lutra. W 1521 roku przygotowywał sojusz Leona X z Karolem V, a 
jednocześnie sprawował władzę w rodzinnej Florencji (od 1519).

Wybór na papieża

Po śmierci Hadriana VI, konklawe trwało 50 dni. 1 października 1523 trzydziestu pięciu elektorów 
zebrało się w Kaplicy Sykstyńskiej. Młody wicekanclerz Medyceusz, był popierany przez cesarza, a
także zapewnił sobie poparcie Wenecji, z którą prowadził wcześniej korespondencję. Głównym 
kontrkandydatami byli Pompeo Colonna i Alessandro Farnese. Było także kilku popieranych 
kardynałów spoza Włoch (m.in. Thomas Wolsey), lecz nastroje w Rzymie nie pozwoliły na elekcję 
obcokrajowca. Giulio Medici został wybrany 19 listopada 1523.

Pontyfikat

Jedną z pierwszych inicjatyw nowego papieża, było zaprowadzenie pokoju pomiędzy władcami 
chrześcijańskimi, w celu zawiązania szerokiej koalicji przeciwko Turkom. Usiłował więc 
doprowadzić do rozejmu pomiędzy królem Francji, Franciszkiem I, a cesarzem Karolem V. 
Działanie to było także powodowane troską o Florencję. Początkowo odmówił Karolowi 
odnowienia sojuszu obronnego, a po podbiciu Mediolanu (1524) przez Franciszka, zawarł sojusz z 
francuskim królem i z Wenecją (na przełomie 1524 i 1525). Kiedy jednak Francja poniosła klęskę w
bitwie pod Pawią, papież ponownie zwrócił się do Karola. Kolejną zmianę politycznego frontu 
przedstawił Klemens w maju 1526, kiedy to założył z Francją, Mediolanem, Wenecją i Florencją 
Ligę Świętą przeciw cesarzowi Karolowi V. 



W konsekwencji, cesarz najechał na Rzym i złupił go 6 maja 1527. Papież został zmuszony do 
ukrycia się w Zamku św. Anioła, lecz 5 czerwca tegoż roku został wzięty do niewoli. Dzięki 
obietnicy zapłacenia dużego odszkodowania i innych ustępstwach, papież został uwolniony w 
grudniu 1527. Ponieważ jednak Rzym został zniszczony, Klemens mieszkał w Orvieto oraz w 
Viterbo. W tym czasie Karol starał się przekonać papieża do zwołania soboru, w celu przerwania 
herezji. Pokój pomiędzy nimi został oficjalnie podpisany w czerwcu 1529 i przypieczętowany 
koronacją Karola na cesarza 24 lutego 1530. Klemens zbliżył się też do króla Franciszka, wydając 
swoją krewną za mąż za syna króla, Henryka.

Jeszcze przed najazdem na Rzym, w 1524 roku, papież wysłał do Niemiec swojego legata, 
kardynała Lorenzo Campeggio. Na obradach w Norymberdze domagano się zwołania soboru w 
Trydencie. Ostatecznie odbył się jedynie zjazd stanów niemieckich 8 kwietnia 1530. W Augsburgu 
uchwalono reformacyjne Credo (tzw. Wyznanie augsburskie, będące jednym z dokumentów 
założycielskich Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego). Przyczynił się także do oderwania się 
Anglii od Kościoła katolickiego, poprzez postawę wobec Henryka VIII[2]. Początkowo chciał 
spełnić prośbę króla, o unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, lecz następnie 
przeniósł rozpatrywanie tej sprawy do Rzymu, by w 1533 ekskomunikować Henryka i unieważnić 
jego rozwód[. Klemensowi nie udało się także zahamowanie rozwoju luteranizmu w Skandynawii, 
ani zwinglianizmu w Szwajcarii. Jedną z nielicznych udanych inicjatyw, było erygowanie kilku 
biskupstw w Ameryce Południowej.

Życie prywatne

Klemens był podejrzewany o posiadanie nieślubnego syna, Aleksandra Medyceusza. Jego matką 
była czarnoskóra, afrykańska niewolnica. Pogląd ten był początkowo obalany przez historyka i 
znawcę Medyceuszy, Alfreda von Reumonta. Dobrze poinformowany kardynał Gasparo Contarini 
twierdził, że Aleksander był synem Wawrzyńca Wspaniałego. Jednak współcześni badacze i 
historycy potwierdzają tezę, że Aleksander był synem Klemensa VII. Pastor uważa, że papież 
prowadził się nienagannie po elekcji, lecz gdy jeszcze był kardynałem, zdarzały mu się ekscesy.

