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1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN

O grande obxectivo dos vencedores era retornar á
situación anterior á revolución francesa de 1789

Congreso de Viena
(1814 - 1815)

Novo mapa de 
Europa.

“Novo” sistema 
político- ideolóxico:  
A Santa Alianza.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/CongressVienna.jpg
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UNHA RESTAURACIÓN MODERADA

Asentar unha orde
estable

Evitar a volta da 
revolución.

•Houbo avances xurídicos imposibles de 
revocar, como os propostos polo Código Civil 
napoleónico exportado fóra das fronteiras 
francesas.

•O monarca Lois XVIII gobernou en Francia 
baixo un réxime de “Carta outorgada”, mostra 
dun liberalismo moderado.

•Os presupostos ideolóxicos dos defensores 
da Restauración aséntanse no 
tradicionalismo: de Maistre, Bonald, von 
Haller.

•A confrontación prodúcese agora entre 
burguesía e proletariado.

1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN
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“Estamos atados ao trono do Ser Supremo por 
unha cadea flexible que nos retén sen 
escravizarnos. 
O máis admirable da orde universal das cousas é a 
acción dos seres libres baixo a man divina. 
Libremente escravos, eles obran ó mesmo tempo 
voluntaria e necesariamente: fan realmente o que 
queren, aínda que sen poder alterar os planos 
xerais.

(…) No mundo político e moral, como no mundo 
físico, hai unha orde común, e excepcións a esta 
orde. Comunmente nós vemos unha suma de 
efectos producidos polas mesmas causas; pero en 
certas épocas vemos accións suspendidas, causas 
paralizadas e efectos novos." 

Joseph de Maistre: Consideracións sobre Francia, 1796 

“Pero se queremos profundizar no tema, 
atoparemos, nos monumentos do dereito público 
francés, características e leis que elevan a Francia 

por enriba de todas as monarquías coñecidas.
Unha carcterística particular desta monarquía é 
que posúe un certo elemento teocrático que a 

particulariza, e que lle deu mil catrocentos anos 
de duración: non hai nada máis nacional que este 
elemento. Os abades, sucesores dos druidas neste 
particular, non fixeron máis que perfeccionalo.” 

Joseph de Maistre: Consideracións sobre Francia, 1796
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O CONGRESO DE VIENA E A NOVA ORDE EUROPEA

•Celebrouse en Viena          
(1814-15)

• Reuníronse os vencedores: 
Austria, Prusia, Gran Bretaña e 
Rusia (Grupo dos Catro)

•Francia constituiría con eles o 
Grupo dos Cinco

•Tamén asistiron representantes 
de España, Portugal e Suecia

•O Imperio austríaco mantivo a súa influencia na 
península italiana

•Rusia expandíuse cara ó Oeste

•Prusia incrementou o seu territorio.

•Holanda, Bélxica e Luxemburgo formaron os 
Países Baixos

•Suecia incorporou Noruega e parte de Finlandia.

•Dinamarca anexionouse os ducados de Holstein e 
Lauenburgo

•Gran Bretaña asegurouse o dominio dos mares

1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN
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MAPA DA RESTAURACIÓN
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A SANTA ALIANZA

COMPOSTA POR: ALEXANDRE I DE RUSIA, FRANCISCO I 
DE AUSTRIA E FEDERICO II DE PRUSIA.

OBXECTIVO: ESTABLECER O DEREITO DOS SEUS MEMBROS 
A INTERVIR EN CALQUERA PAÍS ONDE SE 

PRODUCISEN LEVANTAMENTOS REVOLUCIONARIOS

SISTEMA METTERNICH

1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN
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SITUACIÓN NOS PAISES EUROPEOS

