
REVOLUCIÓN FRANCESA. RESTAURACIÓN 
LIBERALISMO E NACIONALISMO.

1 - A Revolución Francesa. 1789- 1799.

l  As causas da Revolución Francesa hai que buscalas na:

̶ Estrutura social conflitiva debido ó  enfrontamento de todos os grupos sociais 
entre si: campesiñado contra a nobreza e o clero (a subida dos prezos do trigo 
fai que a nobreza e o clero presionen ó campesiñado para aumentar a renda 
nun  momento  en  que  hai  menos  produción);  Burguesía  contra  nobreza 
(descontento da burguesía por non poder acceder a cargos públicos reservados 
ós estamentos privilexiados); Traballadores urbanos contra patróns ( a subida 
dos prezos do trigo e baixada de salarios que repercute dramaticamente sobre 
a poboación urbana).

̶ Grave  crise financeira do Estado: acentuada pola Guerra dos Sete Anos, e a 
axuda militar  dada ás colonias  americanas.  A nobreza e o clero néganse a 
rescatar ó Estado.

̶ Crise monárquica: decadencia e falla de  popularidade de Luís XVI e da súa 
dona Mª Antonieta.

̶ Difusión das ideas ilustradas e liberais: divulgación da obra de Montesquieu, 
Rousseau e Voltaire a través  dos faladoiros, prensa, e da Enciclopedia. Como 
consecuencia  aparecen  grupos  sociais  ilustrados  que  comparten  o modelo 
americano.

l A causa inmediata da convocatoria dos Estados Xerais hai que situala na crise 
financeira e fiscal e que fixo entrar ó Estado en bancarrota: 

̶ Luís  XVI  nomeara  como  ministro  de  facenda  a  homes  como  Turgot que 
expoñen a necesidade de recadar impostos de todo aquel que teña patrimonio. 
Isto vai dar lugar á chamada Revolución dos Privilexiados pola súa negativa 
a pagar impostos.

̶ Turgot é substituído por Necker, quen prosegue coa solicitude de préstamos ós 
banqueiros alemáns, ata que a situación faise insostible e propón convocar aos 
nobres para solicitarlle un préstamo. Pero isto non terá lugar até o mandato de 
Calonne (1783 - 1787) que propón a a Convocatoria dos Estados Xerais, para 
tratar a política fiscal. Calonne é destituído por Luís XVI que volve a poñer no 
cargo a Necker. Este aplica a idea de Calonne .

l Ante  a  imposibilidade  de  conseguir  recursos  económicos  dos  estamentos 
privilexiados (rebelión nobiliaria) o  rei decide convocar  os “Estados Xerais” para o 5 
de  maio de1789,  unha institución de carácter medieval  que non se convocaba dende 
1610.

l Segundo  a  tradición francesa  a  convocatoria  duns  Estados  Xerais  ía 
acompañada duns “Cadernos de Queixas” na que todos os estamentos tiñan o dereito 
de enviar ao rei as súas queixas, demandas e peticións. Estes cadernos elaborábaos a 
nobreza,  as  institucións  relixiosas  e  as  comunidades  rurais  ou  Concellos.  Están 
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formulados en modo de petición  respectuosa ó  rei  pero  deixan ver  as demandas  da 
sociedade francesa antes da Revolución:

̶ Os campesiños están  contra o pago dos dereitos feudais e dos dezmos.

̶ A  Nobreza e  clero  defenden  os  seus  privilexios  e  non  queren  contribuír  ós 
gastos do Estado nin diminuír a presión sobre o campesiñado.

̶  E a burguesía pide liberdade de expresión,  de reunión, e de comercio, e tamén 
quere igualdade de dereitos para poder acceder ós cargos públicos.

l Os  sectores críticos ó  Antigo Réxime estaban  en tódolos estamentos:  no 
Terceiro  Estado,  onde  había   xentes  cultas  de profesións  liberais  (  comerciantes, 
médicos..), na nobreza destacaba a chamada “nobreza de Toga” (dedicada ó exercicio da 
xustiza e á Administración do Estado)   moi ilustrada e con tendencias reformistas, e no 
clero onde destacan figuras como o abade Sièyes. 

l A práctica habitual nos Estados Xerais  era que cada estamento se reunise por 
separado para deliberar,  reuníndose todos máis tarde para adoptar os acordos finais. 
Sempre se impuña a opinión dos estamentos privilexiados (Nobreza e o Clero) porque 
cada  estamento  tiña  un  voto.  Nesta  ocasión  o  Terceiro  Estado,  dirixido  polo  abate 
Sièyes, solicitará que o voto sexa por persoas e non por estamentos xa que así gañaría o 
Terceiro Estado porque era moito máis numeroso (o 90% da poboación). O rei negouse 
porque xa aceptara dobrar o número de representantes do 3º Estado.

l Outro problema que xorde é  o alcance dos debates dos Estados Xerais xa que 
o rei di que o único fin da asemblea é solucionar a crise financeira-fiscal. Pero o Terceiro 
Estado esixe que se traten cuestións políticas e lexislativas que sirvan para levar a cabo 
unha reforma. Tamén pide que os debates sexan en común e non cada estamento por 
separado. Ante isto o rei disolve inmediatamente a Cámara. 

l Isto conduce a que o Terceiro Estado decida reunirse no Edificio do Xogo de 
Pelota e constituírse como Asemblea Nacional ( a iniciativa de Sièges) para realizar 
todos os cambios que crían necesarios. O rei  tenta crear discordia instándolles a que 
conviden á nobreza e o clero para constituírse como representativos de toda a sociedade. 
A Asemblea accedeu á proposta real e, aínda que poucos nobres e clérigos asistiron, este 
feito  daralle   unha  lexitimidade  política  á  Asemblea  que  até  entón  podería  pórse  en 
dúbida. A estes feitos chámaselle “Rebelión institucional” xa que o Terceiro Estado pon en 
cuestión o funcionamento dunha institución con séculos de existencia.

l Será nesa Asemblea do Xogo de Pelota onde se decida crear unha Constitución 
e a Asemblea Nacional pasa a chamarse    Asemblea Nacional Constituínte   que durará 
de xuño de 1789 ata xullo de 1791. Recibe este nome para destacar que se trata dunha 
forma de convocatoria nova, diferente ós Estados Xerais, con representación de toda a 
Nación, e co propósito de elaborar a Constitución de 1791.

l  Nesta  etapa  a  nobreza  queda  sen  os seus  privilexios e  o  rei  sen  a  súa 
soberanía.  Tamén  se  inicia  a  guerra  cas  monarquías  absolutas  europeas  xa  que  as 
monarquías europeas estaban todas emparentadas: Luís XVI era primo de Carlos IV de 
España e Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, que acoden a socorrer ó seu 
parente e teñen medo ó contaxio das ideas revolucionarias.

l Na Asemblea Nacional Constituínte non existían partidos políticos, a xente só se 
sentaba  con  aqueles  que  pensaban  de  xeito  similar.  Estas  posicións  individuais  son 
moitas veces cambiantes, xa que ó longo de la revolución as persoas radicalízanse ou 
moderan nas súas ideas. Por este motivo  a situación de onde se colocaban na Sala do 
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Xogo de Pelota, define a súa posición política: os monárquicos situábanse á dereita, 
os  demócratas  á  esquerda e  os  radicais  na  parte  alta.  Aquí  está  a  orixe  da 
denominación dos partidos políticos (dereita, esquerda, radicais, centro)

l A situación das clases urbanas de París  empeora  pola  carestía  e  a falla  de 
alimentos e  o 14 de xullo de 1789 as mulleres, ao ver que non teñen nada que dar de 
comer ós seus fillos, inician unha revolta popular que se ve apoiada sans cullottes" ( “sen 
calzóns”  ou  clase  popular  das  cidades:  pequenos  artesáns,  traballadores...de  ideas 
radicais) Diríxense todos ó arsenal e cárcere da Bastilla   que era o símbolo do poder 
absoluto e asáltana. Este día é o Día da Festa Nacional francesa. A este feito dáselle o 
nome de “Rebelión popular”.

l Tras a toma da Bastilla vai aparecer unha nova forma de goberno municipal: a 
"Comuna  de  París" baixo  o  liderado  de  Desmoulins,  Marat,  e  Danton e  un  novo 
exército  que  vai  defender  á  revolución:  "a  Garda Nacional"  que  estará  formada  por 
48.000 homes baixo o mando de Lafayette.

l Durante  o mes de agosto de 1789 a Revolución expándese:

̶ A imitación da comuna de París formáronse   novos concellos   que só recoñecían 
a autoridade da Asemblea Nacional.

