NOTATKA

3.7. Zjednoczenie Niemiec.
1) Okoliczności rozpoczęcia procesu jednoczenia:
a.

polityczne rozdrobnienie państw niemieckich nastąpiło w połowie średniowiecza;

inaczej jednak niż państwa włoskie, księstwa, republiki i miasta niemieckie w latach
962-1806 tworzyły I Rzeszę Niemiecką, w czasach wojen napoleońskich Związek Reński, a
od 1815 r. Związek Niemiecki;
b.

do połowy XIX w. państwom niemieckim przewodniczyła Austria – sytuacja zaczęła

się zmieniać, gdy prawdziwą potęgą gospodarczą i militarną okazały się Prusy.
2) Otto von Bismarck:
a.

jako premier Prus od 1862 r. zyskał bardzo duże uprawnienia, pozwalające mu na

podejmowanie samodzielnych decyzji; celem Bismarcka było wzmocnienie potęgi Prus oraz
przyłączenie popierających je państw niemieckich – nie zależało mu na zjednoczeniu
Niemiec, a powiększeniu terytorium Prus;
b.

Bismarck uważał, że politykę rozstrzyga się „krwią i żelazem”, a przyłączenie państw

niemieckich do Prus będzie możliwe po pokonaniu Austrii i Francji.
3) Wojna z Danią:
a.

w 1864 r. między Prusami a Danią doszło do wojny o zamieszkiwane w większości

przez Niemców ziemie Szlezwik i Holsztyn; po stronie pruskiej opowiedziała się Austria;
b.

wygrana Prus i Austrii pozwoliła na podział zdobytych ziem między zwycięzców.

4) Wojna z Austrią:
a.

w 1866 r. Bismarck sprowokował konflikt z Austrią o terytoria zdobyte podczas wojny

z Danią – w rzeczywistości chciał pokonać najważniejszego rywala w walce
o hegemonię wśród państw niemieckich;
b.

przegrana bitwa pod Sadową zmusiła Austriaków do podpisania niekorzystnego dla

nich traktatu pokojowego – Austria zgodziła się na rozwiązanie Związku Niemieckiego; rok
później Prusy utworzyły Związek Północnoniemiecki, któremu przewodziły; nowy twór
cieszył się dużą popularnością – wiele państw chciało do niego przystąpić;
c.

Austria zajęta konfliktami wewnątrz swojego państwa straciła wpływ na inne państwa

niemieckie; w 1867 r. przekształciła się w dualistyczną monarchię Austro-Węgry.
5) Wojna z Francją:
a.

w 1870 r. Bismarck sprowokował wojnę z Francją – do wypowiedzenia wojny zmusiła

Francuzów depesza emska;
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b.

dość szybko okazało się, że Francja nie ma najmniejszych szans z potęgą militarną Prus;

armia francuska poddała się pod Sedanem, a cesarz Napoleon III trafił do niewoli; wojska
pruskie oblegały Paryż; na wieść o klęsce wojsk cesarskich Francję ogłoszono republiką, a
w styczniu 1871 r. zawieszono broń;
c.

w maju 1871 r. podpisano pokój frankfurcki na mocy, którego Francja oddawała Prusom

Alzację i Lotaryngię, musiała także zapłacić kontrybucję wojenną w wysokości
5 mld franków w złocie.
6) Powstanie Cesarstwa Niemieckiego:
a.

jeszcze przed zakończeniem wojny z Francją, 18 stycznia 1871 r. w sali lustrzanej

w Wersalu, proklamowano Cesarstwo Niemieckie;
b.

króla Prus Wilhelma ogłoszono cesarzem, a Ottona von Bismarcka kanclerzem.
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