
Podczas gdy Niemcy mają historię sięgającą starożytności, ważne jest, aby pamiętać, że została ona 

najpierw zunifikowana jako państwo narodowe dopiero w 1871 roku, czyniąc ją w pewnym sensie 

jeszcze młodszą od Stanów Zjednoczonych. Położone w sercu Europy, bez naturalnych granic, Niemcy 

doświadczyły stuleci imigracji, konfrontacji i negocjacji. W związku z tym układ jego części składowych 

wielokrotnie się zmieniał, a poszczególne terytoria łączyły się lub rozpadały. Tak więc granice Niemiec 

i to, co oznacza bycie Niemcem, zawsze były niestabilne i nieustannie ewoluowały w długiej i trudnej 

historii tego regionu. Położone wzdłuż starożytnych szlaków migracyjnych obszar znany dziś jako 

Niemcy stał się domem dla niekończącego się strumienia migrantów od czasów prehistorycznych. W 

rzeczywistości paleontolodzy odzyskali ślady wczesnego zamieszkiwania hominidów w Niemczech, 

które sięgają prawie 50 milionów lat, kiedy to odlegli przodkowie współczesnych ludzi wyemigrowali 

tam z Afryki. Podczas ostatniej epoki lodowcowej wymordowali wymarłych krewnych ludzi zwanych 

neandertalczykami, nazwanych imieniem niemieckiej doliny, w której odkryto ich szczątki, ci 

najwcześniejsi migranci w regionie. Dołączyły do nich około 40 000 lat temu inna grupa imigrantów, 

wczesnych ludzi zwanych Cro-Magnonami, którzy mieszkali wraz z nimi na obszarze obejmującym 

nowoczesne Niemcy. Co godne uwagi, niektóre z najważniejszych znalezisk archeologicznych 

dotyczących tych prehistorycznych ludów zostały wykonane w Niemczech w ciągu ostatnich kilku lat. 

Te ostatnie odkrycia skłoniły nawet niektórych archeologów do przypuszczenia, że obszar na 

południowych Niemczech Szwabii Albin mógł być miejscem, w którym pierwsi ludzie odkryli najpierw 

muzykę, a może nawet samą sztukę około 35 000 lat temu. W epoce brązu, począwszy od trzeciego 

tysiąclecia, bracia celtyccy wyemigrowali na ten teren i zbudowali własną, rozwijającą się cywilizację w 

Europie Środkowej, która przetrwała stulecia. Faktyczne historyczne zapisy nie zaczynają się jednak w 

Niemczech aż do tak zwanego okresu migracji, kiedy pisarze greccy i rzymscy opisali najpierw 

mieszkańców regionu. W tym burzliwym czasie, od około 300 do 500 C, ludy koczownicze posługujące 

się językami germańskimi - w tym języki, które pewnego dnia rozwiną się w nowoczesny język niemiecki 

i angielski – migrowali do obszar znanego obecnie jako Niemcy ze wschodu, napotykając już żyjące  tam 

ludy celtyckie. W następnych stuleciach wojownicze plemiona German stopniowo wyparły Celtów i 

wkroczyły do Imperium Rzymskiego wzdłuż granic Renu i Dunaju. Dla Rzymian, zaciekłe ludy za ich 

granicami, mieszkańcy mrocznej krainy , którą nazwali Germania, byli przerażającymi barbarzyńcami  

skłonnymi do zniszczenia. Jednak współcześni uczeni przedstawiają inny obraz plemion German, 

akcentując rolę jaką odegrali w tworzeniu cywilizacji hybrydowej jaka panowała w średniowiecznej 

Europie po upadku rzymskiej administracji cesarskiej. Po upadku władzy rzymskiej w zachodnich 

prowincjach w latach 400 n.e, jedno z tych ludów Germańskich , Frankowie, stopniowo 

podporządkowywali sobie pozostałe plemiona germańskie i chrystianizowali pozostałych pogan w tym 

regionie. Frankońscy władcy, w tym słynny Karol Wielki, przedstawiali się jako spadkobiercy cesarzy 

rzymskich , w latach 800-tnych n.e. położyli fundamenty Świętego Cesarstwa Rzymskiego.  Imperium, 

zdecentralizowana instytucja imperialna, która związała poszczególne księstwa Germanii w luźną 

konfederację, zdominowałaby życie polityczne w Europie Środkowej aż do czasów współczesnych. Po 

Karolu Wielkim imperium karolińskie rozpadło na kilka różnych królestw. Wschodnia część królestwa 

Franków, gdzie mówiono po germańsku stała się królestwem pod władcą karolińskim, zwanym 

Ludwikiem Niemieckim. Utworzenie państwa German w Europie Środkowej, którego władcy 

odziedziczyliby koronę Świętego Cesarstwa Rzymskiego było kamieniem milowym w rozwoju 

niemieckiej tożsamości, jako że język i polityczna lojalność  zlewały się. W średniowieczu i we 

wczesnych epokach nowożytnych struktura imperialna zapewniała rozdrobnionym terytoriom 

niemieckim ramy administracyjne i prawne, przy jednoczesnym zachowaniu wolności setek 

indywidualnych niemieckich książąt i miast. Jedność Świętego Cesarstwa Rzymskiego została jednak 

roztrzaskana w XVI wieku, kiedy to Martin Luther przeprowadził pro test przeciwko Kościołowi 

katolickiemu. To dramatyczne wydarzenie, przełomowe wydarzenie w historii Niemiec i świata, 

podzieliło Niemcy i ostatecznie całą Europę na konkurencyjne obozy konfesyjne, protestanckie i 



katolickie .Apogeum tej religijnej walki został osiągnięty w XVII. wieku, kiedy wojna trzydziestoletnia 

pogrążyła Europę środkową w dziesiątki lat wojny i nędzy. W obliczu tej rujnującej walki, okazało się , 

że monarchie terytorialne Europy prowadzą wojny na ziemi niemieckiej, nękając ją gwałtownymi 

armiami najemników, imperium zostało spustoszone, a duże obszary wyludnione. Wojna 

trzydziestoletnia znacznie zmniejszyła moc i prestiż Świętego Cesarza Rzymskiego i zniszczyła delikatną 

równowagę w imperium między imperialnym autorytetem a terytorialną autonomią. Tak więc 

imperium przestało funkcjonować jako konfederacja księstw, ale stało się areną walki o dominację 

przez kilku potężnych książąt. W tym konkursie scentralizowane, zmilitaryzowane państwo Prusy 

wyłoniło się jako dominująca potęga w północnych Niemczech, z Austrią, rodowym domem cesarzy 

Habsburgów, najpotężniejszym księstwem na południu. Wydarzenia te miałyby tragiczne 

konsekwencje dla Niemiec w epoce nowożytnej, ponieważ niemiecki nacjonalizm przybrał 

autokratyczny i militarystyczny wydźwięk. Współczesny okres został wprowadzony do Niemiec przez 

rewolucyjne armie Napoleona, które pomogły ułatwić upadek czcigodnego Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego i powstanie w jego miejsce ambitnego niemieckiego państwa narodowego. W 1806 roku, 

podczas wojen napoleońskich, Francuzi rozwiązali Święte Cesarstwo Rzymskie i rozpowszechniali 

rewolucyjne, nacjonalistyczne ideały w Niemczech. Po klęsce Napoleona kraje niemieckie dołączyły do 

kierowanej przez Austriaków Konfederacji Niemiec, luźnego sojuszu, ustanowionego w 1815 roku 

przez Kongres Wiedeński, w daremnej próbie przywrócenia starego ładu politycznego w Europie 

Środkowej. Powstanie Prus, agresywnej potęgi militarnej, doprowadziło do ogłoszenia niemieckiego 

imperium w 1871 roku, zjednoczonego Niemiec rządzonego przez monarchę pruskiego. Pod pruskim 

przywództwem Niemcy przeszły gwałtowną industrializację, a bojowy niemiecki nacjonalizm rozkwitł 

pod koniec XIX wieku. Lekkomyślna ambicja pruskiego domu panującego i opóźnione zjednoczenie 

Niemiec sprawiły, że nowy naród niemiecki domagał się włączenia do głównych mocarstw Europy, 

nacisków, które przyczyniły się do wybuchu I wojny światowej. Pierwsza wojna światowa okazała się 

katastrofą dla Niemiec, a pokój potem katastrofa dla świata. Zgodnie z karnym traktatem wersalskim 

Niemcy zostały zmuszone do zaakceptowania serii miażdżących i upokarzających warunków. Trauma 

wojny, która zakończyła się klęską, podsyciła połączenie niezadowolenia politycznego i depresji 

ekonomicznej w kraju, który okaleczył reżim po holenderskiej rewolucji, nieszczęsną Republikę 

Weimarską, pierwszy demokratyczny rząd Niemiec. Pierwszy eksperyment niemiecki z 

demokratycznym rządem okazał się nieudany, zakończył się tragedią w 1933 roku. W chaosie 

politycznym i gospodarczym, niemiecka Partia Robotnicza Narodowo-Socjalistyczna, radykalnie 

faszystowska grupa, przejęła kontrolę w Niemczech po tym, jak ich fanatyczny przywódca Adolf Hitler 

został mianowany kanclerzem. Pod przywództwem autokratycznych nazistów Niemcy przeszły w 

koszmar totalitarnej dyktatury i rasistowskiego ucisku jej żydowskich obywateli. Ostatecznie 

Tysiącletnia Rzesza Hitlera "trwała zaledwie dekadę, ale przyniosła Niemcom katastroficzną klęskę 

podczas II wojny światowej i ludobójcze szaleństwo Holocaustu. Po wojnie zwycięscy alianci rozdzielili 

tlący się wrak Niemiec, podział, który został zniszczony podczas zimnej wojny. Strefy okupacyjne w 

USA, Wielkiej Brytanii i Francji zostały połączone w celu ustanowienia Republiki Federalnej Niemiec lub 

Niemiec Zachodnich w 1949 r., wraz z utworzeniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) w 

strefie radzieckiej. Podczas gdy Niemcy Zachodnie powróciły do demokratycznego rządu i przystąpiły 

do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unii Europejskiej, Niemcy Wschodnie były 

częścią kontrolowanego przez Sowietów Układu Warszawskiego, jego izolacja od Zachodu 

symbolizowana przez Mur Berliński. W 1989 r., W czasie pokojowej rewolucji ,  rząd 

wschodnioniemiecki upadł i mur upadł. W 1990 roku Niemcy Wschodnie połączyły się ponownie z 

Niemcami Zachodnimi, tworząc dzisiejszą zjednoczoną, federalną demokrację. Wyszedłszy z traumy 

przeszłości, dzisiejsze Niemcy to federalna republika parlamentarna ze stolicą i największym miastem 

w Berlinie. Po doświadczeniu masowej imigracji z Europy Wschodniej i regionu śródziemnomorskiego 

Niemcy są społeczeństwem wielokulturowym, a w 1999 r. Niemiecki parlament uchwalił nową ustawę 



o obywatelstwie, która ułatwiła obywatelstwo Niemiec urodzonym za granicą . Wziąwszy swoje 

miejsce wśród czołowych krajów świata, przekonany, zjednoczonych Niemiec jest znanym członkiem 

Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO i G8 potęgą gospodarcza chlubiąc się  trzecią największą 

gospodarką na świecie. Rosnąca potęga gospodarcza Niemiec w coraz większym stopniu dorównuje jej 

znaczeniu dyplomatycznemu, a nowoczesna demokracja utrzymuje kluczową pozycję w sprawach 

europejskich i wspiera liczne bliskie partnerstwa na poziomie globalnym. Po wiekach autokratycznych 

rządów, imperialnych i totalitarnych, nowe Niemcy przyjęły liberalną demokrację. Jego historia psuła 

się epizodami haniebnego ucisku rasowego i etnicznych mniejszości, kraj ten zreformował się, a jego 

obywatele żyją pod rządami prawa. W końcu, doświadczając stuleci rozłamu, niezgody i podziału, 

naród niemiecki zebrał się, aby założyć nowe Niemcy oparte na wspólnej tożsamości jako obywateli, 

ujednoliconych nie przez czystość krwi, ale przez wspólny zestaw wartości obywatelskich. W 

następnych rozdziałach prześledzimy tę niezwykłą historyczną podróż, badając 2000 lat tragedii i 

triumfów, doświadczeń, które stworzyły dzisiejsze Niemcy. 



GERMANIA : BARBARZYŃSKIE NIEMCY 

Podczas gdy Juliusz Cezar i jego legiony pobiły Celtów podczas jego kampanii galijskiej, wojowniczy lud, 

który wyemigrował do regionu ze wschodu w pierwszym wieku p.n.e. , poskromienie ich okazało się 

trudniejsze dla Rzymian. Po drugiej stronie rzymskiej granicy, biegnącej wzdłuż Renu i Dunaju, ludy te, 

zwane plemionami germańskimi, zbudowały społeczeństwo naznaczone egalitarną naturą i siłą 

wojenną. Obawiając się zagrożenia militarnego, jakie stwarzają te wojujące plemiona, Rzymianie 

najechali ich ojczyznę w 12 r. p.n.e , próbując podbić i spacyfikować region. Pomimo zaangażowania 

tysięcy żołnierzy w kampanię, rzymskie armie przez dziesięciolecia walczyły z plemionami germańskimi, 

nie zdobywając przewagi. Wreszcie, w 9 r. n.e. , decydująca bitwa odbyła się  w Lesie Teutoburskim. 

Na nieszczęście dla Rzymian bitwa okazała się najgorszą porażką, jakiej doznali w ciągu wieków 

imperialnej ekspansji. Napotkani germańscy wojownicy,  pochodzili z wielu plemion i dowodził nimi 

wódz Cheruscan znany Rzymianom jako Arminius (ok. 18 p.n.e.-19 n.e.), który walczył jako najemnik 

dla Rzymian i rozumiał ich taktykę. Zaatakował ze wszystkich stron leśnej polany, zmasakrowano trzy 

rzymskie legiony pod dowództwem Publiusza Quinctiliusa Warusa (zm. 9 sierpnia), elitę rzymskiego 

wojska. Atak był kulminacją buntu przeciwko rzymskiej okupacji przez plemiona germańskie, a ciężkie 

straty, które Rzymianie zaznali w Lesie Teutoburskim, przekonały cesarza Augusta (63 p.n.e .-14 n.e.), 

aby porzucił kosztowny podbój Germanii. W XIX wieku Arminius, znany współczesnym Niemcom jako 

Hermann, stał się silnym symbolem nacjonalistycznej dumy i niemieckiej potęgi militarnej, 

celebrowanej w dziesiątkach patriotycznych pieśni i nacjonalistycznych książek. 

Plemiona germańskie 

W pierwszym wieku p.n.e. doszło do transformacji życia w Europie Środkowej, kiedy ludy germańskie, 

przybysze z tego regionu, wyemigrowali na tereny dzisiejszych Niemiec. Zdefiniowana przez ich 

wspólny język, grupę języków indoeuropejskich sklasyfikowanych jako germańskie przez 

językoznawców, ta grupa etnolingwistyczna wydaje się pochodzić z północnej Europy. Te różne 

plemiona nie tworzyły spójnej grupy, prowadzącej nieustanną walkę  między sobą i żyjąc wraz z innymi 

ludami podczas ich rozległych migracji. Najważniejsza z tych interakcji była interakcja z Celtami, którzy 

dominowali w regionie przed pojawieniem się germańskich plemion. Podczas gdy źródła są mgliste dla 

starożytnego okresu, a archeologia nie była w stanie dostarczyć rozstrzygających informacji, wydaje 

się, że migrujące plemiona germańskie przeniosły się z obszaru, który obecnie jest południową 

Skandynawią i północnymi Niemcami. W trakcie ich migracji przeprowadzili się na południe, wschód i 

zachód, nawiązując kontakt z celtyckimi plemionami w Galii oraz ludami irańskimi, bałtyckimi i 

słowiańskimi w Europie Wschodniej. W tym okresie dominowały języki germańskie wzdłuż granicy 

rzymskiej w obszarze nowoczesnych Niemiec, a także Austrii, Holandii i Anglii.  W zachodnich 

prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, mianowicie w rzymskiej prowincji Galia, położonej we 

współczesnej Francji i Belgii, imigranci germańscy byli głęboko pod wpływem kultury rzymskiej i 

przybranych dialektów łacińskich. Potomkowie narodów mówiących po niemiecku stali się grupami 

etnicznymi północno-zachodniej Europy, nie tylko Niemcami, ale także Duńczykami, Szwedami, 

Norwegami i Holendrami. Źródła rzymskie są często zdezorientowane i sprzeczne w swoich próbach 

zidentyfikowania groźnych germańskich "barbarzyńców" napotkanych wzdłuż ich granic. Tak więc 

autorzy rzymscy, tacy jak Juliusz Cezar, posługiwali się niejasnymi terminami, takimi jak Germani, aby 

opisać różne plemiona germańskie, które osiedliły się na tym obszarze. Podczas gdy uczeni nie są 

pewni, w jakim stopniu te różnorodne narody reprezentują odrębne grupy etniczne lub spójne kultury, 

rzymskie źródła wspominają o szeregu plemion germańskich, w tym Alemanni, Cimbri, Frankowie, 

Fryzyjczycy, Saksoni i Suebi. Cezar pomaszerował przeciwko temu ostatniemu z tych plemion, 

przerażającym Suebi, w swoim podboju Galii. W swoim opisie tej kampanii opisuje on tych germańskich 

wojowników, których porównuje wprost z Celtami. Według Cezara, germańskie plemiona, które 



napotkał, nadały prymat wojnie, a nie religii czy życiu domowemu. Ich religii najwyraźniej brakowało 

zorganizowanego kapłaństwa i skupiono się na czci przyrody, a Cezar zasugerował, że germańscy 

współplemieńcy poświęcili całą swoją energię, aby zdobyć sławę w walce. Cezar opisuje również 

gospodarkę pastoralną seminomicznych germańskich plemion, które napotkał na granicy Dunaju. 

Ponownie podkreślił jednogłośną koncentrację plemion germańskich na wojnie, rejestrując, że - w 

przeciwieństwie do Rzymian - unikali zarówno bogactwa, jak i luksusu, żyjąc z podboju i najazdów. Dla 

Cezara ten etos wojownika sprawił, że germańskie plemiona stały się groźnymi wrogami, i 

przeciwstawił wojskowy wigor plemion germańskich wojowniczemu Celtowi. Akcentując wojowniczość 

narodów germańskich, odnalazł niegdyś potężnych Celtów, uwiedzionych rzymskim luksusem, którego  

im brakowało.  

Germania Tacyta 

Juliusz Cezar nie był jedynym Rzymianinem, który opisał germańskie plemiona, które wyemigrowały 

do Europy Środkowej i zagroziły pograniczu Ren-Dunaj Imperium Rzymskiego. Innym był Gajusz 

Korneliusz Tacyt (około 55 n.e – 120 n.e.). Tacyt to rzymski arystokrata urodzony 150 lat po Cezarze w 

Galii, prowincji, którą cesarz podbił. Cieszył się karierą polityczną, został senatorem, konsula i 

ostatecznie gubernatorem rzymskiej prowincji Azji, na krótko przed śmiercią. W dziele znanym jako 

Germania, napisanym w 98 n.e. Tacyt opisał plemiona germańskie, podając szczegółowy opis 

etnograficzny. Mimo intencji polemicznej napisano ją po to, by kontrastować z cnotą i energią 

"barbarzyńców" z dekadencją i słabością Rzymian - i poleganiem na antykwarycznych relacjach 

germańskich  zwyczajów plemiennych.  Jego praca dostarcza interesującego obrazu poglądów Rzymian 

na ich "barbarzyńskich" północnych sąsiadów. Uczeni wątpią, czy Tacyt kiedykolwiek stacjonował na 

rzymskiej granicy, ale wykorzystał wyuczone źródła, w tym wczesne relacje ludów germańskich Cezara 

i Pliniusza, do tworzenia swoich prac. Mógł nawet skonsultować się z rzymskimi żołnierzami lub 

kupcami, którzy mieli bezpośredni kontakt z plemionami germańskimi. W jednym niefortunnym 

fragmencie, który miał tragiczne konsekwencje po ponownym odkryciu przez wściekłych niemieckich 

nacjonalistów w XIX wieku, Tacyt opisuje fizyczną siłę germańskich wojowników, wyjaśniając ją jako 

funkcję ich "rasowej czystości". Podziwiając imponującą postać Niemców, autor rzymski utrzymuje, że 

germańscy współplemieńcy byli "nieskażeni przez małżeństwa z innymi rasami, osobliwy lud i czysty 

jak nikt oprócz siebie" (Tacyt 1914: 269). Biorąc pod uwagę to, co jest dzisiaj znane z kontaktu i 

mieszania się Celtów z narodami germańskimi w starożytności i płynnych plemiennych lojalności wśród 

samych ludów germańskich, charakterystyka rasowej czystości Niemców przez Tacyta jest wątpliwa. 

Wydaje się bardziej wiarygodny, gdy opisuje potężną potęgę germańskich plemion i źródło ich 

niezwykłej spójności w polu bitwy. Według Tacyta plemiona germańskie wybrały swoich wodzów 

wojennych według ich zasług jako przywódców wojskowych i ich wyczynów na polu bitwy. Co więcej, 

ci wodzowie nie sprawowali arbitralnej władzy i rządzili tylko tak długo, jak prowadzili swoich ludzi do 

zwycięstwa. W Germanii pisze: "Biorą swoich królów z powodu narodzin, ich generałów na podstawie 

odwagi. Królowie ci nie mają nieograniczonego lub arbitralnego autorytetu, a generałowie robią więcej 

przykładem, niż rozkazem. Jeśli są energiczne, jeśli rzucają się w oczy, jeśli walczą z przodu, to 

prowadzą, ponieważ są podziwiani "(Tacyt 1914: 275). Dla Tacyta tajemnicą ogromnej potęgi militarnej 

plemion germańskich była spójność plemiennego społeczeństwa. Rzymski autor utrzymywał, że w 

przeciwieństwie do cesarskich legionów w Rzymie germańskie bandy wojenne składały się z klanów i 

rodzin, a ich wojownicy walczyli u boku własnych krewnych, walcząc o ich szacunek. W tym 

wojowniczym społeczeństwie ludzie szukali szacunku swoich rówieśników poprzez rzucające się w oczy 

przejawy męstwa, z których każdy starał się prześcignąć drugiego w czynach odwagi. Młodzi wojownicy 

starali się zdobyć szacunek swoich krewnych i uznanie wodza, który przekazywał dary łupów 

najdzielniejszym wojownikom. Podobnie, według Tacyta, germańscy współplemieńcy przyprowadzili 

swoje kobiety i dzieci na pole bitwy. W konsekwencji germańscy wojownicy zyskali niezwykłą siłę dzięki 



pomocy ze strony swoich kobiet i okrucieństwu ze świadomości, że bronią swoich rodzin przed 

mordem i zniewoleniem. Kontynuując badanie plemiennego zespołu, Tacyt omawia także egalitarną 

naturę życia politycznego w germańskich plemionach, stanowiąc wyraźny kontrast z autokratyczną 

dominacją, jaką przeżył pod panowaniem rzymskich cesarzy. Według Tacyta plemiona germańskie 

gromadziły się okresowo, by zastanawiać się nad ważnymi sprawami. Podczas gdy pierwsi wodzowie 

mówili pierwsi, każdy wojownik miał prawo zwracać się do zgromadzenia przed podjęciem decyzji 

poprzez wzajemną zgodę. Spójność germańskiej grupy wojennej była również utrzymywana przez 

hojne, pijackie święta, podczas których wieśniacy czerpali radość z łupów i hojności ich wodza. Podczas 

gdy traktowanie przez Tacyta religijnych obrzędów ludów germańskich, oparte na wcześniej 

zniekształconych relacjach rzymskich, rzuca niewiele światła na ich przekonania, jego relacja z ich 

obrzędów małżeńskich chwali ich samodziałową moralność: "związek małżeński z nimi jest surowy: 

znajdziesz nie ma w ich charakterze większego pochwały "(Tacyt 1914: 289). Dla Tacyta chwalebna 

małżeńska małość germańskich narodów stoi w jaskrawym kontraście z dekadencją, którą dostrzegał 

w domach imperialnego Rzymu. Według rzymskiego arystokraty plemiona germańskie były 

monogamiczne i surowo karały cudzołóstwo. Nawet posag pobierany przez młodą parę odnosił się do 

ducha walki, jaki Tacyt rozpoznał wśród plemion, gdy pan młody daje swojej narzeczonej "woły, konia 

i uzdę, tarczę, włócznię lub miecz" jako prezenty małżeńskie i "ona sama w sobie" przynosi zbroję 

swojemu mężowi. "Uważając ich za" najsilniejszą więź unii ", te dary przypominają o prymacie wojny 

w kulturze germańskiej (Tacyt 1914: 289). 

Germania Barbarzyńska: Plemienne Niemcy 

Jak wynika z relacji Cezara i Tacyta, Rzymianie byli spragnieni informacji o plemionach germańskich, 

przerażających przybyszach wkraczających na ich północną granicę. Opisując te terytoria poza ich 

północną granicą, Rzymianie używali określenia Germania Romana, aby opisać tereny germańskie, 

które spacyfikowali, które obejmowały część dzisiejszych południowo-zachodnich Niemiec, Belgii, 

północno-zachodniej Szwajcarii oraz północnej i wschodniej Francji. Przez granicę nad Renem i 

Dunajem znajdowała się Germania Barbara, zacieniony region, w którym Rzymianie próbowali podbić 

od 12 r. n.e. i 16 n.e. Podczas jednej z tych kampanii, w 9 n.e. trzy legiony pod dowództwem rzymskim, 

Publiuszem Quinctiliusem Warusem, wpadły w zasadzkę germańskich wojowników w Lesie 

Teutoburskim, niedaleko Osnabrück. Prowadzeni przez znakomitego wodza wojennego z Cheruscan, 

który służył jako pomocnik w armii rzymskiej, człowiek, którego Rzymianie nazywali Arminiusz, Niemcy 

zmasakrowali Rzymian, zadając kosztowną porażkę. Atak był częścią większego germańskiego 

powstania przeciwko najeźdźcom Rzymian, któremu udało się przekonać starzejącego się cesarza 

Augusta, że pacyfikacja terytoriów germańskich na wschód od Renu będzie zbyt kosztowna. W 

rezultacie Rzymianie utworzyli ufortyfikowaną granicę wzdłuż Renu i Dunaju, która utrzymywała się 

przez stulecia, przynosząc niespokojny pokój utrzymywany przez wojskowe wyprawy, dyplomacja i 

płatności na rzecz germańskich wodzów. Bitwa w Lesie Teutoburskim i jej rola w ustanowieniu 

statycznej granicy z Rzymem wzdłuż Renu, Limes Germanicus, były instrumentalna w późniejszym 

rozwoju Niemiec. Ta militarna i kulturalna granica na zawsze podzieliła germańskie plemiona na zachód 

od Renu, które żyły pod panowaniem rzymskim w prowincji Galii i przyjęły język romański i kulturę, od 

tych na wschód od niej, w Germanii, którzy zachowali germańskie języki i zwyczaje. Około 100 n.e., 

liczne germańskie plemiona osiedliły się wzdłuż Renu i Dunaju, wzdłuż rzymskiej granicy, zajmując 

większość obszaru współczesnych Niemiec. Granica rzymsko-germańska, znana jako Limes 

Germanicus, stała się miejscem intensywnej wymiany kulturalnej, ponieważ plemiona germańskie 

obozowały wzdłuż niej, wymieniając się towarami rzymskimi i wchłaniając elementy kultury rzymskiej. 

Rzymskie miasta garnizonowe, takie jak Moguntiacum (Moguncja), Augusta Treverorum (Trewir) i 

Augusta Vindelicorum (Augsburg) powstały w obszarach pacyficznych, sprzyjając dalszej asymilacji i 

zapewniając podstawy dla bogatego miejskiego życia Niemiec w średniowieczu. W międzyczasie, gdy 



potęga Rzymu zaczęła się załamać pod koniec lat 300 n.e , a wojska rzymskie zostały wyciągnięte z 

obrony granicznej, narody germańskie zaczęły napadać na rzymskie prowincje wzdłuż granicy. Niektóre 

germańskie plemiona migrowały nawet przez granicę i osiedliły się na terytorium rzymskim, świadcząc 

usługi wojskowe w zamian za dotacje na grunty. Po zniszczeniu przez Gotów rzymskiej armii w Tracji w 

378 roku n.e., zabijając cesarza Valensa (328-378), jego następca, Teodozjusz (około 347-395), został 

zmuszony do przyjęcia najeźdźców, udzielając im hojnych ustępstw w ziemi, w próbie by zapobiec 

dalszemu rabunkowi i zbudować bufor przeciwko inwazjom innych germańskich plemion. Do piątego 

wieku n.e., rzymska władza centralna rozpadała się, a kilka potężnych germańskich plemion, 

naciąganych przez wzrost populacji i ataki Hunów (koczowniczych najeźdźców z Azji Środkowej) zaczęło 

wlewać się w stare rzymskie serce. Wizygoci, przepchnięci przez Dunaj przez atak Hunów, przenieśli się 

do Grecji, a pod ich ambitnym przywódcą, Alarykiem (ok. 370-410), nawet splądrowali Rzym w 410 n. 

e.  przed osiedleniem się w Hiszpanii. Podobnie, Wandale przekroczyli Ren w 406 C. E. i splądrowali 

Galię, zanim udali się do Hiszpanii i ostatecznie podbili Afrykę Północną. W tym chaotycznym okresie 

germańscy wodzowie wyrzeźbili ojczyzny dla swoich narodów, zastępując starą cesarską administrację 

i poddając miejscową rzymską populację dominacji. Ci germańscy królowie-wojownicy toczyli ze sobą 

wojnę, wchłaniając pokonane plemiona, gdy utrwalali swoją władzę nad nowo zdobytymi królestwami. 

W tym chaotycznym okresie chrześcijaństwo ariańskie zaczęło rozprzestrzeniać się wśród tych 

germańskich najeźdźców. Ta heterodoksyjna sekta, która zaprzeczyła bóstwu Chrystusa i została 

uznana za heretycką przez Kościół Rzymski przy Soborze Nicejskim w 325 r., Doprowadziła do napaści 

plemion germańskich, które wkroczyły do rozpadającego się imperium. Od XVIII wieku historycy często 

przedstawiali germańskie plemiona jako grasujących najeźdźców, którzy spowodowali upadek lśniącej 

cywilizacji Rzymu. Jednak ostatnie studia zmieniło ten pogląd. Dzisiaj większość badaczy uważa 

migracje germańskie końca piątego wieku nie jako przyczynę rzymskiego kryzysu politycznego, ale 

raczej jako odpowiedź na to. W ten sposób uczeni coraz lepiej rozumieją, że ludy germańskie, które w 

tym burzliwym okresie migrowały do świata rzymskiego, zostały włączone w tkankę słabnącego 

imperium, by bronić prowincji, których władze imperialne nie mogłyby już skutecznie zarządzać. Ludy 

germańskie od dawna były rekrutowane do armii rzymskiej, a podczas schyłkowych dni imperium całe 

plemiona broniły rzymskiej granicy, walcząc pod własnymi wodzami. Kiedy rzymska centralizacja 

władzy się zepsuła, te funkcje obronne stopniowo przeniosły się na administrację, a potem wprost 

rządziły, gdy rząd rzymski przeszedł w ręce przywódców germańskich. W VI w p.n.e. Imperium 

Rzymskie przekształciło się w mozaikę germańskich królestw, ojczyzn chrześcijańskich plemion 

germańskich, które dominowały i ostatecznie zasymilowały się z masami kontrolowanych przez nich 

Rzymian. Nawet we Włoszech, w samym sercu starego rzymskiego świata, Teodoryk Wielki (454-526), 

król germańskiego plemienia znanego jako Ostrogoci, utrzymywał władzę nad hybrydowym 

królestwem złożonym z potomków byłych obywateli rzymskich i germańskich wojowników. Na północ 

od Alp, kolejny z tych germańskich królestwa, królestwo Franków, zbudowane na rozpadających się 

fundamentach dawnej rzymskiej prowincji Galii, ukształtowały przyszłość Niemiec i bieg historii 

Europy. 

Frankowie 

W chaosie końca lat 400 n.e, germańskie plemię znane jako Frankowie, lud rządzony przez dynastię 

królów założoną przez wodza wojennego Chlodovocara (ok. 466-511), podbił starą rzymską prowincję 

Galii. Znany jako Chlodwig, Chlodovocar pokonał Syagriusa (430-486 lub 487), ostatniego rzymskiego 

urzędnika w północnej Galii, w bitwie pod Soissons w 486 r. n.e. i przejął dawną rzymską prowincję. 

Nagle władca rozrastającego się królestwa zaludnionego przez Rzymian, zromanizowanych Galów i 

germańskich Franków, Chlodwig podjął doniosłą decyzję, która zmieni historię Niemiec. Po wygranej 

nad  Alemannami, Chlodwig nawrócił się na chrześcijaństwo na życzenie żony burgundzkiej księżniczki 

Klotylda (475-545), która była już zwolenniczką łacińskiej wiary. Relacja z słynnego chrztu Clovis w 



Reims w 496 n.e. jest zachowany w The Chronicle of St. Denis. Kronika przedstawia nawrócenie króla 

Franków z "bałwochwalstwa" jako świętego cudu, dokonanego przez boską interwencję, aby ułatwić 

nawrócenie jego poddanych na chrześcijaństwo. Chociaż ta relacja, napisana przez pobożnego mnicha 

katolickiego, sugeruje, że boska inspiracja i wiara oddanej żony Chlodwiga  zachwiała królem Franków, 

bez wątpienia miał też więcej doczesnych motywacji. Przez nawrócenie się na chrześcijaństwo łacińskie 

i zmuszając poddanych Franków do porzucenia pogańskiej religijności, Chlodwig zjednoczył Rzymian i 

German pod swoim przywództwem. To dało królestwu Franków spójność i witalność, coś, czego 

brakowało w innych królestwach germańskich, gdzie ludność rzymska widziała swoich pogańskich, lub 

heretyckich, aryjskich chrześcijańskich sublokatorów jako obcych tyranów. W każdym razie Chlodwig 

stał się skutecznym mistrzem  wiary katolickiej. W serii udanych kampanii stopniowo podporządkował 

sąsiednie plemiona germańskie, w tym Turyngów, którzy mieszkali w pobliżu gór Harz w środkowych 

Niemczech, oraz Alemanów , których ziemie znajdowały się w pobliżu brzegów Jeziora Bodeńskiego w 

południowych Niemczech i Szwajcarii, ułatwiając ich późniejszą konwersję na chrześcijaństwo. 

Chlodwig założył dynastię znaną jako Merowingowie, po ich mitycznym protoplaście, Merowechu 

(Meroweusza). W ciągu piątego i szóstego wieku królowie Merowingów podbili kilka innych 

germańskich plemion, stopniowo wchłaniając te podbite narody w rosnące frankońskie królestwo, 

które rozciągało się w środkowej Europie. Gorliwi wyznawcy łacińskiego chrześcijaństwa 

Merowingowie zmuszali podbite germańskie plemiona, z których wielu nadal trzymało się pogańskich 

lub heterodoksyjnych tradycji religijnych, aby nawrócić się na wiarę rzymskokatolicką. W ten sposób 

Merowingowie podbili Alemanów w 496 r., Przekształcając swoją ojczyznę w południowo-zachodnich 

Niemczech w księstwo ich rosnącego imperium i bastionu religijności katolickiej. Za panowania króla 

Merowingów Chlotara I (ok. 497-561), który zastąpił swego ojca Chlodwig w 511 r., Frankowie 

opanowali większość terytorium, które stanowi współczesne Niemcy i rozpoczęli wtargnięcie na 

terytorium pogańskiego plemienia germańskiego znanego jako Saksoni, których ojczyzna znajdowała 

się w północnych Niemczech w pobliżu nowoczesnego Holsztynu. Budując swoje królestwo w Europie 

Środkowej, Merowingowie prowadzili ciągłe wojny o podbój z innymi narodami germańskimi. Potężni 

zastępcy, zwani majordomusami, prowadzili te kampanie dla królów Merowingów, stopniowo 

gromadząc własne siły militarne i polityczne. W latach siedemdziesiątych pozycja ta stała się 

dziedziczną własnością dynastii założonej przez zdolnego dowódcę wojskowego Karola Młota (ok. 688-

741), który najechał ziemie Sasów i walczył z muzułmańskimi wrogami w Pirenejach w imię 

Merowingów . W 751 roku jego syn, Pépin III (Pépin Krótki) (714-768), pełnił funkcję majordomusa pod 

Merowingami, uzurpował sobie frankoński tron z błogosławieństwem biskupa Rzymu, papieża 

Zacharego (zm. 752). Ten śmiały ruch ustanowił dynastię Karolingów i ukształtował symbiotyczny 

związek między tymi władcami a papiestwem, z nowymi frankońskimi królami oferującymi ochronę 

Kościołowi w zamian za kościelną legitymację. 

CHRZEST CHLODWIGA 

Kronika św. Denisa, historia skompilowana przez francuskich duchownych w średniowieczu, zawiera 

opis słynnego chrztu Chlodwiga w Rheims w 496 r. n.e. To wydarzenie, interpretowane przez pobożnych 

kronikarzy jako cudowne wydarzenie, pomogłoby ukształtować niemiecką historię łącząc germańskich 

władców frankijskich z Kościołem rzymskokatolickim: W tym czasie król był jeszcze w błędzie swojego 

bałwochwalstwa i rozpoczął wojnę z Alemannami, ponieważ chciał ich oddać. Długo trwała bitwa, 

wielu zostało zabitych po jednej lub drugiej stronie, bo Frankowie walczyli, by zdobyć sławę i sławę, 

Alemani, by ratować życie i wolność. Kiedy w końcu król zobaczył rzeź swego ludu i odwagę jego 

wrogów, bardziej oczekiwał katastrofy niż zwycięstwa. Spoglądał ku niebu pokornie i mówił w ten 

sposób: "Największy Boże, którego moja królowa Klotylda wielbi i uwielbia z sercem i duszą, przyrzekam 

ci wieczną służbę dla twojej wiary, jeśli tylko dasz mi teraz zwycięstwo nad moimi wrogami". 

Natychmiast, gdy to powiedział, jego ludzie zostali napełnieni ogniem męstwa, a wielki strach padł na 



jego wrogów, tak że odwrócili się plecami i porzucili bitwę; a zwycięstwo prypadło królowi  Franków. 

Król Alemannów został zabity; A jeśli chodzi o Almanów, widząc, że są niesprawiedliwi i że ich król 

upadł, oddali się Chlodovocarowi i jego Frankom i stali się jego poddanymi Król powrócił po tym 

zwycięstwie do Frankoni. On poszedł do Rheims i powiedział królowej, co się stało; i razem dziękowali 

naszemu Panu. Król spowiadał wiarę z głębi serca i z należytą dobrą wolą. Królowa, która była cudownie 

uradowana nawróceniem swego pana, udała się natychmiast do św. Remigiusza, ówczesnego 

arcybiskupa miasta. Pośpiesznie pospieszył do pałacu, aby nauczać króla, w jaki sposób mógł przyjść 

do Boga, ponieważ jego umysł wciąż miał wątpliwości. Przedstawił się odważnie przed jego osobą, 

chociaż chwilę wcześniej nie odważył się stanąć przed nim. Kiedy św. Remigiusz zwiastował królowi 

wiarę chrześcijańską i nauczył go drogi krzyżowej, a gdy król wiedział, czym jest wiara, Chododokocar 

obiecał żarliwie, że odtąd nie będzie już służyć żadnemu oprócz wszechmocnego Boga. Potem 

powiedział, że poddałby się próbie i spróbował serc i woli swoich wodzów i pomniejszych ludzi: łatwiej 

im nawróciłby, gdyby nawracali się przyjemnymi środkami i łagodnymi słowami, niż gdyby byli do tego 

zmuszeni siła; i ta metoda wydawała się najlepiej do St. Remi. Lud i wodzowie zostali zebrani na 

polecenie króla. Powstał pośród nich i odezwał się do tego: "Panowie Franków, wydaje mi się, że 

powinniście wiedzieć przede wszystkim, kim są bogowie, których czcicie. Albowiem my jesteśmy pewni 

fałszywości ich, i przychodzimy swobodnie do poznania Tego, który jest prawdziwym Bogiem. Wiedzcie, 

że ten sam Bóg, który wam głosiłem, dał zwycięstwo nad waszymi wrogami w niedawnej walce z 

Alemanami. Dlatego podnieście swoje serca w nadziei; i proście o to Suwerennego Obrońcę, aby dał 

wam wszystkim, czego pragnie - aby ocalił nasze dusze i dał nam zwycięstwo nad naszymi wrogami. 

"Gdy więc król pełen wiary tak głosił i upominał swój lud, jeden i wszyscy wygnali z ich serca wszelką 

niewiarę i uznali ich Stwórcę. Gdy wkrótce potem Chlodovocar wyruszył do kościoła na chrzest, św. 

Remigiusz przygotował wielką procesję. . . . Kiedy w kościele, w akcie udzielania chrztu święty papież 

wzniósł oczy do nieba w cichej modlitwie i płakał. Prosto gołębica, biały jak śnieg, zstąpił w dziobie w 

łożysku fiolki świętego oleju. Wydzielał z niego pyszny zapach: odurzał tych, którzy byli w pobliżu 

niewysłowiona rozkosz. Święty biskup wziął fiolkę i nagle gołąb zniknął. Przewieziony z radością na 

widok tego godnego uwagi cudu, król wyrzekł się Szatana, jego przepychu i jego dzieł; i wymagał z 

gorliwością chrztu; w chwili, gdy pochylił głowę nad fontanną życia, elokwentny papież zawołał:"Ukłoń 

się w głowę, dziki Sissambrianie! Uwielbiajcie to, co kiedyś spaliliście, spalcie to, co uwielbialiście! " 

Imperium Karolingów 

Największy z władców karolińskich, Karol Wielki (742-814), stylizował się na następcę legendarnych 

cesarzy Rzymu. Karol Wielki, znany Niemcom jako Karl der Grosse, wykroił imperium germańskie, które 

ostatecznie rozrosło się na znacznej części kontynentu europejskiego. Jego imperium łączyło elementy 

rzymskiej administracji, religijności chrześcijańskiej i germańskiej organizacji wojskowej, kładąc 

podwaliny średniowiecznej Europy i niemieckiego społeczeństwa. Pobożny chrześcijanin, Karol Wielki 

wznowił walkę Franków z pogańskimi plemionami na granicy ich rozległego imperium, w tym Słowian, 

Awarów i Saksonów, plemię germańskie, które uparcie odmawiało nawrócenia na chrześcijaństwo. 

Doradca i konfident Karola Wielkiego, Einhard (około 770-840), napisał pełną czci biografię swojego 

mistrza, znaną jako Życie Karola Wielkiego, która rejestruje zawziętą walkę władcy karolińskiego z 

Saksonami. Według Einharda, Charlemagne prowadził kampanię przeciwko pogańskiemu plemieniu 

germańskiemu, które określił jako "okrutny lud, oddany diabelstwu, wrogi naszej wierze" przez 30 lat. 

Ostatecznie, miażdżąc Saksonów w 804 r., Karol Wielki nakazał ich przymusowe nawrócenie na 

chrześcijaństwo i zniszczenie pogańskich miejsc kultu religijnego. Saksońska ojczyzna, region w 

północnych Niemczech w pobliżu nowoczesnego Holsztynu, została wchłonięta przez królestwo Karola 

Wielkiego, zredukowana do statusu poddańczego. Podczas jego długiego i aktywnego panowania, 

Karol Wielki ostatecznie podbił wszystkie ludy zachodnioniemieckie, w tym nie tylko Sasów, ale także 

Bajuwarów , lud, który stał się znany jako Bawarczycy, a plemiona germańskie przeszły pod władzę 



karolińską. W latach siedemdziesiątych VIII wieku Karol Wielki rozszerzył zakres Imperium Karolingów 

również w północnych Włoszech, wyzwalając papiestwo od germańskich okupantów regionu, 

Longobardów. Frankoński władca ponownie przybył na pomoc papieżowi w 799 r., Kiedy wyruszył do 

Rzymu, aby podbudować papieża Leona III (750-816) po buncie. W zamian za poparcie Kościoła 

rzymskokatolickiego władza cesarska Karola Wielkiego w Europie zachodniej została potwierdzona 

przez jego koronację jako cesarz przez papieża Leona w Rzymie. Historycy tradycyjnie postrzegali to 

dramatyczne wydarzenie, które miało miejsce w Boże Narodzenie w 800 r. jako fundament Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego, instytucji, która zdominuje Niemcy przez tysiąclecie. Ostatnie studia nieco 

zmieniło ten pogląd. Te ostatnie badania wskazują raczej na nieciągłości między imperium Karola 

Wielkiego a późniejszym średniowieczem Świętego Imperium Rzymskiego. Pomimo tej zmiany w 

interpretacji nikt nie kwestionuje znaczenia sojuszu Karola Wielkiego z papiestwem ani znaczenia jego 

panowania w kształtowaniu średniowiecznej Europy. Karol Wielki rządził swą rozległą domeną, 

mianując gubernatorów regionalnych, znanych jako hrabiów, do administrowania odległymi częściami 

królestwa Franków, poprzez ustanowienie marchii pomocniczych, aby bronić swoich odległych granic, 

i szarżowanie urzędników imperialnych, zwanych missi dominici, aby podróżowali po całym królestwie 

, egzekwowanie królewskich dekretów. W ten sposób przykrócił książąt plemiennych, mianując 

urzędników królewskich na nieobecne stanowiska, które rywalizowały z potęgą tych wodzów 

wojennych w obrębie plemion. Mnisi i kapłani służyli także władcy karolińskiemu jako urzędnicy 

królewscy, ponieważ w tym okresie umiejętność czytania i pisania była głównie przekazywana 

kościołowi. Karol spędził perypatetyczne rządy na polu bitwy lub na dworze w różnych cesarskich 

rezydencjach, z których najważniejszym był jego dwór królewski w Akwizgranie, który stał się centrum 

łacińskiego chrześcijańskiego stypendium i kultury. Po śmierci Karola Wielkiego w 814 r. Królestwo 

Franków przeżyło niszczycielską serię wojen pomiędzy jego następcami, walkę o przetrwanie, która 

zakończyła się rozdrobnieniem imperium karolińskiego. Frankowie praktykowali dziedziczone 

dziedzictwo, co oznacza, że wszyscy pozostali przy życiu spadkobiercy otrzymali część majątku. W 

związku z tym, w 806 r. n.e., starzejący się Karol Wielki zarządził, że po jego śmierci jego trzej synowie 

powinni otrzymać część Imperium Karolińskiego, aby rządzić. Jednak tylko jeden z tych synów, Ludwik 

I Pobożny (774-840), przeżył go, zostając cesarzem .W 814 roku ,za panowania króla Ludwika, imperium 

zostało skażone wojną domową między jego synami, Karolem II Łysym (823-877), Ludwikiem II 

Niemieckim ( ok. 804-876) i Lotar (795-855), spór tylko stłumiony przez podział imperium według 

traktatu z Verdun, podpisanego w 843 r. Karol II Łysy otrzymał zachodnią część królestwa karolińskiego, 

mniej więcej analogicznie do współczesnej Francji i Belgii, Lotar, który również odziedziczył cesarski 

tytuł, otrzymał centralną część, znaną jako Lotaryngią  lub Lorraine, biegnącą od Morza Północnego do 

środkowych Włoch, Ludwik niemiecki odziedziczył wschodnią część, królestwo obejmujące wszystkie 

ziemie karolińskie na wschód od Renu oraz na północ i wschód Włoch, znaną jako Wschodnia Francja. 

W 870, po krótkim bezkrólewie, Karol II Łysy i Ludwik II Niemiecki podzielił Lotaryngię . Dziesięć lat 

później, po śmierci Karola Łysego, władcy Wschodniej Francji podbili ten region i wcielili Lotaryngię do 

swego królestwa jako księstwo. Przez następne 1000 lat regiony, które ostatecznie stały się Francją a 

Niemcy nadal będą trwale walczyć o terytorium między nimi, Lotaryngię. W przeciwieństwie do 

zachodniej części dawnego imperium karolińskiego, gdzie mówiono językiem opartym na łacinie, 

przodku współczesnego francuskiego, we Wschodniej Francji mieszkańcy mówili językiem 

germańskim, który rozwinąłby się w nowoczesny niemiecki. W średniowieczu potomkowie Ludwika II 

Niemieckiego otrzymali cesarski tytuł, rządzący jako spadkobiercy Karola Wielkiego. Konfederacja 

niemieckojęzyczna ,była  znana jako Święte Cesarstwo Rzymskie i położona w sercu Europy 

Środkowej, stanowiła podstawę tożsamości niemieckiej w nadchodzących stuleciach. 



ŚREDNIOWIECZNE NIEMCY 

W 962 r. W Rzymie papież koronował króla saskiego Ottona I Wielkiego (912-973), jako Świętego 

Cesarza Rzymskiego. Wspaniały władca Otto I został koronowany na króla Niemców w Akwizgranie w 

936 r., Zasiadł na tronie Karola Wielkiego w Akwizgranie i od razu zaczął budować potężne królestwo 

w Europie Środkowej. Otto zademonstrował swoje umiejętności na polu bitwy pokonując strasznych 

jeźdźców Madziarów pod Lechfeld w 955 r. i przez podbój ludów słowiańskich nad Łabą. Udowodnił 

także, że jest sprytnym władcą, wzmacniając swą potęgę polityczną w Niemczech, stopniowo 

podnosząc przywileje swojej wyniosłej szlachcie i używając potężnych biskupów jako zaufanych 

królewskich administratorów. Tron cesarski, na który Otto wstąpił w 962 r., był wolny od dziesięcioleci, 

a koronacja Ottona podniosła prestiż i świętość niemieckich królów, przywołując wspomnienia o Karolu 

Wielkim i odbudowując stary sojusz Franków z papiestwem. Otto zaczął tysiącletnią tradycję władania 

niemieckich władców z tytułem cesarskim, koniunkcja, która pomoże ukształtować niemiecką 

tożsamość w nadchodzących stuleciach. Święte Cesarstwo Rzymskie obejmowało obszar znany dziś 

jako Niemcy, jednocząc władców różnych plemion germańskich, w tym Franków Wschodnich, 

Alemanów, Bajuwarów, Sasów i Turyngów, pod zwierzchnictwem cesarza i zapewniając fundament 

współczesnych Niemiec. 

Niemcy Ottonowskie 

Wraz z rozdrobnieniem imperium karolińskiego, państwa będące jego następcami miały trudności z  

obroną swoich granic. Traktat z Verdun stworzył nowe niemieckojęzyczne królestwo w Europie 

Środkowej, znane jako Wschodnia Francja, obejmujące kilka księstw macierzystych, w tym Saksonię, 

Frankonię, Bawarię i Szwabię, pochodzących z plemiennych ziem starożytnych germańskich plemion 

wojennych. Wschodnia Francja została opanowana przez zewnętrznych najeźdźców atakujących 

królestwo ze wszystkich stron: wikingów na morzu z północy i jeźdźców madziarskich ze wschodu. W 

911 r. w obliczu narastającej niestabilności, wymarła wschodnia gałąź Karolingów, a książęta ze 

Wschodniej Francji wybrali serię nieskutecznych zastępów spośród czołowych rodzin królestwa. Jak na 

ironię, magnaci zwrócili się do Saksonów, którzy sto lat wcześniej byli pogańskimi wrogami cesarza 

karolińskiego. Przymusowo nawrócony na chrześcijaństwo przez Karola Wielkiego, Dom Saksoński 

urósł w siłę we frankońskim imperium, a książęta wybrali Henryka I (1068-1135), "Ptasznika", na króla 

Niemców w 919 r. To zainaugurowało powstanie dynastii Ottonów, która zdominuje historię 

średniowiecznych Niemiec. Osaczony przez zewnętrznych najeźdźców, Henryk związał potężnych 

szlachciców z Bawarii, Frankonii, Królewszczyzny, Saksonii i Szwabii poprzez feudalne posłuszeństwo, 

ale pozwolić im zachować władzę plemienną nad ich ludami. Po skonsolidowaniu swojej władzy, 

Henryk wykorzystał okazję, aby udowodnić swoją siłę i przetestować te feudalne lojalności na polu 

bitwy. W 933 r. Zgromadził armię wyłonioną spośród różnych plemion germańskich we wschodniej 

Francji i pomaszerował przeciwko Madziarom, nomadycznym najeźdźcom ze wschodu. Henryk odniósł 

wielkie zwycięstwo nad Madziarami, ograniczając  ich wtargnięcia na ziemie niemieckie, a także 

prowadził kampanię przeciwko Duńczykom we Fryzji. Te zwycięstwa przyniosły znaczące poparcie dla 

jego rządów wśród niemieckich szlachciców. Przez całe panowanie Henryk pozwalał potężnym 

książętom, którzy rządzili pięcioma księstwami plemiennymi, Bawarią, Frankonią, Lotaryngią, Saksonią 

i Szwabią, by działali jako autonomiczni władcy, ustanawiając scenę zdecentralizowanej struktury 

politycznej, która oznaczałaby Święte Cesarstwo Rzymskie w następnych stuleciach. Henryk zmarł 

nagle w 936 roku. Podczas gdy jego rządy były krótkie, jego gotowość przekazania władzy książętom i 

sukcesom militarnym zyskała poparcie przy wyborze jego syna, Otto, na króla Niemców. W 936 r. Syn 

Henryka, Otto I Wielki, został koronowany w Akwizgranie, wchodząc na tron Karola Wielkiego. Otto był 

ambitnym królem i od razu zaczął opierać się na sukcesach swego ojca, wykuwając potężne germańskie 

królestwo w Europie Środkowej i wzmacniając władzę królewską. W dokumentach z tego okresu był 



określany jako Otto I Theutonicorum rex, czyli "Otto Pierwszy, król Niemców", sygnalizując 

identyfikowalny niemiecki charakter dynastii ottońskiej. Nowy władca niemiecki wkrótce 

zademonstrował swoje umiejętności na polu bitwy. Jego siły zmiażdżyły Madziarów w bitwie pod 

Lechfeld w 955 r., Zabezpieczając granice  królestwa i inicjując podbój ludów słowiańskich między Łabą 

i Odrą. Po kolejnych zwycięstwach militarnych na wschodzie, Otto na siłę nawrócił pokonanych 

pogańskich władców i wyznaczył biskupów, aby ułatwili nawracanie ich narodów, stopniowo 

doprowadzając Słowian, Czechów i Duńczyków do rzymskokatolickiej owczarni. W królestwie wzmocnił 

on także fundamenty potęgi ottońskiej, zapewniając skuteczniejszą kontrolę królewską nad 

niemieckimi magnatami, inwestując w potężnych biskupów, których wcielił w swój rząd, oraz 

sprowadzając nowe korony pod jego bezpośrednią kontrolę. W 962 roku, u szczytu swej władzy, Otto 

I wskrzesił cesarski tytuł, gdy został koronowany na Świętego Cesarza Rzymskiego w Bazylice św. Piotra 

w Rzymie. Otto przybył do pomocy papiestwu  podczas sporu w Lombardii, a w zamian papież Jan XII 

(ok. 937-964) ofiarował mu godność cesarza, która była wolna przez prawie 40 lat. Koronowanie  

Ottona zwiększyło status królów niemieckich, przywołując wspomnienia o Karolu Wielkim i 

odbudowując stary sojusz Franków z papiestwem. Za czasów Otto I cesarze ottońscy rozpoczęli 

tysiącletnią tradycję władania niemieckich władców cesarskim tytułem, związek, który pomoże 

ukształtować tożsamość niemiecką w nadchodzących stuleciach. Należy jednak pamiętać, że pomimo 

nowych imperialnych roszczeń Otto i jego prób uzyskania bezpośredniej kontroli nad księstwami 

rdzeniowymi, Wschodnia Francja  nie był w tym okresie zunifikowanymi "Niemcami". Przeciwnie, 

królestwo Ottona było konfederacją narodów germańskich, w tym wschodnich Franków, Alemannów, 

Bajuwarów, Sasów i Turyngów, ludów, których władcy zawdzięczali indywidualną feudalną lojalność 

wobec swego ottońskiego władcy. Do czasu, gdy Otto zmarł w 973 roku, udało mu się wprowadzić te 

ułomne elementy pod możliwą do utrzymania kontrolę królewską poprzez sprytne obliczenia i siłę woli. 

Po upadku Ottona Wielkiego siły odśrodkowe działające w Niemczech ponownie znalazły się na 

pierwszym planie, a jego ottonowscy potomkowie przetrwali serię buntów z udziałem własnej szlachty 

i ataków zewnętrznych wrogów. 

Niemcy salickie 

Po stuleciu niezwykłych rządów dynastia Ottonów ostatecznie wymarła w 1024 r. Wraz ze śmiercią 

zdolnego, ale bezpańskiego Henryka II (1519-59), tworząc próżnię władzy w imperium. Po pewnym 

sporze przywódcy plemienni wybrali Konrada II (990-1039) z Frankonii na Świętego Cesarza 

Rzymskiego, założyciela dynastii salickiej.  Salicjanie utrzymywali cesarski tytuł przez sto lat, aż do 1125 

roku, a czterej cesarze, którzy rządzili w tym okresie, stopniowo zdołali ustanowić Święte Cesarstwo 

Rzymskie jako jedną z wiodących potęg Europy. Cesarzom salickim udało się to poprzez przestrzeganie 

wielu udanych polityk zapoczątkowanych przez Ottonów, stopniowe budowanie instytucji 

scentralizowanej administracji imperialnej i ograniczanie buntowniczych książąt. Podobnie jak przed 

nimi Karolingowie i Ottonowie, Salicjanie polegali na sojuszu z papiestwem, aby wzmocnić swój prestiż 

i władzę. Pierwszy cesarz salicki, Konrad II, został koronowany przez papieża Jana XIX (d. 1032) w 

Bazylice Świętego Piotra na Wielkanoc w 1027 roku, po udanej kampanii we Włoszech, która 

ugruntowała lojalność papiestwa. Jednak w 1075 r. ta symbioza popsuła się w sprawie inwestytury 

biskupów, ponieważ niemieckie ziemie stały się areną walki tytanicznej  między cesarzem a papieżem 

o supremację. Ottonowscy królowie, jako Święci Rzymscy Cesarze, byli tytularnymi głowami 

chrześcijaństwa. Pełniąc tę rolę, jako obrońcy Kościoła, od dawna panowali nad sprawami religijnymi, 

ale żywy ruch reformatorski, który rozpoczął się w XI wieku, starał się uwolnić Kościół od wpływów 

świeckich. Podczas kontrowersji na temat kapitału inwestycyjnego ambitny papież Grzegorz VII (1020-

85) zażądał od cesarza salckiego Henryka IV zrzeczenia się prawa do wskazywania lub mianowania 

biskupów. W ten sposób Grzegorz wydał dekret, który zakazał urzędnikom kościelnym przyjmowania 

kościelnych nominacji dokonywanych przez świeckich władców: 



O ile nauczyliśmy się, że w przeciwieństwie do ustanowienia świętych ojców, inwestytury w kościołach 

są w wielu miejscach wykonywane przez świeckich; i że z tego przypadku powstaje wiele niepokojów 

w kościele, przez który deptana jest religia chrześcijańska: dekretujemy, że nikt z kleru nie otrzyma 

inwestytury z biskupstwem, opactwem lub kościołem z ręki cesarza lub króla albo każda świecka osoba, 

mężczyzna lub kobieta. Jeśli jednak podejmie taką decyzję, będzie on wyraźnie wiedział, że taka 

inwestycja pozbawiona jest autorytetu apostolskiego, i że on sam będzie podlegał ekskomunice, 

dopóki nie zostanie osiągnięta satysfakcja dopasowania. (Synod in Miller 2005: 105) 

Inwestytura biskupów była kluczowym wymiarem rządów imperialnych, ponieważ biskupi często 

służyli nie tylko jako urzędnicy religijni, ale także jako ważni właściciele ziemscy i zarządcy imperialni. 

W konsekwencji Henryk IV szybko obronił swoje tradycyjne prawo do nominacji kościelnych i surowo 

odpowiedział papieżowi Grzegorzowi w liście ze stycznia 1076 r., Przedstawiając go jako żądnego 

władzy uzurpatora. Zrozumiałe, że protekcjonalny list Henryka nie podobał się Grzegorzowi a gdy 

konflikt się pogłębił, wyklął Henryka, zabraniając zarówno urzędnikom kościelnym, jak i feudalnym 

wasalom, posłuszeństwa wobec cesarza. To drastyczne posunięcie wywołało bunt niemieckiej szlachty, 

chcąc uwolnić się spod kontroli cesarskiej, wbrew koronie. Aby rozbroić sytuację, Henryk udał się do 

Alp włoskich w 1077 roku, czekając  na kolana w śniegu, aby papież go przyjął. Pojawienie się Henryka 

jako pokornego penitenta zmusiło papieża do udzielenia mu rozgrzeszenia, ale Henryk szybko zaczął 

ponownie mianować biskupów, a nawet zorganizował wybór rywala, by rzucić wyzwanie Grzegorzowi 

. Wewnątrz imperium walka Henryka IV z papieżem wywołała długą i krwawą rewoltę, która trwała aż 

do przejściowego kompromisu osiągniętego w konkordacie wormackim w 1122 roku. Ta umowa 

zapewniła papieżowi prawo do mianowania biskupów, ale zarezerwowała weta moc dla cesarza. 

Podczas gdy te religijne koncesje były ważne, kontrowersja w sprawie inwestytury miała również 

długotrwałe skutki polityczne. Konflikt wzmocnił feudalną decentralizację w Niemczech i osłabił 

bezpośrednią kontrolę cesarza nad imperium. Rosnące napięcie między władcami centralnymi i 

terytorialnymi oraz między centralizacją imperialną a autonomią regionalną oznaczałoby sprawy 

polityczne w Świętym Cesarstwie Rzymskim aż do jego rozwiązania w 1806 r. Jako te religijne i 

polityczne  kontrowersje szalały na najwyższych szczeblach średniowiecznego porządku społecznego, 

w XI i XII wieku, zwykli ludzie żyjący na ziemiach niemieckich również przeżyli dramatyczną zmianę. 

Najbardziej widoczną zmianą była szybka urbanizacja, wywołana częściowo przez bodziec 

ekonomiczny, jaki zapewniała rewitalizacja handlu długodystansowego wytrąconego przez krucjaty. 

Tworzone przez cesarza lub regionalnych arystokratów lub biskupów, miasta stopniowo zdobywały 

prawa miejskie, stając się wyspami republikańskiej wolności w morzu feudalnego pańszczyzny i ciesząc 

się statusem "wolnych miast" dzięki wierności tylko cesarzowi. Bogate stowarzyszenia kupców i 

rzemieślników, znane jako gildie, rządziły miastami, regionalnymi rynkami, które szybko stały się 

motorami rozwoju gospodarczego i aktywności intelektualnej. Handel międzystrefowy drogą lądową i 

morską zwiększył się w okresie wysokiego średniowiecza (1000-1300), co spowodowało utworzenie 

sojuszu handlowego zwanego Hanzeatycką Ligą, konfederacji miast zdominowanych przez handel w 

północnych Niemczech i regionie wokół Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Wreszcie, w epoce tej 

nastąpił rozwój osadnictwa niemieckiego na obszarach słowiańskich na wschód od Łaby, w Czechach, 

na Śląsku, Pomorzu i w Inflantach podczas tak zwanej Ostsiedlung, fali migracji, która miałaby tragiczne 

konsekwencje w XX wieku. 

Niemcy Hohenstaufów 

W 1125 r. Dynastia salicka, podobnie jak Ottonowie przed nimi, wymarła. Tym razem jednak sukcesja 

cesarska nie została pokojowo zakończona. Rozgrzane kontrowersje wynikające z wyborów 

doprowadziły do trwałej wojny pomiędzy rywalizującymi roszczeniami. Ostatecznie w 1152 r. Zwyciężył 

Fryderyk I ze Szwabii (ok. 1123-90), zakładając nową dynastię zwaną Hohenstaufen. Fryderyk, znany 



jako Fryderyk Barbarossa ,dzięki czerwonawej brodzie, rządził od 1152 do 1190, i spędził długie 

panowanie, próbując przywrócić moc cesarskiej korony. Moc cesarzy niemieckich gwałtownie się 

obniżyła od czasów Ottona Wielkiego, a cesarski tytuł stał się jedynie ceremonialną pretensją. 

Wewnątrz imperium niemieccy książęta rządzili swoimi terytoriami jak królowie i pozbawiali cesarzy 

zarówno wsparcia, jak i pieniędzy, zmuszając ich do polegania na własnych ziemiach przodków w celu 

uzyskania dochodów. Aby naprawić tę fatalną sytuację, Fryderyk Barbarossa musiał wzmocnić swoją 

pozycję we Włoszech, mając nadzieję na wykorzystanie bogactwa północnych włoskich miast w celu 

sfinansowania swoich wysiłków w Niemczech. W czasie jego panowania Fryderyk I podjął sześć 

kampanii na południe od Alp. W pierwszym z nich, w roku 1155, papież Adrian IV (1100-59) nagrodził 

Fryderyka za pomoc w stłumieniu buntu w Rzymie, osobiście ukoronowaniem go na Świętego Cesarza 

Rzymskiego. Te włoskie przygody nie były jedyną rozrywką Fryderyka, a także był on odwrócony od 

sytuacji w Niemczech przez przynęty z wypraw krzyżowych. Zdeterminowany do odzyskania ziemi 

wcześniej utraconej przez chrześcijańskich krzyżowców, na rzecz kurdyjskiego generała Saladyna (Salah 

a-Din Yusuf ibd Ayyub) ( 1137-43), szefa armii muzułmańskiej, ostatecznie doprowadził do upadku 

Jerozolimy w 1188 r. Podczas sejmu w Moguncji, spotkania Stanu Ogólnego Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego, które odbyło się w 1188 r., Fryderyk przysiągł podjąć krzyżowców , co zrobił w następnym 

roku. W 1189 r. Fryderyk Barbarossa dołączył do króla Francji Filipa Augusta (1165-1223) i króla 

angielskiego Ryszarda Lwie Serce (1157-99) w Trzeciej Krucjacie, znanej również jako krucjata królów, 

w próbie odzyskania Świętego Miasta. W czerwcu, pomimo ich mniejszej liczby, siły Fryderyka zdobyły 

Jerozolimę. Jednak 10 czerwca 1190 roku, prowadząc kampanię poza Antiochią (jednym z państw 

krzyżowców utworzonych podczas Pierwszej Krucjaty, w tym części współczesnej Turcji i Syrii), 

Fryderyk utonął w rzece Saleph, zmieciony przez prąd podczas próby przejść przez rzekę na koniu. Bez  

przywódcy armia cesarska popadła w chaos i została zmasakrowana przez Turków: tylko garstka 

ocalałych dotarła bezpiecznie do Akry, miasta w pobliżu wschodniego brzegu Morza Śródziemnego. 

Pomimo dość doniosłych rządów i ponurego niepowodzenia swojej ostatniej kampanii, legendy 

otaczające Fryderyka Barbarossę krążyły w Niemczech przez wieki po jego śmierci. Najznakomitsza 

legenda obiecuje, że władca Hohenstaufen wcale nie jest martwy, ale raczej śpi w komnacie pod górą 

Kyffhäuser w Turyngii, czekając, aby obudzić i przywrócić Niemcy do pradawnej wielkości w godzinie 

największej potrzeby. Niezależnie od tych trwałych opowieści, rycerski, ale nieszczęśliwy Fryderyk 

Barbarossa został pochowany w Ziemi Świętej, pozostawiając problemy cesarstwa w Niemczech 

swojemu synowi Henrykowi IV (1190-97). Podobnie jak jego ojciec, Henryk IV wkrótce został uwikłany 

w serię bezowocnych kampanii we Włoszech. Po raz kolejny niemieccy książęta wykorzystali brak 

swego cesarskiego zwierzchnika, wzmacniając swoją władzę terytorialną w swoich domenach. Po 

śmierci Henryka IV nastał okres niestabilności dynastycznej, aż inny cesarz Hohenstauf, Fryderyk II (r. 

1215-50), zdołał wznowić cesarską kontrolę. Podobnie jak jego przodkowie, Fryderyk I Barbarossa i 

Henryk IV, Fryderyk II spędził większość czasu na kampanii we Włoszech, prowadząc kosztowne wojny 

przeciwko papieżowi i jego włoskim sojusznikom. Po raz kolejny cesarz Hohenstaufen został zmuszony 

do przekupstwa niezgodnych niemieckich książąt z ustępstwami, aby uniemożliwić im zbuntowanie się 

przeciwko niemu, podczas gdy on prowadził kampanię włoską,. Aby zdobyć lojalność, Fryderyk II 

uczynił niemieckich magnatów praktycznie autonomicznymi na ich własnych terytoriach. Po śmierci 

syna Fryderyka, Konrada IV (1228-54), najpotężniejsi niemieccy książęta wybrali wielu pretendentów 

do tronu cesarskiego, co doprowadziło do kolejnego chaotycznego okresu znanego jako Wielkie 

Interregnum, które trwało od 1256 do 1273. W przypadku braku silnego Władza centralna, siły 

odśrodkowe w imperium przyspieszyły, gdy niemieccy książęta utrwalili kontrolę nad swoimi 

terytoriami, zdobywając jeszcze więcej władzy od cesarza 

Kryzys XIV wieku 



W 1312 r. Henryk VII (1275-1313) z Luksemburga został wybrany na Świętego Cesarza Rzymskiego, 

ciesząc się pierwszymi niepodważalnymi wyborami od śmierci Fryderyka II w 1250 r. Następcy Henryka, 

w szczególności Karol IV (1316-78), dążyli do przywrócenia cesarskiego władzę, ale przeszkadzał im nie 

tylko zazdrość niemieckich władców terytorialnych, ale także pojawienie się przerażającego kryzysu w 

Europie. Czarna śmierć, wybuch pandemiczny dżumy dymieniczej, który mógłby pochłonąć życie jednej 

trzeciej ludności Europy, pojawił się we Włoszech w 1347 r. i rozprzestrzenił się w całych Niemczech w 

1350 r. Obawiając się gniewu Bożego, w imperium pojawiła się radykalna sekta pokutników znana jako 

Biczownicy. wędrując od miasta do miasta, biczując ich ciało w pokucie. Apokaliptyczny zapał tej sekty 

wywołał pogromy na Żydach. Małe żydowskie społeczności żyły jako prześladowane mniejszości w 

gettach w wielu średniowiecznych niemieckich miastach, zezwalając na pobyt tam lokalnym sędziom 

lub biskupom, którzy skorzystali z ich działalności finansowej i specjalistycznej wiedzy medycznej. 

Pomimo tej elitarnej ochrony, średniowieczni Żydzi żyli w niepewnej egzystencji, otoczeni nienawiścią 

zwykłego ludu, który kipiał uprzedzeniami religijnymi, etniczną nienawiścią i ekonomiczna zazdrość. 

Podczas gdy biczowanie rozpowszechniło niepokój w całym imperium, ta pogardzana mniejszość 

religijna została oskarżona o szerzenie plagi poprzez zatruwanie chrześcijańskich studni pomimo 

oczywistego faktu, że Żydzi zginęli wraz z chrześcijanami z epidemii. Te irracjonalne lęki wywołały 

masakry i zniszczenie wielu społeczności żydowskich w Nadrenii w latach zarazy. Niestety ten haniebny 

epizod nie był odosobnionym wydarzeniem w średniowiecznych Niemczech, jak Żydzi ponieśli 

podobne okrucieństwa podczas wypraw krzyżowych w XI wieku, kiedy armie w drodze do Ziemi 

Świętej, aby zabić muzułmańskich "niewiernych" zatrzymały się, by zabić ich bliżej domu. Nawet w 

czasach pokoju w średniowiecznych Niemczech, Żydzi byli zmuszeni nosić charakterystyczne ubrania i 

oznaczenia, często zawierające żółtą Gwiazdę Dawida, zapowiadając horror prześladowań w XX wieku. 

Działalność biczowników, którzy również głosili, że plaga była karą od Boga spowodowaną zepsuciem 

kleru i światowością Watykanu, spowodowała również, że przerażone masy rzucają wyzwanie zarówno 

religijnym, jak i świeckim autorytetom. Chociaż papiestwo szybko oznaczyło Flagellantów sektą 

heretycką, reakcja Kościoła była utrudniona przez pogłębiający się kryzys wewnątrz hierarchii 

kościelnej. Kościół katolicki popadł pod władzą korony francuskiej do tak zwanej niewoli babilońskiej 

(1305-77), sformułowanej na określenie okresu, w którym papiestwo znajdowało się w Awinionie, w 

południowej Francji zamiast w Rzymie. Wobec braku skutecznego przywództwa kościelnego, i pozornie 

bezsilnego wobec Czarnej Śmierci, tajemniczego zabójcy postrzeganego jako narzędzie Bożego gniewu, 

Kościół cierpiał zarówno pod względem siły, jak i prestiżu. Po konflikcie i chaosie, który towarzyszył 

Czarnej Śmierci, seria inicjatyw reformatorskich w Świętym Cesarstwie Rzymskim dążyła do 

uporządkowania sukcesji imperialnej. Te inicjatywy reformatorskie, wywołane zakłóceniami, które 

często nękały wybór Świętego Cesarza Rzymskiego, doprowadziły ostatecznie do zmian, które zmieniły 

znaczenie samego imperium. Pierwszym wynikiem tych wysiłków była Złot Bulla z 1356 r., która 

nakazała ustalenie procedur dla wyborów cesarza. Odtąd siedmiu elektorów, zwanych Kurfürsten, 

wybierałoby cesarza: czterech świeckich elektorów (król Czech, Hrabia Palatynatu nad Renem, książę 

Saksonii i margrabia brandenburski) i trzech duchowych elektorów (arcybiskupów Moguncji, Trewiru i 

Kolonii). Pomimo tych środków, sytuacja polityczna w imperium pozostawała bardzo zmienna w 

średniowieczu, a bez skutecznej kontroli centralnej rywalizujący książęta często prowadzili ze sobą 

wojnę, rozprzestrzeniając się po całej wsi. Nawet po powrocie papiestwa do Rzymu i schizmie 

papieskiej w latach 1378-1417 (podział w Kościele zachodnim w kwestii tego, kto był prawowitym 

papieżem) ostatecznie rozwiązano na soborze w Konstancji, średniowiecznej wizji zjednoczonego 

chrześcijaństwa, Corpus Christianum pod przewodnictwem papieża i cesarza wyblakło w XV wieku. 

