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Na Zbyszka
Krzysztof Mikulski

Drogi Zbyszku, Jubilacie!
Nie chce wcale wierzyć świat,
że już masz tak wiele lat.
Tak niedawno jeszcze dziecię,
w cherubinka strojnej glorii.
Dzisiaj już dostojny przecież,
Wybitny i Szanowany Profesor Historii.
Ale przecież coś z dziecięcia
niech zostanie w twoim guście:
Gdy ustawisz się do zdjęcia…
Proszę… Wydaj z siebie Uśmiech!
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Słowo wstępne

Jubileusz sześćdziesięciolecia urodzin i niemal czterdziestolecia pracy 
naukowej oraz dydaktycznej prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika stał się uza-
sadnionym pretekstem dla Jego przyjaciół, kolegów, współpracowników, 

a także uczniów do przygotowania i uhonorowania Go pamiątkową księgą. 
Profesorowi dedykowany jest zbiór tekstów napisanych przez historyków, 
historyków sztuki i filologów z różnych uczelni w Polsce i za granicą, zaty-
tułowany Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Omówiono 
w nich wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni czterech stuleci – od XV 
do końca XVIII stulecia, choć zasadniczo umiejscowione w epoce nowożytnej. 
Odzwierciedla to szerokie spektrum zainteresowań naukowych Profesora.

* * *

Warto w tym miejscu przybliżyć karierę naukową Jubilata, a wraz z nią 
Jego osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne związane z długoletnią pracą 
na Uniwersytecie Łódzkim.

Zbigniew Włodzimierz Anusik urodził się 23 lutego 1957 r. w Łodzi w ro-
dzinie inteligenckiej. W tym też mieście ukończył w roku 1976 II Liceum 
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza. Lata nauki w szkole średniej to 
też czas pojawienia się pierwszych poważnych historycznych zainteresowań 
i pasji Jubilata. Jako uczeń IV klasy został bowiem laureatem II Olimpiady 
Historycznej, zajmując V miejsce w finale ogólnopolskim. Konsekwencją ro-
dzących się młodzieńczych zainteresowań historią i pierwszego istotnego 
powodzenia w ich publicznej prezentacji był wybór przez Zbigniewa Anu-
sika studiów historycznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu Łódzkiego (UŁ), które ukończył z wyróżnieniem w 1980 r. Praca 
magisterska pt. Życie polityczne w Piotrkowie w XVI–XVIII wieku, napisana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Bohdana Baranowskiego, otworzyła Mu też 
drogę do objęcia stanowiska asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej 
Nowożytnej i Najnowszej w Instytucie Historii UŁ, gdzie został zatrudniony 
1 października 1980 r. W tym też Zakładzie uzyskał 1 września 1983 r. awans 
na stanowisko starszego asystenta. Lata asystentury poświęcił Zbigniew 



Sic erat in votis…16

Anusik na przygotowanie rozprawy doktorskiej pt. Misja polska w Sztokhol-
mie w latach 1789–1795, którą napisał pod kierunkiem prof. dr Zofii Libi-
szowskiej i obronił w grudniu 1989 r. Z kolei nadanie stopnia doktora nauk 
humanistycznych przez Radę Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ od-
było się 18 stycznia 1990 r., miesiąc zaś później został zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta w miejscu dotychczasowej pracy, a od 1995 r. w Zakładzie 
Historii Powszechnej Nowożytnej. W dniu 15 lutego 2001 r. odbyło się kolo-
kwium habilitacyjne Zbigniewa Anusika na podstawie opublikowanej przez 
niego pracy Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w la-
tach 1787–1792. Mocą uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 
UŁ uzyskał też stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych w zakresie historii powszechnej nowożytnej, co otworzyło Jubilatowi 
drogę do kolejnego awansu. W dniu 1 lipca 2003 r. został zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w dotychczasowym Zakładzie, na-
tomiast 1 października 2005 r. objął kierownictwo samodzielnego Zakładu 
Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, a od 1 czerwca 2006 r. stanął na 
czele Katedry Historii Nowożytnej Polski i Krajów Nadbałtyckich. Z kolei po-
stanowieniem z 22 października 2007 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
nadał Zbigniewowi Anusikowi tytuł naukowy profesora nauk humanistycz-
nych. Od 1 października 2011 r. Jubilat kieruje Katedrą Historii Nowożytnej.

Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się wokół szeroko po-
jętej historii Polski i powszechnej XVII i XVIII w. Od przeszło trzydziestu 
lat zajmuje się także badaniami związanymi z nowożytną historią Szwecji, 
dziejami ówczesnych stosunków polsko-szwedzkich oraz historią dyploma-
cji polskiej i powszechnej XVIII stulecia. W ostatnich dwóch dekadach coraz 
więcej miejsca w swoich badaniach Profesor poświęcił wydarzeniom Wiel-
kiej Rewolucji Francuskiej i międzynarodowym oddziaływaniom wypadków 
zachodzących we Francji w latach 1787–1799.

Realizację tych szerokich zainteresowań naukowych umożliwiły Profeso-
rowi nie tylko liczne kwerendy w archiwach i bibliotekach krajowych, ale 
także naukowe wyjazdy zagraniczne. Dwukrotnie (w latach 1987–1988 
i 1992–1993) był stypendystą Instytutu Szwedzkiego (SverigesInstitutet). 
Po raz trzeci odwiedził Sztokholm jesienią 1997 r. w ramach stypendium 
przyznanego Mu przez Fundację im. Brzezia Lanckorońskich (w sumie 
w stolicy Szwecji spędził prawie 11 miesięcy). Profesor skorzystał również 
– w lipcu 1996 r. – ze stypendium Fundacji im. Stefana Batorego, które umoż-
liwiło Mu podjęcie badań naukowych na Uniwersytecie w Oksfordzie (Wolf-
son College).

Plonem powyższych projektów badawczych i stażów naukowych jest 
twórczość naukowa Jubilata. W tej dziedzinie Profesor może pochwalić się 
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nader bogatym dorobkiem. Jest bowiem Autorem 190 pozycji drukowanych 
z zakresu historii nowożytnej Polski oraz historii nowożytnej powszech-
nej. Na ten dorobek składa się w pierwszym rzędzie siedem monografii 
(Misja polska w Sztokholmie w latach 1789–1795, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 1993, ss. 179; Gustaw II Adolf, Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, 
ss. 297; Dyplomacja szwedzka wobec kryzysu monarchii we Francji w latach 
1789–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 609; Ka-
rol XII, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław–War-
szawa–Kraków 2006, ss. 383; Gustaw II Adolf, wydanie drugie poprawione, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2009, ss. 360; 
Studia i szkice staropolskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2011, ss. 853; France in Sweden’s Foreign Policy in the Era of Gustav III’s 
Reign (1771–1792), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, 
ss. 568). Poza tym Profesor jest autorem 93 artykułów naukowych, 9 arty-
kułów recenzyjnych, 23 obszernych recenzji, 24 biogramów zamieszczonych 
w Polskim słowniku biograficznym, 6 biogramów skandynawskich laureatów 
Pokojowej Nagrody Nobla, a także 27 drobnych prac o różnym charakterze. 
Był również redaktorem 16 wydawnictw zbiorowych (wieloautorskich). 
Napisane przez Profesora artykuły i recenzje zostały opublikowane na ła-
mach znanych naukowych czasopism historycznych, takich jak „Acta Uni-
versitatis Lodziensis”, Folia Historica, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 
„Kwartalnik Historyczny”, „Przegląd Historyczny”, „Przegląd Nauk Historycz-
nych”, „Rocznik Łódzki”, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 
„Studia Historyczne”, „Studia Maritima”, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 
„Zapiski Historyczne” i „Zeszyty Wiejskie”, jak również w różnego rodza-
ju pracach zbiorowych, materiałach z konferencji, księgach pamiątkowych 
i jubileuszowych.

Profesor Zbigniew Anusik był też pomysłodawcą i współtwórcą (wraz 
z dr. hab. Albinem Głowackim, prof. nadzw. UŁ) wydawanego od 2002 r. aż 
do dziś przez Instytut Historii UŁ czasopisma naukowego (półrocznika) 
– „Przeglądu Nauk Historycznych”. Od momentu powstania tego periodyku 
pełnił funkcję sekretarza redakcji, a od 1 stycznia 2009 r. jest jego redakto-
rem naczelnym.