̶ A propagación da noticia dos acontecementos de París aos medios rurais deu 
lugar á mobilización do campesiñado, comezando unha verdadeira guerra civil, 
que levou aos campesiños a tomar as terras pola forza e queimar os castelos 
señoriais  (O Gran Medo). Este levantamento afecta á actividade da Asemblea 
Nacional,  dando  como  consecuencia  o  decreto  de  Abolición  do  Sistema 
Feudal ou Señorial (agosto de 1789). Comezarase  unha desamortización de 
todas as terras señoriais tanto laicas como eclesiásticas, o que dará lugar a 
unha transformación da paisaxe agraria de Francia,  cambiando dun país de 
grandes latifundios a outro de campesiños medios.

̶ O 26 de agosto de 1789  proclamase a Declaración dos Dereitos do Home e 
do  Cidadán.  Os  revolucionarios  franceses  elaboran,  a  imitación  dos 
americanos,  un  documento  de  declaración  de  dereitos,  pero  van  darlle  un 
"toque universal" ó falar do  home como “ser humano” e considerar que a súa 
revolución é o principio  dun cambio mundial,  que debe ser un modelo para 
todos os revolucionarios de todos os países. Esta declaración  sustentase en 
tres  piares  básicos:  liberdade  xurídica  e  civil,  igualdade  civil  en  dereitos  e 
deberes, e defensa da Propiedade (A propiedade é  un valor fundamental para 
o burgués liberal,  xa que fai  que o home cree raíces. O home desarraigado 
considerase o peor dunha sociedade). 

l En  1791 A Asemblea proclama a  Constitución Civil  do Clero  que pretende 
someter  ó  clero:  o  Estado  incauta  os  bens  inmobles  da  Igrexa,   suprime  as  ordes 
relixiosas que no cumpran obxectivos  sociais  (como as ordes de clausura),  reduce o 
número de bispados, e os cargos eclesiásticos pasan a nomearse por votación. Os bispos 
serán  nomeados  polo  Estado,  e  o  clero  vai  ser  obrigado  a  prestar  xuramento  á 
Constitución. Este feito vai a dividir o clero en "Clero Xuramentado" e "Clero Refractario". 
No primeiro grupo estarán os que queren seguir mantendo o seu  status ou os que están 
a favor da revolución, na segundo estarán todos os desconformes. Todas estas medidas 
van supor o enfrontamento co papado  excomunga a todos os revolucionarios. O papado 
vaise a converter nun dos abandeirados da contrarrevolución. 
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l O  último  feito  da  Asemblea  Nacional  Constituínte  será  a  aprobación  da 
Constitución de 1791 que luís XVI xurou o 14 de setembro despois de intentar fuxir en 
xuño, pero foi recoñecido en Varennes e retido como prisioneiro no palacio das Tullerías.1

l Esta constitución contiña:

̶  Unha Declaración de Dereitos do home e do cidadán,

̶ Proclamaba a Soberanía Nacional e 

̶ Organizaba o  Estado como  unha monarquía  constitucional  con división  de 
poderes:  Lexislativo  na  Asemblea  Nacional,  con  dereito  de  veto  do  rei; 
Executivo no rei; E xudicial nos tribunais con xuízos públicos.

̶ O sufraxio censatario: para varóns de máis de 25 anos que pagaban impostos 
superiores a tres xornadas de traballo.

̶ En canto á división territorial, desaparecen as provincias que se transforman en 
83  departamentos.  O  poder  executivo  de  cada  departamento  fórmao  un 
organismo  chamado  directorio  composto  por  oito  membros  da  Asemblea 
Departamental.

̶ Os funcionarios serían elixidos directamente polos cidadáns activos de cada 
municipalidade e departamento.         

l Despois  da  aprobación  da  Constitución  a  Asemblea  Nacional  Constituínte 
disolveuse  e   convocou  eleccións  por  sufraxio  censatario  e  formouse  a  Asemblea 
Nacional Lexislativa que durou entre setembro de 1791 e agosto de 1792.

l Nesta  etapa  os  grandes  problemas  persisten:  hai  unha  gran  inseguridade, 
continúa a crise económica, e xorde a posibilidade dunha guerra, xa que Austria e Prusia  
parecen dispoñerse a invadir Francia. A impopularidade da familia real aumenta debido a 
que Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, e ó  rei acusábaselle de conspirar cas 
potencias estranxeiras. 

l Nesta situación prodúcese un momento de radicalización popular: en agosto de 
1792 as masas populares asaltan ao palacio das Tullerías,  apresan ao rei e saquean 
as  propiedades  reais.  En  Paris  créase  un  novo  goberno  municipal  que  disolverá  a 
Asemblea Nacional  lexislativa  en  setembro  de  1792, anulando  a  Constitución  e 
elixindo unha  Convención  baixo  o liderado dos  xirondinos2. A  Convención  abole  a 
monarquía e proclama a República. 

l A Convención vaise atopar varios problemas, entre eles o de ter un rei preso ao 
que hai  que xulgar.  Tentan non facer  nada e manter  ó  rei  nunha posición  protexida,  
evitando a toda costa o seu procesamento. Pero as presións dos xacobinos3 levan ao 
procesamento do  rei que vai ser condenado a morte e guillotinado o 21/01/1793, o 
mesmo que a reina e todos os seus fillos. 

l Isto provocou a ira de todas os reis de Europa, o que obriga a ós xirondinos a 
realizar unha nova leva militar para reforzar o exercito. Esta leva provocará novas revoltas 
nas  zonas  rurais,  e  nalgúns  puntos  van  a  ser  considerablemente  violentas,  como  a 

1 Xa estaba aquí dende 1789 en que foi obrigado a abandonar Versalles pola multitude ó ver o 
luxo da Corte mentres en París había carestía e escaseza dos produtos de primeira 
necesidade.

2 Republicanos moderados que se manterán no poder dende setembro de 1792 ata xuño de 
1793 que serán desprazados polos xacobinos.

3 Republicanos radicais.
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Revolta da Vendée.4 Os xirondinos serán incapaces de sufocar todas as revoltas, dando 
pé á chegada ó poder dos Xacobinos en setembro de 1793 ata xullo de 1794

l Os Xacobinos van a aproveitar todas estas circunstancias para impoñer medidas 
radicais.  Establecen  así  o  Comité  de  Salvación  Pública  e  o  Comité  de  Seguridade 
Nacional. 

̶ O Comité de Salvación Pública constituirá o goberno real de República. Será 
un goberno totalitario que vai concentrar la maioría dos poderes e, aínda que é 
un  órgano  colexiado,  é  realmente  un  órgano  personalista  liderado  por 
Maximilien Robespierre que  exercerá o poder de forma autocrática.

̶ O  Comité de Seguridade Nacional estará baixo o mando de Robespierre a 
modo de policía política para eliminar ó inimigos da Revolución. Calquera signo 
de  disidencia  con  a  idea  xacobina  de revolución  será  motivo  de arresto  e, 
probablemente,  de execución.  Darase validez a calquera sospeita  ou rumor, 
fomentando la envexa e a vinganza entre a poboación. 

l Moitos  revolucionarios  de  renome,  incluso  xacobinos5,  foron  arrestados  e 
guillotinados durante este período coñecido como O Terror  (agosto 1793 a xullo 1794). 
40.000 persoas foron executadas.

l Os xacobinos gobernaron de xeito que conseguiron o apoio dos sans culottes e 
do campesiñado:

̶ Desde  o  punto  de  vista  económico,  o  xacobinismo  pasa  a  un  forte 
intervencionismo económico do Estado establecendo leis de prezos máximos 
e salarios mínimos. Isto daralle o apoio dos sans culottes. 

