
  

1) DUNAJSKI KONGRES (september 1814 – junij 1815) 

VZROKI: - Zmaga nad Napoleonom 

- Potreba po preureditvi Evrope 

KDAJ: Sept. 1814- junij 1815 

KJE: Dunaj 

KDO: Vladarji, pomembni politiki evropskih držav 

- Najpomembnejše države: Avstrija, Prusija, RUS., VB, FR. 

- Vodilna osebnost: Clemens von Metternich 

NAMEN: - Trajen mir in red v Evropi 

(trajen mir le z obnovo starega reda: pol., gosp., družbene razmere, načelo 

legitimnosti, razmere pred fr. revolucijo) 

- Ravnotežje sil med evropskimi velesilami  

- Preprečiti vzpon ene države 

RAZDELITEV 

EVROPE: 

- Avstrija: Ilirske province, del S Italije, del Poljske 

- Prusija: Porenje, del Saške in Vestfalije 

- Rusija: del Poljske 

- Nemška zveza: 39 nemških držav 

- VB: Malta 

- Papeška država 

- Združena Nizozemska 

- Kraljevina Sardinija 

NAVDUŠENJE:  Plemstvo 

POSLEDICE: - spremenjen zemljevid Evrope, oslabljena Francija 

- proti  trgovini s sužnji, 

- enakopravnost Judov 

- nobena država ni bila prikrajšana 

- desetletja brez vojn 

- države prvič sodelovale pri načrtovanju prihodnosti Evrope 

 

Načelo legitimnosti = pravica do vladanja  na oblasti vladarji, ki jih je Napoleon odstavil 

  



  

2) SVETA ALIANSA (ali ZVEZA) 

VZROK: želja po preprečitvi revolucionarnega vrenja 

POBUDA: Metternich 

KDO: Ruski car Aleksander I. 

Avstrijski cesar Franc I. 

Pruski kralj Friderik Viljem III. 

KAJ: Sveta aliansa = Sveta zveza 

NAMEN: - Braniti politični red 

- Preprečiti širjenje liberalnih idej 

DELOVANJE: cenzura, vohuni 

PROTI: Izobraženci (parlamentarna monarhija, spoštovanje osebne svobode, svobode 

govora) 

 

a) PREDMARČNA DOBA (dunajski kongres – marec 1848) 

Delovanje Svete alianse:  

- nadzor nad političnim dogajanjem v Evropi, vojaški posegi 

- nemiri, poskusi revolucij (vojaško zatrto)  

 

kritične situacije  kongresi (iskanje rešitev) 

1821, Ljubljana: kongres v Ljubljani 

 avstrijski cesar Franc I., Metternich 

 ruski car Aleksander I. 

 neapeljski kralj Ferdinand I. 

 modenski nadvojvoda Franc 

Uspešnost Svete alianse: 

- neuspešna 

- meščanska liberalna in nacionalna gibanja 

- revolucije 1820, 1830  nesoglasja v Sveti aliansi 

- želela legitimnost v ZDA (neuspeh, J Amerika: osvobajanje kolonij) 

 