FRANCIA
GRAN 
BRETAÑA PRUSIA RUSIA

- INICIO 
MOVEMENTOS 
SOCIAIS

- CARTA 
OUTORGADA E 
SISTEMA 
BICAMERAL

- SUFRAXIO 
CENSATARIO

- LOIS XVIII SERÁ 
SUSTITUÍDO POR 
CARLOS X, MÁIS 
AUTORITARIO

- SISTEMA 
PARLAMENTARIO 
EN TORNO A DOUS 
PARTIDOS, OS 
TORY 
(CONSEVADOR) E 
OS WIGH (LIBERAL)

- O MONARCA ESTÁ 
SOMETIDO Ó 
PARLAMENTO

- GRAN BRETAÑA 
NON PARTICIPOU 
NA SANTA 
ALIANZA

-REALÍZANSE 
REFORMAS DESDE 
ARRIBA

- QUEDA ABOLIDA 
A SERVIDUME 
HEREDITARIA DOS 
CAMPESIÑOS

- ELIMÍNANSE OS 
GREMIOS E 
MONOPOLIOS 
SEÑORIAIS

- ORGANÍZASE UN 
SISTEMA FISCAL 
MODERNO

- É O PAÍS MÁIS 
CONSERVADOR

- O TSAR 
GOBERNA DE 
XEITO 
ABSOLUTISTA E 
ANTILIBERAL

- O CAMPESIÑADO 
SIGUE SOMETIDO 
Á SERVIDUME

1. A EUROPA DA RESTAURACIÓN
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“Nós debemos ós reis que nos precederon apreciar os efectos do 
progreso sempre crecente das Luces, as novidades que estes 

progresos teñen introducido na sociedade, a dirección impresa nos 
espíritos desde hai medio século e as graves alteracións que teñen 

resultado; Nós temos recoñecido que os anceios dos nosos 
súbditos dunha Carta Constitucional son a expresión dunha 

necesidade auténtica; pero cedendo a tales anceios temos tomado 
tódalas precaucións para que esta Carta sexa digna de Nós e do 

pobo que estamos orgullosos de gobernar.

Ó mesmo tempo recoñecemos que unha constitución libre e 
monárquica debería encher as aspiracións da Europa ilustrada, Nós 
debemos tamén lembrar que o noso primeiro deber para cos nosos 

pobos era o de conservar, no seu propio interese, os dereitos e 
prerrogativas da nosa Coroa. Nós agardamos que, instruídos pola 
experiencia, estean convencidos de que só a autoridade suprema 

pódelle dar ás institucións que ten creado a forza, a permanencia e 
a maxestade das que ela mesma está revestida. Deste xeito, cando 

a sabedoría dos reis se xungue ceibemente ós anceios do pobo, 
unha Carta Constitucional pode ser de longa duración; pero cando 

a violencia arrinca concesións á febleza dos gobernantes, a 
liberdade pública está en igual perigo que o mesmo Trono.”

Limiar da Carta Outorgada de Lois XVIII
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OS MOVEMENTOS REVOLUCIONARIOS DE 1820
EN TORNO A 1820 PRODÚCESE PRODUCE UNHA ONDADA 
REVOLUCIONARIA NA EUROPA MEDITERRÁNEA

ESPAÑA
- FERNANDO VII REINSTAURARA 
A MONARQUÍA ABSOLUTISTA

-  A CRISE DA FACENDA E A 
PERDA DAS COLONIAS 
HISPANOAMERICANAS 
PROVOCAN UN LEVANTAMENTO 
LIBERAL ENCABEZADO POR 
RIEGO QUE REINSTAURA UN 
RÉXIME LIBERAL E 
CONSTITUCIONAL DE 1820 A 1823

- A INTERVENCIÓN DA SANTA 
ALIANZA (POR ACORDO DO 
CONGRESO DE VERONA DE 1822) 
DERROCARÁ ESTE RÉXIME E 
VOLVERÁ FERNANDO VII A SER 
REI ABSOLUTO

NÁPOLES
- EN XULLO DE 1820  
PRODÚCESE UNHA REVOLTA 
LIBERAL EN NÁPOLES, QUE 
ADOPTÓU A CONSTITUCIÓN 
LIBERAL ESPAÑOLA DE 1812