Jubilat ma w swoim dorobku naukowym także organizację kilku konfe-
rencji naukowych w Instytucie Historii UŁ. W listopadzie 1995 r., wspól-
nie z dr. hab. Jerzym Gobisem, prof. nadzw. UŁ, zorganizował ogólnopolską 
konferencje naukową pt. Oświeceni wobec rozbiorów Polski. W listopadzie 
2005 r. już samodzielnie zorganizował konferencję pt. Spory o państwo w do-
bie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem. Z kolei w roku 2010 
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był organizatorem konferencji pt. Władza i polityka w czasach nowożytnych 
(dedykowanej pamięci prof. dr Zofii Libiszowskiej w dziesiątą rocznicę jej 
śmierci). Poza tym Profesor Zbigniew Anusik wziął udział w około 30 kon-
ferencjach naukowych. Na każdej z nich wygłaszał referat, co pozwoliło Mu 
stać się postacią znaną i rozpoznawalną w kręgach historyków zajmujących 
się nowożytną historią Polski i powszechną.

Obok działalności naukowej Profesor pełnił również szereg ważnych 
funkcji administracyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym UŁ. W latach 1999–2002 był pełnomocnikiem 
dyrektora Instytutu Historii do spraw dydaktycznych. Z kolei od 1 września 
2002 do 31 sierpnia 2008 r. sprawował funkcję prodziekana tego wydzia-
łu do spraw nauczania. Pracę tę łączył z obowiązkami dyrektora Instytutu 
Historii (od 1 listopada 2005 do 30 września 2008 r.). W latach 2000–2008 
był także kierownikiem Podyplomowego Studium Historii oraz Historii 
i Wiedzy o Społeczeństwie, realizowanych w Instytucie Historii. W roku 
2005 utworzono konsorcjum uczelni publicznych (koordynator – Uniwersy-
tet Warszawski) realizujących projekt studiów podyplomowych dla nauczy-
cieli w zakresie języka obcego i drugiego przedmiotu (zadanie edukacyjne 
współfinansowane przez EFS i MEN). W związku z tym przedsięwzięciem 
Profesor zmodyfikował program studiów podyplomowych prowadzonych 
w Instytucie Historii od 2000 r., który w tej postaci stał się podstawą stu-
diów historycznych dla wszystkich uczestników konsorcjum. Natomiast od 
1 września 2008 do 31 sierpnia 2016 r. był dziekanem Wydziału Filozoficz-
no-Historycznego UŁ.

Mimo pełnienia tak wielu obowiązków, Zbigniew Anusik wypromował na 
prowadzonych przez siebie seminariach 11 doktorów nauk humanistycz-
nych i ponad 90 magistrów.

W uznaniu powyższych zasług oddanych w służbie UŁ Jubilat otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia. Za swoje osiągnięcia naukowe został pięcio-
krotnie uhonorowany nagrodą indywidualną Rektora UŁ, czterokrotnie 
(w latach 1997, 2002, 2007 i 2012) nagrodą I stopnia i raz (w roku 1994) 
nagrodą II stopnia. Przyznano mu także nagrodę zespołową I stopnia 
(w roku 1990), a trzykrotnie (w latach 2008, 2012 i 2014) nagrodę zespo-
łową II stopnia. W roku 2015 Profesor otrzymał nagrodę zespołową Rekto-
ra UŁ za szczególne osiągnięcia w obszarze nauk humanistycznych. Z kolei 
w latach 2009–2015 uzyskał nagrody Rektora UŁ I stopnia za osiągnięcia 
organizacyjne. W roku 1990 otrzymał również nagrodę dydaktyczną II stop-
nia. Za działalność organizacyjną i naukową przyznano Mu natomiast 
w 2001 r. Złotą Odznakę UŁ, a w 2010 r. medal – Uniwersytet Łódzki w służ-
bie Społeczeństwu i Nauce. Poza tym Profesor Zbigniew Anusik w 2008 r. 
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został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a w 2013 r. 
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Wreszcie wyróżniony został w roku 
2012 szczególnie cenionym przez nauczycieli akademickich Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej.

Wypada podać również kilka informacji z życia prywatnego Jubilata. Od 
ukończenia studiów jest żonaty (żona Małgorzata – emerytowany od niedaw-
na nauczyciel historii; wiele lat uczyła w XX LO w Łodzi). Córka, Aleksandra 
Bartosiewicz, kontynuuje rodzinną tradycję pracy naukowej i dydaktycznej 
na UŁ, tyle że w dziedzinie ekonomii (adiunkt na Wydziale Ekonomiczno- 
-Socjologicznym). W styczniu 2017 r. Profesor doczekał się też wnuka Juliu-
sza, być może przyszłego naukowca.

