
KONGRES SVETE ALIANSE V LJUBLJANI LETA 1821 – učni list

1. Po zmagi nad Napoleonom so se na Dunaju leta 1814 sestali  evropski vladarji  in
politiki, da bi na novo uredili  razmere v Evropi. Imenuj štiri  države, ki so imele na
kongresu glavno vlogo.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Kateri avstrijski politik je bil osrednja osebnost dunajskega kongresa?

      ___________________________________

3. Oglej  si  karikaturo  in  odgovori  na  vprašanje.  Kateri  namen  kongresa  prikazuje
karikatura? 



4. Leta 1815 so evropski vladarji sklenili Sveto alianso (zvezo). Poveži vladarje Svete
alianse z  njihovimi  državami  tako,  da črko  pred vladarjem dopišeš pred ustrezno
državo.

A   Aleksander I.                       _____  Avstrija

B   Franc I.                                _____  Prusija

C   Viljem III.                             _____  Rusija

5. Preberi zgodovinski vir in odgovori na vprašanja.

V pogodbi so se vladarji zedinili tudi o naslednjem:

» I. Po besedah Sv. Pisma, ki zapoveduje vsem ljudem, da se smatrajo za brate, ostanejo
tudi  vsi  trije  monarhi  združeni  z  vezmi  pravega,  nerazdružljivega  bratstva   in  si  bodo  kot
rojaki vedno pomagali. Svojim podložnikom in armadam hočejo biti kot očetje in jih bodo
vodili v duhu bratstva, da ščitijo vero, mir in pravičnost.



  II. Zato veljaj kot edino načelo tako med imenovanimi vladami kakor tudi med njihovimi
podložniki,  da  si  medsebojno  pomagajo,  da  z  nespremenljivo  dobrohotnostjo  dokažejo,
kako jim je volja, živeti in vesti se kot člani enega samega krščanskega naroda /…/«

a. Navedi, o čem so se zedinili vladarji, ki so sklenili Sveto alianso. 

b. S kakšnim namenom so sklenili Sveto alianso?

c. Kako je Sveta aliansa reševala probleme v Evropi?

6. Drugi izmed štirih kongresov Svete alianse se je zgodil v Ljubljani leta 1821.

a. Katera dva cesarja sta se srečala na kongresu v Ljubljani?



b. Navedi razlog za sklic kongresa Svete alianse v Ljubljani.

c. Kateri pomemben sklep so navzoči potrdili na Metternichov predlog?

7. Ljubljančani so se na kongres Svete alianse dobro pripravili. Kako je potekal neuradni
del kongresa (kaj vse so meščani obnovili,  kako je bilo poskrbljeno za požarno in
obrambno varnost, kje so se meščani zabavali, spomin na ljubljanski kongres)? 

»Kongres  v  Ljubljani!  Oči  vsega  olikanega  sveta  so  se  obračale   leta  1821  v  naše  glavno
mesto. /…/ V pričetku leta 1821 se je usulo vse, kar je bilo v zvezi s kongresom v Ljubljano. V
tolpah  so  prihajali  gostje,  da  je  od njih  po  mestu  kar vse  mrgolelo.  Današnja  generacija
nima pojma o te, kako je bilo ljubljansko meščanstvo zadovoljno in navdušeno. In kako tudi
ne? Celih pet mesecev so na to meščanstvo različni dvori, različni ministri, različni poslanci
tako rekoč iz škafa zlato usipali!«      (Tavčar, I. 1955, str. 9)

8. Kako dolgo se je moč Svete alianse ohranila v Avstrijskem cesarstvu?


