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B. LOEWENSTEIN – OTTO VON BISMARCK

	Otto se narodil 1. 4. 1815. Otec Ferdinand Bismarck (1771-1845) byl prostým junkerem bez ctižádosti a velký pijan. Otec měl za manželku Vilemínu Menckenovou (1790-1839) – měšťanku, milující město, vzdělání, společenský lesk a konexe u dvora. Ottova matka spíše žila svými společenskými zájmy – na syny (1810 – Bernhard) neměla čas ani vliv, Oba bratři vyrůstali bez citových a mravních opor. Později Otto matce vyčítal citový chlad a rozumářství.
	Matka kvůli Ottovy nechuti k vojenské kázni mu určila úřednickou kariéru, 1832 odchází do Gottingen studovat práva. „Dlouho jsem spal a ožíval jsem až večer, samé pitky, večírky v salonech.“ 1836 dostává místo u cášského vládního presidia, o rok později se dostává na vládní úřad do Postupimi, avšak jen na několik měsíců – z kanceláře „utíká“ na roční vojenskou službu. Po vojně matka onemocněla rakovinou a otec se zmítal v dluzích a tak se s bratrem ujímají zadluženého hospodářství o rozloze 2000 ha. Za 9 let života na venkově se postupně dostali z dluhů. I ty dluhy mu nezabránily v pokračování jeho „bohémského života“ – pitky, souboje, hody aj. 1845 pokouší o vstup do státních služeb – po 6 týdnech však končí.
I za tu krátkou dobu vzbudil pozornost konzervativních aristokratů – konkrétně von Gerlachů a von Thaddenů. Seznamuje se také s Johanou von Puttkammer (nar. 1824). 28. 7. 1847 mají svatbu. 
	V roce 1847 se koná spojené zasedání 8 pruských provinčních sněmů v Berlíně. Bismarck měl být původně jen náhradníkem poslance. S pomocí Gerlachů donutil jednoho poslance k tomu, aby se vzdal mandátu. Bismarck se tak přirazil k malé frakci Gerlachů na sněmu. Celkem zasedalo 500 poslanců.
V březnu 1848 se do liberální vlády dostávání opoziční vůdci. K nim náleží samozřejmě Gerlachové. Ve volbách do nového sněmu však B. zvolen poslancem nebyl.  28. 3. 1849 byl zvolen pruským králem Fridrich Vilém IV. Bismarck na základě oktrojované pruské ústavy byl opět zvolen poslancem na pruském sněmu.
	Frankfurtský spolkový sněm představoval nejvyšší instituci Německého spolku, nebyl lidovým zastoupením, ale stálou konferencí vyslanců jednotlivých členských států Německého spolku. Zástupci byli vázáni na instrukce svých vlád. Bismarck nebyl profesionálním diplomatem (pocházel z venkova), což v klasické zemi byrokratických postupů byla velká překážka. Bismarck měl v rukách jiné trumfy. Budil pozornost svým spolehlivým reakčním myšlením, ovládal mnohé jazyky, dokázal se obratně pohybovat ve vysoké společnosti a v neposlední řadě měl mocné přímluvce (Gerlachové). V květnu 1851 se stává tajným legačním radou ve Frankfurtu s platem 3000 tolařů, v červenci t. r. gen. Rochov odjíždí do Petrohradu a Bismarck po něm přejímá úřad vyslance ve Frankfurtu s gáží 21 000 tolarů. Johana se zalekla toho, jakého postavení se dostalo jejímu muži. Oní píše: Jsem vojím boží a kam mě Bůh pošle, tam musím jít, a že jsem se stal legačním  radou, to je ironie, kterou mě Bůh trestá za všechna urážení tajných radů.“ Nadřízeným mu tu byli protektor gen. Gerlach a ministr Manteuffel. Během svého osmilétého působení ve Frankfurtu prožil nejšťastnější léta jeho života. Narodily se mu děti – Marie, Herbert a Vilém. V létě 1855 se na pařížské průmyslové výstavě poprvé setkal s Napoleonem III a císařovnou Eugénii, do r. 1860 se sešli ještě 4x. Za toto období Otto krapet ztučněl, ještě více pil. Snažil se naplnit své dřívější předsevzetí, že za svůj život hodlá vypít 5000 láhví šampaňského. Mezi svými kolegy byl známý vynálezem směsi piva a šampanského!
	V souvislosti se změnami na vládních křeslech roku 1858 byl odvolán z Frankfurtu a nové působiště mu bylo přiděleno v Petrohradě, což byla pruská diplomatická štace číslo jedna. V březnu 1862 král rozpustil kabinet – propustil liberály a povolal nový kabinet z konzervativních byrokratů. Bismarck usiloval o křeslo ministra zahraničí, tím se stává ale Bernstorff, Bismarckovi nabídli křeslo ministerstva vnitra, o které samozřejmě nestál. Nyní působil Bismarck v Paříži. Jak sám tvrdil, né nadlouho, tušil, že se král dostane do větší tísně a za cenu, že mu zkrotí liberály dá Bismarckovi volnou ruku v tom, na čem mu především záleželo, v zahraniční politice.
