
3. Kongres wiedeoski 1814 – 1815 

__________________________________________________________________________________ 

1. Zasady kongresu wiedeoskiego 
a) zasada równowagi europejskiej – żadne paostwo na kontynencie europejskim nie może na tyle 

urosnąd w siłę by podporządkowad sobie inne paostwa; 
b) zasada restauracji – przywrócenie granic sprzed wojen oraz ustrojów;  przywrócenie władzy 

dynastiom, które utraciły tron na skutek rewolucji lub wojen napoleooskich;  
c) zasada legitymizmu  - monarchowie mają niepodważalne prawo do swych tronów i lud nie ma 

prawa ich pozbawid gdyż władza pochodzi od Boga 
2. Uczestnicy kongresu wiedeoskiego 

W kongresie wzięły udział wszystkie paostwa, które walczyły z Napoleonem. Decydujące znaczenie 
miały cztery mocarstwa: Wiela Brytania, Prusy, Rosja i Cesarstwo Austriackie. Największy wpływ 
na podjęte decyzje miał kanclerz  Austrii – Klemens Metternich.  

3. Postanowienia kongresu wiedeoskiego 
Kongres wiedeoski całkowicie zmienił oblicze Europy. 
a) postanowienia wobec Francji – granica francuska wróci do stanu sprzed 1789 r. 
b) postanowienia wobec paostw włoskich: 

 Paostwo Kościelne zostanie zwrócone papieżowi,  

 Neapol zostanie połączony z Sycylią i powstanie Królestwo Obojga Sycylii,  

 żona Napoleona otrzyma we władanie Parmę.   

 Wenecja i Lombardia zostaną przyłączone do Austrii,  

 zostanie przywrócony tron tym dynastiom, które go utraciły na skutek wojen napoleooskich 
c) postanowienia w sprawie Niemiec : 

 Prusy otrzymają częśd Saksonii oraz Nadrenię,  

 z  paostw niemieckich oraz z Austrii zostanie utworzony Związek Niemiecki pod hegemonią 
(przywództwem) Austrii 

d) Belgia i Holandia zostaną połączone – powstanie Królestwo Niderlandów 
e) Szwajcaria od tej pory miała pozostad wieczyście neutralna 
f) ustanowiono regulamin dyplomatyczny 
4. Święte Przymierze 
a) powstało we wrześniu 1815 r. 
b) sojusz Austrii, Prus i Rosji, którego celem stanie na straży postanowieo kongresu i 

niedopuszczenie do ich łamania przez kraje europejskie. Paostwa uchwaliły prawo do interwencji 
zbrojnej w każdym kraju w którym doszłoby do rewolucji lub reform sprzecznych z duchem 
kongresu; do Świętego Przymierza przystąpiły również inne kraje. 

5. Zmiany polityczne w pierwszej połowie XIX w. 
a) wyzwolenie się kolonii hiszpaoskich i portugalskich w Ameryce Południowej. Powstały nowe 

paostwa: Meksyk, Brazylia, Kolumbia, Argentyna, Chile. Koloniami hiszpaoskimi pozostała Kuba i 
Puerto Rico. 

b) paostwa niemieckie zniosły absolutyzm z wyjątkiem Prus i Austrii. 
c) 1821 r. – Grecja uzyskała niepodległośd. 
d) 1825 r. – w Rosji wybuchło powstanie dekabrystów przeciwko monarchii absolutnej. Powstaocy 

nawoływali do zniesienia poddaostwa osobistego chłopów i  paoszczyzny. Powstanie zakooczyło 
się klęską. 

e) 1830 r. – wybuchła rewolucja lipcowa we Francji. Obalono króla Karola X. Wprowadzono liberalną 
konstytucję. Nowym królem został Ludwik Filip I.  

f) 1830 r. – wybuchło powstanie Belgów, którzy odzyskali niepodległośd. Królestwo Niderlandów 
rozpadło się na Belgię i Holandię. 

 
 