Śmierć
W czerwcu 1534 Klemens poważnie zachorował. Po krótkiej poprawie, jego stan znowu się 
pogorszył; lekarze podejrzewali, że może to być skutek otrucia. Według różnych opinii, 
dolegliwości gastryczne mogły mieć złośliwy charakter lub też być wynikiem utworzenia się w 
ciele przetoki. W lipcu i sierpniu, stan papieża ulegał gwałtownym zmianom – raz wyglądał na 
całkowicie zdrowego, a innym razem był umierający. 21 września 1534 nastąpiło gwałtowne 
pogorszenie – znacznie wzrosła gorączka, a Klemens nagle osłabł. Zmarł 4 dni później.
Grobowiec papieża znajduje się w rzymskiej bazylice Najświętszej Maryi Panny powyżej Minerwy.
Jako iż powszechnie został uznany za odpowiedzialnego za niezręczną politykę, która doprowadziła
do tragedii Rzymu, jego grobowiec smarowano gnojem, a wypisane na płycie nagrobnej imię 
Clemens (czyli łaskawy) Pontifex Maximus – nieznany osobnik zmienił na InClemens (czyli 
bezlitosny)[.W czasie swojego pontyfikatu kreował 33 kardynałów, podczas 14 konsystorzy.

Mecenat artystyczny

W czasie pontyfikatu Hadriana VI artyści renesansowi nie przebywali w Rzymie. Na wieść o elekcji
Klemensa natychmiast powrócili, mając nadzieję, że papież będzie ich mecenasem, tak jak miało to 
miejsce za czasów poprzedniego Medyceusza, Leona X. Jednym z głównych dzieł wykonanych w 
tamtych czasach było udekorowanie Stanzy Watykańskich; praca nad nimi została rozpoczęta 
jeszcze przez Rafaela za pontyfikatu Leona X. Papież współpracował także ze związanym ze swoim
rodem historykiem, Francesco Guicciardinim, a także z filozofem i politykiem Niccolò 
Machiavellim. Zlecał prace artystom takim jak: Benvenuto Cellini czy Michał Anioł; temu 
ostatniemu, pod koniec pontyfikatu, polecił namalować słynny fresk – Sąd Ostateczny.



Ocena

Okres jego pontyfikatu jest negatywnie oceniany przez historyków Kościoła – Klemens jest 
uważany za typowego papieża renesansu. Papież obawiał się koncyliaryzmu (a więc utraty własnej 
realnej władzy) i głównie z tego powodu odmawiał zdecydowanie zwołania soboru. John Kelly 
uważał go za papieża niezdecydowanego i nierozumiejącego zmian zachodzących w Kościele.
Ludwig von Pastor uznał, że Klemens był jednym z najbardziej pechowych papieży. Świadczy o 
tym fakt, jak szybko został zapomniany, a to co zapamiętano, to katastrofalny stan finansów i 
wysokie podatki. Nawet związany z Medyceuszami, Guiccciardini oskarżał go o "chłód serca", 
słabość, niezdecydowanie i dwulicowość.
Zdaniem współczesnego Klemensowi historyka, Paolo Giovio, papież był pozbawiony 
wielkoduszności i szczodrości, a cechowała go obłuda i skąpstwo. Ponadto Jovius uważał, że 
Klemens nikogo nie nienawidził i nikogo nie kochał. Polemikę z Joviusem podjął florencki polityk i
pisarz, Francesco Vettori, który stwierdził, że nikt lepszy od Klemensa, nie zasiadał na Tronie 
Piotrowym. Do oceny Pastora, przyłączył się także Ferdinand Gregorovius, który uważał papieża za
człowieka słabego, bojaźliwego i małego serca. W jego opinii bierność Klemensa wobec reformacji 
była brzemienna w skutkach dla Kościoła na całym świecie. Obarczył go także winą za stan 
finansów i Kurii Rzymskiej.
Wikipedia

Złupienie Rzymu. 6 maja 1527. Martin van Heemskerck 

Historia  Świętego Cesarstwa  Rzymu zachodniego jest dość skromna ale  wynika to z faktu,
że jest to jednocześnie  tajna  historia  kościoła  judeo - katolickiego oraz  watykańskiej  mafii.
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