	V září 1862 se na pruském sněmu projednávala vojenská reforma – služba zkrácena ze 3 na 2 roky. Proti ministr války Albrecht von Roon, ale za jistých okolností byl ochoten pro reformu. Král se však tvrdě postavil proti, neboť se považoval za odborníka na slovo vzaté. Trval, aby se na 3 leté službě, následné 2 leté záloze a posléze na domobraně nic neměnilo. Reforma počítala totiž kromě snížení délky služby i se zrušením domobrany. K tomu sněm škrtl veškeré výdaje z rozpočtu na armádu. 22. 9. se sešel Bismarck s králem v babelsberském zámku. Oba k sobě navzájem cítili nechuť, král mu chtěl přečíst programové prohlášení případné nové vlády. Bismarck bojovně prohlásil, že teď nejde o detaily, nýbrž o otázku kdo z koho, královská moc nebo parlament. On je rozhodnut raději s králem zahynout, než aby ho v boji opustil. Tímto tahem, mistrovsky vypočteným na královu prostou vojenskou mysl a na jeho feudální představy a díky svému přesvědčivému až dojemnému výstupu před králem, dosáhl toho, co si ještě za studii v Gottingen přál. Král svou připravenou abdikaci roztrhl a jmenoval Bismarcka ministerským předsedou a dva týdny po té i ministrem zahraničí. Parlament jeho vládě dával pár týdnů, možná měsíců. Byl zprvu velmi podceňován, pro veřejnost neznámý. Bismarck se o liberálech vyjadřoval jako o tlachalech neschopní vlády – pohodlní, hloupí a drzí.
	Co se týče sporů o Šlesvicko, Holštýnsko a Lauenbursko dokázal Bismarck přesvědčit pruské veřejné mínění a do značné míry i parlament o tom, že z územního sporu o malou zemi se stala zásadní věc budoucího usořádání Německa. 7. 5. 1866 Cohen-Blind nezdařilý atentát na Bismarcka. Přičítal svou záchranu vyšším záměrům prozřetelnosti a od té doby vystupoval se zdvojnásobeným sebevědomím. Po bitvě u Sadové, které byl osobně přítomen dobová anekdota praví, že po bitvě jeden křídelní pobočník řekl Bismarckovi:“Excelence, nyní jste velkým mužem. Kdyby se byl korunní princ Vilém zpozdil, byl byste největším lotrem.“ Bitvu rozhodl 3. pruský sbor pod vedením opovrhovaného korunního prince Viléma, který válku nechtěl. Pruská generalita žádala naprostou kapitulaci protivníka. Bismarck si ve chvíli vítězství dokázal zachovat chladnou hlavu. Motivem jeho zdrženlivosti nebyl nějaký soucit se sousedem, nýbrž zřejmě podceňované nebezpečí fr. intervence. Manželce to zdůvodnil slovy: Vždyť Prusové nežijí sami v Evropě a že porážkou Rakouska nedobyli světa.“ 26. 7. prozatímní mír v Mikulově, 23. 8. mír v Praze. Rakousko krom Benátska a veškerého vlivu na německé záležitosti neztratilo ani čtvereční míli, uchránilo si samostatnost svého spojence – Saska. Místo něho Prusko anektovalo (kromě Šlesvicka,Holštýnska, Hannoverska, Kurhessenska) Nasavsko a Frankfurt – ten padl 16. 7. bez jediného výstřelu, obsadil jej gen. Falckenstein – zatíženo 6 mil. zlatých daně, po odvolání už 25 (do 24 h splatné), starosta se oběsil, potlačen prorakouský a liberální tisk, zatýkání redaktorů i senátorů. Německý spolek pražským mírem 1866 přestal existoval.
	Bismarck pro válku s Francii neměl žádné vážné důvody. Podnětem bylo po sesazení Bourbonů to, že ve Španělsku nabídla španělská vláda r. 1868 trůn královýmu bratranci, Leopoldovi. Moltke prosadil anexi německy mluvícího Alsaska, a k tomu i métské pevnosti s ryze francouzským okolím. Napoleon III. poražen v září 1870 u Sedanu, v lednu v Métách podepsáno příměří = kapitulaci fr. armády. 18. 1. 1871 ve Versailles v zrcadlové síni fr. králů přijal pruský král Vilém s netajeným odporem císařskou korunu a bylo vyhlášeno německé císařství.
	Bismarck v únoru 1871 povýšen do knížecího stavu, k čemuž dostal statek Friedrichsruh v ceně 1 mil. tolarů poblíž Hamburku (asi 10x větší než jeho dosavadní ve Varzinu. Bismarck opovrhoval lidmi kolem sebe. „Schopnost obdivovat lidi je u mne slabě vyvinuta, je spíše chybou mého oka, že ostřeji vidí slabiny než přednosti.“ Všechny ostatní lidi považoval a priori za hlupáky – Dummer Kerl – bylo nejčastější označení pro druhé. Cizí mu byla představa, že by někdo jiný měl po něm převzít moc. V září 1872 se v Berlíně konala schůzka 3 císařů = 1873 Spolek tří císařů (R-U, R, P), zůstávali však i nadále jeden pro druhého soupeři, to se ukázalo v otázce vlivu na rozpadající se turecké panství v Evropě. V letech 1875 – 78.