̶ Este intervencionismo  vese reforzado co decreto de Anulación Efectiva dos 
Dereitos Señoriais e a apropiación de las propiedades dos nobres que na súa 
maioría víronse forzados ó exilio. Tamén se completa a apropiación de todos 
os bens da Igrexa, así como os bens comunais, os cales serán convertidos 
en propiedades privadas que serán vendidas en poxa. Isto vai a dar lugar a 
unha nova conformación da propiedade da terra, pasando a  paisaxe de ser 
latifundista en mans duns poucos, a moitas propiedades de dimensións óptimas 
para a súa explotación. Estes feitos dánlle o apoio do campesiñado.

l   A  cuestión relixiosa nos xacobinos lévalles a considerar que o propio feito 
relixioso tradicional prexudica á sociedade, facéndoa supersticiosa e medorenta, e que hai 
que substituíla pola fe na Revolución6.  Nas cidades serán retirados todos os símbolos 
relixiosos  e  substituídos  por  símbolos  revolucionarios  como “A árbore  da  Liberdade”. 
Tamén favorecen un santoral   de mártires  revolucionarios.  O mesmo Robespierre era 
obxecto de certa santidade xa que era coñecido como “ O Incorruptible”.

l Outra das propostas antirrelixiosas dos xacobinos foi o cambio do calendario, 
propondo a data de chegada ao poder de Robespierre (1793)  como ano 1,  xunto co  
cambio  dos nomes dos meses,  que até entón eran de orixe romano-eclesiástico,  por 
outros que farán alusión a procesos naturais: brumario, xerminal... e o cambio da semana 
de sete días por unha de 10 días.

4 Sublevación dos campesiños ante a leva forzosa de 300.000 homes. A nobreza e o clero 
sumouse a súa causa. A guerra durou ata 1795 e saldouse con 170.000 mortos e máis de 
25.000 execucións.

5 Marat, Danton, Desmoulins, Lavoisier...
6 A Revolución non só debía ser francesa, senón que debía chegar a todos os países.
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l A caída  de  Robespierre  e  dos  xacobinos   débese  ó  Golpe  de  Estado  de 
Termidor  (27/07/1794).Os termidorianos son burgueses espantados polo Terror  e  os 
cambios radicais dos xacobinos e manteranse no poder ata outubro de 1795.

l  Queren aplicar os principios de Reconciliación:

̶ Exteriormente párase a guerra revolucionaria e comezan a asinar tratados de 
paz  e de relacións diplomáticas cos demais países europeos.

̶ Interiormente convidan os exiliados a volver. 

l Outro principio vai ser a Orde, a volta á Orde  entendida como na época de 
1791, para o que foi preciso descartar a Constitución xacobina de 17937 e redactar unha 
nova  Constitución  Republicana  tan  moderada  que  non  puidese  dar  lugar  a  un  novo 
xacobinismo. Xorde así a Constitución de 1795:

̶ Establece  un  sistema  electoral  baseado  no  sufraxio  universal  indirecto, 
volvendo distinguir entre cidadáns pasivos e activos.

̶ O  poder  lexislativo establecese mediante un sistema bicameral:  a  Cámara 
Alta chámaselle Consello dos Anciás porque os seus 250 membros debían 
de ter máis de 40 anos. A Cámara baixa ou Consello dos 500. 

̶ Ambas  cámaras elixirían  o executivo,  denominado Directorio que estaba 
composto por 5 directores. 

l Unha vez que a Constitución entrou en vigor os termodorianos cederon o poder a 
un Directorio que se manterá ata1799. O Directorio vai ser a etapa máis longa e estable 
da revolución debido ó desexo xeral de obter una certa estabilidade política e económica. 

l Pero segue habendo conflitos procedentes dos sectores máis extremos: sans 
culottes e realistas:

̶ Como  o  sucedido  coa  “Conxura  dos  Iguais”8 organizada  por  Babeuf  e 
Buonarotti. Esta conxura foi rapidamente reprimida por parte do Directorio, e os 
seus organizadores foron guillotinados. 

̶ Tamén  existía  un  gran  número  de  realistas que  non  paraban  de  crear 
axitacións en París, cuxa idea consistía na restauración da monarquía na figura 
do irmán do rei morto, Luís XVIII. 

l Polo  que  o  goberno  vaise  a  ver forzado  a  recorrer,  cada  vez  con  máis 
frecuencia,  ao exército  para controlar as desordes públicas e para conter ás potencias 
absolutistas.  É  nesta  época  onde  vai  empezar  a  gañar  protagonismo  o  xeneral 
Bonaparte,  adherindo diversos territorios limítrofes á República Francesa.  Tamén fará 
cambios na estrutura do exército, no abastecemento, e na preparación das tropas. Pronto 
se lle recoñecen politicamente as seus méritos militares9 e convértese  no home de moda. 
O mesmo Directorio pídelle axuda no Golpe de Fructidor (1797) contra os moderados e 
monárquicos do Consello de Anciáns e do Consello dos Quinientos. 

7 Constitución inspirada por Robespierre que non foi promulgada.
8 Defensores das ideas radicais dos sans culottes.
9 Conquista o norte de Italia, anexiona Bélxica, organiza unha campaña científico-militar a 

Exipto.
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2 - A Europa napoleónica: 1799 – 1815.  

l En novembro de  1799 entra en contacto cun grupo de civís xunto ós que da 
Golpe de Estado de Brumario .Despois proclamaríase unha nova República, que estaría 
gobernada por tres cónsules, Napoleón, Sièyes e Ducost. 

l O consulado elabora a Constitución de 1799 que estable:

̶ O sufraxio universal masculino.

̶ O Senado elixido de entre os candidatos nomeados polo Primeiro Cónsul.

̶ A iniciativa lexislativa pertence ó goberno.

l Napoleón  é  nomeado  Cónsul  Vitalicio  en  1802 que  Confirmou  a  nova 
Constitución de 1802. e foi coroado emperador polo papa Pío VII en 1804.

l Unha vez no poder realiza unha serie de reformas internas:

̶ Restablece a orde pública ca creación dun Ministerio do Interior e dunha Policía 
Secreta.

̶ Centraliza a Administración creando os departamentos franceses dependentes 
dos ministerios parisinos.

̶ Firma un Concordato ca  Santa Sé no que o papado recoñece ó novo Estado 
francés.

̶ Obriga de tódolos cidadáns de pagar impostos.

̶ Establece o dereito á educación para tódolos cidadáns.

̶ Promulga  o  Código  de  Dereito Civil  napoleónico  con dereitos  individuais, 
laicismo do Estado, abolición do réxime señorial...base para todos os códigos 
civís liberais posteriores.

l Tamén  continúa  a  guerra  con  Europa para  o  que  contaba  co  apoio  dos 
afrancesados de tódolos países e con moitas tropas que non eran francesas:

̶ Mantén un conflito continuado con Inglaterra  xa que eran rivais no control do 
comercio atlántico e colonial e do Comercio europeo. Napoleón tentou invadila 
por mar pero non o conseguiu e foi derrotada xunto con España na Batalla de 
Trafalgar de 1805.  Despois  decretou o bloqueo continental a Inglaterra, pero 
isto  ocasionoulle moitos problemas de abastecemento ó continente.

̶ En  1812:  só  Inglaterra  escapaba  do  seu  control.  Francia  tiña  130 
departamentos ou provincias e moitos Estados “vasalos” eran administrados 
por parentes ou xerais da súa confianza como por exemplo: Luís Bonaparte que 
gobernaba  Bélxica  e  Holanda;  Murat,  cuñado  de  Napoleón:  Nápoles;  Xosé 
Bonaparte:  España;  Xosé  Bernadotte:  Suecia.  Tamén  contaba Estados 
“aliados” unidos por  tratados de paz como a Confederación do Rhein, Rusia,  
Prusia, e Austria.

l Opoñíanse ó proxecto napoleónico a diversidade cultural e relixiosa europea, 
os intereses nacionais, e os defensores do Antigo Réxime.

l A caída de Napoleón empezouse a forxar fronte a España e Rusia en 1812. 
En 1813 tivo que facer  fronte a unha coalición das potencias europeas e foi derrotado  en 
1814. Foi  recluído na illa de Elba (no Mediterráneo cerca de Italia) pero volveu pouco 
despois  formando  o  “Imperio  dos  Cen  Días”.  Unha  coalición  de  tropas  europeas 
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enfrontouse a el na batalla de Waterloo en 1815 sendo posteriormente desterrado á illa 
de Santa Helena (no medio do Atlántico) onde morre en 1821.

l A súa importancia histórica está en que difundiu os ideais do liberalismo xa que 
nos  países conquistados Napoleón:

̶ Poñía fin aos dereitos feudais.

̶ Liberalizaba as actividades económicas.

̶ Privatizaba a propiedade.

̶ Impoñía o Código Civil Napoleónico.

̶ Declaraba os dereitos e liberdades individuais.

E  Cando  as  monarquías  europeas  queiran  volver  ao  absolutismo  xa  non 
poderán.

3 - A Restauración:  

l En 1815 despois da derrota de  Napoleón en Waterloo as potencias europeas 
reuníronse no   Congreso de Viena   e restauraron o absolutismo:

̶ Suprimiron as reformas  revolucionarias.  Excepto en Francia onde Luís XVIII 
mantivo o Código Civil Napoleónico, e as reformas da propiedade da terra.