- ESTE MOVEMENTO LIBERAL 
ESTENDEUSE TAMÉN POR 
PORTUGAL E PIAMONTE

- A SANTA ALIANZA, NOS 
ACORDOS DE TROPPAU (1820) 
E LEYBACH (1821) 
AUTORIZARON ÓS 
AUSTRIACOS A APLASTAR 
ESE MOVEMENTO LIBERAL

GRECIA
- OS GREGOS 
LEVANTÁRONSE 
LEVANTARON CONTRA 
OS TURCOS EN 1821E 
RECIBEN O APOIO DE 
EUROPA

- COA AXUDA DE RUSIA, 
OS GREGOS CONSIGUEN 
A SÚA INDEPENDENCIA 
EN 1830

2. AS REVOLUCIÓNS LIBERAIS E A REVOLUCIÓN DE 1848
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Eugène Delacroix: A liberdade guiando ó pobo
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AS REVOLUCIÓNS DE 1830

CARA A 1830 PRODÚCESE UNHA NOVA ONDADA 
DE REVOLTAS LIBERAIS EN EUROPA

- En Francia, contra o 
absolutismo de Carlos X

- O pobo de París levántase 
nas tres “Xornadas 
Gloriosas” de xullo

- Instáurase unha nova 
monarquía ó elexir os 
deputados a Luis Felipe de 
Orléans, o rei burgués

- En Bruxelas iníciase un movemento de loita contra 
Holanda, que logra a independencia de Bélxica, que 
se dota dun sistema constitucional 

-Inglaterra liberaliza o seu sistema electoral en 1832

-En Polonia prodúcense producen levantamentos 
liberais, que son aplastados polos rusos 

- Tamén se producen levantamentos en distintas 
zonas de Italia, que serán aplastados polos 
austriacos

-En España, tras 
a morte de 
Fernando VII, 
os liberais 
instálanse 
instalan en el 
poder

O LIBERALISMO AVANZA EN EUROPA OCCIDENTAL E O INMOVILISMO MANTENSE 
MANTIENE EN EUROPA ORIENTAL (AUSTRIA, PRUSIA E RUSIA)

2. AS REVOLUCIÓNS LIBERAIS E A REVOLUCIÓN DE 1848
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A REVOLUCIÓN DE 1848

DOUS ELEMENTOS CAUSANTES
AVANCES DO 
LIBERALISMO E 
ASPIRACIÓNS 
NACIONAIS

MALESTAR SOCIAL 
COMO 
CONSECUENCIA DA 
INDUSTRIALIZACIÓN 
NO CONTINENTEEXTENSIÓN DA REVOLUCIÓN POR TODO O 

CONTINENTE, SALVO GRAN BRETAÑA E BÉLXICA

DESCONTENTOS  NAS SOCIEDADES EUROPEAS:

•Enfermidade da pataca e malas colleitas de cereais

•Crise na industria

• Toma de  conciencia de que a sociedade estaba mal                
          organizada e mal administrada

A “PRIMAVEIRA DOS POBOS”

CONSECUENCIAS DA                            
      REVOLUCIÓN DE 1848

•Aparente fracaso polo remate rápido dos levantamentos

•Logros:

•-Liquidación do feudalismo, salvo en Rusia

•-Establecemento de reximes constitucionais con sufraxio censatario (En Francia 
sufraxio universal)
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Golpes revolucionarios en 1848
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•Proclamación da República en 1848.

