
Preberi besedilo in ugotovi, na katero zgodovinsko
obdobje se nanša.  



DUNAJSKI KONGRES (november 1814 - junij 1815)
SDZ str. 160-162, preglej, navodila so na koncu tega
gradiva 

Po zmagi nad Napoleonom, se je v Evropi končalo skoraj
25 letno obdobje vojn. Ideje razsvetljenstva in francoske
revolucije so se nevarno širile po Evropi. 

Katere države so tvorile vojaško koalicijo, ki je
dosegla zmago nad Napoleonom?

Koga so ogrožale ideje razsvetljenstva in francoske
revolucije, ki so se tudi v času francoskih osvajanj
širile po Evropi?



Pobudnik kongresa je bil 
avstrijski minister Metternich,
ki je bil prepričan, da je poglavitni
krivec za številne žrtve in vojne
od francoske revolucije dalje
razsvetljenska misel o človeški
enakosti in svobodi.

Kaj meniš, v kašnem duhu bo
oziroma je potekal kongres?



Namen/cilji dunajskega kongresa: 

- PREUREDITI MEJE EVROPE

- DOSEČI RAVNOTEŽJE MED VELESILAMI

- VZPOSTAVITEV TRAJNEGA MIRU
- Preprečiti širjenje svobodomiselnih idej
  razsvetljenstva in ponoven izbruh revolucij 



Kongres, ki je trajal 8 mesecev je Dunaj
spremenil v prestolnico Evrope. Plemstvo je
na različne načine proslavljalo zmago nad 
Napoleonom. 
     

To je čas dunajskega valčka.



Udeleženci dunajskega kongresa in njihova
vloga. 

Kdo je sprejemal najpomembnejše odločitve na
kongresu?

Vodilno vlogo je imel petčlanski svet velesil, ki so ga
sestavljale Avstrija, Prusija, Rusija, Velika Britanija in
Francija. 



Načelo po katerem so sprejemali pomembne
odločitve je bilo "Mir in čim manj sprememb".

Kako naj bo urejena družba, da bi omenjeno
načelo lahko obveljalo? 

Cilji dunajskega kongresa

Trajen mir v Evropi mogoče zagotoviti le z
obnovitvijo starih političnih, gospodarskih in
družbenih razmer. V ta namen je bilo povdarjeno:
- načelo legitimnosti, ki je zagotavljalo pravico do
  ponovne zasedbe prestola tistim rodbinam, ki so
  to pravico izgubile v času francoske revolucije in
  Napoleonovih vojn;  

- načelo restavracije je zagovarjalo ponovno 
  vzpostavitev tistega, kar je bilo z francosko 
  revolucijo odpravljeno;

- načelo solidarnosti naj bi povezalo in 
  zaščitilo velesile pred revolucionarnimi vrenji 
  in gibanji. 



Po Napoleonovem porazu pri Waterlooju je bila
ustanovljena politično-vojaška zveza sveta
zveza (aliansa). 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 138 in
ugotovi s kašnim namenom je bila sveta zveza
ustanovljena.

S pomočjo fotografij in zemljevida ugotovi,
katere države so tvorile jedro svete zveze.

Naštej družbene skupine,
ki podpirajo sklepe dunajskega 
kongresa in svete zveze.
 



Kako so Evropejci, ki so se med francosko
revolucijo in Napoleonovimi vojnami seznanili 
z razsvetljenskimi idejami o enakosti ljudi
sprijaznili z obnovo absulutizma in delitvijo
družbe na stanove?

Oblasti so bile prisiljene poostriti policijske
ukrepe in nadzor nad prebivalstvom. Uvedena je
cenzura.

Preberi prvi odstavek v učbeniku na strani 163
in ugotovi, za katere ideje se zavzemajo
izobraženci in napredno meščanstvo.

- parlamentarna monarhija
- osebna svoboda
- svoboda govora

- politična svoboda
-gospodarska svoboda

LIBERALIZEM



Ozemeljske spremembe bo dunajskem kongresu.



Sklepi kongresa niso prinašali napredka. Ker
so hoteli ohraniti obstoječe stanje pred
revolucijo jih označujemo kot konzervativne.

Tvoja naloga je da v zvezek zapišeš odgovore nanloge za pogovor na strani 161 in 162. Naredi tudi povzetek. 
Nato pojdi na otok velikana Cvetka in odpri zavihek: "Kaj se je dogajalo na dunajskem kongresu"? 

Kot si opazil, so nekatera vprašanja zapisana z oranžno
barvo, te odgovore si zapiši in shrani.  