̶ Restableceron ós monarcas destronados por Napoleón.

̶ Estableceron as bases para unhas novas relacións internacionais.

l O Artífice da Restauración será  o chanceler austríaco Metternich que baseará 
as novas relacións internacionais no:

̶ Absolutismo: a sociedade civil  é incapaz de asumir a soberanía polo que o 
poder debe ser exercido polos monarcas.

̶ Lexitimismo: o rei debe pertencer a unha dinastía lexítima establecida antes de 
1789.

̶ Equilibrio internacional: as grandes potencias (Austria, Prusia, Rusia, e Gran 
Bretaña) deben compartir as obrigas internacionais e manter o equilibrio entre 
elas.

̶ Intervencionismo: as grandes potencias deben intervir nos asuntos dos outros 
Estados por solidariedade duns cos outros.

l O Congreso de Viena reorganizou as fronteiras de Europa  para evitar un posible 
expansionismo  francés  e  manter  o  equilibrio  entre  as  potencias  continentais:  Austria, 
Prusia, e Rusia. Inglaterra estaba máis interesada nas colonias. 

l O problema no deseño das novas fronteiras foi que non se tiveron en conta as 
aspiracións  nacionais  dos  pobos.  Así  formáronse  Estados  nos  que  se  mesturaban 
diferentes  pobos:  caso  do  imperio  austro-húngaro  no  que  había  alemáns,  checos,  
polacos, serbios, italianos, eslovenos...  Pobos divididos en diferentes Estados: caso dos 
italianos, polacos e romaneses.

l Austria,  Prusia,  e  Rusia  firmaron  un  tratado  militar,  ó  que  chamaron  Santa 
Alianza,  para  garantir  a  vixencia  dos  acordos  de  Viena  e  os  principios  absolutistas. 
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Consistía  en  intervir  militarmente  en  calquera  país  onde  xurdiran  ameazas 
revolucionarias. Nel interveu decisivamente Metternich.

l Pero o liberalismo xa calara en Europa e non era posible volver atrás. Así en 
1820,1830, e 1848 producíronse as chamadas “Oleadas revolucionarias”.

4 - As oleadas revolucionarias de 1820, 1830 e 1848.  

l Estas revolucións teñen como características xerais:

̶ Empezan nun país e son seguidas por outros.

̶ O seu Obxectivo é transformar a sociedade e a estrutura do Estado segundo os 
principios liberais.

̶ Utilizan os pronunciamentos militares e as revoltas populares urbanas (nacen 
as barricadas) e nacionalistas (créanse parlamentos paralelos a imitación da 
Asemblea Nacional na sá do xogo da pelota) ante a imposibilidade de lograr  
unha transformación pacífica.

̶ A reacción dos poderes absolutistas é o emprego do exército para reprimir as 
revolucións, e prestarse axuda mutua co envío de tropas ás áreas conflitivas. 

l A ouleada revolucionaria de 1820 empezou en España  co pronunciamento de 
Riego  e  espallouse polos  Estados  alemáns  e  italianos,  Portugal,  Grecia,  e  Rusia.  O 
procedemento utilizado foi o pronunciamento militar apoiado pola burguesía que esixía 
unha Constitución e poñer fin ó Antigo Réxime.

̶ En Grecia uniranse peticións liberais e nacionalistas contra o Imperio turco. A 
guerra durou ata 1830 en que conseguirá a independencia grazas ó apoio de 
Rusia ,Gran Bretaña e Francia.

l A oleada de   1830   comezou en Francia e continuou en Bélxica, Suíza, Estados 
alemáns e italianos, Polonia, Portugal, e España.

̶ No centro de Europa: as tropas absolutistas controlaron a situación.

̶ En  Francia:  instaurouse  unha  monarquía  constitucional  co  apoio  da  alta 
burguesía baixo Luís Felipe de Orleáns.

̶ En  España  e  Portugal triunfou  o  liberalismo  despois  de  sendas  crises 
dinásticas.

̶ Bélxica: conseguiu a independencia de Holanda grazas ó apoio francés e de 
Inglaterra.

l  As oleadas de 1848 ou “Primavera dos pobos” son as  máis importantes 
polo  seu  tamaño  e  extensión  e  polo  nacemento  dos  intereses  diferenciados  da  alta 
burguesía, das clases medias, e do proletariado. 

l No seu estalido tivo moita Influencia a crise alimentaria debido á enfermidade 
da pataca (Irlanda pasou de 8 millóns de habitantes en 1845 a 6 en 1850.) e as malas 
colleitas de cereais que provocaron a subida do prezo do pan e a  baixada da demanda 
industrial, o que provocou unha crise económica xeneralizada. Esta crise reforzou a idea 
de que a sociedade estaba mal organizada e mal administrada.

l Os protagonistas foron as  clases medias e clases obreiras urbanas.
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l  Iniciouse a  finais  de  1847  en  Suíza  e  Italia.  Alcanzou  a  súa  máxima 
intensidade en  Francia  en  febreiro  de  1848  e  expandirase pola  Confederación 
Xermánica, Prusia, e o Imperio austríaco. Reforzará os movementos nacionais italianos e 
alemáns.

̶ Na Confederación Xermánica os representantes de tódolos Estados formaron 
un  Parlamento en Frankfurt que proclamou a unidade de tódolos  alemáns e 
aprobou  unha  Constitución  común.  O  Parlamento  de  Frankfurt  ofreceulle  a 
coroa a Federico Guillerme de Prusia que se negou a aceptar a constitución e 
disolveu o Parlamento.

̶ En Francia levou á abdicación de Luís Felipe de Orleáns e á proclamación da 
Segunda República que proclamou o  Sufraxio universal, a Xornada laboral de 
10 horas, e a creación de Talleres Nacionais para dar emprego ós parados(obra 
do  socialista  Blanc).  A reacción  da  burguesía  francesa  levou  ó  peche  dos 
Talleres Nacionais o que provocou á  insurrección dos traballadores que foi 
reprimida causando 500 mortos, 12.000 feridos, e 4.500 deportados á Alxeria. 
Luís  Napoleón  Bonaparte,  sobriño  de  Napoleón,  foi  elixido presidente  da 
República e en  1852 proclamou o  Segundo Imperio francés dirixido por el co 
nome de Napoleón III.

̶ No  Imperio  Austríaco  houbo  varios  levantamentos  na  capital,  Viena, 
acompañados de loitas separatistas que deron lugar á destitución de Metternich 
e abdicación de Fernando I, ó nomeamento de Francisco Xosé I que se mantivo 
ata 1916, á abolición da servidume, e a implantación dunha Constitución común 
a todo o imperio. Sen embargo o dominio austríaco deu lugar á sublevacións 
de húngaros, checos, e italianos do norte que foron reprimidas.

l Aínda que as revolucións de 1848 foron un aparente fracaso xa que Austria, 
Prusia, e Rusia prestáronse axuda militar e en 1850 acabaron cos focos liberais, o certo é 
que a partir de 1850:

̶ o absolutismo monárquico desaparece de Europa occidental en beneficio  de 
réximes liberais.

̶ Xorde o movemento obreiro con intereses opostos á burguesía.

̶ Aumenta o sentimento  nacionalista que rematará cas unificacións de Italia e 
Alemaña.

5 - O nacionalismo:  

l A  implantación  de  sistemas  liberais estivo  acompañada  da  formación  de 
Estados-Nación  e  da  emerxencia  de  movementos  nacionalistas que  pretendían  facer 
coincidir as fronteiras dos Estados coas das nacións.

l A formación dos Estados-nación de gran parte de Europa occidental iniciáronse 
cas monarquías dos séculos XVII e XVIII. 

l A Revolución Industrial do século XIX puxo de manifesto a necesidade de facer 
desaparecer as  aduanas interiores, de unificar pesos e medidas, e de promulgar códigos 
de comercio unitarios para facilitar o comercio interior. 

l Por  último,  o  imperio  napoleónico estimulou  o  desenvolvemento  da  idea  de 
nación ó pretender unificar toda Europa baixo o réxime napoleónico.
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l A idea  de  nación xorde  de  dúas  correntes  de  pensamento:  a  herdeira  da 
Revolución  Francesa,  baseada  na  soberanía  nacional,  e  a  seguidora  dos  filósofos 
alemáns de finais do século XVIII:

̶ O  pensamento  liberal  da  Revolución  Francesa definía  a  nación  como  un 
conxunto de cidadáns ligados pola vontade de vivir xuntos e de rexerse polas 
mesmas leis e institucións.