Wraz z koronacją Fryderyka III (1415-93) z domu Habsburgów na Świętego Cesarza Rzymskiego w 1452 

roku, wysiłki zmierzające do zreformowania imperium i jego instytucji zaczęły się na dobre. 

Reforma cesarska pod rządami Habsburgów 



Fryderyk III spędził swoje panowanie na serii bezowocnych wojen i miał niewielką skłonność do 

reformy imperialnej. Jednak jego syn i ewentualny sukcesor, Maksymilian I (1459-1519), zgodził się 

uczestniczyć w zgromadzeniu elektorów i innych możnych książąt, aby przedyskutować potencjalne 

reformy. W 1495 r. Maximilian spotkał się z niemiecką szlachtą na sejmie w Worms (ogólne 

zgromadzenie stanów Świętego Cesarstwa Rzymskiego w Worms, małym miasteczku nad Renem na 

terenie dzisiejszych Niemiec), prosząc ich o pomoc wojskową i finansową, poparcie dla jego wojen 

przeciwko Francji i Turkom osmańskim, w zamian za liczne ustępstwa. Do najważniejszych z nich 

należało ustanowienie sądu najwyższego, zwanego Reichskammergericht, który rozstrzygał spory 

wewnątrz imperium. Maksymilian, próbując przeciwdziałać wpływowi tego ciała, stworzył własny 

rywalizujący dwór cesarski, znany jako Dwór Aulicki, lub Reichszfrat, w 1497 r. Kolejną kluczową 

reformą było utworzenie sześciu Reichskreise, czyli Kręgów Imperialnych, organizacji regionalnych 

administrujących imperium. Koła te zostały ostatecznie ustanowione w roku 1512, w tym samym roku, 

w którym imperium, które można nazwać Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego 

(Heiliges Romisches Reich Deutscher Nation), było oznaką wyłaniającej się niemieckiej tożsamości. 

Wreszcie sejm wormacko osiągnął proklamację ewangelicznego landfriede, czyli stałego pokoju, który 

miał zakończyć gwałtowny cykl waśni wśród niemieckiej szlachty. Podczas gdy Maksymilian wydawał 

się niechętny do zaakceptowania wielu z tych reform, środki podjęte w 1495 r. Faktycznie stworzyły 

stabilny kompromis między cesarzem a majątkami, który przetrwał (aczkolwiek z istotnymi 

modyfikacjami) aż do rozwiązania imperium w XIX wieku . 



NIEMCY CZASU REFORMACJI 

W 1521 r. W Nadrenii, w  mieście Worms, reformator saski o nazwisku Martin Luther (1483-1546) 

stanął przed oskarżeniami o herezję przed nowym cesarzem Rzymu, Karolem V (1500-58). Luter, 

niegdyś oddany mnich, zakwestionował Kościół katolicki w kwestii odpustów, sprzedaży duchowych 

korzyści dla pieniędzy. W wyniku tego konfliktu o odpusty, rozłam Luthera wraz z kościołem poszerzył 

się, gdy zaczął wątpić w skuteczność katolickich sakramentów i autorytet papiestwa. Jego pisma 

rozpowszechniły się w całych Niemczech, przy pomocy niedawno wynalezionej prasy drukarskiej, 

powodując narastającą agitację i skandal. Karol V, lat 19, został niedawno wybrany na cesarza i wraz z 

niemieckimi posiadłościami rządził Hiszpanią i jej podbojami Nowego Świata, Holandii i znacznej części 

Włoch, czyniąc go najpotężniejszy władca od czasów Karola Wielkiego. Zagrożony ekskomuniką przez 

papieża Leona X (1475-1521) i aresztowaniem przez cesarza, Luther został wezwany na sejm cesarski 

w Worms, by odrzucić jego heretyckie wierzenia i poddać się władzy swoich kościelnych i świeckich 

przełożonych. Stojąc przed cesarzem i zgromadzonymi niemieckimi książętami, Johann Eck (1486-

1543), wybitny katolicki teolog, nakazał Lutrowi w imieniu cesarza wyrzec się swoich pism. Niezrażony, 

samotny reformator odpowiedział: 

„Ponieważ Wasza Cesarska Wysokość i Wasze Wysokości nalegają na prostą odpowiedź, dam wam 

jedno krótkie i proste, ale pozbawione zębów ani rogów. O ile nie zostałem skazany za błąd przez 

świadectwo Pisma Świętego (ponieważ nie wierzę w zwykły autorytet papieża lub rad, które często 

błędnie, i które często sprzeczały się ze sobą, uznając, tak jak ja, nie innych przewodnik, ale Biblia, 

Słowo Boże), nie mogę i nie będę się cofać, ponieważ nigdy nie możemy postępować wbrew naszemu 

sumieniu. Takie jest moje wyznanie wiary. Nie oczekuj ode mnie nikogo innego. Skończyłem: Boże, 

pomóż mi. Amen.” (Snyder 1958: 77-78) 

Wyzywające słowa Martina Luthera na sejmie oraz szybka reakcja imperialna i papieska pomogły w 

rozpaleniu protestanckiej reformacji, religijnej, politycznej i społecznej rewolucji, która rozerwała 

Niemcy i zmieniła bieg europejskiej historii. 

Prekursorzy reformacji 

Korzenie reformacji, rewolucja religijna, która przekształciła politykę i społeczeństwo w Święte 

Cesarstwo Rzymskie w XVI wieku, sięgają czasów zamętu późnego średniowiecza. Ciągły kryzys wiary i 

przygnębiająca nieobecność przywództwa w babilońskiej niewoli kościoła (1305-77), czarnej śmierci 

(1347-50) i wielkiej schizmy zachodniego chrześcijaństwa (1378-1416) spowodowały, że Europejczycy 

ponownie zastanowili się nad życiem religijnym i ich związkiem z Kościołem katolickim. Tak więc, John 

Wycliffe (1330-84) w Anglii (około 1325-84) i Jan Hus w Czechach (ok. 1372-1415) obaj kwestionowali 

autorytet Kościoła, aby interpretować Pismo Święte i przywileje katolickiego duchowieństwa. Wobec 

braku środków propagowania swoich poglądów oboje zapłacili życiem. Na przykład na soborze w 

Konstancji (1414-17) władze kościelne potępiły czeskiego reformatora Husa, i kazały spalić na stosie za 

herezję. Hus został spalony w Konstancji w 1415 r., Mimo że podróżował do rady kościelnej z Pragi pod 

ochroną imperialnej obietnicy bezpiecznego zachowania. Zdrada tej egzekucji wywołała niebezpieczną 

rewoltę w Czechach, która szalała od 1420 do 1434 roku. Hus i Wycliff byli wytworem atmosfery 

religijnego uniesienia, która ogarnęła Europę po Czarnej Śmierci. Chociaż Kościół katolicki mógł uciszyć 

pojedynczych malkontentów, tacy jak ci, nie mógł powstrzymać fali popularnych wezwań do reform. 

W Niemczech w następnym stuleciu te wezwania, oparte na krytyce korupcji i zepsucia duchowieństwa 

oraz głodu autentycznego i wewnętrznego doświadczenia religijnego dla ludzi świeckich przytłoczyłoby 

władze kościelne i rozdzieliłoby chrześcijaństwo na strzępy. 

Rewolucja druku 



Seria zmian technologicznych i intelektualnych przyczyniła się również do utorowania drogi dla 

nadchodzącej reformacji protestanckiej. W renesansowej erze w Moguncji pojawił się nowy 

wynalazek, który zmieniłby historię świata. W tym niemieckim mieście, na początku 1400 roku, złotnik 

o nazwisku Johannes Gensfleisch zum Gutenberg (ok. 1398-1468) opracował pierwszą europejską 

maszynę drukarską używającą typu ruchomego. Niewiele dokładnych informacji  istnieje o życiu 

Gutenberga, ale wydaje się, że urodził się w Nadrenii, mieście Mainz, i przeniósł się do Strasburga około 

1434 roku. Pracując nad wypolerowanymi metalowymi zwierciadłami dla pielgrzymów religijnych, 

Gutenberg powrócił do rodzinnego miasta w latach 1444-1448, ale znika z rekord historyczny do roku 

1455. W tym roku jego partner handlowy pozwał go, próbując odzyskać dużą sumę, prawdopodobnie 

zainwestował w rozwój prasy Gutenberga i produkcję jego słynnej Biblii, która pierwsza pojawiła się 

około 1455 r. Późniejsze życie Gutenberga jest niejasne, ale wiadomo, że został nagrodzony emeryturą 

przez arcybiskupa Moguncji i zmarł w 1468 r. Przed Gutenbergiem, książki europejskie były kopiowane 

ręcznie, często wprowadzając błędy i zawsze trwał miesiące lub nawet lata. W jego czasach 

wykorzystano również druk drzewny, żmudny proces, polegający na wyrzeźbieniu całej strony obrazów 

i krótkich tekstów i naciśnięciu jej na jednej stronie. Po starannym odlaniu setek pojedynczych 

kawałków metalu i rozwinięciu drewnianej ramy, która mogłaby je przytrzymać, która mogłaby zostać 

dociśnięta do arkuszy papieru maszyną, prawdopodobnie w oparciu o tłocznię win w winnicach 

skupionych wokół Moguncji, Gutenberg zaczął drukować pojedyncze arkusze i małe broszury. Po 

udoskonaleniu procesu, około 1450 roku rozpoczął pracę nad wielkim dziełem, które nosi jego imię: 

Biblia Gutenberga. Według źródeł z tamtego okresu drukowana Biblia Gutenberga była ostatecznie 

dostępna w marcu 1455 r. Ponieważ produkcja kopii była niezwykle kosztowna, Gutenberg 

prawdopodobnie stworzył mniej niż 200 swoich Biblii, a większość z nich trafiła do zamożnych 

klasztorów i katedr. Mimo tych raczej skromnych początków, Gutenberg zrewolucjonizował życie 

intelektualne w Europie, umożliwiając drukarzom szybką produkcję wielu egzemplarzy danej pracy, 

ułatwiając rozpowszechnianie pomysłów. Technologia szybko rozprzestrzeniła się w Niemczech, 

Włoszech, Francji, Anglii i poza nią, a pod koniec wieku prasa w całej Europie produkowała setki 

różnych tytułów rocznie. Ten materiał drukowany, w znacznej mierze religijny, odegrałby ważną rolę 

w rozwoju północnego - znanego także jako chrześcijańsko-humanizm, a także w nadchodzącej 

reformacji. 

Humanizm na północ od Alp 

Rewolucja drukarska pomogła w szerzeniu się humanizmu w Niemczech, ruchu, który kładł nacisk na 

odzyskiwanie i analizowanie tekstów ze świata starożytnego i który w końcu zachęcał wykształconych 

Europejczyków do kwestionowania monopolu Kościoła katolickiego na interpretowanie Pisma 

Świętego. Rozpowszechniający się pod koniec XV wieku z Włoch, gdzie miał bardziej obywatelski i 

świecki posmak, humanizm przyjął bardziej religijną perspektywę na północ od Alp. W rzeczywistości 

całe humanistyczne przedsięwzięcie w Niemczech zostanie ostatecznie podporządkowane w 1520 roku 

przez rozprzestrzenianie kontrowersji reformacyjnych w imperium. W przeciwieństwie do włoskiego 

humanizmu, który czerpał wsparcie potężnych książąt i patrycjuszy, przywódcy wariantu niemieckiego 

byli zwykle związani z uniwersytetami, które w tym okresie były organami kościoła. Tak więc w okresie, 

w którym humanizm rozprzestrzeniał się przez imperium, starsze niemieckie uniwersytety, takie jak 

Wiedeń (1365), Heidelberg (1386), Kolonia (1388), Erfurt (1392) i Würzburg (1402), dołączyły 

Greifswald i Fryburg w 1457, Trewir w 1457, Bazylea w 1459, Ingolstadt w 1472, Tybinga i Moguncja w 

1477 oraz Wittenberg 1502. Ponadto, północny humanizm miał bardziej populistyczny charakter niż 

włoski protoplasta, rozpowszechniając swoje idee i idee w szerszej opinii publicznej poprzez 

drukowane prace i tworzenie szkół, takich jak te założone przez Braci wspólnego życia, stowarzyszenie 

braci świeckich oddanych zbiorowej ascezie i edukacji chrześcijańskiej młodzieży. Podczas gdy zarówno 

włoscy, jak i północni humaniści dążyli do reformowania społeczeństwa, stosując mądrość klasycznego 



antyku do współczesnych problemów, nadawali pierwszeństwo różnym tekstom. Podczas gdy Włosi, 

od czasów Petrarki (1304-74), zwanego ojccem humanizmu w latach trzydziestych ,odzyskali i 

przestudiowali teksty wielkich rzymskich mówców i mężów stanu (przede wszystkim Cycerona, a 

później, na początku XVI wieku, greckich filozofów, takich jak Platon), ich niemieccy odpowiednicy 

skupili się na tekstach religijnych: Pismach i pisma ojców kościoła. Chcąc zreformować społeczeństwo 

chrześcijańskie i oczyścić kościół, północni humaniści omawiali starożytne biblijne i 

wczesnochrześcijańskie źródła po łacinie, grecku i hebrajsku, aby odzyskać praktyki i nauki 

prymitywnego kościoła. Czołowi humaniści przedreformacyjni w Świętym Cesarstwie Rzymskim 

obejmowali klasyka Rudolfa Agricolę (1443-85), profesora Jakuba Wimphelinga (1450-1528), uczonego 

Johannesa Reuchlina (1455-1522), hermetyka Johannesa Trithemiusa (1462-1505). ), a tak zwany 

książę humanistów, Erazm z Rotterdamu (około 1466-1536). Większość z tych wybitnych północnych 

humanistów była afiliowana z Kościołem i podzielała głęboką pobożność i nastawioną na reformy 

wrażliwość. Nawet Agricola, na przykład, który wywołał rozprzestrzenianie się humanizmu w 

imperium, popularyzując dzieła Petrarki i przez jego mistrzostwo w klasycznej łacinie i grece, spędził 

ostatnie lata swego życia studiując hebrajski i podobno ukończył oryginalne tłumaczenie Psalmów. 

Trithemius, pomimo reputacji okultysty, był jeszcze bardziej związany z kościołem. Opat klasztoru 

benedyktynów w pobliżu Sponheim, uczynił z niego centrum umanistycznej nauki, gromadząc 

bibliotekę ponad 2000 tomów po łacinie i grece, które przyciągały uczonych z całych Niemiec. Johannes 

Reuchlin, urodzony w Pforzheim, był najwybitniejszym niemieckim humanistą i być może największym 

znawcą języków klasycznych w swojej ojczyźnie za życia. Po wykładzie klasycznej łaciny i greki w Bazylei 

przez pewien czas, Reuchlin służył jako tłumacz i dyplomata dla księcia Wirtembergii. W tym 

charakterze nauczył się hebrajskiego od żydowskiego lekarza na dworze i wyjechał do Włoch, gdzie 

odwiedził Platońską Akademię założoną przez potężną rodzinę Medyceuszy we Florencji, aw 1490 r. 

Nawet spotkał się ze słynnym kabalistą i hermetykiem Pico della Mirandola (1463-94). ). To wywołało 

pasję kabalistyczną mistycyzm, który prowadziłby Reuchlina nie tylko do publikowania ważnych dzieł 

o kabale, w tym do 1494 De verbo mirifico i De arte cabbalistica z 1517, ale także skłonił go do nauki i 

obrony nauki hebrajskiego. Jako ostry krytyk nadużyć katolickiego duchowieństwa, przygotował 

reformację publikując zjadliwe satyryczne dzieła, które ośmieszali chciwych mnichów sprzedających 

oszukańcze relikwie. Reuchlina humanistyczny trening i znajomość hebrajskiego również zainspirowały 

go do poszukiwania czystszego tłumaczenia Pisma Świętego, bliżej źródeł oryginalnych niż łacińska 

edycja Wulgaty usankcjonowana przez kościół, a  w 1512 r. wydrukował oryginalne, opatrzone 

adnotacją tłumaczenie Psalmów pokutnych. Impuls powrotu do biblijnych źródeł chrześcijańskiej 

religijności i rozpowszechniania tych czystszych tłumaczeń przez druk będzie kontynuowany z 

największymi z północnych humanistów, Erasmusem, i w końcu przyczyni się do zainicjowania 

reformacji protestanckiej w Niemczech. Urodzony w Rotterdamie około 1466 r., Desiderius Erasmus 

był najbardziej znanym chrześcijańskim humanistą w Europie. Pomimo faktu, że nigdy nie opuścił 

katolickiej owczarni, pomógł utorować drogę Reformacji w Niemczech poprzez popularność jego 

dowcipnej krytyki nadużyć urzędniczych i drukowania jego greckiego Nowego Testamentu. Erasmus 

był nieślubnym synem córki  lekarza i mężczyzny, który później został mnichem. Zaatakowany przez 

biedę, młody Erasmus również wstąpił do klasztoru, ale jego ponure doświadczenia sprawiły, że w 

późniejszych pismach stawiał czoła monastycyzmowi. Opuścił klasztor tak szybko, jak tylko mógł i 

zapisał się na Uniwersytet Paryski, gdzie studiował łacinę i teologię, a następnie pojechał do Włoch i 

Anglii, gdzie przyjął stanowisko nauczyciela w Cambridge. Po spędzeniu czasu w Anglii, Erasmus przez 

trzy lata pracował pilnie, aby opanować grekę i rozpoczął karierę jako niezależny badacz, żyjąc ze 

sprzedaży jego wydruków. Erasmus znalazł szerokie grono odbiorców dla swoich wyuczonych i 

wymownych traktatów, wzywających do odnowienia życia chrześcijańskiego i Kościoła, opartego na 

rozumach i na przykładzie wyznaczonym przez Chrystusa i apostołów, i stał się gwiazdą wczesnego 

druku. Pomimo osobistego posłuszeństwa wobec Watykanu, te popularne pisma pomogły utorować 



drogę Reformacji, zwracając uwagę na potrzebę reformy kościoła i jego praktyk. W przededniu 

reformacji, w 1516 r., Erasmus opublikował pierwszy grecki Testament oparty na kilku greckich 

manuskryptach, które zebrał. Druga edycja, z 1519 r., Stała się podstawą niemieckiej Biblii Martina 

Lutra, co stanowiło kolejny dowód na nieumyślny wpływ Erazma na Reformację. Jak na ironię, 

poświęcił swój grecki Nowy Testament papieżowi Leonowi X, papieżowi, który pomógł zainicjować 

reformację w Niemczech. Erasmus uznał tę pracę za najważniejszy wkład w katolicką wiarę, ale jego 

wysiłki na rzecz oczyszczenia Kościoła i polegania na autorytatywnych tekstach dla autorytetu 

religijnego ostatecznie przyczyniłyby się do zainicjowania reformacji, rozdzierając Kościół Rzymski. 

Luter i Reformacja protestancka 

Podczas gdy historyczne traktowanie niemieckiej reformacji w ciągu ostatnich 20 lat koncentrowało 

się na historii społecznej i kulturalnej, przyjęciu idei teologicznych wśród mas i jak religijna walka epoki 

wpłynęła na społeczeństwo, wysoki poziom Martin Luthera i jego wpływ o niemieckiej historii nie da 

się zignorować. Pobożny, nawet gorliwy, młody człowiek, który szybko powstał w hierarchii kościelnej, 

w 1517 Luter dokonał bardzo nieprawdopodobnego reformatora. Podobnie, kwestia, która 

spowodowała jego rozłam z kościołem, sprzedaż odpustów była również nieprawdopodobna. Badając 

doświadczenia formacyjne i duchowy kryzys, który w młodości zafascynował Lutra, wydarzenia, 

wydarzenia, które podzieliły Niemcy i ostatecznie całą Europę wzdłuż linii konfesyjnych, staną się 

jaśniejsze. Luther urodził się w 1483 roku w Eisenach, saksońskim mieście górniczym, syn byłego 

górnika, który stał się bogaty dzięki intratnemu hutnictwu miedzi. W czasach narodzin Lutra Kościół 

katolicki był prawdopodobnie najbardziej wszechobecną, potężną i wpływową instytucją w całej 

Europie. Kościół był obecny w każdym mieście, mieście i wsi w Niemczech, a także w wyrafinowanej 

biurokracji w Rzymie kontrolowanej przez papieża, zarazem Wikariusza Chrystusa i jednego z 

najpotężniejszych książąt na kontynencie. U podstaw władzy Kościoła był autorytet, którego papież 

sprawował jako najwyższy arbiter we wszystkich sprawach religijnych i monopol duchowieństwa 

obejmujący siedem sakramentów; bez kościoła nie można osiągnąć zbawienia. Kościół dawał 

możliwość awansowania dla jasnego i ambitnego młodzieńca, jakim był Marcin Luter, ale jego ojciec 

wybrał inną drogę dla syna, zapisując go na pobliski Uniwersytet w Erfurcie, aby studiował prawo 

przygotowujące do kariery zawodowej na dworze niemieckiego  księcia lub magistratu.  Luter pędził 

typowe życie studenckie na uniwersytecie, ucząc się i bawiąc, ale 2 lipca 1505 roku życie Lutra zmieniło 

się na zawsze, gdy została go przerażająca burza podczas powrotu z wizyty u swoich rodziców. 

Obawiając się, że zostanie uderzony piorunem, być może nawet, że burza jest diaboliczna, Luter 

wzywał świętą Anny, patronkę górników: "Pomóżcie, św. Anno, [a] zostanę mnichem!" Kiedy 

opowiedział historię swoim szkolnym towarzyszom po powrocie do Erfurtu, pomyśleli, że żartuje z 

powodu swojej obietnicy przyłączenia się do klasztoru, ale Luter uważał jego wypowiedź podczas burzy 

za uroczystą obietnicę świętemu. Wobec ostrych obiekcji ojca, a nawet groźby wyrzeknięcia się jego 

upartego syna, Luther dołączył do obserwującego zakonu augustianów w Erfurcie. Obserwujący 

augustianie byli uważani za najsurowszych w mieście, ale ich klasztor znajdował się w pobliżu 

uniwersytetu, więc Luter mógł później powrócić do swoich studiów, zmieniając kierunek na teologię. 

Luter szybko rozwijał się jako nowicjusz i okazał się wzorowym mnichem. W późniejszym życiu, 

odnosząc się do tego okresu, napisał: 

Byłem dobrym mnichem i tak ściśle przestrzegałem zasady mojego zakonu, że mogę powiedzieć, że 

gdyby kiedykolwiek mnich dostał się do nieba przez swoje życie zakonne, to na pewno by to było. 

Wszyscy moi bracia z klasztoru, którzy mnie znali, będą znosić. Gdybym zatrzymał się na którymkolwiek 

dłużej, zabiłbym się czuwaniem, modlitwą, czytaniem i inną pracą. (Bainton 1950: 45) 

W rzeczywistości szef klasztoru Johannes von Staupitz (1460-1524) przypomniał sobie, że spowiedź 

Lutra, pomimo skrajnej ascezy regulującej życie młodego mnicha, często trwała sześć godzin. Te 



bolesne spowiedzi grzechów prawdziwe i wyimaginowane były symptomem rosnącej rozpaczy, która 

ogarnęła Lutra podczas jego lat jako  zakonnika. Podczas gdy Luter poświęcił się coraz bardziej 

intensywnej pobożności monastycznemu życiu, był prześladowany straszliwą niepewnością własnego 

zbawienia. Sądząc po doskonałym Bogu, Luter obawiał się, że ostatecznie nie dopisze mu i poniesie 

wieczne potępienie. Kiedy Luter został wyświęcony na kapłana, jego niepewność wzrosła, a gdy 

wezwano go do odprawienia Mszy św. w kaplicy klasztoru, napełniło go przerażającym lękiem. Kościół 

nauczał, że jeśli niegodny kapłan odprawił Mszę świętą, to nadal był skuteczny dla parafian, ale 

postawił duszę krnąbrnego kapłana w straszliwym niebezpieczeństwie. Dotknięty ogromnymi 

wątpliwościami, Luter rzucił się w monastyczne obrzędy i studia. Szef jego zakonu, von Staupitz, 

rozpoznał intelekt młodego człowieka - i duchowy kryzys, który go dręczył - i zachęcał Lutra, by 

rozpoczął intensywne studia teologiczne na pobliskim Uniwersytecie w Erfurcie. Luter dokonał 

gwałtownego postępu: w 1509 r. Uzyskał tytuł licencjata w zakresie studiów biblijnych, aw 1512 r. 

Uzyskał doktorat z teologii. Po ukończeniu tych studiów Luter został zwerbowany na stanowisko 

wykładowcy na Uniwersytecie w Wittenberdze, który został założony zaledwie dekadę wcześniej przez 

Fryderyka Mądrego (1463-1525), potężnego elektor Saksonii. Luter został wynajęty do wykładania 

Biblii i rozpoczął serię szczegółowych wykładów na temat Pisma Świętego, pomimo tego, że wciąż 

trapiły go wyniszczające lęki przed potępieniem, uświadomienie sobie własnej grzesznej natury, a coraz 

częściej poczucie opuszczenia przez mściwego Boga. Podczas studiów, w 1510 r., augustianie wysłali 

go na misję reprezentowania zakonu w Wiecznym Mieście, co tylko zdaje się dodawać do niepewności 

Lutra. Pobożny młody mnich odczuł wycieczkę do Rzymu, ponoć najświętsze miasto w chrześcijaństwie 

i miejsce spoczynku niezliczonych świętych i męczenników, bardzo zniechęcająco. Zszokowany 

cyniczną światowością, zepsuciem i cnotliwością renesansowego Watykanu, Luter później przypomniał  

sobie szokującą Mszę, w której uczestniczył w Wiecznym Mieście. Według reformatora, gdy kapłan 

podniósł Eucharystię, chichotał po łacinie: "Chleb jesteś sztuką; Chleb pozostaniesz, "bluźniąc z 

centralnej tajemnicy religii katolickiej (Bainton 1950: 50). Na Uniwersytecie w Wittenberdze młody 

profesor zintensyfikował studiowanie Biblii, dostarczając egzegezy na temat jej rozdziałów i wersetów 

od deski do deski. W pewnym okresie czasu, w latach 1513-1518, Luter podszedł do serii wniosków 

teologicznych, które stopniowo rozwiązały jego duchowy dylemat i ostatecznie zmieniły świat. 

Punktem kulminacyjnym tych wglądów była centralna teologiczna treść reformacji protestanckiej: sola 

fie, czyli uzasadnienie samą wiarą, przekonanie, że zbawienie nie zostało osiągnięte poprzez spełnianie 

dobrych uczynków lub uczestnictwo w sakramentach Kościoła katolickiego, ale raczej łaska Boża 

została przypisana wierzącemu przez dar wiary. Jak na ironię, nie było to jednak teologiczne wyzwanie, 

które zagrażało centralnym lokatorom średniowiecznego katolicyzmu, centralne miejsce sakramentów 

i rola duchowieństwa katolickiego, które doprowadziły Lutra do konfliktu z kościołem, ale raczej jego 

udział w niewielkiej lokalnej sprzeczce nad odpustami w 1517 roku. 

1517: "Sprawa Lutra" 

Na początku XVI wieku renesansowe papiestwo było bardziej niezwykłe ze względu na obfity patronat 

nad czołowymi artystami niż moralną prawość czy działalność duszpasterską. Papieże epoki renesansu 

byli głównymi książętami, którzy rządzili państwami papieskimi w środkowych Włoszech jako świeccy 

panowie. Na przykład papież Aleksander VI (1431-1503) był ojcem osławionego watażki Cesare Borgia 

(1475-1507), bezwzględnego autora Niccolò Machiavelli (1469-1527), i jego  podręcznika politycznego, 

„Książę”  i papież Juliusz II (1443-1513), jeden z najbardziej rozrzutnych mecenasów renesansowych 

we Włoszech, który zlecił budowę  Kaplicy Sykstyńskiej, a także znany jako "wojowniczy papież" , wojen 

które prowadził na półwyspie podczas swojego pontyfikatu . Kiedy papieże, tacy jak Aleksander i 

Juliusz, skupiali się na gromadzeniu światowego bogactwa i władzy, statek kościoła rozpadł się na 

skałach skandalu i nadużyć. Seksualne rozpasanie kleru był skandaliczny, przedstawiany w sprośnych 

pracach Giovanniego Boccaccia (1313-75) i Geoffreya Chaucera (ok. 1340-1400), tak aby całe 



chrześcijaństwo wyśmiewało się. Podczas gdy większość Europejczyków uznawała korupcję papieską i 

nadużycia duchownych, w przeddzień reformacji świeccy pozostali głęboko religijni i głodni 

autentycznego doświadczenia religijnego. Był to okres rosnącej pobożności i pobożności świeckich 

religijności, podnoszenie oczekiwań ludzi co do zachowań kleryków i karmienia antyklerykalnych i 

antypapieskich  nastrojów w Niemczech. Sprzedaż kodpustów, certyfikatów, które można zdobyć lub 

zakupić od kościoła, który oszczędził czasową karę na okaziciela, często określony czas spędzony w 

czyśćcu, za grzechy, które już zostały odpuszczone, był szczególnie kontrowersyjny. Popularny wśród 

mas i coraz bardziej lukratywny strumień dochodów dla Kościoła, odpusty wzbudziły gniew 

zaniepokojonych chrześcijańskich humanistów, takich jak Erasmus. W swoim szalenie popularnym 

dziele The Praise of Folly (1509), nie tylko żartował sobie z lenistwa i chciwości niechlujnie mnichów i 

kapłanów, ale także ośmielał się krytykować cynizm handlujący odpustami: 

„Albo co powinienem powiedzieć o tych, którzy trzymają się swoich fałszywych ułaskawień, mierzą 

czyściec klepsydrą i mogą bez najmniejszego błędu zademonstrować jego wiek, lata, miesiące, dni, 

godziny, minuty i sekundy, jak to było w tabela matematyczna? 

. . . A teraz przypuśćmy, że jakiś kupiec, żołnierz lub sędzia, z tak wielu grabieżców, ma części z niewielką 

ilością pieniędzy. Od razu wydaje się, że to zatopienie całego jego życia zostało całkiem oczyszczone; 

tyle zniewag, tylu pożądliwości, tylu rozpustników, tyle sporów, tyle morderstw, tyle oszustw, tyle 

naruszeń zaufania, tyle zdrad wykupionych, i tak kupione, że mogą rozpocząć się po nowej ocenie. 

(Erasmus w Allen 1913: 81-82) 

Dla pobożnych intelektualistów, takich jak Erasmus, i dla spostrzegawczych duchownych, takich jak 

Luter, przekonanie, że kupowanie odpustu może wymazać grzech bez szczerej skruchy, i wymaganej 

pokuty, była oburzająca. W przededniu reformacji papież Leon X (r. 1513-21) rządził kościołem. Był 

członkiem potężnej rodziny Medici we Florencji, syn Lorenzo Wspaniałego (1449-92), i starał się 

odróżnić od dworu papieskiego poprzez wystawny patronat nad sztuką, stypendium humanistyczne, a 

przede wszystkim przez kosztowną odbudowę bazyliki św. Piotra w Rzymie. Aby zebrać olbrzymie sumy 

potrzebne do tego projektu, w 1515 r. Leon zezwolił na odpust zupełny, specjalny odpust papieski, 

który uwolnił dusze uwięzione w czyśćcu, nawet te z krewnymi, którzy już nie żyli. Odpusty były dość 

powszechne w Niemczech, a ten odpust zupełny miał zostać sprzedany tam przez dominikańskiego 

zakonnika o nazwisku Johan Tetzel (1465-1519) w imieniu potężnego arcybiskupa Moguncji i 

Magdeburga, Alberta z Brandenburgii (1490-1545). Podobnie jak Leon, arcybiskup potrzebował 

pieniędzy: był winien ogromny dług wobec bankierów z południa Niemiec, którzy sfinansowali jego 

wybór na tę lukratywną pozycję w hierarchii kościelnej i otrzymał połowę wpływów z odpustów 

sprzedawanych na jego terytorium.  Luter, wykładając na Uniwersytecie w Wittenberdze, a także 

pełniąc funkcję proboszcza w mieście, był coraz bardziej zaniepokojony historiami jego parafian 

dotyczącymi odpustów i technik sprzedaży Tetzla. Najwyraźniej Tetzel podkręcił sprzedaż, przekonując 

swoich klientów, że zakup jednego z tych specjalnych certyfikatów był automatycznie skuteczny, 

uwalniając ich od spowiedzi ziemskich i pokutę wymaganych przez Kościół do rozgrzeszenia grzechów. 

Donoszono, że Tetzel, bardzo skuteczny sprzedawca, nawet skomponował dżingiel, który dał takie 

wrażenie, obiecując, że: "Jak tylko moneta w kufrze dzwoni, dusza z czyśćca wypływa!" (Snyder 1958: 

64). Usłyszawszy taktykę dominikańską i obawiając się, że mogą doprowadzić nieświadomych 

chrześcijan do błędu i potępienia, Luter był oburzony. W liście z 1517 r. Skierowanym do arcybiskupa 

Moguncji Luther wyraźnie wyraził sprzeciw wobec taktyki sprzedawców pobłażliwości arcybiskupa i 

fałszywych wrażeń, które stworzyli wśród nieświadomych świeckich. Po tym, jak jego namiętny apel 

do arcybiskupa Moguncji padł głuchoniemy, Luter napisał szereg teologicznych argumentów przeciwko 

odpustom po łacinie, typowy sposób dla duchownych, aby zainicjować wewnętrzną debatę nad 

kontrowersjami. Luter wysłał te tak zwane Dziewięćdziesiąt Pięć Tez do arcybiskupa Moguncji i przybił 



je do drzwi kościoła w Wittenberdze, kwestionując handlarzy odpusytami, aby dyskutować o jego 

sprzeciwach wobec ich praktyk. W każdym razie, Dziewięćdziesiąt Pięć Tez wkrótce rozerwał Niemcy i 

całe chrześcijaństwo. To, że Dziewięćdziesiąt Pięć Tez wyruszyło w drogę, jest zaskakujące z kilku 

powodów. W formie szeregu dość suchych naukowych argumentów zostały one skomponowane po 

łacinie dla uczonej, klerykalnej publiczności. Co więcej, Luther nie był pierwszym teologiem, który 

podważał słuszność odpustów, ale został skrytykowane w znacznie bardziej publiczny sposób przez 

Erasmusa zaledwie dekadę wcześniej. Wreszcie, i co najważniejsze, Luther był nadzwyczaj ostrożny, 

aby nie atakować odpustów per se. Nie ośmielił się też spierać z papieżem o udzielanie odpustów ze 

skarbnicy zasług Kościoła. Przeciwnie, po prostu krytykował to, co uważał za zwodniczy sposób 

sprzedawania tych duchowych instrumentów w Niemczech. Odpowiednio, Luter argumentował, na 

podstawie dogmatu kościelnego, że odpusty usuwały tylko kary czasowe, w tym czyściec, i nie zwalniały 

z winy ani nie zastępowały pokuty. Innymi słowy, jego twierdzenie było takie, że przebaczenia nie 

można kupić. Na przykład w 15-tej tezie argumentował, że: 

Chrześcijanie powinni być nauczani, że jeśli papież znał chciwą przekorę kaznodziejów odpustowych, 

wolałby, aby Bazylika św. Piotra została spalona na popiół, niż gdyby wzniesiono ją ze skóry, ciała i kości 

jego trzody. (Snyder 1958: 64-65) 

Chociaż Luter nie zaatakował wprost papieża lub kościoła, siła prasy drukarskiej wkrótce uczyniła go 

znanym w całym imperium i wstrząsnął potężnym Kościołem katolickim do samego rdzenia. Wkrótce 

po tym, jak skomponował dziewięćdziesiąt pięć tez, Luther rozprowadził swoje tezy wśród swoich 

współpracowników, a ktoś przetłumaczył je na język niemiecki i wydrukował w Norymberdze, Lipsku i 

Bazylei, najwyraźniej bez wiedzy i pozwolenia Lutra. W ten sposób kontrowersje szybko opuściły 

królestwo kontrolowanej, naukowej debaty pomiędzy wyszkolonymi teologami i stały się przyczyną 

kłótni toczonej w warsztatach i tawernach niemieckich miast i miasteczek przez humanistów, drobnych 

duchownych i mieszkańców miast mających dość rzymskiego kościoła. W ciągu miesiąca Martin Luther, 

saksoński mnich, zyskał sławę w całym kraju. Po tym, jak arcybiskup Moguncji przesłał kopię swojego 

listu do Rzymu, był on również przedmiotem dyskusji w domu papieskim. Początkowo reakcja 

papiestwa była spokojna , a papież Leon próbował wykorzystać swój autorytet, by wewnętrznie zająć 

się sprawą, nakazując zakonowi augustiańskiemu uciszenie kłopotliwego mnicha. Kiedy jednak Luter 

obronił swoje poglądy, na konwencie zakonu  w Heidelbergu w kwietniu 1518 r, oczarował swoich braci 

swoimi spostrzeżeniami i  erudycją, przekonując wielu, by stanęli po jego stronie w sporze. Ponieważ 

kwestia nie została rozwiązana, dominikanie, spragnieni inkwizytorzy podejrzanych heretyków i 

zaciekli rywale augustianów, podjęli obronę swego brata, Tetzla. Wraz z eskalacją kontrowersji, w 

sierpniu 1518 r. Luther otrzymał oficjalny nakaz, aby pojawić się w Rzymie w ciągu 60 dni, aby odwołać 

swoje oświadczenia lub zostanie oskarżony o herezję. Marcin Luter nie chciał sprzeciwiać się swemu 

sumieniu i wiedział, że gdyby pojawił się w Rzymie, spotkałby się z ekskomuniką, a nawet mógłby zginąć 

na stosie, jak przed nim heretycki Jan Hus. W ten sposób zwrócił się do swego potężnego protektora, 

elektora Fryderyka Mądrego z Saksonii, o ochronę. Fryderyk był pobożnym katolickim władcą 

niemieckim, a nawet wydawał własne odpusty dla pielgrzymów, którzy czcili kolekcję ponad 19 000 

relikwii zgromadzonych w Wittenberdze. Chętnie promując swój nowy uniwersytet, Frederick nie 

chciał stracić swojego gwiazdorskiego profesora, który umieścił nazwę instytucji na ustach wszystkich. 

Co ważniejsze, Fryderyk był również sprytnym i ambitnym władcą, który nie miał zamiaru przekazać 

Lutra, cennego tegorocznego przetargu w politycznym sporze z papieżem i cesarzem. We wczesnych 

latach reformacji polityczne implikacje "sprawy Lutra" były tak samo ważne jak teologiczne. Kościół 

musiał podchodzić lekko do radzenia sobie z tym kłopotliwym mnichem z kilku powodów. Z jednej 

strony narastało oburzenie Rzymu w Niemczech, a Leon nie mógł sobie pozwolić na zbytnią reakcję w 

swojej początkowej odpowiedzi. Proto-nacjonalistyczni pisarze niemieccy, tacy jak imperialny rycerz i 

humanista Ulrich von Hütten (1488-1523), narzekali gorzko na pieniądze, które płynęły z Niemiec do 



Włoch w formie dziesięciny i opłat na kościół, z niewielką opieką duszpasterską na powrót. Z drugiej 

strony, pojawiły się ważne wybory imperialne, a papież pragnął zapewnić sobie wybór swojego 

własnego kandydata na Świętego Cesarza Rzymskiego. W 1518 r. Chory imperator Maksymilian starał 

się zapewnić, by jego wnuk Karol został wybrany po śmierci cesarza. Papież, obawiając się władzy 

habsburskiej, starał się ją zablokować, przekonując potężnych niemieckich książąt, a przede wszystkim 

elektorów takich jak Fryderyk, który oddawałby głosy w wyborach cesarskich, by wybrać swojego 

kandydata, króla Franciszka I (1494-1547) z Francji. Biorąc pod uwagę znaczenie zabiegania Fryderyka 

o nadchodzące wybory, zarówno papież, jak i cesarz musieli sobie odpuścić Fryderyk i przebiegły 

elektor byli w stanie zorganizować przesłuchanie Lutra na ziemi niemieckiej. Konfrontacja została 

zaplanowana na październik 1518 r. Na sejmie w Augsburgu. Zgromadzenie cesarskie w Augsburgu 

było zdominowana przez naglące względy polityczne, w tym zbliżające się wybory cesarskie i 

planowaną krucjatę przeciwko Turkom, ale także Luther stanął w obliczu legata papieskiego, włoskiego 

dominikanina, kardynała Kajetana, któremu powierzono zbadanie rzekomych idei heretyka. Uparty 

Luter odmówił odwołania, chociaż nakazał to zrobić Kajetan, a kardynał później pomógł napisać list 

ekskomuniki Lutra. Konfrontacja skłoniła Lutra do odmowy wyłącznej władzy papieża w 

interpretowaniu Pisma Świętego, które coraz częściej uważał za najwyższy autorytet w sprawach religii. 

To stwierdzenie, sola scriptura, że Biblia jest podstawą całej chrześcijańskiej prawdy, miało stać się 

drugim ważnym znakiem rozpoznawczym protestanckiej teologii, wraz z uzasadnieniem samej wiary 

(sola fide). Marcin Luter, pod opieką Fryderyka Mądrego, wrócił do Saksonii i spędził 1520 r., Pisząc 

triadę nowatorskich prac, które przedstawiły jego nowe teologiczne spostrzeżenia i pomogły w 

rozpoczęciu reformacji protestanckiej. Te trzy traktaty, wydrukowane i przedrukowane w tysiącach 

egzemplarzy w języku narodowym, wymieniły trzy główne aspekty teologii luterańskiej. Pierwszy, 

przemówienie skierowane do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, służyło przede wszystkim 

jako polityczny, a nie teologiczny apel do niemieckich książąt o sprzeciwianie się woli papieża, 

argument oparty na luterańskim pojęciu "kapłaństwa wszystkich". „ 

wierzący ", który zaatakował prymat i przywileje kleru katolickiego. Odwołując się do długotrwałych 

antyklerykalnych odczuć w Niemczech, praca była ogromnie popularna, a początkowy nakład 4000 

kopii został wyprzedany w ciągu dwóch tygodni. Drugi traktat z 1520 r. O babilońskiej niewoli Kościoła 

był prawdopodobnie najbardziej radykalnym dziełem Lutra, argumentując, że kościół był uwięziony 

przez klerykalne panowanie nad sakramentami. Tutaj Luter zaoferował głęboką redefinicję natury i 

znaczenia sakramentów. Tak więc, dla reformatora, Eucharystia nie była "dobrym dziełem", które 

doprowadziło do zbawienia, ale środkiem do badania i wzmacniania indywidualnej wiary, która dla 

Lutra była kluczem do zbawienia. Wreszcie, O wolności chrześcijanina było mocnym stwierdzeniem 

centralności wiary w zbawienie, w przeciwieństwie do oficjalnych sakramentów i dobrych dzieł 

cytowanych przez katolicki dogmat. Razem, te prace określiły trzy teologiczne cechy niemieckiej 

reformacji: oczernianie kleru katolickiego, znane jako "kapłaństwo wszystkich wierzących", prymat 

Pisma Świętego w sprawach religijnych, wyraz luterańskiego pojęcia sola scriptura; i wreszcie, jego 

koncepcja sola fide, uzasadnienie tylko przez wiarę. Biorąc pod uwagę teologiczne i polityczne 

implikacje jego pism, orędzie Lutra odwoływało się nie tylko do zwykłych ludzi zaniepokojonych 

nadużyciami w kościele i własnym zbawieniem, ale także do książąt i magistrat oburzonych na znaczącą 

rolę, jaką Kościół katolicki odegrał w niemieckich miastach i księstwach. Te traktaty, wraz z dziełami 

Dziewięćdziesięciu Pięciu Tez, zostały wydrukowane i przedrukowane po łacinie i po niemiecku, przy 

użyciu ekscytującej nowej technologii komunikacyjnej - druku. Szeroki i entuzjastyczny posłuch dla 

potężnych pism Lutra, a także zjadliwa polemiczna literatura i pro-luterańska propaganda pisana przez 

jego zwolenników, a te utwory sprzedawano energicznie w Niemczech w latach 1520 i 1530. Uczeni 

szacują, że około 10.000 broszurowych wydań dzieł Luthera wydrukowano w decydujących latach 

między 1520 a 1530 rokiem, gdy kruchy ruch protestancki walczył o przetrwanie. Trzy czwarte tych 



wydań pojawiło się w latach 1520-1526, zagłuszając kontrataki autorów katolickich. Papieska reakcja 

na rosnącą falę luterańskiego druku była szybka i jednoznaczna. 15 czerwca 1520 r. Leon X wydał bullę 

papieską Exsurge Domine, nazwaną od jej początkowego zwrotu: "Wstań, o Panie". Ten starannie 

przygotowany dokument nakazał Lutrowi wycofać 41 konkretnych "błędów", które wyraził w formie 

pisemnej lub ustnej w ciągu 60 dni od otrzymania, lub gdy spotkał się z ekskomuniką z kościoła. Po 

upływie tego terminu, 10 grudnia 1520 roku, Luter zebrał swoich zwolenników w Wittenberdze i spalił 

swoją kopię bulli. To dramatyczne wydarzenie zasygnalizowało formalne odrzucenie przez Marcina 

Lutra papieskiego autorytetu. Niedługo nastąpiła kolejna papieska bulla : Decet Romanum Pontificem, 

3 stycznia 1521 r., Ekskomunikowała Lutera z Kościoła rzymskokatolickiego i nakazał kościelnym i 

świeckim władzom, aby skonfiskowały i opróżniły wszystkie swoje odciśnięte dzieła. Gdy jego 

zwolennicy gromadzili się wokół niego, było rzeczą szczęśliwą, że Reformacja protestancka podzieliła 

imperium i świat katolicki. Wyrzucony z kościoła, Luter otrzymał polecenie pojawienia się w sejmie 

Worms, które zostało potwierdzone pod koniec stycznia 1521 r. Przez nowo wybranego, 19-letniego 

cesarza Karola V. Wybory w czerwcu 1519 r. Sprawiły, że Karol, wnuk Maksymiliana i już władca 

Hiszpanii z lukratywnymi koloniami zamorskimi, a także Burgundią, Luksemburgiem i Habsburgami w 

imperium, najpotężniejszym władcą w Europie. Tak potężny, że wzbudzał niepokój wśród niemieckich 

książąt, którzy obawiali się, że może je podporządkować i rządzić imperium jako scentralizowaną 

monarchią. Ponadto nie był Niemcem, ale wychował się w Niderlandach. Wreszcie, imperium nie było 

jego główną troską, ponieważ większość jego dochodów pochodziła z Hiszpanii i zawsze był 

rozproszony przez niekończącą się kampanię przeciwko Francuzom na zachodzie i Turkom osmańskim 

na wschodzie. Surowy, wyniosły, i uparty, ten pobożny katolicki władca okazałby się niebezpiecznym 

przeciwnikiem dla protestantów. Luter udał się na sejm w ramach bezpiecznego zachowania 

uzyskanego przez elektora Fryderyk Mądrego od młodego cesarza, ale jak wszyscy wiedzieli, Jan Hus 

był pod tak imperialną ochroną, gdy spalił się na stosie na soborze w Konstancji sto lat wcześniej. Kiedy 

Luter pojawił się w sejmie 16 kwietnia, spotkał się z przedstawicielem cesarza, Johannem Eckem, 

teologiem katolikiem, który od dawna był wrogiem saksońskiego reformatora. Skonfrontowany ze 

stosem swoich pism, Luter kazał odrzucić rzeczy, które napisał. Odpowiedział wyzywająco,  

„Dopóki nie przekonam się Pismem i zwykłym rozumem, nie wierzę w autorytet żadnego z papieży ani 

soborów, ponieważ jest oczywiste, że często popełniali błędy i sprzeciwiali się sobie nawzajem, nie 

mogę i nie będę niczego odmawiać, bo pójdę przeciwko sumieniu nie jest ani słuszne, ani bezpieczne. 

Boże, pomóż mi, Amen.” (Snyder 1958: 78) 

Cesarz Habsburgów, Karol V, był oddanym sługą kościoła. Zdeterminowany, by stłumić herezję i 

wymusić konformizm w swoim kłopotliwym królestwie, potępił Lutra. Na zakończenie sejmu, 25 maja 

1521 r., Cesarz Karol wydał edykt z Worms stworzony z pomocą nuncjusza papieskiego Girolamo 

Aleandro (1480-1542). W dekrecie cesarz ogłosił, że:  

. . . od tej pory zabraniamy każdemu, aby się odważył słowami lub czynami, aby otrzymać, bronić, 

utrzymać lub faworyzować  wypowiedzi Martina Lutra. Przeciwnie, chcemy, aby go zatrzymano i 

ukarano jako notorycznego heretyka, na jaki zasłużył, do osobistego stawienia się przed nami lub do 

bycia bezpiecznie strzeżonym aż ci, którzy go schwytali, poinformują nas, po czym my zleci odpowiedni 

sposób postępowania przeciwko powiedział Luter. Ci, którzy pomogą w jego schwytaniu, zostaną 

nagrodzeni hojnie za ich dobrą pracę. (Hunter 2010: 300) 

W ten sposób Edykt z Worms uczynił Lutra banitą w imperium. Co więcej, dokument uczynił nielegalne 

publikowanie lub posiadanie dzieł luterańskich. Nie powstrzymało to jednak pióra Luthera, a tym 

bardziej rozprzestrzeniania się reformacji. Po sejmie Luter wyjechał z Worms, ale zważywszy na ostry 

język edyktu, obawiano się, że może zostać aresztowany w każdej chwili, pomimo jego bezpiecznego 

zachowania. Aby uniknąć tej możliwości, ludzie Fryderyka porwali go w drodze do domu i ukryli w 



Wartburgu, gdzie rozpoczął masowe niemieckie tłumaczenie Biblii. Niemiecka Biblia Lutra była 

kluczowa dla Reformacji, ponieważ dała "kapłaństwo wszystkim wierzących" dostęp do "czystej 

Ewangelii". Jego Nowy Testament, oparty na greckim wydaniu Erasmusa, został wydrukowany po raz 

pierwszy w 1522 r., A cała Biblia została wydrukowana w 1530 r. Do czasu śmierci reformatora, w 1546 

r. Wydrukowano i sprzedano ponad 500 000 egzemplarzy Biblii Lutra. Ta sensacja wydawnicza nie tylko 

przyspieszyła reformację, ale także pomogła ujednolicić język niemiecki. Wyrażony w języku 

niemieckim na dworze Saksonii, Biblia Lutra stopniowo pokonywała oszałamiającą różnorodność 

dialektów w imperium. Po tym jak Luter opuścił Wartburg i powrócił do Wittenbergi, nadal pod opieką 

Fryderyka, cesarz nie mógł go aresztować. W rzeczywistości, dzięki opozycji potężnych niemieckich 

książąt, takich jak saksoński elektor i szybkiego rozprzestrzeniania się luteranizmu wśród niemieckiej 

ludności, edykt z Worms nigdy nie był rygorystycznie egzekwowany w imperium. Inaczej było w 

Habsburgach, takich jak Niderlandy, gdzie autorytet Karola był bardziej bezpośredni. Tam kilku 

zwolenników Lutra zostało osądzonych za herezję. Na przykład w grudniu 1521 r. Jacob Probst, 

augustyński przeor, został oskarżony w Antwerpii za naruszenie Edyktu z Worms i zmuszony publicznie 

potępić nauki Lutra. Inni nie poddawali się tak łatwo, a poszkodowani w 1523 r., Para buntowniczych 

mnichów, Johannes van Esschen i Hendrik Voes, odmówili odwołania i zostali uznani za heretyków w 

Brukseli. 

Radykalna reformacja 

Marcin Luter powrócił do Wittenbergi w 1522 roku, w towarzystwie swojego najbliższego naśladowcy, 

humanisty i teologa Filipa Melanchthona (1497-1560), by uporać się z radykalnym religijnym 

entuzjazmem w mieście. W nieobecności Lutra, trzech kaznodzie diabelskich, Thomas Dreschel, Nicolas 

Storch i Mark Thomas Stübner przybyli do miasta i próbowali przeforsować bardziej radykalną reformę. 

Według tych tak zwanych proroków z Zwickau, program Lutra dotyczący reformy kościoła nie był 

wystarczająco dokładny. Co najważniejsze, Luter zachował dziecięcy chrzest, podczas gdy ci 

anabaptyści prorocy nawoływali do dorosłego chrztu, jako widocznego znaku członkostwa we 

wspólnocie świętych. Podczas gdy Melanchthon pozostawał lojalny wobec Lutra, niektórzy inni 

współpracownicy reformatora, w szczególności Andreas Karlstadt (1486-1541), dołączyli do 

entuzjastów Zwickau, ku wielkiemu rozczarowaniu Lutra. Kiedy Luter wrócił do Wittenbergi, na 

początku marca 1522 roku, przeprowadził wywiad z "prorokami" i stwierdził, że ich nie potrzeba. 

Wygnał trio z Wittenbergi i wypędził ich wyznawców z terytorium. Ci radykalni reformatorzy 

rozpierzchli się więc po niemieckiej wsi. Niektórzy z nich, tacy jak radykalny kaznodzieja Thomas 

Müntzer (1490-1525), wyrażali coraz bardziej skrajne poglądy religijne i polityczne, które wkrótce 

zapoczątkowały Niemcy w czasie wojny chłopskiej. Pierwszą oznaką gwałtownego potencjału 

reformacji był jednak bunt rycerski z 1522 r. Wolni rycerze cesarscy byli drobnymi szlachcicami, którzy 

byli lojalni tylko wobec cesarza i rządzili swoimi rodowymi ziemiami jako suwerenni władcy. W XVI 

wieku, wraz z nadejściem broni prochowej i rozwojem zawodowej armii, militarna rola tych 

imperialnych rycerzy stała się znikoma, a ich prestiż zmalał. Zainspirowani luterańskimi i 

humanistycznymi sympatiami, a także ich malejącą pozycją polityczną i społeczną w imperium, frakcja 

cesarskich rycerzy dowodzona przez Franza von Sickingen (1481-1523) podjęła walkę zarówno 

przeciwko cesarzowi, jak i kościołowi. Von Sickingen walczył pod wodzą cesarza Maksymiliana w 

Wenecji i cesarza Karola we Francji, ale gdy zaprzyjaźnił się z Ulrichem von Hüttenem, innym rycerzem 

i wybitnym humanistą, przyłączył się do sprawy luterańskiej. Wkrótce jego zamek w Ebernburgu stał 

się ostoją dla reformatorów uciekających do władz katolickich, reformatorów, w tym Johanna 

Reuchlina, Martina Bucera (1491-1551) i Johannesa Oecolampadiusa (1482-1531). W 1522 r. Von 

Sickingen nazwał "Braterską Konwencję" rycerzy i przekonał ich do użycia przemocy w celu wsparcia 

reformacji i odzyskania swojej poprzedniej pozycji w imperium. Siły rycerskie przemaszerowały na 

arcybiskupa Trewiru, księcia kościoła i nieprzejednanego wroga Lutra. Rycerze oblegali Trewir 



ale nie udało się złamać jego obrony. Tymczasem cesarska zgromadzenie umieściło von Sickingen, 

podobnie jak Lutra, pod imperialnym zakazem, a potężni władcy Palatynatu i Hesji wymaszerowali 

przeciwko rycerzom. Von Sickingen wycofał się do swojej twierdzy w Landstuhl, ale mury tej twierdzy 

padły przed działami Trewiru, Palatynatu i Hesji. Ciężko ranny podczas oblężenia, von Sickingen zmarł 

tego samego dnia którego miasto upadło, a moc cesarskich rycerzy została złamana na zawsze. 

Nieudany Rewolucja Rycerska okazała się jedynie wstępem do znacznie poważniejszego powstania z 

udziałem zdrowego chłopstwa niemieckiego, które wybuchło w Szwabii w 1524 r., Które również 

próbowało wprowadzić przemiany religijne i społeczne poprzez przemoc. Konflikt, który miał miejsce 

latem 1525 r., W końcu wybuchł w południowych, zachodnich i środkowych Niemczech i objął aż 300 

000 powstańców chłopskich. Przetrawianie pod rozpadającym się systemem feudalnym i inspirowane 

przez kaznodziejów, takich jak Thomas Müntzer, buntownicy nawoływali do zakończenia ucisku z ich 

panów feudalnych na podstawie "braterskiej miłości" zalecanej w Ewangeliach. W marcu 1525 r. 

Chłopi, do których dołączyli niezadowoleni mieszkańcy miasteczka i renegatyczni rycerze i duchowni, 

spotkali się w Memmingen i opublikowali listę swoich skarg, mieszankę żądań ekonomicznych, 

politycznych i religijnych. Luter, już pod imperialnym zakazem, i oskarżony o wywołanie rebelii przez 

władze katolickie, został złapany między chłopami a książętami. Podczas gdy reformator początkowo 

dążył do wynegocjowania pokojowego rozwiązania konfliktu, a nawet wyraził współczucie dla trudnej 

sytuacji chłopów, szybko ujawnił się niszczycielski potencjał ich buntu w Niemczech i jego inicjatyw 

reformatorskich. Luter wydał broszurę "Przeciwko Rabowaniu, Mordowaniu Hordy Chłopów", która 

wzywała szlachtę do zmiażdżenia rebeliantów: 

„Dlatego niech każdy, kto potajemnie lub otwarcie może, uderzyć, zabić i ukłuć, pamiętając, że nic nie 

może być bardziej trujące, szkodliwe lub diabelskie niż buntownik. . . Bo chrzest nie czyni ludzi wolnymi 

w ciele i własności, ale w duszy; a ewangelia nie czyni dóbr pospolitymi, z wyjątkiem tych, którzy z 

własnej wolnej woli czynią to, co czynili apostołowie i uczniowie w Dziejach 4. Nie żądali, podobnie jak 

nasi szaleni chłopi w szaleją, że dobra innych - Piłata i Heroda - powinny być powszechne, ale tylko ich 

własnymi dobrami. Nasi chłopi chcą jednak, aby dobra innych mężczyzn były wspólne i zachowali je dla 

siebie. W porządku, chrześcijanie! Myślę, że nie ma diabła w piekle; wszyscy poszli do chłopów. Ich 

szaleństwo wykroczyło poza wszelką miarę” 

Obawiając się, że ziemskie ekscesy chłopów będą bagatelizować jego ruch teologiczny, ostatecznie 

stanął po stronie książąt, sankcjonując ich następną rzezi rebeliantów, cytując Rzym 13, który brzmi 

częściowo: 

„Niech każda dusza podlega władzom zarządzającym. Nie ma bowiem autorytetu poza Bogiem, a 

istniejące autorytety są wyznaczone przez Boga. Dlatego ktokolwiek sprzeciwia się autorytetowi, 

przeciwstawia się zarządzeniu Boga, a ci, którzy się opierają, wydadzą osąd nad sobą.” 

Opuszczone przez Lutra, chłopskie bandy zostały zdziesiątkowane przez połączone armie katolickich i 

protestanckich książąt, pracując razem tymczasowo, by powstrzymać falę rewolucji. Rebelianckie 

armie zostały zmiażdżone w maju 1525 r. W Frankenhausen, gdzie wyćwiczone armie książąt rzekomo 

zmasakrowały 100 000 chłopów, a prowodyrowie, w tym były zwolennik Lutra, Thomas Müntzer, byli 

torturowani i straceni. W tej burzliwej kontrowersji Luter scementował swoje odrzucenie katolickiej 

moralności i papieskiego autorytetu, dokonując radykalnej zmiany w swoim osobistym życiu. 13 

czerwca 1525 r. 42-letni Luter ożenił się z 26-letnią byłą mniszką, Kathariną von Bora (1499-1552), 

której miesiąc wcześniej pomógł uciec z klasztoru cystersów. Podczas gdy inni reformatorzy już pojęli 

żony, małżeństwo Lutra zasygnalizowało jego aprobatę dla małżeństwa duchownego i jego oczernianie 

katolickiego nacisku na czystość i dziewictwo. Luter i jego nowa oblubienica wkrótce założyli rodzinę, 

która ostatecznie miała czworo dzieci, które przeżyły dorosłość. Domostwo Lutra stanowiłoby silny 

symbol nacisku protestanckiej reformacji na rodzinę i ustanowienie tzw. "Świętego Domu". Na jego 



ślubie Lutra został nagrodzony przez nowego saskiego elektora, Johanna Mocnego (1525-32), a 

reformator wkrótce zaczął budować kościół luterański w Saksonii. 

Reformacja książąt 

Wraz ze zniszczeniem powstania chłopskiego w 1525 r., początkowa popularna faza reformacji 

niemieckiej doszła do krwawego końca i rozpoczęła się tak zwana "reformacja książąt". W 1526 r., przy 

pomocy Lutra, Elektor Johann zaczął budować luterański kościół państwowy w Saksonii, z luterańską 

służbą zastępującą katolicką mszę, luterańskim duchownym zastępującym katolickie kapłaństwo i 

konfiskatą ogromnego bogactwa Kościoła katolickiego, wykorzystywane do finansowania rozwoju 

terytorialnej administracji kościelnej. Duszpasterstwo i nauczanie parafian było centralnym punktem 

ruchu luterańskiego, a w 1529 r. Luter napisał duży katechizm, podręcznik do nauczania pastorów na 

temat teologii luterańskiej i ich obowiązków duszpasterskich, a także Mały Katechizm, krótką wersję, 

która miała być zapamiętanym przez zbór, ucząc ich podstaw wiary protestanckiej. Ponieważ Luter 

pracował nad założeniem kościoła saksońskiego, wszedł w konflikt z innym reformatorem, Huldrychem 

Zwingli (1481-1531), który był zajęty budowaniem własnego kościoła protestanckiego w Zurychu w 

Szwajcarii. Zwingli, który rozpoczął reformę Zurychu w 1522 roku, wkrótce po konfrontacji Lutra z 

Worms, opowiedział się za bardziej radykalnym zerwaniem z katolicyzmem. Jego poglądy na kluczowe 

kwestie teologiczne, takie jak natura Eucharystii, którą Zwingli postrzegał jako czysto symboliczne 

wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, ścierały się z bardziej konserwatywnym stanowiskiem Lutra, który 

potwierdzał prawdziwą obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W połowie lat 1520 

kilka południowo-niemieckich miast-państw przyjęło reformację, ale na modelu Zwinglian, który 

zagroził rozszczepieniem obozu protestanckiego. Wybitny luterański książę, Filip z Hesji (1504-67), 

obawiał się, że szczelina pozostawi podzielonych protestantów wrażliwych na katolickich wrogów i 

zorganizował spotkanie Lutra i Zwingliego w Marburgu w 1529 roku, próbując przezwyciężyć różnice. 

Spotkanie, znane jako "Marburg Colloquy", było ponurym niepowodzeniem: reformatorzy osiągnęli 

porozumienie w sprawie 14 z 15 artykułów, które omawiali, ale pozostali zaciekle podzieleni w kwestii 

Eucharystii. W wyniku niemożności osiągnięcia kompromisu niemieckiego i szwajcarskiego oddziały 

protestantyzmu pozostałyby podzielone. Gdy rozrosły się reformy niemiecka i szwajcarska, w 

imperium coraz większa liczba książąt zaczęła budować protestanckie kościoły terytorialne wzorowane 

na saksońskim kościele państwowym w otwartej definicji edyktu z Worms. Książęta, którzy założyli te 

nowe luterańskie kościoły, często mieli mieszane motywacje: religijną, polityczną i ekonomiczną. 

Postęp był jednak powolny. W swoich najwcześniejszych pismach, Luter wezwał klasy rządzące w 

Niemczech do wdrożenia kompleksowego planu reformy religijnej, a książęta, szlachta i rady miejskie 

imperium, które utrwalali swoją władzę od późnego średniowiecza, uchwycili użyteczność luteranizmu 

w zwiększaniu ich władzy zarówno wobec cesarza, jak i papieża. Jednak wielu książąt poza Saksonią 

początkowo nie chciało podejmować tego "powołania" z powodów politycznych. Po 1521 r. Luter był 

ekskomunikantem i wyjęty spod prawa, a także w zgromadzeniu norymberskim w 1522 i 1524 r., Karol 

V potwierdził swój sprzeciw wobec takiej "herezji". Co najważniejsze, do 1525 r. chłopskie zamieszki 

dowiodły, jak niebezpieczny spontaniczny ferwor ewangeliczny może być w rękach "zwykłego 

człowieka". Pod koniec lat dwudziestych XVII wieku polityka cesarza Karola V wobec rosnącego ruchu 

protestanckiego wahała się dziko, budząc niepokój wśród niemieckich książąt. Podczas sejmu w Speyer 

w 1526 r. Starał się rozładować rosnące napięcie, uspokajając protestancką mniejszość w Niemczech. 

Starając się, by imperium nie rozerwało się wzdłuż linii konfesyjnych, cesarz zmył zakaz luterańskiego 

nauczania narzuconego przez edykt Worms, pozwalając każdemu terytorialnemu księciu decydować o 

problemie na jego własnym terytorium. Aby podtrzymać zasadę autorytetu cesarskiego, dodał także 

zastrzeżenie, że każdy musi odpowiedzieć na tę decyzję "Bogu i cesarzowi". W 1529 r. Na następnym 

sejmie cesarskim, ponownie w Speyerze, Karol V znów się zmienił, wycofując się koncesje sprzed trzech 

lat i przywrócono edykt z Worms. Niewielka liczba zagorzałych luteran wśród delegatów, pięciu książąt 



i 14 miejskich magistratów, wydała "protest" przeciwko decyzji cesarza, nadając ruchowi 

reformatorskiemu nazwę - reformację protestancką. Pomimo tego drukowanego protestu, niewielu 

książąt i reformatorów ośmieliło się bronić otwartej obrony przeciwko cesarzowi w latach 1520-tych, 

ponieważ w obliczu imperialnej mocy prawnej i militarnej obóz luterański był dość bezbronny. Na 

sejmie w Augsburgu w 1530 r. Karol V uparcie odrzucał wszelkie kompromisy z luteranami, pomimo 

gorącej próby Melanchthona, aby znaleźć punkt odniesienia między luteranizmem a zreformowanym 

katolicyzmem. Zamiast tego dieta zadekretowała, że do kwietnia 1531 r. Wszyscy protestanccy władcy 

muszą odwołać luterańską "herezję" i przywrócić wszystkie własności, które zostały zdobyte na  

Kościele katolickim. W obliczu tej groźnej perspektywy i obawiając się, że cesarz może próbować 

przywrócić katolicyzm w imperium siłą, książęta protestanccy zaczęli szukać sojuszów wojskowych dla 

wzajemnej obrony. W 1530 r. Niemieccy protestanci podpisali spowiedź augsburską, opartą na 

artykułach z Marburga, które ustanowiły luterańską ortodoksję. Wraz z zakodowaną jednością religijną 

i obawiając się imperialnej agresji, w następnym roku czołowi protestanccy władcy szukali ligi 

obronnej, aby również chronić swoje materialne bezpieczeństwo. Luter, przeciwstawiając się słusznej 

władzy politycznej z powodów teologicznych, początkowo sprzeciwił się tej idei, ale w 1531 r. Udzielił 

błogosławieństwa sojuszowi protestanckich książąt i miasteczek, znanym jako Liga Schmalkaldów. 

Wśród tych protestanckich władców, najpotężniejszym z nich był Johann, elektor Saksonii; Philip, 

landgraf Hesji; a Georg, margrabia Brandenburgii-Ansbach, narastał uraza do cesarza urodzonego w 

Flandrii, którego postrzegali jako obcego lokaja papieża i jako tyrana depczącego tradycyjne swobody 

niemieckich książąt. Kiedy te napięcia religijne się zaczęły, wybuch epidemii apokaliptycznego 

fanatyzmu, który został wytoczony dekadę wcześniej w czasie wojny chłopskiej, wybuchł w westfalskim 

mieście Münster.  Przerażeni katoliccy i protestanccy władcy i teolodzy, teokracja anabaptystów, 

ustanowiona tam w 1534 r., ponownie skłoniła tych konfesyjnych rywali, by zniszczyli znienawidzonego 

wzajemnie wroga: anabaptyzm, znak rozpoznawczy tak zwanej "radykalnej reformacji". Grupa 

radykalnych anabaptystów w Münster zyskał wpływ na miejscowego pastora luterańskiego i radę 

miejską, pozwalając piekarzowi z Haarlemu, Janowi Matthysowi i krawcowi z Lejdy, Janowi 

Bockelsonowi (obaj zwolennicy wybitnego spirytualisty Melchiora Hoffmana), by przejął władzę i 

ogłosił anabaptyzm "nową Jerozolimą "w mieście. Do miasta napłynęli religijni radykałowie z Niemiec, 

a teokraci głosili eschatologiczne kazania i wprowadzili chrzest dorosłych, ku przerażeniu zarówno 

protestantów, jak i katolików. Otoczony przez połączone siły obalonego przez Münster katolickiego 

biskupa Franza von Waldeck (1491-1553) i luterańskiego landgrafa, Filipa Hessego, Matthys zginął w 

bitwie, a jego były partner, "krawiec z Lejdy", ogłosił się nowym Dawidem, królem Münster, 

popierający swoje edykty z częstymi wypowiedziami boskich wizji. Pod panowaniem Bockelsona gmina 

Anabaptist stała się jeszcze bardziej radykalna, gdy wprowadził wspólnotę dóbr i poligamii, podobno 

zabierając 16 żon. Miasto walczyło ze swymi oblegającymi do czerwca 1535 roku, kiedy jego obrona 

rozpadła się i prowodyrzy anabaptystów zostali schwytani przez połączone siły katolickie i 

protestanckie. W styczniu następnego roku Bockelson i jego najważniejsi uczniowie byli torturowani i 

publicznie starceni.  Następnie ich okaleczone ciała umieszczono w żelaznych klatkach wystawionych 

na fasadzie katedry św. Lamberta w Münster, klatki, które można tam dziś zobaczyć. W następstwie 

powstania Münster rebeliancki ruch anabaptystów rozpadł się, tworząc różnorodne izolowane sekty, 

które pogrążyły się pod ziemią w imperium, zostały upolowane jako niebezpieczni heretycy zarówno 

przez protestanckie, jak i katolickie władze. Te rozproszone, nieuchwytne sekty unikały ustanowionych 

kościołów i pod wpływem holenderskiego kaznodziei Menno Simonsa (1496-1561) rozwinęły założenia 

pacyfizmu i spirytyzmu, które w końcu pojawiłyby się w społecznościach Menonitów, Amiszów i 

Huterytów i wpłynęły na późniejsze denominacje jako dobre. 

Konflikt konfesyjny i kompromis 



Podczas gdy protestanccy i katoliccy władcy walczyli razem, by oczyścić Münster z anabaptystycznej 

herezji, konfesjonał w Niemczech był szerszy niż kiedykolwiek w drugiej połowie lat trzydziestych. 

Ostateczna szansa na wyleczenie tego teologicznego rozłamu nastąpiła w sejmie w Regensburgu w 

1541 r., Kiedy to teologowie z obu obozów próbowali wypracować kompromis, który przywróciłby 

protestantów do katolickiej owczarni. Nie udało się im pogodzić z tym, a Karol uważał to za ostatnią 

drogę : od tego momentu dążył do zniszczenia Ligi Schmalkaldów. Zaczął negocjować traktaty ze 

swoimi znienawidzonymi wrogami, Francuzami, a nawet z "niewiernymi " Turkami, aby przygotować 

wojnę przeciw protestantom w Niemczech. Młot upadł w 1546 r., Kiedy zmarł Marcin Luter, zgorzkniały 

i pesymistycznie nastawiony do przetrwania jego ruchu, wśród najciemniejsze godziny na niemiecki 

protestantyzm. Zdeterminowany, by raz na zawsze stłumić herezję w imperium, Karol V pomaszerował 

przeciwko Lidze Schmalkaldic w 1546 roku i odniósł spektakularne zwycięstwo nad ich siłami w 

Mühlbergu w następnym roku. Dwóch najsilniejszych książąt protestanckich, elektor Johann Friedrich 

I z Saksonii i Filip Heski, zostało schwytanych przez tryumfującego cesarza i uwięzionych na pięć lat. Po 

jego miażdżącym zwycięstwie, Karol wydał Augsburg Interim, dekret imperialny z 1548 roku, który 

dążył do przywrócenia katolicyzmu w całym imperium, ale zaoferował protestantom kilka ustępstw, w 

tym małżeństwo dla kleru i komunii w obu rodzajach dla świeckich. Kompromis, który naprawdę nie 

podobał się , ani nie wzbudził podejrzeń nawet katolickich książąt, którzy obawiali się rosnącej potęgi 

imperatora, Tymczasowej stawali wobec nieubłaganej opozycji. Co gorsza, Karol V został zdradzony 

przez nowego saksońskiego elektora Maurice'a (1521-53), którego wsatwił w tę godność. Maurice 

sprzymierzył się z protestanckimi książętami i tradycyjnymi wrogami Habsburgów, z dynastią Valois 

Francji, i pokonał siły cesarskie Karola w tak zwanej wojnie książęcej w 1552 roku. Tak więc Karol został 

zmuszony do kapitulacji i okazał się niezdolny do zlikwidowania religijnych heterortodoksji za pomocą 

siły zbrojnej lub w celu sprowadzenia zawziętych niemieckich książąt do pięty. W roku 1555, rok przed 

abdykowaniem i przejściem do klasztoru w Hiszpanii, zmęczony cesarz przyjął Pokój w Augsburgu. Ten 

trwały kompromis, przyjęty na sejmie w Augsburgu w 1555 r., Potwierdził zmiany religijne i polityczne, 

które odniosły skutek w Niemczech w ciągu czterech dekad od rozpoczęcia reformacji. Zgodnie z 

pokojem w Augsburgu, każdy niemiecki książę lub rada miejska mogła wybierać między katolicyzmem 

a luteranizmem na ich terytorium; ich poddani musieli przestrzegać tej decyzji lub stawić czoła 

prześladowaniom i wygnaniu. Wszystkie inne wyznania religijne, w tym szwajcarski protestantyzm i 

anabaptyzm, były zabronione. Osada ta utrzymywałaby imperium razem przez ponad 60 lat, zanim 

rozwikłała się w obliczu agresywnego, odrodzonego katolicyzmu i wojowniczej, gorliwej nowej marki 

protestantyzmu z Genewy: kalwinizmu. 