•O Goberno Provisional convocou unha 
Asemblea Nacional Constituínte; 
estableceuse   o  sufraxio universal 
masculino, a libertade  de prensa, a abolición 
da pena de morte e a escravitude; créanse os 
“Talleres Nacionales”, contra o  paro

•En decembro de 1848 é elexido presidente 
da República Luis Napoleón Bonaparte, que 
dou un golpe de Estado en 1852 e proclama o 
segundo Imperio Francés, tomando o nome 
de Napoleón III

A EXPLOSIÓN PARISINA E A II 
REPÚBLICA FRANCESA

A REVOLUCIÓN EN AUSTRIA, 
ITALIA E ALEMAÑA

•A revolución estendeuse por Europa: Munich, Berlín, 
Frankfurt, Praga, Viena, Milán, Venecia,…

•En Viena, estudantes e clases populares conseguiron a 
destitución de Metternich; abólense as prestacións dos servos 
e instáurase a monarquía constitucional con Francisco Xosé I 

•Eslavos, húngaros e Estados italianos do norte tentaron 
independizarse do dominio austrohúngaro, sen resultado

•Os patriotas italianos tentaron un proceso de unificación, 
fallido

•En Alemaña implantáronse medidas liberalizadoras; 
constituíuse  o parlamento en Frankfurt, que deu a coroa a 
Federico Guillerme de Prusia
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3. NACIÓNS E NACIONALISMO

• Suxeito político no que reside a 
soberanía constituínte dun Estado

• Comunidade humana con certas 
características culturais comúns ás que 
dota dun sentido ético-político

NACIÓN POLÍTICA NACIÓN CULTURAL
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“Todos os que falan un mesmo idioma (...) 
áchanse unidos entre si desde o principio por 
un cúmulo de lazos invisibles (...) de modo que 
os homes non forman unha nación porque 
viven nesta ou na outra beira dunha cordilleira 
de montañas ou un río, senón que viven xuntos 
(...) porque primitivamente, e en virtude de leis 
naturais de orde superior, formaban xa un 
pobo. 
Así a nación alemá, grazas a posuír un idioma 
e un xeito de pensar comúns, achábase 
suficientemente unida e distinguíase con 
claridade dos demais pobos da vella Europa...” 

Fichte: Discursos á nación alemá, 1807 

“A ilimitada soberanía das dinastías, dos 
nobres, das cidades e vilas imperiais foi unha 
adquisición revolucionaria a expensas da 
nación e da súa unidade. Pareceume sempre 
algo monstruoso o feito de que a fronteira que 
separa ao habitante saxón de Salzwedel, do 
sajón de Brunswick, preto de Lûchow, 
fronteira difícil de recoñecer por mor dos seus 
pantanos e páramos, obrigue a aqueles dous 
saxóns a pertencer a dúas diferentes entidades 
nacionais, quizá inimiga a unha da outra, das 
cales unha foi rexida desde Berlín, a outra 
desde Londres, e máis tarde desde Hannover.” 

Bismarck. Pensamentos e recordos
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A unificación alemana
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“Somos un pobo de 21 a 22 millóns de homes, coñecidos 
desde tempo inmemorial cun mesmo nome -o pobo 
italiano-; vivimos entre os límites naturais máis precisos 
que Deus trace nunca -o mar e as montañas máis altas de 
Europa-; falamos a mesma língua,(...) temos as mesmas 
crenzas, os mesmos costumes e hábitos, (...) sentímonos 
orgullosos do máis glorioso pasado político, científico e 
artístico que se coñeceu na historia europea (...). 
Non temos nin bandeira, nin nome político, nin un posto 
entre as nacións europeas (...) Estamos desmembrados en 
oito Estados (...) independentes uns doutros, sen alianza, 
sen unidade de destino, sen relación organizada entre eles 
(...). Non existe liberdade nin de prensa, nin de 
asociación, nin de palabra, (...); nada. Un destes Estados 
que comprende a cuarta parte da península, pertence a 
Austria: os outros padecen cegamente a súa influencia.” 

Mazzini. Italia, Austria e o Papa 

“Unha nación é a asociación de todos 
os homes que, agrupados pola língua, 
por certas condicións xeográficas ou 
polo papel desempeñado na historia, 
recoñecen un mesmo principio e 
marchan, baixo o impulso dun dereito 
unificado, á conquista dun mesmo 
obxectivo definido. (...) A patria é, ante 
todo, a conciencia da patria.” 

