NOTATKA

3.7. Kongres wiedeński.
1) Zwołanie kongresu wiedeńskiego:
a.

kongres został zwołany przez koalicję antyfrancuską w celu przywrócenia na

kontynencie europejskim porządku sprzed rewolucji francuskiej i wojen napoleońskich;
b.

spotkanie było możliwe po przegranej Napoleona pod Lipskiem w 1813 r.;

c.

ze

względów

logistyczno-organizacyjnych

Wiedeń

ze

swoimi

pałacami

i rezydencjami był najlepszym miejscem na przyjęcie ogromnej liczby gości; ponadto
Cesarstwo Austriackie należało do największych przeciwników Napoleona.
2) Przebieg obrad:
a.

ze względu na wycieczkę cara Aleksandra I do Anglii początek obrad został przesunięty

z lipca na koniec września 1814 r.; za inaugurację uznaje się bal maskowy
w początkach października tego samego roku; zabrakło jednak oficjalnego spotkania
rozpoczynającego obrady kongresu, podobnie było na ich zakończenie;
b.

na kongres przybyło wielu znamienitych gości: prawie 150 monarchów, książąt

i pretendentów do tronu; 450 dyplomatów oraz 100 tys. dodatkowych gości z 16 krajów;
c.

ponieważ spotykano się jedynie na oficjalnych uroczystościach i balach, kongres

nazwano tańczącym; zabrakło wspólnych posiedzeń i obrad, a wszelkie rozmowy miały
charakter kuluarowy w gronie Komitetu Ośmiu Państw: Wielkiej Brytanii, Rosji, Prus,
Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji; szczegóły wypracowywano na 10 komisjach
roboczych;
d.

9 czerwca 1815 r. podpisano Akt Końcowy wprowadzający nowy system i podział

polityczny Europy;
e.

najważniejsze mocarstwa reprezentowali:

- Rosję – car Aleksander I, książę Adam Czartoryski,
- Prusy – król Fryderyk Wilhelm III,
- Wielką Brytanię – Minister Spraw Zagranicznych Robert Stewart Castlereagh,
- Austrię – cesarz Franciszek I, Minister Spraw Zagranicznych Klemens von Metternich,
- Francję – Charles Talleyrand;
f.

cele polityczne poszczególnych członków obrad:

- Wielka Brytania – dążyła do osłabienia Francji, wspierała Prusy jako przeciwwagę dla
Rosji,
- Austria – chciała równowagi mocarstw w Europie,
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- Francja – chciała powrotu władców na trony europejskie zgodnie ze stanem sprzed epoki
napoleońskiej,
- Rosja – dbała jedynie o swój interes.
3) Sto dni Napoleona:
a.
i

w marcu 1815 r. Napoleon powrócił z wyspy Elby do Francji; otrzymał poparcie wojska
ruszył

przeciwko

armii

sprzymierzonych

państw

stacjonujących

w Belgii; 18 czerwca 1815 r. pod Waterloo, opodal Brukseli, w wyniku błędów dowódców
francuskich nastąpiła klęska wojsk napoleońskich;
b.

Napoleon ponownie został zmuszony do abdykacji; tym razem wysyłano go na

brytyjską wyspę Świętej Heleny na Oceanie Atlantyckim, gdzie zmarł w tajemniczych
okolicznościach 5 maja 1821 r.
4) Zasady kongresu wiedeńskiego:
a.

restauracji – (łac. restaurare - odbudować) czyli odbudowa Europy w kształcie

przedrewolucyjnym;
b.

legitymizmu – (łac. legitimus - prawowity) zasada zgodnie, z którą władza sprawowana

przez dynastie europejskie była święta i nienaruszalna; powrót władców pozbawionych
tronu w czasie wojen napoleońskich;
c.

równowagi sił – żadne z państw nie mogło dominować nad pozostałymi;

d.

kompensacji terytorialnej dla zwycięzców – dodatkowa zasada, na jakiej opierał się

system wiedeński (system Metternicha) zgodnie, z którą za udział w koalicji antyfrancuskiej
kraje zwycięskie miały otrzymać znaczne nabytki terytorialne.
5) Zmiany terytorialne:
a.

Europa została podzielona między najważniejszych graczy wbrew potrzebom

mniejszych państw;
b.

z ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie zależne od Rosji,

Księstwo Warszawskie zależne od Prus oraz Rzeczpospolitą Krakowską pod opieką trzech
zaborców;
c.

Rosja zyskała szwedzką Finlandię, Besarabię będącą do 1812 r. częścią Imperium

Osmańskiego oraz zdobyty przez Prusy w III rozbiorze okręg białostocki;
d.

Prusy zostały powiększone o część Saksonii, Nadrenię, Westfalię (wcześniej Elektorat

Hanoweru) oraz zdobyte w rozbiorach Pomorze Gdańskie;
e.

Austria otrzymała okręg wielicki z kopalniami soli i obwód tarnopolski, Dalmację,

Wenecję, Lombardię, Tyrol, Salzburg;
f.

Związek Reński przekształcono w Związek Niemiecki pod przewodnictwem Austrii;
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g.

z Sardynii i Piemontu utworzono Królestwo Sardynii;

h.

z Neapolu i Sycylii utworzono Królestwo Obojga Sycylii;

i.

Szwecja zyskała Norwegię, będącą do 1814 r. w unii z Danią;

j.

Wielka Brytania otrzymała Maltę, Cejlon oraz Mauritus, potwierdzono jej potęgę

kolonialną;
k.

Francja powróciła do granic sprzed 1792 r., zdobyła niewielkie nabytki na lewym

brzegu Renu;
l.

z katolickiej Belgii (Niderlandy austriackie) i protestanckiej Holandii (Niderlandy)

utworzono Królestwo Niderlandów;
m. przywrócono Państwo Kościelne;
n.

zatwierdzono neutralność Szwajcarii;

o.

ponadto wprowadzono protokół dyplomatyczny i deklarację o zakazie handlu

niewolnikami.
6) Święte Przymierze:
a.

była to idea pokoju i współpracy między europejskimi państwami stworzona przez cara

Aleksandra I w 1815 r.;
b.

podstawą współpracy były zasady chrześcijańskie oraz zwalczanie szkodliwych dla

ustalonego porządku rewolucji;
c.

porozumienie zostało podpisane przez większość państw z wyjątkiem Wielkiej Brytanii,

Turcji, Państwa Kościelnego oraz USA.
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