NIEMCY KONFESJONALNE A WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA 

 

20 maja 1631 r., gdy przemoc i chaos wojny trzydziestoletniej ogarnęły Niemcy, wojska katolickie 

splądrowały saksońskie miasto Magdeburg. Założone przez Karola Wielkiego w 805 roku miasto 

nazwane imieniem Maryi Panny było de facto stolicą cesarza Ottona Wielkiego. Położony nad Łabą 

Magdeburg prosperował, stając się jednym z najbogatszych i najważniejszych średniowiecznych miast 

w Niemczech. W 1524 r. Luter głosił w mieście, a ludność szybko przyjęła reformację, wydalając 

katolickiego arcybiskupa. Magdeburg dołączył do Ligi Schmalkaldic, zajmując czołowe miejsce w 

czołówce miast luterańskich i jako centrum druku protestanckiego. W czasie wojny trzydziestoletniej 

protestancka twierdza zapłaciła najwyższą cenę za swoje wystąpienie przeciwko władzom katolickim. 

W 1629 r. Magdeburg wytrzymał oblężenie katolickiego dowódcy najemników Albrechta von 

Wallensteina (1583–1634). Nie było tak szczęśliwie w 1631 r., kiedy to wojska Ligi Katolickiej 

dowodzone przez bawarskiego generała Johanna Tserclaesa, hrabiego Tilly (1559–1632), oblegały 

miasto. Po wyczerpującym sześciomiesięcznym oblężeniu Magdeburg ostatecznie upadł, a wojska Tilly 

szalały po mieście, paląc, grabiąc i mordując nieuzbrojonych mieszkańców miasta. O okropnościach 

splądrowania Magdeburga napisał jeden z ocalałych, Otto von Guericke (1602–1686), burmistrz miasta 

i wynalazca pompy próżniowej: <br><br> 

„Potem było tylko bicie i palenie, grabieże, tortury i morderstwa. Przede wszystkim każdy z wrogów 

chciał zdobyć dużo łupów. Gdy grupa rabusiów weszła do domu, gdyby jej pan miał coś do 

zaoferowania, mógł w ten sposób kupić sobie i swojej rodzinie wytchnienie i ochronę, aż do przyjścia 

następnego człowieka, który też czegoś chciał. Prawdziwe kłopoty zaczęły się dopiero wtedy, gdy 

wszystko zostało wyniesione i nie było już nic do dania. A co z ciosami i groźbami strzelania, dźgania i 

wieszenia, biedni ludzie byli tak przerażeni, że gdyby coś im zostało, wynieśliby to, gdyby zostało 

zakopane w ziemi lub ukryte w tysiącu zamków . W tej szalejącej wściekłości wielkie i wspaniałe miasto, 

które stało jak piękna księżniczka na ziemi, teraz, w godzinie największej potrzeby i 

niewypowiedzianego cierpienia i nieszczęścia, zostało oddane płomieniom i tysiącom niewinnych 

mężczyzn, kobiet i dzieci, pośród strasznego zgiełku rozdzierających serca wrzasków i płaczów, były 

torturowane i uśmiercane w tak okrutny i haniebny sposób, że żadne słowa nie wystarczyłyby do 

opisania ani łez, by je opłakiwać„ 

Dumne niegdyś miasto zostało doszczętnie spalone, a ponad 20000 jego mieszkańców wymordowano. 

Zaledwie 15 procent populacji przeżyło furię oblężenia. Poinformowano, że zajęło to 14 dni by wrzucić 

wszystkie spalone ciała ofiar żołnierzy do Łaby.  Ci, którzy przeżyli traumę, zostali wypędzeni na 

zdewastowane tereny wiejskie, aby umrzeć z głodu. Pod koniec wojny przeżyło mniej niż 500 

Magdeburczyków. Nawet w erze przemocy religijnej makabryczne okrucieństwa, które towarzyszyły 

złupieniu Magdeburga, przerażały całe Niemcy, pobudzając protestancki opór wobec sił imperialnych. 

Reformacja katolicka 

W pół wieku po pokoju w Augsburgu sytuacja religijna i polityczna w Niemczech stawała się coraz 

bardziej niestabilna. Podczas swojej abdykacji Karol V, przekonany, że rozległe państwo Habsburgów 

jest zbyt trudne do rządzenia przez jednego człowieka, podzielił swoje dziedzictwo. Wschodnia część 

dziedzictwa, w tym ziemie koronne w Austrii i Czechach, znajdowała się pod władzą gałęzi rodu zwanej 

austriackimi Habsburgami. Aż do końca imperium na początku XIX wieku austriaccy Habsburgowie 

prawie bez wyjątku cieszyli się tytułem cesarskim. W związku z tym brat Karola, Ferdynand (1503–64), 

który został koronowany na króla Rzymian w 1531 r., aby zabezpieczyć swoją sukcesję, oficjalnie został 

świętym cesarzem rzymskim w 1558 r. Chociaż mógł skupić więcej energii na administrowaniu 

imperium, Ferdynand I nie okazał się bardziej w stanie poradzić sobie z coraz bardziej złożoną sytuacją 



niż jego brat. Wzmocnieni oficjalnym uznaniem uzyskanym dzięki pokojowi w Augsburgu z 1555 r., 

władcy protestanccy umocnili swoją pozycję w imperium w następnych dziesięcioleciach. W 

odpowiedzi cesarz Ferdynand poparł program katolickiej odnowy i odbudowy, znany jako katolicki lub 

kontrreformacja. Zagorzały władca katolicki, który mimo  ,że osadnictwo augsburskie postrzegało 

rozwój i konsolidację luteranizmu jako uporczywość heretyckiej deprawacji, Ferdynand przeniósł się 

najpierw na ziemie Korony, gdzie jego władza była bardziej bezpośrednia. Na przykład w 1551 r. 

zaprosił bojowy zakon jezuitów do Wiednia, a pięć lat później do Pragi, siedliska niepokornego 

protestantyzmu. Od dawna znana jako kontrreformacja, ponieważ rozwinęła się po części jako 

odpowiedź na reformację protestancką, uczeni coraz częściej używają terminu reformacja katolicka, 

aby zidentyfikować reformistyczne aspekty dramatycznej odnowy, która ogarnęła Kościół katolicki w 

XVI wieku. Dzieje się tak głównie dlatego, że uznają, że rozpoczęło się przed 1517 r., w tym wysiłki 

reformatorskie chrześcijańskich humanistów, takich jak Erazm i Reuchlin, i ponieważ w szczytowym 

okresie zawsze stanowiło nie tylko kontratak na protestantyzm, ale także szczerą próbę odmłodzenia 

praktyk religijnych i promowania charakterystyczne ożywienie duchowości katolickiej. W 

rzeczywistości, jeszcze zanim Luter pojawił się jako reformator, królestwa takie jak Hiszpania 

rozpoczęły już ambitny program reform, wysiłki, które w dużej mierze zaszczepiły je przeciwko 

rozprzestrzenianiu się luteranizmu w XVI wieku. W 1492 roku królowa Izabela (1451–1504) i jej zdolny 

franciszkański doradca duchowy, kardynał Francisco Jiménez de Cisneros (1436–1517), pobożny 

hiszpański duchowny, który napisał mistyczny tekst Ćwiczenia z życia duchowego, już zaczęli 

wykorzeniać nadużycia duchowne takich jak nieobecność w pracy, konkubinat i symonia, i zaczął 

poprawiać intelektualny kaliber hiszpańskiego duchowieństwa. Nawet we Włoszech, pomimo 

powszechnych nadużyć ze strony duchownych, Erazm słynnie skrytykował rzymskie duchowieństwo za 

ich światowość i próżność w Pochwale szaleństwa - i szkodliwe skutki ambitnych księży-biskupów i 

papieży-wojowników z epoki renesansu, niepewne wysiłki reformatorskie miało miejsce przed 

rozpoczęciem reformacji. W związku z tym włoska reforma, w przeciwieństwie do hiszpańskiej, nie 

przyszła z góry, ale raczej wzrosła z dołu. Odrodzenie ducha religijnego rozpoczęło się w zakonach 

zakonnych (z perspektywy chrześcijańskich humanistów, takich jak Erazm, być może ostatniego 

miejsca, o którym można by pomyśleć), gdy dążyli do odnowionej duchowości katolickiej. W ten sposób 

między 1510 a 1512 rokiem benedyktyni ożywili swój zakon, powracając do tradycyjnych, surowych 

praktyk ich założycieli, w tym dyscypliny i rytuałów. Podczas gdy te wysiłki pomogły utorować drogę 

do kompleksowego remontu kościoła otrzymanego w odpowiedzi na reformację. Reforma katolicka 

rozpoczęła się na dobre pod presją pojawienia się protestantyzmu w Niemczech. Pontyfikat Pawła III 

(1534–1549) był świadkiem pierwszych rzeczywistych kroków w kierunku scentralizowanej reformy i 

kulminacji reformacji katolickiej. Paweł III przeprowadził energiczną reformę kolegium kardynałów, 

wspierał wysiłki władców katolickich, takich jak Karol V, mające na celu powstrzymanie 

rozprzestrzeniania się protestantyzmu, zainicjował gruntowne (i bardzo potrzebne) oczyszczenie 

duchownych hierarchii w Rzymie, a nawet zlecił zawstydzająco szczere donosić o kleryckim zepsuciu w 

przygotowaniach do zwołania rady generalnej kościoła. Po długiej serii negocjacji Rada Generalna 

Kościoła rzymskokatolickiego zebrała się w Trydencie w austriackich Alpach w marcu 1545 r., mając 

kilka celów: położyć kres schizmie religijnej w Europie, przeciwdziałać szerzeniu się herezji i 

zreformować kościół. Sobór Trydencki spotykał się z przerwami między 1545 a 1563 rokiem, między 

wybuchem zarazy, i podjął szereg dalekosiężnych decyzji, które miały głęboki wpływ na życie religijne 

w Niemczech. Po pierwsze, wprowadził poważne reformy szkolenia urzędników i nowe standardy 

zachowania. Po drugie, potwierdził i ponownie zaakcentował doktryny katolickie, potwierdzając 

centralne znaczenie siedmiu sakramentów, a także innych elementów ortodoksyjnych, takich jak 

odpusty, czyściec i cześć świętych. Po trzecie, obalając Lutra, potwierdził wyższość papieża w 

chrześcijaństwie. Wreszcie wyrzekł się protestanckiej teologii i nazwał reformatorów notorycznymi 

arcyheretykami. Sobór Trydencki wzmocnił i ponownie ożywił Kościół rzymski, podając autorytatywną 



definicję wiary katolickiej. Wyrażało się to czasami jako pozytywna reforma lub ekstatyczne formy 

religijności, ale także jako zwiększony dogmatyzm i elastyczność. W ten sposób, zamiast leczyć schizmę 

w chrześcijaństwie, sobór faktycznie zaakcentował podział i zainaugurował gwałtowny kontratak na 

rozprzestrzenianie się „herezji” w imperium i reszcie Europy. Katolicka kontrreformacja, prowadzona 

przez pobożnych władców, takich jak Ferdynand, i gorliwych zakonów, takich jak jezuici, odniosła w 

tym okresie znaczny sukces, powstrzymując rozprzestrzenianie się luteranizmu na wielu obszarach 

imperium. Katolicyzm nie był jednak jedyną energiczną formą pobożności chrześcijańskiej, która 

konkurowała z luteranizmem w imperium po pokoju w Augsburgu, ponieważ w tym okresie z Genewy 

rozprzestrzeniła się nowa, dynamiczna forma protestantyzmu.  

Druga reformacja: kalwinizm 

W międzyczasie sam protestantyzm został odmłodzony pod koniec XVI wieku przez rozprzestrzenianie 

się kalwinizmu w imperium, ponieważ kilku niemieckich książąt przyjęło to wyznanie pomimo 

wykluczenia go z pokoju w Augsburgu. W Genewie francuski reformator Jean Calvin (1509–1504), który 

uciekł z Francji w 1534 r., aby uniknąć prześladowań za herezję, do lat czterdziestych XVI wieku 

stopniowo ustanowił zreformowaną protestancką teokrację w szwajcarskim mieście. Teologiczna wizja 

Kalwina była podobna do Lutra, ale genewski reformator znacznie silniej zaakcentował predestynację, 

opatrzność i dyscyplinę. Wieść o prawdziwej rebrandingu Kalwina i wymagającej teologii 

rozprzestrzeniła się po całej Europie, a ludzie patrzyli na Genewę, „pobożne miasto” Kalwina, jako o 

przystań prawa, żyjącą w niespokojnym, grzesznym świecie. Według szkockiego kalwinisty, Johna 

Knoxa (1513–1772), miasto było „najdoskonalszą szkołą Chrystusa, jaka istniała na ziemi od czasów 

apostołów”. Genewa stała się magnesem przyciągającym pobożnych protestantów z Francji i nie tylko. 

Oprócz gorliwości religijnej, nowoprzybyli wnieśli umiejętności i kapitał, a miasto prosperowało 

gospodarczo. Przyćmił także Wittenbergę jako protestanckie centrum wydawnicze, stając się w latach 

czterdziestych i pięćdziesiątych XVI wieku tym, czym saksońskie miasto było w latach dwudziestych XVI 

wieku. W szczytowym okresie kariery Calvina jego publikacja sięgała 250 000 słów rocznie. W 1551 r. 

rząd francuski zakazał wszystkich kalwińskich traktatów, więc Kalwin zaczął wysyłać zreformowanych 

misjonarzy, wyszkolonych w Genewie, aby infiltrować Francję i inne obszary, agentów, którzy 

pielęgnowali i prowadzili podziemne zbory kalwińskie. W ten sposób wielki kaznodzieja i płodny pisarz 

rozprzestrzenił swoją markę teologii protestanckiej w całej Europie, wykorzystująca drukowane prace, 

takie jak jego słynne Instytuty Religii Chrześcijańskiej (1536) i wyszkoleni misjonarze z Genewy. 

Uczniowie ci ryzykowali życie i zdrowie, głosząc nową wiarę w krajach, w których była ona zakazana, w 

tym we Francji i imperium. W obrębie imperium wysiłki te szybko się opłaciły i groziły zerwaniem 

kruchego pokoju osiągniętego w Augsburgu w 1555 r. W Niemczech kalwinizm był generalnie 

wprowadzany przez władającego terytorium, który narzucił go swoim poddanym, tak jak książęta 

luterańscy uczynili Protestanckie kościoły państwowe w czasie pierwszej fali reformacji. Uczeni zwrócili 

uwagę na atrakcyjność protestantyzmu dla szlachty w całej Europie, w tym we Francji i Holandii, którzy 

dążyli do ograniczenia władzy władz centralnych. Nie inaczej było w imperium, gdzie potężni książęta 

przyjęli kalwinizm nie tylko ze względu na jego religijny urok, ale także po to, by rzucić wyzwanie 

imperialnej władzy. Najważniejszym księciem niemieckim, który w latach po pokoju augsburskim 

posunął się do przyjęcia kalwinizmu, był elektor Nadrenii-Palatynatu Fryderyk III Pobożny (1559–1576). 

Fryderyk III stopniowo odwrócił się od luteranizmu, ostatecznie mianując kalwinistów na stanowiska 

w Kościele Palatyńskim i Uniwersytecie w Heidelbergu. Ci teologowie, z których niektórzy studiowali w 

Genewie, stworzyli Katechizm z Heidelbergu, deklarację religijności kalwińskiej, która pomogła szerzyć 

nową wiarę w Niemczech. Wydanie tego katechizmu w 1563 r. i przyjęcie konsystorza w 1570 r. 

Zasygnalizowały powstanie kalwińskiego kościoła państwowego w Palatynacie. Podczas gdy następca 

Fryderyka III, Ludwik VI (1539–83), cofnął wiele reform swojego ojca i próbował przywrócić terytorium 

luteranom, za Johanna Kazimierza (1583–1592) przywrócono kalwinizm, a Heidelberg stał się stolicą. 



niemieckiego kalwinizmu. W XVII wieku międzynarodowe powiązania, wspierane przez elektorów 

Nadrenii-Palatynatu, a zwłaszcza Fryderyka V (1596–1623), pomogły w rozlewie krwi w Niemczech. 

Zderzenie między ponownie zasilonym katolicyzmem a tą nową, żarliwą odmianą protestantyzmu, 

kalwinizmem, zdestabilizowało imperium i pomogło przygotować grunt pod jego dewastację podczas 

wojny trzydziestoletniej, podczas której napięcia religijne w imperium zostały rozwiązane poprzez 

brutalne zniszczenie. W tym samym czasie konflikt był wynikiem rywalizacji dynastycznych Europy, gdy 

Habsburgowie z Hiszpanii i Austrii starli się na niemieckiej ziemi ze swoimi duńskimi, szwedzkimi i 

francuskimi rywalami. Tak więc wojna trzydziestoletnia, podobnie jak ogólnie reformacja, była 

napędzana mieszanką motywacji religijnych i politycznych. W imperium gotowało się niebezpieczne 

napięcie wyznaniowe od pierwszej dekady XVII wieku. W grudniu 1607 r. wojska bawarskie pod wodzą 

potężnego księcia Bawarii Maksymiliana I zajęły miasto Donauwörth. Działa z imperialnym wsparciem 

w celu ochrony praw ,Maksymilian, należący do mniejszości katolickiej w mieście, zaczął siłą 

przywracać katolicyzm w mieście. W odpowiedzi w maju 1608 r. Niemieccy władcy protestanccy 

utworzyli sojusz wojskowy znany jako Unia Protestancka. Na czele sojuszu miał stać Fryderyk IV, elektor 

Palatynu (1574–1610), potężny książę protestancki. Zaniepokojone katolickie mocarstwa Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego utworzyły rywalizujący sojusz, Ligę Katolicką, na sejmie monachijskim w lipcu 

1609 r. Lidą katolicką miał być kierowany przez Maksymiliana. Jak na ironię, Fryderyk i Maksymilian 

byli kuzynami, potomkami konkurencyjnych protestanckich i katolickich gałęzi dynastii Wittelsbachów. 

Utworzony w celu prowadzenia zbiorowej dyplomacji i zapewnienia wspólnego Ferdynanda II (1578-

1637), starał się zmusić swoich poddanych do zaakceptowania przymusowej ponownej katolicyzacji 

terytorium. Rządy habsburskie wzbudzały niechęć w Pradze, mieście Jana Husa, gdzie czeska 

arystokracja, w tym wielu kalwinów, starała się chronić swoje tradycyjne prawa w obliczu ostrych 

wysiłków centralizacyjnych Ferdynanda, podejmowanych przez kontrreformację. Ferdynand II został 

koronowany na króla Czech w 1617 roku i wraz ze swoimi doradcami jezuickimi starał się przywrócić 

katolicką mszę w katedrze betlejemskiej, gdzie kiedyś głosił Hus, rozwścieczając miejscowych 

protestantów. Bunt rozpoczął się na poważnie w 1618 r., wraz ze słynną „Defenestracją Pragi”, kiedy 

to zbuntowani protestanccy Czesi wyrzucili z okna królewskiego pałacu Habsburgów, siedziby 

Habsburgów, trójkę urzędników królewskich reprezentujących katolicką koronę habsburską. Regenci 

podobno przeżyli tylko dlatego, że upadli na kupę gnoju w fosie. Konflikt zaostrzył się w 1619 roku, w 

tym samym roku Ferdynand II został wybrany Świętym Cesarzem Rzymskim, kiedy zgromadzenie 

protestanckiej szlachty w Pradze wydało zaskakującą proklamację. Oświadczając, że monarchia czeska 

jest elekcyjna, szlachta obaliła Ferdynanda. Na nowego króla wybrali kalwinistę Fryderyka V, elektora 

Nadrenii-Palatynatu i przywódcę Ligi Protestanckiej, sojuszu wojskowego. Terytoria protestanckie w 

imperium. Fryderyk pochopnie przyjął tron czeski i został koronowany w Pradze w listopadzie 1619 

roku, doprowadzając Ferdynanda do furii. Habsburg został wybrany na Świętego Cesarza Rzymskiego 

trzy miesiące wcześniej i postrzegał koronację Fryderyka jako obrazę jego roszczeń dynastycznych, a 

także wyzwanie dla jego cesarskiej władzy. Ferdynand zebrał armię w pobliskiej Bawarii, terytorium 

zaciekle katolickim rządzonym przez jego sojusznika, księcia Wittelsbacha Maksymiliana I, i najechał 

Czechy. Protestanccy sojusznicy Fryderyka odmówili przyjścia mu z pomocą, a siły cesarskie podbiły 

Czechy, miażdżąc jego armię w bitwie pod Białą Górą pod Pragą w listopadzie 1620 r. Tak zakończyło 

się panowanie Fryderyka. Rządziwszy tylko rok i cztery dni, uciekł z powrotem do Palatynatu i został 

szyderczo nazwany Królem Zimowym. Po wkroczeniu wojsk cesarskich na Palatynat został zmuszony 

do wygnania do Holandii. Na mocy edyktu cesarskiego Ferdynand II zajął Palatynat i z wdzięcznością 

przekazał Maksymilianowi terytoria Fryderyka i jego pozycję elektora cesarskiego. Po miażdżącym 

zwycięstwie w bitwie pod Białą Górą i udanej inwazji na Nadrenię-Palatynat, Ferdynand II odzyskał 

kontrolę nad Czechami. Bezlitośnie ukarał Czechów, siłą przywracając katolicyzm i czerpiąc z nich stały 

strumień dochodów z okupowanego królestwa. Gdy Ferdynand ponownie czynił Pragę katolicką,  dzięki 

pomocy jezuitów tysiące czeskich protestantów opuściło swoją ojczyznę. Zwycięski cesarz wyznaczył 



pomniejszego czeskiego szlachcica i dowódcę wojskowego, Albrechta von Wallensteina, gubernatora 

Czech, który następnie rozpoczął tworzenie ogromnej armii najemników na rzecz cesarstwa. Ta nowa 

armia została wystawiona na próbę wiosną 1525 roku, kiedy wojska luterańskiego króla Danii najechały 

Niemcy.  

Cesarski triumf i edykt restytucji 

Duński król Christian IV (1577–1648) zdecydował się na inwazję na północne Niemcy z różnych 

powodów, zarówno politycznych, jak i religijnych. Choć z pewnością miał nadzieję pomóc swoim 

luterańskim współwyznawcom, zagrożonym rosnącą potęgą Ferdynanda, starał się również podbić 

terytorium północnych Niemiec i chronić swoje bałtyckie interesy. Na nieszczęście dla Christiana, jego 

siły inwazyjne nie dorównywały armiom cesarskim, z którymi się zmierzył: bawarską armią walczącą o 

Ligę Katolicką, dowodzoną przez Johanna Tserclaesa, hrabiego Tilly, i armią cesarską dowodzoną przez 

Wallensteina. Dwóch cesarskich dowódców pokonało siły Christiana w serii miażdżących zwycięstw, 

wypierając Duńczyków z Niemiec i z powrotem do Danii. W ślad za tym militarnym sukcesem i u szczytu 

swej potęgi, Ferdynand II wydał w marcu 1629 roku edykt restytucyjny. Edykt restytucyjny zażądał 

zwrotu wszystkich katolickich ziem, które zostały zajęte przez protestanckich władców od czasu pokoju 

w Augsburgu. w 1555 r. Zgodnie z klauzulą „Zastrzeżenia kościelne” pokoju augsburskiego, protestanci 

nie mieli już przejmować ziem katolickich, ale ta część edyktu nie była wykonywana przez ostatnie 80 

lat. Tak więc, w pewnym sensie, Ferdynand próbował wykorzystać swoją potęgę militarną, 

wzmocnioną przez potężną armię cesarską Wallensteina, aby z mocą wsteczną wyegzekwować ten 

kontrowersyjny przepis. Gdyby mu się to udało, wiązałoby się to z oszałamiającym transferem 

własności i oszałamiającym odwróceniem fortun protestanckich, z ponowną katolicyzacją pary byłych 

arcybiskupstw, kilkunastu byłych biskupstw i ponad 100 terytoriów klasztornych. Co więcej, edykt 

wspierał próby zmuszenia protestantów na tych terytoriach do powrotu do katolicyzmu, przy wsparciu 

wojsk cesarskich, gniewnych protestantów w całym imperium i poza nim. Wielcy książęta Niemiec, 

zarówno protestanci, jak i katolicy, obawiali się rosnącej potęgi cesarza i naciskali na Ferdynanda, by 

uwolnił znienawidzonego Wallensteina. Potrzebując poparcia elektorów przy wyborze swego syna 

Ferdynanda III na króla Rzymian i obawiając się rosnącej potęgi swego bezwzględnego dowódcy, cesarz 

zastosował się, informując Wallensteina o jego zwolnieniu we wrześniu 1630 r. Wraz z pojawieniem 

się na ziemi niemieckiej nowego protestanckiego mistrza, króla Szwecji Gustawa Adolfa Wazy, czyli 

Gustawa II (1594–1632), okazało się to bardzo kosztowną decyzją.  

Lew północy 

Gustavus Adolphus, genialny dowódca znany jako Lew Północy, wylądował w północnych Niemczech 

w lipcu 1630 roku z zaledwie 4000 szwedzkich żołnierzy. Pobożny luteranin, którego jednym z celów 

inwazji na Niemcy było niewątpliwie służenie jako orędownik dla innych protestantów, cierpiących z 

powodu Edyktu Restytucji. Jednak Gustaw był także ambitnym władcą, który w wojnach z Polską 

wyrzeźbił imperium bałtyckie i bez wątpienia pragnął także przeciwstawić się rosnącej sile cesarza i 

jego katolickich sojuszników w północnych Niemczech. Kiedy szwedzki król powoli zyskiwał poparcie 

protestanckich władców na północy, siły katolickie, w tym armie Bawarii i Ligi Katolickiej połączone 

pod dowództwem Tilly'ego, były zajęte wystawieniem Saksonii na ogień. W końcu we wrześniu 1631 r. 

Siły szwedzkie i katolickie starły się w bitwie pod Breitenfeld. W Breitenfeld Gustavus Adolphus 

wprowadził innowacyjne, nowe taktyki, które przytłoczyły jego katolickich przeciwników. 

Rozmieszczając bardziej zwinne, liniowe formacje niż tradycyjne hiszpańskie układy używane przez 

Tilly, szwedzki król-wojownik wykorzystał mobilność i siłę ognia, aby zmiażdżyć armie cesarskie. Po 

usunięciu Tilly z pola, Gustavus Adolphus najechał Bawarię w marcu 1632 r., Co było oszałamiającym 

odwróceniem losu niegdyś triumfujących władców katolickich, Ferdynanda II i Maksymiliana I. 

Pozornie niezwyciężony, Gustaw ponownie zmiażdżył siły Ligi Katolickiej w bitwie Deszcz nad brzegiem 



rzeki Lech w kwietniu 1632 roku. Ponownie, umiejętne skoordynowane użycie armat, piechoty i 

kawalerii przez króla szwedzkiego przytłoczyło walczące armie katolickie, a kiedy Tilly upadł na pole 

bitwy, jego wojska uciekły w nieładzie. Bitwa była katastrofą dla Ligi Katolickiej, pozostawiając Bawarię 

otwartą na szwedzką okupację i umożliwiając Gustawusowi przypuszczenie ataków na Austrię, serce 

Habsburgów. Dramatyczne zwycięstwa Szwecji odmłodziły Unię Protestancką. W maju 1632 r., gdy 

Gustaw wkroczył do Monachium, stolicy Maksymiliana, Pragę zajął elektor Saksonii Johann Georg I 

(1585–1656). Zaniepokojony Ferdynand II był zmuszony przywołać Albrechta von Wallensteina, 

genialnego generała i przedsiębiorcę wojskowego, którego zwolnił dwa lata wcześniej. Zdolny 

Wallenstein szybko zebrał nową armię cesarską i zajął pole, wypierając siły saskie z Czech i maszerując 

przeciwko Szwedom. Po serii niejednoznacznych starć Wallenstein i Gustavus spotkali się w bitwie pod 

Lützen koło Lipska w listopadzie 1632 roku. Podczas gdy siły Wallensteina uzyskały najgorszą wymianę 

i musiały się wycofać, Gustavus Adolphus został postrzelony i zabity w następstwie bitwy, prowadząc 

szarżę kawalerii. Śmierć Gustawa nie spowodowała opuszczenia Niemiec przez wojska szwedzkie, ale 

protestanci bez swojego charyzmatycznego przywódcy stracili impet, a wojna ugrzęzła w nieszczęsnym 

impasie. Sukces Wallensteina i potężne siły najemne, którymi dowodził, sprawiły, że Ferdynand po raz 

kolejny obawiał się rosnącej potęgi swojego generała. W 1634 r. Cesarz spiskował ze swoimi 

porucznikami w celu zamordowania swojego zdolnego, ale ambitnego generała, a grupa cesarskich 

oficerów wytropiła Wallensteina i zamordowała go w jego łóżku w Egerze. Zaraz po zabójstwie 

Wallensteina Ferdynand odniósł największe zwycięstwo na polu bitwy od bitwy pod Białą Górą w 1620 

r. W bitwie pod Nördlingen we wrześniu 1634 r. siły cesarskie, wspierane przez weteran piechoty 

hiszpańskiej, rozbiły połączone siły saksońsko-szwedzkie. Bitwa była jedną z najbardziej druzgocących 

porażek protestantów w całej wojnie i zakończyła szwedzką dominację w Niemczech. Cesarskie 

zwycięstwo skłoniło znużonych niemieckich protestantów do szukania oddzielnego pokoju z 

Ferdynandem, a w pokoju praskim podpisanym w 1635 r. Cesarz zgodził się udzielić protestantom 

poważnego ustępstwa w celu zapewnienia pokoju w imperium. Podczas gdy Ferdynand zarządził w 

edykcie restytucyjnym w 1629 r., że dobra katolickie przejęte przez protestantów od 1555 r. Muszą 

zostać zwrócone kościołowi, teraz zażądał jedynie zwrotu dóbr zajętych od 1627 r. Gdyby konflikt był 

ściśle sprawą niemiecką, Pokój Praski mogło zakończyć działania wojenne, ale na nieszczęście dla 

niemieckich książąt i ich poddanych, zagraniczni władcy nie mieli zamiaru dopuścić do zakończenia 

wojny. Interwencja francuska i pokój westfalski . Pokój w Pradze nie dotyczył hiszpańskich 

Habsburgów, którzy w 1621 r. wznowili wojnę z buntowniczymi Holendrami, a także zaangażowali się 

w Niemczech, wspierając swoich austriackich kuzynów. Wykluczono również Szwedów, których wojska 

nadal walczyły z siłami imperialnymi, finansowanymi w dużej mierze z dotacji wypłacanych przez 

Francuzów. Francuzi, długoletni rywale Habsburgów, nie byli zainteresowani utrzymaniem pokoju w 

imperium ani pozwoleniem Ferdynandowi na umocnienie swojej pozycji. Pomimo swojej katolickiej 

wierności francuski mąż stanu, kardynał Richelieu (1585–1642) zawarł otwarty sojusz z protestanckimi 

Holendrami i Szwedami, aby utrzymać wojnę w imperium. Wypowiedział także wojnę hiszpańskim i 

austriackim Habsburgom, prowadząc do ostatniej, niszczycielskiej fazy długotrwałego konfliktu w 

Niemczech. Między nieudanym pokojem w Pradze w 1635 r. A pokojem westfalskim, który ostatecznie 

zakończył wojnę trzydziestoletnią w 1648 r., Agonia długo cierpiącej niemieckiej ludności cywilnej stała 

się katastrofalna. Ostatnie kilkanaście lat konfliktu okazały się niezdecydowane, naznaczone przede 

wszystkim zniszczeniem wsi i nędzą jej mieszkańców. Walki toczone były nieliczne i odległe, gdy 

drapieżne armie najemników płonęły i plądrowały ich drogę przez imperium, brutalnie rekwizując 

zapasy i paląc miasta i wioski, aby odmówić wsparcia swoim wrogom. Wspierani francuskimi 

pieniędzmi Szwedzi zdewastowali duże połacie Niemiec, z których część została całkowicie wyludniona, 

gdy tysiące przerażonych i głodujących wieśniaków wyszło na drogi, aby uciec przed zniszczeniem. 

Zarazy towarzyszyły wędrującym armiom, a także pochłonęły życie dziesiątek tysięcy niedożywionych 

chłopów w całym imperium, którzy byli na ich drodze. Chociaż niemożliwe jest ustalenie dokładnych 



danych, biorąc pod uwagę zły stan dokumentacji w tych chaotycznych czasach, całkowita utrata 

ludności Niemiec mogła zostać zmniejszona nawet o jedną trzecią podczas wojny trzydziestoletniej, a 

zniszczenia porównywalne z atak czarnej śmierci sprzed trzech wieków. 

Okres wojny trzydziestoletniej, czas religijnego zapału i narastającego strachu, również był świadkiem 

wielkich europejskich polowań na czarownice, a panika nigdzie nie była bardziej zabójcza niż w 

Niemczech. Bez kontroli ze strony władz centralnych, książąt terytorialnych i magistratów, od 

potężnych księcia-biskupów w potężnych miastach-państwach po pomniejszych potentatów w 

zaściankowych okręgach, osądził i stracił tysiące podejrzanych czarownic w latach 1550-1650. 

Naukowcy sugerują, że około 90 000 osób straciło życie przez egzekucję za czary we wczesnej 

nowożytnej Europie, a połowa z tych palenia czarownic miała miejsce w Niemczech, prawdziwym 

„sercu szaleństwa czarownic”. Na przykład w księciu-biskupstwie Würzburga 160 podejrzanych o czary  

zmarło na stosie w latach 1627–1629 po wymuszonych zeznaniach podczas tortur. Społeczne 

zwichnięcie i terror wywołane procesami o czarownice, oskarżeniami, które osiągnęły szczyt gorączki 

w imperium podczas wojny trzydziestoletniej, tylko potęgowały nędzę tego wieku. W ostatnich, 

szalonych latach wojny konflikt rozprzestrzenił się także poza granice imperium, wplątując się w 

większość kontynentu, od Holandii po Czechy i od Danii po Włochy. Wojska francuskie słabo poradziły 

sobie w Niemczech, a siły hiszpańskie i cesarskie szybko ścigały ich z powrotem do Francji, pustosząc 

wieś, a nawet grożąc Paryżowi w 1636 r. Po śmierci Richelieu jego następca, kardynał Mazarin, starał 

się zakończyć konflikt, który okazał się dość kosztowny dla Francji. Do 1643 r. Wszyscy główni walczący 

byli chętni do zakończenia działań wojennych i w tym roku w westfalskich miastach Osnabrück i 

Münster rozpoczęły się negocjacje pokojowe, chociaż podczas negocjacji wojna trwała nieprzerwanie. 

Po serii klęsk w 1645 r. Ferdynand III (1637–1657), następca Ferdynanda II jako cesarz rzymski, zaczął 

na serio szukać pokoju. Po latach skomplikowanych negocjacji, które toczyły się jeszcze w całych 

Niemczech, ostatecznie w 1648 r. podpisano pokój westfalski. Podpisało go ponad 150 delegatów, 

reprezentujących cesarza, władców Hiszpanii, Francji i Szwecji. Zjednoczone Prowincje Holandii i 

główni książęta niemieccy, kończąc 30 lat wojny w imperium i 80 lat działań wojennych w Holandii. 

Ugoda ustanowiła nowy porządek polityczny w imperium, który zdominował sprawy niemieckie aż do 

jego rozpadu w 1806 r. Pokój westfalski wprowadził szereg gruntownych zmian granic terytorialnych i 

ustaleń politycznych w Europie i imperium. Najwięcej zyskała Szwecja, która zdobyła ważne terytoria 

nadbałtyckie, oraz Francja, która odebrała cesarzowi większość Alzacji i Lotaryngii. Inni zwycięzcy to 

kalwinista Wittelsbach linia Fryderyka  V, który odzyskał Nadreński Palatynat, oraz Holendrzy, którzy 

ostatecznie zdobyli uznanie dla swojej niezależności od Hiszpanii. W Niemczech pokój westfalski 

przywrócił przepisy ustanowione przez pokój augsburski w 1555 r., Z kilkoma istotnymi modyfikacjami. 

Władcy poszczególnych terytoriów mogli nadal wybierać religię w swojej domenie, ale ich poddani 

mieli teraz swobodę wyznawania innego rodzaju chrześcijaństwa lub legalnej emigracji. Co więcej, 

osada westfalska odzwierciedlała również nowe realia wyznaniowe w imperium, pozwalając władcom 

na przyjęcie kalwinizmu, który został zakazany przez pokój w Augsburgu w 1555 roku. własne ziemie. 

Okazało się to jednym z nielicznych ustępstw, jakie cesarz miał zyskać po trzech dekadach wojny. Pokój 

westfalski zasadniczo zmienił także charakter polityki imperialnej. Zmniejszył autorytet cesarza, czyniąc 

300 książąt imperium formalną suwerennością na ich własnych terytoriach i pozwalając im prowadzić 

własną niezależną politykę zagraniczną. W ostatnim konwulsyjnym okresie wojny, w 1644 r., 

Ferdynand III nadał niemieckim książętom prawo do prowadzenia własnej międzynarodowej 

dyplomacji, próbując zdobyć ich poparcie. To wojenne ustępstwo, skodyfikowane w pokoju 

westfalskim, podważyło imperialną władzę i prestiż, skutecznie kończąc na zawsze marzenie 

Habsburgów o przekształceniu Świętego Cesarstwa Rzymskiego w scentralizowaną monarchię 

terytorialną, taką jak Francja czy Szwecja. Rozproszeni najazdami Turków na ich wschodnią granicę, 

austriaccy Habsburgowie wycofywali się z polityki imperialnej przez większą część XVII wieku. Rozwój 



ten wywołałby również konkurencję między najważniejszymi księstwami niemieckimi, Saksonią, 

Bawarią i rozwijającymi się Prusami, które walczyły o dominację austriackich Habsburgów w imperium. 



ABSOLUTYZM I OŚWIECENIE 

Maria Teresa urodziła się 13 maja 1717 r. Jako najstarsza córka austriackiego cesarza Habsburgów 

Karola VI (1685–1740). Do 1713 roku Karol nie miał męskiego spadkobiercy i wydał cesarski edykt 

znany jako sankcja pragmatyczna, który stanowił, że jeśli austriacki władca nie ma żywych synów, po 

jego śmierci tron powinien przejść na jego najstarszą córkę. Po śmierci swojego jedynego męskiego 

spadkobiercy w 1716 roku Karol spędził resztę swojego panowania, upewniając się, że koronowane 

głowy Europy zaakceptują Marię Teresę jako jego następczynię, pomimo powszechnego sprzeciwu 

wobec sukcesji kobiet. Po długich negocjacjach, a nawet serii ustępstw terytorialnych, większość 

sąsiednich monarchów zgodziła się na sankcję pragmatyczną. Jednym z nielicznych, którzy odmówili 

wyrażenia zgody, był król Prus Fryderyk Wilhelm I (1713–1740), ambitny monarcha, który miał nadzieję 

skorzystać na niestabilności dynastii Habsburgów. Po śmierci ojca w październiku 1740 r. 23-letnia 

Maria Teresa objęła tron austriacki. Kiedy Maria Teresa zażądała swojej korony, Prusy zakwestionowały 

jej roszczenia i w grudniu najechały na strategiczne austriackie terytorium Śląska, wywołując wojnę o 

sukcesję austriacką. Maria Teresa była także zmuszona do walki z władcami Francji, Hiszpanii, Bawarii 

i Saksonii, chociaż większość z nich wcześniej zgodziła się na sankcję pragmatyczną. W obliczu tych 

potężnych wrogów i chaosu armii austriackiej Maria Teresa, nowo koronowana królowa Węgier, 

musiała odwołać się do węgierskiej diety, aby wesprzeć wysiłek wojenny lub zaryzykować katastrofę. 

Właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko, gdy wojska bawarskie ruszyły na Wiedeń, a żołnierze 

francuscy najechali Czechy, ale udała się z niemowlęciem na zgromadzenie z września 1741 r., aby 

złożyć dramatyczny, osobisty apel do węgierskiej szlachty. Trzymając syna w ramionach, młoda 

królowa błagała o wsparcie szlachty, podobno mówiąc: 

„Chmury niebezpieczeństwa zbierają się ponad udami ze wszystkich stron. Nie chcę ukrywać tego faktu 

przed moimi podtopionymi Węgrami, bo i wy jesteście nim dotknięci. Święta Korona jest w 

niebezpieczeństwie, jestem w niebezpieczeństwie z moją rodziną i – porzucona przez wszystkich 

innych - proszę o pomoc węgierską broń, której sława jaśnieje w całej historii. Apeluję do dobrej 

galanterii Madziarów i do ich lojalności, w tej wierności kładę w ten sposób swoją przyszłość i przyszłość 

mojego dziecka. " 

Jej słynny apel nie przeszedł przez głuche uszy, a węgierska szlachta z wyciągniętymi mieczami 

przysięgła wierność Marii Teresie i wkrótce wyruszyła w obronę Austrii. Podczas gdy Austriacy stracili 

Śląsk na rzecz Prusaków, Maria Teresa z powodzeniem obroniła swoje roszczenia do austriackiego 

tronu po ośmiu wyczerpujących latach wojny. Ostatecznie wyłoniła się jako jeden z największych 

władców Habsburgów. Podczas gdy prawo salickie uniemożliwiło jej wybór do godności cesarskiej, w 

1745 r. Zapewniła wybór męża Franciszkowi I i jako cesarzowa małżonka Maria Teresa była de facto 

władczynią Świętego Cesarstwa Rzymskiego przez dziesięciolecia. 

Powstanie Prus  

Wojna trzydziestoletnia pozostawiła wiele Niemiec w gruzach, wielu książąt zadłużonych, a autorytet 

cesarzy Habsburgów stał się wątpliwy. Jednak jedno niemieckie księstwo wykorzystało swoje wojenne 

doświadczenia jako tygiel, wykuwając potężne państwo-koszary, które wyłoniło się, aby stać się 

dominującą siłą w imperium. Tym państwem były Prusy, rządzone przez ambitną dynastię 

Hohenzollernów. Początkowo rozproszone ziemie dynastyczne Hohenzollernów były dość słabe i słabo 

radziły sobie podczas wojny. Brandenburg-Prusy, zwane potocznie Prusami, nie były państwem 

ciągłym, a jego terytoria, w tym Prusy, Brandenburgia i Pomorze, były rozproszone po północnych 

Niemczech. Jego dalekie terytoria, które wielokrotnie pustoszyły najemne armie wojsk cesarskich i 

Szwedów, margrabia Hohenzollernów Georg Wilhelm (1619–40) został nawet zmuszony do ucieczki ze 

swojej stolicy, Berlina, do Królewca (miasta znanego dziś jako Kaliningrad, Rosja) w 1637 r. Jego 



następca, Fryderyk Wilhelm (1640–88), starał się ochronić Prusy, odbudowując ich słabe wojsko. 

Stopniowo przekształcił armię pruską z pośmiewiska w molocha. Friedrich Wilhelm skonsolidował 

także sytuację polityczną Hohenzollernów. W chwili jego wstąpienia na tron, księstwo pruskie nadal 

było lennem króla Polski. Po wsparciu Korony Polskiej w jej walce ze Szwecją w czasie wojen 

północnych, Fryderyk Wilhelm uzyskał pełną suwerenność nad Prusami i został zwolniony z feudalnych 

zobowiązań wynikających z traktatu Wehlau w 1657 r. Fryderyk Wilhelm, znany jako Wielki Elektor był 

absolutystycznym władcą, który zdominował sprawy polityczne. Przede wszystkim zmilitaryzował 

państwo, widząc w potężnej armii klucz do obrony jego rozproszonego majątku i realizacji swoich 

wzniosłych ambicji. 

Następca Wielkiego Elektora, elektor Fryderyk III (1657–1713), zbudowany na sukcesach ojca, w 

styczniu 1701 r. koronował się na króla Fryderyka I, przekształcając jego królestwo z księstwa w 

królestwo. Fryderyk przekonał cesarza Leopolda I (1640–1705), aby usankcjonował użycie nowego 

tytułu, który technicznie odnosił się do wschodnich terytoriów, którymi władali Hohenzollernowie, 

leżących poza granicami imperium, w zamian za wsparcie pruskie Habsburgów przeciwko Francuzom. 

w wojnie o sukcesję hiszpańską. Ponieważ większość państwa Hohenzollernów była nadal częścią 

Świętego Cesarstwa Rzymskiego i podlegała cesarskiej władzy, cesarz Habsburgów Leopold I pozwolił 

Fryderykowi jedynie na przyjęcie tytułu „Króla w Prusiech”, a nie bardziej wyniosłego „Króla Prus”. 

Pomimo semantyki, nowy tytuł królewski Fryderyka, oficjalnie ogłoszony Traktatem Utrechckim w 

1713 r., sygnalizował rosnącą potęgę Prus i słabnącą potęgę cesarza, która zmusiła tak ambitnych 

książąt do walki. Przed swoją nową stacją król Fryderyk I był hojnym mecenasem sztuki i dążył do 

stworzenia błyszczącego dworu, który odzwierciedlałby jego nową królewską godność. Niestety jego 

wysiłki naśladowania świetności Wersalu w północnych Niemczech miały tragiczne konsekwencje dla 

skarbu pruskiego. Jego następca, Fryderyk Wilhelm I, miał zupełnie inne aspiracje, a ten spartański 

„Król-żołnierz” na placu apelowym zrezygnował ze sztuki i literatury. Poprzez obowiązkowy pobór do 

wojska i rygorystyczne ćwiczenia Fryderyk Wilhelm I zmienił pruskie wojsko w jedną z 

najpotężniejszych armii w Europie. Podczas gdy ta maszyna wojskowa była świadkiem tylko krótkiej 

akcji podczas Wielkiej Wojny Północnej, Król Żołnierz zdołał znacznie rozszerzyć swoje królestwo. W 

1720 r. wyrwał ze Szwecji terytoria, przesuwając granice Pomorza do rzeki Peene. Fryderyk Wilhelm 

rozszerzył również granice Prus Wschodnich do rzeki Memel, ustalając tę granicę z tysiącami 

protestanckich uchodźców uciekających z katolickiego Salzburga. Fryderyk II (1712–86) został następcą 

ojca w 1740 r. Buntowniczy książę koronny, który młodość poświęcił filozofii i sztuce, Fryderyk II, który 

stał się znany jako „Fryderyk Wielki”, okazał się godnym następcą do Króla Żołnierza. Już w pierwszym 

roku panowania jego wojska wkroczyły na Śląsk, będący w posiadaniu austriackich Habsburgów. 

Fryderyk II użył starego i wątpliwego traktatu, traktatu świętego z 1537 r., aby usprawiedliwić 

kampanię, co było w najlepszym razie marnym pretekstem. Prusy triumfowały w trzech wojnach 

śląskich, które toczyły się w latach 1740-1763, nawet zdołały utrzymać Śląsk przeciwko połączonym 

siłom pod dowództwem Austrii, Francji i Rosji. Ostatni z tych konfliktów, znany jako wojna 

siedmioletnia, który szalał od 1756 do 1763 roku, przerodził się w nowożytną wojnę światową z 

udziałem wszystkich głównych mocarstw europejskich i walczącą w Europie, Azji i Ameryce Północnej. 

Wciąż wściekła z powodu utraty Śląska w 1748 roku, Austria zaczęła mobilizować swoje armie i 

pozyskiwać sojuszników do kampanii mającej na celu odzyskanie cennego dawnego majątku. 

Uzyskawszy poparcie Rosji, Francji, Hiszpanii, Saksonii, a później Szwecji, Habsburgowie przygotowali 

się do marszu przeciwko Prusakom, których wspierała jedyna sojuszniczka - Wielka Brytania. Fryderyk 

wyprzedził jednak Austriaków, dokonując inwazji na Saksonię w 1756 r. Siły pruskie okazały się 

niezwyciężone we wczesnych latach wojny, zadając druzgocące klęski Francuzom pod Rossbach i 

Austriakom pod Leuthen w 1757 r. i pokonując Rosjan pod Zorndorf rok później. . Ten imponujący ciąg 

zwycięstw zaalarmował sąsiadów Prus i w tym momencie Szwecja dołączyła do konfliktu. Wkrótce losy 



Prus odmieniły się i do 1759 roku Prusy Wschodnie przeszły pod panowanie Rosjan. Mając Berlin w 

rękach wroga, Prusy wydawały się być na skraju upadku, dopóki Anglia ponownie nie odwróciła fali 

wojny, zadając serię klęsk Francuzom w ich zamorskich koloniach. W międzyczasie, w 1762 r. zmarła 

cesarzowa Rosji Elżbieta (1709–1762), groźny wróg Hohenzollernów, a jej następcą został jej syn, 

niekompetentny Piotr III (1728–1762), który był zagorzałym wielbicielem Hohenzollernów. Wkrótce po 

tym, jak Piotr wstąpił na tron rosyjski, Rosja wycofała się z konfliktu, a następnie Szwecja. Mając 

zabezpieczony front wschodni, Fryderyk pokonał Austriaków w bitwie pod Burkersdorfem i zdołał 

wynegocjować porozumienie, które przywróciło sytuację przedwojenną. Fryderyk wyszedł zwycięsko z 

wojny siedmioletniej, globalnego konfliktu, który kosztował życie od 900 000 do 1 400 000 istnień i 

zmienił układ sił w Europie. Utrzymując swoje śląskie posiadłości i upokorzając potężnych Austriaków 

i ich sojuszników, Prusy zajęły miejsce wśród największych potęg Europy. Podbój Śląska, bogatego 

regionu, nie tylko zwiększył obszar terytorialny Prus, ale także zwiększył liczbę ludności i potęgę 

gospodarczą. Co więcej, triumf Prus w walce z potężną koalicją państw cesarskich pokazał, że należą 

one do wielkich mocarstw Europy. Na piętach tego wielkiego zwycięstwa Fryderyk II umocnił te 

zdobycze poprzez dalsze powiększanie terytorium i bogactwa państwa pruskiego. Dokonał tego, 

rozwijając zacofane gospodarczo i słabo zaludnione posiadłości swojego królestwa, a także podbijając 

nowe terytoria. W ten sposób witał imigrantów z całej Europy uciekających przed prześladowaniami 

religijnymi, takich jak hugenoci, francuscy protestanci, którzy opuszczali Francję od czasu odwołania 

edyktu nantejskiego przez Ludwika XIV (1638–1715), odmówili im królewskiej ochrony. Tacy imigranci 

wnieśli cenne umiejętności i pionierskiego ducha, który pomógł rozwinąć zacofane obszary, takie jak 

bagienny region nad Odrą, znany jako Oderbruch. W międzyczasie w 1772 roku Fryderyk II uczestniczył 

także w pierwszym z kilku rozbiorów Polski, dzieląc się łupami z rozczłonkowanego królestwa z Austrią 

i Rosją, gdy rywale ci dążyli do ustalenia stabilnej równowagi sił na wschodzie. W latach 1772-1795 

Prusy uczestniczyły w trzech takich rozbiorach Polski, zajmując rozległe obszary Rzeczypospolitej. 

Hohenzollernowie obawiali się rosnącej potęgi Rosji i jej rosnących wpływów na konającą Polskę. W 

odpowiedzi w 1772 r. Prusy uczestniczyły wraz z Rosją i Austrią w I rozbiorze, przyłączając Prusy 

Królewskie, które Hohenzollernowie od dawna utrzymywali jako lenno monarchii polskiej, zmieniając 

jej nazwę na Prusy Zachodnie. To kluczowe przejęcie połączyło Prusy Wschodnie, obszar Prus, które 

były częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego, z Pomorzem, dzięki czemu państwo Hohenzollernów po 

raz pierwszy przylegało do siebie. Kolejne rozbiory Polski, pod rządami następcy Fryderyka, 

doprowadziły do jeszcze większej ekspansji Prus. W 1793 r. Fryderyk Wilhelm II (1744–97) w wyniku 

drugiej aneksji uzyskał rozległe ziemie zachodniej Polski. Podczas trzeciego rozbioru Polski, traktatu 

zawartego 24 października 1795 r. W Sankt Petersburgu w Rosji, reszta Polski została wchłonięta przez 

sygnatariuszy, a Prusy zdobyły duży obszar na południe od Prus Wschodnich, obszar podzielony na 

prowincje Nowy Śląsk, Prusy Południowe i Nowe Prusy Wschodnie. W 1786 roku, u schyłku swego 

długiego panowania, wykuwając Prusy w potęgę europejską, Fryderyk II zmarł bezdzietnie, przekazując 

koronę swojemu bratankowi Fryderykowi Wilhelmowi II. Prusy nie były osamotnione w swoich 

wysiłkach, aby w tym okresie stać się europejskim mocarstwem. Gdy imperium utraciło prymat w 

sprawach niemieckich, poszczególne księstwa niemieckie zaczęły ignorować politykę imperialną i 

zamiast tego działać na większej scenie europejskiej. Najpotężniejsze niemieckie polityki w coraz 

większym stopniu starały się zwiększyć swoją siłę i chronić swoje interesy, tworząc sojusze i prowadząc 

wojny poza tradycyjnymi granicami Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W międzyczasie, gdy współpraca 

imperialna była na niskim poziomie w następstwie wojny trzydziestoletniej, obce mocarstwa 

wykorzystały niemiecki brak jedności i ponownie starały się przejąć terytorium w Europie Środkowej. 

W ten sposób absolutystyczny władca Ludwik XIV, wybitny monarcha Europy w swoich czasach, 

prowadził kampanię w Alzacji w latach 1678–1681 i spustoszył Palatyn w latach 1688–1697. Podczas 

gdy król Słońce musiał ostatecznie porzucić Palatynat, ustanowił francuską kontrolę nad Alzacją. , w 

tym wielkie miasto Strasburg. Jego wtargnięcie do Niemiec dowiodło także niemieckim książętom 



słabej ochrony, jaką zapewniało im imperium. Niezdolność cesarzy Habsburgów do utrzymania swojej 

władzy w konającym imperium została zaostrzona przez grabieże Turków osmańskich w latach 

osiemdziesiątych XVII wieku. W 1683 r. Turcy oblegali nawet sam Wiedeń, cesarską stolicę 

Habsburgów, prawie zajmując miasto zanim zostali rozgromieni przez wojska pomocowe dowodzone 

przez króla Polski Jana Sobieskiego (1629–96). Aby przeciwdziałać temu tureckiemu zagrożeniu, 

Habsburgowie zwrócili uwagę na swoją wschodnią granicę i stoczyli szereg wojen mających na celu 

odzyskanie Węgier. W coraz większym stopniu godność cesarska ustępowała miejsca ochronie i 

rozszerzaniu własnych ziem dynastycznych. Kiedy Święte Cesarstwo Rzymskie straciło znaczenie, 

poszczególne państwa niemieckie, zwłaszcza rywalizujące ze sobą potęgi Austrii i Prus, rywalizowały o 

uznanie wśród głównych mocarstw Europy. Bez ram ochronnych energicznego imperium, które 

broniłoby ich interesów, setki pomniejszych państw imperium popadły w zapomnienie. Tymczasem 

najwybitniejsi książęta niemieccy rywalizowali o wpływy i prestiż w Niemczech. Władcy Saksonii i 

Bawarii budowali przepiękne pałace i dwory w Dreźnie i Monachium oraz ich stolicach, a także 

konstruowali wydajne biurokracje państwowe i potężne obiekty wojskowe. 

Ostatecznie jednak w XVIII wieku historia Niemiec była coraz bardziej naznaczona dualizmem, z dwoma 

najsilniejszymi państwami - Prusami i Austrią - rywalizującymi o kontrolę nad Niemcami. Dramatyczny 

wzrost Prus przygotował grunt pod tytaniczną walkę między Prusami a Austrią, Hohenzollernami i 

Habsburgami o dominację w imperium, która będzie szalała przez następne stulecie. 

Aufklärung: niemieckie oświecenie 

W obliczu starań Prus, by stać się wielką potęgą, życie kulturalne i intelektualne w Niemczech ulegało 

zmianie. Począwszy od końca XVII wieku Oświecenie, ruch intelektualny naznaczony wysiłkami 

zmierzającymi do zreformowania społeczeństwa poprzez zastosowanie siły rozumu, rozprzestrzenił się 

na Niemcy z Francji i Wielkiej Brytanii. Niemieckie oświecenie, znane jako Aufklärung, rozpoczęło się 

od pracy pary współczesnych intelektualistów. Pierwszy, Christian Thomasius (1655–1728), w 1681 r. 

Został profesorem prawa na uniwersytecie w Lipsku i przy wsparciu pruskiego elektora Fryderyka III w 

1694 r. Pomógł założyć uniwersytet w Halle. W trakcie swojej kariery prawniczej i akademicki Tomasz 

zawsze podkreślał zdolność ludzkiego rozumu. Chętny do zastosowania swoich zasad do reform 

społecznych, Thomasius odegrał kluczową rolę w zakończeniu prześladowań o czary w Niemczech, 

używając racjonalnych argumentów, aby obnażyć wątpliwe podstawy tak fantastycznych przekonań. 

Pracując mniej więcej w tym samym czasie co Thomasius, niemiecki filozof i matematyk Gottfried 

Wilhelm von Leibniz (1646–1716) również odegrał kluczową rolę w szerzeniu ducha Aufklärung w 

całych Niemczech. Leibniz, innowacyjny myśliciel, odcisnął swoje piętno na matematyce i wraz z 

Newtonem wymyślił rachunek różniczkowy nieskończenie mały. W filozofii rozwinął podejście znane 

jako optymizm, ideę, że wszechświat stworzony przez wszechwiedzącego Boga jest najlepszy z 

możliwych. Chociaż ten filozoficzny pogląd był brutalnie wyśmiewany przez francuskiego filozofa 

Voltaire'a (1694–1778) u Kandyda, w jego czasach Leibniz był uważany za giganta racjonalizmu, wraz z 

francuskim filozofem i uczonym René Descartesem (1596–1650) i Holendrem. filozof Baruch Spinoza 

(1632–77). Następne pokolenie niemieckich myślicieli oświecenia było zdominowane przez trzech 

intelektualnych gigantów, Gottholda Ephraima Lessinga (1729–81), Mosesa Mendelssohna (1729–86) 

i Immanuela Kanta (1724–1804). Pierwszy z nich, pisarz, dramaturg, filozof i krytyk, Gotthold Ephraim 

Lessing, urodził się w Saksonii w 1729 roku jako syn pastora. Najbardziej wpływowe krytyczne pisma 

Lessinga, które odegrały kluczową rolę w rozwoju charakterystycznie niemieckiego teatru, zajmowały 

się estetyką i najważniejszymi dziełami filozoficznymi opowiadającymi się za swobodą myśli. 

Prawdziwy myśliciel oświecenia w sprawach religii Lessing polegał na sile rozumu i śmiało wzywał do 

tolerowania innych wyznań religijnych w społeczeństwie chrześcijańskim, co wywołało ostre protesty 

wybitnych duchownych i skłoniło do cenzurowania jego dzieł. Nie mogąc publikować dalszych prac 



filozoficznych propagujących tolerancję, Lessing wykorzystał scenę do wyrażenia swoich poglądów, 

tworząc swoje najsłynniejsze dzieło, sztukę Nathan the Wise. Sztuka, wydana w 1779 roku i osadzona 

w średniowiecznej Jerozolimie, ilustruje tematy tolerancji religijnej, porozumienia międzykulturowego 

i relatywizmu moralnego poprzez historię muzułmańskiego sułtana, chrześcijańskiego rycerza i 

żydowskiego kupca, którzy doszli do wzajemnego zrozumienia podczas spór o bezcenny pierścionek. 

Nathan the Wise został zduszony przez niemieckich cenzorów religijnych za życia Lessinga i nazistów 

długo po jego śmierci. Tytułowy bohater, pobożny i roztropny Żyd Nathan Mądry, powstał na 

podstawie przyjaciela dramaturga, genialnego filozofa Mosesa Mendelssohna. Moses Mendelssohn, 

urodzony w 1729 roku w Saksonii, podobnie jak jego przyjaciel Lessing, sam stał się czołową postacią 

niemieckiego Aufklärung. Wychowany w biedzie młody Mendelssohn był kształcony przez 

miejscowego rabina i uczonych Żydów ze swojej społeczności, ostatecznie przeniósł się do Berlina i 

zdobył znajomość łaciny, francuskiego i angielskiego. Mendelssohn zetknął się z oświeceniowymi 

pismami brytyjskiego filozofa politycznego Johna Locke'a (1632–1704), aw 1754 r. Poznał Gottholda 

Ephraima Lessinga, który zawarł na całe życie przyjaźń z filozofem i dramaturgiem. Lessing, którego 

prace argumentujące, że Żydzi mogą mieć taki sam charakter moralny jak chrześcijanie, spotykały się z 

szyderstwem i pogardą w Berlinie lat pięćdziesiątych XVIII wieku, podziwiał Mendelssohna i zachęcał 

go do anonimowego opublikowania kilku wczesnych pism. Stopniowo Mendelssohn stał się jednym z 

największych intelektów niemieckiego oświecenia, wyprzedzając nawet słynnego filozofa Immanuela 

Kanta o prestiżową nagrodę berlińską w konkursie literackim z 1763 roku. W tym samym roku pruski 

monarcha Fryderyk Wielki, który nie był przyjacielem pruskich Żydów, nagrodził Mendelssohna, 

udzielając mu nieograniczonego pozwolenia na pobyt w Berlinie jako „chroniony Żyd”; Fakt, że słynny 

myśliciel potrzebował takiej królewskiej ochrony, świadczy o niepewnej sytuacji Żydów w Prusach w 

tamtym czasie. W 1767 roku Mendelssohn opublikował ważny traktat filozoficzny o nieśmiertelności 

dusz, a jego sukces ugruntował jego miejsce w niemieckim Aufklärung. Słynny myśliciel, który zasłynął 

jako filozof, wkrótce wdał się w spór, który spowodował, że stanął przed statusem społeczności 

żydowskiej w Niemczech. W październiku 1769 r. Gorliwy młody szwajcarski teolog Johann Kaspar 

Lavater (1741–1801) wysłał Mendelssohnowi, którego błyskotliwość i moralną postawę podziwiał, 

książkę chrześcijańskiego metafizyka Charlesa Bonneta (1720–1993), żądając, by albo obalił tę książkę. 

lokale publiczne lub przejść na wiarę chrześcijańską. Znany żydowski intelektualista odpowiedział 

listem otwartym do Lavatera, argumentując, że można podziwiać moralność godnych ludzi bez 

nawracania się na ich religię (lub, co za tym idzie, żądając, aby nawrócili się na własną). Podczas gdy 

Mendelssohn zdobył poparcie wielu czołowych niemieckich myślicieli, stres wywołany publiczną 

konfrontacją obciążył jego zdrowie. Pomimo słabnącego stanu zdrowia, w następstwie kontrowersji 

Lavatera, Mendelssohn zaczął wykorzystywać swój znaczny wpływ na poprawę sytuacji pruskich 

Żydów, którzy cierpieli z powodu miażdżącego ciężaru oficjalnych ograniczeń i specjalnych podatków. 

W 1783 r. Wielki intelektualista opublikował nowe niemieckie tłumaczenie Pięcioksięgu, żydowskich 

Pism, mając nadzieję, że zachęci Żydów do używania języka wysokoniemieckiego. Dla Mendelssohna 

opanowanie języka niemieckiego, a nie dialektu niemiecko-żydowskiego znanego jako jidysz, było 

kluczowe dla asymilacji Żydów w kulturze niemieckiej i ich ostatecznej emancypacji. Tymczasem 

Mendelssohn promował , publikował i działa na rzecz tolerancji religijnej w Niemczech i powołania za 

wyzwolenie niemieckich Żydów poprzez zniesienie szeregu dyskryminujących praw, które zabraniały 

im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Te pruskie edykty rządowe, egzekwowane za panowania 

Fryderyka II i podobne do antysemickich środków wydawanych przez innych europejskich monarchów 

w tym czasie, zabraniały Żydom osiedlania się w niektórych miastach, zakazały im wykonywania 

pewnych ograniczonych zawodów i wymagały od nich płacenia wygórowanych opłaty i egzekucje na 

rzecz państwa. Niezależnie od jego wysiłków religijność Mendelssohna pozostawała kontrowersyjna w 

jego ojczyźnie, a kiedy zmarł w 1786 r., Wdał się w gorzki spór z krytykami, którzy oskarżali go o ateizm. 

Bez wątpienia jednym z największych i najbardziej wpływowych umysłów Aufklärung był wybitny 



niemiecki filozof Immanuel Kant, z grubsza rówieśnik Lessinga i Mendelssohna urodzony w pruskim 

mieście Królewcu w 1724 roku. Dopychając Oświecenie do granic, monumentalne dzieło Kanta, Krytyka 

czystego rozumu, rzuciło wyzwanie tradycyjnej epistemologii, gałęzi filozofii zajmującej się naturą i 

podstawami wiedzy, zwłaszcza w odniesieniu do jej granic i ważności, badając granice i znaczenie 

samego rozumu. W swoich pracach filozoficznych Kant szukał kompromisu między empirystami, którzy 

uważali, że wszelka wiedza pochodzi z doświadczenia, a racjonalistami, którzy uważali, że jest ona 

zawsze wytworem ludzkiego rozumu. Stwierdził, że zarówno doświadczenie, jak i rozum są niezbędne, 

aby dojść do wiedzy, która jest zarówno ważna, jak i obiektywna. Myśl kantowska odegrała ogromną 

rolę w niemieckich kręgach intelektualnych za jego czasów i od stuleci od jego śmierci wywierała wpływ 

na myśl filozoficzną. Rozprzestrzenianie się Aufklärung w Niemczech było odzwierciedleniem rosnącej 

potęgi burżuazji w imperium, wykształconej klasy urzędników państwowych, prawników i 

biznesmenów, którzy stanowili gotową publiczność dla postępowych idei filozofów, takich jak Tomasz 

i Kant. Rosnące bogactwo i wpływy klas średnich, które stały się bardziej widoczne w XVIII wieku, 

pomogły w rozprzestrzenianiu się kultu rozumu w Niemczech, wraz z ostrymi wezwaniami do reformy 

coraz bardziej anachronicznych instytucji imperium. W niemieckich kawiarniach i na łamach 

oświeconych gazet czytelnicza publiczność chętnie przyswajała progresywne koncepcje reform 

społecznych. Pod wpływem ideałów Oświecenia wykształceni biurokraci i technokraci, którzy obsadzali 

administracje państw niemieckich, nieustannie naciskali na swoich arystokratycznych władców, aby 

przeprowadzili oświecone reformy. 

Absolutyzm oświecony w Niemczech 

Odpowiadając na tę wyłaniającą się burżuazyjną opinię publiczną, pod wpływem własnych myślicieli 

oświeceniowych, niektórzy niemieccy władcy zaczęli wprowadzać w swoich królestwach postępowe 

reformy. Znane jako oświecony absolutyzm lub oświecony despotyzm, wysiłki władców w celu 

zmodernizowania ich rządów i złagodzenia skutków rządów monarchicznych poprzez wprowadzenie 

„oświeconych” reform zmieniły naturę życia politycznego imperium w XVIII wieku. Władcy podlegający 

tym zasadom często dawali swoim poddanym tolerancję religijną, wolność prasy i prawo do 

wypowiadania się, nie bojąc się kary. Oświeceni despoci sprzyjali również postępowi w filozofii i sztuce 

poprzez hojny patronat, czasami nawet zapraszając wiodących myślicieli Oświecenia do życia na 

dworze. Chociaż ci oświeceni despoci byli gotowi rozszerzyć tego rodzaju prawa na swoich poddanych, 

niemniej jednak byli despotami. W związku z tym większość z nich żarliwie wierzyła w swoje własne 

boskie prawo do rządzenia jako absolutystyczni monarchowie i konsekwentnie odmawiała zgody na 

żądanie spisanych konstytucji przez ich liberalnych poddanych. Dla większości niemieckich książąt XVIII 

wieku każdy taki dokument stanowiłby niedopuszczalny hamulec swobody sprawowania władzy. Tak 

więc oświeceni absolutystycy ogólnie akceptowali różnorodne postępowe reformy, postrzegając siebie 

jako narzędzia poprawy życia swoich poddanych. Równocześnie pracując nad reformą aspektów 

systemu prawnego lub polityki gospodarczej, często z zamiarem wzmocnienia własnego autorytetu, ci 

oświeceni władcy niezmiennie odrzucali jedną z najważniejszych zasad Oświecenia: umowę społeczną. 

Jak na ironię, postępowe reformy przeprowadzone przez władców pruskich i austriackich w XVIII 

wieku, mające na celu poprawę społeczeństwa, spotkały się z zawziętym oporem zarówno szlachty, jak 

i plebsu, z powodu niechęci ludności do autokratycznego charakteru reform i lekkomyślnego 

lekceważenia zwyczajów i tradycyjne wolności. Król Prus Fryderyk Wielki (1740–1786) jest często 

cytowany jako oświecony absolutysta, ponieważ przyswoił sobie zasady Oświecenia i w młodości 

uprawiał sztukę. Próbował nawet uciekać ze swojego dominującego ojca, zanim został zaciągnięty z 

powrotem na dwór. Po objęciu tronu wiele z jego polityk można rzeczywiście postrzegać jako 

oświecone, w tym jego dobroczynne reformy prawne, które obejmowały zniesienie sądowych tortur i 

ustanowienie sponsorowanego przez państwo systemu szkolnictwa średniego. Zmodernizował pruską 

służbę cywilną, a nawet rozszerzył tolerancję religijną na swoich poddanych. Ponadto Friedrich 



korespondował z wielkim francuskim filozofem Voltairem i hojnie wspierał postępowych pisarzy i 

artystów. Mimo tej oświeconej polityki należy pamiętać, że jego panowanie naznaczone było przede 

wszystkim autokratycznymi rządami i dławiącym militaryzmem. Para austriackich monarchów 

Habsburgów, Maria Teresa (1717–80) i Józef II (1741–90), zbliżyła się do ideału oświeconego władcy. 

Maria Teresa była arcyksiężną Austrii, królową Węgier i Czech, wielką księżną Toskanii, a na mocy 

małżeństwa z Franciszkiem Lotaryńskim (1708–1765) cesarzową małżonką Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego. Maria Teresa musiała zaciekle walczyć o zdobycie austriackiej korony. Ponieważ była 

jedyną ocalałą spadkobierczynią cesarza Karola VI, jej sukcesja została ratyfikowana po negocjacjach 

jej ojca z głównymi potęgami europejskimi, wydając w 1713 roku sankcję pragmatyczną, która ogłosiła 

ją jego następczynią tronu austriackiego. Jednak po objęciu tronu przez Marię Teresę, po śmierci jej 

ojca w 1740 r. Fryderyk Wielki Prus odmówił uznania roszczenia kobiety do Korony Austriackiej. 

Wywołało to wojnę o sukcesję austriacką, która szalała od 1740 do 1748 r., Konflikt, który ostatecznie 

obejmował wszystkie główne mocarstwa Europy, z Prusami, Francją i elektoratem Bawarii przeciwko 

Austrii i jej Anglii, Holandii i Saksonii. sojusznicy. Wojna zakończyła się ostatecznie traktatem Aixla-

Chapelle, który zatwierdził sukcesję Marii Teresy i zajęcie przez Prusy cennego terytorium Śląska. Mimo 

sukcesów w obronie roszczeń do korony austriackiej, nie było mowy o zdobyciu przez kobietę godności 

cesarskiej. W rezultacie Maria Teresa wybrała swojego męża, księcia Lotaryngii, na cesarza w 1745 

roku. Chociaż Maria Teresa była technicznie małżonką cesarzowej, nie ma wątpliwości, że była 

prawdziwą władzą stojącą za tronem. Rządząc de facto cesarzową, Maria Teresa wprowadziła w swoim 

królestwie szereg oświeconych reform, w tym inicjatywy edukacyjne, gospodarcze i rolnicze. 

Wzmocniła także armię austriacką, która przez cały okres jej panowania była nadal uwikłana w toczącą 

się walkę z Prusami. Podczas swojego panowania Maria Teresa pomogła przywrócić władzę Austrii i 

zapewniła przyszłość panującej dynastii, mając 16 dzieci. 

Po śmierci męża w 1765 roku Maria Teresa została cesarzową wdową, pomagając swojemu synowi, 

koronowanemu na cesarza Józefa II, w zarządzaniu imperium. Józef II, który panował jako cesarz od 

1765 do 1790 i jako arcyksiążę Austrii od 1780 do 1790, był prawdopodobnie władcą niemieckim 

najbardziej oddanym oświeconemu absolutyzmowi. Niestrudzenie próbował unowocześnić 

administrację ziem korony austriackiej Habsburgów i wprowadzić racjonalne reformy społeczne. Pod 

wpływem swojego podziwu dla Woltera i francuskiego oświecenia, starał się rozszerzyć tolerancję 

religijną, zmniejszyć obowiązki kościoła i pozostałości feudalizmu i umocnienie zarówno wolnego 

handlu, jak i wolnego myślenia w swojej dziedzinie. Przez całe swoje panowanie Józef II wierzył, że jego 

przeznaczeniem i przeznaczeniem Austrii jest zmienić świat; kierując się rozumem i nieskrępowany 

prawem, starał się budować lepsze państwo i społeczeństwo. Aż do śmierci dominującej matki w 1780 

roku nie mógł jednak realizować tych postępowych programów bez wzbudzania jej sprzeciwu. Po jej 

śmierci Joseph beztrosko realizował swój program reform, wydając tysiące nowych edyktów. 