Zbigniew Anusik w młodości uprawiał czynnie sport. Dziś jest zapalo-
nym kibicem sportowym różnych dyscyplin, zwłaszcza futbolu, a o Jego uko-
chanym klubie piłkarskim Widzewie Łódź potrafi rozprawiać godzinami, 
wspominając okres europejskiej świetności tej drużyny. Profesor lubi także 
podróże i turystykę. W 2011 r. uczestniczył w objeździe terenowym studen-
tów historii na Morawy i do Drezna, w czasie którego dał swoim uczniom 
przykład wybornej kondycji fizycznej i wiedzy o zwiedzanych zabytkach. 
W wolnych chwilach zajmuje się też genealogią, co nie zawsze daleko odbiega 
od Jego pracy naukowej.

Warto również wspomnieć, że Jubilat ceni sobie spotkania towarzyskie 
w gronie zaufanych przyjaciół, kolegów i współpracowników. Był współor-
ganizatorem przez ponad dekadę Balów Historyka i Balów Dziekańskich, 
które integrowały nie tylko środowisko łódzkich historyków akademic-
kich, ale wszystkich pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ 
(również pionu administracyjnego). Dziś tę tradycję kontynuują kolejni dy-
rektorzy i dziekani, a Zbigniew Anusik nadal jest niestrudzonym i niezastą-
pionym uczestnikiem obydwu uczelnianych spotkań. Niewątpliwie świadczy 
to o tym, że Jubilat potrafi udanie i w sposób godny naśladowania łączyć za-
wodowy profesjonalizm i wynikające stąd obowiązki z urokami akademic-
kiego życia towarzyskiego.

* * *

Dedykowaną Zbigniewowi Anusikowi księgę pamiątkową Sic erat in votis. 
Europa i świat w czasach nowożytnych otwiera fraszka Na Zbyszka, napisa-
na przez bliskiego przyjaciela Jubilata, prof. dr. hab. Krzysztofa Mikulskiego. 
Następnie zamieszczona została Tabula Gratulatoria i bibliografia prac dru-
kowanych Profesora. Poza tym w księdze znalazły się artykuły, szkice i przy-
czynki poświęcone różnym odsłonom historii Europy (od Morza Czarnego 
po Atlantyk) i obu Ameryk od późnego średniowiecza po schyłek XVIII w. 
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Teksty te dotyczą wydarzeń politycznych i militarnych, ujętych na szero-
kim tle stosunków międzynarodowych, ale prezentują również zagadnienia 
ustrojowo-polityczne i społeczno-religijne oraz odnoszą się do problemów 
z zakresu literaturoznawstwa, źródłoznawstwa, prasoznawstwa, biografi-
styki, dziejów dyplomacji, podróżnictwa i nauczania, wreszcie historii sztu-
ki i myśli politycznej.

Inicjatorom tej publikacji – o tak szerokiej rozpiętości tematycznej, wkom-
ponowującej się jednak w różne aspekty zainteresowań i badań naukowych 
Profesora – pozostaje mieć tylko nadzieję, że dostarczy ona Jubilatowi, jak 
i innym Czytelnikom, ciekawej, wartościowej i inspirującej lektury.

* * *

Pomysłodawcy niniejszej księgi jubileuszowej pragną w tym miejscu 
serdecznie podziękować Autorom tekstów, którzy łaskawie przyjęli zapro-
szenie do udziału w tym przedsięwzięciu intelektualnym i wydawniczym, 
poświęcili swój czas, wiedzę i umiejętności w ich przygotowanie oraz na-
desłali je do druku. Dziękujemy też Jubilatowi, że swoją różnorodną dzia-
łalnością w służbie nauki i Uniwersytetu Łódzkiego dał nam sposobność do 
podjęcia tej inicjatywy. Życzymy Mu zdrowia, pogody ducha, kolejnych suk-
cesów zawodowych i dalszego powodzenia w życiu osobistym, jak również 
nieustającej wytrwałości w obdarowywaniu sympatią, cierpliwością i zadzi-
wiającą erudycją swoich oddanych przyjaciół, współpracowników i uczniów.

