
4. Przeciwko Świętemu Przymierzu – notatka 
__________________________________________________________________________________ 
1. Walka z ładem wiedeńskim 
a) przyczyny: 

 podejmując decyzje na kongresie wiedeńskim mocarstwa nie liczyły się z interesami mniejszych 
państw i narodów –  dążyły więc one do zmian, m.in. odzyskania niepodległości,  

 kongres przywrócił „stary porządek” – przywrócono monarchie absolutne i wycofano z 
wcześniejszych reform,  

 obywatele chcieli mieć wpływ na to co się dzieje w kraju. Chciano nadania konstytucji, która 
gwarantowałaby prawa i wolności obywatelskie, ograniczała władzę monarchy na rzecz 
parlamentu oraz nadawała obywatelom prawa wyborcze. 

b) w latach 20-ych XIX w. wybuchły rewolucje i powstania narodowe:  
 w państwach włoskich,  
 w Hiszpanii,  
 w Rosji (powstanie dekabrystów 1825 r.),  
 we Francji (rewolucja lipcowa 1830 r.),  
 w Niderlandach (Belgia oderwała się od Holandii)  
 w Królestwie Polskim (powstanie listopadowe 1830 r.),  
 Grecja wywalczyła sobie niepodległość.  

2. Wiosna Ludów 1848 – 1849  
a) Wiosna Ludów – nazwa rewolucji, która wybuchła w wielu krajach europejskich, w latach 1848 – 

1849. Miała miejsce w krajach: Francja, państwa niemieckie, Cesarstwo Austriackie, państwa 
włoskie.  

b) przyczyny: 
 niezadowolenie części społeczeństw z sytuacji politycznej i ekonomicznej. Chciano 

wprowadzenia powszechnych praw wyborczych, robotnicy pragnęli poprawy warunków pracy i 
życia, chłopi pragnęli uwłaszczenia – nadania im na własność ziemi, którą uprawiali; 

 w państwach niemieckich i włoskich coraz silniejsze były dążenia zjednoczeniowe – ludność 
chciała zjednoczenia tych krajów; 

 Polacy i Węgrzy chcieli odzyskać niepodległość 
 pogarszająca się sytuacja bytowa ludności spowodowana klęskami nieurodzaju, epidemiami i 

głodem,  
c) przebieg  

Francja Obalono króla Ludwika Filipa. Francja stała się republiką. Wybrano na 
prezydenta Ludwika Napoleona Bonaparte.  

Państwa niemieckie, w 
tym Prusy 

W marcu 1848 r. wybuchła rewolucja w Berlinie. Król Prus zgodził się 
na zwołanie parlamentu i uwolnienie więźniów politycznych. po 
opanowaniu sytuacji król wycofał się z ustępstw ale nadał  
konstytucję, która gwarantowała podstawowe prawa obywatelskie. 

Cesarstwo Austriackie  W marcu 1848 r. wybuchła rewolucja w Wiedniu. Odsunięto od 
rządów Klemensa Metternicha. Cesarz Ferdynand I ogłosił konstytucję 
i uwłaszczenie chłopów. Po spacyfikowaniu rewolucji na tronie zasiadł 
nowy cesarz Franciszek Józef I, który zmienił konstytucję ograniczając 
prawa obywateli. Podczas Wiosny Ludów Węgrzy wywołali powstanie 
chcąc uzyskać niepodległość. Na jego czele stanął Lajos Kossuth, a 
naczelnym wodzem został Józef Bem. Powstanie węgierskie zostało 
krwawo stłumione.  



Państwa włoskie W północnych państwach włoskich wybuchł bunt przeciwko Austrii na 
czele, którego stanął król Sardynii Albert. Niestety Sardynia przegrała 
wojnę z Austrią o panowanie w północnych Włoszech. Rewolucja w 
Państwie Kościelnym doprowadziła do  powstania Republiki 
Rzymskiej. Zakończyła się ona niepowodzeniem – papież odzyskał 
panowanie nad swoim państwem.  

 
d) skutki  - nadanie konstytucji w Austrii i Prusach oraz w innych państwach niemieckich. 

Uwłaszczono chłopów w Cesarstwie Austriackim. Francja stała się republiką. 
 
3. Wojna krymska 1853 – 1856  
a) przyczyny – Rosja dążyła do opanowania cieśnin czarnomorskich – Bosforu i Dardaneli. Nie 

zgadzała się na to Turcja, Francja i Wielka Brytania.  
b) przebieg – walki toczyły się głównie na Krymie. Do najcięższych walk doszło pod twierdzą 

Sewastopol. 
c) skutki – Rosja przegrała wojnę i utraciła swoją pozycję międzynarodową.  