Sprawując autokratyczną kontrolę nad państwem, zreformował cały system prawny, odnowił 

instytucje finansowe państwa, zniósł pańszczyznę, zlaicyzował liczne dobra kościelne i wprowadził 

obowiązkową edukację elementarną. W 1781 roku Józef wydał Patent Tolerancji, który gwarantował 

ograniczoną wolność wyznania. Zniósł nawet karę śmierci w 1787 roku, choć podobnie jak większość 

jego oświeconych reform, nie trwało to długo po jego panowaniu. W swojej polityce zagranicznej Józef 

II nie był tak oświecony i gorliwie dążył do austriackiej ekspansji terytorialnej poprzez krwawe wojny i 

przebiegłą dyplomację. W ten sposób uwikłał Austrię w kosztowną walkę znaną jako wojna 

siedmioletnia, walkę, która obejmowała wszystkie wielkie mocarstwa Europy i sprowadziła rozlew krwi 

do Europy, Azji i Ameryki Północnej od 1756 do 1763 roku. Józef również brał udział w cynicznym 

rozczłonkowanie Polski w pierwszym rozbiorze w 1772 r. i pogrążenie Austrii w wojnie o sukcesję 

bawarską w latach 1778-1779, w której Prusy i Saksonia udaremniły jego próby włączenia Dolnej 

Bawarii do swojego dziedzictwa. W porozumieniu ze swoim rosyjskim sojusznikiem, Józef spędził 



następną dekadę uwikłany w kosztowną i ostatecznie bezowocną kampanię przeciwko Turkom 

osmańskim na wschodniej granicy Habsburgów. Kolejna lekkomyślna próba zdobycia bawarskiego 

terytorium doprowadziła do powstania tzw. Fürstenbund, ligi niemieckich książąt utworzonych przez 

Fryderyka Wielkiego z Prus, zjednoczonych wspólnym sprzeciwem wobec austriackiej ekspansji 

terytorialnej. Ten niemiecki sojusz, pierwszy kierowany przez Prusy, obejmował władców Saksonii, 

Hanoweru, a później Saksonii-Weimaru, Saksonii-Goty, Palatynatu-Zweibrücken, Brunszwiku, Badenii, 

Hesji-Kassel, Anhalt, Ansbach, Meklemburgii oraz elektorat Moguncja. Mając na celu powstrzymanie 

ambicji Józefa II, krótkotrwały Fürstenbund zademonstrował rosnącą potęgę Prus, państwa, które 

ostatecznie zjednoczyło Niemcy, i malejący prestiż cesarza. Do 1790 roku na obrzeżach królestwa 

Habsburgów, na zachodzie w Belgii i na wschodzie na Węgrzech zaczęły wybuchać bunty przeciwko 

centralizującym inicjatywom Józefa i szeroko zakrojonym reformom. Obawiając się fragmentacji swego 

królestwa, cesarz Józef został zmuszony do zniesienia wielu swoich reform i zmarł rozczarowany w 

wieku 48 lat w lutym 1790 r. Jego następca, cesarz Leopold II (1747–1792), okazał się być bardziej 

ostrożnym i ostrożnym reformatorem. Kiedy Józef II realizował swoje nieudane inicjatywy reform, sam 

projekt oświecenia stawał w Niemczech pod znakiem zapytania, ponieważ pisarze i artyści ruchu Sturm 

und Drang (burza i stres) - nazwanego na cześć Der Wirrwarr, oder Sturm und Drang, sztuki Friedricha 

Maximilian von Klinger (1752–1831), w którym akcja toczyła się podczas rewolucji amerykańskiej - od 

racjonalności do emocjonalności, od rozumu do namiętności. Ten ruch kulturalny, podtrzymywany 

przez filozofa Johanna Georga Hamanna (1730–1888) i polimata Johanna Wolfganga von Goethe 

(1749–1832), rozwijał się od lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XVII wieku, zapowiadając 

rewolucyjne pasje i niepokoje następnego ćwierćwiecza. Literatura, dramat i muzyka tych artystów 

eksplorowały skrajności ludzkich emocji, próbując wywołać terror lub niepokój publiczności poprzez 

przywołanie pierwotnej pasji i przemocy. W tym duchu słynna powieść Goethego z 1774 r., Cierpienia 

młodego Wertera, przedstawia bolesny obraz nieodwzajemnionej miłości i samobójstwa. W powieści, 

zainspirowanej bolesnym epizodem z młodości Goethego, wrażliwy młody artysta opowiada o swojej 

pasji do pięknej Charlotte, która jest zaręczona z innym mężczyzną. Zrozpaczony Werther opuszcza 

wioskę Wahlheim, w której mieszka Charlotte, i osiada w Weimarze. Kiedy wraca i stwierdza, że 

Charlotte jest mężatką, ból jest przytłaczający. Werther nadal odwiedza Charlotte, torturowany 

świadomością, że nigdy nie będzie jego, dopóki nie prosi go, by przestał się z nią spotykać. Ogarnięty 

uczuciami Werther postanawia popełnić samobójstwo i po napisaniu emocjonalnego listu 

pożegnalnego strzela do siebie pożyczonym pistoletem. Powieść kończy się ponurą nutą, samotnym 

pogrzebem Wertera, gdy jego ukochana Charlotte powstrzymuje się od odwiedzenia jego grobu. 

Goethe wyparł się powieści w późniejszym życiu, ale natychmiast stała się sensacją, czyniąc go 

międzynarodową gwiazdą. W ciągu dziesięcioleci po publikacji młodzi mężczyźni w całej Europie starali 

się naśladować romantyczny styl Wertera i młodzieńczy niepokój. Pomimo popularności swoich dzieł 

zarówno Goethe, jak i jego najbliższy współpracownik, poeta, filozof i dramaturg Johann Christoph 

Friedrich von Schiller (1759–1805), ostatecznie porzucili ruch Sturm und Drang na rzecz odmłodzonego 

klasycyzmu. Radykalne odrzucenie oświeceniowej racjonalności, którą zapoczątkowali swymi 

wczesnymi dziełami, pomogło jednak w późniejszym romantycznym dążeniu do niemieckiego 

nacjonalizmu i liberalizmu. U schyłku XVIII wieku Niemcy zostały rozdarte w zaciekłej rywalizacji między 

Prusami a Austrią. Wyłoniwszy się z traumy wojny trzydziestoletniej, imperium ponownie stało się 

„kokpitem Europy”, w którym wielkie potęgi tamtych czasów prowadziły swoje dynastyczne wojny. W 

miarę jak Święte Cesarstwo Rzymskie stopniowo rozdzielało się w trakcie tych zmagań, jego 

średniowieczne instytucje wydawały się coraz bardziej nieistotne w erze wojen dynastycznych i 

cynicznej dyplomacji. Jednak rywalizacja między Hohenzollernami i Habsburgami oraz nieudane 

reformy oświeconych niemieckich despotów wkrótce ustąpią fali radykalnych zmian z zachodu: 

rewolucji francuskiej. 



NIEMCY NAPOLEONA A REWOLUCJA 1848 R. 

Rewolucja marcowa 1848 r. postawiła siły absolutyzmu przeciwko radykalnym liberałom i 

nacjonalistom, sprowadzając masowe demonstracje i brutalne starcia na ulice niemieckich miast. 

Poprzednie sześć dekad przyniosło Europie oszałamiające zmiany, poczynając od zamieszania i terroru 

Rewolucji Francuskiej, przewrotu inspirowanego ideałami Oświecenia, które obaliło francuską 

monarchię w 1792 roku. Fala rewolucyjnego zapału, która przekształciła Francję, przetoczyła się przez 

Europę podczas wojen napoleońskich, wstrząsające politycznym i społecznym porządkiem na 

kontynencie i rozbudzające nacjonalistyczne namiętności w Niemczech po rozwiązaniu Świętego 

Cesarstwa Rzymskiego w 1806 r. Jednak po klęsce Napoleona (1769–1821) w 1815 r. nadzieje 

europejskich rewolucjonistów zostały rozwiane, gdy wielkie mocarstwa spotkały się w Wiedniu i 

ustanowiły „Koncert Europy, „Sojusz monarchów, który ustanowił równowagę sił i stłumił liberalną 

agitację polityczną. Wiosną 1848 roku ten konserwatywny porządek był jednak zagrożony wybuchem 

spontanicznych buntów w całej Europie, gdy wściekłe tłumy wyszły na ulice, żądając wszystkiego, od 

umiarkowanych reform liberalnych po radykalne zmiany polityczne. W Dreźnie, stolicy Królestwa 

Saksonii, rewolucja rozpoczęła się dość spokojnie. Kiedy jednak Konfederacja Niemiecka zatwierdziła 

wybory parlamentarne dla delegatów do Zgromadzenia Narodowego, które zbierze się we Frankfurcie 

nad projektem konstytucji, nastrój szybko się zmienił. W kwietniu 1848 r. wyłoniła się nowa 

nacjonalistyczna organizacja polityczna znana jako Stowarzyszenie Patriotyczne, a jej kandydaci wygrali 

wybory na wszystkie mandaty we frankfurckim parlamencie z wyjątkiem jednego. Przywódcami 

Stowarzyszenia byli burżuazyjni intelektualiści, zadowoleni z monarchii konstytucyjnej, ale jego 

podstawę stanowili bardziej radykalni robotnicy, którzy agitowali za rządem republikańskim. 

Radykalne gazety, w tym Volksblätter wydawane przez dyrygenta w operze w Dreźnie Augusta Röckela 

(1814–1876), rozbudzały pasje ludności i pomogły Stowarzyszeniu Patriotycznemu zdobyć nowych 

członków. Zimą 1849 roku Drezno stało się wylęgarnią radykalnej polityki, a kadra rewolucjonistów 

rozpoczęła spisek mający na celu obalenie monarchii saksońskiej. Wśród spiskowców znaleźli się 

republikański prawnik Samuel Erdmann Tzschirner (1812–70), radykalni wydawcy August Röckel i 

Ludwig Wittig (1815–74), a także rosyjski anarchista Michaił Bakunin (1814–76). Zaniepokojony 

narastającym radykalizmem w mieście, 28 kwietnia 1849 r. Król Fryderyk August II (1797–1854) 

odmówił przyjęcia liberalnej konstytucji wydanej przez parlament frankfurcki i zawiesił izbę niższą 

sejmu. To posunięcie wywołało powszechne oburzenie, a pośród nadciągającej burzy Prusacy 

zaoferowali monarchii saksońskiej pomoc militarną w stłumieniu zamieszek. W odpowiedzi 

rozgniewani demonstranci wypełnili ulice Drezna maszerując po miejskiej zbrojowni, gdzie 3 maja 

zażądali broni, aby bronić się przed spodziewanym przybyciem do miasta żołnierzy pruskich. Kiedy 

przestraszone wojska saksońskie otworzyły ogień do protestujących, tłum oszalał i zaczął barykadować 

ulice Drezna. Rozpoczęło się powstanie majowe 1849 roku. Kiedy Fryderyk August wahał się, 

rewolucjoniści wybrali demokratyczny rząd tymczasowy, na którego czele stał Tzschirner. 

Rewolucjoniści mieli nadzieję, że król zostanie zmuszony do uznania rewolucyjnego rządu i 

zaakceptowania konstytucji frankfurckiej, ale zamiast tego zaszył się w królewskiej fortecy w 

Königstein. Podczas gdy rząd tymczasowy próbował znaleźć rozwiązanie dyplomatyczne, gubernator 

wojskowy Drezna zmobilizował saskie jednostki wojskowe i czekał na przybycie pruskiej piechoty 

pruskiej, aby mógł siłą zakończyć powstanie. Nie mogąc przekonać reszty Saksonii do przyjścia z 

pomocą ani do przyłączenia się armii do rewolucji, rewolucjoniści obsługujący barykady czekali ponuro, 

aż żołnierze rozpoczną szturm. Rozpoczęła się walka około południa 5 maja 5000 żołnierzy 

zawodowych wspierających monarchię szybko rozbiło motłoch około 3000 zdezorganizowanych i słabo 

wyposażonych rewolucjonistów. Co najmniej 250 rewolucjonistów zginęło, a setki zostało rannych w 

walkach ulicznych. Pozostali 9 maja uciekli na wygnanie do Szwajcarii, jak słynny kompozytor Richard 

Wagner (1813–83) lub do Stanów Zjednoczonych, lub zostali schwytani i skazani na długie kary 



więzienia. Powstanie majowe w Dreźnie było najkrwawszym epizodem na fali rewolucyjnego zapału, 

jaka ogarnęła Niemcy w latach 1848–49. Powstania te wybuchły we wszystkich głównych stolicach 

imperium: Berlinie, Wiedniu, Dreźnie, Frankfurcie, Stuttgarcie i na zawsze zmieniły bieg historii 

Niemiec. 

Rewolucja francuska i Niemcy 

Rewolucja francuska z lat 1789-99 zmiotła monarchię we Francji i na zawsze zmieniła jej życie. Ten 

dynamiczny wybuch rewolucyjnej gorliwości, wywołany niezadowoleniem z nierówności społecznych i 

zainspirowany zasadami oświecenia, zmienił nie tylko życie Francuzów, ale także całej Europy. Wiek 

rewolucji zmienił Europę, zmiatając pozostałości systemu feudalnego i przynosząc radykalne zmiany 

polityczne, społeczne i gospodarcze. Oparta na postępowych zasadach rewolucja zstąpiła w przemoc i 

ucisk, wywołując rozlew krwi na kontynencie. Być może nigdzie indziej te wydarzenia nie zostały 

bardziej dotknięte niż Niemcy, gdzie płomienie rewolucji położyły kres ustrojowi politycznemu, który 

trwał przez 1000 lat: Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu. We wczesnych latach rewolucji francuskiej 

sąsiedzi Francji, w tym niemieckie mocarstwa Austria i Prusy, okazali niechęć do interwencji. Pomimo 

swojej arystokratycznej niechęci do powstania, cesarz Leopold II przyjął ostrożne podejście, mając 

nadzieję, że w dawnej walce Habsburgów z Koroną Francuską uda się obrócić zamieszki we Francji na 

swoją korzyść. Tymczasem, patrząc na perspektywę kolejnego rozbioru nieszczęsnej Polski, Prusy też 

się rozproszyły. Jednak w 1791 r. Leopold był coraz bardziej zaniepokojony sytuacją we Francji, nie 

tylko dlatego, że był bratem francuskiej królowej Marii Antoniny (1755–1793). W sierpniu tego roku 

Leopold zwrócił się do rywala Austrii, Prus, i oba mocarstwa niemieckie wspólnie wydały Deklarację 

Pillnitz. W tym dekrecie Leopold i Fryderyk Wilhelm II ostrzegli rewolucjonistów we Francji przed 

poważnymi konsekwencjami, gdyby zaszkodzili rodzinie królewskiej. Dekret Pillnitza, wraz z agitacją 

francuskich szlachciców w Niemczech, którzy uciekli z ojczyzny, podniosły napięcia między francuskim 

rządem rewolucyjnym a Austrią do punktu wrzenia. Rewolucjoniści uderzyli pierwszy, a w kwietniu 

1792 roku Zgromadzenie Rewolucyjne zagłosowało za wypowiedzeniem wojny Austrii i rozpoczęło 

przygotowania do inwazji na austriackie Niderlandy. Francuscy rewolucjoniści spodziewali się, że 

Holendrzy powstaną przeciwko swoim habsburskim władcom i przyjmą ducha wolności, równości i 

braterstwa. Armie rewolucji nie sprostały jednak temu zadaniu, ponieważ radykałowie we Francji 

oczyścili jej arystokratyczny korpus oficerski, a dyscyplina między szeregami i szczebelami upadła. 

Wkrótce po zajęciu pola większość francuskich żołnierzy zdezerterowała. Gdy rząd rewolucyjny starał 

się odbudować swoje siły, aliancka armia dowodzona przez księcia Brunszwiku i składająca się głównie 

z pruskiej piechoty najechała Francję w czerwcu 1792 roku. Szybko zdobywając szereg francuskich 

fortec, w tym Verdun, książę dostarczył tak zwany Manifest Brunszwicki skierowany do rządu 

rewolucyjnego. Zamiast łamać wolę rewolucjonistów, ten nieprzemyślany dokument, stwierdzający, 

że siły sojusznicze zamierzały przywrócić francuskiego króla i stracić. 

Rebelianci, którzy stawiali opór, w rzeczywistości zagrozili rodzinie królewskiej i zjednoczyli francuską 

ludność wokół kruchego nowego rządu. 21 stycznia 1793 r. rewolucjoniści stracili Ludwika XVI i Marię 

Antoninę, a na pole bitwy wkroczyła odmłodzona armia rewolucyjna. Zdesperowany rząd francuski 

polegał na masowym poborze, aby zebrać ogromną armię, mając nadzieję na pokonanie stosunkowo 

niewielkich armii zawodowych ich niemieckich przeciwników. Egzekucja francuskiego monarchy 

skłoniła Hiszpanię i Portugalię do przystąpienia do sojuszu przeciwko Francji, a w lutym 1793 roku 

Francja wypowiedziała wojnę Wielkiej Brytanii i Republice Holenderskiej. Scena była teraz 

przygotowana do kataklizmicznej walki, która miała przekształcić Europę, znanej jako francuskie wojny 

o niepodległość. Nędzne francuskie armie rewolucyjne ponownie zostały zdeklasowane przez swoich 

zawodowych przeciwników we wczesnych kampaniach 1793 r., Ponosząc ciężkie straty i wywołując 

bunty przeciwko rewolucyjnemu rządowi na francuskiej wsi. Jednak pod koniec roku, wyciągając 



wnioski z tych początkowych porażek, ich masowe armie poborowe zaczęły odwracać losy, pokonując 

armie sojusznicze, wypędzając je z terytorium Francji i wprowadzając dzikie represje do niespokojnych 

francuskich prowincji. W 1794 roku Francuzi przeszli do ofensywy, a ich wojska najechały Włochy i 

Hiszpanię oraz podbiły Belgię i Nadrenię. W następnym roku wojska francuskie podbiły Holandię, 

wprowadzając rewolucyjny reżim zwany Republiką Batawską. Ustanowienie tego marionetkowego 

rządu zapoczątkowało ich wtargnięcie do niemieckiej polityki dekadę później, za Napoleona. W ślad za 

tym dramatycznym zwycięstwem Francji Portugalia i Prusy wycofały się z sojuszu: rząd rewolucyjny 

zapobiegł upadkowi i ochronił granice swojego nowego państwa narodowego. W 1796 r. wojska 

rewolucyjne przypuściły śmiały potrójny atak na Austrię, osłabiony odejściem Portugalii i Prus. Dwie 

armie francuskie przekroczyły Ren, a trzecia, pod dowództwem młodego oficera Napoleona Bonaparte, 

przeszła przez Włochy. Wszystkie trzy wielkie armie miały jeden cel: spotkać się na ziemi austriackiej i 

zdobyć Wiedeń, stolicę cesarzy Habsburgów. Po serii zwycięstw w Niemczech, siły francuskie przedarły 

się przez Bawarię do Tyrolu, zanim zostały pokonane przez armię austriacką dowodzoną przez zdolnego 

arcyksięcia Karola (1771–1847). Podczas gdy te francuskie armie musiały wycofać się za Ren, siły 

Napoleona poradziły sobie znacznie lepiej we Włoszech, pokonując tam armie austriackie i oblegając 

miasto Mantua. Po upadku Mantui i kapitulacji 18 000 żołnierzy austriackich Tyrol stał się otwarty dla 

wojsk Napoleona, a Austriacy wystąpili do sądu o pokój, podpisując poniżającą ugodę. W traktacie z 

Campo Formio, podpisanym w październiku 1797 r., Austriacy przekazali Belgię rządowi 

rewolucyjnemu i uznali francuską okupację Nadrenii i północnych Włoch. Ponadto Francja i Austria 

dokonały podziału terytoriów Republiki Weneckiej. Chociaż traktat ten sygnalizował upadek Pierwszej 

Koalicji przeciwko Francji, nie zakończył działań wojennych na długo, a Austriacy ponownie zaczęli 

szykować się do wojny. W 1798 r. Napoleon rozpoczął swoją donkiszotyczną kampanię egipską, by 

odciążyć rewolucyjny rząd, który był szczęśliwy, że ambitny generał jest daleko od władzy. Pod jego 

nieobecność Francuzi interweniowali w Szwajcarii, rozdartej politycznymi konfliktami, i utworzyli inny 

marionetkowy rząd, znany jako Republika Helwecka. Francuzi zaanektowali Genewę i zwrócili się 

przeciwko Rzymowi, ośmielając się zdetronizować papieża Piusa VI (1717–99), zanim utworzą w 

Wiecznym Mieście republikę pro-francuską. Z niepokojem obserwując te wydarzenia i obawiając się 

podobnego francuskiego wtargnięcia do Niemiec, Austriacy dołączyli w czerwcu 1798 r. do potężnej 

Drugiej Koalicji przeciwko rządowi rewolucyjnemu. Ci sojusznicy zaatakowali Francuzów na kilku 

frontach w 1799 r. We Włoszech Rosjanie odnieśli kilka ważnych zwycięstw, spychając siły francuskie z 

powrotem w Alpy. Podczas gdy armie rewolucyjne radziły sobie lepiej z Brytyjczykami w Holandii i 

Rosjanami w Szwajcarii, austriackie siły arcyksięcia Karola w Niemczech szybko wyparły Francuzów z 

powrotem przez Ren. Dla rewolucyjnego rządu Francji sytuacja wyglądała ponuro, dopóki wewnętrzne 

sprzeczki między aliantami nie spowodowały wycofania się Rosjan z Drugiej Koalicji. W międzyczasie 

pod koniec 1799 r. Napoleon powrócił ze swej egipskiej klęski i rozpoczął wojskowy zamach stanu, 

przejmując władzę we Francji. Ogłaszając się Pierwszym Konsulem, szefem francuskiego rządu, 

Napoleon natychmiast przeszedł do ofensywy. W 1800 r. Wojska francuskie dowodzone przez samego 

Napoleona odwróciły losy Austrii we Włoszech, pokonując siły Habsburgów w bitwie pod Marengo i 

wypierając je z powrotem w austriackie Alpy. Po kolejnym wielkim  zwycięstwie Francji nad Austriakami 

w Niemczech, pod Hohenlinden, niedaleko Monachium, Napoleon maszerował na Wiedeń. To 

odwrócenie rozbiło Drugą Koalicję i zmusiło Habsburgów do ponownej kapitulacji. W traktacie z 

Lunéville, podpisanym w lutym 1801 r., Austriacy uznali francuską kontrolę terytorium Niemiec na 

Renie i zaakceptowali francuskie republiki klienckie w Holandii i we Włoszech. Po kapitulacji Austriaków 

do stołu pokojowego zostali zmuszeni Brytyjczycy. 

Napoleon i rozpad Świętego Cesarstwa Rzymskiego 

Równolegle ze zwycięstwem Napoleon obalił rząd rewolucyjny i w maju 1804 r. został ogłoszony przez 

Senat cesarzem Francji. W grudniu tego roku koronował się, stając się nowym Cezarem. Zamiast jednak 



pacyfikować Europę, ambicja nowego cesarza przyniosła nasilenie przemocy, która spustoszyła 

kontynent w następnej dekadzie. Konflikty te, znane jako wojny napoleońskie, na zawsze zmieniły życie 

w Niemczech. W poprzednim roku, 1803, mapa Niemiec została ponownie narysowana, gdy Święte 

Cesarstwo Rzymskie uchwaliło jeden ze swoich ostatnich obszernych aktów prawnych, Ostatnią Wnękę 

Deputacji Cesarskiej. Ustawodawstwo to stanowiło próbę radzenia sobie z trudnymi realiami 

podyktowanymi Traktatem z Lunéville w 1801 r., który oddał Francuzom terytoria niemieckie na 

zachód od Renu. Cesarz Franciszek II (1768–1835), ostatni cesarz rzymski, który objął tron cesarski po 

śmierci Józefa II w 1790 r., zlecił Deputacji Cesarskiej zorganizowanie rekompensat dla książąt Nadrenii, 

obalonych, gdy Francuzom przyznano ich dziedziczne ziemie. . W lutym 1803 r. komisja 

zrekompensowała świeckim książętom nowe terytoria kosztem cesarskich miast i kościelnych 

władców. Podczas gdy większość świeckich władców została w ten sposób przywrócona, tylko sześć z 

48 cesarskich miast pozostało, a wszyscy z wyjątkiem trzech władców kościelnych zostali wywłaszczeni. 

W efekcie delegacja cesarska dokonała masowego transferu terytorium, lojalności politycznej i 

zasobów ekonomicznych w granicach imperium. Burząc status quo i wzbudzając niepokoje, pomogło 

nawet szerzyć rewolucyjny zapał w chwiejnym imperium. W następnym roku 1804 kilka krajów 

związkowych, w tym Bawaria, Wirtembergia i Badenia, zawarło nawet oddzielne sojusze z Francuzami. 

Święte Cesarstwo Rzymskie szybko się rozpadało. Zaalarmowane tymi wydarzeniami Austria, 

Portugalia i Rosja dołączyły do Wielkiej Brytanii w trzecim sojuszu przeciwko Francuzom w 1805 roku. 

Koalicja ta nie odniosła większego sukcesu niż jej poprzednicy, ponosząc serię miażdżących porażek z 

rąk Napoleona i jego generałów. Podczas gdy Wielka Brytania zapobiegła możliwej inwazji francuskiej 

swoim wspaniałym zwycięstwem morskim pod Trafalgarem, w Niemczech Francuzi udowodnili swoją 

dominację na polu bitwy. W serii szybkich akcji w pobliżu miasta Ulm w południowych Niemczech, siły 

Napoleona wymanewrowały i schwytały całą armię austriacką, po czym na początku grudnia 

zmiażdżyły główne siły rosyjsko-austriackie pod Austerlitz. Klęska pod Austerlitz wytrąciła Austriaków 

z wojny, a Habsburgowie zostali zmuszeni do podpisania kosztownego traktatu z Pressburga 26 grudnia 

1805 r. Ta kapitulacja potwierdziła wcześniejsze Lunéville, zmuszając Austrię do oddania terytorium 

niemieckim sojusznikom Napoleona i spłacić rujnujące reparacje Francji. Austerlitz zabrzmiał również 

jako koniec Świętego Cesarstwa Rzymskiego, instytucji, która rządziła Niemcami przez 1000 lat. 

Pierwszy cios nastąpił 12 lipca 1806 r., kiedy Napoleon podpisał traktat z 16 swoimi niemieckimi 

sojusznikami, w tym z głównymi krajami Badenii, Bawarii, Hesji-Darmstadt, Saksonii i Wirtembergii. 

Podpisując to porozumienie, 16 księstw niemieckich formalnie wycofało się ze Świętego Cesarstwa 

Rzymskiego i utworzyło koalicję znaną jako Konfederacja Renu (Rheinbund), bufor mający zabezpieczyć 

wschodnią granicę Francji. Konfederacja miała formalnie sprzymierzyć się z francuskim cesarzem, 

głównie jako sojusz wojskowy. W zamian państwom członkowskim pozwolono się rozszerzyć, 

pożerając wiele małych terytoriów, które imperium od dawna chroniło, a wielcy książęta, w tym władcy 

Bawarii, Saksonii i Wirtembergii, zostali ogłoszeni królami. W następstwie tych traumatycznych 

wydarzeń i w obliczu ultimatum Napoleona, 6 sierpnia 1806 r., Franciszek II oficjalnie abdykował jako 

cesarz i ogłosił rozpad Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wraz z rozpadem imperium i wątpliwą 

ochroną, jaką zapewniło swoim wyborcom, do Konfederacji Renu przybyło kilkadziesiąt innych państw 

niemieckich. W końcu tylko Austria, obecnie rządzona przez Franciszka II jako Cesarstwo Austriackie, 

Prusy, duński Holsztyn i szwedzkie Pomorze pozostały poza jej orbitą, aby przeciwstawić się 

Napoleonowi. 

Napoleon pokonał czwartą koalicję utworzoną w celu udaremnienia jego dominacji w Europie w latach 

1806–1807. Tym razem Prusy dołączyły do Wielkiej Brytanii, Rosji, Saksonii i Szwecji. Hohenzollernowie 

obawiali się rosnącej potęgi Francji i nienawidzili powstania Konfederacji Reńskiej, która zagroziła ich 

potędze w Niemczech. W końcu nawet potężna pruska armia niewiele zmieniła, ponieważ Napoleon 

wygrał serię miażdżących zwycięstw nad koalicją . Jego siły pokonały Prusaków pod Jena-Auerstedt w 



październiku 1806 r., Zajęły Berlin i zajęły Prusy Wschodnie. Rozpoczynając atak na Rosję z terytorium 

pruskiego, Napoleon zmusił Rosjan do kapitulacji w czerwcu 1807 r. Późniejsze porozumienie, traktat 

w Tylży, miało poważne konsekwencje dla Niemiec. Zgodnie z warunkami traktatu, Francuzi otrzymali 

połowę Prus, które Napoleon zreorganizował jako Królestwo Westfalii. To nowe księstwo, francuskie 

państwo marionetkowe, zostało przekazane bratu Napoleona, Jérôme Bonaparte (1784–1860). 

Nazwany królem, natychmiast wstąpił do Konfederacji Renu i wprowadził szereg reform społecznych, 

gospodarczych i prawnych wzorowanych na napoleońskiej Francji. W 1809 r., w Wojnie Piątej Koalicji, 

Cesarstwo Austriackie, jego armie zostały zreorganizowane, a taktyka i wyposażenie zmodernizowane 

przez arcyksięcia Karola, przyłączyło się do Wielkiej Brytanii przeciwko Napoleonowi i jego imperium. 

Napoleon otrzymał największe wsparcie ze strony Królestwa Bawarii, co jest dowodem narastających 

podziałów w Niemczech w okresie napoleońskim. Po serii krwawych kampanii przeciwko Austriakom 

w Europie Środkowej i Brytyjczykom na Półwyspie Iberyjskim, Francuzi zyskali przewagę dzięki 

zwycięstwu w bitwie pod Wagram pod Wiedniem, w której starło się około 300 000 żołnierzy. Gdy 

Francuzi ponownie stanęli na progu, Austriacy zostali zmuszeni do podpisania kolejnej upokarzającej 

kapitulacji, traktatu Schönbrunn. W zamian za zachowanie imperium Habsburgów, Austriacy scedowali 

mnóstwo cennych terytoriów na Francję i jej sojuszników, w tym Karyntię, Krainę, jej adriatyckie porty 

i Galicję. Bawaria otrzymała większość Tyrolu. Upokorzona Austria straciła ponad 3 miliony poddanych 

wraz z przeniesieniem tych terytoriów. Co więcej, austriacki cesarz Franciszek II został zmuszony do 

zapłacenia Francuzom miażdżącego odszkodowania, uznania Jérôme Bonaparte za króla Hiszpanii i 

przestrzegania embarga Napoleona na towary brytyjskie. Podczas gdy wojska niemieckie z Prus, Austrii 

i Bawarii walczyły po przeciwnych stronach wojen napoleońskich, epoki rewolucyjnej wstrząsy i walki 

militarne, a także rozwiązanie Kościoła Świętego Cesarstwa Rzymskiego pomogło również w rozwoju 

poczucia niemieckiego nacjonalizmu. Gdy wojska francuskie triumfowały na polach bitew w 

Niemczech, musiały również marnować zasoby, tłumiąc bunty w państwie marionetkowym, Królestwie 

Westfalii i na byłym austriackim terytorium Tyrolu, ponieważ ich niemieccy poddani buntowali się pod 

francuską dominacją. Do czasu, gdy alianci utworzyli zwycięską szóstą koalicję w 1812 r., ludność 

niemiecka była coraz bardziej zjednoczona w swoim sprzeciwie wobec francuskiej inwazji przez Ren. 

Po katastrofalnej klęsce Napoleona w Rosji, zniszczeniu większości jego armii, stanął w obliczu szóstej 

koalicji złożonej z Austrii i Prus, a także Wielkiej Brytanii, Rosji i Szwecji. Bitwa pod Lipskiem, która miała 

miejsce w październiku 1813 r., okazała się największą bitwą na ziemi europejskiej przed I wojną 

światową, z udziałem ponad pół miliona żołnierzy. Ta konfrontacja, znana również jako Bitwa 

Narodów, stała się mitycznym punktem zbornym dla niemieckich nacjonalistów końca XIX wieku, 

którzy idealizowali ją jako walkę „narodu niemieckiego” o wypędzenie francuskich najeźdźców i 

upamiętniali ją masowym wysoki na stopę Völkerschlachtdenkmal, pomnik wzniesiony w 1898 roku. 

W rzeczywistości francuskie armie Napoleona były wspierane przez wojska dostarczone przez jego 

niemieckich sojuszników z Konfederacji Reńskiej. Podczas gdy Napoleon odniósł kilka drobnych 

zwycięstw w okresie poprzedzającym główną akcję, poniósł katastrofalną klęskę z rąk wojsk 

sprzymierzonych w bitwie pod Lipskiem. Zwycięstwo aliantów zepchnęło Francuzów z powrotem nad 

Ren i skłoniło czołowe państwa niemieckie Konfederacji Reńskiej, w tym Bawarię, Saksonię i 

Wirtembergię, do zmiany stron i przystąpienia do koalicji. Po złamaniu francuskiej armii koalicja 

najechała Francję i obaliła Napoleona, przywracając monarchię Burbonów we Francji i wygnając go na 

odizolowaną wyspę Elbę w 1814 r. W międzyczasie siły rosyjskie najechały i rozwiązały francuskie 

państwo marionetkowe w północnych Niemczech, Westfalii, przywracając mapę polityczną 1806 r. 

Ostatecznie, bez wsparcia Francji, Konfederacja Reńska upadła, a większość jej pozostałych członków 

dołączyła do zwycięskich sojuszników po Bitwie Narodów. W następstwie wojen napoleońskich 

kongres wiedeński miał na nowo nakreślić mapę Europy. Dla Niemców oznaczało to przywrócenie 

przedwojennych granic większości walczących stron i utworzenie w 1815 r. Konfederacji Niemieckiej, 



która zastąpiła nieistniejącą Konfederację Reńską i przygotowała grunt pod ostateczne zjednoczenie 

Niemiec. 

Kongres Wiedeński i Konfederacja Niemiecka 

Kongres wiedeński, mający na celu przywrócenie porządku w Europie zdestabilizowanej przez 

błyskawiczny wzrost i upadek Napoleona, został zwołany w lipcu 1814 r.z udziałem przedstawicieli 

wszystkich wielkich mocarstw kontynentu, w tym Austrii, Prus, Wielkiej Brytanii, Rosji i Francji , zostało 

zaaranżowane przez traktat paryski, ugodę między zwycięzcami szóstej koalicji a Francją. Oprócz tych 

głównych uczestników, praktycznie każde państwo i dynastia arystokratyczna w Europie miało 

delegację w Wiedniu, z ponad 200 oddzielnymi grupami i hordą przedstawicieli poszczególnych miast, 

zakonów i stowarzyszeń. Kongresowi przewodniczył austriacki minister spraw zagranicznych Klemens 

Wenzel von Metternich (1773–1859), wybitny mąż stanu tamtych czasów. Miał trzy główne cele: 

ponowne wyznaczenie granic terytorialnych Europy pomieszanych przez podboje Napoleona; 

rozstrzygnięcie przeciągających się sporów politycznych wywołanych przez ćwierćwiecze konfliktu; i 

zająć się destabilizacją Europy Środkowej spowodowaną rozpadem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 

Pomimo ucieczki Napoleona z Elby i jego ostatniej desperackiej gry pod Waterloo w czerwcu 1815 r. 

Kongres trwał nieprzerwanie, co jest oznaką jego znaczenia. Jej Akt Końcowy, wynegocjowany w 

ramach serii bezpośrednich spotkań między najwybitniejszymi delegatami i podpisany w czerwcu 1815 

r., Przygotował grunt pod sprawy europejskie na następne stulecie i miał ważne konsekwencje dla 

historii Niemiec. Delegaci z najważniejszych państw sojuszniczych: Austrii, Wielkiej Brytanii, Prus i Rosji, 

początkowo próbowali wykluczyć Francję i inne mniejsze państwa, takie jak Portugalia, Hiszpania i 

Szwecja. Jednak przebiegła dyplomacja za kulisami sprytnego przedstawiciela Francji, Charlesa 

Maurice'a de Talleyrand-Périgord (1754–1838), zniweczyła ich wysiłki. Talleyrandowi udało się 

przetrwać wśród burzliwych intryg politycznych Francji, służąc Ludwikowi XVI, rządowi rewolucyjnemu 

cesarzowi Napoleonowi i odrestaurowanemu monarchowi burbońskiemu Ludwikowi XVIII (1755–

1824). Jednak Wiedeń był jego mistrzowskim posunięciem i udało mu się umieścić Francję w gronie 

sojuszników, jako głównego gracza w tym postępowaniu. Z Talleyrandem i Metternichem 

odgrywającymi główne role w obradach, Kongres Wiedeński wydał Akt Końcowy 9 czerwca 1815 r. 

właśnie dni przed klęską Napoleona pod Waterloo. Akt Końcowy Kongresu Wiedeńskiego wprowadził 

szeroki zakres przepisów, zmieniając europejski krajobraz polityczny i dyplomatyczny. Wielka Brytania 

zyskała cenne dobra kolonialne w Afryce i Azji. Rosja uzyskała większość polskiego państwa 

marionetkowego Napoleona, Księstwa Warszawskiego, a także Finlandii. Rządzić miał ród Orange-

Nassau odtworzona Holandia, składająca się ze starych Zjednoczonych Prowincji i byłych posiadłości 

austriackich w południowej Holandii. Zapewniono neutralność Szwajcarii. We Włoszech Victor 

Emmanuel I (1759–1824), król Sardynii, przejął kontrolę nad Piemontem, Niceą, Savoy i Genua. 

Ferdynand IV, król Sycylii (1751–1825), Królestwo Neapolu, a papież został przywrócony jako władca 

Państwa Kościelnego. Najdalej idące zmiany zaszły jednak w Niemczech. Austria bardzo ucierpiała 

podczas wojen napoleońskich i zobaczyła, że większość z tych odwrotów została wymazana. 

Metternich odzyskał Tyrol, Salzburg, Lombardię-Wenecję we Włoszech i kluczowe terytorium w 

Dalmacji dla Habsburgów. Prusy, które odegrały kluczową rolę w ostatecznej klęsce Napoleona, 

zdobyły znaczące terytorium: Hohenzollernowie zdobyli znaczną część Saksonii, część dawnego 

Księstwa Warszawskiego i Westfalii, Pomorza Szwedzkiego oraz strategiczny port Gdańsk. Koncesje 

terytorialne uzyskały także czołowe państwa niemieckie Konfederacji Renu, które opuściły Napoleona 

po jego klęsce w bitwie pod Lipskiem. Kongres uznał wojenne nabytki Badenii, Bawarii, Hesji-

Darmstadt i Wirtembergii, potwierdzone przez deputację cesarską w 1803 roku. Co najważniejsze, Akt 

Końcowy ustanowił nową Konfederację Niemiec, która zajęła miejsce starego imperium. Ta 

konfederacja, składająca się z ponad 30 niemieckich krajów związkowych, miała być rządzona przez 



cesarza Austrii, który był jej prezydentem. Jak na ironię, jej dominujące państwa, Austria i Prusy, dawni 

rywale, czerpali siłę z rozległych terytoriów, które posiadali poza Niemcami. 

Konfederacja Niemiecka utworzona z gruzów Świętego Cesarstwa Rzymskiego przez Kongres 

Wiedeński była konserwatywną instytucją mającą na celu zapobieżenie rodzajowi radykalnego zapału 

wyzwolonego przez Rewolucję Francuską i wojny napoleońskie. 38 suwerennych państw i cztery wolne 

miasta, które tworzyła konfederacja, były tylko luźno powiązane, spotykając się na zgromadzeniu we 

Frankfurcie z przedstawicielem Austrii na czele prezydenta. Metternich, austriacki mąż stanu i architekt 

Kongresu Wiedeńskiego, zdominował Konfederację Niemiecką przez pierwsze 30 lat. Pracując nad 

zdławieniem rozprzestrzeniania się liberalnych ideałów, które pustoszyły Europę w epoce rewolucji, 

Metternich wydał potok represyjnych przepisów. Na przykład jego dekrety karlowarskie z 1819 r. 

Wzmocniły konserwatywny, arystokratyczny porządek w Niemczech, wprowadzając surową cenzurę 

prasy. XIX w. Stworzył tzw. Święty Sojusz, wiążący władców Austrii, Prus i Rosji w celu utrzymania 

autokratycznej, monarchicznej kontroli w Europie Środkowej. Jednak gdy Metternich pracował nad 

utrzymaniem status quo w Niemczech, potężne trendy polityczne, intelektualne i gospodarcze 

sprzyjały rozprzestrzenianiu się liberalnych ideologii i popychały Niemcy w kierunku zjednoczenia. W 

państwach niemieckich coraz zamożniejsza i głośniejsza klasa burżuazyjna naciskała na liberalne 

reformy, podobnie jak w erze oświeconego absolutyzmu. Te reformy, często oparte na polityce 

napoleońskiej w Nadrenii, obejmowały ustanowienie leseferystycznej polityki gospodarczej, ochronę 

praw do wolności słowa, a nawet utworzenie rządów konstytucyjnych w poszczególnych państwach, 

które tworzyły konfederację. Najbardziej udany z tych postulatów, wymuszony przez rosnącą w 

Niemczech klasę biznesową, wymagał wprowadzenia usunięcie przeszkód w handlu wewnątrz 

konfederacji. Niemieccy biznesmeni dążyli do zniesienia restrykcyjnych monopoli cechowych. 

Niemieckie miasta, przyjęły  wspólną walutę i system wagi i miary w całej konfederacji oraz zniesienie 

drapieżnych opłat rzecznych i drogowych oraz ceł, które paraliżowały handel. W obliczu ostrej 

konkurencji gospodarczej ze strony Brytyjczyków niemieccy kupcy musieli stawić czoła setkom 

skomplikowanych i kosztownych opłat celnych i opłat, które utrudniały handel krajowy. Do lat 

trzydziestych XIX wieku klasa handlowa poczyniła znaczące postępy w realizacji tego ostatniego celu, 

czyli zniesienia barier celnych w Niemczech, przy pomocy Prus, co przyczyniło się do ostatecznego 

zjednoczenia narodu niemieckiego. Ponieważ Kongres Wiedeński nie zajął się działalnością 

gospodarczą w ramach nowo utworzonej Konfederacji Niemieckiej, w 1818 roku Prusacy utworzyli unię 

celną w celu ułatwienia handlu między własnymi rozproszonymi terytoriami. Ten zdominowany przez 

Prusów Zollverein, czyli unia celna, stopniowo rozszerzał się wraz z przyłączaniem się coraz większej 

liczby niemieckich krajów związkowych między 1820 a 1860 rokiem. W 1835 roku obejmował 

większość stanów Konfederacji Niemieckiej, w tym czołowe okręgi wyborcze, takie jak Badenia, 

Bawaria, Saksonia, Turyngia i Wirtembergia. Zollverein pobudził niemiecką gospodarkę i sprzyjał 

szybkiej industrializacji. W latach 1840–1860 produkcja stali i węgla gwałtownie wzrosła w Niemczech, 

a produkcja niemieckiej fabryki wzrosła wykładniczo. Powódź towarów wytwarzanych przez niemieckie 

fabryki spowodowała ekspansję klasy średniej, będącej wylęgarnią ideałów nacjonalistycznych i 

liberalnych. Wraz z rozwojem Zollverein, Prusacy uważali, aby wykluczyć swoich austriackich rywali, 

siejąc jednak ziarno zjednoczenia Niemiec pod egidą Prus. Niemiecka Unia Celna miała na celu 

promocję handlu w ramach konfederacji poprzez redukcję barier handlowych, ale integracja 

gospodarcza zaczęła stopniowo wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości niemieckiej w państwach 

członkowskich. Rozwój nastrojów nacjonalistycznych wśród liberalnych intelektualistów w Niemczech 

i wykształconych profesjonalistów również podsycał marzenia o zjednoczeniu. Na tę liberalną 

inteligencję duży wpływ wywarły pisma takich autorów, jak pruski filozof Johann Gottfried Herder 

(1744–1803). Namiętny nacjonalizm Herdera opierał się na wspólnym języku i doświadczeniu 

historycznym narodu niemieckiego, przesiąkniętego romantycznymi wizjami średniowiecznych 



Niemiec. Jego wpływowy kulturowy nacjonalizm podsycił w dziesięcioleciach po jego śmierci 

pragnienie zjednoczenia. Tymczasem bolesne doświadczenie wojen napoleońskich nauczyło Niemców, 

że ich podzielone księstwa nie mogą się równać zjednoczonej Francji, wzmocnionej gorącym 

nacjonalistycznym zapałem. Te nacjonalistyczne impulsy zostały wzmocnione przez kryzys 

dyplomatyczny w Nadrenii w 1840 roku. Pierwsze szmery nowoczesnego nacjonalizmu niemieckiego 

pojawiły się podczas wojen napoleońskich, w opozycji do francuskiej okupacji. W konsekwencji, gdy 

minister spraw zagranicznych Francji króla Ludwika Filipa (1773–1850) wydał oświadczenia dotyczące 

granicy swojego kraju na Renie, wzbudziło to obawy przed francuską inwazją na Nadrenię. Rezultatem 

był wybuch niemieckiego nacjonalistycznego zapału w prasie i pieśni, kiedy prasa wydawała 

patriotyczne gazety, w tym Deutsche Zeitung, a tłumy śpiewały poruszające piosenki „Rheinlied”, takie 

jak „Die Wacht am Rhine”. Inny z tych nacjonalistycznych hymnów, „Deutschlandlied”, który otwiera 

wers „Deutschland über alles” (przede wszystkim Niemcy), stał się pewnego dnia hymnem narodowym 

zjednoczonych Niemiec. Te patriotyczne wyrażenia służyły szerzeniu nastrojów nacjonalistycznych w 

całej niemieckiej ludności w dekadzie poprzedzającej rewolucję marcową 1848 r. Gdy ci liberałowie i 

nacjonaliści agitowali za reformami politycznymi i opowiadali się za niemieckim nacjonalizmem, siły 

konserwatywne starały się utrzymać status quo. Być może nikt nie był bardziej przeciwny tym 

radykalnym pomysłom niż Metternich, ponieważ w wielokulturowym Cesarstwie Austriackim 

Chorwaci, Czesi, Węgrzy, Słowacy i Serbowie przeważali liczebnie nad Niemcami. Tak więc Cesarstwo 

Austriackie nie pasowałoby łatwo do zjednoczonych Niemiec, gdzie integracja opierała się na wspólnej 

niemieckiej kulturze i języku. 

W związku z tym Metternich dążył do utrzymania konfederacji niemieckiej, luźno zintegrowanej i 

zdominowanej przez Austrię. Jak na ironię, niechęć wyniosłego austriackiego arystokraty do 

zjednoczenia Niemiec podzielało wielu rolników, rzemieślników i robotników, którzy stanowili niższe 

warstwy Niemiec. Bez głosu w polityce i zubożeni przez rozprzestrzenianie się industrializacji w regionie 

po 1815 r. Robotnicy ci nie interesowali się zjednoczeniem Niemiec i trzymali się parafialnych instytucji, 

które utrzymywały ich przodków: wieś, rodzinę i cech. Pomimo tych sprzeciwów potężne siły polityczne 

i gospodarcze ogarnęły Niemcy, ośmielając biznesmenów i biurokratów, prawników i naukowców, 

którzy opowiadali się za liberalnymi reformami i rządem parlamentarnym. Ci wykształceni ludzie 

burżuazji postrzegali zjednoczoną niemiecką „ojczyznę” jako lepsze narzędzie do realizacji tych celów 

niż skrywane, arystokratyczne reżimy konfederacji. Wśród tych liberałów, którzy dążyli do bardziej 

reprezentatywnego rządu, był szereg poglądów politycznych. Podczas gdy wielu umiarkowanych 

liberałów opowiadało się za monarchią konstytucyjną, bardziej radykalni opowiadali się za 

utworzeniem republiki niemieckiej rządzonej przez demokrację parlamentarną. To rosnące poruszenie 

wśród niemieckiej burżuazji ostatecznie wygotowało się, powodując rewolucję 1848 roku 

Rewolucja 1848 roku 

Siły konserwatyzmu w Niemczech, wzmocnione przez Kongres Wiedeński i ucieleśnione w 

kierownictwie Konfederacji Niemieckiej przez Metternicha, od zakończenia wojen napoleońskich 

niestrudzenie pracowały nad stłumieniem rewolucyjnych impulsów, które rozpętały wojny. Jednak w 

1830 roku stabilność, którą Metternich narzucił w Europie, zaczęła się załamywać. Para udanych 

rewolucji, napędzanych przez wybuchową mieszankę liberalnej ideologii i nacjonalistycznego zapału, 

wybuchła tego roku we Francji i Belgii. Widząc monarchów pozbawionych mandatu podczas tych 

rewolucji, pozostali władcy Europy rozważali interwencję militarną, podczas gdy w Polsce rozpoczął się 

kolejny bunt. W odpowiedzi autokratyczni monarchowie Europy Środkowej i Wschodniej spotkali się 

potajemnie w Berlinie w 1833 r., aby potwierdzić „Święty Sojusz” cesarza Austrii, króla Prus i cara Rosji. 

Ten sojusz, stworzony przez starzejącego się Metternicha, miał na celu zachowanie monarchicznego 

rządu w obliczu narastających nastrojów rewolucyjnych. Te reakcyjne wysiłki przyniosły jedynie 



chwilowe wytchnienie, a rewolucje lat trzydziestych XIX wieku były tylko wstępem do potężnej fali 

rewolucji, która ogarnęła Europę w następnej dekadzie. Po raz kolejny rewolucyjne prądy emanujące 

z Francji uderzyły w Niemcy. W marcu 1848 r. W wielu niemieckich miastach wybuchły zamieszki, gdy 

radykałowie naciskali na reformy polityczne i społeczne. Rewolucja 1848 r. Postawiła konserwatywny, 

arystokratyczny porządek przeciwko mieszaninie rewolucjonistów, w tym zarówno radykalnych 

podpalaczy inspirowanych rewolucją francuską, jak i uczonych liberałów, którzy dążyli do reform 

politycznych i gospodarczych. W okresie przed wybuchem rewolucji 1848 r., Zwanej epoką Vormärza, 

romantyczni poeci, tacy jak August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798–1874), który napisał 

hymn panniemiecki „Das Lied der Deutschen”, wyobraźnia nacjonalistyczna. Jak na ironię, 

nacjonalistyczna liryka Heinricha Heinego (1797–1856) również wzbudziła te pasje, mimo że poeta 

przeszedł z judaizmu na luteranizm w wieku 25 lat i uciekł przed cenzurą i uciskiem Niemiec dla Francji 

w wieku 33 lat. pomimo jego roli w promowaniu niemieckiego nacjonalizmu, później naziści włączyli 

pisma Heinego do swoich masowych publicznych paleń książek w Berlinie w 1933 r. Nacjonalistyczne 

organizacje młodzieżowe również mnożyły się w Niemczech przed 1848 r., począwszy od klubów 

gimnastycznych prowadzonych przez pruskiego liberała Friedricha Ludwiga Jahna (1778–1852) do 

wspólnot studenckich zwanych Burschenschaften, które propagowały ideały nacjonalistyczne i 

demokratyczne. Te bractwa odmawiały Żydom wstępu, wyszydzając ich jako nie-Niemców, pomimo 

ich wspólnego języka i doświadczenia historycznego, na podstawie ich charakterystycznych praktyk 

religijnych i kulturowych. Już w 1819 r. Metternich starał się stłumić te nacjonalistyczne płomienie, 

wydając represyjny edykt znany jako dekrety karlowarskie. Ustawodawstwo to nałożyło ograniczenia 

na uniwersytety, uważane za siedliska wywrotowego nacjonalistycznego i liberalnego myślenia, w 

całych Niemczech. Dekrety wprowadziły członkostwo w Burschenschaften nielegalnymi i 

upoważnieniał inspektorów uniwersyteckich do monitorowania działań studentów i wykładów 

profesorów na każdym niemieckim kampusie. Mówiąc szerzej, dekrety karlowarskie wprowadziły ścisłą 

cenzurę prasy w całej konfederacji i doprowadziły do zwolnienia reformatorów ze stanowisk 

uniwersyteckich i rządowych w jej stanach składowych. Dekrety karlowarskie nie mogły stłumić 

radykalnych namiętności, które ożywiały okres Vormärz. W maju 1832 r. w zamku Hambach w Nadrenii 

wybuchł masowy protest, który zapowiadał rewolucję marcową 1848 r. Spotkanie, znane jako 

Hambacher Fest, przyciągnęło nacjonalistów i liberałów wywodzących się z całego niemieckiego 

społeczeństwa. W festiwalu wzięło udział około 30 000 osób, w tym politycy, studenci i pracownicy, 

którzy wzywali do zjednoczenia państwa niemieckiego z reprezentatywnym rządem i wolnością 

osobistą dla obywateli. O ile spontaniczne powstanie nie przyniosło konkretnych rezultatów, to 

sygnalizowało rosnący wpływ liberalnych i nacjonalistycznych ideałów wśród niemieckiej ludności. 

Wiosną 1848 roku, gdy przez Europę przetoczyła się fala rewolucji, duch Hambacher Fest ogarnął całe 

Niemcy. Rewolucja marcowa 1848 r. Wyzwoliła potężne siły niezadowolenia z konserwatywnego 

porządku w Konfederacji Niemieckiej. Fala rewolucji rozprzestrzeniła się z Francji, wywołując 

powszechną agitację w Niemczech. Industrializacja przekształciła niemiecką gospodarkę i stworzyła 

nowy rodzaj klasy robotniczej, która powoli rosła w tym okresie. Słabo zorganizowani i zdani na łaskę 

swoich szefów-przemysłowców ci robotnicy fabryczni podlegali pismom socjalistów radykalnej lewicy. 

Na przykład Karl Heinrich Marx (1818–83) opublikował swoje arcydzieło „Manifest komunistyczny” 

pośród zamieszek w 1848 r., próbując zaapelować do tego rozwijającego się proletariatu 

przemysłowego. Biedni rzemieślnicy, wypierani z powodu rosnącej produkcji przemysłowej, podobnie 

jak rolnicy wiejscy, od 1846 r. Cierpieli z powodu depresji gospodarczej i nieurodzaju i gromadzili się w 

miejskich slumsach w poszukiwaniu pracy. Zubożałe masy małych, ale ciasnych miast w Niemczech 

tworzyły razem zmienną publiczność dla rewolucyjnych apeli klasy średniej, niespokojną mafię gotową 

na zmiany. Dołączając do liberalnej inteligencji, której radykalne ideały ożywiały rewolucję, w marcu 

masy wyszły na ulice niemieckich miast . 



Rewolucja. 

Na południu i zachodzie Konfederacji Niemieckiej w masowych demonstracjach protestujący wezwali 

do szeregu gruntownych zmian, w tym jedności narodowej, wolności prasy i utworzenia rządu 

parlamentarnego. Fala rewolucji, która ogarnęła Europę, rozpoczęła się we Francji w lutym 1848 r., 

Wywołana zamachem stanu, który obalił króla Ludwika Filipa. Gdy rozeszły się wieści o triumfie 

paryskich rewolucjonistów, w Europie wybuchły bunty, które szybko rozprzestrzeniły się po całej 

Konfederacji Niemieckiej. Pod koniec lutego w Mannheim zgromadzenie demonstrantów ze stanu 

Baden wydało rezolucję domagającą się konstytucji. Ten protest, przygotowujący grunt pod niemiecką 

rewolucję marcową, szybko wywołał podobne protesty w Wielkim Księstwie Hesji, księstwie Nassau i 

królestwie Wirtembergii, wzywając do liberalnych reform. Zaskoczeni spontanicznością i skalą tych 

demonstracji, władcy całej Niemieckiej Konfederacji poszli na ustępstwa, starając się uspokoić 

protestujących w miarę rozprzestrzeniania się rewolucji. Jednak w Baden gwałtowna konfrontacja 

wojsk książęcych z armią republikańską zapowiedziała przemoc, która wkrótce ogarnie Niemcy. 20 

kwietnia 1848 r. żołnierze z Badenii i Hesji spotkali się w Kandern, niedaleko Schwarzwaldu, z 

rewolucyjną milicją powołaną przez radykalnego Friedricha Heckera (1811–81). Podczas gdy dowódca 

armii arystokratycznej poległ w walce, rewolucjoniści zostali całkowicie rozgromieni. Pokonany Hecker 

w końcu wyemigrował do Ameryki, jak wielu jego kolegów rozczarowanych niemieckich nacjonalistów 

i liberalnych „Czterdziestu Osiem”, a nawet dowodził pułkiem Unii podczas wojny secesyjnej. Nawet w 

Berlinie, stolicy autokratycznego Królestwa Prus, demonstranci wyszli na ulice, domagając się 

liberalnych ustępstw od swojego władcy, króla Fryderyka Wilhelma IV (1795–1861). Władca pruski 

uległ ich żądaniom, zwracając się do tłumu i obiecując nadanie im konstytucji, parlamentu 

przedstawicielskiego i wolności słowa. Odpowiadając na ich nacjonalistyczny zapał, obiecał nawet 

pomóc w utworzeniu zjednoczonego niemieckiego państwa narodowego. Jednak 18 marca sytuacja w 

Berlinie zaostrzyła się, gdy niespokojne wojska pruskie wpadły w tłum. Demonstranci wznieśli 

barykady, a stolica Prus stała się strefą wojny, w której żołnierze zabili setki demonstrantów. W obawie 

przed niebezpieczną eskalacją, Friedrich Wilhelm wyszedł na ulice Berlina trzy dni później, 

potwierdzając swoje obietnice ustępstw, a nawet odwiedził groby demonstrantów, którzy zginęli na 

barykadach. W Cesarstwie Austriackim Metternich i cesarz Ferdynand z niepokojem obserwowałem 

wydarzenia w Niemczech. Lider Konfederacji Niemieckiej i filar konserwatywnego porządku, Austria 

była miejscem narastającego rewolucyjnego podniecenia, który szalał od marca 1848 do lipca 1849. 

Zainicjowany przez nacjonalistyczną agitację wśród różnych poddanych Habsburgów, w tym 

Chorwatów, Czechów, Niemców, Węgrów, Włochów , Polacy, Rumuni, Słowacy i Serbowie, którzy 

szukali autonomii, niepokoje groziły rozpadem imperium austriackiego. W międzyczasie narastająca 

fala nastrojów nacjonalistycznych w konfederacji również groziła osłabieniem Habsburgów. W końcu 

powstanie ludowe 1848 roku położyło kres długiej karierze dyplomatycznej Metternicha. Kiedy 

wiedeńscy demonstranci zażądali jego usunięcia, cesarz Ferdynand zgodził się i 13 marca 1848 r. 

Metternich został zwolniony ze swoich obowiązków i udał się na wygnanie do Anglii. Ferdynand 

wyznaczył bardziej liberalnych ministrów na miejsce upadłego męża stanu, ale to nie stłumiło 

zamieszek. Niedługo potem nieskuteczny cesarz zgodził się abdykować i nazwał swoim następcą 

swojego bratank, Franciszka Józefa (1830–1916), który będzie rządził przez następne 68 lat, jednym z 

najbardziej burzliwych w historii dynastii. 

W miarę jak rosły napięcia w Berlinie i Wiedniu, Frankfurt stał się wylęgarnią rewolucyjnego zapału. Na 

początku marca 1848 r. niemieccy liberałowie spotkali się w Heidelbergu, aby zorganizować wybory do 

zgromadzenia narodowego, które miało zebrać się we Frankfurcie. Zażądali wolnych wyborów dla 

delegatów do Zgromadzenia Narodowego, które miało odbyć się w całych Niemczech, i próbując 

stłumić narastające demonstracje, państwa Konfederacji Niemieckiej, co zaskakujące, pozwoliły im 

kontynuować. Dieta Konfederacji Niemieckiej po cichu rozwiązana, jej obowiązki przeniesiono na 



planowane Zgromadzenie Narodowe. 18 maja 1848 r. w kościele św. Pawła zebrało się nowe 

Zgromadzenie Narodowe, znane jako Parlament Frankfurtu. Wybory powszechne wyłoniły wybitne 

grono 586 delegatów, wywodzących się z liberalnej inteligencji. Przedstawiciele Frankfurtu wybrali na 

swojego przewodniczącego wybitnego męża stanu Hesji Heinricha von Gagerna (1799–1880) i od razu 

przystąpili do prac nad niemiecką konstytucją, która miała stanowić podstawę budowy zjednoczonego 

państwa narodowego z jednym parlamentem. Debata nad konstytucją ugrzęzła jednak pośród sporów 

o włączenie Austrii do zjednoczonych Niemiec. Dla wielu delegatów przyjęcie do nowego narodu 

wielokulturowego Cesarstwa Austriackiego z dużą populacją słowiańską było niezgodne z ich 

poczuciem kulturowego nacjonalizmu opartego na wspólnym języku, zwyczajach i historii. Dyskusje 

ciągnęły się miesiącami, aż delegaci wąsko zaaprobowali plan tymczasowego rządu, który miałby 

wykluczyć Cesarstwo Austriackie, ale związał je traktatem o unii ze zjednoczonymi Niemcami. Po roku 

kontrowersyjnych obrad parlament we Frankfurcie, którego potężne państwa obce, takie jak Francja i 

Rosja, również szybko tracił prestiż wśród niemieckich mas, ponieważ Austria i Prusy zignorowały to i 

zaczęły bezwzględnie tłumić demonstracje w Wiedniu i Berlinie. Wśród tych represji parlament 

ostatecznie ratyfikował nową konstytucję 28 marca 1849 r., która stworzyła monarchię konstytucyjną, 

oferując dziedziczną koronę królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi IV. Złowieszcze konstytucja 

ledwie przeszła głosowanie w parlamencie i chociaż została uznana przez większość mniejszych państw 

konfederacji, główne mocarstwa, w tym Austria, Prusy, Bawaria i Saksonia, odmówiły tego. Podczas 

gdy Fryderyk Wilhelm IV pozycjonował się jako przyjaciel rewolucji, kiedy w Berlinie wybuchły pierwsze 

demonstracje, a nawet obiecał wydanie pruskiej konstytucji, monarcha Hohenzollernów nie był 

radykalny. W rezultacie, kiedy 3 kwietnia 1849 r. oficjalnie ofiarowano koronę, autokratyczny Fryderyk 

Wilhelm odmówił jej przyjęcia, dyskredytując ją jako „koronę z gliny i błota”. Odmowa pruskiego 

monarchy zasygnalizowała, że sytuacja odwróciła się przeciwko rewolucjonistom i wkrótce nastąpił 

miażdżący sprzeciw konserwatystów. Parlament we Frankfurcie upadł w chaosie, a rewolucja rozpadła 

się na dziesiątki odrębnych ruchów rozsianych po całych niemieckich landach. W kwietniu 1849 r. Z 

parlamentu wycofali się wszyscy delegaci austriaccy, aw maju dołączyli do nich Prusacy. Później tego 

samego miesiąca nawet zaangażowany liberał Gagern i jego współpracownicy zrezygnowali z 

niefortunnego parlamentu. Najbardziej radykalni lewicowcy utworzyli w Stuttgarcie rządowy 

parlament, który zbierał się przez kilka tygodni w czerwcu, po czym zostali wypędzeni z Wirtembergii 

przez królewskich dragonów. Rozdrobnienie rewolucji pozwoliło niemieckim książętom stłumić 

demonstracje, często z bezwzględną przemocą. Na przykład w Baden, gdzie radykałowie z 

nieistniejącego Zgromadzenia Narodowego utworzyli radę rewolucyjną w Stuttgarcie i zmusili 

wielkiego księcia do ucieczki z terytorium, wojska pruskie działające w imieniu Konfederacji 

Niemieckiej ostatecznie interweniowały w celu przywrócenia porządku w 1849 roku. W Saksonii w tym 

samym roku, zwanym Powstaniem Majowym, wybuchł poważniejszy bunt, kiedy król saski Fryderyk 

August II (1797–1854) próbował użyć żołnierzy do rozproszenia tłumów, wzywając go do przyjęcia 

konstytucji opracowanej przez parlament we Frankfurcie. Oddziały miejskie wysłane w celu stłumienia 

demonstracji dołączyły do rewolucjonistów. W odpowiedzi monarcha saksoński wezwał do wsparcia 

wojska pruskie, zwiększając napięcie. W miarę jak tłumy stawały się coraz bardziej gwałtowne, 

Fryderyk August wycofał się do ufortyfikowanej miejskiej zbrojowni, strzeżonej przez królewskich 

żołnierzy. Kiedy demonstranci maszerowali na zbrojownię, wojska królewskie strzelały do tłumu, a 

Drezno wybuchło anarchią, a rewolucjoniści obsadzili barykady w całym mieście, przygotowując się na 

nadejście Prusaków. Gdy król uciekł z miasta, przywódcy rewolucji utworzyli tymczasowy rząd, aby 

zorganizować obronę miasta i zmusić monarchę do zaakceptowania liberalnych reform. Po przybyciu 

wojsk saskich i pruskich miasto zostało rozerwane przez zaciekłe walki uliczne. Do 9 maja szarpane siły 

rewolucyjne rozpadły się: wielu radykałów zostało wymordowanych na barykadach, reszta poddała się 

lub uciekła z kraju. Jednym z takich emigrantów był zagorzały nacjonalista i kompozytor Richard 

Wagner, który uciekł do Szwajcarii, aby uniknąć aresztowania za udział w powstaniu majowym. 



W czerwcu 1849 roku nieudana rewolucja dobiegła końca, a siły konserwatyzmu zacieśniły swój uścisk 

na ludności. Rewolucje głównych prowodyrów zmarły, uwięzione lub na emigracji, a jej osiągnięcia 

okazały się przelotne, gdy państwa niemieckie cofnęły ustępstwa, które niechętnie przyjęły pod 

przymusem w marcu 1848 r. W 1850 r. Dieta Zgromadzenia Niemieckiego ponownie zebrała się i 

przystąpiła do odbudowy. konserwatywny porządek przewidziany przez Metternicha 50 lat wcześniej. 

Do 1851 roku większość niemieckich krajów związkowych uchyliła nawet nieśmiałą ustawę o prawach 

przyjętą przez parlament we Frankfurcie, jedyne prawdziwe osiągnięcie. Rozczarowani niemieccy 

nacjonaliści i liberałowie , znanni jako Forty-Eighters, wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, a 

tysiące osiedliło się w Hill Country w Teksasie. Czołowi rewolucjoniści, w tym Carl Schurz (1829-1906) 

i Friedrich Hecker, uciekli z Niemiec, zabierając ze sobą swoje radykalne aspiracje i niezwykłe talenty. 

Jak wskazywały pokolenia niemieckich historyków, ponura porażka rewolucji marcowej zmieniła bieg 

niemieckiej historii. W wyniku klęski rewolucji załamała się koalicja niemieckich liberałów i 

nacjonalistów. Coraz częściej cel zjednoczenia Niemiec odłączał się od marzenia o utworzeniu 

liberalnego rządu konstytucyjnego. Niepowodzenie parlamentu we Frankfurcie w osiągnięciu 

konsensusu lub przekonaniu książąt niemieckich do zaakceptowania ich politycznej wizji zaostrzyło 

zażartą rywalizację między Austrią i Prusami o dominację i skazało na niepowodzenie wszelkie 

pokojowe próby zbudowania zjednoczonych Niemiec opartych na liberalnych ideałach. Zamiast tego 

niemieckie państwo narodowe narodziłoby się w rozlewie krwi i autokracji.  



UNIFIKACJA I IMPERIUM 

30 września 1862 r. wielki niemiecki mąż stanu Otto von Bismarck (1815–1898) wygłosił przed 

parlamentem pruskim brzemienne w skutki przemówienie, które zapowiadało przemoc, która miała 

towarzyszyć zjednoczeniu Niemiec. Bismarck niedawno wrócił do Berlina z zagranicznej placówki 

dyplomatycznej, aby objąć stanowisko ministra-prezydenta Prus. Służąc za Wilhelma I (1797–1888), 

księcia koronnego, który rok wcześniej został królem Prus, Bismarck natychmiast przystąpił do 

monumentalnego zadania zjednoczenia Niemiec pod panowaniem monarchii pruskiej. Prusy zostały 

udaremnione przez swojego austriackiego rywala dekadę wcześniej w próbie zjednoczenia Niemiec, 

kiedy to zostały zmuszone do podpisania poniżającej kapitulacji pod Olmütz na Morawach. Bismarck 

rozumiał, że musi naprawić tę porażkę, ponieważ jedynym sposobem, w jaki Prusy mogły konkurować 

z wielkimi mocarstwami Europy, było stanie na czele zjednoczonego niemieckiego państwa 

narodowego. Ten przebiegły i cyniczny mąż stanu zdawał sobie również sprawę, że nowe imperium 

niemieckie będzie musiało powstać w tyglu wojny. Na drodze Bismarcka stanęli jednak delegaci komisji 

budżetowej parlamentu pruskiego, którzy oparli się kosztownej reformie pruskiej armii 

zaproponowanej przez Wilhelma I i zażądali liberalnych reform od nowego monarchy. W odpowiedzi 

Bismarck spotkał się z delegatami i wygłosił jedno z najsłynniejszych przemówień w historii Niemiec. 

Podczas gdy Bismarck był w biurze zaledwie kilka dni, opowiadał się za zjednoczeniem Niemiec pod 

egidą Prus, nowego imperium niemieckiego, które wykluczy Austriaków. Bismarck podkreślił potrzebę 

siły militarnej Prus, informując delegatów, że „to nie przemówienia i uchwały większości decydują o 

wielkich sprawach tamtych czasów - to był wielki błąd lat 1848 i 1849 - ale żelazem i krwią”. W 

nadchodzących dziesięcioleciach Bismarck wielokrotnie wykazywał gotowość uciekania się do wojny, 

by osiągnąć pruskie cele. Podczas gdy delegaci odmówili głosowania za wydatkami militarnymi, 

przemówienie Bismarcka rozpaliło patriotyzm w Prusach i pragnienie zjednoczenia w ramach 

podzielonych państw niemieckich. bez zgody Parlamentu, ignorując ich głos i podważając ich 

uprawnienia. Ustawił się krwawy kurs zjednoczenia Niemiec. 

Upokorzenie w Olmütz  

W następstwie rewolucji 1848 roku Niemcy były zdezorganizowane i podzielone. Konfederacja 

Niemiecka w Austrii i parlament we Frankfurcie rozwiązały się w 1849 r. wobec braku tych zbiorowych 

instytucji poszczególne kraje związkowe walczyły z głębokimi przemianami politycznymi i społecznymi, 

które niedawno przeszły przez Niemcy. W tym kryzysie przywództwa, Hohenzollern, król Prus, odrzucił 

koronę oferowaną przez liberalnych delegatów z Frankfurtu z powodu konstytucyjnych ograniczeń, 

jakie nałożyłaby na sprawowanie władzy królewskiej. Zamiast tego starał się stworzyć własną federację 

niemiecką, która byłaby całkowicie pod kontrolą Prus. Architektem tej federacji, która później zyskała 

miano Unii Erfurckiej, był pruski oficer wojskowy i dyplomata Józef Maria von Radowitz (1797–1853). 

Von Radowitz był członkiem delegacji pruskiej przy Konfederacji Niemieckiej, która wraz z wybuchem 

rewolucji marcowej pełniła funkcję przedstawiciela Prus w Zgromadzeniu Frankfurckim. Gdy monarcha 

pruski Fryderyk Wilhelm IV (1795–1861) odmówił przyjęcia przywództwa Cesarstwa Niemieckiego 

przewidzianego przez Zgromadzenie Frankfurckie, von Radowitz przygotował próbę zjednoczenia 

Niemiec pod kontrolą Prus, której nie przeszkodziła liberalna konstytucja. Na początku 1849 r. pruski 

dyplomata przekonał Friedricha Wilhelma, że Niemcy mogą zostać zjednoczone pod władzą cesarską 

Hohenzollernów. Podobnie jak schemat frankfurcki, ta nowa niemiecka Unia wykluczy Austrię, 

sprawiając, że Prusy będą dominować w samych Niemczech, ale także połączy Cesarstwo Austriackie z 

Niemcami poprzez szereg traktatów. Aby uspokoić niemieckich liberałów, Unia Niemiecka miałaby 

konstytucję i parlament, ale oba podlegałyby konserwatywnej radzie sześciu czołowych niemieckich 

książąt. W serii negocjacji latem 1849 r., gdy Austria walczyła o stłumienie buntu na Węgrzech, von 

Radowitz przekonał 28 z 39 krajów niemieckich, wciąż nawiedzanych przez widmo rewolucji, do 



przyłączenia się do tej federacji. Tak jak wydawało się, że ten kierowany przez Prusów związek może 

dojść do skutku, jednak płynna sytuacja polityczna w Europie Środkowej zniweczyła wysiłki von 

Radowitza. Zaniepokojona perspektywą pruskiej dominacji w Niemczech Rosja pomogła Austrii w 

stłumieniu węgierskiego buntu, pozwalając Habsburgom skupić się na utrudnianiu Hohenzollernów 

rywalom. Austriacy wzbudzili obawy przed dominacją Prus wśród niemieckich książąt i zaproponowali 

alternatywę dla proponowanej unii: odrodzoną Konfederację Niemiecką na czele z austriackim władcą. 

Kiedy delegaci wybrani do federacji von Radowitza, która później zyskała miano Unii Erfurckiej, 

ostatecznie zwołali się w marcu 1850 r., kilka ważnych niemieckich krajów związkowych już zerwało z 

Prusami i przeszło do Austriaków. Ci dezerterowie przyłączyli się do niemieckich landów, które 

odmówiły przystąpienia do związku w momencie jego powstania i ożywiły nieistniejącą Konfederację 

Niemiec, na czele z Austrią. W listopadzie 1850 roku Niemcy zostały podzielone na dwa 

antagonistyczne obozy, a ich wiodące państwa - Prusy i Austria - znajdowały się na krawędzi wojny. 

Obawiając się, że Rosja wejdzie w konflikt poparcia Austrii, Fryderyk Wilhelm IV został zmuszony do 

stołu negocjacyjnego i zobligowany przez konserwatywną szlachtę pruską do zwolnienia von 

Radowitza. W międzyczasie nieudana Unia Erfurcka, w przeddzień jej powstania, upadła, gdy jej 

pozostali członkowie wycofali się, przede wszystkim potężne królestwa Saksonii i Hanoweru, które 

opuściły Prusów w obliczu nacisków austriackich i rosyjskich. Dyplomaci pruscy i austriaccy spotkali się 

w morawskim mieście Olmütz, gdzie 29 listopada 1850 roku Prusacy zostali zmuszeni do 

zaakceptowania upokarzającego porozumienia, które zmusiło ich do ponownego przyłączenia się do 

Związku Niemieckiego pod kontrolą Habsburgów. Czerpiąc z tego odwrócenia, pruska niechęć do 

„upokorzenia Olmütza” posłuży później jako impuls do agresywnego pędu Prus w kierunku ujarzmienia 

Austrii i zjednoczenia Niemiec pod rządami dynastii Hohenzollernów. 