Małgorzata Karkocha
Piotr Robak
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Mariusz Markiewicz
Uniwersytet Jagielloński

Państwo nowożytne 
Kilka refleksji historyka

Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych w większości 
podmiotów politycznych biorących aktywny udział w polityce za-
granicznej zaczęły zachodzić zmiany w ich organizacji. Historycy 

dostrzegają to zjawisko i określają je najczęściej jako kształtowanie się abso-
lutyzmu, państw czy monarchii narodowych bądź wreszcie państw fiskalno-
-militarnych czy militarno-fiskalnych. Przyczyną tego procesu były zmiany 
w sposobie prowadzenia wojny, które dokonały się w XV stuleciu. Wielu hi-
storyków przyjęło określenie anglosaskie i nazywa je rewolucją militarną, 
jednakże badacze, którzy zajmują się historią wojskowości i analizują sposo-
by prowadzenia wojny w czasach nowożytnych używają tego pojęcia w wie-
lu innych przypadkach. Nie ulega wątpliwości, że od XV do końca XVIII w. 
nastąpiło wiele zmian, ale nie zmieniła się zasada, że wojna została złożona 
w ręce „zawodowców”. Zawodowe oddziały występowały już w średniowie-
czu, ale główną siłą militarną pozostawała wówczas armia rycerska wspo-
magana milicja miejską, jednak w XV w. poniosła ona szereg spektakularnych 
klęsk. Wielkie wrażenie w Europie Zachodniej wywołała bitwa pod Nancy 
w 1477 r., gdzie świetna armia burgundzka, uzupełniona zawodowymi żoł-
nierzami została rozgromiona przez piechotę szwajcarską, a ostatni męski 
przedstawiciel książąt Burgundii w niej poległ. Na polach bitew zaczęła kró-
lować uszykowana w głębokie szyki, uzbrojona w piki piechota. Rewolucyjne 
zmiany dokonały się także w sztuce oblężniczej, niezdobyte średniowiecz-
ne fortece poddawały się po kilkugodzinnym ostrzale artyleryjskim – w kon-
sekwencji władcy zaczęli budować nowoczesne fortece przystosowane do 
walki artyleryjskiej. Bardzo często podaje się przykład fortecy Monte San 
Giovanni, która wytrzymała siedmioletnie oblężenie, natomiast armaty króla 
Francji Karola VIII zniszczyły jej mury w ciągu ośmiu godzin. Ekspansja kolo-
nialna i związane z nią konflikty pomiędzy państwami europejskimi zmusi-
ły je z kolei do budowy coraz większych i lepiej uzbrojonych okrętów. Czasy 
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nowożytne to zarazem epoka dworów, budowy rezydencji i mecenatu, w któ-
rej to dziedzinie również rywalizowali władcy europejscy.

Konsekwencją przekształcenia sposobów prowadzenia wojny było zapo-
trzebowanie na pieniądze, jeden z historyków określił ten proces jako zmianę 
państwa domeny na państwo podatków. Państwo domeny praktycznie po-
winno się obywać bez podatków, gdyż jego siłę militarną stanowiło rycerstwo, 
a domena powinna dostarczyć środków na inne wydatki, np. dyplomację. Na-
tomiast wspomniane zmiany w prowadzeniu wojny wymagały pieniędzy, 
istniało powiedzenie „nie ma pieniędzy, nie ma Szwajcarów”, nie można więc 
było prowadzić działań wojennych. W takiej sytuacji władcy europejscy pod-
jęli szereg działań mających na celu zwiększenie ich dochodów. Problem 
nakładania podatków, szczególnie na uprzywilejowane warstwy społeczne 
– przede wszystkim szlachtę – nie był prosty, gdyż o tej sprawie w całej Euro-
pie decydowały przedstawicielstwa stanowe. Rozwiązaniem okazały się po-
datki pośrednie wprowadzane w wielu państwach europejskich, takie jak cła 
i akcyzy.

