NOTATKA

3.7. Zjednoczenie Włoch.
1) Próby zjednoczenia:
a.

risorgimento – włoskie określenie odrodzenia narodowego;

b.

podział Włoch nastąpił w VI w. n.e.; pierwsze próby zjednoczenia pojawiły się

w czasach wojen napoleońskich – niestety były to twory zależne od Napoleona; w latach
1820-1821 doszło do powstania karbonariuszy, w 1831 o niepodległe państwo walczył
Mazzini, a w czasie wiosny ludów doszło do wojny z Austrią pod przywództwem Piemontu.
2) Państwa włoskie:
a.

Królestwo Sardynii, nazywane także Piemontem – od 1848 r. ustrojem obowiązującym

w państwie była monarchia konstytucyjna, dzięki czemu wielu mieszkańców posiadało
prawa wyborcze; pod względem gospodarczym było to najlepiej rozwinięte państwo
włoskie;
b.

Królestwo Obojga Sycylii;

c.

Państwo Kościelne;

d.

zależne od Austrii Księstwa Modeny, Parmy i Toskanii;

e.

wchodzące w skład Cesarstwa Austriackiego Księstwo Lombardzko-Weneckie.

3) Dwie koncepcje zjednoczenia:
a.

Camillo Cavour – premier Piemontu, popierający ideę zjednoczenia jedynie północnych

państw pod przywództwem Królestwa Sardynii; uważał, że na czele zjednoczenia powinni
stać politycy, wspierani przez obce mocarstwa;
b.

Giuseppe Garibaldi – włoski generał i rewolucjonista, zwolennik republiki; uważał, że

należy zjednoczyć wszystkie włoskie regiony, a dokona tego cały naród.
4) Etapy jednoczenia Włoch:
a.

król Piemontu Karol Albert pod naciskiem opinii publicznej wypowiedział wojnę

Austrii, co zakończyło się klęską Włoch – w 1849 r. król abdykował na rzecz syna Wiktora
Emanuela II;
b.

w 1852 r. premierem Piemontu został Camillo Cavour, który trzy lata później

zaangażował królestwo w wojnę krymską, wspierając Turcję, Francję i Wielką Brytanię;
podczas działań zbrojnych, Królestwo Sardynii nie odegrało większej roli, zyskało jednak
nowych sojuszników, którzy pokonali Rosję;
c.

w 1858 r. Królestwo Sardynii, w zamian za pomoc w wojnie z Austrią, zrzekło się na

rzecz Francji Sabaudii i Nicei;
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d.

celem wojny z Austrią było zdobycie Królestwa Lombardzko-Weneckiego; podczas

działań wojennych doszło do dwóch ważnych bitew pod Magentą i Solferino, w których
armia austriacka poniosła klęskę; cesarz Józef Franciszek zgodził się na podpisanie pokoju
w Villafrancka, na mocy którego Lombardię przyłączono do Piemontu – na przekazanie
całego królestwa nie godził się dotychczasowy sojusznik Włochów cesarz Napoleon III –
Wenecja pozostała przy Austrii;
e.

w 1860 r. na wieść o zwycięstwie nad Austrią w Księstwach Toskanii, Parmy, Modeny

a także Państwie Kościelnym przeprowadzono plebiscyty, w których mieszkańcy
opowiedzieli się za przyłączeniem do Piemontu – wcześniej jednak doszło do powstań
przeciw rządom absolutnym;
f.

w tym samym roku w Królestwie Obojga Sycylii doszło do powstania przeciw

stosunkom feudalnym i władzy królewskiej; z pomocą wyruszył Giuseppe Garibaldi
wspierany przez grupę tysiąca, dobrze wyszkolonych i uzbrojonych ochotników –
wydarzenie to nazwano wyprawą „tysiąca czerwonych koszul”; opanowali oni Sycylię,
następnie Neapol – po ucieczce króla przywódcą został Garibaldi; pomimo republikańskich
przekonań podporządkował się siłom Wiktora Emanuela II, które przybyły z pomocą do
Neapolu; także tutaj przeprowadzono plebiscyt – większość mieszkańców opowiedziała się
za przyłączeniem do Piemontu;
g.

w 1861 r. ogłoszono powstanie Królestwa Włoch, ze stolicą w Turynie; królem nowego

państwa został władca Piemontu Wiktor Emanuel, a premierem Camillo Cavour; od 1865 r.
stolicą była Florencja;
h.

w 1866 r. doszło do wojny austriacko-pruskiej, w której Królestwo Włoch poparło

Prusy; pomimo przegranych bitew Włochy, po zwycięstwie Prus otrzymały obiecaną
Wenecję;
i.

podobnie w 1870 r. Włochy poparły Prusy w wojnie z Francją; wojska francuskie

opuściły Rzym, dzięki czemu Królestwo Włoch podbiło ziemie Państwa Kościelnego;
papież Pius IX na wszystkich uczestników wojny rzucił klątwę, po czym ogłosił się
więźniem Watykanu (stworzył państwo w państwie);
j.

w 1871 r. Rzym stał się stolicą Królestwa Włoch.

5) Ciekawostka:
a.

w 1859 r. podczas wojny z Austrią doszło do bitwy pod Solferino, w której zginęło

ok. 40 tys. osób; na miejsce walki przybył szwajcarski kupiec Henri Dunant – widząc
bezradność służb medycznych, zorganizował pomoc dla rannych żołnierzy;
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b.

w 1863 r. powstał Czerwony Krzyż, czyli międzynarodowa organizacja niosąca pomoc

pokrzywdzonym w wyniku konfliktów zbrojnych.

3
źródło: www.know-howhistoria.pl
wszelkie prawa zastrzeżone – do wykorzystania jedynie w celach niekomercyjnych