Niemieckie wojny o zjednoczenie 

W 1850 r. Fryderyk Wilhelm IV, dotrzymując obietnicy złożonej demonstrantom w Berlinie podczas 

rewolucji marcowej, wydał pierwszą konstytucję Prus. Ta konserwatywna konstytucja poczyniła pewne 

ustępstwa na rzecz liberałów, ale ostatecznie zachowała władzę królewską. Powołał parlament 

składający się z dwóch izb: izby niższej, zwanej Landtag i izby wyższej, zwanej Herrenhaus. Delegaci, 

którzy służyli w Landtagu, mieli zostać wybrani, ale surowa kwalifikacja majątkowa zapewniła 

konserwatywną kontrolę, dając najwięcej głosów tym, którzy płacą najwyższe podatki. Tymczasem 

członkowie Herrenhaus mieli być mianowani przez króla. Ponadto władzę króla wzmacniała pełna 

kontrola nad gabinetem ministrów, których wszystkich mianował, a także pruską służbą cywilną i 

armią. Wraz z tymi wydarzeniami politycznymi lata pięćdziesiąte XIX wieku były również czasem 

szybkich zmian gospodarczych i technologicznych. Na kongresie wiedeńskim w 1815 roku Prusy zyskały 

terytoria Nadrenii i Westfalii, w tym Zagłębia Ruhry, regionu bogatego w złoża węgla, który stał się 

kolebką niemieckiej industrializacji. Rozbite i rozdrobnione państwa niemieckie pozostawały daleko w 

tyle za Wielką Brytanią pod względem rozwoju przemysłowego, ale w latach czterdziestych XIX wieku 

Niemcy zaczęły doświadczać gwałtownej industrializacji. W latach pięćdziesiątych XIX wieku około 300 

kopalni węgla w Zagłębiu Ruhry zasilało potężne wielkie piece, zamieniając rudę żelaza w stal do 

produkcji maszyn, silników parowych i uzbrojenia. Szybki rozwój niemieckiego systemu kolejowego 

doprowadził do rosnącej industrializacji i sprzyjał urbanizacji, gdy niemieckie miasta puchły masami 

robotników i ich rodzin. Niemiecka produkcja przemysłowa dramatycznie się rozrosła, region Saary 

,Górny Śląsk dołączył do Zagłębia Ruhry jako jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu ciężkiego w 

całej Europie. Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX wieku Niemcy zyskiwały na Wielkiej Brytanii produkcję 

przemysłową. W ciągu dwóch dekad Niemcy dorównają brytyjskiej produkcji, stając się ostatecznie 

wiodącą potęgą przemysłową Europy, a ich miasta i tereny wiejskie zmieniły się w wyniku 

rozprzestrzeniania się kolei oraz wzrostu liczby fabryk, kopalni i odlewni. Przeżywszy burzliwy okres od 

rewolucji marcowej, Fryderyk Wilhelm IV został ubezwłasnowolniony w 1857 r., A jego młodszy brat 



Wilhelm (1797–1888) rządził Prusami jako książę regent. Kiedy w 1861 roku zmarł Fryderyk Wilhelm 

IV, książę koronny, który walczył z wyróżnieniem z wojskami Napoleona, objął tron pruski jako król 

Wilhelm I. W trakcie sporu z parlamentem w związku z gwałtownie rosnącymi wydatkami wojskowymi 

Prus, nowy monarcha został przekonany do powołania na stanowisko ministra-prezydenta Otto von 

Bismarcka, genialnego męża stanu służącego jako ambasador we Francji. Bismarck przejął stery 

pruskiego rządu we wrześniu 1862 roku, rozpoczynając błyskawiczną karierę, która zmieniła niemiecką 

historię. 

Bismarck przezwyciężył impas budżetowy spowodowany kontrowersyjną reformą armii Fryderyka 

Wilhelma IV i natychmiast zaczął działać na rzecz zjednoczenia Niemiec pod kontrolą Prus, który to cel 

marniał od czasu Olmütz. Konserwatywni junkrzyi, którzy zdominowali pruski korpus oficerski i służbę 

cywilną równie całkowicie, jak własne majątki ziemskie, sprzeciwiali się zjednoczeniu. Junkrzy obawiali 

się ,że w zjednoczonych Niemczech, ich ukochane Prusy uległyby zmniejszeniu. Martwili się także, że 

monarcha Hohenzollernów, ich feudalny pan i patron, będzie zmuszony zaakceptować liberalne 

reformy narzucone przez niemieckie zgromadzenie. Arystokrata i arcykonserwatysta, głównym 

zmartwieniem Bismarcka był los Prus. Zrozumiał jednak, że potęga Prus uległaby wzmocnieniu, gdyby 

Hohenzollernowie mogli uczynić się władcami zjednoczonych Niemiec. Praktykujący Realpolitik, 

realistyczną i pragmatyczną odmianę polityki władzy, był więcej niż chętny, by uspokoić pruskich 

liberałów, by posunęli się naprzód, pomimo niechęci do ich poglądów politycznych. Lata pięćdziesiąte 

XIX wieku były katastrofalne dla Prus, które zostały zmarginalizowane przez inne wielkie mocarstwa, 

Wielką Brytanię, Francję i Austrię, podczas wojny krymskiej z Rosją w latach 1854–55 i ponownie 

podczas wojny włoskiej w 1859 r. Według Bismarcka jedyny sposób że Prusy mogą odzyskać swoją 

dawną potęgę w Europie, był głową zjednoczonego niemieckiego państwa narodowego, które mogłoby 

rywalizować z tymi imperialnymi potęgami na równych zasadach. We wrześniu 1862 r. Pruski mąż 

stanu, argumentując potrzebę wydatków wojskowych, wygłosił przed Landtagiem słynne 

przemówienie o „żelazie i krwi”, zapowiadając przemoc, która miała towarzyszyć zjednoczeniu 

Niemiec. W nadchodzących dziesięcioleciach Bismarck wielokrotnie wykazywał gotowość uciekania się 

do wojny, by osiągnąć pruskie cele. 

Wojny o Szlezwik 

W 1864 r. druga wojna o Szlezwik, znana również jako wojna duńsko-pruska, postawiła konfederację 

niemiecką przeciwko Danii. Bismarck podżegał do wojny i sprytnie uzyskał nieprawdopodobne 

poparcie Austrii, starając się złagodzić frustrację pruską podczas pierwszej wojny szlezwickiej w latach 

1848–51. Ten wcześniejszy konflikt zrodził się z kwestii, kto powinien posiadać kontrolowane przez 

Duńczyków głównie niemieckie prowincje Szlezwik i Holsztyn. Prusy interweniowały w powstaniu 

nacjonalistycznym w regionie, ale zostały zmuszone do wycofania się po trzech latach bezowocnych 

operacji wojskowych pod rosnącą presją Rosji, Austrii i Wielkiej Brytanii. Zmuszeni do podpisania 

Protokołu Londyńskiego z 1852 r., ugody, która przywróciła przedwojenny status quo, potwierdzając 

duńskiego następcę tronu jako przyszłego monarchę obu księstw, jednocześnie uniemożliwiając Danii 

zajęcie niemieckich prowincji, pokonani Prusacy żądni byli zemsty . Kryzys, który dał Bismarckowi 

okazję do nadrobienia wstydliwych strat Prus w pierwszej wojnie szlezwickiej, rozpoczął się wraz ze 

śmiercią króla Danii Fryderyka VII (1808–63), który nie pozostawił po sobie męskiego następcy. Prusacy 

wykorzystali to jako pretekst do zakwestionowania duńskiej sukcesji i roszczeń nowego duńskiego 

władcy Christiana IX (1818–1906) na ziemiach Szlezwika i Holsztynu. W odpowiedzi król Danii podpisał 

nową konstytucję, która zaostrzyła kontrolę Danii nad Szlezwikiem, naruszając warunki Protokołu 

Londyńskiego z 1852 r. Ponadto Holstein, zaludniony prawie w całości przez etnicznych Niemców, był 

przetrzymywany przed 1806 r. część Konfederacji Niemieckiej, co komplikuje sytuację. W ten sposób 

Bismarck był w stanie przekonać konfederację do przyłączenia się do konfliktu, wykorzystując nastroje 



niemieckiego nacjonalizmu do podsycenia pożarów wojny, a nawet przekonał Austriaków do wsparcia 

wysiłków wojennych mających na celu „wyzwolenie” etnicznych Niemców w dwóch duńskich 

księstwach. Tymczasem wsparcie wielkich mocarstw europejskich, tak ważne dla udaremnienia Prus w 

pierwszej wojnie szlezwickiej, słabło. Rosjanie wciąż byli zaniepokojeni klęską w wojnie krymskiej, a 

Francuzi nie byli skłonni interweniować w imieniu Danii. Jedynie Wielka Brytania, nieco niechętnie, 

poparła Duńczyków, obawiając się potencjalnego zagrożenia morskiego ze strony odradzających się 

Prus. 24 grudnia 1863 roku, za namową Bismarcka, siły saksońskie i hanowerskie zajęły Holstein, 

wspierając roszczenia miejscowego arystokraty do tytułu księcia terytorium. Kilka dni później Prusy i 

Austria złożyły wniosek na zgromadzeniu Konfederacji Niemieckiej zezwalający im na zajęcie Szlezwika 

w celu dopilnowania, aby Duńczycy podporządkowali się ugodzie z 1852 roku. 

Działania wojenne między Prusakami i Austriakami ustały wraz z pokojem w Pradze 23 sierpnia, 

kończąc krótkotrwałą wojnę siedmiotygodniową, która wykluczyła Austrię z jakiejkolwiek przyszłej roli 

w zjednoczonych Niemczech. Włosi uzyskali ważne ustępstwa od austriackich Habsburgów wraz z 

późniejszym traktatem wiedeńskim 12 października i pomimo zwrotów na polu bitwy z Austriakami w 

czasie konfliktu zdobyli Wenecję. Prusacy, obecnie niekwestionowane wiodące państwo w Niemczech, 

cieszyli się jeszcze cenniejszymi łupami wojennymi. Ugoda doprowadziła do rozwiązania Konfederacji 

Niemieckiej, uwalniając Prusaków do utworzenia w jej miejscu nowej konfederacji niemieckiej. Ten 

sojusz, znany jako Konfederacja Północnoniemiecka, utworzony rok po pokoju w Pradze, obejmował 

wszystkie 21 niemieckich krajów związkowych na północ od rzeki Men, jednocząc kontrolę 

Hohenzollernów. Północnoniemiecka Konfederacja wkrótce stała się największą nadzieją niemieckich 

nacjonalistów, którzy coraz częściej spoglądali na Prusy, aby zjednoczyć Niemcy jako państwo 

kleindeutsch, z wyłączeniem wielonarodowego imperium Austrii. Prusy zajęły również terytorium 

Szlezwiku-Holsztynu; przyłączone byłych sojuszników Austrii, Hanower, Nassau i Hesja-Kassel; i zmusił 

kilka innych krajów związkowych, w tym Saksonię, do przyłączenia się do nowej Konfederacji 

Północnoniemieckiej. Te zdobycze terytorialne pozwoliły Prusom na utworzenie przyległego królestwa, 

które obejmowało całe północne Niemcy, a dominacja w Konfederacji Północnoniemieckiej dała mu 

niezrównane mistrzostwo polityczne w Europie Środkowej. Z kolei jako premier Prus Bismarck 

wykorzystał swoje wpływy do zdominowania konfederacji północnoniemieckiej. 

Wojna francusko-pruska i zjednoczenie Niemiec 

Zaskakujące zwycięstwo Prus nad Austriakami i rosnąca jedność Niemiec pod kontrolą Hohenzollerna 

w następstwie wojny austriacko-pruskiej zaalarmowały Francuzów. Gdy cesarz francuski Napoleona III 

(1808–1973) stawał się coraz bardziej nieufny wobec rosnącej potęgi Prus, Bismarck starał się zrazić 

Francję, widząc konflikt z tradycyjnym wrogiem Niemiec jako sposób na wprowadzenie państw 

południowoniemieckich pod pruską owczarnię. Korzystając z przebiegłej dyplomacji, aby izolować 

Francję, pruski minister-prezydent zapewnił, że w nadchodzącej walce nie będą przeszkadzać inne 

główne potęgi Europy, a mianowicie Wielka Brytania i Rosja. Gdy Prusy i Francja szykowały się do 

wojny, pretekst do działań wojennych pojawił się w odległej Hiszpanii. Tron hiszpański, pusty od 

rewolucji w 1868 r., został ofiarowany księciu Leopoldowi (1835–1905) z rodu Hohenzollernów-

Sigmaringenów, krewnemu monarchy pruskiego. W obliczu perspektywy prusko-hiszpańskiej osi, która 

ich otoczy, Francuzi zagrozili, że wezmą broń przeciwko Prusom, chyba że Leopold odmówi korony. 

Rząd francuski wysłał swojego ambasadora Vincente Benedettiego (1817–1900), aby zmierzył się z 

Wilhelmem I w Ems, północnoniemieckim uzdrowisku. Benedetti zażądał, aby pruski monarcha nakazał 

swojemu krewnemu wycofanie roszczeń do hiszpańskiego tronu. Rozwścieczony, ale niechętny wojnie 

z Francuzami, Wilhelm pozwolił ambasadorowi Francji na bezpośredni kontakt z Leopoldem i wysłał 

telegraf wyrażający żądania Francji. Kandydatura Leopolda została już formalnie wycofana, ale Francuzi 

chcieli mieć pewność, że żaden Hohenzollern nigdy nie zasiądzie na hiszpańskim tronie. W tym celu 



Napoleon III kazał swojemu ministrowi spraw zagranicznych Antoine Agénorowi Alfredowi zażądać od 

pruskiego monarchy pisemnych przeprosin, które zagwarantują, że Hohenzollern nigdy nie będzie 

dochodził hiszpańskich roszczeń. Znieważony Wilhelm odrzucił żądania Francji. Impas dał Bismarckowi 

okazję, której potrzebował, i wzbudził antyfrancuskie nastroje w Niemczech, publikując osławiony Ems 

Dispatch. Podobno ujawniając korespondencję między rządami francuskim i pruskim dotyczącą 

hiszpańskiej sukcesji, Bismarck zredagował je tak, aby obrażać Francję. 

Pruski mąż stanu uzyskał pożądaną reakcję. 19 lipca 1870 roku Francuzi wypowiedzieli wojnę Prusom. 

W obliczu tej francuskiej deklaracji przedstawionej jako francuska „agresja” przez nacjonalistę 

Bismarcka sentyment rozpłynął się w Niemczech. W poruszającym przemówieniu skierowanym do 

narodu niemieckiego w przededniu wojny Wilhelm I podsycił ogień nacjonalistycznego zapału do 

zdobycia poparcia dla broni pruskiej: 

Ze wszystkich plemion Ojczyzny Niemieckiej, ze wszystkich kręgów narodu niemieckiego, nawet zza 

mórz, ze stowarzyszeń i gildii, od organizacji i osób prywatnych, otrzymałem tak wiele wiadomości o 

oddaniu i chęci do poświęceń przy okazji nadchodząca walka o honor i niepodległość Niemiec. . . . 

Miłość do naszej wspólnej Ojczyzny i jednomyślne powstanie narodu niemieckiego i jego książąt 

pogodziły wszelkie różnice i opozycje; zjednoczone, jak rzadko w swojej historii, Niemcy przekonają się, 

że wojna przyniesie im trwały pokój, a z krwawego nasienia przyjdzie błogosławione przez Boga żniwo 

niemieckiej wolności i jedności. 

Kiedy Wilhelm I wygłosił przemówienie, wzywając naród niemiecki do sprawy rosyjskiej, pruskie wojsko 

przygotowywało się do wojny. Siły Prus, wzmocnione przez wojska ich sojuszników z Konfederacji 

Północnoniemieckiej i południowo-niemieckich krajów związkowych, które podpisały traktaty z 

Hohenzollernami, szybko zajęły pole. Zgodnie ze skrupulatnymi przedwojennymi planami 

przygotowanymi przez von Moltkego, armie niemieckie szybko się mobilizowały, podczas gdy Francuzi 

walczyli o zebranie swoich sił. Trzy potężne armie niemieckie zaatakowały Francję pod 

zwierzchnictwem króla Wilhelma I. Po początkowej porażce w potyczce granicznej 2 sierpnia siły 

niemieckie zaczęły zdobywać przewagę, pokonując znacznie przewyższonych liczebnie Francuzów. 

Najwyższy dowódca Francji, generał Edme Mac-Mahon (1808-98), poniósł w następnym tygodniu serię 

miażdżących porażek pod Weissenburgiem, Worth i Spichern i został zmuszony do wycofania się do 

Chalons. W ślad za tymi niepowodzeniami, siły francuskie na wschodzie, pod dowództwem marszałka 

Frangoisa Achille Bazaine'a (1811-88), któremu powierzono najwyższe dowództwo nad armiami 

francuskimi po odwrocie Mac-Mahona, również poniosły serię miażdżących klęsk. przez Niemców. Po 

tych starciach, pod Vionville (15 sierpnia) i Gravelotte (18 sierpnia), siły francuskie wycofały się do 

ufortyfikowanego miasta Metz, strategicznej twierdzy na granicy z Niemcami. Dwie armie pruskie, 

liczące 150 000 żołnierzy, oblegały Metz. Gdy choroba rozprzestrzeniła się wśród żołnierzy francuskich 

stłoczonych w nędznych warunkach w mieście, nowo utworzona armia francuska, Armia Chalons, pod 

osobistym dowództwem cesarza Napoleona III, maszerowała na miasto, próbując znieść oblężenie. 

Utrzymując presję na Metz, Prusacy podzielili swoje siły i 30 sierpnia zaatakowali elementy natarcia 

francuskich sił ratunkowych pod Beaumont. Po tej straszliwej porażce, Francuzi wycofali się do Sedanu, 

aby przegrupować się, przygotowując grunt pod decydujące starcie w wojnach. Rankiem 1 września 

1870 r. siły niemieckie i francuskie starły się pod francuskim miastem Sedan w bitwie, która zmieniła 

historię Francji i Niemiec. Otoczone szybko nacierającymi Prusakami i wyczerpane nieustannym 

marszem, zdesperowane siły francuskie próbowały wyrwać się z Sedanu. Oddziały francuskie pod Mac-

Mahonem ruszyły na miasto La Moncelle, mając nadzieję na przerwanie okrążenia pruskiego. Siły 

francuskie zajęły pozycje obronne w mieście, a we wczesnych godzinach 1 września wojska saskie i 

pruskie przekroczyły Mozę na mostach pontonowych i zaatakowały La Moncelle. Nastąpiły zaciekłe 

walki uliczne, gdy Francuzi i Niemcy zaangażowali do walki dużą liczbę żołnierzy. Mac-Mahon został 



ranny w tej wczesnej walce i przekazał dowództwo nad francuską obroną generałowi Auguste-

Alexandre Ducrot (1817–1882). Ducrot zarządził odwrót, ale francuski generał Emmanuel de Wimpffen 

(1811–84) zlekceważył ten rozkaz, przeprowadzając skuteczny atak na siły saksońskie naciskające na 

La Moncelle. Ten francuski rajd okazał się jednak krótkotrwały, ponieważ świeże wojska pruskie 

wtargnęły na pole bitwy, a niemiecka artyleria zdziesiątkowała Armię Châlons. Otoczeni i naciskani 

przez bezlitosne ataki Prusaków i ich bawarskich sojuszników, Francuzi przeprowadzili serię 

bezowocnych i kosztownych kontrataków. W południe sytuacja dla oblężonych Francuzów wydawała 

się beznadziejna. Gdy zapadł wieczór, Napoleon III przybył do Sedanu i widząc  bezsensowną rzeź wojsk 

francuskich, odwołała kontratak. 

Francuzi ponieśli w bitwie ponad 17 000 ofiar - ponad dwukrotnie więcej niż Niemcy. Kolejnych 21 000 

żołnierzy francuskich zostało schwytanych. 2 września Napoleon III poddał się i wraz z około 83 000 

żołnierzy francuskich został aresztowany przez Prusaków. Bez swojego przywódcy Drugie Cesarstwo 

Francji upadło, ale rząd tymczasowy w Paryżu kontynuował wysiłki wojenne przez pięć miesięcy, 

chociaż sytuacja militarna po Sedanie była beznadziejna. Pod koniec września francuska twierdza w 

Strasburgu upadła, a do końca października marszałek Bazaine poddał również Metz. Wojska 

niemieckie oblegały Paryż, ostrzeliwując miasto. Po przetrwaniu bombardowań i głodu miasto 

ostatecznie poddało się 19 stycznia 1871 roku. Po powrocie do Niemiec radosne tłumy gromadziły się 

na ulicach, świętując zwycięstwo króla Wilhelma nad znienawidzonymi Francuzami. Z zapałem 

nacjonalistycznym, który ogarnął Niemcy, jedno z przełomowych wydarzeń w historii Niemiec miało 

miejsce na francuskiej ziemi. 18 stycznia w Sali Zwierciadlanej pałacu wersalskiego monarcha 

Hohenzollernów Wilhelm I został koronowany na cesarza zjednoczonych Niemiec. W cesarskiej 

proklamacji z 18 stycznia 1871 roku ogłosił nowy Kaiser 

My, Wilhelm, z łaski Bożej, Królu Prus, oświadczamy niniejszym, że uważamy za obowiązek wobec 

naszej wspólnej Ojczyzny odpowiedzieć na wezwanie zjednoczonych niemieckich książąt i miast oraz 

przyjąć niemiecki tytuł cesarski. W rezultacie my i ci, którzy następują po nas na tronie Prus, będziemy 

odtąd nosić tytuł cesarski we wszystkich naszych stosunkach i we wszystkich działaniach Cesarstwa 

Niemieckiego i ufamy Bogu, że naród niemiecki otrzyma zdolność zbudować pomyślną przyszłość dla 

Ojczyzny pod symbolem jej starożytnej chwały. 

Druga Rzesza, którą Wilhelm ogłosił w Wersalu, narodziła się z żelaza i krwi, tak jak przepowiedział 

Bismarck. To dzięki jego machinacjom Niemcy zostały ostatecznie zjednoczone pod przywództwem 

pruskim. 

Cesarstwo Niemieckie 

Równolegle ze zwycięstwem nad Francją, Bawarią, Wirtembergią i Badenią połączyły się ze stanami 

Federacji Północnoniemieckiej, tworząc Cesarstwo Niemieckie, a Wilhelm I służył jako cesarz niemiecki. 

Ten nowy cesarz, czyli imperium monarchiczne, obejmował zatem wszystkie państwa starej 

Konfederacji Niemieckiej, z wyjątkiem wieloletniego rywala Prus, Austrii oraz małych państw 

Luksemburga i Liechtensteinu. Wykorzystując zapał niemieckiego nacjonalizmu, Bismarck wykorzystał 

ją dla interesów pruskich, tworząc zjednoczone państwo niemieckie, które było zdecydowanie 

autokratyczne. Cesarska konstytucja, którą Bismarck skonstruował w 1871 roku, była oparta na 

konstytucji północnoniemieckiej Konfederacji i zapewniała dominację Prus w nowo utworzonym 

imperium. Bismarck zgodził się na pewne demokratyczne ustępstwa, w tym utworzenie dwuizbowego 

parlamentu cesarskiego z izbą niższą, znaną jako Reichstag, którego delegaci mieliby być wybierani w 

powszechnych męskich wyborach. Pozwolił też na tworzenie partii politycznych. Był jednak ostrożny, 

aby zachować konserwatywne aspekty dawnej Konfederacji Północnoniemieckiej i zapewnić kontrolę 

Prus zgodnie z innymi postanowieniami nowej konstytucji. Na przykład wszystkie ustawy musiały być 



ratyfikowane przez Bundesrat, radę federalną złożoną z deputowanych powoływanych przez 

niemieckich książąt, którzy mogli skutecznie blokować liberalną reformę. Tymczasem cesarz pruski 

posiadał szerokie uprawnienia wykonawcze, podobnie jak wybrany przez niego kanclerz Bismarck. 

Zgodnie z konstytucją cesarską, niemiecki kanclerz nadzorował praktycznie wszystkie działania rządu i 

miała wyłączne uprawnienia do stanowienia prawa. Zdecydowanie najpotężniejszy i najbardziej 

zaludniony niemiecki land, Prusy zdominowały imperium dzięki swojemu weta w ramach Bundesratu. 

Zgodnie z konstytucją cesarską wystarczyło 14 głosów, aby zablokować jakiekolwiek zmiany 

konstytucyjne, a Prusy miały 17 delegatów w Bundesracie. Tak więc, podczas gdy pozostałe państwa 

niemieckie pozostały technicznie suwerennymi podmiotami, większość ich funkcji, w tym stanowienie 

prawa, prowadzenie dyplomacji i emisja waluty, przechodziła przez zdominowany przez Prusów rząd 

cesarski. W ten sposób Bismarck stworzył imperialną strukturę z pułapkami rządu konstytucyjnego, ale 

zapewnił, że zachował on zasadniczo autorytarny charakter. 10 maja 1871 r. Traktat frankfurcki, 

porozumienie podpisane przez rząd nowej Trzeciej Republiki Francji, zakończył działania wojenne 

między Niemcami a Francją. Zgodnie z postanowieniami tego traktatu Francja została zmuszona do 

scedowania prowincji Alzacji i Lotaryngii na rzecz Niemiec i zapłacenia odszkodowania w wysokości 5 

miliardów franków. Wojska niemieckie okupowały Francję do czasu wypłaty tych reparacji, powracając 

do Niemiec dopiero we wrześniu 1873 r. Kiedy Niemcy cieszyły się triumfem nad Francją, ich 

zwycięstwo zasiało ziarna przyszłego konfliktu w Europie i zasygnalizowało wyłonienie się 

zjednoczonych Niemiec jako światowego mocarstwa. Dramatyczne wydarzenia 1871 r. zachwiały 

równowagę sił na kontynencie europejskim, tak starannie utrzymywaną od Kongresu Wiedeńskiego, 

alarmując wielkie mocarstwa europejskie. Upokorzenie doznane przez Francję, a zwłaszcza jej straty 

terytorialne w Alzacji i Lotaryngii, podsyciły pożary wrogości między Francją a Niemcami. Wreszcie 

sukces Niemiec na polu bitwy w wojnie francusko-pruskiej wzmocnił militarystyczne tendencje reżimu 

pruskiego. Zajmując swoje miejsce w pierwszym szeregu mocarstw europejskich i ugruntowawszy 

swoją pozycję dominującej potęgi na kontynencie, imperialne Niemcy szybko stały się potęgą 

przemysłową i gospodarczą. Regiony Alzacji i Lotaryngii, które odebrał Francji, poza ich germańskim 

dziedzictwem i strategicznym znaczeniem, były głównymi ośrodkami produkcji przemysłowej z 

cennymi złożami rudy żelaza. Działalność gospodarcza zanikła w nowo zjednoczonych Niemczech, a 

pośród rosnącego dobrobytu baza ludności narodu powiększyła się, a ośrodki miejskie odnotowały 

szybki wzrost. Nadrabiając stracony czas, Niemcy stopniowo przekształciły się w potęgę przemysłową, 

która mogła rywalizować z Wielką Brytanią, która zdominowała światową produkcję od czasu rewolucji 

przemysłowej XVIII wieku. W erze pary siłę gospodarczą narodu mierzono w kategoriach produkcji stali 

i węgla. Niemcy stały się potęgą, z którą należy się liczyć z obu powodów, a także poczyniły wielkie 

postępy w produkcji maszyn przemysłowych, chemikaliów i wyrobów przemysłowych. Podobnie 

niemiecki eksport potroił się w ciągu dziesięcioleci po zjednoczeniu, gdy niemieccy producenci zaczęli 

konkurować z brytyjskim importem w kraju i za granicą. Na przełomie wieków Niemcy wyprzedziły 

Wielką Brytanię, stając się dominującą potęgą gospodarczą w Europie i ustępowały tylko Stanom 

Zjednoczonym wśród krajów eksportujących na świecie. 

Żelazny Kanclerz 

Gdy rozkwitająca gospodarka Niemiec rozwijała się w dziesięcioleciach po 1871 r., Bismarck podjął 

szereg inicjatyw politycznych i kulturalnych mających na celu zjednoczenie narodu niemieckiego i 

centralizację państwa niemieckiego. Aby osiągnąć te cele, Bismarck bronił konserwatywnych pruskich 

wartości, dążąc do powstrzymania rozprzestrzeniania się religijnego aktywizmu wśród niemieckiej 

mniejszości katolickiej i socjalistycznej agitacji wśród klas robotniczych. Zarówno katolicy, jak i 

robotnicy byli niezadowolonymi grupami w szybko zmieniających się Niemczech, z ideologią 

nacjonalistyczną rzucającą wyzwanie tradycyjnej religijności, a industrializacją i urbanizacją 

rewolucjonizującą pracę. Bismarck jako pierwszy zwrócił się przeciwko wpływowi katolicyzmu, 



podejmując wysiłek znany jako Kulturkampf. W 1864 r. Papież Pius IX (1792–1878) napisał Syllabus of 

Modern Errors, potępiając coraz bardziej świecki charakter europejskiego społeczeństwa i wzywając 

katolików do przestrzegania tradycyjnych wartości. Sprzeciw papieża wobec edukacji sponsorowanej 

przez państwo i małżeństw cywilnych, wyrażony w tej deklaracji, a także w proklamacji Watykanu 

doktryny o nieomylności papieża w sprawach religijnych w 1871 r. rozgniewał Bismarck. W następnym 

roku, 1872, zareagował wypędzeniem jezuitów z Prus. W 1873 r. Bismarck wydał ustawy majowe, które 

dały państwu kontrolę nad kształceniem i mianowaniem duchownych w Niemczech, zamykając 

seminaria katolickie i uwięziwszy katolików, którzy próbowali naruszać prawo. Chcąc przełamać 

katolicki opór wobec ingerencji państwa, skonfiskował majątek kościelny, zwiększył kontrolę państwa 

nad edukacją i małżeństwem oraz uregulował działalność duchowieństwa katolickiego. Papież Pius XII 

ogłosił nieważne prawa majowe i odpowiedział wzywając niemieckich katolików do przeciwstawienia 

się oficjalnym represjom. W rezultacie katolicy dołączyli do Katolickiej Partii Centrum, politycznego 

narzędzia dla licznych katolików z południowych Niemiec, ku rozczarowaniu Bismarcka. Dla Bismarcka 

konserwatywny katolicyzm stanowił przeszkodę w zjednoczeniu Niemiec, sprzyjając niezadowoleniu 

ze zmieniającego się krajobrazu politycznego i gospodarczego Niemiec oraz oferując konkurencyjne 

miejsce lojalności, które rywalizowało z niemieckim państwem narodowym. Pod koniec lat 

siedemdziesiątych XIX wieku wysiłki Bismarcka zmierzające do zdławienia katolicyzmu upadły, 

ponieważ represje faktycznie wzmocniły determinację oblężonych katolików. Dlatego w obliczu 

narastającego radykalizmu zorganizowanej pracy w postaci rosnącej popularności ruchu 

socjalistycznego w Niemczech Bismarck zmienił kurs. Porzucając nieudany Kulturkampf, zjednoczył się 

ze swoimi dawnymi wrogami w Katolickiej Partii Centrum przeciwko socjalistom. Mało 

prawdopodobny sojusz Bismarcka z najbardziej znaną niemiecką partią katolicką położył kres 

niefortunnemu Kulturkampfowi, a także zasygnalizował jego rosnące zaniepokojenie 

rozprzestrzenianiem się radykalnego socjalizmu wśród niemieckich robotników. W 1863 r. 

Socjalistyczny przywódca Ferdinand Lassalle (1825–1864), który został uwięziony za swoją rolę w 

rewolucji 1848 r., Założył pierwszą niemiecką partię robotniczą, Powszechne Niemieckie 

Stowarzyszenie Robotnicze (ADAV). Wybitni marksiści Wilhelm Liebknecht (1826–1900) i August Bebel 

(1840–1913) przeciwstawili się Lassaleczykom, tworząc w 1869 r. własną partię socjalistyczną, 

Socjaldemokratyczną Partię Robotniczą Niemiec (SDAP). Pomimo gorzkiego sporu o socjalistyczną 

ideologię i jak to powinno być realizowane w Niemczech, obie rywalizujące ze sobą partie połączyły się 

na spotkaniu Kongresu Socjalistów w Gotha w maju 1875 r., aby omówić przyszłość niemieckiej klasy 

robotniczej i stworzyć nowy program socjalistyczny. Spotkanie zaowocowało rewolucyjnymi żądaniami 

rządu republikańskiego i ustawodawstwem socjalistycznym, próbą realizacji socjalistycznych celów 

poprzez pracę w ustalonym systemie politycznym. Zebrali się razem, aby realizować ten nowy program, 

delegaci utworzyli nową partię, Socjalistyczną Robotniczą Partię Niemiec (SAPD). W latach 

dziewięćdziesiątych XIX wieku ta odrodzona partia socjalistyczna zmieniła nazwę na 

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) i szybko się rozwijała, ponieważ w niemieckich miastach 

przemysłowych rekrutowano członków rozwijającej się klasy robotniczej. Bismarck był zaniepokojony 

rosnącą siłą socjalistów i szukał pretekstu do rozprawienia się z lewicową działalnością polityczną. W 

1878 roku cesarz Wilhelm przeżył parę prób zabójstwa dokonanych przez anarchistycznych radykałów. 

Chociaż socjaliści nie byli odpowiedzialni za te nieudane ataki, dali Bismarckowi szansę, której 

potrzebował, aby zdławić socjalizm. Obwiniając socjalistów za zamachy na życie kajzera, Bismarck 

wydał Wyjątkowe Ustawy mające na celu wykorzenienie niemieckiego socjalizmu. W pierwszym 

artykule tych ustaw stwierdzono, że „organizacje, które poprzez działania socjaldemokratyczne, 

socjalistyczne lub komunistyczne dążą do obalenia ustalonego państwa lub porządku społecznego, są 

niniejszym zabronione” i przyznaje państwu szerokie uprawnienia do tłumienia działań politycznych 

klasy robotniczej. 



Korzystając z tego ustawodawstwa, Bismarck rozbił socjalistyczne organizacje polityczne, zamknął 

radykalne gazety i rozbił zgromadzenia robotnicze. Podobnie jak w przypadku jego wcześniejszych 

wysiłków na rzecz stłumienia katolickiej agitacji, próba zdławienia socjalizmu w Niemczech przez 

Bismarcka również okazała się bezowocna, ponieważ lewicowi liderzy ukrywali się, a członkostwo w 

partiach socjalistycznych nadal rosło, pomimo oficjalnych represji. Dlatego został zmuszony do zmiany 

taktyki. Aby podważyć atrakcyjność socjalistycznych partii politycznych wśród początkującej klasy 

robotniczej Niemiec, Bismarck wykonał kolejny zaskakujący ruch. Zrealizował serię progresywnych 

programów pomocy społecznej, wyprzedzając żądania partii socjalistycznych. Pierwsza z nich miała 

miejsce w 1881 r., kiedy Bismarck zaproponował w Reichstagu projekt ustawy zezwalającej na 

stworzenie programu, który zapewniłby robotnikom i górnikom ochronę przed wypadkami przy pracy. 

W 1883 roku Bismarck wprowadził państwowy system opieki zdrowotnej, a w następnym roku 

przedstawił państwowy program ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa. Do 1887 roku dodał plan 

emerytalny, dając konserwatywnemu Kaiserreichowi najbardziej wszechstronny system 

zabezpieczenia społecznego na świecie. Jak na ironię, programy opieki społecznej wprowadzone przez 

tępego Bismarcka były znacznie bardziej postępowe niż te wprowadzone w krajach liberalnych, takich 

jak Wielka Brytania czy Francja. Wysiłki Bismarcka mające na celu powstrzymanie konserwatywnego 

katolicyzmu i radykalnego socjalizmu były częścią szerszego celu: wspierania jedności narodowej w 

Niemczech. Poprzez politykę znaną łącznie jako germanizacja, Bismarck starał się wykuć różne państwa 

niemieckie z historią politycznej autonomii i kulturowej ekskluzywności w jedno zjednoczone państwo 

narodowe. Bismarck dążył do osiągnięcia tego poprzez promowanie nowych instytucji narodowych i 

tłumienie heterogenicznych elementów w Niemczech. W związku z tym Bismarck powołał w 1881 roku 

komisję aby stworzyć jeden kodeks prawny dla imperium, który zastąpiłby oszałamiającą gamę 

lokalnych instrumentów prawnych, które przetrwały przed zjednoczeniem. Efektem tych wysiłków był 

obszerny kodeks cywilny znany jako Bürgerliches Gesetzbuch, który został uchwalony w 1900 roku, 

wspierając zjednoczenie Niemiec. Bismarck promował także nacjonalizm kulturowy, wymagający 

posługiwania się językiem niemieckim we wszystkich aspektach życia publicznego, a zwłaszcza w 

rządzie i edukacji. Program germanizacyjny miał również ciemniejszą stronę, ponieważ naciskał na 

mniejszości etniczne w Niemczech, w tym Duńczyków na północy, Francuzów na zachodzie i dużą 

społeczność polską zamieszkującą wschodnie prowincje Prus, do asymilacji. Ostatecznie wysiłki te 

zakończyły się przymusowym przesiedleniem Polaków. W 1885 r. powołano rządową komisję do 

przesiedlenia Polaków zamieszkałych na ziemiach przejętych od Polski w czasie zaborów i kolonizacji 

tych terenów przez Niemców. W kontrowersyjnym posunięciu rząd cesarski zezwolił nawet na 

przymusowe wypędzenie ponad 20 000 Polaków do polskich posiadłości w Rosji. Chociaż środki te 

doprowadziły do powszechnej nędzy wśród ludności polskiej w Niemczech, w końcu okazały się równie 

daremne, jak wysiłki Bismarcka mające na celu zdławienie ruchów katolickich i socjalistycznych. 

Faktycznie wydaje się, że oficjalne represje sprzyjały oporowi etnicznych Polaków, którzy tworzyli 

propolskie organizacje polityczne w Reichstagu i mocniej trzymali się swoich tradycji w obliczu 

ingerencji władz. 

Polityka zagraniczna 

Podczas gdy krajowe inicjatywy Bismarcka, mające na celu stłumienie katolików, socjalistów i 

mniejszości etnicznych, zakończyły się niepowodzeniem, okazał się on bardziej skuteczny w polityce 

zagranicznej. Po zjednoczeniu kanclerz nowego niemieckiego państwa narodowego zawarł 

skomplikowaną serię sojuszy, które miały chronić Niemcy przed zagraniczną agresją. Świadomy tego, 

że Francja wciąż cierpi z powodu upokorzenia podczas wojny francusko-pruskiej i kosztownej straty 

Alzacji i Lotaryngii, Bismarck zawsze uważał podczas swojej kadencji, aby izolować francuskich 

dyplomatycznie. W międzyczasie starannie utrzymywał szereg sojuszy wojskowych z kolejnymi 

mocarstwami europejskimi w celu ochrony bezpieczeństwa Niemiec. W ten sposób na początku lat 70. 



XIX wieku Bismarck uniknął kwestionowania przewagi morskiej Wielkiej Brytanii lub jej kolonialnego 

majątku. W 1872 roku Bismarck zawarł sojusz znany jako Liga Trzech Cesarzy, który zjednoczył cesarzy 

Niemiec, Rosji i Austrii, byłego wroga Prus, w sojuszu wojskowym. W 1878 roku, po wojnie rosyjsko-

tureckiej, Bismarck wynegocjował traktat berliński, powojenne porozumienie, które zniweczyło główny 

cel Rosji: zdobycie ciepłowodnego portu w Dardanelach w północno-zachodniej Turcji. Z powodu coraz 

bardziej napiętych stosunków między Niemcami a Rosją, Liga Trzech Cesarzy rozpadła się. W 

odpowiedzi w 1879 r. kanclerz Niemiec wynegocjował Podwójny Sojusz między Cesarstwem 

Niemieckim a Cesarstwem Austro-Węgierskim, przy czym obie obiecywały sobie wzajemne wsparcie 

w przypadku agresji rosyjskiej. Wraz z dołączeniem Włoch w 1882 roku, sojusz stał się znany jako 

Trójprzymierze i został wzmocniony tak zwanym Układem Śródziemnomorskim, łączącym Austrię i 

Włochy z Wielką Brytanią. Pozornie przewidujący, Bismarck zawsze obawiał się, że Niemcy staną w 

obliczu wojny na dwóch frontach z Francją i Rosją, i pomimo utrzymujących się animozji z Rosją, 

negocjował traktat reasekuracyjny pod koniec swojej kariery. W tym ważnym tajnym traktacie, 

podpisanym w 1887 roku, cesarze Niemiec i Rosji zobowiązali się zachować neutralność, jeśli albo pójdą 

na wojnę z trzecim mocarstwem, chyba że Niemcy zaatakują Francję lub Rosja zaatakują Austro-Węgry. 

Podczas gdy Bismarck początkowo gardził koloniami, argumentując, że ich nabycie kosztowałoby 

Niemcy więcej, niż są warte, do lat osiemdziesiątych XIX wieku zmienił kurs. Przekonany potężnymi 

interesami biznesowymi w Niemczech, Bismarck pośpiesznie dogonił Wielką Brytanię i Francję w 

zdobywaniu zamorskich kolonii. Jako sygnał rosnącego wpływu Niemiec, wielkie mocarstwa spotkały 

się na ziemi niemieckiej, aby ustanowić podstawy tak zwanej wyścigu o Afrykę na konferencji 

berlińskiej w 1884 r. Niemcy założyły kilka kolonii, gdy wielkie mocarstwa ery podzieliły kontynent 

afrykański, twierdząc, że obszary, które tworzą współczesne narody Kamerunu, Burundi, Ghany, 

Namibii, Rwandy, Tanzanii i Togo. Niemcy zajęli także kilka terytoriów pacyficznych, w tym Nową 

Gwineę, Archipelag Bismarcka i Wyspy Marshalla, dołączając do innych wielkich mocarstw Europy w 

drapieżnym „Nowym imperializmie” XIX wieku. 

Fryderyk III 

Cesarz Wilhelm I zmarł w marcu 1888 r. W wieku 90 lat, a korona cesarska przeszła na jego syna 

Fryderyka III (1831–88). Jako książę, Fryderyk służył w latach z wyróżnieniem jako dowódca wojskowy 

w pruskich wojnach  o zjednoczenie. Podczas gdy Fryderyk objął wojskowy obowiązek, często głosił 

niechęć do wojny i okazał się daleko bardziej liberalny w swojej polityce niż jego ojciec. Często ścierał 

się z Bismarckiem w dyskusjach politycznych, a nawet publicznie potępiał jego represje, a jego ojciec 

praktycznie wykluczył go z polityki tak długo, jak żył. Fryderyk był wielkim wielbicielem Wielkiej Brytanii 

i jej monarchii konstytucyjnej, a nawet poślubił najstarszą córkę królowej Wiktorii w 1858 roku. Tak 

więc dla niemieckich liberałów stopniowo zdobywających siłę w Reichstagu, Fryderyk był ich wielką 

nadzieją. Jednak zanim wstąpił na tron cesarski, Fryderyk miał 57 lat i umierał na raka gardła. Podczas 

swojego krótkiego panowania, które trwało tylko 99 dni, Fryderyk próbował przeforsować serię 

niefortunnych liberalnych reform, ale niewiele z jego wysiłków przeżyło go. Wkrótce po objęciu tronu 

zdymisjonował m.in. ministra spraw wewnętrznych Prus Roberta von Puttkamera (1828–1900), 

konserwatywnego sojusznika Bismarcka. Liberałowie w Niemczech i za granicą byli zachwyceni tym 

posunięciem, które, mieli nadzieję, było wstępem do szerszej serii reform konstytucyjnych. 



WIELKA WOJNA I NIEMCY WEIMARSKIE 

Pierwszego lipca 1916 roku bitwa nad Sommą rozpoczęła się tygodniowym bombardowaniem 

brytyjskiej artylerii. Przerażająca zapora, składająca się z ponad 1,7 miliona pocisków odłamkowo-

burzących, miała na celu oczyszczenie niemieckich okopów i zniszczenie zasieków z drutu kolczastego 

w ramach przygotowań do masowego ataku, który brytyjscy generałowie mieli nadzieję przełamać 

impas na froncie zachodnim. Od początku I wojny światowej strony wojujące nie były w stanie przebić 

się przez linie okopów, które wyznaczały linie frontu, pomimo rzezi setek tysięcy młodych żołnierzy. 

Pierwsza wojna światowa przerodziła się w piekielną wojnę okopową, gdy Niemcy, Brytyjczycy i 

Francuzi poświęcili całą niszczycielską potęgę nowoczesnego, przemysłowego państwa narodowego na 

eksterminację swoich wrogów. Gdy sprzymierzone działa ucichły, tysiące brytyjskich i francuskich 

żołnierzy wydostało się z okopów i ruszyło przez rozdarte odłamkami pustkowie Ziemi Niczyjej w 

kierunku niemieckich okopów. Na nieszczęście dla wojsk brytyjskich i francuskich, niemieccy obrońcy 

przeżyli ostrzał artyleryjski, kryjąc się w głęboko podziemnych bunkrach. Po zakończeniu brytyjskiej 

zapory niemieccy obrońcy wiedzieli, że rozpoczyna się atak, i rzucili się, by obsadzić swoje okopy i 

ustawić stanowiska dla karabinów maszynowych. Śmiertelny grad kul z karabinów maszynowych 

zdziesiątkował pierwszą falę żołnierzy alianckich, posuwających się nierównymi liniami na 25-milowym 

froncie, gdy Niemcy strzelali w ich szeregi. Tylko pierwszego dnia bitwy zginęło ponad 60 000 żołnierzy 

brytyjskich. Pewien brytyjski ocalały opisał makabryczne następstwa pierwszego ataku: „Niemcy 

zawsze mieli wspaniały widok na Ziemię Niczyją. Atak został brutalnie odparty. Setki zabitych zostało 

wyrzuconych jak wrak wyrzucony do poziomu wysokiego poziomu. Zupełnie tyle samo zginęło na 

drucie wroga, co na ziemi, jak ryby złapane w sieć. Wisi tam w groteskowych pozach. Niektórzy 

wyglądali, jakby się modlili; umarli na kolanach, a drut uniemożliwił im upadek. Ostrzał z karabinu 

maszynowego wykonał swoją straszną robotę ”. Bitwa nad Sommą ciągnęła się miesiącami, ale kolejne 

ataki okazały się równie kosztowne - i równie daremne - jak pierwsze. Do końca bitwy, w listopadzie 

1916 roku, Brytyjczycy stracili ponad 400 000 ludzi, ich francuscy sojusznicy prawie 200 000, a Niemcy 

pół miliona zabitych. Kosztem ponad miliona młodych żołnierzy Brytyjczycy i Francuzi przeszli zaledwie 

siedem mil. Bitwa nad Sommą demonstruje okropieństwa rozpętane podczas I wojny światowej, 

konfliktu, który zniszczyłby Cesarstwo Niemieckie. 

Panowanie Wilhelma II 

Gdy nowy kajzer, Wilhelm II, objął tron w 1888 roku, był zdeterminowany, aby udowodnić, że jest 

panem swojego niemieckiego imperium. Syn Fryderyka III i wnuk brytyjskiej królowej Wiktorii, Wilhelm 

spędził swoje panowanie, próbując udowodnić, że jest godnym następcą wielkich władców 

Hohenzollernów z przeszłości. Urodzony ze zdeformowaną lewą ręką, samoświadomy Wilhelm miał 

obsesję na punkcie pruskiego wojska, występując przez całe swoje panowanie w ostentacyjnych 

mundurach wojskowych, z wyprofilowaną kończyną spoczywającą na pochwie ceremonialnego 

miecza, aby ukryć swoją niepełnosprawność. Młody kaiser, człowiek arogancki i burzliwy, utożsamiał 

się ze swoim dziadkiem Wilhelmem I, wierząc, że rządził Niemcami z łaski Bożej. Fascynacja Wilhelma 

wojskiem i jego zawzięta wiara w swój własny boski cel zaostrzyły autorytarną i wojowniczą kulturę 

polityczną Wilhelmine Germany, prowadząc ostatecznie do katastrofy. Jako następca tronu Wilhelm w 

coraz większym stopniu podlegał wpływom Otto von Bismarcka, który przekonał go, aby unikał 

postępowej polityki zalecanej przez jego rodziców. Zanim Wilhelm objął tron w wieku 29 lat, był 

zdeterminowany, aby przywrócić Niemcy biegowi swojego dziadka, Wilhelma I, który był jego idolem. 

Wyniosły młody monarcha wkrótce zderzył się z Bismarckiem, zniecierpliwiony ostrożną polityką 

zagraniczną starzejącego się kanclerza i oburzony jego ingerencją w politykę imperialną. Wilhelm 

gardził żmudnymi próbami Bismarcka, by utrzymać pokój wśród wielkich mocarstw Europy i zażądał 

agresywnych działań. Ostatnia kropla okazała się jednak rodzajem kontrowersji. Na początku 1890 roku 



Bismarck próbował uchwalić przez Reichstag ustawę, która utrwaliłaby jego antysocjalistyczne prawa. 

Biorąc pod uwagę wpływy Bismarcka wśród konserwatywnych partii w Reichstagu, ustawa z pewnością 

została przyjęta, ale w trakcie obrad doszło do rozłamu wśród delegatów co do uprawnień policji 

dozwolonych w ustawie. Gdy debata stała się bardziej gorąca, Wilhelm interweniował, sprzeciwiając 

się działaniom Bismarcka przeciwko socjalistom, starając się uzyskać przychylność niemieckich klas 

robotniczych. Bismarck ostatecznie zgodził się, ale nieporozumienie nadwerężyło jego stosunki z 

monarchą. Sygnalizował również zamiar Wilhelma podjęcia bardziej aktywnej roli w rządzie, niż 

życzyłby sobie stary kanclerz. Wychodząc z konfliktu z Wilhelmem, Bismarck próbował wzmocnić swoje 

poparcie w Reichstagu, tworząc nową koalicję, w skład której wchodzili jego dawni wrogowie z 

katolickiej Partii Centrum. Odbył tajne spotkanie z ich głównym delegatem, które rozwścieczyło 

Wilhelma, gdy się o tym dowiedział. Wilhelm uważał, że jako monarcha powinien był zostać 

poinformowany o spotkaniu i skonfrontować Bismarcka. Po gorącej wymianie zdań 79-letni Żelazny 

Kanclerz zrezygnował w 1890 roku, skarżąc się gorzko na ingerencję Wilhelma zarówno w dyplomację, 

jak i politykę wewnętrzną. Po usunięciu Bismarcka cesarz Wilhelm usiłował sam rządzić Niemcami, 

mianując bardziej potulnego kanclerza Leo von Caprivi (1831–99), aby nadzorował wdrażanie jego 

coraz bardziej lekkomyślnej polityki. Gdy Caprivi przejął władzę, dowiedział się o tajnym traktacie 

reasekuracyjnym, który Bismarck zawarł w 1887 roku między Rosją a Niemcami. Za radą Caprivi 

Wilhelm pozwolił na wygaśnięcie tego kluczowego porozumienia, które gwarantowało, że Rosja 

pozostanie neutralna, jeśli Francja zaatakuje Niemcy i ochroni Niemcy przed widmem wojny na dwóch 

frontach. Opuszczeni przez Niemcy i izolowani dyplomatycznie Rosjanie sięgnęli po Francję, naród, 

który odzyskał siły i wciąż starał się pomścić swoją klęskę w wojnie francusko-pruskiej. W sierpniu 1892 

roku oba narody podpisały sojusz francusko-rosyjski, obiecując sobie wzajemne wsparcie militarne na 

wypadek wojny, na którego zaprzeczenie Bismarck pracował przez dziesięciolecia. W 1894 r. 

Niekompetentnego Capriviego zastąpił Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst (1819–1901), zanim 

Wilhelm w 1900 r. zdecydował się na bardziej zdolnego kanclerza Bernharda von Bülowa (1849–1929). 

W następnej dekadzie, gdy niecierpliwy i impulsywny Wilhelm wtrącał się w dyplomację, niemiecka 

polityka zagraniczna przechodziła od kryzysu do kryzysu. Pierwszy z dyplomatycznych błędów 

Wilhelma miał miejsce w 1896 r., wraz z opublikowaniem telegramu Krugera. Wilhelm nienawidził 

brytyjskiej monarchii, którą jego ojciec tak szanował i pochopnie wysłał telegraf do prezydenta 

Republiki Transwalu w Południowej Afryce, gratulując mu pokonania zamachu dokonanego przez 

grupę angielskich poszukiwaczy przygód. Po opublikowaniu telegram zawstydził brytyjski rząd i 

rozwścieczył angielską opinię publiczną, niepotrzebnie niszcząc politykę Bismarcka polegającą na 

unikaniu konfliktu z Wielką Brytanią. Na piętach tej klęski Wilhelm II rozpoczął kosztowną próbę 

uczynienia z Niemiec potęgi morskiej pierwszego rzędu. Zazdrosny o potężną flotę kontrolowaną przez 

swojego wuja, króla Edwarda VII (1841–1910) z Anglii, Wilhelm marzył o posiadaniu siły morskiej, która 

mogłaby rywalizować z potężną brytyjską Royal Navy. W międzyczasie Niemcy uważali potężną flotę 

za niezbędną do zdobywania zamorskich kolonii i ochrony handlu morskiego. W 1897 r. Kaiser 

wyznaczył Wielkiego Admirała Alfreda von Tirpitza (1849–1930), energicznego dowódcę marynarki, do 

kierowania Cesarskim Urzędem Marynarki Wojennej, powierzając mu to zniechęcające zadanie. Pod 

rządami von Tirpitza Niemcy uchwaliły kolejne ustawy morskie w latach 1898–1912, wydając rachunki, 

które sfinansowały szybką budowę światowej klasy floty imperialnej. Admirał von Tirpitz 

skoncentrował swoje wysiłki na budowie ogromnych pancerników, które mogłyby pływać po Bałtyku i 

Północnym Atlantyku oraz rzucać wyzwanie okrętom kapitałowym Królewskiej Marynarki Wojennej. 

Ponieważ brytyjska strategia w tym okresie wymagała od nich utrzymania floty, która byłaby tak 

potężna, jak połączone siły morskie dowolnych dwóch innych narodów, rezultatem był napięty wyścig 

zbrojeń między Niemcami a Wielką Brytanią. Konkurencja zaostrzyła się w 1900 r., pośród napięcia 

związanego z wojną burską, kiedy von Tirpitz wprowadził w Reichstagu drugie prawo morskie, które 

wymagało podwojenia wielkości niemieckiej marynarki wojennej. Planowana budowa marynarki 



wojennej dałaby Niemcom drugą co do wielkości flotę na świecie, flotę zdolną rzucić wyzwanie 

dominacji Wielkiej Brytanii na pełnym morzu. Jako kraj wyspiarski zależny od obcych kolonii, 

Brytyjczycy byli głęboko zaniepokojeni i przyspieszyli budowę własnej marynarki wojennej, aby 

dotrzymać kroku. Wykorzystując częste kryzysy dyplomatyczne początku XX wieku, von Tirpitz 

utrzymał tempo niemieckiego uzbrojenia morskiego, wydając ambitne nowe przepisy morskie w 1906, 

1908 i 1912 roku. Zaalarmowany rosnącą agresywną postawą Niemiec i rosnącą potęgą morską, rządy 

brytyjski i francuski założyli Entente Cordiale, szereg porozumień, które położyły kres ich historycznej 

wrogości. Uwzględniając ambicje kolonialne obu partnerów, porozumienia podzieliły sporne obszary 

na strefy wpływów brytyjską i francuską, aby zapobiec konfliktowi. Po podpisaniu sojuszu z Rosją, 

Francuzi wykorzystali swoje nowe stosunki z Wielką Brytanią, wstrząśnięci po katastrofalnej wojnie 

burskiej, aby przeciwdziałać rosnącej potędze Niemiec. W rzeczywistości dyplomaci brytyjscy i 

francuscy dyskutowali o możliwości zawarcia sojuszu przeciwko Niemcom od wczesnych lat 

osiemdziesiątych XIX wieku, ale wśród rywalizacji kolonialnych wysiłki te zawiodły. Pod naciskiem 

brytyjskiego króla Edwarda VII, który wstąpił na tron w 1901 roku, jego kraj zakończył swoją „wspaniałą 

izolację”, a umowa Entente Cordiale, mająca na celu przywrócenie równowagi sił na kontynencie, 

została ostatecznie podpisana w kwietniu 1904 roku. Dla Francuzów poparcie Rosji i Wielkiej Brytanii 

dało im pewność przyjęcia bardziej agresywnego stanowiska wobec Niemiec. W 1905 r. rsnące zaufanie 

Francji i aktywne zaangażowanie Wilhelma w dyplomację spowodowały kolejny spektakularny błąd, 

tak zwany pierwszy kryzys marokański. Podczas wizyty państwowej w Tangerze Wilhelm poczynił 

uwagi, które zdawały się sugerować jego poparcie dla niepodległości Maroka, co rozgniewało 

Francuzów, którzy uważali ten region za znajdujący się w ich strefie wpływów i byli w trakcie 

ustanawiania protektoratu nad tym obszarem. Niemiecki kanclerz Bernhard von Bülow próbował 

wykorzystać wynikający z tego kryzys do przetestowania Entente Cordiale między Wielką Brytanią a 

Francją. Postawił, że oba narody uznają, że nie są w stanie odłożyć na bok swojej tradycyjnej wrogości 

lub kolonialnej rywalizacji. Ponieważ napięcia między Francją a Niemcami wzrosły, von Bülow 

zaproponował międzynarodową konferencję, która miałaby rozwiązać ten problem, ale Francja 

odmówiła poddania się takiemu układowi. W połowie czerwca kryzys groził wygotowaniem, gdy 

Francja i Niemcy szykowały się do wojny, ale Brytyjczycy przekonali Francuzów do udziału w 

konferencji, która miała się spotkać w Algeciras w południowej Hiszpanii w styczniu 1906 roku. 

Konferencja w Algeciras okazała się katastrofa Niemiec i pokazała ich rosnącą izolację od innych 

głównych mocarstw. Tylko Austro-Węgry stanęły po stronie Niemiec, a Francja cieszyła się poparciem 

Wielkiej Brytanii, Włoch, Rosji, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. W ostatecznym porozumieniu z 31 

maja 1906 r. Francja uzyskała skuteczną kontrolę nad Marokiem, a Niemcy poniosły kolejną kłopotliwą 

dyplomatyczną porażkę. W następnym roku, 1907, kolejne złowieszcze wydarzenie pomogło utorować 

drogę do I wojny światowej. Tak jak Wielka Brytania położyła kres swoim długotrwałym wrogim 

relacjom z Francją z Entente Cordiale, Konwencja Anglo-Rosyjska podpisana w Sankt Petersburgu w 

sierpniu 1907 roku zakończyła teraz rywalizację Wielkiej Brytanii z Romanowami. Porozumienie anglo-

rosyjskie określiło strefy wpływów obu mocarstw w Azji Środkowej, a także gwarantowało wzajemne 

wsparcie militarne Niemiec. Dzięki tej anglo-rosyjskiej umowie z 1907 r., Wraz z wcześniejszym 

sojuszem francusko-rosyjskim z 1892 r. I Entente Cordiale z 1904 r., Niemcy coraz bardziej znajdowały 

się w sprzeczności z połączoną siłą trzech wielkich mocarstw imperialnych: Wielkiej Brytanii, Francji i 

Rosji to dojdzie do głowy wraz z drugim kryzysem marokańskim w 1911 r. Narastająca przepaść między 

Niemcami a Wielką Brytanią pojawiła się ponownie rok później, kiedy cesarz Wilhelm udzielił 

szkodliwego wywiadu, który został opublikowany w brytyjskiej gazecie Daily Telegraph w 1908. W 

wywiadzie Wilhelm z trudem próbował wyleczyć podział z Wielką Brytanią i oczarować Anglików, 

wygłaszając różne prowokacyjne i dziwaczne stwierdzenia. W jednym słynnym fragmencie oświadczył: 



- Wy Anglicy ... jesteście szaleni, szaleni, szaleni jak zające marcowe. Co cię spotkało, że jesteś tak 

całkowicie oddany podejrzeniom, zupełnie niegodnym wielkiego narodu? Cóż więcej mogę zrobić niż 

ja? Oświadczyłem z cały nacisk na mój rozkaz, w przemówieniu w Guildhall, że moje serce jest 

nastawione na pokój i że jest jednym z moich najdroższych pragnień życia na najlepszych stosunkach z 

Anglią. Czy kiedykolwiek byłem fałszywy? i kłamstwa są obce mojej naturze. Moje czyny powinny 

mówić same za siebie, ale ty nie słuchaj ich, ale tych, którzy je błędnie interpretują i zniekształcają. To 

jest osobista zniewaga, którą odczuwam i której urażam. " 

Skutek nieprzemyślanych uwag Wilhelma był katastrofalny. Wywiad rozpalił ogniste nastroje 

antyniemieckie za granicą i wywołał poważne pytania o jego opinię w kraju. Głęboko zawstydzony 

Wilhelm usunął kanclerza von Bülowa z biura, mając nadzieję, że użyje go jako kozła ofiarnego po 

porażce, ale szkody zostały wyrządzone. Mianował na to stanowisko rzetelnego pruskiego biurokratę, 

Theobalda von Bethmanna-Hollwega (1856–1921), ale po 1908 r. wpływy Wilhelma w rządzie 

niemieckim osłabły. Do 1911 roku stosunki między Wielką Brytanią a Niemcami były napięte z powodu 

lekkomyślnych prób Wilhelma podważenia brytyjskiej kontroli nad morzem i wojowniczego 

nacjonalizmu okazywanego przez prasy obu narodów. Kiedy wybuchł bunt przeciwko sułtanowi 

marokańskiemu, Wilhelm wykorzystał swoją szansę, by pomścić upokorzenia, których doznał podczas 

konferencji w Algeciras, używając niemieckiej marynarki wojennej do interwencji w kryzysie, otwarcie 

kwestionując anglo-francuską kontrolę nad regionem. Kiedy w Maroku w kwietniu 1911 r. wybuchł 

bunt przeciwko sułtanowi, Francuzi i Hiszpanie rzucili wojska w ten region, aby stłumić bunt. Kiedy 

niemiecki kanonierka Panther wylądował w marokańskim porcie Agadir miesiąc później, Francuzi 

wysłali wojska do Fezu, a Brytyjczycy przygotowali swoją flotę Gibraltarską do walki z Niemcami. W 

obliczu połączonych sił Wielkiej Brytanii i we Francji, której Entente Cordiale po raz kolejny nie 

ustępowała, Niemcy zostali zmuszeni do szukania warunków dla rozładowania kryzysu. Na początku 

lipca niemiecki ambasador we Francji zaproponował wycofanie się z Maroka i uznanie francuskiej 

administracji regionu w zamian za ustępstwa terytorialne ze strony Francuzów w Kongu. Kolejny traktat 

w Fezie, podpisany 4 listopada 1911 r., Określił te warunki, kończąc kryzys. Ponownie, epizod przyniósł 

odwrotny skutek od tego, który zamierzali Niemcy: zamiast zerwać sojusz anglo-francuski, wzmocnił 

ich połączony sprzeciw wobec Niemiec. Nieudane użycie przez Niemców „dyplomacji kanonierki” 

również zaostrzyło rosnącą wrogość między Wielką Brytanią a Niemcami i potwierdziło obawy przed 

rosnącą potęgą morską Wilhelma. 

Towarzystwo Niemieckie w Kaiserreich 

Pomimo duszącego, autokratycznego charakteru niemieckiej polityki w okresie Wilhelma, niemieccy 

intelektualiści, artyści i naukowcy zdobyli coraz większe znaczenie na arenie międzynarodowej w 

dziesięcioleciach przełomu wieków. W 1902 r. Theodor Mommsen (1817–1903), profesor 

Uniwersytetu Berlińskiego, otrzymał literacką Nagrodę Nobla za swoje monumentalne, pięciotomowe 

studium historii Rzymu. Rok wcześniej Thomas Mann (1875–1955) opublikował swoją słynną powieść 

Buddenbrooks, a następnie zdobył Nagrodę Nobla w 1929 r. Niemieccy artyści związani z ruchem 

artystycznym Blaue Reitera, w szczególności malarze Wassily Kandinsky i Franz Marc, udowodnili 

niezwykle wpływowy na rozwój sztuki współczesnej, zwłaszcza ruchu zwanego ekspresjonizmem. Te 

osiągnięcia naukowe i artystyczne konkurowały z dokonaniami niemieckich naukowców i wynalazców. 

W Mannheim Karl Benz (1844–1929) był pionierem w rozwoju samochodu benzynowego, produkując 

w 1885 r. opłacalny trójkołowy Motorwagen. W międzyczasie niemieccy naukowcy i inżynierowie byli 

pionierami tak zwanej drugiej rewolucji przemysłowej w dziedzinie chemikalia i elektryczność. W tym 

okresie gwałtownych zmian niemiecka gospodarka nadal dramatycznie się rozwijała, a w 

dziesięcioleciach poprzedzających wybuch I wojny światowej niemiecka produkcja stali stopniowo 

przewyższała i ostatecznie podwoiła produkcję brytyjską. Wraz ze wzrostem udziału Niemiec w 



produkcji przemysłowej i handlu międzynarodowym liczba ludności również wzrosła dramatycznie. 

Pomiędzy 1890 a 1913 rokiem populacja Niemiec wzrosła aż o 40 procent. Rosnąca populacja Niemiec 

była bardzo rozwarstwiona, a robotnicy, którzy tłoczyli się w kamienicach niemieckich miast, często żyli 

w przerażających warunkach. Przemiany gospodarcze i demograficzne nie były jedynymi siłami 

przekształcającymi niemieckie społeczeństwo przełomu wieków. W tym okresie Niemki zaczęły 

zabiegać o prawa polityczne. Ponieważ niemieckie kobiety z klasy średniej weszły na rynek pracy w 

większej liczbie, często pracując jako sekretarki i nauczycielki, ich nowo odkryta siła ekonomiczna 

skłoniła je do zakwestionowania ograniczeń prawnych, z którymi się zmagały, i całkowitego 

wykluczenia z życia politycznego. W rezultacie kobiety zaczęły się organizować, co doprowadziło do 

powstania w 1894 r. Bund deutscher Frauenvereine, czyli BDF, stowarzyszenia walczącego o prawa 

kobiet w miejscu pracy i na arenie politycznej. BDF szybko się rozrastało i do 1901 roku liczyło 137 

oddziałów z około 70 000 członków. W następnej dekadzie jego szeregi powiększyły się do 2200 

oddziałów i prawie pół miliona członków. Inne organizacje kobiece również powstały w tym okresie, 

przyciągając kobiety z całego spektrum politycznego. W ten sposób rozkwitły grupy kobiet 

socjalistycznych, konserwatywne organizacje zrzeszające kobiety nacjonalistyczne, takie jak 

pomocnicza żeńska Liga Marynarki Wojennej oraz stowarzyszenia religijne zrzeszające kobiety 

protestanckie i katolickie. Gdy kobiety stały się bardziej głośne w Wilhelmine Germany, udało im się 

zapewnić sobie nowe prawa. Na przykład w 1908 r. ustawa reformująca zalegalizowała udział kobiet w 

życiu politycznym, dając im po raz pierwszy prawo wstępowania do partii politycznych. Niemki musiały 

poczekać do końca cesarstwa w 1918 roku, zanim uzyskałyby prawo do głosowania. W 

Wilhelminowskich Niemczech panował nacjonalistyczny zapał, a przez dziesięciolecia po zjednoczeniu 

wojujący patriotyzm był często promowany przez czołowych intelektualistów. Na przykład wybitny 

historyk Heinrich von Treitschke (1834–96), profesor Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, był 

agresywnym nacjonalistą, który rozpalał patriotyczne pasje w Niemczech. Podobnie jak Theodor 

Mommsen, von Treitschke był także delegatem Reichstagu, pozostając aktywnym w polityce krajowej 

przez całą swoją karierę. W poruszających przemówieniach i drobiazgowych esejach von Treitschke 

gloryfikował Hohenzollernów i entuzjastycznie wspierał wysiłki państwa niemieckiego zmierzające do 

zdławienia socjalizmu, zdobycia imperium kolonialnego, a przede wszystkim rzucenia wyzwania 

potędze Wielkiej Brytanii. Bardziej niepokojącym elementem nacjonalistycznego zapału von 

Treitschkego był jej antysemicki charakter, który pomógł wzmocnić rosnącą wrogość niemieckich 

obywateli żydowskich w późnych latach siedemdziesiątych XIX wieku. Szalejący nacjonalizm okresu 

Wilhelmina utożsamiał jedność narodową z asymilacją kulturową, a odrębna tożsamość religijna i 

kulturowa niemieckich Żydów była postrzegana jako grożące podziałem. Jak na ironię, do czasu 

zjednoczenia niemiecka ludność żydowska została wysoce zasymilowana, entuzjastycznie przyjmując 

niemiecki patriotyzm i niemiecką kulturę. Jednak dla zagorzałych nacjonalistów, takich jak von 

Treitschke, „odmowa” całkowitej asymilacji ze strony niemieckich Żydów była przerażająca i w 1879 

roku wybitny intelektualista rozpoczął kampanię publiczną potępiającą niemiecką społeczność 

żydowską. W tym okresie niemieccy Żydzi napotkali wiele ograniczeń i nie mogli zajmować ważnych 

stanowisk rządowych, wojskowych i uniwersyteckich. Ich związek z lewicową polityką w publicznej 

wyobraźni wzmocnił szkalowanie Żydów przez konserwatystów. Jednocześnie niemieccy 

konserwatyści utożsamiali Żydów z modernistycznymi formami kultury, które pojawiały się w 

niemieckich miastach, rzucając wyzwanie nowym modelom architektury, sztuki, muzyki i teatru, które 

wielu uważało za zagrożenie dla tradycyjnych niemieckich wartości. XIX wieku powstała antysemicka 

partia polityczna, która zdobyła zaledwie 16 z 399 mandatów w wyborach do Reichstagu w 1893 r., Ale 

ujawnia pogarszający się klimat dla Żydów w Niemczech w tamtym czasie. Niemieckie doświadczenia 

kolonialne wskazują również, że nacjonalizm Wilhelmina miał niebezpieczny wymiar rasistowski. Po 

zdobyciu przez Niemcy kolonii w Afryce Południowo-Zachodniej (dzisiejszej Namibii) w 1884 roku 

niemieccy osadnicy zaczęli eksploatować rdzenną ludność. Te rdzenne ludy, pasterze bydła znani jako 



Herero i Nama, zbuntowali się w 1904 roku, zabijając wielu niemieckich osadników. Bunt wywołał 

brutalne odwet, którego kulminacją było to, co można uznać za pierwsze ludobójstwo XX wieku. Po 

pokonaniu Herero w decydującej bitwie pod Waterberg 11 sierpnia niemiecki dowódca generał Lothar 

von Trotha (1848–1920) zmusił ocalałych, w tym kobiety i dzieci, do pójścia na pustynię Kalahari. 

Zatruwając studnie w regionie, rozkazał swoim ludziom zastrzelić każdego Herero, który próbował 

opuścić pustynię, skazując cały lud na śmierć z pragnienia. Tylko nielicznym udało się przeżyć. 

Następnie Nama zostali zagarnięci do prymitywnych obozów pracy, gdzie zginęli z powodu tysięcy 

wycieńczenia i niedożywienia. Podczas gdy von Trotha został ostatecznie zwolniony z dowództwa z 

powodu oburzenia w Niemczech na temat jego brutalnej taktyki, haniebny epizod stanowiłby 

złowieszczy plan Holokaustu i skłonił niemiecki rząd do wydania formalnych przeprosin w 2004 roku. 

Pomimo wysiłków Bismarcka, by zdławić lewicowe partie polityczne od lat siedemdziesiątych XIX 

wieku, socjalizm nadal kwitł w Wilhelmine Germany. Ideologia stworzona przez niemieckiego 

komunistę Karola Heinricha Marksa okazała się bardzo wpływowa w dziesięcioleciach po jego śmierci 

w 1883 r. Kiedy Europa przechodziła bolesne przejście od tradycyjnego społeczeństwa agrarnego do 

przemysłowego, miejskiego, Marks interpretuje historię jako serię „Walki klasowe” i jego 

przepowiednia ostatecznego triumfu klasy robotniczej, czyli proletariatu, zapewniły pomoc 

wyzyskiwanym masom. Dla niemieckich socjalistów rewolucyjne wezwanie Marksa do stworzenia 

bezpaństwowego, bezklasowego, komunistycznego społeczeństwa, które zlikwidowałoby nierówności 

kapitalizmu, było nadzieją na lepszą przyszłość. Dla monarchistów i konserwatystów wizje te stanowiły 

anarchiczny koszmar. Zainspirowana naukami Marksa, Partia Socjaldemokratyczna umocniła się w 

schyłkowych latach cesarstwa, zwiększając się ze 100 000 członków w 1890 r. Do ponad 1 miliona w 

1914 r. W rzeczywistości, do 1912 r., Wykorzystując siłę głosu niemieckiej klasy robotniczej w głównych 

miastach i w regionach przemysłowych SPD stała się największą partią w Niemczech, zdobywając w 

tym roku prawie jedną trzecią mandatów w Reichstagu. Związana ściśle ze związkami zawodowymi i 

wysoce zorganizowana, SPD stała się centralnym elementem życia klasy robotniczej, z własnymi 

gazetami, klubami społecznymi i programami socjalnymi. W miarę jak niemiecka partia socjalistyczna 

zyskiwała na sile i wpływach, przywódcy SPD w coraz większym stopniu realizowali pragmatyczny, 

reformistyczny program, wchłaniając najbardziej rewolucyjne aspekty teorii marksistowskiej, aby 

uniknąć tego rodzaju represji państwowych, jakich doświadczyła przed 1890 r. 