̶ Os filósofos alemáns definían a nación como unha alma espiritual, inmutable e 
eterna, que se manifestaba na lingua, na cultura, nas tradicións e formas de 
vida,  así  como  nunha  historia  común,  e  que  ía  máis  alá  da  vontade  dos 
cidadáns de vivir xuntos e de rexerse polas  mesmas leis e institucións.

l Nalgúns países, como Portugal,  as nacións correspondíanse ca fronteira política 
dos Estados, pero noutros, como España, o Estado incorporaba diversas nacionalidades 
político-culturais. Isto significou que os procesos de uniformación liberal para garantir a 
igualdade  legal  e  institucional   foron  máis  conflitivos. Pero  o  caso  máis  grave  de 
desaxuste entre as fronteiras políticas e nacionais estaba en Europa central e oriental:

̶ Os  alemáns e italianos estaban divididos en varias entidades políticas  e os 
nacionalistas desexaban unir nun só Estado todos os territorios.

̶ Os  polacos,  húngaros,  checos  e  gregos  estaban  repartidos  entre  o  imperio 
austríaco  e   o  imperio  turco  e  os  nacionalistas  querían  independizarse  do 
dominio estranxeiro.

l O mapa europeo definido polo  Congreso de Viena fixaba a existencia de seis 
Estados, tres imperios e máis de trinta comunidades culturais sen Estado, entre as que 
destacaban as comunidades culturais italiana e alemá.

l As  primeiras  revoltas  nacionalistas desenvolvéronse  a  carón  das  revolucións 
liberais de 1820 e 1830. Antes de 1848 as máis importantes foron as de Grecia e Bélxica:

̶ Grecia estaba  sometida  ó  imperio  turco e  en  1820  iniciou  unha  revolta  en 
contra da dominación política,  cultural,  relixiosa e económica dos turcos.  En 
1822  reuníronse  no  Congreso  de  Epidauro delegados  de  toda  Grecia  para 
reclamar a independencia que non foi aceptada polos turcos ata 1829. A causa 
grega adquiriu simpatías na opinión pública europea e Francia, Gran Bretaña, e 
Rusia axudaron ós rebeldes porque tamén estaban  interesados en debilitar ó 
imperio turco para conseguir a libre circulación polo estreito do Bósforo.

̶ Bélxica independizouse dos Países Baixos (= a Holanda) despois dunha guerra 
contra  os  holandeses.  En  1831  formou  un  goberno  provisional  que  foi 
recoñecido  polas  potencias  occidentais  e  que  conseguiu  vencer  ó  exército 
holandés grazas ó apoio militar francés. A monarquía constitucional belga foi 
recoñecida por holanda en 1839.

l A revolución  de  1848 tivo  un  importante  contido  nacionalista  nos  países  do 
imperio austríaco. Este imperio era un Estado absolutista dominado por unha minoría 
austríaca que monopolizaba o poder  e dominaba ás demais comunidades.  A rebelión 
estendeuse por moitas zonas:

̶ Empezou  en  Viena  e  provocou  a  caída  de  Metternich,  a  elección  dunha 
Asemblea  Constituínte  mediante  sufraxio  universal  e  a  abdicación  do 
emperador.

̶ Praga, Polonia, e Croacia reclamaron o recoñecemento da súa identidade, o 
respecto  a súa lingua e a súa cultura, e a igualdade de dereitos entre os pobos. 
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̶ A Lombardía italiana reclamou a retirada dos austríacos.

̶ Venecia proclamou a república.

̶ Hungría proclamouse independente de Austria.

l Todos estes movementos nacionalistas foron derrotados polo imperio pero tivo 
que  introducir reformas: estableceuse un sistema liberal moderado baseado no sufraxio 
censatario.  E  en  1867  modificouse  a  estrutura  do  Imperio  converténdose  nunha 
monarquía dual con dous Estados, Austria e Hungría, unidos na persoa de  Francisco 
José I: emperador de Austria e rei de Hungría. Esta situación mantívose ata a Primeira 
Guerra Mundial.

l O nacionalismo renace con  forza nos anos seguintes a 1848 pero vai cambiar  a 
estratexia a  seguir:  as  revolucións  de  1848  recorreron  a  insurrección  e  a  revolución 
popular  pero  agora  optarase  pola  diplomacia  internacional  e  a  guerra  entre  Estados. 
Tamén haberá reinos que  guiarán esta unificación: Prusia guiará a unificación alemá e 
Piamonte- Sardeña a unificación italiana.   

5.1 - A unificación    alemá:  

l A Revolución francesa e as conquistas napoleónicas estimularon o sentimento 
nacional alemán.  O Congreso de Viena creou en 1815 a  Confederación Xermánica 
formada  por  39  Estados.  Todos  tiñan  leis  e  sistemas  de  goberno  propios  pero  tiñan 
conciencia de formar unha mesma nación baseada:

̶ No seu pasado como Sacro Imperio Romano Xermánico que se creara na Idade 
Media e fora disolto por Napoleón en 1806.

̶ Nas ideas de intelectuais como Fichte, Hegel, Ranke.

̶ No Romanticismo da época que estimulaba o propio sobre o común con outros 
pobos.

l En  1834  creouse  o  Zollverein  ou  Unión  de  Aduanas que  estableceu  un 
mercado de libre circulación comercial formado por 26 millóns de persoas. No Zollverein 
integrouse  Prusia,  pero  non  Austria.  O Zollverein  permitiu  un  maior  desenvolvemento 
económico con Prusia á cabeza da unión. 

l A mediados do século XIX xa era evidente que Prusia dirixiría a unificación dos 
estados alemáns debido a súa supremacía económica e militar.  Bismarck   (  1815-1898), 
chanceler  alemán  e  o  kaiser  Guillermo  I foron  os  artífices  da  unificación  alemá. 
Combinaron guerra e diplomacia internacional:

̶ En 1848  Bismark representou ós  prusianos no Parlamento de Frankfurt e en 
1862 foi nomeado chanceler polo rei de Prusia Guillerme I.

̶ Empezou aliándose    con Austria contra    Dinamarca   en    1864   para facerse cos 
ducados de Schleswig e Holstein. Estes ducados eran culturalmente alemáns 
pero pertencían á coroa danesa.  

̶ Nun primeiro momento repartiu o ducado de Holstein para Austria e quedouse 
co ducado de Schleswig para Prusia.  Pero en 1866 iniciou unha Guerra contra 
Austria polo control do ducado de Holstein e venceunos na batalla de Sadowa. 
Con esta vitoria Prusia pasou a controlar toda Alemaña do Norte.

̶ En  1867 Prusia   crea a  Confederación de Alemaña do Norte   con outros 21   
estados  alemáns.  Elaborouse  unha  constitución  inspirada  por  Bismarck  con 
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dúas  cámaras:  o  Consello  ou  Bundesrat  que  representaba  ós  estados 
federados, e o Parlamento ou Reichstag con  deputados  elixidos por sufraxio 
universal.

̶ En  1870 iniciaron  unha  Guerra  con  Francia polos  territorios  de  Alsacia  e 
Lorena. Francia foi derrotada nas batallas de Sedán e Metz. 

̶ En 1871 as tropas alemás chegan as portas de París e proclamase en Versalles 
o II Reich (imperio), con Guillerme I como emperador. Este feito provoca a caída 
do Segundo Imperio francés e proclamase da Terceira República francesa.

l A unidade traduciuse nunha estrutura confederal con dominio de Prusia e deixou 
dúas importantes cuestións por  resolver:  a  dualidade relixiosa entre  o luteranismo do 
norte e o catolicismo do sur,  e o carácter  inacabado da unificación xa que quedaban 
moitos alemáns no imperio austríaco.