Nastąpił proces konsolidacji domeny rozpoczęty w Kastylii, polegający 
na odbieraniu ich magnatom, którzy kiedyś pożyczyli pieniądze Koronie, ale 
odzyskali je już z nawiązką. W krajach protestanckich konfiskowano ziemie 
klasztorne, a w katolickich zmuszano do opodatkowania Kościół katolicki. 
Francja i kraje rządzone przez Habsburgów rozwinęły sprzedaż urzędów, 
jedne przynosiły dochód i były traktowane jako inwestycja, inne zaspokajały 
snobistyczne ambicje. Ponadto sprzedawano monopole i przywileje ekono-
miczne oraz podjęto prowadzenie polityki gospodarczej, nazywanej najczę-
ściej merkantylizmem, w celu zwiększenia dochodu skarbu. Bardzo istotne 
w rywalizacji międzynarodowej w czasach nowożytnych było posiadanie 
przez państwo systemu finansowego z bankiem narodowym, giełdą papie-
rów wartościowych i innymi tego typu instytucjami. Takie warunki spełniały 
tylko Zjednoczone Prowincje i Wielka Brytania, gdyż wojna była tam możliwa 
wyłącznie dzięki zaciąganym pożyczkom. Ściąganie pieniędzy było możliwe 
jedynie poprzez rozbudowanie nowego typu administracji, gdyż ta średnio-
wieczna nie nadawała się do tego celu. Już w XVI w. Europa podzieliła się na 
wielkie mocarstwa i mniejsze kraje, te pierwsze charakteryzowały się tym, 
że brały udział w ekspansji kolonialnej. Przy tym posiadanie kolonii i udział 
w handlu światowym nie wymuszały zasadniczych reform w organizacji pań-
stwa. Najlepszym tego przykładem jest powstanie w drugiej połowie XVI w. 
Zjednoczonych Prowincji, których ustrój w prostej linii wywodzi się ze śre-
dniowiecza. Imperium hiszpańskie także nie przechodziło istotnych reform, 
a jego centrum stanowiła Kastylia gruntownie zreformowana przez Ferdy-
nanda Aragońskiego i Izabelę Kastylijską. Dopiero Burboni zaczęli w XVIII w. 
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wprowadzać tu administrację na wzór francuski. W Anglii, a potem Wielkiej 
Brytanii, zbudowano cieszące się dużym autorytetem urzędy akcyzy i cel-
ny, pozostawiając całą średniowieczną administrację. Natomiast reformy 
przeprowadzone we Francji w XVII w. pozwoliły temu państwu przejąć tak 
dużą część dochodów kraju, że podjęło ono długą walkę o dominację nad 
Europą.

Wojna trzydziestoletnia rozpoczęła szereg konfliktów. Angażowały one 
państwa na całym kontynencie, zainicjowano także stosowaną na szero-
ką skalę politykę subsydiów. Mocarstwa europejskie finansowały swoich 
sojuszników, ci z kolei chcieli przy tej okazji realizować własne interesy. 
Znawca prowadzenia wojny w tym czasie konstatuje, że kto ma pieniądze 
bez problemu organizuje armię. Europa ówczesna pełna była bezrobotnych 
oficerów i potencjalnych najemników.

W takiej sytuacji politycznej szereg mniejszych państw europejskich mu-
siał podjąć głębokie reformy, aby zachować swoją podmiotowość, aby wręcz 
nie zniknąć z mapy politycznej. Jednym z pierwszych krajów, który przepro-
wadził głębokie reformy państwa w nowym duchu, była Szwecja Gustawa 
Adolfa. Uporządkowano centralną administrację, obok sądu najwyższego 
i kancelarii powstało w jej ramach centralne Kolegium Obrachunkowe, które 
przejęło dochody państwa. Utworzono także najwyższy sąd dla wojska oraz 
przejęto kontrolę nad konsystorzem, a rada królewska stała się nie zebra-
niem arystokratów, ale urzędników. Reforma administracji umożliwiła znacz-
ne zwiększenie dochodów Korony, do tego dochodziły wpływy z ceł pruskich 
oraz bogactwa naturalne Szwecji – rudy miedzi i żelaza. Te ostatnie dziedziny 
gospodarki były budowane za pomocą kapitałów i z wykorzystaniem spe-
cjalistów holenderskich. Zapotrzebowanie na miedź było bardzo duże, gdyż 
bito z niej monety, a ponadto miedzianą blachą zaczęto obijać części cennych 
okrętów i statków, pływających po morzach tropikalnych, znajdujące się pod 
wodą. Dużym atutem Szwecji była jej organizacja społeczna, która wymaga-
ła od chłopów obowiązkowej służby wojskowej. Oczywiście Szwecja dyspo-
nowała świetnie wyszkoloną armią, która jednak nawet po wprowadzeniu 
często opisywanych reform była zbyt mała, aby aktywnie uczestniczyć w woj-
nie trzydziestoletniej. W tej sytuacji rząd szwedzki uczynił to, co rządy robiły 
w tych czasach – zaciągał pożyczki, sprzedawał królewszczyzny. Ale dopie-
ro wysłanie armii z kraju do Rzeszy umożliwiło rozwiązanie problemu, gdyż 
źródłem dochodu stał się właśnie ten kraj. Geoffrey Parker podkreśla, że pod-
czas wojny trzydziestoletniej rozwinęła się idea „kontraktów generalnych” 
zawieranych pomiędzy władcami a – jak ich dzisiaj nazywamy – „panami woj-
ny”. Po otrzymaniu zaliczki i podpisaniu kontraktu dowódca – przedsiębiorca 
– organizował armię i utrzymywał ją z terytorium, na którym stacjonował, 
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konfiskując żywność i potrzebne materiały. W rezultacie żołnierze otrzymy-
wali dwie trzecie żołdu w naturze. Do tego wszystkiego Szwecja uzyskała 
subsydium od Francji, co pozwoliło jej w XVII w. zbudować pozycję mocar-
stwa w Europie Środkowej.