Pierwsza Wojna Światowa 

Napięcia, które narastały w Europie za panowania Wilhelma II, przygotowały grunt pod wojnę. 

Odseparowanie Wielkiej Brytanii i Niemiec oraz wynikający z tego wyścig zbrojeń na morzu pomogły 

podsycić ducha wojowniczości wśród wielkich mocarstw Europy. Co gorsza, zawikłane zobowiązania 

nałożone przez zmieniające się i często tajne sojusze kontynentu, mające na celu wykluczenie agresji 

militarnej, w rzeczywistości spowodowały, bardziej niepewny. Do rozpalenia wojny, która miałaby 

globalne konsekwencje, potrzebna była tylko iskra. Jak przewidział Bismarck, iskra nadejdzie z 

Bałkanów, niespokojnego regionu, który, jak powiedział Reichstagowi w 1875 r., „Nie był wart zdrowej 

kości pojedynczego grenadiera pomorskiego ”. 

Bałkany 

Bałkany, położone między Adriatykiem a Morzem Czarnym w Europie Wschodniej, zaludnione były 

przez oszałamiającą gamę antagonistycznych grup etnicznych. Albańczycy, Bułgarzy, Chorwaci, 

Macedończycy, Rumuni, Serbowie i Słoweńcy, których historia była konfliktem, napędzanym przez 

konflikty religijne, przez wieki odczuwali pod panowaniem tureckim. Zainspirowani żarliwym 

nacjonalizmem tamtej epoki, te różnorodne narody pragnęły wyrzeźbić własne państwa narodowe w 

regionie po stracie Turków osmańskich w wojnie rosyjsko-tureckiej w 1878 r. Te marzenia o 



niepodległości nie odpowiadały jednak Habsburgom. którzy obawiali się, że słowiański nacjonalizm 

doprowadzi do rozpadu ich austro-węgierskiego imperium. Mając nadzieję na stłumienie 

nacjonalistycznego powstania w regionie, Austria zajęła zrujnowaną prowincję Bośni i Hercegowiny po 

wycofaniu się Turków w 1878 r. Austriacy zamierzali zająć terytorium, ale potrzebowali wsparcia 

rosyjskiego, ponieważ carowie (cesarze rosyjscy) od dawna bronili słowiańskich interesów. na 

Bałkanach. W 1908 roku Rosjanie potajemnie zgodzili się zezwolić na aneksję austriacką w zamian za 

poparcie Habsburgów dla rosyjskich projektów na Morzu Śródziemnym. Oba imperia szybko się jednak 

rozeszły, gdy Habsburgowie pospiesznie zajęli ich terytorium, nie udzielając najpierw dyplomatycznych 

ustępstw, których żądała Rosja. W międzyczasie Serbowie, którzy mieli również roszczenia w Bośni i 

Hercegowinie, również protestowali przeciwko aneksji. Wojna wydawała się nieuchronna, dopóki 

niemieckie wsparcie dla swego austriackiego sojusznika, obiecane w Podwójnym Sojuszu w 1879 r., nie 

zmusiło Rosjan i Serbów do niechętnego przyzwolenia. Gdy Imperium Osmańskie stawało się coraz 

bardziej umierające, koalicja państw bałkańskich, w tym Bułgarii, Czarnogóry i Serbii, połączyła się z 

Grecją w 1912 r., tworząc Ligę Bałkańską, koalicję utworzoną w celu wyparcia Turków z regionu. W 

pierwszej wojnie bałkańskiej w latach 1912–13 liga właśnie tego dokonała, wypychając Osmanów z 

Bałkanów i tworząc niebezpieczną próżnię władzy w regionie. Wielkie mocarstwa wkroczyły, aby 

zaaranżować powojenne osadnictwo i na mocy traktatu londyńskiego z 1913 r. Utworzyły nowy naród 

słowiański, Albanię, zaostrzając i tak już napiętą politykę regionu. Serbowie spodziewali się, że zdobędą 

ujście na Adriatyk jako łup wojenny, ale powstanie Albanii zablokowało te projekty. 

Serbia ponownie zwróciła się do swojego potężnego obrońcy, wzywając Rosję do poparcia ich żądań 

dotyczących adriatyckich ustępstw terytorialnych ze strony Macedonii. W międzyczasie Bułgaria była 

również chętna do zdobycia terytorium Macedonii, wywołując drugą wojnę bałkańską w 1913 r., w 

której Serbia i mnóstwo sojuszników, w tym Grecja, Czarnogóra, Rumunia, a nawet Turcja, przeciwko 

Bułgarii. Bułgaria została zmiażdżona przez tę potężną koalicję, a w powojennej kolonii Serbia i Grecja 

podzieliły Macedonię, podczas gdy terytorium Bułgarii zostało scedowane na Rumunię. Konflikt jeszcze 

bardziej zdestabilizował region i pobudził nacjonalistyczne aspiracje innych bałtyckich grup etnicznych, 

w szczególności Bośniaków, napięcia, które wkrótce doprowadzą Niemcy i resztę Europy do wojny. 

Zabójstwo Franciszka Ferdynanda 

28 czerwca 1914 r. w Sarajewie miało miejsce wydarzenie, które pogrążyło Europę w koszmarze I wojny 

światowej. Tam młody bośniacki nacjonalista Gavrilo Princip (1894–1918), rozgniewany austriacką 

aneksją Bośni i Hercegowiny w 1908 r., zamordował arcyksięcia habsburskiego Franza Ferdynanda 

(1840–1914) i jego żonę Sophie Chotek Ferdinand (1868–1914) . Franciszek Ferdynand, następny w 

kolejce do tronu austro-węgierskiego, został zaproszony przez austriackiego gubernatora prowincji do 

Sarajewa, aby powtórzyć paradę wojskową. Wizyta odbyła się pod ścisłym nadzorem ze względu na 

działalność brutalnych słowiańskich grup nacjonalistycznych w regionie, które pragnęły wypędzić 

Austriaków z ojczyzny. Rankiem podczas przeglądu wojskowego, gdy samochód wiozący parę 

królewską przejeżdżał wzdłuż trasy parady, kilku współkonspiratorów Principa nie dokonało 

planowanego zabójstwa, chociaż w pobliżu samochodu arcyksięcia eksplodowała bomba. Gdy 

arcyksiążę Franciszek Ferdynand udał się do szpitala, aby odwiedzić przypadkowych świadków rannych 

w wyniku wybuchu bomby, jego kierowca skręcił w złym kierunku i przez dziwny zbieg okoliczności 

spotkał przygnębionego Gavrilo Principa ukrywającego się przed policją w kawiarni. Princip zbliżył się 

do samochodu i oddał dwa strzały do samochodu, śmiertelnie raniąc arcyksięcia i jego żonę. Bośniacki 

zabójca został aresztowany i podczas przesłuchania ujawniono, że on i jego współspiratorzy otrzymali 

pomoc od przerażającej serbskiej organizacji nacjonalistycznej znanej jako Czarna Ręka. 

Lipcowe ultimatum 



Cała Europa była oburzona tym czynem, a gdy Austriacy domagali się zemsty, rząd austro-węgierski był 

zdecydowany zmusić Serbię do zapłaty. Zapewniony o bezwarunkowym wsparciu Niemiec przez 

Wilhelma II i jego kanclerza Bethmanna-Hollwega, rząd Austrii rozważał swoje opcje dyplomatyczne i 

militarne, podczas gdy francuscy i rosyjscy dyplomaci starali się zapewnić pokojowe rozwiązanie sporu. 

23 lipca Austriacy wydali Serbom niesławne lipcowe ultimatum, serię upokarzających żądań, które 

prawie na pewno odrzucą, nawet ryzykując wojną. Lipcowe ultimatum zapoczątkowało nieodwracalną 

reakcję łańcuchową, gdy skomplikowany europejski system splątania sojuszy wplątał naród w konflikt. 

Najpierw 24 lipca Rosja obiecała pomoc swojemu serbskiemu sojusznikowi i ostrzegła Austrię przed 

agresją na Serbów. Rosja od dawna wspierała Serbię, znajdującą się pod wpływem Panslawizmu, ruchu 

dążącego do zjednoczenia wszystkich narodów słowiańskich pod rosyjskim przywództwem i dążącego 

do wzmocnienia jej wpływów na Bałkanach. Następnie Turcy, obawiając się, że Rosja wykorzysta 

sytuację do zaatakowania ich, podpisali sojusz z Niemcami na wypadek wojny. Francja uhonorowała 

sojusz francusko-rosyjski, obiecując militarną pomoc Romanowom, jeśli zaczną się działania wojenne. 

Do tej pory wydarzenia potoczyły się szybko i dzień później, 25 lipca, Serbia zgodziła się na wszystkie 

warunki, z wyjątkiem jednego. Serbowie odmówili uznania jakiejkolwiek winy za zabójstwo w 

Sarajewie, a dając Austrii wymówkę potrzebną do inwazji, zaczęli mobilizować się do wojny. Żądni 

wojny Austria i Niemcy odrzuciły propozycję rozwiązania sprawy na międzynarodowej konferencji. 

Wreszcie 28 lipca Austria wypowiedziała Serbii wojnę, rozpoczynając I wojnę światową. Następnego 

dnia Niemcy straciły tupet i próbowały dojść do porozumienia z Wielką Brytanią, zapewniając sobie 

wzajemną neutralność w nadchodzącym konflikcie, ale było już za późno. Rosjanie zaczęli się 

mobilizować, a 1 sierpnia Francuzi i Niemcy robili to samo. Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji 2 

sierpnia, a następnego dnia Francji, wywołując wojnę na dwóch frontach, której od dawna się obawiali. 

Rozpoczyna się walka 

Nadejście wojny w sierpniu 1914 r. spotkało się z niemal powszechnym entuzjazmem w całej Europie. 

Nacjonalistyczny zapał i romantyczne uczucia na temat sławy walki o króla i kraj płynęły od Moskwy po 

Paryż. Gdy miliony żołnierzy mobilizowały się do wojny, wiwatowane przez radosne tłumy, wszyscy byli 

przekonani, że wojna dobiegnie końca do Bożego Narodzenia, a ich strona będzie świętować 

chwalebne zwycięstwo. W całych Niemczech wszystkie warstwy społeczne z zadowoleniem przyjęły 

nadchodzącą walkę jako sposób na pokazanie wyższości narodu niemieckiego nad tymi, których 

uważali za zacofanych Słowian i dekadenckich Francuzów. Nawet socjaldemokraci, przekonani, że 

Rosja jest agresorem, porzucili pacyfistyczne stanowisko i pomogli zaprzęgnąć niemiecką klasę 

robotniczą do wysiłku wojennego. Podobnie ludność żydowska w Niemczech, pomimo ukrytego 

antysemityzmu z okresu Wilhelmina, entuzjastycznie wspierała swoją ojczyznę, zaciągając się do 

wojska w takim samym tempie, jak reszta ich rodaków. Niemiecki Sztab Generalny zmobilizował się 

sprawnie, według tajemnicy przedwojenna strategia znana jako Plan Schlieffena, opracowana na 

początku lat 90. XIX wieku w celu uwzględnienia możliwości przyszłej wojny na dwóch frontach. Teraz, 

gdy taka wojna się rozpoczęła, niemieccy generałowie wprowadzili plan w życie. Plan Schlieffena 

wzywał do szybkiej inwazji na Francję przez neutralny Luksemburg i Belgię, z zamiarem zajęcia Paryża, 

zanim ociężała Rosja, utrudniona przez błotniste drogi i brak nowoczesnych linii kolejowych, mogłaby 

nawet zmobilizować swoją ogromną armię. Po pokonaniu Francji Niemcy mogły skierować całą swoją 

uwagę na wschód, dołączając do swoich austriackich sojuszników w pokonaniu Rosji. W międzyczasie 

Austriacy mieli własny plan inwazji na Serbię, zanim zwrócili się do swojego potężniejszego 

przeciwnika, Rosji. Pierwszym sygnałem, że wojna nie przebiegnie zgodnie z planem dla Niemców, była 

deklaracja neutralności Włoch, mimo obietnic przyłączenia się do Cesarstwa Niemieckiego i Austro-

Węgier przeciwko rosyjskiej agresji w Trójprzymierzu w 1882 roku. Odtąd Niemcy i Austria -Węgry, 

otoczone przez wrogów jedynie z wątpliwym poparciem sułtana tureckiego, byłyby znane jako 

mocarstwa centralne. Kiedy potężne siły inwazyjne Niemiec, liczące 1,5 miliona żołnierzy, rozpoczęły 



marsz na Paryż, natychmiast doświadczyli kosztownych niepowodzeń. W maleńkiej Belgii, Niemcy 

napotkali zaskakująco mocny opór, kosztował ich ofiary i spowolnił ich natarcie do Francji. Gorzej 

jednak ,że pogwałcenie przez nich neutralności Belgii, gwarantowanej przez traktat z 1837 r., 

wprowadziło Anglię do wojny, dołączając do Francji i Rosji w potrójnej entencie. Wkrótce Brytyjskie 

Siły Ekspedycyjne wylądowały w północnej Francji, pomagając spowolnić niemieckie natarcie. 

Stacjonując większość swoich żołnierzy na niemieckiej granicy, mając nadzieję na inwazję Niemiec 

przez Alzację-Lotaryngię, Francuzom trudno było powstrzymać Niemców, którzy stale posuwali się w 

kierunku Paryża od północy. W bitwie nad Marną, rozegranej w pierwszych tygodniach września, 

Francuzom udało się powstrzymać natarcie Niemców, ale ponieśli straszliwe straty. W obliczu 

ponurych realiów współczesnych karabinów powtarzalnych, karabinów maszynowych, pocisków 

artyleryjskich odłamkowo-burzących i drutu kolczastego obie strony szybko zdały sobie sprawę z 

daremności operacji ofensywnych na froncie zachodnim. Wojna ugrzęzła w gorzkim impasie i przez 

cztery lata żołnierze znosili brutalną wojnę w okopach i bezowocne ataki samobójcze na pozycje wroga, 

które ostatecznie pochłonęły miliony istnień ludzkich. Plan Schlieffena nie był w stanie dokonać 

decydującego przełomu na froncie zachodnim, a Niemcy zostały zmuszone do podjęcia potencjalnie 

katastrofalnej wojny na dwóch frontach. Rosjanie zmobilizowali się z nieoczekiwaną szybkością, 

zaskakując nawet swoich sojuszników w Ententy. Wojna na froncie wschodnim miała początkowo 

zupełnie inny charakter niż na zachodzie i charakteryzowała się szybkim manewrem oraz 

zdecydowanymi, zaciętymi bitwami. Gdy Rosjanie wkroczyli do Prus Wschodnich, para genialnych 

niemieckich generałów, Paul von Hindenburg (1847–1934) i Erich Ludendorff (1865–1937), wstrzymali 

postęp. Ku radości niemieckiej opinii publicznej, czytającej ich triumfy w mocno nacjonalistycznych 

gazetach, starzejący się von Hindenburg, bohater wojny francusko-pruskiej wywabiony z emerytury i 

jego zdolny szef sztabu, Ludendorff, roztrzaskał Rosjan w paru bitwach w sierpniu i wrześniu 1914 r., 

w których wzięto prawie ćwierć miliona jeńców. Po przełamaniu impetu rosyjskiego ataku na Niemcy 

,Niemcy i Austriacy zaatakowali polskie terytoria Rosji. Jednak i te kampanie szybko ugrzęzły, a walki 

na wschodzie również przybrały charakter obronny. W międzyczasie Austriacy prowadzili własną wojnę 

na dwóch frontach i stawiali czoła zaciętej opozycji na Bałkanach. Podczas gdy Austriacy zdołali zająć 

Belgrad, ponosząc ciężkie straty, pod koniec 1914 roku ich siły wycofały się z Serbii. Wypędzeni przez 

Serbów Austriacy spędzili większość 1915 r. na bezowocnej inwazji na Włochy, prowadząc zaciekłą 

kampanię w Alpach. Mając nadzieję na wytrącenie Serbii z wojny, Niemcy i Austro-Węgrzy przekonali 

Bułgarię do udziału we wspólnej inwazji na Serbię. Zaatakowana przez Austro-Węgrów ze wschodu i 

Bułgarów z zachodu armia serbska stanęła w obliczu całkowitej zagłady i wycofała się do Albanii, zanim 

ocaleni znaleźli schronienie w Grecji. Okropności współczesnej wojny postawiły miliony obywateli-

żołnierzy przeciwko sobie w wojnie na wyczerpanie, prowadzonej przy użyciu śmiercionośnej 

nowoczesnej broni, która sama w sobie jest produktem technologii przemysłowej. Obie strony I wojny 

światowej starały się złamać determinację wroga poprzez masowe ataki piechoty na okopane pozycje, 

wystawiając swoje wojska na mordercze ostrzał z karabinu maszynowego i śmiertelne ostrzał 

artyleryjski. W najbardziej krwawych bitwach wojny, toczonych we Francji pod Verdun i nad Sommą w 

1916 roku, Europejczycy doświadczyli rzezi na niewyobrażalną skalę. W bitwie nad Sommą ponad 1 

milion ludzi zginęło w daremnych próbach przełamania impasu. W miarę jak wojna się przeciągała, 

dowódcy uciekali się do stosowania nowych, śmiercionośnych wynalazków wojskowych, mając 

nadzieję na uzyskanie przewagi. W ten sposób Niemcy rozpętali okropieństwa wojny chemicznej, 

używając trującego gazu musztardowego przeciwko swoim wrogom, a Brytyjczycy wprowadzili 

prymitywne czołgi, które miały miażdżyć wojska wroga stalowymi gąsienicami. Pomimo tych 

śmiercionośnych innowacji i rzezi milionów żołnierzy po obu stronach, ufortyfikowane okopy 

rozciągające się na południe od Belgii przez Las Ardenów i do Niemiec, które wyznaczały linię frontu na 

zachodzie, przesunęły się zaledwie 10 mil w ciągu trzech lat rozlewu krwi. . Pat na froncie zachodnim i 

okropności Verdun i Somme zachwiały wiarą cesarza Wilhelma w niemieckie przywództwo wojskowe. 



Cesarz zastąpił starzejącego się Helmutha von Moltke (1848–1916), bratanka bohatera wojny 

francusko-pruskiej, po katastrofalnej bitwie nad Marną w 1914 r. Nowy szef sztabu generalnego armii 

niemieckiej, pragmatyczny Erich von Falkenhayn (1861–1922), coraz bardziej zrozpaczony 

osiągnięciem zwycięstwa militarnego i opowiadał się za wynegocjowanym rozwiązaniem konfliktu. W 

sierpniu 1916 roku bohaterowie rosyjskiej ofensywy Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff zastąpili 

ostrożnego von Falkenhayna. Ci popularni generałowie wnieśli nowe zaufanie do niemieckiego 

dowództwa wojskowego, ślepo głosząc, że Niemcy mogą wygrać pomimo ich coraz bardziej niepewnej 

pozycji. W swym niepohamowanym zapale do wygrania wojny za wszelką cenę von Hindenburg i 

Ludendorff bezlitośnie uciszali wewnętrzny sprzeciw, a Niemcy coraz bardziej przypominały wojskową 

dyktaturę. Naród niemiecki ostatecznie zapłaciłby cenę za swoją determinację do osiągnięcia 

całkowitego zwycięstwa. W miarę kontynuowania rzezi na europejskich polach bitew, I wojna 

światowa wprowadziła również koncepcję wojny totalnej do nieprzygotowanego świata, zacieśniając 

granicę między żołnierzami a cywilami i wykorzystując całe społeczeństwa do wysiłku wojennego. 

Kosztowna flota Wilhelma II nie dorównała słynnej Królewskiej Marynarce Wojennej i po 

niejednoznacznej potyczce morskiej u wybrzeży Jutlandii pozostała na kotwicy do końca wojny. Mając 

całkowitą władzę na morzach, Brytyjczycy podjęli walkę z Niemcami, blokując niemieckie porty w 1914 

roku, próbując zmusić Niemców do poddania się. W odpowiedzi Niemcy wprowadziły wojnę na 

łodziach podwodnych, wykorzystując swoją maleńką flotę okrętów podwodnych do zaopatrywania 

statków torpedowych na Wyspy Brytyjskie. Użycie przez niemiecką marynarkę wojenną 

„nieograniczonej wojny podwodnej” wiązało się z zatopieniem bez ostrzeżenia wszystkich statków 

napotkanych na wodach u wybrzeży Wielkiej Brytanii, w tym statków handlowych krajów neutralnych, 

takich jak Stany Zjednoczone. Jak obawiał się niemiecki kanclerz Bethmann-Hollweg, polityka ta 

ostatecznie doprowadziła Amerykanów na skraj wojny z Niemcami, wraz z zatonięciem brytyjskiego 

liniowca RMS Lusitania 7 maja 1915 r. Wśród cywilów zabitych podczas zatonięcia statku u wybrzeży 

Wybrzeże Irlandii było 128 obywateli USA. Oburzona amerykańska opinia publiczna naciskała na 

prezydenta Woodrowa Wilsona (1856–1924), który niechętnie przystąpił do boju, aby wypowiedział 

wojnę Niemcom. Niemcy obiecali powstrzymać ataki okrętów podwodnych na statki cywilne, ale 

decyzja von Hindenburga i Ludendorffa o wznowieniu nieograniczonej wojny podwodnej w 1917 r. 

Ostatecznie doprowadziła Stany Zjednoczone do wojny.  Kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do 

wojny, ich zdolność do sprowadzenia nowych żołnierzy i materiałów wojennych na pola bitew Europy 

przytłoczyła znużone wojną Niemcy. Kiedy zwycięstwo wymknęło się Niemcom, cywilne przywództwo 

narodu ustąpiło miejsca nowemu rządowi zdominowanemu przez niemieckie wojsko. Mimo rosnącej 

presji na froncie zachodnim i narastającego kryzysu gospodarczego na froncie wewnętrznym, na 

wschodzie Niemcy nadal atakowali Rosję. Gdy wojska rosyjskie wycofywały się w nieładzie, robotnicy i 

żołnierze w domu zbuntowali się, a rząd carski upadł. Chociaż car Mikołaj II wkrótce abdykował, 

tymczasowy rząd, który zastąpił reżim carski, okazał się krótkotrwały i sam został obalony przez 

bolszewików w listopadzie 1917 r. Lider tej partii komunistycznej Władimir Lenin (1870–1924) został 

przemycony ze Szwajcarii do Rosji przez wojsko niemieckie na pokładzie zapieczętowanego pociągu po 

abdykacji cara. Niemieckie dowództwo miało nadzieję, że partia bolszewicka Lenina zdestabilizuje 

Rosję i doprowadzi do jej wycofania się z wojny. Ich obliczenia okazały się słuszne, a gdy bolszewicy 

przejęli władzę, Lenin wystąpił o pokój z Niemcami, porzucając byłą imperialistyczną wojnę carską w 

celu skonsolidowania rewolucji w Rosji. W marcu 1917 r. Niemcy podpisali z bolszewikami traktat 

brzeski, uzyskując cenne koncesje terytorialne w Polsce, państwach bałtyckich, Finlandii i Ukrainie w 

zamian za zaprzestanie działań wojennych. Dla aliantów karny charakter traktatu dostarczył 

propagandowej bonanzy i uzasadnienia dla surowego traktowania Niemiec w następstwie wojny. W 

ten sposób przywódcy Ententy wykorzystali warunki traktatu brzeskiego jako demonstrację 

bezwzględnego sposobu radzenia sobie przez Niemcy z pokonanymi wrogami. Co gorsza, traktat karny 

zniweczył wojenny konsensus w Niemczech. Po ujawnieniu ustępstw terytorialnych, których 



domagano się w traktacie brzeskim, radykalni socjaliści niemieccy, którzy opuścili SPD z powodu jej 

poparcia dla wojny, mieli wyraźne dowody na „imperialistyczne” cele wojny. Komunistyczni agitatorzy 

wykorzystali to do wzniecenia serii paraliżujących strajków wśród zmęczonych wojną niemieckich 

robotników, strajków, które groziły powstrzymaniem niemieckich wysiłków wojennych. Dopiero 

szybka interwencja Friedricha Eberta (1871–1925), wybitnego delegata SPD  do Reichstagu, położyła 

kres strajkom na czas, aby niemieckie wojsko mogło przygotować się do ostatecznej ofensywy na 

zachodzie. Sytuacja na froncie zachodnim była coraz bardziej tragiczna dla Niemiec wiosną 1918 r. 

Wraz z napływem wojsk amerykańskich i amunicji do Europy, generał Ludendorff zaplanował 

ostateczną, masową niemiecką ofensywę wzdłuż zachodniego frontu na wiosnę 1918 r. aby wygrać 

wojnę, zanim Stany Zjednoczone przechylą szalę. Rozpaczliwa ofensywa rozpoczęła się obiecująco w 

marcu 1918 roku, a wojska niemieckie, stosując innowacyjną taktykę uderz i uciekaj, odepchnęły siły 

brytyjskie w pobliżu Amiens prawie 40 mil z powrotem. Pod koniec marca Niemcy zbliżyli się na 

odległość 75 mil od Paryża, a ciężkie działa kolejowe ostrzeliwały stolicę Francji, wywołując radość w 

Berlinie. Jednak wraz z końcem wojny niemiecki atak ponownie ugrzązł. Pod koniec lipca wyczerpani 

Niemcy zostali zepchnięci do swoich miejsc postoju, nie mając nic na poświęceniu ponad 250 000 

swoich najlepszych żołnierzy. Dla wielu Niemców na froncie ojczystym, cierpiących z powodu 

niedostatków spowodowanych przez brytyjską blokadę morską, ta kosztowna porażka była ostatnią 

kroplą. Wściekłe tłumy w całych Niemczech, kraju, który stracił 6 milionów zabitych na wojnie, 

zorganizowały demonstracje antywojenne, a morale gwałtownie spadło zarówno wśród żołnierzy, jak 

i pracowników fabryk. Gdy Niemcy się zatoczyły, ich sojusznicy na froncie wschodnim również zaczęli 

słabnąć. Po serii porażek sojusznicy Niemiec, bułgarski i turecki, wycofali się z wojny pod koniec 1918 

r. Nękane powstaniami nacjonalistycznymi wśród Czechów i Słowian oraz słabo radzące sobie na polu 

bitwy Cesarstwo Austro-Węgier zrezygnowało także w listopadzie 3 listopada 1918 r. Pod koniec 1918 

r. Niemcy stanęły samotnie przeciwko połączonym mocarstwom Ententy. Koniec wojny był bliski, gdy 

w Niemczech narastał niepokój. Od maja do Europy napływały amerykańskie wojska i zaopatrzenie, 

wzmacniając mocarstwa Ententy, a późnym latem 1918 r. wielu niemieckich generałów opowiadało 

się za uzyskaniem pokoju, w tym nawet twardogłowi tacy jak von Hindenburg i Ludendorff. Na 

początku października 1918 r., kiedy wyczerpana armia niemiecka groziła unicestwieniem, nowy 

kanclerz Niemiec, liberalny władca Badenii, książę Max (1867–1929), został upoważniony do 

rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Niemieccy dyplomaci jako pierwsi zwrócili się do Amerykanów, 

oferując przyjęcie od prezydenta Wilsona  czternastu punktów, liberalne powojenne porozumienie 

oparte na zasadzie narodowego samostanowienia i współpracy międzynarodowej. Wilson odrzucił 

niemieckich dyplomatów, odmawiając rozpoczęcia odrębnych negocjacji pokojowych z 

autokratycznymi imperialnymi Niemcami. W międzyczasie napięcia w Niemczech rosły, gdy niemiecka 

marynarka wojenna buntowała się, a rozruchy tłumów w Monachium obaliły monarchię bawarską. Po 

starciu w Jutlandii w 1916 roku niemiecka flota cesarska została uwięziona w stoczniach w Kilonii przez 

brytyjską Royal Navy. Teraz, gdy zbliżał się koniec wojny, arystokratyczni oficerowie floty kajzera starali 

się ocalić honor niemieckiej marynarki wojennej, walcząc z flotą brytyjską. Gdy niemiecka flota 

usłyszała o tym samobójczym planie, marynarze zbuntowali się, odmawiając parowania przeciwko 

Brytyjczykom. Podczas gdy dowódcy marynarki wojennej zrezygnowali z planowanego ataku, biorąc 

pod uwagę krnąbrność marynarzy, gdy flota cesarska wróciła do Kilonii, miejscowi dokerzy dołączyli do 

buntu marynarzy. Zbuntowani żeglarze i robotnicy odpierali próby aresztowania przywódców buntu 

przez funkcjonariuszy, wywołując przemoc. W miarę nasilania się buntu marynarze zarekwirowali ich 

statki i ogłosili komunistyczną rewolucję. Zainspirowani niedawną rewolucją bolszewicką w Rosji 

marynarze, żołnierze i robotnicy w miastach w całych Niemczech zaczęli tworzyć rady rewolucyjne i 

brać udział w masowych demonstracjach i strajkach w dniu 7 listopada 1918 r. Jedno takie powstanie 

obaliło Wittelsbachów, dynastię rządzącą Bawarią od XII wieku i ogłosiło powstanie Republiki Bawarii. 

W Berlinie i innych niemieckich miastach rewolucjoniści z ogniem wzywali do sparaliżowania strajków 



generalnych, aby zmusić do abdykacji kaisera i natychmiastowego zawieszenia broni, aby zakończyć 

wojnę. Gdy Niemcy wymknęły się spod kontroli, najbardziej zaufani doradcy cesarza Wilhelma II zaczęli 

naciskać na niego, by abdykował. Wilhelm początkowo opierał się tym zabiegom, niechętnie oddając 

koronę. Chociaż Wilhelm zaproponował, nieco żałośnie, rezygnację z cesarskiego tytułu, jeśli będzie 

mógł nadal rządzić jako król Prus, na kompromis było już za późno. 9 listopada 1918 r. Książę Badenii 

Max jako kanclerz ogłosił, że cesarz Wilhelm II ostatecznie zgodził się abdykować. Ostatni cesarz Austrii 

Habsburgów ustąpił już tydzień wcześniej, gdy jego imperium podzieliło się na szereg etnicznych 

enklaw. Wilhelm, zredukowany od początku wojny do statusu dowódcy w obliczu rosnącej 

popularności i wpływów niemieckiego dowództwa wojskowego - zwłaszcza bohaterów frontu 

wschodniego, generałów Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa - udał się na wygnanie do 

neutralnej Holandii. Niezależni socjaliści, radykalni komuniści, którzy odłączyli się od SPD, 

przygotowywali się do wypełnienia tej próżni władzy, rozpoczynając rewolucję w stylu bolszewickim. 

Próbując uprzedzić komunistów, socjalista Philipp Scheidemann (1865–1939) ogłosił koniec monarchii 

z balkonu gmachu Reichstagu, ogłaszając republikę w całych Niemczech. O ile Scheidemann działał bez 

odpowiedniego upoważnienia ze strony rządu niemieckiego, gdy radykalny przywódca Karl Liebknecht 

(1871–1919) zareagował ogłaszając powstanie reżimu komunistycznego, sprawa była dyskusyjna. Kilka 

godzin później, w obawie przed wybuchem pełnej rewolucji komunistycznej, książę Max złożył 

rezygnację, przekazując władzę zdolnemu przywódcy socjalistycznemu Friedrichowi Ebertowi. Max 

miał nadzieję, że Ebert może być w stanie zbudować koalicję umiarkowanych socjalistów i 

konserwatystów, która mogłaby zapobiec rewolucji komunistycznej, kierując niebezpiecznym kursem 

między radykałami demonstrującymi na niemieckich ulicach a konserwatystami, którzy kontrolowali 

armię narodu. Friedrich Ebert wykonał zadanie natychmiast, przekonując wściekłe tłumy maszerujące 

po ulicach Niemiec do rozproszenia się i położenia kresu paraliżującym strajkom generalnym. 10 

listopada 1918 r. pod przywództwem Eberta czołowi niemieccy liberałowie z Partii 

Socjaldemokratycznej utworzyli rząd tymczasowy. Prestiż SPD wzrósł w obliczu trudów wojny totalnej, 

ponieważ naród niemiecki odczuł skutki brytyjskiej blokady morskiej i surowego racjonowania 

narzuconego przez rząd wojskowy. Gdy nastało zmęczenie wojną, coraz większa liczba Niemców 

pragnących zakończenia rzezi zwróciła się o przywództwo do partii niemieckiej lewicy, a zwłaszcza SPD. 

Ebert wykorzystał to socjalistyczne poparcie, aby zorganizować wybory do nowego niemieckiego 

Zgromadzenia Narodowego w styczniu 1919 r., Zgromadzenia, które miało sporządzić konstytucję dla 

raczkującej republiki i negocjować powojenne porozumienie ze zwycięskimi sojusznikami. Uciekając 

przed rewolucyjnym zgiełkiem Berlina, delegaci sporządzili projekt konstytucji, która przekształciła 

Niemcy w republikę z wybranym prezydentem i kanclerzem wyznaczonym przez Reichstag. Dzień po 

ustanowieniu rządu tymczasowego nowi przywódcy Niemiec podpisali zawieszenie broni z 

mocarstwami Ententy: 11 godziny 11 dnia 11 miesiąca 1918 r. Ostatecznie zakończyła się I wojna 

światowa, która pochłonęła prawie 10 milionów ofiar. 

Traktat wersalski 

Nowy rząd Niemiec już obiecał scedować terytoria, które jego siły zdobyły w czasie wojny w zamian za 

zawieszenie broni, wymazując ogromne zdobycze terytorialne, które Niemcy uzyskały na mocy traktatu 

brzeskiego. Jak wkrótce się dowiedział rząd tymczasowy w Berlinie, był to dopiero początek wysokich 

odszkodowań, które Niemcy musiałyby ponieść w okresie powojennym. Negocjacje pokojowe 

rozpoczęły się na dobre w styczniu 1919 roku w Paryżu. Co złowieszcze dla Niemców, zaproszono ich 

na zebrania dopiero w kwietniu, po tym, jak zwycięscy sojusznicy wypracowali ugodę. Tak więc pod 

nieobecność delegatów niemieckich przedstawiciel Wielkiej Brytanii David Lloyd George (1863–1945), 

francuski przywódca George Clemenceau (1841–1929), Woodrow Wilson ze Stanów Zjednoczonych i 

para włoskich przedstawicieli opracowali ugodę, nie zgadzając się prawie od samego początku, jak 



postąpić z pokonanymi Niemcami. Podczas gdy wszystkie zwycięskie mocarstwa zgodziły się, że Niemcy 

powinny zostać ukarane za ich przedwojenną wojowniczość, wśród delegatów nie było zgody co do 

tego, jak karne powinno być powojenne rozstrzygnięcie. Francuzi, na których ziemi toczyła się 

większość wojny, starali się okaleczyć swojego długoletniego niemieckiego wroga. W związku z tym 

zażądali, aby Niemcy zrezygnowały ze swojego przemysłowego centrum, regionu Saary, a także całego 

terytorium na zachód od Renu. Podczas gdy zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone uważały 

to za zbyt karzące, Amerykanie również nie zgadzali się z Brytyjczykami co do tego, czy Niemcy powinni 

zwrócić zwycięskim sojusznikom całkowity koszt konfliktu. W końcu bardziej odwetowi sojusznicy 

przetrwali dzień, a Niemcy poniosły szereg kosztownych sankcji. Niemcy straciły wiele cennych 

terytoriów wzdłuż swoich granic, oddając Alzację i Lotaryngię Francji, dwie pruskie prowincje Polsce i 

trzy miasta Belgii. Niemcy zostali również zmuszeni do rozbrojenia: ich powojenna armia była 

ograniczona do 100 000 ludzi, słaba siła bez dużej floty nawodnej, okrętów podwodnych ani samolotów 

bojowych, które nie stanowiły zagrożenia dla sąsiadów Niemiec. Co gorsza, Niemcy zostali zmuszeni 

do przyjęcia całkowitej odpowiedzialności za rozpoczęcie wojny i zapłacenia miażdżących reparacji 

wojennych w wysokości ponad 32 miliardów dolarów. Wojska francuskie zajęłyby Nadrenię kosztem 

Niemiec, aż do tych druzgocących długów które miały być  w pełni opłacone. Gdy dowiedzieli się o 

postanowieniach traktatu wersalskiego, ludność niemiecka była zszokowana i oburzona. Napływający 

nieprzerwanie strumień zwodniczej propagandy, która szczyciła się zwycięstwami na niemieckich 

polach bitewnych, Niemcami wstrząsnął nagły upadek imperialnej armii. Szczególnie szokujący był 

artykuł 231 traktatu dotyczący winy wojennej, ponieważ Niemcy nie uznawały żadnej szczególnej roli 

w prowokowaniu działań wojennych. Co więcej, Niemcy nigdy nie zostały zaatakowane przez swoich 

wrogów, a ich wojska z pierwszej linii wycofały się w dobrym stanie w 1918 roku, powodując, że wielu 

w Niemczech trzymało się fantazji, że ich kraj nie został tak naprawdę pokonany, ale raczej padł ofiarą 

„dźgnięcia plecy ”dostarczone przez defetyzm w domu. Dlatego wielu Niemców poczuło się 

zdradzonych przez swój rząd, który wydawał się słaby, a może nawet zdradziecki, pozwalając 

zwycięskim sojusznikom narzucać tak drakońskie warunki. Ugoda miała również tragiczne 

konsekwencje gospodarcze, które osłabiły poparcie dla rządu tymczasowego. Niemiecka gospodarka 

była nadal w ruinie po wojnie, a brytyjska blokada, która trwała po zawieszeniu broni, spowodowała 

głód milionów Niemców podczas straszliwej zimy 1918–1919. Dlatego większość Niemców uważała, że 

druzgocące reparacje żądane przez osadę wersalską były drapieżne i okrutne. Pomimo tych obaw, 

tymczasowy rząd Niemiec nie miał innego wyjścia, jak tylko zgodzić się na warunki zwycięzców. 

Powstanie Republiki Weimarskiej 

Nowy demokratyczny rząd Niemiec, utworzony w cieniu upokarzającej kapitulacji Wersalu, 

odziedziczył szereg zniechęcających problemów. W styczniu 1919 r., kedy naród niemiecki wrzał urazą 

z powodu powojennego traktatu, radykalna grupa komunistyczna Związek Sparkatuksa dokonali 

daremnego zamachu stanu w Berlinie, zainspirowani bolszewikami w Rosji. Przywódcy ruchu 

spartakusowskiego, Róża Luksemburg (1871–1919) i Karl Liebknecht, odłączyli się od SPD, gdy lider 

partii socjalistycznej Friedrich Ebert zdecydował się wesprzeć wysiłek wojenny w momencie wybuchu 

I wojny światowej. odrzucając marksistowską doktrynę dotyczącą jedności klas robotniczych świata, 

byli członkowie SPD założyli nową, radykalną partię znaną jako Komunistyczna Partia Niemiec (KPD), 

która dążyła do sprowadzenia komunizmu do Niemiec w 1919 roku poprzez gwałtowną rewolucję. 

Zdesperowany, by przywrócić porządek, raczkujący rząd tymczasowy zwrócił się do armii, aby stłumić 

rebelię, a wojsko zareagowało brutalną represją. Prawicowe jednostki paramilitarne znane jako 

Freikorps zebrały i wykonały egzekucję komunistycznych przywódców i aktywistów, a także 

najwybitniejsi przywódcy ruchu, Róża Luksemburg i Karl Liebknecht, zostali zamordowani w areszcie 

policyjnym. Martwe ciało Luksemburga znaleziono kilka miesięcy później w berlińskim kanale 

Landwehr. Po tych burzliwych wydarzeniach w Niemczech odbyły się wybory parlamentarne, w których 



umiarkowani socjaliści z SPD zajęli większość miejsc w Reichstagu, zgromadzeniu narodowym, które 

miało opracować nową konstytucję Niemiec. Wiele konkurujących ze sobą partii, w tym bardziej 

radykalni socjaliści z USPD, Katolicka Partia Centrum, a także kilka bojowych frakcji konserwatywnych 

i nacjonalistycznych, również zdobyło mandaty, zapowiadając burzliwą sytuację polityczną, która 

dotknęłaby międzywojenne Niemcy. Gdy na ulicach Berlina szalała przemoc, nowo wybrani delegaci 

wycofali się do Weimaru, aby opracować nową niemiecką konstytucję. Niemcy rozpadły się, gdy 

ukształtowali rząd, który stał się znany jako Republika Weimarska. Powstania komunistyczne wybuchły 

w Monachium i Berlinie, a komuniści walczyli na ulicach z Freikorps. W międzyczasie Francuzi 

próbowali ustanowić separatystyczną republikę w Nadrenii. Wśród narastającego chaosu delegaci 

weimarscy wybrali męża stanu SPD Friedricha Eberta na nowego prezydenta Niemiec. Ebert, na czele 

pokonanych i podzielonych Niemiec, odizolowanych i zubożonych przez wojnę, był zmuszony 

zaakceptować surowe warunki traktatu wersalskiego. 7 lipca 1919 r. Traktat został ratyfikowany. 

Konstytucja weimarska, ratyfikowana wkrótce potem, była niezwykle postępowym dokumentem, 

gwarantującym wszystkim demokratyczne uczestnictwo. Prezydent byłby wybierany na siedmioletnią 

kadencję, a delegaci Reichstagu na czteroletnią kadencję, z miejscami w zgromadzeniu przydzielanymi 

każdej partii zgodnie z procentem głosów zdobytych w wyborach krajowych. Prezydent republiki 

mianuje kanclerza z partii większościowej, a kanclerz z kolei utworzy gabinet, który pomoże mu rządzić. 

Podczas gdy ta liberalna konstytucja zapewniła Niemcom prawdziwy reprezentatywny rząd, dla wielu 

Niemców krucha Republika Weimarska po podpisaniu znienawidzonego traktatu wersalskiego na 

zawsze kojarzy się z piętnem upokorzenia i klęski. Ponadto konstytucja weimarska zawierała 

postanowienie nadzwyczajne. 

Artykuł 48. Zgodnie z artykułem 48 w sytuacji kryzysowej prezydent Niemiec mógł czasowo zawiesić 

konstytucję i sprawować rządy bez konsultacji z Reichstagiem. Ogromne uprawnienia przyznane przez 

to postanowienie nadzwyczajne, przepis zrodzony podczas niepokojów w 1919 r., Ostatecznie skazują 

Republikę Weimarską. Republikę Weimarską od samego początku nękała niestabilność, a na początku 

lat dwudziestych raczkujący rząd znosił ataki radykałów z prawej i lewej strony spektrum politycznego. 

Prawicowi ekstremiści potępili rząd weimarski za „zdradę” traktatu wersalskiego i rozpoczęli serię 

niebezpiecznych powstań. W marcu 1920 r. Zagorzały nacjonalista Wolfgang Kapp (1868–1922) 

przemaszerował na Berlin na czele brygady żołnierzy Freikorps i zajął miasto w nadziei na obalenie 

republiki. To złowieszcze, konserwatywne niemieckie wojsko milczało podczas próby zamachu stanu, 

który został udaremniony jedynie przez masowy strajk generalny, który zatrzymał miasto i wywołał 

publiczne oburzenie na przywódców puczu Kappa. W Bawarii prawicowy ekstremizm odniósł większy 

sukces, a Monachium wkrótce stało się wylęgarnią radykalnego nacjonalizmu. Pomimo 

socjalistycznego pochodzenia rząd Eberta również znalazł się pod ostrzałem komunistów, którzy chcieli 

wzniecić rewolucję w stylu bolszewickim w Niemczech. 

W Zagłębiu Ruhry marksistowscy agitatorzy wywołali bunt robotników, który został stłumiony jedynie 

przy pomocy niemieckiego wojska, stłumienie, które z kolei zaprosiło francuską interwencję wojskową 

w niestabilnym regionie. Francuska okupacja Zagłębia Ruhry w 1923 r. osłabiła niemiecki patriotyzm i 

napotkała powszechny bierny opór, ale niepokoje zahamowały również ożywienie gospodarcze 

Niemiec. Niemcy cierpiały z powodu poważnych problemów gospodarczych na początku lat 

dwudziestych XX wieku, pogłębiających niestabilność polityczną, która nękała kraj we wczesnych latach 

dekady. Zdesperowane, zdecydowane wydatki podczas pierwszej wojny światowej i niszczycielskie 

wypłaty reparacji w jej następstwie spowodowały niebezpieczną dewaluację narodowej waluty. Gdy 

gwałtowna hiperinflacja zniweczyła oszczędności życia milionów obywateli Niemiec, zaostrzyła 

niepokój panujący w tym kraju. Utrudniony przez druzgocący harmonogram wypłat reparacji należnych 

sąsiadom i utrudniony walkami frakcyjnymi w Reichstagu i walkami politycznymi na niemieckich 

ulicach, rząd Eberta okazał się bezsilny, aby powstrzymać upadek niemieckiej waluty. W całych 



Niemczech zaniepokojona ludność była nękana obrazami emerytów ciągnących taczki z prawie 

bezwartościową walutą do piekarni, aby kupić chleb, podczas gdy rząd weimarski drukował miliardy 

nowych bamknotów w desperackiej próbie dotrzymania kroku inflacji. Kryzys gospodarczy i niepokój 

wywołały radykalne działania polityczne, w tym komunistyczne powstanie w Turyngii, państwie w 

środkowych Niemczech. Kolejny nieudany zamach stanu, monachijski pucz w hali piwnej z 1923 r., 

został zainspirowany faszystowskim przejęciem Włoch przez Mussoliniego rok wcześniej, a prowadził 

go ambitny nacjonalistyczny polityk i weteran wojskowy Adolf Hitler (1889–1945). Gdy Niemcy 

pogrążyły się w chaosie, nowy kanclerz Eberta, zdolny Gustav Stresemann (1878–1929), zdołał 

powstrzymać całkowity upadek niemieckiej gospodarki poprzez emisję nowej waluty. Wraz z 

powolnym ożywieniem gospodarki sytuacja polityczna stała się również mniej zmienna i mniej 

gwałtowna. W 1924 roku Republika Weimarska weszła w ciszę przed burzą. Druga połowa lat 

dwudziestych XX wieku okazała się w Niemczech okresem politycznej, gospodarczej i kulturalnej 

odnowy. Pod zdolnym kierownictwem Stresemanna zakończyła się izolacja dyplomatyczna Niemiec. 

Stresemann przywrócił stosunki dyplomatyczne z czołowymi zwycięzcami I wojny światowej - Wielką 

Brytanią, Francją i Stanami Zjednoczonymi - a nawet zdołał ich przekonać do złagodzenia sankcji wobec 

Niemiec. Po wielkim triumfie w 1924 r. rząd weimarski zdołał przekonać Wielką Brytanię i Francję do 

zaakceptowania planu Dawesa, który ograniczył niemieckie reparacje i zapewnił Niemcom 

amerykańskie pożyczki, aby pomóc odbudować ich gospodarkę. Niemiecka gospodarka, odmłodzona 

tymi pożyczkami, zaczęła szybko się ożywiać, ponieważ produkcja wzrosła i zwiększyła zarówno zyski, 

jak i płace. W następnym roku Stresemann negocjował traktaty lokarneńskie, w których Niemcy 

zobowiązały się do poszanowania granic terytorialnych Francji i Belgii oraz do poddania się arbitrażowi 

w celu rozstrzygnięcia sporów granicznych z Polską i Czechosłowacją. W 1926 roku Niemcy zostały 

nawet zaproszone do Ligi Narodów i wydawało się, że tracą status pariasa. Wraz z poprawą pozycji 

dyplomatycznej kraju i rozjaśnieniem perspektyw gospodarczych gwałtowne niepokoje polityczne 

zaczęły słabnąć. Zakwitła kultura weimarska, skupiona na tętniącym życiem nocnym i artystycznym 

Berlinie. Okazało się, że dobre czasy wróciły do Niemiec. Jednak jeszcze przed nadejściem Wielkiego 

Kryzysu nad Niemcami gromadziły się chmury burzowe. W 1925 roku, po śmierci socjalistycznego męża 

stanu Eberta, naród niemiecki wybrał na prezydenta starzejącego się bohatera wojennego Paula von 

Hindenburga, co jest oznaką utrzymującej się nostalgii za ostrym militaryzmem cesarza. Co więcej, 

pomimo pojednawczej polityki Stresemanna wobec zwycięskich sojuszników, niechęć do surowych 

warunków porozumienia w Wersalu była również widoczna w armii niemieckiej. W 1922 r. rząd 

niemiecki podpisał traktat w Rapallo ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli ZSRR, 

na mocy którego oba wygnane narody obiecały sobie wzajemne wsparcie dyplomatyczne i 

gospodarcze. Zobowiązania te zostały odnowione w 1926 r. w Traktacie Berlińskim, porozumieniu 

między Niemcami a Związkiem Radzieckim, które maskowało złowieszczy rozwój wydarzeń. Bez wiedzy 

zachodnich mocarstw, które chętnie witały Niemcy z powrotem w porządku międzynarodowym, 

niemieckie wojsko zajęło się przygotowywaniem do nowej wojny na odległych równinach Rosji, wbrew 

ograniczeniom określonym w traktacie wersalskim. Krucha stabilność w Republice Weimarskiej została 

zachwiana w 1929 r., Gdy świat uległ katastrofie gospodarczej, która stała się znana jako Wielki Kryzys. 

Wraz z załamaniem amerykańskiej giełdy banki amerykańskie przestały udzielać Niemcom nowych 

pożyczek, a nawet zażądały pożyczek, które już wydały. Bez tego zastrzyku kapitału niemiecka 

gospodarka zachwiała się, a główne banki w kraju zaczęły upadać. Na początku 1930 r. Efekt fali 

zdewastował główne sektory niemieckiej gospodarki: zatrzymała się produkcja fabryczna, 

przedsiębiorstwa zbankrutowały, a stopa bezrobocia wzrosła. Pozbawiony dochodów rząd weimarski 

miał trudności z zaoferowaniem odpowiednich zasiłków dla bezrobotnych, siejąc strach i gniew w 

niemieckim społeczeństwie. Sparaliżowany wewnętrznymi niezgodami prezydent von Hindenburg i 

Reichstag okazali się bezsilni, aby zapobiec grożącej katastrofie. Narastający niepokój sprzyjał 

radykalnej polityce, a podczas wyborów we wrześniu 1930 r. Sfrustrowani obywatele Niemiec udzielili 



bezprecedensowego wsparcia partiom ekstremistycznym. Podczas gdy umiarkowanym socjalistom 

SPD udało się utrzymać największą liczbę miejsc, z nieco ponad 24 procentami głosów, wojujący 

nacjonaliści z partii narodowosocjalistycznej lub nazistowskiej zdobyli około 18 procent głosów, a tuż 

za nimi uplasowali się radykałowie, komuniści z KPD, która zyskała 13 proc. Radykalizacja i 

fragmentacja Reichstagu uniemożliwiły kompromis i szybko nastąpił impas legislacyjny. Konflikt na 

podłodze Reichstagu rozgrywał się na ulicach, gdy główne niemieckie miasta po raz kolejny przeszły 

krwawe walki uliczne, tym razem między nazistami a komunistami, którzy podzielali pogardę dla 

demokracji parlamentarnej. Gdy sytuacja wymknęła się spod kontroli, prezydent von Hindenburg 

odwołał się do szerokich uprawnień nadzwyczajnych, na które pozwolił mu artykuł 48 konstytucji 

republiki, co jest złowieszczym zapowiedzią nadchodzącego upadku Republiki Weimarskiej. Kłopoty 

Niemiec pogłębiły się między 1930 a 1932 rokiem, kiedy Republika Weimarska, zrujnowana 

załamaniem gospodarczym, rozpadła się na kawałki. W wyborach prezydenckich w kwietniu 1932 roku 

ukochany stary koń bojowy Hindenburg ledwo zdobył wymaganą większość, zdobywając nieco ponad 

53 procent głosów. Co złowieszcze, wschodzący nazistowski przywódca, Adolf Hitler, zdobył prawie 

37% głosów, pomimo przemocy jego popleczników i radykalnej ideologii, za którą się opowiadał. 

Kandydat KPD, Ernst Thälmann (1866-1944), szedł za swoim nazistowskim nemezisem, zdobywając 

ponad 10 procent wszystkich głosów. Adolf Hitler był nieznanym Austriakiem, który wyemigrował do 

Bawarii na krótko przed I wojną światową. Nieudany artysta, zaciągnął się do armii niemieckiej, gdy 

wybuchła wojna i znalazł sens w okopach. Wściekły niemiecki nacjonalista, Hitler, pracował dla armii 

w Bawarii po zawieszeniu broni, szpiegując radykalne partie powstałe w Monachium w następstwie 

wojny. Zgorzkniały klęską Niemiec w I wojnie światowej i upokorzeniem w traktacie wersalskim Hitler 

obwinił socjalistów i Żydów o katastrofę. Pomimo faktu, że tysiące żydowskich żołnierzy zginęło w 

walce za Niemcy podczas wojny, Hitler wyznawał skandaliczny mit, że Żydzi byli zdrajcami z kosmosu, 

którzy dźgnęli niemieckie wojsko w plecy, sabotując wysiłek wojenny. Przyciągnięty do radykalnej 

sceny politycznej powojennego Monachium, Hitler wstąpił do Niemieckiej Partii Robotniczej w 1919 

roku, szybko awansując na przywództwo w organizacji. Zmieniając nazwę partii na Narodowo-

Socjalistyczną Niemiecką Partię Robotniczą (NSDAP) lub nazistów, Hitler oczarował rosnące tłumy, 

narzekając na Republikę Weimarską. Więziony na dziewięć miesięcy w następstwie nieudanego puczu 

w Beer Hall w 1923 roku, Hitler napisał swój pokrętny manifest Mein Kampf, w którym zapisał swoje 

paranoiczne urojenia o wyższości rasy niemieckiej i poważnym zagrożeniu, jakie Żydzi i socjaliści 

stanowią dla jej przeznaczenia. Do 1932 roku Adolf Hitler przekształcił partię nazistowską w siłę 

polityczną, wykorzystując utrzymujące się niezadowolenie narodu niemieckiego z rozwiązania w 

Wersalu i rosnące rozczarowanie pozorną nieudolnością demokratycznego rządu w obliczu Wielkiego 

Kryzysu. Naziści apelowali do szerokiej rzeszy ludności niemieckiej, przyciągając zagorzałych 

nacjonalistów i radykalnych konserwatystów, a także tych, którzy nienawidzili osadnictwa w Wersalu, 

bali się komunistów lub gardzili Żydami. Rosnąca popularność niemieckich radykalnych partii została 

potwierdzona w wyborach do Reichstagu w 1932 r., Kiedy to naziści wyparli SPD jako dominującą 

partię, zdobywając prawie 38% głosów i podwajając liczbę posiadanych mandatów. Udział SPD w 

głosach spadł do zaledwie 21 procent, a KPD z 14 procentami głosów. Te trendy w głosowaniu sugerują, 

że większość niemieckich wyborców opuściła Republikę Weimarską do 1932 roku, rzucając swój los z 

antydemokratycznymi partiami skrajnymi radykalnej lewicy i ekstremistycznej prawicy. Pomimo 

dominacji partii nazistowskiej Hindenburg odmówił powołania na stanowisko kanclerza 

niebezpiecznego radykalnego Adolfa Hitlera. Nie zważając na konstytucję weimarską von Hindenburg 

mianował kanclerzem konserwatywnego byłego oficera wojskowego Franza von Papena (1879–1969). 

Gabinet Von Papena okazał się niepopularny wśród delegatów Reichstagu i wezwał on do nowych 

wyborów w listopadzie 1932 roku, mając nadzieję na zdobycie większości dla swojej partii, 

konserwatywnej DNVP. Kanclerz nie był w stanie powstrzymać rosnącej popularności nazistów i NSDAP 

zdołały zdobyć prawie 200 mandatów, podczas gdy komuniści zdobyli 100. Nie mogąc doprowadzić 



Hitlera do porządku, von Papen został zmuszony do rezygnacji i został zastąpiony na stanowisku 

kanclerza przez swojego starego przyjaciela i nominowanego w gabinecie, byłego ministra obrony Kurt 

von Schleicher. Zazdrosny o władzę Schleichera, von Papen pracował nad wyrzuceniem swojego byłego 

współpracownika, negocjując z Hitlerem w sprawie utworzenia nowej koalicji między DNVP i NSDAP. 

Obiecując Hitlerowi urząd kanclerza, jeśli zgodzi się poprzeć koalicję, von Papen przekonał prezydenta 

von Hindenburga do usunięcia Schleichera. Von Hindenburg od dawna nie chciał uczynić Hitlera 

kanclerzem, ale starzejący się prezydent niechętnie się zgodził, opierając się na obietnicy von Papena, 

że zdoła kontrolować nazistów. 30 stycznia 1933 roku von Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem 

Niemiec, z von Papenem jako wicekanclerzem. Hitler miał przyjąć tytuł führera, czyli „przywódcy”, w 

następnym roku. Nieszczęsna Republika Weimarska, krótki eksperyment Niemiec z demokracją, 

dobiegła końca. 



NAZIZM I II WOJNA ŚWIATOWA 

Jesienią 1934 roku nowy niemiecki führer, Adolf Hitler, przemawiał do tysięcy członków partii 

nazistowskiej na VI Kongresie Partii, który odbył się w Norymberdze. Te doroczne zwołania partii 

nazistowskiej, które odbywały się we frankońskim mieście od 1926 roku, dały faszystowskiemu 

dyktatorowi cenną okazję do propagandy. Na wiecu w Norymberdze w 1934 r. Hitler zwrócił się do 

genialnej młodej reżyserki filmowej Leni Riefenstahl (1902–2003), aby upamiętnić to wydarzenie i 

stworzyć wizję aryjskiej potęgi i jedności. Korzystając z nowatorskich ujęć starannie przygotowanych 

choreograficznie mas na imprezie, stworzyła Triumph of the Will, jeden z najbardziej uderzających i 

niebezpiecznych filmów w historii. Film pokazuje, jak Hitler wygłasza maniakalną mowę, szalejącą na 

zahipnotyzowanym tłumie o dumie i czystości narodu niemieckiego. Hitler wierzył, że Niemcy mogą 

zrealizować swoje chwalebne przeznaczenie dopiero po zjednoczeniu i oczyszczeniu się z obcych, 

niearyjskich elementów. Podczas gdy kamery Riefenstahl rejestrują dumę rosnącą w piersiach 

wiwatujących tłumów oklaskujących przemówienie führera, film przesłaniał prawdziwe cele nazistów. 

Dla Hitlera rasę niemiecką można było oczyścić jedynie w tyglu wojny i przez eksterminację tych, 

których uważał za „niearyjskich” lub „słabych”, w tym Żydów, komunistów oraz upośledzonych 

umysłowo i fizycznie. W związku z tym uważał, że dopóki Niemcy nie oczyszczą się przez podbój i 

eksterminację, nie mogą zająć należnego im miejsca na szczycie światowego porządku. Film Riefenstahl 

okazał się wielkim sukcesem, a wraz z prawie milionem Niemców, którzy wzięli udział w obchodach w 

Norymberdze, kolejne miliony miały okazję usłyszeć słowa swojego führera w niemieckich teatrach. 

Przejęcie władzy  przez nazistów 

Adolf Hitler, który został uwięziony po nieudanym zamachu stanu w 1923 r., ostrożnie wykorzystywał 

machinę demokratycznej polityki do obalenia demokracji weimarskiej, gdy naziści rośli w siłę. Po 

mianowaniu przez prezydenta von Hindenburga kanclerza Hitlera, pod koniec stycznia 1933 r., Hitler 

natychmiast zaczął przygotowywać podwaliny pod swoją dyktaturę. Wygłosił przemówienie radiowe 

do narodu niemieckiego, obiecując ocalenie Niemiec od plagi komunistycznej rewolucji i obcej 

dominacji. Zażądał także, by prezydent von Hindenburg rozwiązał Reichstag i wyznaczył nowe wybory 

na 5 marca 1933 r. Krótko przed zbliżającymi się wyborami, w nocy 27 lutego 1933 r.,s się budynek 

Reichstagu, a naziści obwinili komunistów o fiasko. ponownie, ostrzegając, że oznacza to początek 

lewicowej rewolucji. Korzystając z tej wymówki, Hitler wydał szereg nadzwyczajnych dekretów, które 

zawieszały szeroki zakres swobód konstytucyjnych. Kanclerz nazistowski nakazał również dokonanie 

nalotu na biura KPD i uwięzienie komunistycznych przywódców: Ernst Thälmann, rywal Hitlera w 

ostatnich wyborach do Reichstagu, został wysłany do obozu koncentracyjnego. Po rozbiciu 

komunistycznej opozycji, w wyborach do Reichstagu w marcu 1932 r., ostatnich demokratycznych 

wyborach w Weimarze, naziści i ich nacjonalistyczni sojusznicy uzyskali niewielką większość, a udział 

SPD w elektoracie spadł do zaledwie 18 procent. Niestety, uniemożliwiło to lewicy uzyskanie głosów 

niezbędnych do uniemożliwienia Hitlerowi uchwalenia Ustawy upoważniającej 23 marca 1933 r. 

Ustawa ta, która przeszła z łatwością przy wsparciu innych niemieckich partii politycznych głównego 

nurtu, dała Hitlerowi szerokie uprawnienia awaryjne, których używał. aby zdemontować 

demokratyczny rząd. Ustawa upoważniająca dała rządowi zdominowanemu przez Hitlera władzę 

ustawodawczą na cztery lata, pozwalając nazistom na kontrolowanie Niemiec bez konieczności 

konsultacji z Reichstagiem. Co więcej, ich kontrola nad policją pozwoliła nazistowskim brązowym 

koszulom, Sturmabteilung (dywizja szturmowa) lub SA, paramilitarnym oddziałom partii, na bezkarne 

działanie na niemieckich ulicach. Korzystając z tych pomocniczych uprawnień policyjnych, naziści mogli 

aresztować swoich przeciwników politycznych i przetrzymywać ich w obozach koncentracyjnych. 

Pomimo brutalności SA, Hitler zyskał szerokie poparcie w całym kraju poprzez swoje pełne pasji 

przemówienia publiczne, wykorzystujące lęk niespokojnej ludności przed komunizmem, nieufność do 



Żydów i gniew z powodu rozliczenia wersalskiego. Surowa i brutalna retoryka Hitlera przyciągnęła 

zwolenników z całego niemieckiego społeczeństwa. Platforma nazistowska odwoływała się nie tylko 

do brutalnych zbirów i weteranów Freikorpsu, ale także do zaniepokojonych Niemców z klasy średniej, 

prześladowanych przez Wielki Kryzys, których pociągał żarliwy nacjonalizm i charyzmatyczna 

osobowość Hitlera w czasach niepokojącego kryzysu i niestabilności. Uczniowie i intelektualiści byli 

oczarowani nazistowską aurą pewnej nowoczesności, obejmującej fascynację partii środkami 

masowego przekazu, wydajnością technologiczną i pseudonauką rasową. 

Dla Niemców rozczarowanych Republiką Weimarską starannie zorganizowane masowe wiece 

zorganizowane przez nazistów stanowiły wyidealizowany obraz niemieckiej jedności i narodowej 

dumy, który stanowił uderzający kontrast z podzielającą polityką parlamentarną epoki weimarskiej. 

Korzystając z szerokich uprawnień nadzwyczajnych Ustawy o zezwoleniach, 14 lipca 1933 r. 

Nazistowski rząd zdelegalizował SPD, usuwając w ten sposób ostatnie ślady otwartego sprzeciwu w 

Niemczech. Zdławiwszy wszelką opozycję ze strony niemieckich socjalistów, Hitler kazał aresztować 

tysiące lewicowców. Hitler nie poprzestał jednak na tłumieniu lewaków. Chociaż w kwestii dojścia do 

władzy polegał na koalicji partii sprzeciwiających się rządowi weimarskim, po przejęciu kontroli nad 

Niemcami zwrócił się przeciwko swoim byłym sojusznikom, eliminując także prawicowych 

pretendentów. Do lata 1933 r. Partia nazistowska była jedyną legalną organizacją polityczną w 

Niemczech. Podobnie Hitler zdelegalizował wszystkie niezależne związki zawodowe, a także rządy 

stanowe kraju, stopniowo przejmując kontrolę nad Niemcami. Również w 1933 roku ludność żydowska 

w Niemczech zaczęła odczuwać pierwsze skutki wściekłego antysemityzmu Hitlera, gdy żydowscy 

urzędnicy, prawnicy i nauczyciele zostali usunięci ze stanowisk na mocy dekretu rządu. Ostatecznie 

naziści przejęli niemieckie media, zakazując wszystkich opozycyjnych gazet i stacji radiowych, a 

pozostałe oddali pod kontrolę ministra propagandy partii, Josepha Goebbelsa (1897–1945). 

Nazistowskiemu przejęciu towarzyszyła krwawa czystka na najwcześniejszych i najbardziej żarliwych 

zwolennikach Hitlera, brązowych koszulach SA, którzy starali się uwolnić partię od jej najbardziej 

niesfornych i radykalnych elementów. W „Noc długich noży” - 30 czerwca 1934 r. - osobista ochrona 

Hitlera pod dowództwem Heinricha Himmlera (1900–1945) zamordował setki członków partii 

nazistowskiej, w tym szef SA Ernsta Röhma. Utrwalając swoją kontrolę nad Niemcami, Hitler 

wykorzystał tę brutalną czystkę do ustanowienia całkowitego panowania nad rządzącą partią 

nazistowską i uspokojenia niemieckiego środowiska wojskowego i biznesowego, zaniepokojonego 

ekscesami brązowych koszul i rewolucyjną przeszłością nazistów. Po śmierci prezydenta Paula von 

Hindenburga, 2 sierpnia 1934 r., Hitler ogłosił się führerem, czyli przywódcą Niemiec, co zostało 

następnie legitymizowane w drodze ogólnokrajowego plebiscytu, który w przeważającej większości 

zatwierdził jego nową władzę. 

Nazistowskie Niemcy: Trzecia Rzesza 

Gdy Hitler uzyskał całkowitą władzę nad Niemcami, przystąpił do ożywienia niemieckiej gospodarki i 

odbudowy niemieckiej armii. Po potępieniu byłego rządu weimarskiego za nieudolność w radzeniu 

sobie z kryzysem gospodarczym wywołanym przez Wielki Kryzys oraz za słabość w demontażu sił 

zbrojnych Niemiec, Hitler potrzebował szybkich rezultatów. Zwrócił się do słynnego pilota I wojny 

światowej Hermanna Göringa (1893–1946), aby ponownie uczynić z Niemiec europejską potęgę. 

Göring, który wraz z Goebbelsem i Himmlerem był częścią wewnętrznego kręgu Hitlera, wykorzystał 

niemiecką produkcję do stworzenia machiny wojennej, której dyktator użyłby w swoich próbach 

wypełnienia mrocznych planów, które przedstawił w Mein Kampf. Gdy produkcja wojskowa 

gwałtownie wzrosła po 1934 r., stopa bezrobocia w Niemczech spadła, a produkcja wzrosła, ku radości 

pracowników i przemysłowców w tym kraju. Pomimo ograniczenia swobód politycznych, dla wielu 

Niemców grabieże związane z kryzysem - wobec którego liberalne demokracje okazały się bezsilne - 



wydawały się usprawiedliwiać dyktaturę Hitlera. Ostatecznie jednak władza nazistów opierała się na 

terrorze i przemocy. Już w 1933 r. utworzenie bezwzględnej tajnej policji zwanej Gestapo oraz 

stworzenie systemu obozów koncentracyjnych, w których pracowały i zmarły dziesiątki tysięcy 

więźniów politycznych i przestępców, pokazały prawdziwy charakter faszystowskiego przywództwa 

Hitlera. Jak obiecał w Mein Kampf, Adolf Hitler uruchomił także program represji oparty na wątpliwej 

nauce rasowej, który przedstawiał Niemców jako „aryjską” rasę panów, której przeznaczeniem jest 

rządzenie rzekomo gorszymi ludami, takimi jak Żydzi i Słowianie. Idąc za tymi wypaczonymi zasadami, 

naziści starali się oczyścić Niemcy, pozbawiając je biologicznego zanieczyszczenia tak zwanych „nie-

Aryjczyków”, a mianowicie Żydów. Począwszy od 1935 r., Wraz z pojawieniem się Ustaw 

Norymberskich, które oficjalnie wyłączały Żydów z obywatelstwa niemieckiego i definiowały, kogo 

naziści uważali za legalnego Żyda, naziści zaczęli podważać prawa ludności żydowskiej w Niemczech. 

Ustawa wzięła swoją nazwę od miasta Norymberga, gdzie Hitler ogłosił je na dorocznym wiecu 

partyjnym 15 września 1935 r. Naziści twierdzili, że prawa są niezbędne do ochrony „niemieckiej krwi 

i niemieckiego honoru”. Do końca lat trzydziestych reżim odebrał Niemcom, nawet jednemu dziadkowi 

żydowskiemu ze strony matki lub ojca, prawa obywatelskie, zakazał ich małżeństw z nie-Żydami, 

zakazał im wykonywania różnych zawodów, a nawet utworzył getta wykluczające Żydów z  życia. 9 

listopada 1938 r. Niemieccy Żydzi przeżyli noc kryształową, czy Noc tłuczonego szkła, sponsorowana 

przez nazistów fala antysemickiej przemocy, która przetoczyła się przez kraj. Napędzany zjadliwą 

antysemicką propagandą Goebbelsa, pogrom spowodował zniszczenie lub zniszczenie tysięcy 

żydowskich synagog i przedsiębiorstw, a dziesiątki tysięcy Żydów zaatakowano, zabiło lub 

deportowano do obozów koncentracyjnych. Około połowa niemieckiej ludności żydowskiej, która w 

latach trzydziestych liczyła ponad 500 000 osób, wyemigrowała, aby uniknąć dalszych prześladowań. 

Reszta została, aby zająć się starszymi członkami rodziny lub firmami budowanymi przez pokolenia, 

mając nadzieję na powrót do normalności w Niemczech. Gdy jego nazistowscy poplecznicy rozpętali 

ten wybuch antysemickiej dyskryminacji i przemocy, Hitler rozpoczął serię agresywnych posunięć 

dyplomatycznych mających na celu odbudowę niemieckiej potęgi wojskowej. Hitler starał się nie tylko 

zadośćuczynić upokorzeniu, jakie Niemcy doznały w wyniku osadnictwa w Wersalu, ale także 

zrealizować inny aspekt planu, który przedstawił w Mein Kampf: podbój terytorium w Europie w celu 

zapewnienia lebensraum, czyli przestrzeni życiowej dla jego rzekomego aryjskiego pana wyścigi. 

Najpierw Hitler postanowił odrzucić traktat wersalski. Jesienią 1933 roku zadeklarował, że Niemcy 

natychmiast wycofają się z Ligi Narodów. Zajmując tę konfrontacyjną postawę wobec mocarstw 

zachodnich, Hitler zwrócił się do strategicznego regionu przemysłowego Saary, zajętego przez 

Francuzów od zakończenia I wojny światowej, w styczniu 1935 r. Zachęcony plebiscytem 

przeprowadzonym w styczniu 1935 r. przez Ligę w krajach, w których 90 procent miejscowej ludności 

zdecydowało się na ponowne przyłączenie się do Niemiec zamiast przyłączenia się do Francji, Hitler 

zażądał restytucji ważnego regionu, co wywołało energiczną francuską reakcję dyplomatyczną. Hitler, 

wykorzystując reakcję Francji jako pretekst, oświadczył, że Niemcy porzucą militarne ograniczenia 

traktatu wersalskiego i rozpoczną szybkie zbrojenie. Zaniepokojeni zachodni sojusznicy spotkali się, aby 

omówić, w jaki sposób zareagują, ale delegaci brytyjscy, francuscy i włoscy nie byli w stanie osiągnąć 

wzajemnie satysfakcjonującego rozwiązania, a zbrojna armia Hitlera trwała bez sprzeciwu. 15 stycznia 

Saara ponownie dołączyła do Niemiec. W następnym roku 1936, kiedy szalała hiszpańska wojna 

domowa, niespokojna Europa, wciąż nawiedzana przez okropności I wojny światowej, musiała 

zmierzyć się z jeszcze bardziej prowokacyjnym posunięciem Hitlera. Kiedy nazistowski przywódca 

ogłosił, że Niemcy nie będą już dotrzymywać obietnic zawartych w negocjowanym przez Stresemanna 

traktacie lokarneńskim z 1925 r., dotyczących powojennych granic terytorialnych Niemiec na 

zachodzie, stanowiących zagrożenie dla Francji, zachodni sojusznicy znów się zawahali. W obawie 

przed wojną Brytyjczycy odmówili głosowania za sankcjami przeciwko Niemcom w Lidze Narodów. 

Uderzając w ten podział między swoimi zachodnimi przeciwnikami, Hitler odważnie wysłał wojska do 



Nadrenii, która została zdemilitaryzowana na mocy traktatu wersalskiego. Chociaż było to poważne 

naruszenie porozumienia wersalskiego i bezpośrednia prowokacja militarna Francuzów, Francja i jej 

sojusznicy nie wysłali wojsk. W ten sposób stracili okazję, by poradzić sobie z nazistowskim 

zagrożeniem, pozwalając odmłodzonej armii Hitlera - i megalomanii führera - rosnąć bez kontroli. 

Wycofując się z mocarstw zachodnich, Hitler spędził 1936 rok na budowaniu własnej koalicji, 

przygotowując Rzeszę do wojny podboju, którą wkrótce rozpętał w Europie. Hitler rozpoczął w lipcu 

tego roku podpisaniem sojuszu ze swoją ojczyzną, Austrią, którą planował wchłonąć do nazistowskich 

Niemiec. Następnie, w październiku tego samego roku, nazistowski przywódca podpisał sojusz, 

potępiający mocarstwa zachodnie, z Benito Mussolinim, faszystowskim mocarzem Włoch, 

przygotowanym do inwazji na Etiopię. Poszukując własnego pola bitwy, jako poligonu dla odrodzonej 

armii niemieckiej, Hitler obiecał również wsparcie dla generała Franco, faszystowskiego władcy 

Hiszpanii, wysyłając wojska, aby wesprzeć obalenie republikańskiego rządu przez hiszpańskiego 

generalissimusa. Wreszcie pod koniec 1936 r., W listopadzie, Japończycy zaangażowani we własny 

podbój Chin połączyli się z Włochami i Niemcami, tworząc koalicję agresywnych, ekspansjonistycznych 

państw, zwaną Osią. 