4.2 -  A unificación   italiana.  

l O nacemento do sentimento nacionalista produciuse ca conquista napoleónica. 
O  Congreso  de  Viena  dividiuna  en  7  estados  diferentes  e  desiguais  en  tamaño  e 
importancia  e  algunhas  zonas,  como  a  Lombardía  e  Véneto,  estaban  baixo  dominio 
austríaco.  As ideas de nación  e  soberanía  mantivéronse durante  a  Restauración  en 
sociedades secretas minoritarias. 

l Na década de 1830 formouse un movemento de afirmación nacional  chamado 
Risorgimento  que tivo a súa expresión política en  Giuseppe Mazzini que propoñía a 
creación dunha república democrática unitaria e laica á que se chegaría mediante unha 
rebelión popular.

l A manifestación do sentimento  nacionalista manifestouse nas  revolucións de 
1848 con insurreccións populares, democráticas, e republicanas.  Despois do fracaso de 
1848 ábrese paso a idea de que a unión debe ser encabezada por un estado italiano. 

l O reino de Piemonte- Sardeña parecía o máis firme candidato xa que tiña unha 
monarquía  constitucional  de  orixe  italiana,  o  seu  rei  era  Victor  Manuel  II,  e  estaba 
desenvolvido economicamente. Os artífices da unificación serán o rei Víctor Manuel II, o 
seu  primeiro  ministro:  Camilo  Benso,  conde  De  Cavour, e  o  activista  popular 
revolucionario: Garibaldi. 

l O conde de Cavour levou a cabo a actividade  diplomática contra Austria e o 
papado  e  Garibaldi  encabezou  a  marcha   dos  “camisas  vermellas”  desde  Xénova  a 
Nápoles pasando por Sicilia. 

l O proceso unificador en Italia do norte combinou   guerra e diplomacia  :

̶ En 1858 Cavour conseguiu o apoio  de Francia fronte a Austria a cambio da 
entrega de Niza e Saboya.

̶ En 1860 derrota a Austria e consegue a anexión de Lombardía e de Milán.

̶ Módena, Parma, e Toscana votaron a favor da anexión protexidos polo avance 
das tropas piamontesas.

̶ En 1866: incorporouse Venecia. 

l En Italia do sur as   marchas de Garibaldi    provocaron a proclamación de Victor 
Manuel II como rei ata que en 1860 se incorporou o Reino das Dúas Sicilias, antes baixo 
a dinastía dos borbóns.
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l Os Estados Pontificios  :  sufriron en 1866 a ocupación do  exército italiano e a 
proclamación de Roma como capital do novo Estado en 1870. O papa Pío IX excomungou 
a Victor Manuel II.

l O novo Estado tivo que enfrontarse a tres grandes problemas: a enemistade do 
papado, o contraste entre un norte industrializado e un sur agrario e atrasado, e o carácter 
incompleto da unidade xa que Istria e Trento quedaron baixo dominio austríaco.

4.3 - Os Balcáns e a   cuestión de Oriente.  

l A península dos Balcáns   está situada en Europa Oriental. É unha zona de gran 
complexidade étnica e cultural.  Na segunda metade do século XIX tiña ocupado o norte 
polo  imperio  austro-húngaro e  o sur  polo  imperio  turco a  excepción  de  Grecia  que 
conseguira a súa independencia en 1830. 

l Era fonte de apetencias europeas: Rusia, Austria, Francia, e Gran Bretaña:

̶ A Guerra de Crimea   (1853-56) enfrontou a Francia, Gran Bretaña e Austria 
contra Rusia que pretendía ter unha posición hexemónica na zona aproveitando 
a debilidade dos turcos. O Tratado de París de 1856 dálle a derrota de Rusia 
xa que recoñece a independencia de Romanía e de Serbia, dálle o dominio a 
Austria sobre  eslovenos e croatas,  e  o imperio   turco obtén o control  sobre 
Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, e Macedonia.

̶ En 1878 celebrouse o Congreso de Berlín   sobre os Balcáns debido ó temor 
de  Austria-Hungría ó  expansionismo serbio e a  represión turca sobre Bosnia-
Hercegovina e Bulgaria  o que motivou a intervención de Rusia. Por este tratado 
Montenegro,  Serbia,  e  Romanía  alcanzaron  a  independencia  plena,  Bosnia- 
Herzegovina pasou a ser administrada por Austria-Hungría, e Bulgaria pasou a 
ser un principado autónomo tributario dos turcos.
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	̶ Grave crise financeira do Estado: acentuada pola Guerra dos Sete Anos, e a axuda militar dada ás colonias americanas. A nobreza e o clero néganse a rescatar ó Estado.
	̶ Crise monárquica: decadencia e falla de popularidade de Luís XVI e da súa dona Mª Antonieta.
	̶ Difusión das ideas ilustradas e liberais: divulgación da obra de Montesquieu, Rousseau e Voltaire a través dos faladoiros, prensa, e da Enciclopedia. Como consecuencia aparecen grupos sociais ilustrados que comparten o modelo americano.

	l A causa inmediata da convocatoria dos Estados Xerais hai que situala na crise financeira e fiscal e que fixo entrar ó Estado en bancarrota:
	̶ Luís XVI nomeara como ministro de facenda a homes como Turgot que expoñen a necesidade de recadar impostos de todo aquel que teña patrimonio. Isto vai dar lugar á chamada Revolución dos Privilexiados pola súa negativa a pagar impostos.
	̶ Turgot é substituído por Necker, quen prosegue coa solicitude de préstamos ós banqueiros alemáns, ata que a situación faise insostible e propón convocar aos nobres para solicitarlle un préstamo. Pero isto non terá lugar até o mandato de Calonne (1783 - 1787) que propón a a Convocatoria dos Estados Xerais, para tratar a política fiscal. Calonne é destituído por Luís XVI que volve a poñer no cargo a Necker. Este aplica a idea de Calonne .

	l Ante a imposibilidade de conseguir recursos económicos dos estamentos privilexiados (rebelión nobiliaria) o rei decide convocar os “Estados Xerais” para o 5 de maio de1789, unha institución de carácter medieval que non se convocaba dende 1610.
	l Segundo a tradición francesa a convocatoria duns Estados Xerais ía acompañada duns “Cadernos de Queixas” na que todos os estamentos tiñan o dereito de enviar ao rei as súas queixas, demandas e peticións. Estes cadernos elaborábaos a nobreza, as institucións relixiosas e as comunidades rurais ou Concellos. Están formulados en modo de petición respectuosa ó rei pero deixan ver as demandas da sociedade francesa antes da Revolución:
	̶ Os campesiños están contra o pago dos dereitos feudais e dos dezmos.
	̶ A Nobreza e clero defenden os seus privilexios e non queren contribuír ós gastos do Estado nin diminuír a presión sobre o campesiñado.
	̶ E a burguesía pide liberdade de expresión, de reunión, e de comercio, e tamén quere igualdade de dereitos para poder acceder ós cargos públicos.