(V létě 1875 – B a H x T, květen 1876 Bulharsko x T, pak Srbsko a ČH x T, Německé císařství nemělo na Balkáně přímé zájmy a bylo zataženo do krize svými kolegy ze spolku tří císařů. 1. 10. 1876 Bismarckovi tlumočen carův dotaz, zda ujištění o něm. vděčnosti za ruský postoj 1864-71 je možno rozumět v tom smyslu, že by v případě R-R-U války zachovala říše vůči Rusku přátelskou neutralitu – B. odpověděl diplomaticky: „předním německým zájmem by bylo zabránit roztržce mezi Vídní a Petrohradem.“ Bismarckova odpověď posunula ruskou zahraniční politiku směrem k dohodě s R-U = v lednu 1877 se v Budapešti obě říše domluvili na vymezení zájmových sfér – B a H k R-U a Bulharsko k R. Rusko v dubnu 1877 pomoc Srbům x T (vyzbrojeni angl. Zbraněmi) kladlo tuhý odpor – ale do konce roku poraženo). 3. 3. 1878 – SANSTEFANSKÝ MÍR předvídal zřízení Velkého Bulharska pod ruskou hegemonii. 13. 6. – 13. 7. 1878 BERLÍNSKÝ KONGRES – 20 vedoucích státníků 7 mocností o Balkánu bez Balkánců. Bismarck zprostředkovatel – arbiter (později to považoval za největší pošetilost jeho života). Hlavní úkol se podařil – odvrátit agresivitu evropských států (T) na periferii kontinentu, VB získala Kypr, R-U – B a H = „danajský dar“ Berlínským kongresem proces vytváření národních států na Balkáně podstatně pokročil. Rusko bylo kongresem hluboce rozladěno – nedosáhlo kontroly nad úžinami (Dardanely) ani Velkého Bulharska pod svou hegemonií)