Innym przykładem państwa, które w tej sytuacji politycznej i militarnej 
zrobiło karierę, były Prusy. Historycy odchodzą od starej wizji historycznej 
szkoły pruskiej, która podkreślała wyjątkową rolę tego państwa i pokazywa-
ła jego kształtowanie jako typową budowę tego typu organizmu. Podkreśla 
się raczej, że polityka wielkiego elektora wynikała z konieczności, gdyż aby 
przetrwać podczas wojny trzydziestoletniej musiał zbudować odpowiednią 
armię, a co za tym idzie stworzyć administrację do ściągania podatków. Pod-
kreśla się tu także rolę Francji, dla której Prusy były wygodnym narzędziem 
do szachowania Habsburgów czy Szwecji. W Prusach, po pierwsze, trady-
cyjna Tajna Rada została przetworzona na centralny organ administracyjny; 
wydzielono w nim sprawy związane z wojskiem, finansami i sądownictwem. 
Utworzono także organy administracji lokalnej, gdzie wysyłano komisarzy, 
z biegiem czasu w ich miejsce powstały stale funkcjonujące urzędy. Na po-
ziomie lokalnym funkcjonowało trzech urzędników, którzy zajmowali się 
miastami, domeną przynoszącą w XVII stuleciu ok. 50% dochodów państwa 
(w wieku XVIII ponad 30%). Powołany został także urzędnik zajmujący się 
szlachtą – Landrat, który był w zasadzie przedstawicielem lokalnej szlachty 
i pochodził z danego terenu, pozostali dwaj byli wysyłani na obcy sobie teren 
i twardo realizowali politykę fiskalną księcia. Oczywiście to nie wystarczało 
i elektor – tak jak władcy pozostałych państw europejskich – musiał zaciągać 
długi, ale czynił to najczęściej u własnych oficerów i urzędników, którym po 
prostu nie płacił pensji czy żołdu. Posiadał także indywidualnych kredyto-
rów, którym dawał pod zastaw pewne podatki. Zbudowanie biurokracji oraz 
inne dochody pozwoliły elektorowi na wystawienie armii liczącej ok. 30 ty-
sięcy żołnierzy, co umożliwiło mu aktywny udział w polityce i wojnie.

Wielka kariera Prus rozpoczęła się w wieku XVIII, kiedy zbladła gwiazda 
Szwecji. Po rozrzutnych rządach Fryderyka III, który jednak koronował się na 
króla w Prusach, władzę objął Fryderyk Wilhelm I. Król znany był ze skąp-
stwa, lwią część dochodów przeznaczał na rozbudowę armii, jednocześnie 
zaś prowadził ostrożną i pokojową politykę zagraniczną. W tym czasie wpro-
wadzony został w organizacji armii system kantonalny. Każdy kanton miał 
wystawić odpowiednią liczbę rekrutów pochodzących z chłopów, co przypo-
minało trochę system szwedzki. Szlachta pochodząca z odpowiednich kan-
tonów obejmowała stanowiska oficerskie, a król zapewnił jej praktycznie 
monopol w korpusie oficerskim i wśród najważniejszych urzędników. Armia 
stała się najważniejszą instytucją w państwie, miała też bezpośredni udział 