	l Os sectores críticos ó Antigo Réxime estaban en tódolos estamentos: no Terceiro Estado, onde había xentes cultas de profesións liberais ( comerciantes, médicos..), na nobreza destacaba a chamada “nobreza de Toga” (dedicada ó exercicio da xustiza e á Administración do Estado) moi ilustrada e con tendencias reformistas, e no clero onde destacan figuras como o abade Sièyes.
	l A práctica habitual nos Estados Xerais era que cada estamento se reunise por separado para deliberar, reuníndose todos máis tarde para adoptar os acordos finais. Sempre se impuña a opinión dos estamentos privilexiados (Nobreza e o Clero) porque cada estamento tiña un voto. Nesta ocasión o Terceiro Estado, dirixido polo abate Sièyes, solicitará que o voto sexa por persoas e non por estamentos xa que así gañaría o Terceiro Estado porque era moito máis numeroso (o 90% da poboación). O rei negouse porque xa aceptara dobrar o número de representantes do 3º Estado.
	l Outro problema que xorde é o alcance dos debates dos Estados Xerais xa que o rei di que o único fin da asemblea é solucionar a crise financeira-fiscal. Pero o Terceiro Estado esixe que se traten cuestións políticas e lexislativas que sirvan para levar a cabo unha reforma. Tamén pide que os debates sexan en común e non cada estamento por separado. Ante isto o rei disolve inmediatamente a Cámara.
	l Isto conduce a que o Terceiro Estado decida reunirse no Edificio do Xogo de Pelota e constituírse como Asemblea Nacional ( a iniciativa de Sièges) para realizar todos os cambios que crían necesarios. O rei tenta crear discordia instándolles a que conviden á nobreza e o clero para constituírse como representativos de toda a sociedade. A Asemblea accedeu á proposta real e, aínda que poucos nobres e clérigos asistiron, este feito daralle unha lexitimidade política á Asemblea que até entón podería pórse en dúbida. A estes feitos chámaselle “Rebelión institucional” xa que o Terceiro Estado pon en cuestión o funcionamento dunha institución con séculos de existencia.
	l Será nesa Asemblea do Xogo de Pelota onde se decida crear unha Constitución e a Asemblea Nacional pasa a chamarse Asemblea Nacional Constituínte que durará de xuño de 1789 ata xullo de 1791. Recibe este nome para destacar que se trata dunha forma de convocatoria nova, diferente ós Estados Xerais, con representación de toda a Nación, e co propósito de elaborar a Constitución de 1791.
	l Nesta etapa a nobreza queda sen os seus privilexios e o rei sen a súa soberanía. Tamén se inicia a guerra cas monarquías absolutas europeas xa que as monarquías europeas estaban todas emparentadas: Luís XVI era primo de Carlos IV de España e Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, que acoden a socorrer ó seu parente e teñen medo ó contaxio das ideas revolucionarias.
	l Na Asemblea Nacional Constituínte non existían partidos políticos, a xente só se sentaba con aqueles que pensaban de xeito similar. Estas posicións individuais son moitas veces cambiantes, xa que ó longo de la revolución as persoas radicalízanse ou moderan nas súas ideas. Por este motivo a situación de onde se colocaban na Sala do Xogo de Pelota, define a súa posición política: os monárquicos situábanse á dereita, os demócratas á esquerda e os radicais na parte alta. Aquí está a orixe da denominación dos partidos políticos (dereita, esquerda, radicais, centro)
	l A situación das clases urbanas de París empeora pola carestía e a falla de alimentos e o 14 de xullo de 1789 as mulleres, ao ver que non teñen nada que dar de comer ós seus fillos, inician unha revolta popular que se ve apoiada sans cullottes" ( “sen calzóns” ou clase popular das cidades: pequenos artesáns, traballadores...de ideas radicais) Diríxense todos ó arsenal e cárcere da Bastilla  que era o símbolo do poder absoluto e asáltana. Este día é o Día da Festa Nacional francesa. A este feito dáselle o nome de “Rebelión popular”.
	l Tras a toma da Bastilla vai aparecer unha nova forma de goberno municipal: a "Comuna de París" baixo o liderado de Desmoulins, Marat, e Danton e un novo exército que vai defender á revolución: "a Garda Nacional" que estará formada por 48.000 homes baixo o mando de Lafayette.
	l Durante o mes de agosto de 1789 a Revolución expándese:
	̶ A imitación da comuna de París formáronse novos concellos que só recoñecían a autoridade da Asemblea Nacional.
	̶ A propagación da noticia dos acontecementos de París aos medios rurais deu lugar á mobilización do campesiñado, comezando unha verdadeira guerra civil, que levou aos campesiños a tomar as terras pola forza e queimar os castelos señoriais (O Gran Medo). Este levantamento afecta á actividade da Asemblea Nacional, dando como consecuencia o decreto de Abolición do Sistema Feudal ou Señorial (agosto de 1789). Comezarase unha desamortización de todas as terras señoriais tanto laicas como eclesiásticas, o que dará lugar a unha transformación da paisaxe agraria de Francia, cambiando dun país de grandes latifundios a outro de campesiños medios.
	̶ O 26 de agosto de 1789 proclamase a Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán. Os revolucionarios franceses elaboran, a imitación dos americanos, un documento de declaración de dereitos, pero van darlle un "toque universal" ó falar do home como “ser humano” e considerar que a súa revolución é o principio dun cambio mundial, que debe ser un modelo para todos os revolucionarios de todos os países. Esta declaración sustentase en tres piares básicos: liberdade xurídica e civil, igualdade civil en dereitos e deberes, e defensa da Propiedade (A propiedade é un valor fundamental para o burgués liberal, xa que fai que o home cree raíces. O home desarraigado considerase o peor dunha sociedade).

	l En 1791 A Asemblea proclama a Constitución Civil do Clero que pretende someter ó clero: o Estado incauta os bens inmobles da Igrexa, suprime as ordes relixiosas que no cumpran obxectivos sociais (como as ordes de clausura), reduce o número de bispados, e os cargos eclesiásticos pasan a nomearse por votación. Os bispos serán nomeados polo Estado, e o clero vai ser obrigado a prestar xuramento á Constitución. Este feito vai a dividir o clero en "Clero Xuramentado" e "Clero Refractario". No primeiro grupo estarán os que queren seguir mantendo o seu status ou os que están a favor da revolución, na segundo estarán todos os desconformes. Todas estas medidas van supor o enfrontamento co papado excomunga a todos os revolucionarios. O papado vaise a converter nun dos abandeirados da contrarrevolución.
	l O último feito da Asemblea Nacional Constituínte será a aprobación da Constitución de 1791 que luís XVI xurou o 14 de setembro despois de intentar fuxir en xuño, pero foi recoñecido en Varennes e retido como prisioneiro no palacio das Tullerías.1
	l Esta constitución contiña:
	̶ Unha Declaración de Dereitos do home e do cidadán,
	̶ Proclamaba a Soberanía Nacional e
	̶ Organizaba o Estado como unha monarquía constitucional con división de poderes: Lexislativo na Asemblea Nacional, con dereito de veto do rei; Executivo no rei; E xudicial nos tribunais con xuízos públicos.
	̶ O sufraxio censatario: para varóns de máis de 25 anos que pagaban impostos superiores a tres xornadas de traballo.
	̶ En canto á división territorial, desaparecen as provincias que se transforman en 83 departamentos. O poder executivo de cada departamento fórmao un organismo chamado directorio composto por oito membros da Asemblea Departamental.
	̶ Os funcionarios serían elixidos directamente polos cidadáns activos de cada municipalidade e departamento.

	l Despois da aprobación da Constitución a Asemblea Nacional Constituínte disolveuse e convocou eleccións por sufraxio censatario e formouse a Asemblea Nacional Lexislativa que durou entre setembro de 1791 e agosto de 1792.
	l Nesta etapa os grandes problemas persisten: hai unha gran inseguridade, continúa a crise económica, e xorde a posibilidade dunha guerra, xa que Austria e Prusia parecen dispoñerse a invadir Francia. A impopularidade da familia real aumenta debido a que Mª Antonieta era filla do emperador austríaco, e ó rei acusábaselle de conspirar cas potencias estranxeiras.
	l Nesta situación prodúcese un momento de radicalización popular: en agosto de 1792 as masas populares asaltan ao palacio das Tullerías, apresan ao rei e saquean as propiedades reais. En Paris créase un novo goberno municipal que disolverá a Asemblea Nacional lexislativa en setembro de 1792, anulando a Constitución e elixindo unha Convención baixo o liderado dos xirondinos2. A Convención abole a monarquía e proclama a República.
	l A Convención vaise atopar varios problemas, entre eles o de ter un rei preso ao que hai que xulgar. Tentan non facer nada e manter ó rei nunha posición protexida, evitando a toda costa o seu procesamento. Pero as presións dos xacobinos3 levan ao procesamento do rei que vai ser condenado a morte e guillotinado o 21/01/1793, o mesmo que a reina e todos os seus fillos.
	l Isto provocou a ira de todas os reis de Europa, o que obriga a ós xirondinos a realizar unha nova leva militar para reforzar o exercito. Esta leva provocará novas revoltas nas zonas rurais, e nalgúns puntos van a ser considerablemente violentas, como a Revolta da Vendée.4 Os xirondinos serán incapaces de sufocar todas as revoltas, dando pé á chegada ó poder dos Xacobinos en setembro de 1793 ata xullo de 1794
	l Os Xacobinos van a aproveitar todas estas circunstancias para impoñer medidas radicais. Establecen así o Comité de Salvación Pública e o Comité de Seguridade Nacional.
	̶ O Comité de Salvación Pública constituirá o goberno real de República. Será un goberno totalitario que vai concentrar la maioría dos poderes e, aínda que é un órgano colexiado, é realmente un órgano personalista liderado por Maximilien Robespierre que exercerá o poder de forma autocrática.
	̶ O Comité de Seguridade Nacional estará baixo o mando de Robespierre a modo de policía política para eliminar ó inimigos da Revolución. Calquera signo de disidencia con a idea xacobina de revolución será motivo de arresto e, probablemente, de execución. Darase validez a calquera sospeita ou rumor, fomentando la envexa e a vinganza entre a poboación.

	l Moitos revolucionarios de renome, incluso xacobinos5, foron arrestados e guillotinados durante este período coñecido como O Terror (agosto 1793 a xullo 1794). 40.000 persoas foron executadas.
	l Os xacobinos gobernaron de xeito que conseguiron o apoio dos sans culottes e do campesiñado:
	̶ Desde o punto de vista económico, o xacobinismo pasa a un forte intervencionismo económico do Estado establecendo leis de prezos máximos e salarios mínimos. Isto daralle o apoio dos sans culottes.
	̶ Este intervencionismo vese reforzado co decreto de Anulación Efectiva dos Dereitos Señoriais e a apropiación de las propiedades dos nobres que na súa maioría víronse forzados ó exilio. Tamén se completa a apropiación de todos os bens da Igrexa, así como os bens comunais, os cales serán convertidos en propiedades privadas que serán vendidas en poxa. Isto vai a dar lugar a unha nova conformación da propiedade da terra, pasando a paisaxe de ser latifundista en mans duns poucos, a moitas propiedades de dimensións óptimas para a súa explotación. Estes feitos dánlle o apoio do campesiñado.