W obliczu groźby zbrojnej agresji ze strony nazistowskich Niemiec i ich sojuszników z Osi, mocarstwa 

zachodnie coraz bardziej starały się uspokoić Hitlera, ustępując jego dyplomatycznym żądaniom. Tak 

więc, kiedy nazistowski dyktator, ośmielony swoim sukcesem w remilitaryzowaniu Nadrenii, zażądał, 

aby etniczni Niemcy mieszkający w sąsiednich krajach zostali sprowadzeni do Trzeciej Rzeszy, potęgi 

zachodnie zgodziły się. (Reich to nazwa nadana trzem niemieckim państwom cesarskim. Partia 

nazistowska pod rządami Hitlera nazwała swoje państwo Trzecią Rzeszą, ponieważ nastąpiła po 

pierwszym, Świętym Cesarstwie Rzymskim i drugim - Cesarstwie Niemieckim [1871–1918] Wilhelma I 

i Wilhelma II.) W lutym 1938 r. Hitler naciskał na rząd austriacki, aby zaakceptował nazistowskie 

przejęcie ich kraju. Hitler zmusił Austriaków do umieszczenia nazistowskich marionetek na kilku 

kluczowych stanowiskach rządowych, a nawet poparł nieudany hitlerowski zamach stanu w Wiedniu 

w lipcu 1934 r. Teraz otwarcie podjął się wymuszenia anschlussu, niemieckiego słowa oznaczającego 

„połączenie się” lub „związek”, z Austrią. Wojska niemieckie przekroczyły granicę austriacką 9 marca 

1938 r., A cztery dni później Hitler wkroczył do Wiednia, ku radości tłumów pro-nazistowskich, 

ogłaszając, że Austria jest teraz częścią III Rzeszy. Przerażeni tymi bezczelnymi prowokacjami i 

obawiając się rosnącej potęgi Hitlera, pechowi zachodni sojusznicy znowu narzekali bezskutecznie. 

Wykazując podobne lekceważenie prawa międzynarodowego, Hitler natychmiast wywołał kolejny 

kryzys, tym razem w Czechosłowacji. Grając na gotujących się napięciach w tej wieloetnicznej 

republice, Hitler przedstawił się jako mistrz etnicznych Niemców mieszkających w Sudetach 

Czechosłowacji, strategicznym regionie przemysłowym położonym na granicy z Niemcami. Nazistowski 

przywódca od dawna finansował niemieckich agitatorów separatystycznych w regionie, a wraz z 

przejęciem Austrii przez nazistów wydawało się, że Niemcy są gotowe do okrążenia Sudetów. 

Popierana przez Hitlera partia sudecko-niemiecka zorganizowała we wrześniu 1938 r. Demonstracje, 

żądając autonomii od oblężonego rządu czeskiego. W międzyczasie wojska niemieckie zgromadziły się 

wzdłuż granicy, gdy Hitler publicznie poparł Niemców sudeckich. Mając nadzieję na pokojowe 

rozwiązanie problemu, brytyjski premier Neville Chamberlain (1869–1940) przyleciał do Niemiec na 

spotkanie z nazistowskim przywódcą. Chcąc zastraszyć zachodnich sojuszników, Hitler zagroził akcją 

militarną, ostrzegając Chamberlaina, że pójdzie na wojnę o Sudety. Po raz kolejny sojusznicy się 

sprzeciwili. Francja i Wielka Brytania zgodziły się zezwolić nazistom na aneksję Sudetów, ale obiecały 

obronić resztę Czechosłowacji. Nawet to upokarzające ustępstwo nie zadowoliło Hitlera. Podnosząc 

stawkę, zażądał teraz także reszty Czechosłowacji. Przerażony Chamberlain i jego francuski 

odpowiednik, premier Édouard Daladier (1884–1970), odrzucili nowe żądania Hitlera. Kiedy Czesi 

zmobilizowali się, a światowi przywódcy wstrzymali oddech, nazistowski przywódca w końcu zgodził 



się negocjować. 29 września 1938 r. Przywódcy Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch zawarli 

porozumienie monachijskie, które umożliwiło Niemcom natychmiastową aneksję Sudetów. Inne 

regiony czechosłowackie z mniejszością niemiecką zdecydowałyby, czy przyłączą się do Niemiec w 

drodze głosowania. Wielka Brytania i Francja gwarantowały ochronę tego, co zostało z Czechosłowacji. 

Po konferencji w Monachium Chamberlain wysiadł z samolotu w Londynie, obiecując opinii publicznej, 

że zapewnił „pokój w naszych czasach”. Wydarzenia wkrótce dowiodły, że ta polityka ustępstw była 

tragicznie błędna. W marcu 1939 r. Naziści najechali resztę Czechosłowacji. Kiedy Hitler dokonał 

przeglądu swoich triumfujących wojsk w Pradze, mocarstwa zachodnie nie zrobiły nic, aby go 

powstrzymać, pomimo ich wcześniejszej obietnicy ochrony Czechosłowacji. Nazistowski dyktator 

zwrócił się następnie ku Polsce, ignorując podobne obietnice Wielkiej Brytanii i Francji dotyczące 

obrony Polaków na wypadek niemieckiej agresji. W kwietniu 1939 r. Generałowie Hitlera planowali 

inwazję na Polskę na pełną skalę, podczas gdy naziści podburzali ludność niemiecką w polskim Gdańsku 

(zwanym po polsku Gdańskiem) do agitowania o samostanowienie w celu uzasadnienia atak. Aby 

utorować drogę do inwazji, Hitler rozpoczął negocjacje z Józefem Stalinem (1879–1953), sowieckim 

przywódcą. Pakt o nieagresji z sierpnia 1939 r., Podpisany między nazistowskimi Niemcami a Rosją 

Radziecką, był cynicznym porozumieniem, które pozwalało tym ideologicznym wrogom na podzielenie 

Polski między sobą. Teraz, gdy Hitler był pewien, że Związek Radziecki nie będzie się wtrącał, mógł 

najechać na Polskę, przekonany, że mocarstwa zachodnie ponownie się wycofają. Tym razem się mylił. 

Wojska niemieckie wkroczyły do Polski 1 września 1939 roku, a Wielka Brytania i Francja wypowiedziały 

wojnę dwa dni później. To był początek drugiej wojny światowej. 

II wojna światowa 

Hitlerowska taktyka blitzkrieg, prowadzona przez kolumny pędzących czołgów i wspierana przez 

nieustanne ataki powietrzne, szybko opanowała Polskę. Blitzkrieg, niemieckie słowo oznaczające 

„błyskawiczną wojnę”, to taktyka szybkiego ataku z ogromną liczbą zmechanizowanych dywizji 

piechoty i czołgów objętych bliskim wsparciem powietrznym. Strategia została zaprojektowana tak, 

aby odstraszyć obrońców szybkim, gwałtownym i wysoce mobilnym atakiem, podczas gdy jednostki 

specjalne przerywały ich komunikację i zaopatrzenie, pogłębiając zamieszanie. Taktyka Blitzkriegu 

okradła Polskę z czasu na zmobilizowanie jej sił i zasobów. Szybkie zwycięstwo Niemiec nie było jednak 

wyłącznie wynikiem tej zaskakującej nowej taktyki blitzkriegu. Cyniczna zmowa Hitlera i Stalina, 

sowieckiego dyktatora, działała również na nieszczęsnych Polaków. 1 września 1939 r. 50 dywizji armii 

niemieckiej - prawie 2 miliony żołnierzy - przeszło przez granicę Polski i ruszyło w kierunku Warszawy. 

Gdy wojska polskie skierowały się na zachodnią granicę, by stawić czoła niemieckiemu atakowi, 17 

września na wschodnią Polskę wkroczyły wojska radzieckie, złapani między dwoma potężnymi 

wrogami, Polacy nie mogli długo wytrzymać. Po upadku Warszawy, 27 września 1939 r. niemieccy i 

rosyjscy dyktatorzy dokonali podziału między sobą pokonując Polskę. Kiedy Francja i Wielka Brytania, 

nieprzygotowane do stoczenia nowoczesnej wojny, walczyły o mobilizację, naziści przystąpili do pracy 

nad przekształceniem Polski jako wschodniej przyczółka aryjskiego imperium. W następstwie 

Wehrmacht - nazwa ta dotyczyła wszystkich niemieckich sił zbrojnych, w tym armii (Heer), marynarki 

wojennej (Kriegsmarine) i sił powietrznych (Luftwaffe) w latach 1935-1945 - nazistowscy urzędnicy 

nosili coś w rodzaju ponurego stroju  tego, co Hitler nazwał „ostatecznym rozwiązaniem kwestii 

żydowskiej”, eksterminacji europejskich Żydów. To ostateczne rozwiązanie zaczęło się od tego, że 

wojska niemieckie zebrały dużą populację żydowską w Polsce i zagoniły ją do przeludnionych gett w 

największych miastach kraju. Polscy Żydzi zostali zarejestrowani, zmuszeni do noszenia żółtej gwiazdy 

Dawida i pozbawieni mienia i dobytku. W nędznych warunkach żydowskich gett społeczność żydowska 

w Polsce, która przed wojną liczyła około 3 mln osób, powoli ulegała głodowi i chorobom. Tymczasem 

zachodni alianci stali obok, pozornie bezsilni, by powstrzymać Hitlera. Po utrwaleniu zdobyczy w Polsce 

Hitler zaczął się rozwijać w Skandynawii, kiedy Sowieci najechali na kraje bałtyckie Estonię, Łotwę i 



Litwę i walczyli o doprowadzenie Finlandii do upadku. W marcu 1940 roku Niemcy szybko zajęli Danię, 

a także Norwegię, pokonując norweskie wojsko, pomimo obecności brytyjskich i francuskich sił 

ekspedycyjnych. W następstwie zwycięstwa Niemcy utworzyli nazistowski rząd marionetkowy. Wiosną 

1940 r. Wehrmacht podbił również Niderlandy - nisko położony region północno-zachodniej Europy 

okupowany przez Belgię, Holandię i Luksemburg - torując drogę do inwazji na Francję. Blitzkrieg 

wysłany na Francję okazał się nie do powstrzymania, a Niemcy z łatwością zbliżyli się do Paryża. Szybko 

posuwające się do przodu kolumny niemieckie wbiły klin między siły francuskie a brytyjskie siły 

ekspedycyjne, zatrzymując je na wybrzeżu Morza Północnego pod Dunkierką pod koniec maja 1940 r. 

Brytyjskie wojska, uwięzione na plażach, były na łasce Niemiec. ataki powietrzne jako flotylla małych 

angielskich statków, w tym łodzi rybackich i jachtów rekreacyjnych, walczyły o uratowanie ich przed 

rzezią. Podczas gdy ponad 300 000 brytyjskich i francuskich żołnierzy uciekło do Anglii, dziesiątki tysięcy 

zginęło w upokarzającej klęsce. W czerwcu Niemcy, pozornie niezwyciężeni, maszerowali bulwarami 

podbitego Paryża, gdy upadł francuski rząd. Po kapitulacji Francji, 22 czerwca 1940 r., Niemcy zajęli 

północną Francję, zmieniając południe w uległość marionetkowemu reżimowi, rządowi Vichy, 

kierowanemu przez kolaboranta Henri-Philippe'a Pétaina (1856–1951). Podbiwszy Francję w ciągu 

zaledwie dwóch tygodni, Hitler rozpoczął przygotowania do desantowej inwazji na Anglię. Jednak 

zanim Niemcy wylądowali na brytyjskiej ziemi, musieli zniszczyć Królewskie Siły Powietrzne i ustanowić 

przewagę powietrzną nad kanałem La Manche. Hitler zwrócił się do swojego zaufanego zwolennika, 

ekstrawaganckiego dowódcy Luftwaffe, Hermanna Göringa, o zmiażdżenie brytyjskich sił 

powietrznych. Wynikająca z tego wojna powietrzna, znana jako Bitwa o Anglię, okazała się jednym z 

kluczowych punktów zwrotnych wojny. Kampania dostarczyła również gorzkiego posmaku cierpienia 

ludności cywilnej podczas pierwszej prawdziwej wojny totalnej na świecie, kiedy niemieckie i brytyjskie 

floty bombowców uderzały w lotniska wroga, miasta przemysłowe i sieci transportowe. Oprócz wojny 

powietrznej, niemieckie okręty podwodne zablokowały Wielką Brytanię, próbując odciąć wyspiarski 

kraj od jej kolonii i sojuszników, w tym Stanów Zjednoczonych, które, choć pozostały neutralne, 

dostarczały Brytyjczykom kluczowej pomocy. Podczas gdy niemiecka Luftwaffe zdewastowała Londyn, 

Hitler okazał się niezdolny do zniszczenia Królewskich Sił Powietrznych lub zatrzymania przepływu 

amerykańskich dostaw do brytyjskich portów. Wczesnym latem 1941 roku Hitler odwołał bezowocną 

wojnę powietrzną, porzucając swój plan inwazji na Anglię. Zamiast tego rozpoczął przygotowania do 

masowej inwazji na Związek Radziecki, zdrady Stalina, swojego byłego partnera w polskiej kampanii. 

Stosunki między Hitlerem a Stalinem pogorszyły się rok wcześniej w wyniku rosnącego napięcia 

dyplomatycznego i ideologicznej wrogości. Ponadto obaj dyktatorzy rościli sobie pretensje do 

strategicznych pól naftowych na Bałkanach. Podczas gdy Niemcy atakowały Anglię, Stalin zaanektował 

państwa bałtyckie Litwę, Łotwę i Estonię. Następnie zajął Besarabię, która była pod kontrolą Rumunii. 

Kiedy Sowieci naciskali na Rumunię, pożądając jej strategicznych pól naftowych Ploesti, Niemcy i Włosi 

wysłali wojska, które sprowadziły bogate w ropę kraj, a także Węgry, Jugosławię i Grecję, na teren Osi 

do kwietnia 1941 roku. na Bałkanach i południowo-wschodniej Europie, a także zawierając tajne 

porozumienia z neutralną Szwecją i Finlandią w celu ułatwienia tranzytu wojsk niemieckich 

stacjonujących w okupowanej Norwegii na wschód do granicy z Rosją, Hitler przygotowywał grunt pod 

inwazję na Związek Radziecki. Pragnienie Hitlera podbicia ZSRR było napędzane jego rasistowską 

ideologią, ponieważ nazistowski przywódca od dawna głosił zamiar przejęcia ziemi i zasobów na 

wschodzie, aby zapewnić „przestrzeń życiową” aryjskiej rasie panów, podbijając „gorsze” ludy 

słowiańskie Rosja i demontaż rządu „żydowskiego bolszewickiego”, który nimi rządził. W związku z tym 

Hitler nakazał swoim generałom rozpoczęcie planowania niespodziewanego ataku na ZSRR. Niemiecka 

inwazja na Rosję, o kryptonimie Operacja Barbarossa, rozpoczęła się 22 czerwca 1941 r. Zaatakując bez 

ostrzeżenia, masowe siły inwazyjne ponad 3 milionów żołnierzy przedarły się przez sowiecką granicę z 

Finlandii na północy, z okupowanej Polski w centrum. iz Rumunii na południu, wjeżdżając w głąb Rosji. 

Wyzwalając rodzaj ataku błyskawicznego, który ogarnął Francję w poprzednim roku, Niemcy i ich 



sojusznicy robili Armię Czerwoną Stalina, zdobywając prawie 2,5 miliona żołnierzy radzieckich do 

grudnia 1941 roku,  gotowi do podboju Związku Radzieckiego. Jednak okrutna rosyjska zima zrobiła 

coś, czego Armia Czerwona Stalina nie mogła: powstrzymała niemiecki natarcie tuż przed Moskwą. 

Pomimo wczesnego sukcesu, największa kampania wojskowa w historii ludzkości została zatrzymana. 

Gdy wojska Hitlera, źle wyposażone na śmiertelną rosyjską zimę, zamarły na swoich polach, poobijana 

Armia Czerwona przegrupowała się, przygotowując się do kontrataku, który miał wypędzić Niemców z 

Rosji. Pat na froncie wschodnim został spotęgowany przez odwroty w innych miejscach. Po ataku na 

Pearl Harbor 7 grudnia 1941 r. Stany Zjednoczone, dotychczas niechętne do przystąpienia do walki, 

wypowiedziały Japonii wojnę. Z kolei Hitler i Mussolini poparli swojego japońskiego sojusznika, 

wypowiadając wojnę Stanom Zjednoczonym. Podczas gdy Stany Zjednoczone nie były jeszcze 

przygotowane do wojny, ich zdolność do zmobilizowania niezrównanych zasobów w postaci siły 

roboczej i materiałów wkrótce miała okazać się decydująca. Wiosną 1941 r. niemieckie siły pod 

dowództwem „Pustynnego Lisa” Erwina Rommla (1891–1944) wylądowały w Afryce Północnej, aby 

wzmocnić nieszczęsnych Włochów, którzy toczyli się po nieudanej inwazji na Egipt opanowany przez 

Brytyjczyków. Po serii odważnych niemieckich zwycięstw zaprojektowanych przez Rommla, genialnego 

dowódcę czołgu, bieg wojny zmienił się w październiku 1942 roku, kiedy połączone ataki brytyjskie i 

amerykańskie wypędziły Niemców z Afryki Północnej. Pomimo tych niepowodzeń jesienią 1942 roku 

Niemcy nadal panowały nad Europą od kanału La Manche do bram Moskwy. W międzyczasie Japonia, 

sojusznik Niemiec z Osi, sama doznała odwrotu z rąk Amerykanów w bitwie o Midway w czerwcu 1942 

r., Ale nadal dominowała nad Pacyfiką. Koszmar drugiej wojny światowej dopiero się zaczął. 

Holokaust 

Kiedy Hitler przypuścił atak na Związek Radziecki, podwoił swoje wysiłki, by wykorzenić europejskich 

Żydów. Gdy jego wojska walczyły z Armią Czerwoną na froncie Rosji, specjalne oddziały paramilitarne 

znane jako Einsatzgruppen działały za liniami, łapiąc i zabijając Cyganów, komunistycznych 

przywódców i Żydów. Te szwadrony śmierci były dowodzone przez Himmleram Schutzstaffeln, 

powszechnie znane jako SS. Słowo Schutzstaffel oznacza „eskadrę ochronną”, a jej członkowie wybrani 

ze względu na ich czystość rasową i fanatyczne oddanie ideologii nazistowskiej działali jako mięsień 

taktyki partii nazistowskiej terroru i zastraszania. Einsatzgruppen, często wspomagane przez 

miejscową ludność na terytoriach okupowanych, pochłonęło setki tysięcy ofiar, ale to był tylko wstęp 

do horroru Holokaustu, który nadejdzie. Zaniepokojeni nieskutecznością morderczych działań 

Einsatzgruppen czołowi oficerowie SS spotkali się na tajnej konferencji w willi nad jeziorem Wannsee 

w południowo-zachodnim Berlinie w styczniu 1942 r., Mającej na celu zapewnienie „ostatecznego 

rozwiązania kwestii żydowskiej”, nazistowski eufemizm dla zagłady europejskich Żydów. 

Wykorzystując pełną zdolność nowoczesnego, zmechanizowanego społeczeństwa do ludobójstwa, 

naziści opracowali plany ogromnego systemu obozów koncentracyjnych, obozów pracy i obozów 

zagłady, które miały powstać na okupowanych terytoriach wschodnich. Pociągi jeździłyby przez całą 

dobę, dowożąc ofiary do komór gazowych i pieców rozległych obozów zagłady, takich jak Auschwitz i 

Treblinka. Wspomagani przez kolaborantów w całej okupowanej Europie i za przyzwoleniem narodu 

niemieckiego, naziści aresztowali Żydów, zamknęli ich w gettach i zapędzili do bydlęcych wagonów 

kierowanych do obozów śmierci. Ta masowa eksterminacja była tak centralna dla nazistowskiej 

ideologii, że Niemcy nawet przekierowali środki potrzebne do działań bojowych, aby pociągi jeździły 

do obozów śmierci w ostatnich dniach wojny. Do końca wojny Holokaust pochłonął ponad 6 milionów 

Żydów. Większość ludności żydowskiej w Europie została utracona. Ofiarami nazistów byli nie tylko 

Żydzi, ale także Cyganie, sowieccy jeńcy wojenni, dysydenci religijni i polityczni oraz Niemcy, których 

naziści uważali za zwyrodniałych, tacy jak homoseksualiści i osoby niepełnosprawne umysłowo 

Upadek III Rzeszy 



Punkt zwrotny II wojny światowej nastąpił zimą 1942 roku w tlących się ruinach radzieckiego miasta 

zwanego Stalingradem. Nazwane na cześć sowieckiego dyktatora Józefa Stalina, miasto miało zarówno 

znaczenie strategiczne, jak i wartość symboliczną, a Hitler zaryzykował przyszłość nazistowskich 

Niemiec, by je zdobyć. Walcząc w przerażających warunkach zimowych, uparci Rosjanie odwrócili 

niemiecki atak pod Stalingradem, odnosząc oszałamiające zwycięstwo w lutym 1943 roku i biorąc 

ponad 90 000 jeńców z państw Osi. Bitwa była najbardziej kosztowna w historii ludzkości, a łączne 

straty poniesione przez wojska radzieckie i Osi prawdopodobnie wynosiły około 2 milionów. Ku 

oburzeniu Hitlera Wehrmachtowi nie udało się podbić Rosji, a siły niemieckie na froncie wschodnim 

rozpoczęły powolny i nieubłagany odwrót. W międzyczasie, po klęsce aliantów nad Niemcami w Afryce 

Północnej, w lipcu 1943 r. Na Sycylię wylądowały anglo-amerykańskie siły inwazyjne. Włoscy sojusznicy 

Niemiec upadli, ale Wehrmacht stał szybko, spowalniając natarcie aliantów na Rzym. 4 czerwca 1944 

r. Wojska amerykańskie wkroczyły do Rzymu, a kilka dni później podczas słynnego lądowania w D-Day 

w Normandii wylądowały potężne siły alianckie. Lądowanie w Normandii było największą operacją 

desantową w historii, a prawie 200 000 żołnierzy alianckich wylądowało na plażach północnej Francji 

w dniu D. Żołnierze ci pokonali wojska niemieckie broniące plaż i ustanowili bezcenny przyczółek na 

francuskiej ziemi. Wkrótce czołgi i kolumny piechoty alianckiej przebijały się przez okupowaną Francję, 

napierając na Niemcy. Sprowadziwszy wojnę na kontynent europejski, alianci zachodni rozpoczęli stały 

postęp w kierunku granicy niemieckiej, przytłaczając Niemców świeżymi żołnierzami i materiałami 

wojennymi przesłanymi ze Stanów Zjednoczonych. Niemcy byli teraz w defensywie zarówno na froncie 

wschodnim, gdzie stawiali czoła odradzającym się Sowietom, jak i na froncie zachodnim, gdzie stawiali 

czoła aliantom. Gdy brakowało ludzi i zapasów, do 1944 roku Niemcy toczyli przegraną bitwę na obu 

frontach, gdy ogromne floty bombowców alianckich zburzyły niemieckie miasta. Na początku 1945 r. 

Radziecka Armia Czerwona była gotowa do ataku na Niemcy od wschodu oraz siły brytyjskie i 

amerykańskie od zachodu. Na swoim ufortyfikowanym stanowisku dowodzenia Hitler, wstrząśnięty 

porażkami zeszłego roku i coraz bardziej złudzony rzeczywistością tragicznej sytuacji Niemiec, szydził 

na swoich oficerach z szalonymi planami odwrócenia fali wojny i marzył o cudownej broni, która 

przynieść ostateczne zwycięstwo. Nigdy nie nadeszła, a pod koniec lutego 1945 roku Sowieci zbliżali 

się do Berlina, gdy siły brytyjskie i amerykańskie zbliżały się do Renu. Niemiecki przywódca, Adolf Hitler, 

popełnił samobójstwo ze swoją nową żoną Evą Braun 30 kwietnia 1945 r. W swoim podziemnym 

bunkrze pod ruinami Berlina. Tysiącletnia Rzesza zmarłego führera przetrwała zaledwie dekadę. Stolica 

Niemiec padła w ręce Rosjan dwa dni później, a zniszczone szczątki niegdyś dumnego niemieckiego 

Wehrmachtu zaczęły się poddawać zarówno na froncie wschodnim, jak i zachodnim. Następca Hitlera, 

admirał Karl Dönitz (1891–1980), złożył bezwarunkową kapitulację amerykańskiemu dowódcy 

generałowi Dwightowi Eisenhowerowi (1890–1969) w dniu 7 maja i poddał się Sowietom następnego 

dnia. II wojna światowa, produkt megalomanii i paranoi rasowej Adolfa Hitlera w połączeniu z 

nierozwiązanymi kwestiami I wojny światowej, zdewastowała Europę. Niegdyś lśniące miasta 

europejskie zostały zamienione w tlące się ruiny; stacje kolejowe, porty i fabryki zostały zniszczone; a 

całe ludy zostały wyrwane z korzeniami i uchodźcami. W czasie wojny zginęło ponad 35 milionów 

Europejczyków. Dla Niemiec lata nazistowskie okazały się wielką katastrofą. Pokonane i zhańbione 

Niemcy straciły podczas konfliktu ponad 4,5 miliona żołnierzy i nieznaną liczbę cywilów, być może 

nawet 2 miliony. Zginęły również setki tysięcy Niemców mieszkających poza granicami Niemiec. 

Niemieccy cywile we wschodnich Niemczech cierpieli z powodu traumy i głodu podczas brutalnej 

okupacji sowieckiej, naznaczonej rabunkami, gwałtami i morderstwami. W następstwie tej katastrofy 

zszokowany naród niemiecki, uwiedziony wojenną propagandą, również musiał stawić czoła 

okrucieństwom popełnionym przez ich naród podczas wojny, w tym eksterminacji ponad 6 milionów 

europejskich Żydów. 



ZIMNA WOJNA: PODZIAŁ I PONOWNE ZJEDNOCZENIE 

Po drugiej wojnie światowej podbite i zdewastowane Niemcy stały się pierwszym punktem zapalnym 

zimnej wojny. Na konferencji poczdamskiej w 1945 roku zwycięscy alianci podzielili Niemcy na cztery 

strefy okupacyjne, a każda strefa była administrowana przez jedno z alianckich dowództw wojskowych. 

Trzy zachodnie strefy, okupowane przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, stosunkowo 

ściśle koordynowały swoje działania, ale między aliantami a Sowietami, którzy okupowali wschodnie 

Niemcy, narastała niebezpieczna przepaść. Dawna stolica nazistów, Berlin, również została podzielona 

między aliantów, ale leżała głęboko w strefie radzieckiej. Rosjanie obiecali zezwolić zachodnim 

aliantom na przekroczenie ich terytorium w celu zaopatrzenia ich enklawy, Berlina Zachodniego, ale 

do 1948 roku napięcia osiągnęły punkt krytyczny. Gdy Sowieci zacieśniali uścisk w Europie Wschodniej, 

alianci zachodni wydali wspólną walutę do użytku w swoich strefach, mając nadzieję na ustabilizowanie 

zdewastowanej gospodarki Niemiec. To rozgniewało Sowietów, którzy odpowiedzieli odcięciem całego 

ruchu naziemnego do Berlina Zachodniego 27 czerwca 1948 r. Prośby dyplomatyczne nie przyniosły 

skutku, a oblężeni mieszkańcy Berlina Zachodniego, odcięci od dostaw żywności, paliwa i lekarstw, 

stanęli w obliczu ponura perspektywa głodu. Zachodni alianci natychmiast zaczęli przygotowywać się 

do zaopatrzenia miasta ogromnym transportem powietrznym, co miało stać się największą operacją 

zaopatrzenia lotniczego w historii ludzkości. Przekształcając ogromne flotylle powietrzne II wojny 

światowej w pomoc humanitarną, piloci amerykańscy, brytyjscy i francuscy dostarczyli ponad 2 miliony 

ton potrzebnego zaopatrzenia. Podczas ostrej niemieckiej zimy, która spowodowała śmierć tysięcy 

mieszkańców Berlina Zachodniego, alianci przeprowadzili ponad 70 000 lotów pomocowych. Blokada 

sowiecka została ostatecznie zniesiona 12 maja 1949 r., Gdy sfrustrowani dowódcy Armii Czerwonej 

zdali sobie sprawę, że alianci mają środki i są zdecydowani zaopatrywać miasto w nieskończoność. 

Berliński most powietrzny pokazał rosnącą wrogość między Wschodem a Zachodem podczas zimnej 

wojny i zapowiedział ostateczny triumf zachodnich demokracji w walce ideologicznej. Jednak zanim 

podzielone Niemcy zostały ostatecznie zjednoczone , minęły kolejne cztery dekady  

Konferencja poczdamska i powojenne Niemcy 

W następstwie II wojny światowej zniszczone Niemcy zostały podzielone na szereg stref okupowanych 

przez zwycięskich aliantów. Czterostronny podział Niemiec został przeprowadzony na podstawie 

porozumienia zawartego w lutym 1945 r. w Jałcie w Związku Radzieckim między aliantami, na mocy 

którego Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR i Francja miały administrować strefą okupacyjną. 

Berlin, upadła stolica nazistów, również został podzielony przez czterech aliantów i administrowany 

przez wspólną radę aliantów. Chociaż znajdował się głęboko w strefie radzieckiej, Stalin obiecał 

zapewnić swobodny dostęp do miasta swoim wojennym sojusznikom. Podziały te stały się oficjalne 5 

czerwca 1945 r. Po podzieleniu Niemiec alianci rozpoczęli żmudny proces dokarmiania i 

zakwaterowania mieszkańców zrujnowanego narodu niemieckiego. Hamując wysiłki aliantów w celu 

zapewnienia mieszkań, utrzymania i opieki medycznej dla narodu niemieckiego, miliony etnicznych 

niemieckich uchodźców napłynęło do Niemiec ze wschodu, wydalonych z ich dawnych domów w 

Czechosłowacji, Polsce i krajach bałtyckich. Tymczasem miliony wysiedleńców, a także byłych więźniów 

niemieckich obozów pracy przymusowej i obozów koncentracyjnych, również musiały zostać 

zabezpieczone przez aliantów. Wśród chaosu i niedostatku okresu bezpośrednio po wojnie ludność 

Niemiec głodowała, gdy alianci pracowali nad odbudową kraju. W lipcu 1945 r. Przywódcy Stanów 

Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii spotkali się na przedmieściach Berlina w 

Poczdamie, aby omówić przyszłość okupowanych Niemiec. Na konferencji w Poczdamie radziecki 

przywódca Józef Stalin spotkał się z Harrym Trumanem (1884–1972), który został prezydentem Stanów 

Zjednoczonych po śmierci prezydenta Franklina Delano Roosevelta dwa miesiące wcześniej, oraz 

Clementem Attlee (1883–1967), który zastąpił Winstona Churchilla (1874–1965) na stanowisku 



premiera Wielkiej Brytanii po wygranych wyborach w lipcu 1945 r. Przywódcy ci spotkali się, aby 

zdecydować, jak postępować z okupowanymi Niemcami, w tym jak ukarać pokonany naród, jak 

zarządzać jego okupacją i jak ustanowienie nowego powojennego porządku. Kwestią sporną była 

kwestia tego, co stanie się z Europą Wschodnią, która pod okupacją sowiecką wprowadziła szereg 

komunistycznych reżimów marionetkowych. W obliczu tych podzielających kwestii niedoświadczeni 

przywódcy zachodni nie dali rady Stalinowi, a konferencja zakończyła się potwierdzeniem sowieckiej 

władzy nad Europą Wschodnią. 

W Niemczech cztery mocarstwa okupacyjne zgodziły się wspólnie administrować krajem, upoważniając 

każde z nich do samodzielnego rozbrojenia, denazyfikacji i odbudowy swojej strefy. Jeszcze zanim 

przystąpili do odbudowy zrujnowanego kraju, okupanci rozpoczęli działania denazyfikacyjne, 

aresztowali byłych przywódców nazistowskich i przeprowadzali wywiady z obywatelami Niemiec na 

temat ich działań wojennych. Byłym nazistowskim urzędnikom pozbawiono stanowisk w nowej 

niemieckiej administracji, a alianci utworzyli trybunały ds. zbrodni wojennych, aby sądzić okrucieństwa 

wojenne i łamanie praw człowieka. Podczas gdy mocarstwa okupacyjne zgodziły się współpracować w 

administracji Niemiec, wkrótce między Sowietami a zachodnimi aliantami pojawiły się poważne różnice 

w sposobie zarządzania swoimi strefami. W czasie konferencji poczdamskiej Wielka Brytania, Francja i 

Stany Zjednoczone były bardziej zainteresowane odbudową i ożywieniem gospodarczym Niemiec niż 

ich ukaraniem. Jednak w strefie radzieckiej, na wschód od Łaby, Rosjanie ruszyli siłą, aby odebrać 

Niemcom reparacje i przekształcić swoją strefę w komunistyczne państwo marionetkowe. Radzieckie 

władze okupacyjne, na czele z bohaterem wojennym marszałkiem Georgijem Żukowem (1896–1974), 

zdemontowały resztki niemieckiego przemysłu na wschodzie, wysyłając do Sowietów surowce i ciężki 

sprzęt, a nawet całe, pieczołowicie rozebrane fabryki koleją. Nowy rząd okupacyjny, skonstruowany 

przez Sowietów i złożony tylko z partii socjalistycznych i komunistycznych, znacjonalizował wszystkie 

banki i pozostałe fabryki w strefie wschodniej. W latach pięćdziesiątych rząd zaczął także przejmować 

prywatne grunty rolne w celu ich redystrybucji jako kołchozów w stylu sowieckim. Niemieccy 

komuniści, przeszkoleni w Związku Radzieckim, wrócili do Niemiec Wschodnich, aby odbudować i 

zarządzać strefą rosyjską. Pierwszą powojenną partią polityczną, która wyłoniła się w NRD, była 

usankcjonowana przez Sowietów Partia Komunistyczna, zarejestrowana w czerwcu 1945 r. Partia 

Socjaldemokratyczna powstała później w tym samym miesiącu, ale następnie połączyła się z 

komunistami, tworząc jedną, dominującą partię, znaną jako Socjalistyczna Partia Jedności lub SED, 

akronim pochodzi od jej niemieckiej nazwy. W NRD zagorzali komuniści niemieccy, którzy 

współpracowali z Sowietami przy zarządzaniu strefą okupacyjną, marzyli o stworzeniu utopijnego 

państwa opartego na doktrynach marksistowsko-leninowskich. Wiwatując triumf Armii Czerwonej nad 

nazizmem, ci niemieccy komuniści czerpali znaczną część swojej politycznej legitymacji z prześladowań 

komunistycznych i socjalistycznych dysydentów pod rządami nazistów, a wysiłki denazyfikacji okazały 

się brutalnie skuteczne w strefie radzieckiej. Byli naziści zostali wyrzuceni ze stanowisk rządowych i 

wysłani do obozów reedukacyjnych lub straceni. Tymczasem nowy program nauczania, przyjęty w 

obowiązkowych szkołach strefy radzieckiej, zaszczepił uczniom normy marksistowsko-leninowskie, 

przygotowując ich do życia w państwie komunistycznym. Po 1946 roku młodzież z NRD była zmuszana 

do przyłączenia się do organizacji Młodzieży Wolnych Niemiec, gdzie była indoktrynowana poprzez 

udział w planowanych przez państwo działaniach społecznych i edukacyjnych. Podobnie proletariat 

NRD był zarządzany przez Federację Wolnych Niemiec, obowiązkowy, kierowany przez SED związek 

zawodowy, który wykorzystywał siłę roboczą do gospodarki centralnie planowanej. Wreszcie, kobiety 

z NRD zostały zorganizowane przez Demokratyczną Ligę Kobiet, która broniła równości kobiet i 

wspierała działalność kobiet na uniwersytecie, w miejscu pracy i w rządzie. Podczas gdy Niemcy 

Wschodni pracowali nad budowaniem utopii swoich robotników i rolników, zachodni alianci również 

starali się odbudować RFN na swój własny obraz, ustanawiając nowo powstałe demokratyczne rządy i 



odbudowując kapitalistyczne przedsiębiorstwa w swoich strefach okupacyjnych. W strefie 

amerykańskiej zarządzanej przez władze wojskowe USA odbudowa przebiegała szybciej niż na 

wschodzie, ale wysiłki denazyfikacyjne rozpoczęły się niepewnie. Obawiając się rozprzestrzeniania się 

komunizmu, alianci zachodni okazali się nieco niechętni do usunięcia niemieckich urzędników z 

nazistami, gdyby okazali się zdolnymi administratorami. Podobnie jak Sowieci, zachodni alianci 

zezwolili na tworzenie partii politycznych w swoich strefach latem 1945 r. Jednak w Niemczech 

Zachodnich utworzono bardziej zróżnicowany wachlarz partii. Pierwszą organizacją polityczną, która 

się pojawiła, była Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), konserwatywny sojusz katolików i 

protestantów, który jako pierwszy pojawił się w Kolonii w lipcu 1945 r. Dynamiczny przywódca partii 

Konrad Adenauer (1876–1967), czołowa postać w powojennej arenie politycznej opowiadała się za 

kapitalistyczną ekonomią łagodzoną przez ekspansywne programy opieki społecznej. Inną 

konserwatywną, protestancko-katolicką partią religijną, był Bawarski Związek Chrześcijańsko-

Społeczny (CSU), utworzony w październiku 1945 r. Wśród pierwszych liberalnych partii politycznych, 

które utworzyły się w strefach zachodnich, były Niemiecka Partia Ludowa (DVP) i Wolna Partia 

Demokratyczna (FDP). , obie założone późnym latem 1945 roku. Odmłodzona Partia 

Socjaldemokratyczna (SPD) stała się głosem socjalizmu na Zachodzie, na czele której stał fiord Kurt 

Schumacher (1895–1952), który spędził wojnę w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau, 12 

mil na północny zachód od Monachium. Zanim alianci zdołali wykuć nowe Niemcy, musieli oczyścić 

pozostałości nazistowskiej przeszłości i ukarać pozostałych przy życiu przywódców nazistowskich 

odpowiedzialnych za II wojnę światową. W ten sposób zorganizowali trybunał ds. zbrodni wojennych, 

który zbierałby się w Norymberdze, aby sądzić, że przywódcy nazistów zostali zatrzymani w wyniku 

konfliktu. 22 czołowych nazistów, w tym były dowódca Luftwaffe Hermann Göring, oskarżonych o 

wojenne okrucieństwa i zbrodnie przeciwko ludzkości, stanęło przed międzynarodowym sądem 

wojskowym, który zwołał się w listopadzie 1945 r. Kiedy procesy zakończyły się rok później, trybunał 

wydał wyroki śmierci na kilkunastu nazistowskich przywódców.  Göring, najbardziej znany nazistowski 

oskarżony, popełnił samobójstwo w więzieniu, zanim jego wyrok mógł zostać wykonany. Oprócz dwóch 

uniewinnień pozostali przywódcy nazistowscy otrzymali długie wyroki pozbawienia wolności, w tym 

Rudolf Hess (1894–1987), powiernik Hitlera, który otrzymał dożywocie i zmarł w więzieniu Spandau po 

spędzeniu tam 41 lat jako jedyny osadzony. Wiosną 1949 r. zachodni alianci - Stany Zjednoczone, 

Wielka Brytania i Francja - zjednoczyli swoje strefy okupacyjne pod jedną administracją. Coraz częściej 

zachodni alianci byli w konflikcie z Rosjanami w kwestii przenoszenia niemieckich reparacji między 

strefami. Te nieporozumienia zapowiadały początek zimnej wojny, politycznej i ideologicznej walki 

między Związkiem Radzieckim i jego komunistycznymi państwami-klientami a Stanami Zjednoczonymi 

i ich zachodnimi sojusznikami. Podczas gdy otwarty konflikt nigdy nie wybuchł między Sowietami a 

Amerykanami, zimna wojna zdominowała resztę XX wieku, prowadzona przez propagandę, 

szpiegostwo i wojny zastępcze w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Na początku zimnej wojny, wojennej 

świetności Wielkiej Brytanii premier , Winston Churchill, wygłosił przełomowe przemówienie na 

kampusie amerykańskiego college'u zimą 1946 r. ostrzegając przed pojawieniem się rozległej 

sowieckiej strefy wpływów w Europie Wschodniej, Churchill ukuł termin „żelazna kurtyna”, aby opisać 

totalitarną komunistyczną kontrolę. które zstąpiły do Europy Wschodniej, odcinając ją od 

demokratycznych narodów kapitalistycznego Zachodu. Rosnące napięcie między Sowietami a 

mocarstwami zachodnimi w następstwie wojny zostało zaostrzone przez rosyjskie poparcie dla 

powstań komunistycznych w Grecji, Turcji i Iranie po 1947 r. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wydały 

doktrynę Trumana, obiecując pomoc dla wszelkich demokratycznych państwo zagrożone powstaniem 

komunistycznym i zaczęło kierować pomoc wojskową do Grecji i Turcji. Obraz Europy - i Niemiec - 

podzielonych żelazną kurtyną przez Churchilla coraz częściej stawał się rzeczywistością. Impas zimnej 

wojny między byłymi sojusznikami w czasie wojny osiągnął punkt krytyczny, gdy Stany Zjednoczone 

ogłosiły w czerwcu 1947 r. Plany programu naprawy gospodarczej dla Europy. Program, znany jako 



Plan Marshalla, oferowałby zdewastowanym krajom Europy miliardy dolarów. pomocy USA, gdy 

starały się odbudować europejską gospodarkę (i zapewnić odmłodzony rynek dla amerykańskiego 

eksportu). W 1947 r. Znaczna część Europy była nadal naznaczona zniszczeniami wojennymi, a 

przedwojenny poziom produkcji wciąż nie został osiągnięty. Niemcy ucierpiały szczególnie, ich 

przemysł i sieci transportowe zostały zniszczone przez alianckie bombardowania strategiczne, a ich 

ludność była niedożywiona i zubożała. W obawie, że pomoc amerykańska osłabi ich kontrolę nad 

Europą Wschodnią, Sowieci zabronili swoim satelitom uczestniczenia w Planie Marshalla, powiększając 

przepaść między Wschodem a Zachodem. Plan Marshalla wszedł w życie w 1948 r., Wspierając 

ożywienie gospodarcze Europy Zachodniej. Dzięki pożyczkom amerykańskim kraje Europy Zachodniej 

doświadczyły bezprecedensowego wzrostu gospodarczego i zaczęły zacieśniać więzi gospodarcze i 

wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi. Plan Marshalla sprzyjał integracji gospodarczej Europy, a 

przywódcy zachodni zaczęli nawet dyskutować o przyszłym tworzeniu Unii Europejskiej. Tereny 

Niemiec administrowane przez zachodnich aliantów otrzymały ponad miliard dolarów amerykańskiej 

pomocy i coraz bardziej oddalały się od wschodniej części kontrolowanej przez Sowietów. 

Rozgniewane jednostronną realizacją Planu Marshalla przez Stany Zjednoczone, Sowieci zarzucili 

aliantom zachodnim odrzucenie umowy poczdamskiej, która wzywała aliantów do współpracy w 

administrowaniu okupowanymi Niemcami i na tej podstawie Stalin całkowicie wycofał się ze 

wspólnego administrowania kraj 

Blokada Berlina i dywizja zimnej wojny 

Próbując udaremnić próby realizacji Planu Marshalla przez aliantów w zachodnich Niemczech, Sowieci 

ogłosili w czerwcu 1948 r., że zakazują wszelkiej komunikacji drogowej i kolejowej ze strefy zachodniej 

do Berlina. Ta prowokacja odcięła kontrolowane przez aliantów sektory miasta, które leżały głęboko w 

sowieckiej strefie okupacyjnej i groziła jego mieszkańcom głodem. Sowieci mieli nadzieję, że 

mocarstwa zachodnie będą musiały zaapelować do Rosjan o zaopatrzenie Berlina Zachodniego w 

żywność i paliwo, dając im faktyczną kontrolę nad miastem. Odmawiając poddania się Rosjanom, 

zachodni alianci podjęli zamiast tego największą operację powietrzną w historii ludzkości, znaną jako 

Berlin Airlift. Podczas berlińskiego mostu powietrznego, który trwał od czerwca 1948 r. do maja 1949 

r., Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi wykonali łącznie 277,569 lotów, przynosząc zdumiewające 2,3 

miliona ton żywności, paliwa i niezbędnych zapasów oblężonym mieszkańcom Berlina Zachodniego. . 

Sukces transportu powietrznego był upokarzającą porażką Sowietów i demonstracją siły i determinacji 

zachodnich aliantów. Sprytnie Rosjanie zniosli nieudaną blokadę w maju 1949 r., Ponownie otwierając 

drogi i linie kolejowe do Berlina. Zachodni alianci, współpracując tak skutecznie podczas berlińskiego 

mostu powietrznego, współpracowali w jego następstwie, aby utworzyć nowe państwo niemieckie w 

swojej strefie okupacyjnej. 1 lipca 1948 r. Mocarstwa zachodnie zadeklarowały, że poszczególne landy 

zachodnich Niemiec powinny współpracować przy opracowywaniu konstytucji kraju związkowego. 

Podczas spotkania w Bonn, na południe od Kolonii, nad Renem, delegaci z krajów związkowych (Länder) 

opracowali konstytucję federalną Niemiec Zachodnich, które miały być znane jako Republika Federalna 

Niemiec lub BRD (Bundesrepublik Deutschland). Ustawa Zasadnicza (Grundgesetz), tymczasowa 

konstytucja, która miała rządzić narodem do jego ostatecznego zjednoczenia, została uchwalona 23 

maja 1949 r. Ustawa Zasadnicza gwarantowała szereg uprawnień cywilnego  prawa, ustanowił rząd 

federalny i krajowy sądownictwo. Na mocy tej republikańskiej konstytucji prezydent federalny, 

kanclerz i dwa ciała ustawodawcze - Bundestag i Bundesrat - miałyby rządzić RFN. Prezydent Niemiec 

pełniłby funkcję głowy państwa, pełniąc głównie funkcje ceremonialne, a kanclerz byłby szefem rządu 

federalnego, który zarządzał krajem. W głosowaniu krajowym wyłoniono by delegatów do Bundestagu, 

podczas gdy delegaci z krajów związkowych zasiadali w Bundesracie. W pierwszych wyborach do 

zachodnioniemieckiego Bundestagu, w sierpniu 1949 r., SPD była pewna zwycięstwa, ale 

konserwatywna CDU wyparła socjalistów o kilka miejsc. Lider CDU Konrad Adenauer został wybrany 



kanclerzem, pokonując kandydata SPD Kurta Schumachera. Do 1948 roku zimna wojna wywołała 

powszechne nastroje antyradzieckie w Niemczech Zachodnich. Co więcej, Stany Zjednoczone rzuciły 

swoje zasoby na Adenauera, obawiając się wpływów socjalistów w raczkującej Republice Federalnej. 

Wściekły, przerażający przywódca socjalistyczny, Shumacher, potępił CDU jako narzędzie kapitalistów 

i imperialistów, stając się najbardziej zagorzałym krytykiem Adenauera aż do jego śmierci w 1952 roku. 

Theodor Heuss (1884–1963) z Wolnych Demokratów został wybrany na prezydenta federalnego . 

Szanowany liberał, pomógł odbudować reputację Niemiec na arenie międzynarodowej. Po utworzeniu 

Republiki Federalnej Niemiec Rosjanie nadzorowali utworzenie konkurującego państwa w ich byłej 

strefie okupacyjnej. Już podczas blokady Berlina Sowieci zaczęli zmierzać w kierunku stworzenia 

komunistycznego państwa satelickiego we wschodnich Niemczech. 7 października 1949 r. Narodziło 

się to nowe państwo - Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Konstytucja NRD wezwała do 

powołania Volkskammer, organu ustawodawczego, który wybierałby radę wykonawczą znaną jako 

Rada Stanu. Rząd RFN i zachodni alianci odmówili uznania NRD jako suwerennego państwa, oczerniając 

ją jako nielegalny sowiecki reżim marionetkowy. Wraz z powstaniem tych dwóch wzajemnie 

antagonizujących się państw, Republiki Federalnej Niemiec i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 

podział Niemiec został utrwalony.  

Dwa państwa niemieckie 

W latach pięćdziesiątych dwa państwa, które tworzyły te podzielone Niemcy, poczyniły ogromne 

postępy, wychodząc z traumy II wojny światowej. W nadchodzących dziesięcioleciach ideologiczna i 

terytorialna granica między Niemcami Zachodnimi a Niemcami Wschodnimi stanowiła front zimnej 

wojny w Europie. W Republice Federalnej alianci zachodni zakończyli wojskową okupację Niemiec w 

1949 r., [rzekazując nadzór nad sprawami niemieckimi komisji cywilnej. Pierwszy kanclerz RFN, 

przywódca CDU Konrad Adenauer, niestrudzenie pracował nad odbudową zniszczonej gospodarki 

swojej ojczyzny oraz nadszarpniętej jej reputacji za granicą. Liberalna demokracja zawiodła w 

Niemczech po I wojnie światowej, ustępując miejsca okropnościom nazizmu, a Adenauer musiał 

zasłużyć na lojalność narodu niemieckiego i zaufanie zachodnich mocarstw dzięki pełności swojego 

przywództwa politycznego i długiemu kadencję kanclerza - pełnił pięć kadencji, sprawując urząd od 

1949 do 1963 - Adenauer zapewnił ciągłość i stabilność, których potrzebowały Niemcy Zachodnie. W 

NRD raczkujący rząd komunistyczny również korzystał z przywództwa zdeterminowanego męża stanu 

w latach pięćdziesiątych, mianowicie Wilhelma Piecka (1876–1960). Pieck, z wykształcenia stolarz, był 

czołowym przywódcą KPD w okresie weimarskim, a po przejęciu władzy przez nazistów uciekł do 

Moskwy. Zaufany współpracownik  Stalina, Pieck został wybrany przez Volkskammera do kierowania 

nowym reżimem komunistycznym w NRD, stając się pierwszym prezydentem NRD w 1949 r. Wraz z 

Otto Grotewohlem (1884–1964), pierwszym premierem NRD, Pieck wyznaczył pracować nad budową 

nowego komunistycznego państwa w Europie Środkowej, charakteryzującego się gospodarką 

państwową w stylu sowieckim i totalitarną strukturą polityczną opartą na populistycznej retoryce 

upodmiotowienia robotników i rolników. Podczas gdy Pieck i Grotewohl zajmowali ważne stanowiska 

w nowym landzie NRD, prawdziwym pośrednikiem w powojennej NRD był niemiecki komunistyczny 

przywódca Walter Ulbricht (1893–1973), zwłaszcza po śmierci Piecka w 1960 r. Ulbricht, który spędził 

lata nazistowskie jako wygnaniec w Związku Radzieckim, produkujący wojenną propagandę dla Stalina, 

na czele dominującej Socjalistycznej Partii Jedności. Wybrany przez Rosjan ze względu na swoją 

stalinowską lojalność, wspierał bliską współpracę ze Związkiem Radzieckim i kultywował triumfalną 

tożsamość obywatelską opartą na wspólnym oporze niemieckich i rosyjskich komunistów wobec 

faszyzmu. Rezygnując z pomocy w ramach Planu Marshalla, Ulbricht skonstruował centralnie 

planowaną gospodarkę Stalinstyle, aby odbudować i uprzemysłowić gospodarkę NRD, region w 

przeważającej mierze rolniczy spustoszony przez wojnę i zubożony przez miażdżące sowieckie 

egzekucje reparacyjne. W odpowiedzi na Plan Marshalla Sowieci utworzyli Radę Wzajemnej Pomocy 



Gospodarczej (RWPG), organizację, która miałaby koordynować centralne planowanie gospodarcze w 

państwach satelickich. Pod kierownictwem sowieckim NRD wydała w 1949 r. ambitny plan pięcioletni, 

w którym wezwano do znacjonalizacji głównych gałęzi przemysłu i masowej redystrybucji ziemi rolnej. 

Wzorowany na czterech planach pięcioletnich wyznaczonych w Związku Radzieckim od 1928 r., które 

ustalały sztywne kwoty produkcyjne dla rosyjskich fabryk w celu wspierania szybkiej industrializacji, 

pierwszy plan pięcioletni NRD skupiał się na odbudowie i rozszerzeniu sektora gospodarczego Niemiec 

Wschodnich. Pomimo niezłomnej presji, jaką komunistyczny rząd wywierał na robotników i 

biurokratów z NRD, pierwszy naród eksperyment z centralnym planowaniem gospodarczym okazał się 

fatalnym fiaskiem. Presja, aby sprostać sztywnym kwotom produkcyjnym, do których domagały się 

plany pięcioletnie rządu NRD, dotknęła robotników przemysłowych NRD, wywołując powszechne 

niezadowolenie. Kiedy rząd Ulbrichta podniósł w 1953 roku kwoty produkcji fabrycznej, niezadowoleni 

robotnicy z całej NRD wyszli na ulice. Organizowanie strajków i protestujący potępiali politykę 

gospodarczą rządu i żądali zmian. Wspierane przez sowieckie czołgi siły bezpieczeństwa NRD użyły 

przemocy, aby stłumić demonstracje. Setki wschodnioniemieckich robotników zginęło przed 

zakończeniem ulicznych starć powstania w 1953 r., co stanowiło podstawy planu brutalnego stłumienia 

czeskich powstań z 1968 r. Rząd NRD zmusił robotników do powrotu do swoich fabryk. Pomimo 

niepowodzenia robotników i rolników z NRD w osiągnięciu kwot produkcyjnych wyznaczonych w 

pierwszym planie pięcioletnim, w 1956 r. Reżim Ulbrichta wydał jeszcze bardziej ambitny drugi plan 

pięcioletni. Ten centralny program gospodarczy dramatycznie zwiększył kwoty produkcyjne i podkreślił 

modernizację przemysłu ciężkiego i kolektywizację rolnictwa, dwa obszary rażącej porażki w pierwszym 

planie pięcioletnim, W tym czasie było jednak boleśnie oczywiste, że chociaż gospodarka planowa NRD 

przestrzegała zasad marksistowsko-leninowskich i zapewniała swoim pracownikom stabilne 

zatrudnienie, nie była ona w stanie spowodować szybkiego ożywienia gospodarczego i rosnącego 

dobrobytu, jakim cieszyły się Niemcy Zachodnie. Gospodarka NRD nigdy nie rywalizowała z gospodarką 

Niemiec Zachodnich, ale wyrosła na lidera wśród narodów orbity sowieckiej, dostarczając towary 

eksportowe do Europy Wschodniej. Z drugiej strony w Niemczech Zachodnich lata pięćdziesiąte XX 

wieku okazały się okresem niezwykłej ekspansji gospodarczej i rosnącego dobrobytu zwanego „cudem 

gospodarczym”. Po 1949 roku Republika Federalna wykorzystała fundusze z Planu Marshalla do 

odbudowy gospodarki, integracji milionów uchodźców wyprodukowanych przez wojnę i wspierania 

kapitalistycznych inwestycji. W jaskrawym przeciwieństwie do NRD rząd w Bonn, tymczasowej stolicy 

nowej Republiki Federalnej do 1991 roku, pozwolił gospodarce funkcjonować na zasadach 

wolnorynkowych, bez rozległych kierunków i regulacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo społeczne w 

czasie tej szybkiej transformacji gospodarczej, Rząd Niemiec Zachodnich stworzył również rozległy 

system opieki społecznej, gwarantujący pracownikom i emerytom szeroki wachlarz świadczeń i 

uprawnień. Rezultaty tego „cudu gospodarczego” są oszałamiające: do połowy lat pięćdziesiątych 

gospodarka zachodnioniemiecka została przekształcona po zniszczeniach powojennego kryzysu w 

jedną z wiodących gospodarek świata. Nie krępując się wydatkami wojskowymi, Niemcy Zachodni 

inwestowali we własne korporacje i rozwinęli lukratywne rynki eksportowe w całej Europie i Stanach 

Zjednoczonych. Gwałtowne nagromadzenie zamożności w Niemczech Zachodnich było powodem do 

dumy na Zachodzie i skandalu na Wschodzie. Niezwykłe ożywienie gospodarcze Niemiec Zachodnich 

w latach pięćdziesiątych zostało odzwierciedlone w ich dyplomatycznej reintegracji. Pod rządami 

Adenauera i jego zdolnego prezydenta Theodore'a Heussa Niemcy porzuciły status pariasa narzucony 

po drugiej wojnie światowej. Pragnąc odzyskać miejsce wśród demokratycznych rządów Zachodu, 

Niemcy Zachodni szybko zaczęli szukać zadośćuczynienia z ocalałymi z nazistowskiego ludobójstwa. W 

związku z tym w 1951 r  rząd w Bonn zgodził się zapłacić miliardy dolarów reparacji Izraelowi jako 

rekompensatę za Holokaust. Tymczasem Adenauer starał się także naprawić stosunki Niemiec z 

Francją, której cierpienia pod rządami nazistów wciąż wywoływały znaczną wrogość wśród Francuzów, 

którzy obawiali się odrodzenia Niemiec. W 1949 roku Adenauer zapowiedział, że ekonomiczna 



administracja przemysłów Zagłębia Ruhry, pogranicza, które było kością niezgody między Francją a 

Niemcami od lat dwudziestych XX wieku. odbędzie się wspólnie przez Francję, Niemcy, Belgię, 

Luksemburg, Niderlandy, i Stany Zjednoczone. To posunięcie dyplomatyczne nie tylko pomogło 

uspokoić Francuzów, ale także sprzyjało ściślejszej współpracy gospodarczej między narodami Europy 

Zachodniej, kładąc podwaliny pod późniejszą integrację gospodarczą Europy. Ponowna integracja 

Niemiec Zachodnich z powojennym porządkiem dyplomatycznym została potwierdzona w 1950 r., 

kiedy zezwolono im na przezbrojenie się i przystąpienie do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

(NATO). Utworzony w kwietniu 1949 r. Sojusz wzajemnej obrony połączył Stany Zjednoczone, Kanadę 

i 10 krajów Europy Zachodniej, aby zapewnić zbiorowe bezpieczeństwo. W latach pięćdziesiątych XX 

wieku, w obliczu narastających napięć związanych z impasem zimnej wojny, Stany Zjednoczone 

stopniowo przekonały niespokojną Francję do rozważenia zezwolenia RFN na ograniczone uzbrojenie 

i przystąpienie do NATO. Kulminacja próby Adenauera normalizacji statusu dyplomatycznego Niemiec 

nastąpiła w 1952 r. Wraz z konwencjami bonn-paryskimi, serią porozumień ostatecznie ratyfikowanych 

przez trzech zachodnich aliantów 5 maja 1955 r., które nadały Republice Federalnej Niemiec pełną 

suwerenność i zakończyły rządy aliantów jako  „władze okupacyjnych. Co ciekawe, zgodnie z jednym z 

zapisów ugody alianci zachodni zachowali prawo do administrowania Berlinem Zachodnim i 

sprawowania kontroli nad kwestią ewentualnego przyszłego zjednoczenia Niemiec. Wraz ze wzrostem 

napięć podczas zimnej wojny Stany Zjednoczone były głęboko zaniepokojone sytuacją bezpieczeństwa 

w Europie Zachodniej i starały się wzmocnić siłę NATO, przekonując swoich europejskich sojuszników 

do zaakceptowania przezbrojonych Niemiec Zachodnich. W związku z tym, wkrótce po ogłoszeniu 

pełnej suwerenności, 9 maja 1955 roku, Republika Federalna Niemiec przystąpiła do NATO i rozpoczęła 

przezbrajanie. W uznaniu agresywnej przeszłości Niemiec konstytucja Republiki Federalnej stanowiła, 

że jej armia, zwana Bundeswehrą, może działać tylko wtedy, gdy Republika Federalna lub jeden z jej 

sojuszników został zaatakowany przez wroga zewnętrznego. Pod koniec dekady zachodnioniemiecki 

„cud” się dokonał. Zaledwie półtorej dekady po upadku nazistowskiego reżimu nowe demokratyczne 

Niemcy odbudowały rozbity kraj, odzyskały swoje miejsce w międzynarodowej dyplomacji i stały się 

potęgą gospodarczą w sercu Europy. 

Tak jak Związek Radziecki zareagował na ogłoszenie Planu Marshalla, tworząc własny program 

gospodarczy dla Europy Wschodniej, tak włączenie RFN do NATO skłoniło Moskwę do utworzenia 

Organizacji Układu Warszawskiego (WTO), zwanej też Warszawskim Paktem. Pakt powstał 14 maja 

1955 r. Wraz z podpisaniem Traktatu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy. Ten sojusz 

wojskowy państw komunistycznych - Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Polski, Rumunii i 

Związku Radzieckiego - obejmował zremilitaryzowane Niemcy Wschodnie i sygnalizował narastający 

rozdźwięk między podzielonymi Niemcami. Wczesne nadzieje na zjednoczenie Niemiec Zachodnich 

stopniowo słabły w obliczu impasu podczas zimnej wojny. Punkt zapalny w niespokojnych stosunkach 

Niemiec Wschodnich i Zachodnich nastąpił we wrześniu 1955 r., kiedy rząd Adenauera wydał doktrynę 

Hallsteina, której celem było zapobieżenie uznaniu NRD na arenie międzynarodowej, odmawiając 

utrzymywania stosunków dyplomatycznych z krajami, które nawiązały z nią stosunki. Kiedy Sowieci 

ogłosili w 1954 r., że Niemcy Wschodnie mają pełną suwerenność, Adenauer był oburzony. Rząd boński 

utrzymywał, że jedynym suwerennym państwem w Niemczech są Niemcy Zachodnie i za pomocą 

Doktryny Hallsteina ostrzegł, że nie będzie angażował się w dyplomację z żadnym narodem, który uzna 

suwerenność NRD. W odpowiedzi Ulbricht, niezłomny w poparciu dla Związku Radzieckiego i 

sprzeciwiający się wszelkiemu odprężeniu z Zachodem, wydał własne oświadczenie. Doktryna 

Ulbrichta wzywała do zacieśnienia więzi między narodami Układu Warszawskiego i zapewniała, że ich 

rządy nie uznają suwerenności Niemiec Zachodnich, dopóki rząd Adenauera nie uzna suwerenności 

NRD. Te wrogie deklaracje wbiły klin między Republikę Federalną a Układ Warszawski. Co ważniejsze, 

pogłębił podział między dwoma państwami niemieckimi. W obliczu tego dyplomatycznego impasu 



konserwatywny rząd Adenauera dążył do wzmocnienia RFN. Adenauer aktywnie prowadził zbrojenia 

w obliczu protestów lewicy zachodnioniemieckiej, a w 1956 r. przekonał Bundestag do zezwolenia na 

powszechny pobór do wojska. W międzyczasie Niemcy Zachodnie również odegrały wiodącą rolę w 

postępującej integracji gospodarczej Europy, podpisując Traktat Rzymski w 1957 roku z Francją, 

Włochami, Belgią, Luksemburgiem i Holandią. To przełomowe porozumienie ustanowiło wspólną 

komisję do zarządzania rozwojem elektrowni jądrowych i powołało Europejską Wspólnotę 

Gospodarczą (EWG), która stworzyła wspólny rynek w Europie, wspierając niezakłócony handel między 

swoimi narodami. Po dokonaniu tych przewrotów dyplomatycznych i rozkwicie ekonomicznym 

Niemiec Zachodnich CDU Adenauera odniosło zwycięstwo w wyborach w 1957 r., zdobywając ponad 

43% głosów i tworząc solidną większość w Bundestagu dzięki koalicji ze swoimi sojusznikami w CSU. 

Jednak tuż po zwycięstwie Adenauer stanął przed poważnym wyzwaniem, które doprowadziło obie 

Niemcy na skraj wojny. 

Kryzys berliński 

W listopadzie 1958 r. Nowy pierwszy radziecki premier Nikita Chruszczow (1894–1971) nakazał 

zachodnim aliantom opuszczenie Berlina, grożąc że jeśli nie zgodzą się na utworzenie wolnego miasta 

w Berlinie, Rosjanie zajmą miasto w imieniu NRD. W grudniu NATO odrzuciło radzieckie żądania, 

przygotowując grunt pod kryzys berliński. W odpowiedzi Chruszczow zaproponował alternatywne 

rozwiązanie: stały podział Niemiec z Berlinem jako zdemilitaryzowanym wolnym miastem. Zachód 

również odrzucił tę propozycję, a kwestia Berlina pozostała wrzącym punktem spornym. W 1961 roku 

NRD była coraz bardziej zirytowana napływem uciekinierów z Berlina Wschodniego do Berlina 

Zachodniego. Podczas gdy granica między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi była ufortyfikowaną 

granicą wojskową, utrudniającą przepływ uciekinierów, granica między dwiema połówkami Berlina 

była nieszczelna, a ponad 2 miliony przedsiębiorczych Niemców ze Wschodu uciekło do dobrobytu i 

możliwości Zachodu w latach pięćdziesiątych. Tylko w 1953 roku aż 400 000 Niemców z NRD napłynęło 

na Zachód, unikając stagnacji gospodarczej, ideologicznej indoktrynacji i politycznego ucisku. 

Opresyjny charakter komunistycznego reżimu NRD ilustrują działania Ministerstwa Bezpieczeństwa 

Państwa, tajnej policji znanej jako Stasi. Założona w 1950 roku Stasi była początkowo prowadzona 

przez Wilhelma Zaissera, zanim został usunięty na rzecz swojego podwładnego Ericha Mielke (1909–

2000) w 1957 r. Mielke zarządzał Stasi aż do upadku muru berlińskiego, przekształcając ją w 

przerażające narzędzie represji i zastraszania. Pod rządami Mielkego Stasi zatrudniło rozległą sieć 

agentów, w której dziesiątki tysięcy informatorów informowało o przemówieniach i działaniach swoich 

współpracowników, sąsiadów i współpracowników. We wczesnych latach sześćdziesiątych, gdy 

narastały napięcia zimnej wojny i NRD tłumiła sprzeciw, działalność Stasi stała się bardziej represyjna, 

a przepływ uciekinierów gwałtownie wzrósł, zawstydzając rząd NRD i pozbawiając kraj wielu z 

najbardziej obiecujących. młodzi obywatele. W odpowiedzi Chruszczow zezwolił Niemcom z NRD na 

budowę Muru Berlińskiego, bariery oddzielającej Berlin Wschodni i Zachodni przez prawie trzy dekady. 

Mur berliński, symbol opresyjnego charakteru wschodnioniemieckiego komunizmu, rozdzielił rodziny. 

Ponad 100 osób, głównie młodych mężczyzn, próbujących znaleźć okazję ucieczki do Berlina 

Zachodniego, zostało zabitych przez wschodnioniemiecką straż graniczną strzegącą muru berlińskiego. 

Kiedy Niemcy wschodni umocnili także granicę wokół Berlina Zachodniego, burmistrz otoczonej 

zachodniej enklawy Willy Brandt (1913–92), obawiając się, że jego miasto zostanie odcięte od świata 

zewnętrznego, zaapelował o pomoc do Stanów Zjednoczonych. Po tym, jak Sowieci postawili 

agresywne ultimatum, nakazując zachodnim aliantom opuszczenie Berlina, napięci żołnierze radzieccy 

i amerykańscy walczyli ze sobą przez barierę przez 22 miesiące, u progu wojny. Amerykański prezydent 

John F. Kennedy (1917–63) przyleciał do Berlina i 23 czerwca 1963 r. Wygłosił słynne przemówienie, w 

którym ogłosił „Ich bin ein Berliner” lub „Jestem berlińczykiem”, poruszającą obietnicą poparcia dla 



Berlin Zachodni. Podczas gdy Sowieci, przekonani, że Stany Zjednoczone były zdecydowane walczyć o 

pozostanie w Berlinie Zachodnim i zagwarantować wolność mieszkańcom Berlina Zachodniego, 

zdecydowali się nie wysyłać swoich czołgów do zachodniej enklawy, kryzys uwydatnił narastającą 

przepaść między wschodnimi i zachodnimi Niemcami oraz skazał wszelkie plany natychmiastowego 

zjednoczenia Niemiec. Konrad Adenauer przeszedł na emeryturę w tym samym roku co przemówienie 

Kennedy'ego w Berlinie, tuż po aferze Spiegla, która podzieliła koalicję, która wybrała go ponownie w 

1961 roku. Aby wygrać wybory w 1961 roku, Adenauer umocnił swoją władzę negocjując niełatwy 

sojusz konserwatystów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej i Unii Chrześcijańsko-Socjalnej z liberałami 

Wolnej Partii Demokratycznej. Jednak wkrótce po jego reelekcji rząd Adenauera wstrząsnął wielkim 

skandalem z udziałem niemieckiego magazynu Der Spiegel. W październiku 1962 r., kiedy szalały 

obawy przed zimną wojną, magazyn ujawnił słabości niemieckiej armii, krytykując politykę 

bezpieczeństwa Adenauera. Odpowiedź rządu była ostra. Zachodnioniemiecka policja dokonała nalotu 

na biura magazynu, a wydawca, potentat medialny Axel Springer (1912–85), został oskarżony o zdradę. 

Opinia publiczna była oburzona brakiem powściągliwości rządu Adenauera i lekceważeniem 

konstytucyjnej ochrony prasy. Zszokowani liberalni ministrowie FDP zasiadający w gabinecie 

Adenauera gwałtownie złożyli rezygnację, co groziło zerwaniem koalicji zapewniającej władzę 

kanclerzowi. W obliczu narastającej krytyki kanclerz przeprosił później za naruszenie wolności prasy, 

ale szkoda została wyrządzona. Podczas gdy długa kadencja Adenauera jako kanclerza zakończyła się 

ważnym dyplomatycznym zamachem stanu, zanim opuścił urząd, jego poparcie społeczne słabło. W 

styczniu 1963 r. rząd Adenauera podpisał z Francją historyczne porozumienie - Traktat Elizejski. 

Porozumienie doprowadziło do ścisłej współpracy obu narodów, niegdyś zaciekłych wrogów, w 

sprawach dyplomacji, handlu i bezpieczeństwa. Silnie łączący dwa największe państwa Europy 

Zachodniej - służący jako przeciwwaga zarówno dla mocarstw atlantyckich, jak i sowieckich - traktat 

mający na celu bezpieczne związanie RFN z ich europejskimi sąsiadami i wzmocnienie niemieckiej 

demokracji, co z kolei wzmocniłoby gospodarczą i militarną siłę Europy Zachodniej . Chociaż pomogło 

to utorować drogę przyszłej integracji Europy, sojuszowi Niemiec Zachodnich i Francji wkrótce 

zagroziło wystąpienie Francji z NATO w 1966 r. Sędziwy Adenauer przeszedł na emeryturę 15 

października 1963 r., Dominując na zachodnioniemieckiej scenie politycznej od czasu powstania 

nowego narodu. początek.  

Wraz z załamaniem się gospodarki wschodnioniemieckiej i niespełnieniem kwot produkcyjnych 

określonych w rządowych planach pięcioletnich reżim Ulbrichta zmienił kurs w 1963 r. Podobnie jak w 

Związku Radzieckim, wschodnioniemieccy planiści gospodarczy porzucili sztywną strukturę planu 

pięcioletniego i przyjęła mniej scentralizowany system. W oparciu o bardziej elastyczne roczne kwoty 

produkcyjne wdrażanie planów gospodarczych rządu miało odbywać się na szczeblu regionalnym, z 

zachętami produkcyjnymi dla lokalnych menedżerów. Jednak pod koniec dekady wyniki gospodarki 

wschodnioniemieckiej były nadal anemiczne jak na zachodnie standardy, a SED ponownie zmienił 

swoją politykę, powracając do bardziej scentralizowanego planowania. W Republice Federalnej 

emerytura Adenauera pozostawiła polityczną pustkę, którą rząd koalicyjny Unii Chrześcijańsko-

Demokratycznej wypełnił zaufanym doradcą ekonomicznym byłego kanclerza, Ludwigiem Erhardem 

(1897-1977), którego wybrali na jego następcę. Erhard natychmiast przystąpił do rozmrażania 

stosunków z blokiem wschodnim. Chociaż udało mu się uzyskać pewne ustępstwa w Berlinie, a 

mianowicie złagodzić ograniczenia w przekraczaniu granic dla mieszkańców Berlina Zachodniego, 

okazał się niezdolny do naprawienia szkód wyrządzonych przez rząd Adenauera doktrynę Hallsteina z 

lat pięćdziesiątych. Kadencja Erhardsa była również skomplikowana w lutym 1966 r. Przez rosnący 

rozłam w szeregach mocarstw zachodnich, kiedy prezydent Charles de Gaulle (1890-1970) wycofał 

Francję z NATO, zmuszając RFN do wyboru między wypełnieniem zobowiązań wobec partnerów 

sojuszu lub kontynuować rozwijające się partnerstwo z Francją. Erhard podał się do dymisji w 



listopadzie 1966 r. W obliczu pogarszającej się recesji gospodarczej, która doprowadziła do rozwiązania 

koalicji CDU / CSU / FDP, kiedy to FDP ostatecznie wycofała się z sojuszu politycznego. Na początku 

grudnia RFN miał nowego kanclerza, Kurta Georga Kiesingera (1904-88), przywódcę 

nieprawdopodobnej „Wielkiej Koalicji” między jego własną Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną a SPD. 