Mazzini. Que é unha nación? 
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FASES DA UNIFICACIÓN ITALIANA

   Guerra de 
Lombardía 

(1859) 
Enfrontamento entre 
Piamonte e Austria 
por Lombardía, que 
finalmente é tomada 

polos primeiros. 
Nesta guerra nun 

principio a Francia 
de Napoleón III 

axudou aos 
piamonteses aínda 
que non ata o final 

pois asinou a paz de 
forma separada con 

Austria. 

Piamonte conquista 
Lombardía pero 

Venecia segue 
estando en mans 

austríacas.

   As incorporacións de 1860 
Prodúcense na Italia central unha serie de 

movementos populares que organizan 
asembleas constituíntes e votan a unión con 

Piamonte. Segue a presenza austríaca e o temor 
de que Francia non apoie aos italianos. Niza e 
Saboia son entregadas a Napoleón III a cambio 
do seu apoio e o seu recoñecemento da perda do 

poder temporal do Papa. 
Garibaldi é indiscutible protagonista no Sur, 

pois organiza desde Xénova unha expedición 
de 1000 homes que van loitar a Nápoles e 
Sicilia. Ademais deixa pasar por territorio 

papal, xa que o emperador ten unha guarnición 
militar custodiando ao Papa. Coa axuda do 

exército de Piamonte conséguese incorporar 
eses territorios. 

En 1861, reúnese en Turín un Parlamento ao 
que van acudir autoridades de todas rexións 

italianas baixo a autoridade da monarquía sarda 
e proclámase a Víctor Manuel II rei de Italia. 

Ese mesmo ano falece Cavour e o proceso de 
unificación vaise a interromper. 

   Final do proceso: 
últimas anexións 

Napoléón III oponse á 
declaración de Roma como 

capital do reino. 

En 1866 estoura a guerra 
entre Prusia e Austria, o que é 

aproveitado polos italianos 
aínda que será Prusia a que 

consiga para Italia a 
anexión de Venecia. 

En 1870 estala a guerra 
francoprusiana o que 

favorece a toma de Roma 
onde xa non están os 

franceses. 
A través da "lei de 

garantías" recoñécese ao 
Papa a calidade de soberano 
no territorio do Vaticano; a 
inviolavilidade da pesoa do 

Pontífice e a garantía de libre 
acceso para os concilios.
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A unificación italiana



 22

Pintura húngara do século XIX que recrea o 
momento en que Titus Dugovic se abalanza 

sobre un soldado turco (1456, sitio de 
Belgrado)

Caricatura sobre o reparto dos Balcáns no 
século XIX (a cuestión de Oriente)
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Os nacionalismos nos imperios austrohúngaro e turco
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Primeira fase 
Nos anos 1820, o Imperio otomán 
cede terreo polo feito do empuxe 
dos movementos de liberación 

nacional: independencia de 
Grecia en 1830, autonomía de 

Serbia en 1829, que 
será seguida pola das provincias 

romanesas en 1859. 

Segunda fase
As revoltas nos Balcáns e a guerra 

ruso-turca de 1877-78 * aceleran o 
retroceso; só fronte aos rusos, os 

otománs esborrállanse, o que carrexa 
a perda definitiva de Serbia, Romanía, 
Tesalia (que se integra en Grecia) e 
unha parte do Épiro; territorios como 

Bosnia-Herzegovina (ocupada por 
Austria- 

Hungría) e Bulgaria (convertida en 
Principado autónomo) non dependen 
máis que nominalmente de Istambul. 

O RETROCESO OTOMÁN EN EUROPA ORIENTAL 
DURANTE O SÉCULO XIX

* A guerra ruso-turca de 1877-78 conclúe co Congreso de Berlín (1878)
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Fonte: 

J. Huguet e J. M Serra: Os 
nacionalismos perigosos. 

Ed. Laiovento, 2001.