1879 – Německo + R-U = DVOJSPOLEK
	Bismarck vůči F prohlašoval, že cílem smlouvy je zabránit rozkouskování R-U

Angličanům tvrdil, že spojenectví tvoří hráz proti Rusku
Rusům, že tím spojenectvím zdrží R-U od sblížení s VB

Bismarck postavil Viléma I. Před hotovou věc, císař tvrdil docela přesně, že tato smlouva zažene Rusko do náruče Francie. Bismarck strašil císaře pohyby ruských vojsk na hranicích a tím, že si R-U najde jiné spojence. Smlouva Německo fakticky neposílila. Veřejnost ji brala jako pojistku proti Rusku a jako odčinění bratrovražedné války 1866. 1882 se přidává Itálie – TROJSPOLEK. Roku 1887 končila platnost Trojspolku – 20. 2. prodloužen, v červnu vypršela platnost i spolku tří císařů – k obnovení nedošlo
18. 7. 1887 – rusko-německá smlouva o krytém týlu
	Rusko se zavázalo k neutralitě při útoku Francie na Německo

Německo se zavázalo k neutralitě při útoku R-U na Rusko

Tato smlouva se označuje jako Bismarckovo poslední geniální dílo. (Jednalo se o smlouvu uzavřenou za zády R-U) Bismarck měl strach z koalic!

9. 3. 1888 umírá císař Vilém I., nastupuje jeho syn Fridrich Bismarck: „Starý pán věděl, že je pod pantoflem, s jeho synem je to horší, ten o tom neví.“ Vládl pouhých 99 dní – trpěl nevyléčitelnou rakovinou hrtanu, 15. 6. 1888 císař umírá. Nastupuje jeho syn Vilém II. Je mu 29 let. Bismarck jej nenáviděl, pomlouval ho všude kudy chodil, za manželku měl Victorii (dc. angl. královny Victorie a Alberta) Bismarck se jej pokouší podmanit přes jeho manželku Victorii – neúspěšně, oporu hledá proti císaři na říšském sněmu u svého starého odpůrce Windhorsta. Efekt ale nevelký. 15. 3. 1890 došlo mezi císařem a kancléřem k hádce. Bismarck mu dává zprávu pruského vyslance z Londýna, který referoval o carových nactiutrhačných poznámkách na adresu německého císaře:“………je to mladík, špatně vychovaný a se špatnými úmyslu“ Po tomto fopa nebylo již pochyb o Bismarckově propuštění. 20. 3. císař jmenoval exkanceléře vévodou Lauenburským. Oficiální verse propuštění kanceléře zněla: otřesený zdravotní stav. Bismarck se už jen zmohl na pamflety proti císaři v novinách Hamburger Nachrichten a Zukunft. 1891 mu byl ze strany národních liberálů nabídnut mandát do říšského sněmu – on jej přijal, ale nikdy do sněmu nevkročil – i toto gesto jej po té na pár let učinilo velice populárním. Cottovo nakladatelství (L. Bucher) vydalo 2 svazky jeho pamětí, které mají hodně daleko a málo společného s historickou pravdou. Málokdy se píší paměti v objektivním historickém zájmu – většinou jde o osobní obranu nebo útok. 3. svazek pamětí vyšel až po pádu císařství – byl zaměřen proti Vilémovi II.), první dva svazky vyšly v roce jeho úmrtí 1898 (30.7.) jeho manželka Johana zemřela o 4 roky dříve.




	