Kiesinger był byłym członkiem partii nazistowskiej, który pracował w dziale propagandy radiowej 

niemieckiego MSZ w czasie II wojny światowej. Zatrzymany po wojnie przez władze okupacyjne, został 

zwolniony i uniewinniony z zarzutów zbrodni wojennych. Jako zagorzały katolik, Kiesinger szybko 

awansował w szeregach CDU w okresie powojennym, ale kiedy został mianowany kanclerzem, jego 

nazistowska przeszłość powróciła, by go prześladować. Jego polityczni sojusznicy w SPD byli uznawani 

za zdrajców za kontakt z nim, a lewicowi intelektualiści domagali się jego usunięcia przez całą jego 

kadencję. W międzyczasie jego kanclerz dostarczył propagandowej bonanzy Niemcom z NRD, którzy 

od dawna potępiali RFN za zaniechanie rygorystycznej denazyfikacji i wpływ byłych nazistów na 

politykę i przemysł RFN. Pomimo utrzymujących się kontrowersji Kiesinger okazał się zdolnym 

administratorem i zdołał zmniejszyć napięcia z kilkoma krajami Układu Warszawskiego, w tym z 

Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią, pomimo utrzymującego się impasu z NRD. Na froncie 

gospodarczym ministrowie jego gabinetu wprowadzili szereg środków, które wyprowadziły Niemcy 

Zachodnie z recesji do 1968 roku,  jednak Niemcy Zachodnie zostały wstrząśnięte falami radykalnego 

buntu, protestów, które rozpoczęły się na kampusach uniwersyteckich. Radykalny studencki ruch 

protestacyjny, który wybuchł w 1968 r., miał swoje korzenie we wcześniejszych wybuchach niepokojów 

na kampusach w Stanach Zjednoczonych i Francji. Te protesty studentów zostały wywołane 

oburzeniem rosnącym zaangażowaniem wojskowym Stanów Zjednoczonych w Wietnamie i ich 

kampanią bombardowania dywanowego, o kryptonimie „Operacja Rolling Thunder”, która uderzyła w 

komunistyczny Wietnam Północny w latach 1965–1968. Jednak w zachodnich Niemczech lewicowe 

niezadowolenie z postrzegany ucisk i hipokryzja zachodnioniemieckiego społeczeństwa również 

napędzały ruch. Oburzone wydarzeniami takimi jak afera Speigela i wybory byłego nazisty Kiesingera 

lewicowe organizacje studenckie zorganizowały gwałtowne demonstracje w całych Niemczech 

Zachodnich, wściekle przeciwko temu, co uważali za wady niemieckiego społeczeństwa. Dla 

protestujących były to między innymi jego skryty, autorytarny charakter, brak konfrontacji i nie 

zadośćuczynienia za nazistowską przeszłość oraz dumna wiara w kapitalistyczny system gospodarczy, 

który uważali za moralnie bankrutujący. Studenci domagali się demokratycznych reform w systemie 

politycznym i na kampusach uniwersyteckich, opowiadając się za większym głosem w kształtowaniu 

polityki na obu obszarach. Podobnie jak we Francji i Stanach Zjednoczonych, demonstranci niemieckich 

studentów i policja często spotykali się w późnych latach 60. w coraz bardziej brutalnych starciach, 

przerażając opinię publiczną. Mając nadzieję na stłumienie niepokojów, w maju 1968 r. Rząd przyjął 

Ustawy nadzwyczajne, poprawkę do konstytucji Niemiec Zachodnich, która zezwalała władzy 

wykonawczej na działanie bez zgody ustawodawczej, zawieszenie niektórych praw konstytucyjnych, a 

nawet wykorzystanie wojska do przywrócenia porządku. w okresach kryzysu. Przywołując 

wspomnienia użycia przez Hitlera artykułu 48 i zdając sobie sprawę z najgorszych obaw lewicy przed 

pozornie „faszystowskim” charakterem konserwatywnego rządu Niemiec, poprawka została zaciekle 

odrzucona bezskutecznie przez FDP, ruch studencki i związki zawodowe i weszła w życie w czerwcu. 

Wśród narastających niepokojów w Niemczech Zachodnich lewicowe oburzenie, wspierane przez ruch 

studencki, wywołało inne reakcje, zarówno gwałtowne, jak i pokojowe. Pierwszym był terroryzm 

krajowy. Elementy ruchu studenckiego uległy radykalizacji w czerwcu 1967 r., kiedy to bezbronny 26-

letni absolwent protestujący Benno Ohnesorg został zastrzelony przez policję. Ten akt brutalnej 

przemocy, zinterpretowany z ideologicznego punktu widzenia, został ukształtowany przez twórców 

radykalnych dysydentów i intelektualistów, takich jak Karol Marks, Władimir Lenin, chiński komunista 

Mao Zedong (1893–1976), włoski komunista Antonio Gramsci (1891–1937) i niemiecko-żydowski 

filozof marksistowski Herbert Marcuse (1898–1979) - pomógł w utworzeniu w 1970 r. organizacji 



„partyzantki miejskiej” znanej jako Frakcja Czerwonej Armii (RAF) lub Gang Baader-Meinhof, po jej 

dwóch współzałożycielach, działaczach lewicowych Andreasie Baader (1943–77) i Ulrike Meinhof 

(1943–76). Zdobywając znaczące poparcie zachodnioniemieckich liberałów i studentów, frakcja Armii 

Czerwonej zorganizowała w latach 70. i 80. serię napadów na banki, podpaleń, bombardowań i 

zamachów, zabijając 34 osoby w imię walki zbrojnej przeciwko „faszystowskiemu imperializmowi”. 

Bardziej pokojowy i trwalszy przejaw lewicowej agitacji późnych lat 60. był fundamentem Partii 

Zielonych, organizacji zaangażowanej w sprawy środowiskowe. Zieloni zdobyli miejsca w rządach 

landowych RFN, a pod koniec lat 70. utworzyli nawet partię narodową, ponieważ rosnące inwestycje 

Niemiec w energię jądrową wzbudziły obawy o środowisko. Wraz ze wzrostem znaczenia kwestii 

środowiskowych w Niemczech Zachodnich w dziesięcioleciach po ich powstaniu partia zyskała 

zwolenników i zwracała uwagę na niebezpieczeństwa zniszczenia ekosystemu. Rosnący wpływ lewicy 

w Niemczech Zachodnich u schyłku lat sześćdziesiątych pomógł położyć kres monopolowi CDU / CSU 

na władzę polityczną w Bonn. W wyborach do Bundestagu we wrześniu 1969 r. SPD zajęła drugie 

miejsce za konserwatywną koalicją, ale liberałowie z FDP dołączyli do socjaldemokratów w nowej 

koalicji, która udzieliła kanclerza liderowi SPD Willy'emu Brandtowi. Brandt, były burmistrz Berlina 

Zachodniego, jako młody człowiek został socjalistą i uciekł przed nazistowskimi prześladowaniami w 

1933 roku, uciekając do Norwegii, a później do Szwecji. Po powrocie do Niemiec w 1946 roku Brandt 

osiedlił się w Berlinie Zachodnim, gdzie był burmistrzem tego miasta od 1957 do 1966 roku. Brandt był 

szefem SPD od 1964 roku, a po nieudanej próbie przetargu kanclerzem. Pod przywództwem Brandta 

Niemcy Zachodnie porzuciły doktrynę Hallsteina i zamiast tego energicznie kontynuowały politykę 

Ostpolitik, starając się zaangażować NRD i jej sojuszników z Układu Warszawskiego w owocny dialog i 

dyplomację. Ostpolitik była kontrowersyjnym odwróceniem konserwatywnej polityki epoki 

Adenauera, kiedy rząd RFN odmówił nawet uznania suwerenności Niemiec Wschodnich. Pierwsze 

posunięcie Brandta nastąpiło na początku 1970 r., Kiedy spotkał się z ministrem NRD podczas 

pierwszych bezpośrednich rozmów dyplomatycznych między dwoma państwami niemieckimi od 

późnych lat czterdziestych XX wieku, które pomogły obu Niemcom w przywróceniu formalnych 

stosunków. W sierpniu 1970 roku Brandt zawarł również porozumienie z Sowietami, traktat 

moskiewski, w którym wyrażano zamiar partnerów, aby uniknąć konfliktu zbrojnego i uszanować 

istniejące granice terytorialne Europy. W drugim traktacie, zwanym Układem Warszawskim, 

podpisanym w grudniu 1970 r. Brandt i przywódca Polski rozwiązali powojenny spór o granicę polsko-

niemiecką, zrezygnowali z użycia siły militarnej między sygnatariuszami i nawiązali bieżące stosunki 

dyplomatyczne w próba pokonania bolesnej spuścizny II wojny światowej. W ślad za tym 

dramatycznym zbliżeniem, Brandt wynegocjował porozumienie z Sowietami, które gwarantowało 

swobodny dostęp między Niemcami Zachodnimi a Berlinem Zachodnim, ale utrzymywał 

czteroprocesową administrację miasta. Kiedy Walter Ulbricht sprzeciwił się tym udogodnieniom, 

Sowieci zaaranżowali jego usunięcie. Stalinowska polityka Ulbrichta nie była już akceptowana i w maju 

1971 r. Erich Honecker (1912–94) zastąpił go na stanowisku przewodniczącego SED. Erich Honecker 

pochodził ze skromnego środowiska: jego ojciec był górnikiem i uczył się dekarstwa. Od wczesnych lat 

młodzieńczych Honecker był zagorzałym komunistą, który dołączył do młodzieżowego skrzydła KPD w 

wieku zaledwie 14 lat. Kiedy wstąpił do KPD, w 1929 roku, jego zapał wywarł wrażenie na urzędnikach 

partyjnych i został wysłany do Moskwy na socjalistyczną edukację w Międzynarodowej Szkole Lenina. 

Po powrocie do Niemiec w 1931 r. Honecker został aresztowany przez nazistów i spędził dziesięć lat w 

więzieniu za opór przeciwko przejęciu władzy przez Hitlera. Po wojnie Honecker wstąpił do rządu NRD 

jako pierwszy członek SED i został powołany na członka Rady Stanu w 1971 roku. Polityka gospodarcza 

Honeckera była napędzana jego silnymi przekonaniami ideologicznymi, ale poprawił centralnie 

planowaną gospodarkę NRD - w oparciu o państwową własność środków produkcji i sztywne kwoty 

produkcji przemysłowej - z rozszerzonymi programami socjalnymi na rzecz wschodnioniemieckiego 

proletariatu. Ponadto Honecker skupił znaczną część potencjału przemysłowego NRD na produkcji 



dóbr konsumpcyjnych. Wkrótce obywatele NRD cieszyli się najwyższym standardem życia w Układzie 

Warszawskim, choć nadal pozostawali w tyle za Zachodem zarówno pod względem materialnego 

luksusu, jak i wolności politycznej. Polityka zagraniczna Honeckera opierała się na jego niezachwianym 

poparciu dla Związku Radzieckiego i zasadzie Abgrenzunga, która odrzucała cel zjednoczenia z RFN i 

dążyła do spowolnienia procesu odprężenia z Zachodem poprzez uwydatnienie ideologicznej i 

politycznej odrębności NRD . Pomimo tego chłodu w stosunkach rządu NRD z Zachodem i powszechnej 

krytyki Ostpolitik Willy'ego Brandta wywołanej przez zachodnioniemieckich konserwatystów, kanclerz 

otrzymał w 1971 roku Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu za oszałamiający sukces jego dyplomacji w 

promowaniu zrozumienia w całym kraju. zimnowojenny podział ideologiczny. Jednak jego 

najważniejszy przewrót dyplomatyczny miał dopiero nadejść. W grudniu 1972 roku Republika 

Federalna Niemiec i Niemiecka Republika Demokratyczna podpisały Traktat Podstawowy, uznając 

wzajemną suwerenność i gwarantując utrzymanie pokojowych stosunków. Był to początek ery 

owocnego dialogu i wymiany między dwoma państwami niemieckimi, w tym wizyt dyplomatycznych, 

stosunków handlowych i wymiany kulturalnej, które trwały nieprzerwanie pomimo różnic 

ideologicznych i narastających napięć w okresie zimnej wojny. W 1972 r. Próba wciągnięcia przez 

Brandta krajów Układu Warszawskiego do pokojowego dialogu wywołała kryzys polityczny, który 

niemal doprowadził do obalenia kanclerza. Na początku 1972 r. kilku prominentnych członków SPD i 

innych z FDP dołączyło do CDU w proteście przeciwko Ostpolitik Brandta, piętnując go jako zdrajcę za 

współpracę z NRD, zagrażając w ten sposób jego większości parlamentarnej. W dniu 24 kwietnia 1972 

r. opozycja wyraziła zgodę na wotum nieufności, które spowodowałoby usunięcie Brandta z urzędu, 

ale nie udało się to zaledwie dwoma głosami. W następstwie tego zaciekłego sporu politycznego 

Niemcy Zachodnie przygotowały się do świętowania swojego statusu kraju gospodarza Igrzysk XX 

Olimpiady. Te letnie igrzyska, zaplanowane na 26 sierpnia - 11 września 1972 r., Byłyby pierwszymi w 

Niemczech od czasów nazistowskich igrzysk w 1936 r. Po zbudowaniu wspaniałego obiektu 

olimpijskiego na obrzeżach Monachium, znanego jako Olympiapark, niemiecki rząd chciał pokazać 

dobrobyt i prestiż nowych Niemiec. Niestety, zawody monachijskie są dziś wspominane jako miejsce 

straszliwej tragedii. 5 września 1972 roku ośmiu palestyńskich członków grupy Black September (która 

wzięła swoją nazwę od wydarzeń po wojnie 1967 r. z udziałem Izraela i jego arabskich sąsiadów) 

zaatakowało wioskę olimpijską podczas letnich igrzysk w Monachium i wzięło 11 izraelskich 

sportowców i trenerów jako zakładników. , zabijając dwóch natychmiast za opieranie się w 

początkowym chaosie ataku. Terroryści zażądali uwolnienia ponad 200 palestyńskich bojowników 

przetrzymywanych w Izraelu, a także przywódców Frakcji Czerwonej Armii, Andreasa Baadera i Ulrike 

Meinhof, uwięzionych w Niemczech Zachodnich. Po nieudanej próbie ratunkowej terroryści 

zamordowali wszystkich dziewięciu zakładników, którzy przeżyli, co jeszcze bardziej osłabiło reputację 

Brandta. Pomimo tych skandali i kryzysów, dwa miesiące później SPD Brandta udało się zapewnić nikłe 

zwycięstwo nad CDU w wyborach do Bundestagu w listopadzie 1972 roku. nawiązał stosunki 

dyplomatyczne z Bułgarią, Czechosłowacją i Węgrami. Oba kraje niemiekie wstąpiły do ONZ w tym 

samym roku. Te kamienie milowe dyplomatyczne zostały jednak przyćmione w 1973 r., kiedy niemiecki 

cud gospodarczy zatrzymał się gwałtownie, gdy ceny ropy gwałtownie wzrosły pośród zamieszek na 

Bliskim Wschodzie, powodując globalną recesję. Kosztowne programy socjalne socjaldemokratów 

podlegały coraz większej kontroli, gdy niemiecka gospodarka zachwiała się, a szeregi bezrobotnych 

powiększały się. Do 1975 roku ponad milion Niemców z Zachodu pozostawało bez pracy, a liczba ta 

podwoi się do połowy lat osiemdziesiątych. To nie problemy gospodarcze Niemiec Zachodnich obaliły 

Brandta, ale raczej skandal, który wybuchł w następnym roku, który podważył ostpolitik Brandta i 

pozbawił go władzy. W 1973 roku gdy niemiecka gospodarka zachwiała się w obliczu 

międzynarodowego kryzysu naftowego, zachodnioniemiecki wywiad dowiedział się, że jeden z 

osobistych asystentów Brandta, Günter Guillaume (1927–1995), był szpiegiem powiązanym z tajną 

policją wschodnioniemiecką Stasi. Po aresztowaniu Guillaume'a za szpiegostwo, w kwietniu 1974 roku, 



rząd RFN zmusił zakłopotanego Brandta do złożenia rezygnacji. Następcą Brandta na stanowisku 

kanclerza był inny socjaldemokrata Helmut Schmidt , ale zachował mandat w Bundestagu i 

kierownictwo SPD. Helmut Schmidt miał dobrą pozycję, by zastąpić Brandta, będąc ministrem obrony 

i finansów w gabinecie byłego kanclerza. Wcielony do armii niemieckiej podczas II wojny światowej, 

Schmidt wstąpił do SPD w 1946 roku, jako student uniwersytetu w Hamburgu, i awansował do partii 

dzięki swojej kompetentnej reputacji. Nowy kanclerz objął urząd, gdy kryzys naftowy w 1973 r. 

przyniósł paraliżującą inflację w Niemczech i podjął zdecydowane działania, dążąc do energetyki 

jądrowej w obliczu ataków ekologów. Schmidt wykazał się również determinacją w podejmowaniu 

twardych działań podczas „niemieckiej jesieni” 1977 roku, kiedy fala przemocy Frakcji Czerwonej Armii 

terroryzowała Niemcy. Fala przemocy terrorystów rozpoczęła się 30 lipca 1977 roku, kiedy członkowie 

Frakcji Czerwonej Armii zamordowali Jürgena Ponto, szefa banku Dresdner, w nieudanej próbie 

porwania. W następstwie tego brutalnego morderstwa RAF dokonał zuchwałego ataku na konwój 

policyjny w Kolonii przewożący Hannsa-Martina Schleyera, znanego przemysłowca. Terroryści zabili 

kierowcę Schleyera i trzech policjantów, uprowadzając biznesmena. Porywacze zażądali od rządu 

Schmidta uwolnienia kilku pierwszych przywódców RAF z aresztu policyjnego w zamian za Schleyera, 

w tym jednego z założycieli grupy, Andreasa Baadera. Kiedy rząd Schmidta odmówił współpracy, RAF 

nasiliła kampanię terrorystyczną, porywając samolot Lufthansy z pomocą terrorystów palestyńskich i 

kierując go do Mogadiszu w Somalii. Helmut Schmidt zezwolił na brawurową akcję ratunkową, 

korzystając z elitarnej jednostki antyterrorystycznej z Niemiec Zachodnich, znanej jako GSG 9, jednostki 

utworzonej po tragedii olimpijskiej w 1972 roku. Zespół szturmowy GSG 9 zaatakował samolot w nocy 

18 października, ratując zakładników i zabijając lub chwytając porywaczy. Tej samej nocy uwięzionych 

liderów  RAF, w tym pierwotnych członków , Andreasa Baadera i Gudrun Ensslin, znaleziono martwych 

w swoich celach, ofiary rzekomego samobójstwa. W odwecie porywacze RAF trzymający Schleyera 

zamordowali go i zostawili jego ciało w bagażniku samochodu w wiejskiej Francji. Gwałtowna jesień 

1977 roku w końcu dobiegła końca. SPD zachowała niewielką większość w wyborach do Bundestagu w 

1976 r., gdy Schmidt pokonał Helmuta Kohla (1930–) z CSU na urząd kanclerza, ale podczas drugiej 

kadencji stanął przed szeregiem trudnych wyzwań, w tym ciągłej stagnacji gospodarka 

zachodnioniemiecka, rosnące bezrobocie i rosnące niepokoje wśród pracowników. Tymczasem 

ugodowa polityka SPD wobec Układu Warszawskiego została zakwestionowana przez coraz bardziej 

agresywną postawę Związku Radzieckiego, której kulminacją była inwazja na Afganistan w 1980 r. Gdy 

niemieccy konserwatyści wzywali do zwiększenia wydatków na obronę i zaostrzenia polityki wobec 

Układu Warszawskiego, poparcie Schmidta zaczął ulegać erozji. W październiku 1982 r. Schmidt został 

usunięty z urzędu, gdy delegaci opozycji w Bundestagu wezwali do głosowania w sprawie nieufności. 

Głosowanie przeszło, a Schmidt został odwołany ze stanowiska kanclerza. Zastąpił go umiarkowany 

szef CSU, który startował ze Schmidtem w ostatnich wyborach do Bundestagu, Helmut Kohl, wybrany 

z pomocą FDP . Helmut Kohl urodził się w 1930 roku jako syn katolickiego urzędnika państwowego. 

Został wcielony do armii niemieckiej u schyłku wojny, nigdy nie brał udziału w walce i kontynuował 

naukę po zakończeniu konfliktu. Jako student, w 1946 r. wstąpił do nowo powstałej Unii 

Chrześcijańsko-Demokratycznej i po ukończeniu studiów zajął się lokalną polityką. W 1973 roku został 

przewodniczącym federalnym CDU i zasiadał w Bundestagu. Kiedy Kohl został kanclerzem, po usunięciu 

Helmuta Schmidta w październiku 1982 r., Starał się wzmocnić jego poparcie, a w wyborach 

federalnych w marcu 1983 r. odniósł miażdżące zwycięstwo w reelekcji. Po utworzeniu drugiego 

gabinetu konserwatywni zwolennicy Kohla w Bundestagu, ku konsternacji lewicy, zatwierdzili jego plan 

zezwalania na stacjonowanie pocisków nuklearnych NATO na ziemi niemieckiej. Pracował także nad 

zacieśnieniem stosunków dyplomatycznych z zachodnimi sojusznikami, co stanowi odwrócenie 

wcześniejszej polityki SPD, polegającej na szukaniu odprężenia z państwami Układu Warszawskiego. 

Co najważniejsze, w 1984 r. Kohl spotkał się z prezydentem Francji François Mitterrandem (1916–96) 

w Verdun, gdzie obaj mężowie stanu zaoferowali pojednanie za rozlew krwi między ich dwoma 



narodami podczas I i II wojny światowej. Ceremonia była początkiem bliskich stosunków między 

Kohlem i Mitterrandem i pomogła położyć podwaliny pod przyszłą integrację Europy. W międzyczasie 

kanclerz wzmocnił także stosunki RFN ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami z NATO. W 1985 r. 

Kohl i prezydent USA Ronald Reagan (1911–2004) odwiedzili obóz koncentracyjny Bergen-Belsen i 

niemiecki cmentarz wojskowy w Bitburgu, uroczyste wizyty mające na celu upamiętnienie końca II 

wojny światowej w Europie i bliskie powojenne stosunki między nimi. byli kombatanci. Wizyta na 

cmentarzu wojskowym okazała się jednak kontrowersyjna, gdy odkryto, że, została tam pochowana 

elitarna nazistowska jednostka wojskowa ,członkowie Waffen SS. Ten epizod wywołał zażenowanie dla 

rządu Kohla, podobnie jak niektóre skandale korupcyjne z udziałem wysokich rangą członków jego 

gabinetu. Pomimo tych skandali i oburzenia lewicy z powodu rozmieszczenia broni jądrowej w 

Niemczech, Kohl wygrał reelekcję w wyborach do Bundestagu w 1987 roku. Wkrótce po zwycięstwie 

wyborczym Kohl zmienił twardą politykę wobec bloku wschodniego, zapraszając przywódcę NRD: Erich 

Honecker, aby odwiedzić Niemcy Zachodnie, czyniąc go pierwszym przywódcą NRD, który to uczynił. 

Pod koniec lat 80. komunistyczne reżimy Europy Wschodniej znajdowały się pod ogromną presją, gdy 

ich obywatele zaczęli zabiegać o demokratyczne reformy. Na przykład w Polsce w 1980 roku w 

gdańskiej stoczni pojawił się nielegalny, kontrolowany przez pozarządowy związek zawodowy 

Solidarność. W obliczu brutalnych represji lider ruchu Lech Wałesa (1943–) ujawnił korupcję i przemoc 

społeczeństwa. rząd komunistyczny i pod koniec lat 80. zmusił rząd do negocjacji. Wiadomość o tych 

wydarzeniach rozeszła się po bloku wschodnim jak pożar, docierając do NRD, gdy naród zmagał się z 

poważną recesją gospodarczą. W 1984 roku, gdy gospodarka NRD zachwiała się, a kwoty rządowe i 

niedobory pogorszyły warunki życia robotników, niezadowoleni Niemcy z NRD zaczęli szukać azylu w 

zagranicznych ambasadach. Do 15 stycznia 1986 r., w święto państwowe, oficjalne komunistyczne 

obchody zostały przerwane przez wybuchy gniewnych protestów, gdy demonstranci domagali się 

wolności demokratycznych. Honecker potępił ruch jako zdradziecki, a protestujący zostali skazani na 

długie wyroki więzienia. W 1989 r., kiedy nowy radziecki przywódca, Michaił Gorbaczow, objął władzę 

i zaczął zezwalać na zaskakujące reformy, które wstrząsnęły Związkiem Radzieckim do głębi, reżimy 

komunistyczne w Europie Wschodniej zaczęły słabnąć. Ponowne zjednoczenie Niemiec wydawało się 

nagle możliwe.  

Zjednoczenie 

Sowiecki premier Michaił Gorbaczow objął stanowisko szefa Komunistycznej Partii Rosji w marcu 1985 

r., po serii nieskutecznych przywódców. Będąc częścią nowego pokolenia sowieckich przywódców 

urodzonych po rewolucji bolszewickiej 1917 r., Gorbaczow rozpoczął obszerny program reform na 

zjeździe partii komunistycznej w lutym 1986 r., reformy kierowane zasadami głasnosti, czyli 

przejrzystości i pierestrojki, czyli reform gospodarczych i politycznych . Orzeźwiający duch reform 

emanujący z Moskwy przetoczył się przez narody Układu Warszawskiego, a ludzie wyszli na ulice, 

domagając się podobnych reform we własnych krajach. Kiedy Gorbaczow ogłosił w czerwcu 1988 r., Że 

Związek Radziecki porzuci 20-letnią doktrynę Breżniewa, która gwarantowała sowiecką interwencję 

wojskową w obronie komunizmu w krajach Układu Warszawskiego, a zamiast tego pozwoli tym 

narodom określić ich własną przyszłość polityczną, wywołały burzę demonstracyjną w bloku 

wschodnim. W 1989 r. Te masowe protesty obalały kolejne komunistyczne reżimy. Wiosną 1989 r. 

Setki Niemców z NRD przybywało do ambasad RFN w sąsiednich krajach Układu Warszawskiego, 

prosząc o azyl. Ta strużka zmieniła się w potok w sierpniu, kiedy Węgrzy otworzyli granicę z Austrią i 

tysiące Niemców z NRD uciekło z NRD. Podczas wizyty Gorbaczowa we Wschodnich Niemczech tłumy 

demonstrantów witały radzieckiego przywódcę, wzywając do zmian. Twardy rząd Honeckera 

zareagował represjami, używając przemocy w celu stłumienia demonstracji, wzbudzając 

ogólnoświatową krytykę. Taktyka rządu NRD tylko podnieciła tłumy, powodując ciągłe demonstracje 

w całym kraju. 18 października, kiedy sytuacja wymknęła się spod kontroli, rząd NRD usunął Ericha 



Honeckera. 4 listopada w Berlinie Wschodnim odbyła się masowa demonstracja, w wyniku której rząd 

NRD ogłosił, że jego obywatele mogą swobodnie podróżować za granicę. W odpowiedzi 9 listopada 

1989 r. Pod Mur Berliński zgromadziły się wielkie tłumy z NRD, a przytłoczona policja graniczna 

otworzyła przejścia. Przez punkty kontrolne płynęli Niemcy Wschodni, witani entuzjastycznie przez 

wiwatujące tłumy mieszkańców Berlina Zachodniego po drugiej stronie. Scena, na której mieszkańcy 

Berlina Wschodniego i Zachodniego świętują razem w cieniu muru berlińskiego, symbolu podziału i 

represji, oczarowała obserwujący świat. W miarę rozpadu komunistycznego rządu NRD i planowania 

wolnych wyborów w NRD Helmut Kohl rozpoczął działania na rzecz zjednoczenia Niemiec. W 

listopadzie wschodnioniemiecki Volkskammer wybrał umiarkowanego komunistę Hansa Modrowa  na 

tymczasowego przywódcę kraju, otwierając drzwi do konstruktywnego dialogu z Republiką Federalną. 

Kohl skontaktował się z ludnością wschodnioniemiecką pod koniec listopada ze swoim 

dziesięciopunktowym planem, który oferował hojną pomoc gospodarczą dla NRD, zachęcał do 

wymiany kulturalnej i społecznej, obiecał wzajemne rozbrojenie i położył podwaliny pod utworzenie 

niemieckiej federacji . W międzyczasie kontrola SED w polityce NRD szybko się zmniejszała. Na 

początku grudnia Erich Honecker i inni czołowi przywódcy SED zostali wyrzuceni z partii w wyniku 

masowych dymisji partii. Gdy monopol SED na władzę upadł, w Niemczech Wschodnich pojawiły się 

nowe partie demokratyczne, w tym Nowe Forum, Democracy Now i Democratic Awakening. Te nowe 

partie opozycyjne współpracowały z rządem Modrowa w celu zorganizowania wolnych wyborów i 

reform konstytucyjnych. W niezwykle pokojowej rewolucji Niemcy Wschodnie zmierzały w kierunku 

demokracji. W grudniu 1989 r., W ślad za szybkimi przemianami politycznymi w NRD i rosnącym 

entuzjazmem dla zjednoczenia narodu niemieckiego, Helmut Kohl spotkał się w Dreźnie z Hansem 

Modrowem, aby omówić zacieśnienie stosunków między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi. W 

lutym 1990 r. Kohl udał się do Związku Radzieckiego, aby spotkać się z Gorbaczowem, aby omówić 

możliwe zjednoczenie Niemiec. Dzięki zapewnieniom Kohla, że zjednoczone Niemcy nie będą stanowić 

zagrożenia dla Związku Radzieckiego, Gorbaczow poinformował kanclerza, że nie będzie się sprzeciwiał 

zjednoczeniu. Kohl zapewnił także zgodę zachodnich aliantów na zjednoczenie, pomimo utrzymujących 

się w niektórych krajach europejskich obaw o zagrożenie ze strony odrodzonych Niemiec. Pęd ku 

zjednoczeniu był teraz nie do powstrzymania i 18 maja 1990 r. Oba niemieckie rządy podpisały 

porozumienie o zjednoczeniu swoich gospodarek. 3 października 1990 r. Wszedł w życie Traktat 

zjednoczeniowy, łączący Wschodnie i Zachodnie Niemcy w jeden naród na mocy konstytucji federalnej 

ze stolicą w Berlinie. Nowy naród niemiecki pozostałby częścią EWG i NATO. Mocarstwa, które 

okupowały powojenne Niemcy, Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję, 

podpisały 15 marca 1991 r. Traktat o ostatecznym rozstrzygnięciu z szacunkiem dla Niemiec. Traktat, 

podpisany zarówno przez Niemcy Wschodnie, jak i Zachodnie, a ratyfikowany przez zjednoczone 

państwo niemieckie, usunął ostateczne ograniczenia suwerenności Niemiec pozostałe po II wojnie 

światowej. Narodziły się nowe Niemcy. 

 

 



WSPÓŁCZESNE NIEMCY 

9 listopada 2009 r. Niemiecka kanclerz Angela Merkel (1954–) świętowała 20. rocznicę upadku muru 

berlińskiego wraz z przywódcami Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii. Merkel, pierwsza kanclerz Niemiec, 

wychowywała się w byłym NRD i jako młoda działaczka prodemokracji odegrała aktywną rolę w upadku 

komunistycznej dyktatury. Poprowadziła zgromadzonych światowych przywódców, w tym sekretarz 

stanu USA Hillary Clinton, przez Bramę Brandenburską, zanim wygłosiła historyczne przemówienie. 

Przemawiając przed dziesiątkami tysięcy widzów w deszczowym Berlinie, kanclerz Merkel upamiętniła 

ofiary, które zginęły próbując uciec przed komunistyczną tyranią. Dołączyła również do innych 

światowych przywódców, aby uczcić pamięć o zjednoczeniu Niemiec i zakończeniu zimnej wojny. 

Jednak jej przemówienie pokazało również rosnące znaczenie Niemiec na arenie światowej w XXI 

wieku. Potwierdzając determinację Niemiec, by pomóc w rozwiązaniu trudnych problemów 

współczesnego świata, w tym globalnego ubóstwa i zmian klimatycznych, Merkel wykorzystała upadek 

muru berlińskiego jako metaforę siły nadziei i zbiorowego działania. Przemawiając do zebranych, 

kanclerz Niemiec przypomniał zebranym, że ta sama determinacja, która obaliła mur berliński, może 

posłużyć jako źródło siły w XXI wieku. W przemówieniu przed Kongresem USA tydzień wcześniej Merkel 

zwróciła uwagę na podobny punkt, wzywając swoich słuchaczy, że świat musi pokazać, że może 

sprostać wyzwaniom XXI wieku i może zburzyć te „mury” z taką samą pewnością, jak Mur Berliński 

został zburzony 20 lat wcześniej. Po przeróbkach ogniowych i uroczystym koncercie Angela Merkel 

wróciła do punktu kontrolnego, z którego przed dwudziestu laty przeszła na zachód. Uciekając od 

opresji dzieciństwa, Merkel podniosła się, by zostać przywódczynią Republiki Federalnej, 

demokratycznego narodu, który jest liderem w Unii Europejskiej i prominentnym członkiem NATO i G8, 

wpływowego forum światów osiem najbardziej uprzemysłowionych demokracji. Ze swoim narodem 

kanclerz Merkel staje teraz w obliczu wyzwań i niepewności związanych z XXI wiekiem 

Budowanie nowych Niemiec 

W dniu 1 grudnia 1990 r. wybory krajowe zdecydowały o składzie nowego niemieckiego Bundestagu. 

Koalicja Helmuta Kohla, konserwatywny sojusz CDU / CSU, zdobyła 319 z 662 mandatów, dając jej 

zdecydowaną większość w koalicji z umiarkowanymi FDP, która zdobyła 79 mandatów. SPD nie zdobyła 

wielu nowych mandatów w byłych NRD i zdobyła zaledwie 239 mandatów. W wyborach wystartowała 

również dawna partia rządząca NRD, SED, która w 1989 r. Zmieniła nazwę na Partię Demokratycznego 

Socjalizmu. Jednak  zdobyła zaledwie osiem mandatów. Jedną z pierwszych kontrowersji w nowo 

zjednoczonych Niemczech była lokalizacja ich stolicy. Podczas gdy Berlin został wyznaczony na stolicę 

Republiki Federalnej, a na budowę budynków państwowych przeznaczono ogromne sumy pieniędzy, 

wielu byłych Niemców Zachodnich nie chciało porzucić swojej dawnej stolicy w Bonn. Po spornej 

debacie w Bundestagu w czerwcu 1991 r. delegaci głosowali za ulokowaniem stolicy Niemiec w 

Berlinie, mieście, którego historia odzwierciedla dziedzictwo obu byłych niemieckich krajów 

związkowych. Kontrowersje wokół symbolicznego wyboru nowej stolicy Niemiec okazały się trywialne 

w porównaniu z masowymi problemami związanymi z integracją byłych NRD z kapitalistycznym 

systemem gospodarczym Republiki Federalnej. Oba kraje niemieckie podpisały 1 lipca 1990 r. przed 

zjednoczeniem traktat gospodarczy, który skonsolidował ich gospodarki i ustanowił markę niemiecką 

jako jedyną walutę. Jednak doprowadzenie zrujnowanej gospodarki wschodnich Niemiec do poziomu 

produkcji i rentowności byłego RFN okazało się trudnym zadaniem. Fabryki i sieci transportowe w byłej 

NRD popadły w ruinę, a państwowy przemysł, sparaliżowany długami i utrudniony przez nieefektywne 

zarządzanie, okazał się niezdolny do konkurowania z zachodnimi firmami. Tymczasem niemieccy 

pracownicy na wschodzie nie byli przyzwyczajeni do gwałtownej konkurencji systemu 

kapitalistycznego, wychowani w społeczeństwie, które obiecywało powszechne zatrudnienie i szerokie 

uprawnienia do opieki społecznej. 



Uznając ogromną przepaść między potencjałem gospodarczym byłego NRD i RFN, rząd Kohla starał się 

ożywić nieefektywne gałęzie przemysłu państwowego na Wschodzie. Kohl założył Trust Agency 

(Treuhandanstalt) i zlecił jej prywatyzację około 8500 państwowych koncernów przemysłowych i 

gospodarstw rolnych w byłej NRD, wielkich przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ponad 4 miliony 

pracowników. Restrukturyzując, zamykając i likwidując te upadające, zadłużone obawy, rząd niemiecki 

znalazł niewielu entuzjastycznych nabywców i szybko zaciągnął ogromny dług. Do 1994 r., kiedy 

zaprzestano działalności, pożyczył prawie 270 miliardów marek niemieckich w celu sfinansowania 

swojej działalności. Co gorsza, działalność Agencji Powierniczej spowodowała zwolnienie ponad 2 

milionów pracowników w byłych NRD na początku lat 90., ponad połowa całkowitej siły roboczej byłych 

przedsiębiorstw państwowych, wywołując masowe protesty w Berlinie i inne niemieckie miasta. 

Kontrowersje okazały się śmiertelne w kwietniu 1991 r., kiedy dyrektor Agencji Powierniczej, Detlev 

Rohwedder (1932–91), został zamordowany przez terrorystów, być może powiązanych z Frakcją Armii 

Czerwonej. Przemysł państwowy byłego NRD nie był jedynym kosztownym problemem, przed jakim 

stanęły nowo zjednoczone Niemcy. Sieci transportowe i komunikacyjne na wschodzie również 

wymagały kosztownej modernizacji. W latach 90. rząd federalny przelał ponad 800 miliardów marek 

niemieckich na byłe NRD w celu unowocześnienia przestarzałych systemów transportowych, 

infrastruktury komunikacyjnej i sieci energetycznych, sfinansowania zasiłków dla bezrobotnych i 

szkolenia zawodowego dla zwalnianych pracowników oraz kosztownych środków finansowych. 

projekty oczyszczania środowiska. Pomimo ogromnego napływu pieniędzy do byłej NRD, wielu jej 

byłych obywateli kipiało z urazą, gdy kandydaci z Zachodu zajmowali najwyższe stanowiska w rządzie, 

biznesie i edukacji. Wykształceni w systemie kapitalistycznym i nieskażeni żadnymi wcześniejszymi 

związkami z represyjnym reżimem komunistycznym NRD, imigranci z zachodnich Niemiec wydawali się 

otrzymywać najlepsze prace, gdy szeregi bezrobotnych rosły na wschodzie. Dla wielu byłych obywateli 

NRD zjednoczenie, wyrażające się niepewnością gospodarczą i utratą świadczeń socjalnych, nie 

spełniło ich oczekiwań. W dekadzie po upadku muru berlińskiego starsi Niemcy z NRD tęsknili za 

bezpieczeństwem dawnego państwa socjalistycznego. Kiedy gniew narastał we wschodnich 

Niemczech, rząd Kohla zorganizował serię rozmów, które doprowadziły do zawarcia Paktu Solidarności 

z 1992 roku. Porozumienie to przewidywało podwyżki podatków w całym kraju, aby pomóc 

sfinansować odmłodzenie wschodnich Niemiec bez dalszego polegania na niekontrolowanych 

wydatkach defi cit, które mogłyby wywołać niekontrolowaną inflację. Radzenie sobie z ekscesami 

byłego wschodnioniemieckiego reżimu komunistycznego również doprowadziło do podziałów w 

następstwie zjednoczenia Niemiec. Najpilniejsza kwestia dotyczyła działań Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Państwowego, znanego jako Stasi. Stasi, tajna policja SED, monitorowała działania 

obywateli NRD, korzystając z podsłuchów i tysięcy płatnych informatorów, aby kompilować szkodliwe 

pliki dotyczące wrogów państwa, rzeczywistych i wyimaginowanych. Rząd Kohla powołał jesienią 1990 

r. Komisję, która miała przejrzeć miliony tajnych plików zgromadzonych przez Stasi i postawić przed 

sądem byłych agentów ministerstwa. Do stycznia 1992 roku komisja rządowa zgodziła się na 

udostępnienie byłym obywatelom NRD dostępu do ich plików Stasi, wyzwalając falę złości i 

konsternacji z powodu ich zawartości. Dziedzictwo inwigilacji i represji ujawnione przez otwarcie 

plików Stasi we wschodnich Niemczech, stawiając ofiary komunistycznych represji przeciwko byłym 

pracownikom Stasi, a także sąsiadom, współpracownikom i członkom rodzin, którzy współpracowali z 

reżimem. Kiedy narosły kontrowersje wokół przeszłości NRD, sądownictwo Republiki Federalnej 

Niemiec również ścigało czołowych osobistości SED za okrucieństwa popełnione pod ich władzą. Tak 

więc były dyrektor Stasi Erich Mielke stanął w obliczu zarzutów w 1993 roku. Kariera polityczna 

Mielkego rozpoczęła się w latach 30. XX wieku, kiedy walczył dla KPD w ulicznych bitwach z nazistami. 

Po zaaranżowaniu zabójstwa pary berlińskich funkcjonariuszy policji, którzy przerywali spotkania KPD, 

Mielke uciekł do Związku Radzieckiego i został osądzony zaocznie za zabójstwa. Drugą wojnę światową 

spędził jako oficer polityczny w Armii Czerwonej, a po wojnie wrócił do Niemiec, by stanąć na czele 



tajnej policji NRD, koordynującej nikczemne działania Stasi. W grudniu 1989 r., gdy reżim SED upadł, 

zniesławiony szef Stasi został wydalony z partii i aresztowany przez władze NRD. 

Po zjednoczeniu, w październiku 1990 roku, Mielke został aresztowany i osądzony przez sąd federalny 

za zabójstwo dwóch berlińskich funkcjonariuszy policji w 1931 roku. Uznany za winnego w 1993 roku, 

został skazany na sześć lat pozbawienia wolności, ale zwolniony po zaledwie dwóch latach z powodu 

złego stanu zdrowia. Jako załamany mężczyzna zmarł w zapomnianym domu opieki w Berlinie w 2000 

roku. Były szef Mielke, dyktator NRD, Erich Honecker, również został oskarżony w następstwie 

zjednoczenia. W obliczu masowych demonstracji w październiku 1989 r. Starzejący się Honecker został 

usunięty ze stanowiska lidera SED. Rok później, gdy NRD została rozwiązana, Honecker i jego rodzina 

schronili się w sowieckim szpitalu wojskowym pod Berlinem, po czym uciekli do ZSRR, aby uniknąć 

aresztowania za okrucieństwa swojego reżimu. Po upadku reżimu komunistycznego w Rosji w grudniu 

1991 r. Honecker został poddany ekstradycji do Niemiec, aby odpowiedzieć za swoje zbrodnie. Jednak 

zanim stanął przed sądem, w 1993 roku był tak chory, że sąd go zwolnił. Po tej kontrowersyjnej decyzji 

Honecker szukał schronienia w Chile, umierając tam rok później na raka wątroby. 

Niemcy i integracja europejska 

Republika Federalna Niemiec od początku swojego istnienia była wiodącą siłą w integracji europejskiej, 

współpracując z sąsiadami w celu zacieśniania silnych więzi gospodarczych i politycznych. 

Zainteresowanie RFN integracją europejską było widoczne od lat pięćdziesiątych XX wieku. Był 

kluczowym partnerem w organizacjach, które położyły podwaliny pod Unię Europejską, podpisując 

Traktat Paryski w 1951 r., który założył Europejską Wspólnotę Węgla i Stali w 1951 r. Oraz Traktat 

Rzymski w 1957 r., Ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą ( EWG), prekursora Wspólnoty 

Europejskiej (WE). Jak na ironię, burzliwa przeszłość Niemiec odegrała rolę we wspieraniu integracji 

europejskiej, ponieważ Francja i Niemcy początkowo przewidywały koordynację gospodarczą jako 

mechanizm wykluczający przyszłe wojny między dwoma dawnymi wrogami. Współpraca między 

krajami WE zintensyfikowała się w latach 80. XX wieku, a zjednoczenie Niemiec zostało pomyślane w 

kontekście integracji europejskiej. W związku z tym, po zjednoczeniu Niemiec, Republika Federalna 

podpisała Traktat z Maastricht, który wszedł w życie 1 listopada 1993 r. To przełomowe porozumienie 

utworzyło Unię Europejską (UE), dołączając do pierwotnych członków WE, Francji i Niemiec. , Włoch, 

Belgii, Luksemburga i Holandii, a nowi członkowie to Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania 

i Portugalia w partnerstwie gospodarczym, politycznym i w zakresie bezpieczeństwa. Państwa 

członkowskie były nie tylko związane gospodarczo, jak w KE, ale także koordynowały europejską 

dyplomację, obronę, a nawet politykę sprawiedliwości i imigracyjną. Utworzenie wspólnego rynku w 

Europie sprzyjało wymianie handlowej, a nowi członkowie, zwłaszcza dawne narody komunistyczne 

Układu Warszawskiego, pospieszyli do przystąpienia do UE. Wnioskodawcy ci musieli spełnić 

rygorystyczne wymagania kryteriów kopenhaskich ustanowionych w 1993 r.: Demokratyczny rząd, 

praworządność, ochrona praw człowieka, stabilna gospodarka rynkowa oraz przyjęcie 

odpowiedzialności i zobowiązań UE. W 1995 r. Austria, Szwecja i Finlandia przystąpiły do Unii 

Europejskiej, a w 2002 r. poszczególne waluty krajów członkowskich UE zostały zastąpione wspólną 

walutą - euro. Spowodowało to dramatyczny wzrost liczby członków, aw 2004 r. Cypr i Malta dołączyły 

do krajów bałtyckich Estonii, Łotwy i Litwy oraz krajów Europy Wschodniej - Czech, Węgier, Polski, 

Słowacji i Słowenii. Wraz z dołączeniem Bułgarii i Rumunii w 2007 roku, Unia Europejska rozrosła się 

do obecnej liczby 27 krajów członkowskich. Jako członek-założyciel UE, posiadający największą 

gospodarkę spośród krajów członkowskich, Niemcy cieszyły się ogromnymi wpływami w nowo 

zintegrowanej Europie. W latach 90. Niemcy zaczęły również odgrywać bardziej aktywną i 

kontrowersyjną rolę w sprawach międzynarodowych. Niemcy, ważny członek NATO, dostarczyły 

znaczne fundusze na pokrycie kosztów operacji wojskowych ONZ w Iraku podczas wojny w Zatoce 



Perskiej (1990–1991), ale nie wysłały wojsk. Jednak w 1993 roku Niemcy uczestniczyły w misji 

pokojowej ONZ w Somalii, wysyłając jednostkę transportową. Chociaż rząd Kohla powstrzymał się 

przed wysłaniem wojsk bojowych, operacja w Somalii wywołała kontrowersje wśród Niemców. W 

świetle wojowniczej historii Niemiec, wojsko Republiki Federalnej zostało utworzone jako siła 

samoobrony, której zakazano działania poza granicami Niemiec. Ostatecznie sprawa została 

rozstrzygnięta w sądach federalnych, a latem 1994 r. sędziowie rozpoznający sprawę orzekli, że 

niemieckie wojsko może służyć za granicą, ale tylko w kontekście operacji ONZ, NATO lub UE. W wyniku 

tej przełomowej decyzji dramatycznie wzrosło zaangażowanie Niemiec w międzynarodowe operacje 

pokojowe. Na przykład w grudniu 1995 r. Kanclerz Kohl wysłał wojska do Bośni w ramach 

wielonarodowych sił pokojowych NATO działających w celu wyegzekwowania porozumień pokojowych 

z Dayton, porozumienia pokojowego z 1995 r., W którym Stany Zjednoczone zawarły pokój w Bośni i 

Hercegowinie. Niemieckie zaangażowanie na Bałkanach nasiliło się w 1999 r., Kiedy niemieckie 

samoloty uczestniczyły w bombardowaniu Jugosławii przez NATO podczas konfliktu w Kosowie, po raz 

pierwszy Luftwaffe brało udział w operacjach bojowych od zakończenia II wojny światowej. Rosnące 

znaczenie Niemiec w stosunkach międzynarodowych jest widoczne w znaczącej roli, jaką odegrały w 

wysiłkach na rzecz zapewnienia stabilności w Afganistanie po inwazji Stanów Zjednoczonych w 2001 r. 

W grudniu 2001 r., Po obaleniu Talibów przez wojsko USA, Niemcy były gospodarzem spotkania 

przywódców Afganistanu, którzy doprowadzili do porozumienia z Bonn. Porozumienie z Bonn 

ustanowiło tymczasowy rząd afgański i położyło podwaliny pod opracowanie nowej konstytucji i 

przeprowadzenie demokratycznych wyborów. Nakazał również kierowane przez NATO 

Międzynarodowe Siły Wspierające Bezpieczeństwo (ISAF) do pomocy w stabilizacji kraju, 

kontrolowaniu grabieży i działań odwetowych w regionie stołecznym. Niemcy wniosły znaczący wkład 

w te siły pokojowe, wysyłając ponad 4000 żołnierzy do służby w północnym Afganistanie, co czyni je 

trzecim co do wielkości dostawcą żołnierzy do ISAF. Niemieckie wojska służące w Afganistanie brały 

udział w walkach z talibskimi powstańcami, w wyniku czego poniosły straty. Pomimo ciągłych 

kontrowersji związanych z rozmieszczeniem w Niemczech, stałe wsparcie Republiki Federalnej dla 

operacji afgańskiej było niezbędne w przekonaniu innych krajów UE do utrzymania roli w tym kraju. 

Imigracja i różnorodność 

W miarę zacieśniania przez Niemcy więzi z innymi państwami europejskimi i wywiązywania się z 

zobowiązań pokojowych w latach 90. imigracja do Niemiec po zjednoczeniu spowodowała rosnące 

napięcia społeczne. Kiedy na początku lat 90. upadły komunistyczne reżimy w Europie Wschodniej, 

około 200 000 mieszkających tam etnicznych Niemców szukało nowego domu w Republice Federalnej, 

ubiegając się o obywatelstwo zgodnie z postanowieniami niemieckiej konstytucji. Zgodnie z Ustawą 

Zasadniczą cudzoziemcy pochodzenia niemieckiego, znani jako Volksdeutsche, mogli ubiegać się o 

obywatelstwo Republiki Federalnej, podobnie jak osoby niebędące Niemcami, które są prześladowane 

w kraju. Gdy na początku lat 90. wybuchł konflikt etniczny w Jugosławii, do Niemiec napłynęło 200 000 

osób ubiegających się o azyl. Rząd niemiecki, dotknięty powszechnym bezrobociem i rosnącym 

deficytem budżetowym związanym z kosztami zjednoczenia, walczył o zapewnienie napływowi 

zubożałych imigrantów świadczeń socjalnych. Ci nowi Niemcy wnieśli także do kraju różnorodność 

kulturową i językową, niepokojąc wielu rodzimych obywateli Niemiec. Napięcia te potęgowały 

ksenofobiczne reakcje, które pozostały po napływie robotników do Niemiec Zachodnich podczas „cudu 

gospodarczego” lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Przewlekłe niedobory siły roboczej w tamtych 

czasach skłoniły niemiecki rząd do rekrutacji pracowników gościnnych (Gastarbeiter) z różnych krajów, 

najpierw z Włoch i Grecji w latach pięćdziesiątych, a następnie z Turcji i Portugalia po 1960 r., A 

ostatecznie Jugosławia pod koniec lat 60 . Wraz ze wzniesieniem muru berlińskiego w 1961 r., Napływ 

robotników przemysłowych z NRD do Republiki Federalnej został zakończony, powodując intensywny 

niedobór siły roboczej. Rząd niemiecki zatrudnił pracowników-gości z Turcji, aby wypełnić lukę. Ci 



pracownicy, głównie młodzi mężczyźni, mieli pozostać w Niemczech tylko przez kilka lat, zanim wrócą 

do domu ze swoimi zarobkami, ale niemieccy pracodawcy naciskali na rząd, aby wydłużył terminy. 

Wielu z nich nie musiało już wyjeżdżać, ale w latach 70. zaczęło sprowadzać swoje rodziny do Niemiec, 

aby z nimi zamieszkać. Dzieci tureckich rodziców urodzonych w Niemczech zostały wyłączone z 

obywatelstwa, które było zarezerwowane dla etnicznych Niemców i osób ubiegających się o azyl, ale 

Turkom przyznano prawo pobytu w tym kraju. Liczba obywateli tureckich zamieszkałych w Niemczech 

dramatycznie wzrosła w następnych dziesięcioleciach, z około 7 000 w 1961 r. Do ponad 650 000 w 

1971 r., Do ponad 1,5 mln w 1981 r., Do prawie 1,8 mln w 1991 r., Wywołując prawicowy ekstremizm. 

w kraju. Ponieważ tureccy pracownicy gościnni zamierzali pozostać w Niemczech tylko tymczasowo, 

ani robotnicy, ani rząd nie promowali ich asymilacji. W rezultacie ludność turecka Niemiec zwykle 

pozostawała oddzielona od niemieckich sąsiadów i kulturowo było wiele różnic. Ponowne zjednoczenie 

Niemiec zaostrzyło te napięcia między rosnącą liczbą ludności tureckiej w Niemczech a ich niemieckimi 

gospodarzami. Retoryce ksenofobicznej często towarzyszyła przemoc na tle rasistowskim, szczególnie 

w krajach byłej NRD, dotkniętych rosnącym bezrobociem i niepokojem ekonomicznym. Grupy 

neonazistowskie zniknęły, a przemoc wobec cudzoziemców potroiła się w latach 1991–1993, co 

skłoniło niemieckich liberałów do konfrontacji z rasistowską przeszłością Niemiec, wzywając naród do 

ponownego wyobrażenia sobie siebie jako społeczeństwa wielokulturowego. Wysiłki te doprowadziły 

w 2000 r. Do poważnej zmiany w prawie niemieckim dotyczącym obywatelstwa, która nadawała 

obywatelstwo dzieciom cudzoziemców urodzonych w Niemczech, niezależnie od ich pochodzenia 

etnicznego. Ta zmiana ostatecznie zerwała więź między obywatelstwem niemieckim a niemiecką krwią, 

zmieniając Niemcy w prawdziwie wielonarodowe społeczeństwo w obliczu znacznego 

konserwatywnego oporu. 

Polityka po zjednoczeniu 

Helmut Kohl został ponownie wybrany w miażdżącym zwycięstwie w grudniu 1990 r., w pierwszych 

wolnych demokratycznych wyborach przeprowadzonych w zjednoczonych Niemczech od upadku 

Republiki Weimarskiej w 1933 r. Urząd objął w 1990 r , ale w 1994 r. narastające problemy gospodarcze 

i społeczne związane z łączeniem Niemiec Wschodnich i Zachodnich osłabiły popularność wieloletniego 

kanclerza. Tak więc wybory federalne w październiku 1994 r. Były znacznie ściślejszym wyścigiem, a 

Kohl ledwo trzymał się swojego urzędu. W rzeczywistości SPD uzyskała największy procent głosów, z 

37 procentami, nieznacznie pokonując CDU Kohla, który zdobył 36 procent. Podczas gdy koalicja CDU 

z CSU i FDP pozwoliła Kohlowi zachować mandat, SPD zdobyła wiele mandatów w Bundestagu, co 

pozwoliło jej skutecznie sprzeciwić się polityce kanclerza. Podczas gdy Kohlowi udało się osiągnąć wiele 

celów swojej polityki zagranicznej do końca swojej kadencji, ton niemieckiej polityki wyraźnie 

przesunął się w lewo. W historycznych wyborach do władz federalnych, które odbyły się 27 września 

1998 r., Kohl został usunięty przez kandydata SPD Gerharda Schrödera, ministra-prezydenta Dolnej 

Saksonii (Niedersachsen). Partia Schrödera, SPD, przeprowadziła skuteczną kampanię, podkreślając 

ogromne problemy gospodarcze Niemiec od zjednoczenia i ich wpływ na naród niemiecki. Do czasu 

wyborów w 1998 roku bezrobocie w Niemczech wynosiło ponad 9 procent, a ponad 4 miliony 

pracowników było bezrobotnych. Większość winę za kryzys obwiniał rząd Kohla, tymczasem 

niezadowolenie w byłych NRD, gdzie stopa bezrobocia sięgała zawrotnych 20 proc., Było powszechne, 

a w przeddzień wyborów wściekłe protesty we wschodnich Niemczech potępiały również partię 

rządzącą. W wyborach koalicja „Czerwono-Zielonych” Schrödera, sojusz SPD i Partii Zielonych, odniosła 

druzgocące zwycięstwo, zdobywając nieco ponad 47 procent głosów. SPD zdobyła oszałamiającą 

większość w Bundesracie, z prawie 41 procentami głosów, w porównaniu z zaledwie 28 procentami dla 

CDU Kohla. Upokorzony porażką Kohl zrezygnował ze stanowiska szefa CDU  i w dużej mierze wycofał 

się z polityki. Zwycięstwo Schrödera nie tylko zakończyło pięcioletnią kadencję Kohla na stanowisku 

kanclerza, ale także zasygnalizowało koniec dominacji partii konserwatywnych w polityce wewnętrznej 



w Niemczech. Po raz pierwszy w historii powojennych Niemiec partia po lewej stronie scey politycznej 

kontrolowała rząd. Gerhard Schröder urodził się w Północnej Nadrenii-Westfalii podczas II wojny 

światowej, a jego ojciec, Fritz Schröder, zginął w działaniach wojskowych wkrótce po urodzeniu syna. 

Matka Schrödera, Erika, po wojnie walczyła o utrzymanie rodziny i wychowywał się w biedzie. Przyszły 

kanclerz pracował na kilku nisko płatnych posadach, przechodząc przez liceum do szkoły wieczorowej. 

Schröder uczęszczał nawet na uniwersytet i uzyskał dyplom prawniczy na prestiżowym Uniwersytecie 

w Getyndze w 1971 r. Schröder był wieloletnim członkiem SPD,  a w 1978 r. objął stanowisko szefa 

organizacji młodzieżowej partii. W swojej praktyce prawniczej Schröder wspierał szereg 

kontrowersyjnych lewicowych i ekologicznych spraw w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX 

wieku. Wybrany do Bundestagu jako delegat SPD w 1980 roku, Schröder został następnie wybrany w 

1986 do parlamentu Dolnej Saksonii. Gdy SPD wygrała wybory stanowe w 1990 roku, Schröder został 

ministrem-prezydentem Niedersachsen i utworzył koalicję Czerwono-Zielonych, która w 1998 roku 

przeniosła go na stanowisko kanclerza. Jako kanclerz Schröder prowadził szereg ambitnych polityk 

wewnętrznych, które odzwierciedlały obawy. koalicji socjalistyczno-ekologicznej, która doprowadziła 

go do władzy i na jego własnym gruncie. Idąc za platformą Zielonych, rząd Schrödera podjął kroki w 

kierunku zakończenia zależności Niemiec od energii jądrowej i rozpoczął prace nad znalezieniem 

odnawialnych źródeł energii. Schröder nadzorował również liberalizację niemieckich przepisów 

dotyczących obywatelstwa, ułatwiając obywatelom obcokrajowców mieszkającym w tym kraju 

naturalizację. Podczas gdy konserwatyści byli zaniepokojeni stanowiskiem Schrödera w sprawie 

obywatelstwa niemieckiego, podczas jego drugiej kadencji jego polityka gospodarcza rozgniewała 

wielu na niemieckiej lewicy. Po ledwie wygranej reelekcji w 2002 r. Schröder postanowił stawić czoła 

przedłużającej się recesji gospodarczej w Niemczech i niepokojącym stopom bezrobocia. W związku z 

tym w 2003 r. Schröder ogłosił w Bundestagu swoje plany reformy niemieckiego systemu opieki 

społecznej w celu pobudzenia gospodarki i zapewnienia miejsc pracy. Reformy te, znane jako Agenda 

2010, wezwały do głębokich obniżek podatków i obniżenia programów zabezpieczenia społecznego, 

aby uczynić Niemcy bardziej konkurencyjnymi w gospodarce światowej. Okrzyknięta przez 

konserwatywne partie opozycyjne w Bundestagu Agenda 2010 wywołała niemal bunt w SPD, własnej 

partii Schrödera. Niemiecka lewica ostrzegała przed społecznymi skutkami tej polityki i zagroziła 

zablokowaniem jej przejścia w Bundestagu. Schröder sprawdził ich blef, zapowiadając, że zrezygnuje z 

funkcji kanclerza, jeśli propozycja nie przejdzie. Uznając, że to posunięcie sparaliżuje partię, 

socjaldemokraci ustąpili i plan został przyjęty w Bundestagu, chociaż kontrowersyjne reformy 

niebezpiecznie podważyły popularność kanclerza i wywołały protesty społeczne, w tym gniewne 

demonstracje w Berlinie i Lipsku latem 2004 roku. Cięcia w opiece społecznej związane z Agendą 2010 

okazały się bolesne dla najbardziej bezbronnych obywateli Niemiec, szczególnie na wschodzie, i 

pomogły zwiększyć przepaść między bogatymi i biednymi. Uporczywe problemy z bezrobociem 

również okazały się trudne do naprawienia i do 2005 roku Niemcy po raz pierwszy osiągnęły 5 milionów 

bezrobotnych. Jednak do 2007 r. Niemiecka stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od pięciu 

lat. Pomimo tego ostatecznego sukcesu, kontrowersje wokół Agendy 2010 osłabiły poparcie dla SPD 

wśród niemieckich robotników i bezrobotnych, ostatecznie pomagając w usunięciu Schrödera z urzędu 

w 2005 roku. Urodzony w 1944 roku Gerhard Schröder był pierwszym niemieckim kanclerzem, którego 

wczesne życie nie było bezpośrednio ukształtowany przez II wojnę światową, co pozwoliło mu wytyczyć 

śmielszy kurs w polityce zagranicznej niż jego poprzednicy. Podczas swojej kanclerza Schröder 

prowadził aktywną politykę zagraniczną, zezwalając wojskom niemieckim na udział w operacjach NATO 

w Kosowie, które to były pierwsze walki Wehrmachtu od zakończenia II wojny światowej. W 

następstwie ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone z 11 września Niemcy okazały się 

zagorzałym sojusznikiem Ameryki, ponieważ Schröder wysłał tysiące niemieckich żołnierzy do wysiłku 

wojennego w Afganistanie. Jednak w 2003 roku, wraz z inwazją USA na Irak, Niemcy-USA. związek stał 

się napięty. Podczas wyborów federalnych w 2002 r. Sprzeciw Schrödera wobec planowanej inwazji na 



Irak prezydenta George'a W. Busha (1946–) odegrał kluczową rolę w jego udanej kampanii 

reelekcyjnej. Gdy wojna się rozpoczęła, dołączył do SPD, potępiając prewencyjny charakter planowanej 

inwazji i odmówił wysłania wojsk. Gdy rząd Schrödera zdystansował się od Stanów Zjednoczonych, 

kanclerz nawiązał kluczowe strategiczne partnerstwa z prezydentem Francji Jacquesem Chirakiem 

(1932–) i prezydentem Rosji Władimirem Putinem (1952–). Podobnie jak jego reformy socjalne, relacje 

Schrödera z rosyjskim prezydentem również okażą się kontrowersyjne w 2004 roku. Powołanie 

kanclerza Niemiec do zarządu lukratywnej spółdzielni gazowej między Niemcami a Rosją wkrótce po 

jego odejściu. 

W wyborach federalnych we wrześniu 2005 r. czerwono-zielona koalicja Schrödera nie uzyskała 

większości parlamentarnej. Jednak większość mandatów w Bundestagu nie zdobyła również jego 

przeciwniczka Angela Merkel, wspierana przez CDU-CSU-FDP, choć w głosowaniu powszechnym 

zdobyła jeden punkt procentowy. W wyniku impasu wyborczego partie rozpoczęły negocjacje w celu 

utworzenia „wielkiej koalicji” między chadekami i socjaldemokratami, największymi, zwykle 

antagonistycznymi partiami politycznymi w Niemczech. Schröder ostatecznie zgodził się 11 

października na ustąpienie ze stanowiska i pozwolenie Merkel na objęcie funkcji kanclerza, a SPD 

będzie zajmować większość głównych stanowisk w nowym rządzie. Angela Merkel została pierwszą 

kobietą - kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec 22 listopada 2005 r. Była także pierwszą kanclerz 

wychowaną w komunistycznych Niemczech Wschodnich. Angela Merkel urodziła się w Hamburgu w 

1954 r. jako córka luterańskiego pastora, ale wkrótce po narodzinach Merkel jej ojciec został 

skierowany do wiejskiej parafii pod Berlinem, a rodzina osiedliła się w NRD. W dzieciństwie w NRD 

Merkel była członkinią sponsorowanej przez państwo młodzieżowej organizacji socjalistycznej Free 

German Youth (FDJ), zanim rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Lipsku, gdzie studiowała fizykę. Do 

1990 roku Merkel uzyskała doktorat z chemii na Akademii Nauk w Berlinie. W czasie swojej pracy 

naukowej Angela Merkel została uwikłana w ekscytującą przemianę polityczną, która ogarnęła NRD w 

1989 roku. Po upadku muru berlińskiego dołączyła do raczkującej partii prodemokratycznej 

Democratic Awakening, utworzonej z istniejących chrześcijańskich grup politycznych. . Merkel szybko 

zyskała na znaczeniu w ruchu demokratycznym, a po pierwszych demokratycznych wyborach w NRD 

służyła w rządzie tymczasowym Lothara de Maiziére. Po zjednoczeniu, w wyborach federalnych w 

grudniu 1990 r. Merkel uzyskała mandat w nowym Bundestagu. Po połączeniu jej partii z 

zachodnioniemieckim CDU w sierpniu 1990 r. Merkel dołączyła do trzeciego gabinetu Helmuta Kohla, 

pełniąc funkcję ministra ds. Kobiet i młodzieży. W 1994 roku została ministrem środowiska i 

bezpieczeństwa jądrowego, co było bardziej znaczącym stanowiskiem, które zapewniło jej znaczną 

ekspozycję publiczną. Po usunięciu Helmuta Kohla w wyborach federalnych w 1998 r. Angela Merkel 

została sekretarzem generalnym CDU, obecnie wiodącej partii opozycyjnej w Niemczech. Pod 

kierownictwem Merkel chadecy zorganizowali serię zwycięstw w wyborach stanowych w 1999 r., 

Odbierając od rozczarowującego wyniku partii w wyborach federalnych rok wcześniej. Po triumfie w 

wyborach do Bundesratu partia Merkel została jednak uwikłana w druzgocący skandal z udziałem jej 

byłego mentora, Helmuta Kohla. W 1999 roku Niemcami wstrząsnęły rewelacje, że pod rządami Kohla, 

swojego potężnego byłego przywódcy, CDU zaangażowało się w nielegalne finansowanie partii. 

Żenujące ujawnienia dotyczące dochodów CDU, funduszy pochodzących z nielegalnych nielegalnych 

łapówek zagranicznych rządów i zdeponowanych na tajnych szwajcarskich rachunkach bankowych, 

zostały ujawnione po oficjalnym dochodzeniu rządowym. Skandal z udziałem milionów marek 

niemieckich doprowadził do obalenia przewodniczącego partii Wolfganga Schäuble (1942–). Merkel, 

publicznie skrytykowawszy Kohla i jego współpracowników za ich zachowanie, zastąpiła Schäuble w 

kwietniu 2000 r. Na stanowisku lidera CDU. Pomimo rosnącej pozycji w konserwatywnej koalicji i 

popularności w Niemczech, Merkel nie została wybrana do kandydowania przeciwko Gerhardowi 

Schröderowi w wyborach federalnych w 2002 roku. Zamiast tego wybrano kandydata CSU Edmunda 



Stoibera, który poniósł niewielką porażkę. W następstwie wyborów przewodnicząca CDU Merkel 

została liderem konserwatywnej opozycji wobec rządu Schrödera w Bundestagu. Podczas drugiej 

kadencji Gerharda Schrödera Merkel stawiała coraz głośniejszy sprzeciw wobec jego polityki, stawiając 

się naprzeciw kanclerz SPD. Konserwatystka ekonomiczna Merkel opowiadała się za bardziej 

radykalnymi reformami wolnorynkowymi niż Schröder, argumentując, że Niemcy nie mogą 

konkurować w skali globalnej z powodu szeregu restrykcyjnych przepisów i podatków, które utrudniają 

działalność gospodarczą. Merkel, była minister środowiska i bezpieczeństwa jądrowego za rządów 

Kohla, również sprzeciwiła się planom koalicji Czerwono-Zielonych, aby zdezaktywować niemieckie 

elektrownie atomowe. Odeszła jednak najbardziej uderzająco od Schrödera pod względem polityki 

zagranicznej. Porównując z byłą premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (1925–), Merkel 

opowiadała się za odbudowaniem strategicznego partnerstwa Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. 

Oskarżając kanclerz SPD o uleganie antyamerykańskim nastrojom w poprzednich wyborach 

federalnych, Merkel gorąco popierała inwazję na Irak w 2003 r. Pod dowództwem Stanów 

Zjednoczonych. Ostatecznie odeszła też od Schrödera w sprawie przyjęcia Turcji do Europy. Unii, 

twierdząc, że naród ten powinien być powiązany z UE poprzez traktaty partnerskie, a nie być 

dopuszczony do pełnego członkostwa . W maju 2005 roku ogłoszono, że Angela Merkel zdobyła 

nominację CDU / CSU, aby startować przeciwko Gerhardowi Schröderowi w zbliżających się 

federalnych wyborach na kanclerza. W wyborach konserwatywna koalicja cieszyła się znaczną 

przewagą, ale przewaga ta zmniejszyła się, gdy opinia publiczna stała się nieufna wobec proponowanej 

polityki podatkowej CDU, a Merkel miała trudności z dopasowaniem się do osobistego uroku 

charyzmatycznego Schrödera. Kiedy sondaże zakończyły się po wyborach krajowych, które odbyły się 

18 września 2005 r., Wynik okazał się zbyt bliski. Ani koalicja Czerwono-Zielonych Schrödera, ani 

koalicja CDU / CSU Merkel nie odniosły wyraźnego zwycięstwa, ponieważ żadne z nich nie uzyskało 

większości w Bundestagu. Gdy zarówno Schröder, jak i Merkel ogłosili zwycięstwo, przywódcy CDU i 

SPD spotkali się, aby omówić utworzenie wielkiej koalicji rządzącej Niemcami. Po kilku tygodniach 

napiętych negocjacji Schröder ostatecznie zgodził się ustąpić, czyniąc Merkel kanclerzem. W zamian 

SPD zajmowałaby połowę stanowisk w rządzie Merkel, zachowując poczesne miejsce 

socjaldemokratów w niemieckiej polityce. Plan wielkiej koalicji został zatwierdzony przez obie główne 

partie i 22 listopada 2005 r. Nowo utworzony Bundestag wybrał Angelę Merkel na kanclerz Niemiec. 

Jako kanclerz Merkel odegrała aktywną rolę w międzynarodowej dyplomacji i zacieśniła więzi Niemiec 

ze Stanami Zjednoczonymi, utrzymując jednocześnie bliskie stosunki z Unią Europejską, NATO i G8. 

Merkel była niezłomna w swoim wsparciu dla Izraela iw marcu 2007 r. Przemawiała przed izraelskim 

parlamentem z okazji 60. rocznicy powstania państwa żydowskiego. W tym samym roku Merkel była 

również przewodniczącą Rady Europejskiej i przewodniczyła G8, co jest oznaką czołowego miejsca 

Niemiec na arenie światowej u progu XXI wieku. Jako przewodnicząca Rady Europejskiej Angela Merkel 

odegrała kluczową rolę w reformie Unii Europejskiej, odgrywając wiodącą rolę w tworzeniu i ratyfikacji 

traktatu lizbońskiego. Traktat lizboński, będący efektem prowadzonych od 2000 roku wysiłków na 

rzecz reformy Unii Europejskiej, został podpisany przez wszystkie państwa członkowskie Unii w grudniu 

2007 roku i wszedł w życie w grudniu 2009 roku. Próba scentralizowania funkcjonowania UE, traktat 

lizboński zmienił wcześniejsze umowy UE podpisane w Rzymie w 1957 r. I Maastricht w 1992 r. I 

obejmował wiele postanowień nieudanej europejskiej konstytucji odrzuconej przez francuskich i 

duńskich wyborców w 2005 r. Pełniąc funkcję konstytucji Unii Europejskiej, Lizbona Porozumienie 

wzmacnia polityczną i dyplomatyczną spójność UE poprzez rozszerzenie kompetencji Parlamentu 

Europejskiego i przewodniczącego Rady Europejskiej. Upoważnia również przedstawiciela UE do 

wypowiadania się w imieniu państw członkowskich w sprawach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

Wreszcie, potwierdziła kartę praw człowieka Unii Europejskiej, nadając jej moc prawną w UE. Za wkład 

w reformę Unii Europejskiej Angela Merkel została uhonorowana w 2008 roku nagrodą Karola 



Wielkiego (Karlspreis). Nadawana przez niemieckie miasto Akwizgran od 1950 r. Przyznawane przez 

niemieckie miasto Akwizgran od 1950 r. W uznaniu wkładu w jedność Europy, poprzednie nagrody 

uhonorowały wybitnych światowych przywódców, takich jak Konrad Adenauer, Winston Churchill, 

François Mitterrand, Helmut Kohl, Tony Blair (1953–) i Bill Clinton ( 1946–). Nagrodę Merkel wręczył 

prezydent Francji Nicolas Sarkozy (1955–), co jest wyrazem trwałego partnerstwa między Francją i 

Niemcami, które stanowi fundament Unii Europejskiej. Polityka wewnętrzna kanclerz Merkel 

koncentruje się na uczynieniu z Niemiec światowej potęgi gospodarczej. Po objęciu urzędu Merkel 

ogłosiła, że najważniejszym aspektem jej krajowej agendy jest walka z bezrobociem, które nęka Niemcy 

od dziesięcioleci. Jednak we wrześniu 2008 roku Niemcy doświadczyły poważnych niepowodzeń 

związanych z ogólnoświatową recesją gospodarczą, a rząd Merkel walczył o odizolowanie niemieckiej 

gospodarki od jej skutków. Te obawy ukształtowały kampanię przed wyborami federalnymi w 2009 

roku, kiedy Angela Merkel ubiegała się o reelekcję na stanowisko kanclerza. 27 września 2009 r. Angela 

Merkel wygrała reelekcję, kierując centroprawicowym rządem kontrolowanym przez konserwatywny 

sojusz CDU, CSU i FDP. Uwolniona od konieczności dzielenia się władzą z SPD, jej wielkimi partnerami 

koalicyjnymi podczas jej pierwszej kadencji, Merkel może teraz realizować bardziej agresywny 

program, który odzwierciedla jej własne ideały. Dlatego w swoim przemówieniu przed Kongresem USA 

w listopadzie 2009 r. Kanclerz Merkel zajęła zdecydowane stanowisko w sprawie nuklearnych ambicji 

Iranu. Odwracając wcześniejszą bierność Niemiec w tej sprawie, stwierdziła wyraźnie, że sprzeciwia się 

wszelkim próbom zdobycia broni jądrowej przez rząd Teheranu. Jednocześnie kanclerz Merkel obiecała 

zobowiązanie Niemiec do podjęcia działań na rzecz rozwiązania globalnych problemów XXI wieku, w 

tym zmian klimatycznych i ubóstwa. Wychodząc z trudnej historii kraju demokratycznego, 

wielokulturowego i innowacyjnego, Niemcy są gotowe sprostać tym wyzwaniom. 