	l A cuestión relixiosa nos xacobinos lévalles a considerar que o propio feito relixioso tradicional prexudica á sociedade, facéndoa supersticiosa e medorenta, e que hai que substituíla pola fe na Revolución6. Nas cidades serán retirados todos os símbolos relixiosos e substituídos por símbolos revolucionarios como “A árbore da Liberdade”. Tamén favorecen un santoral de mártires revolucionarios. O mesmo Robespierre era obxecto de certa santidade xa que era coñecido como “ O Incorruptible”.
	l Outra das propostas antirrelixiosas dos xacobinos foi o cambio do calendario, propondo a data de chegada ao poder de Robespierre (1793) como ano 1, xunto co cambio dos nomes dos meses, que até entón eran de orixe romano-eclesiástico, por outros que farán alusión a procesos naturais: brumario, xerminal... e o cambio da semana de sete días por unha de 10 días.
	l A caída de Robespierre e dos xacobinos débese ó Golpe de Estado de Termidor (27/07/1794).Os termidorianos son burgueses espantados polo Terror e os cambios radicais dos xacobinos e manteranse no poder ata outubro de 1795.
	l Queren aplicar os principios de Reconciliación:
	̶ Exteriormente párase a guerra revolucionaria e comezan a asinar tratados de paz e de relacións diplomáticas cos demais países europeos.
	̶ Interiormente convidan os exiliados a volver.

	l Outro principio vai ser a Orde, a volta á Orde entendida como na época de 1791, para o que foi preciso descartar a Constitución xacobina de 17937 e redactar unha nova Constitución Republicana tan moderada que non puidese dar lugar a un novo xacobinismo. Xorde así a Constitución de 1795:
	̶ Establece un sistema electoral baseado no sufraxio universal indirecto, volvendo distinguir entre cidadáns pasivos e activos.
	̶ O poder lexislativo establecese mediante un sistema bicameral: a Cámara Alta chámaselle Consello dos Anciás porque os seus 250 membros debían de ter máis de 40 anos. A Cámara baixa ou Consello dos 500.
	̶ Ambas cámaras elixirían o executivo, denominado Directorio que estaba composto por 5 directores.

	l Unha vez que a Constitución entrou en vigor os termodorianos cederon o poder a un Directorio que se manterá ata1799. O Directorio vai ser a etapa máis longa e estable da revolución debido ó desexo xeral de obter una certa estabilidade política e económica.
	l Pero segue habendo conflitos procedentes dos sectores máis extremos: sans culottes e realistas:
	̶ Como o sucedido coa “Conxura dos Iguais”8 organizada por Babeuf e Buonarotti. Esta conxura foi rapidamente reprimida por parte do Directorio, e os seus organizadores foron guillotinados.
	̶ Tamén existía un gran número de realistas que non paraban de crear axitacións en París, cuxa idea consistía na restauración da monarquía na figura do irmán do rei morto, Luís XVIII.

	l Polo que o goberno vaise a ver forzado a recorrer, cada vez con máis frecuencia, ao exército para controlar as desordes públicas e para conter ás potencias absolutistas. É nesta época onde vai empezar a gañar protagonismo o xeneral Bonaparte, adherindo diversos territorios limítrofes á República Francesa. Tamén fará cambios na estrutura do exército, no abastecemento, e na preparación das tropas. Pronto se lle recoñecen politicamente as seus méritos militares9 e convértese no home de moda. O mesmo Directorio pídelle axuda no Golpe de Fructidor (1797) contra os moderados e monárquicos do Consello de Anciáns e do Consello dos Quinientos.

	2 - A Europa napoleónica: 1799 – 1815.
	l En novembro de 1799 entra en contacto cun grupo de civís xunto ós que da Golpe de Estado de Brumario .Despois proclamaríase unha nova República, que estaría gobernada por tres cónsules, Napoleón, Sièyes e Ducost.
	l O consulado elabora a Constitución de 1799 que estable:
	̶ O sufraxio universal masculino.
	̶ O Senado elixido de entre os candidatos nomeados polo Primeiro Cónsul.
	̶ A iniciativa lexislativa pertence ó goberno.

	l Napoleón é nomeado Cónsul Vitalicio en 1802 que Confirmou a nova Constitución de 1802. e foi coroado emperador polo papa Pío VII en 1804.
	l Unha vez no poder realiza unha serie de reformas internas:
	̶ Restablece a orde pública ca creación dun Ministerio do Interior e dunha Policía Secreta.
	̶ Centraliza a Administración creando os departamentos franceses dependentes dos ministerios parisinos.
	̶ Firma un Concordato ca Santa Sé no que o papado recoñece ó novo Estado francés.
	̶ Obriga de tódolos cidadáns de pagar impostos.
	̶ Establece o dereito á educación para tódolos cidadáns.
	̶ Promulga o Código de Dereito Civil napoleónico con dereitos individuais, laicismo do Estado, abolición do réxime señorial...base para todos os códigos civís liberais posteriores.

	l Tamén continúa a guerra con Europa para o que contaba co apoio dos afrancesados de tódolos países e con moitas tropas que non eran francesas:
	̶ Mantén un conflito continuado con Inglaterra xa que eran rivais no control do comercio atlántico e colonial e do Comercio europeo. Napoleón tentou invadila por mar pero non o conseguiu e foi derrotada xunto con España na Batalla de Trafalgar de 1805. Despois decretou o bloqueo continental a Inglaterra, pero isto ocasionoulle moitos problemas de abastecemento ó continente.
	̶ En 1812: só Inglaterra escapaba do seu control. Francia tiña 130 departamentos ou provincias e moitos Estados “vasalos” eran administrados por parentes ou xerais da súa confianza como por exemplo: Luís Bonaparte que gobernaba Bélxica e Holanda; Murat, cuñado de Napoleón: Nápoles; Xosé Bonaparte: España; Xosé Bernadotte: Suecia. Tamén contaba Estados “aliados” unidos por tratados de paz como a Confederación do Rhein, Rusia, Prusia, e Austria.

	l Opoñíanse ó proxecto napoleónico a diversidade cultural e relixiosa europea, os intereses nacionais, e os defensores do Antigo Réxime.
	l A caída de Napoleón empezouse a forxar fronte a España e Rusia en 1812. En 1813 tivo que facer fronte a unha coalición das potencias europeas e foi derrotado en 1814. Foi recluído na illa de Elba (no Mediterráneo cerca de Italia) pero volveu pouco despois formando o “Imperio dos Cen Días”. Unha coalición de tropas europeas enfrontouse a el na batalla de Waterloo en 1815 sendo posteriormente desterrado á illa de Santa Helena (no medio do Atlántico) onde morre en 1821.
	l A súa importancia histórica está en que difundiu os ideais do liberalismo xa que nos países conquistados Napoleón:
	̶ Poñía fin aos dereitos feudais.
	̶ Liberalizaba as actividades económicas.
	̶ Privatizaba a propiedade.
	̶ Impoñía o Código Civil Napoleónico.
	̶ Declaraba os dereitos e liberdades individuais.


	3 - A Restauración:
	l En 1815 despois da derrota de Napoleón en Waterloo as potencias europeas reuníronse no Congreso de Viena e restauraron o absolutismo:
	̶ Suprimiron as reformas revolucionarias. Excepto en Francia onde Luís XVIII mantivo o Código Civil Napoleónico, e as reformas da propiedade da terra.
	̶ Restableceron ós monarcas destronados por Napoleón.
	̶ Estableceron as bases para unhas novas relacións internacionais.

	l O Artífice da Restauración será o chanceler austríaco Metternich que baseará as novas relacións internacionais no:
	̶ Absolutismo: a sociedade civil é incapaz de asumir a soberanía polo que o poder debe ser exercido polos monarcas.
	̶ Lexitimismo: o rei debe pertencer a unha dinastía lexítima establecida antes de 1789.
	̶ Equilibrio internacional: as grandes potencias (Austria, Prusia, Rusia, e Gran Bretaña) deben compartir as obrigas internacionais e manter o equilibrio entre elas.
	̶ Intervencionismo: as grandes potencias deben intervir nos asuntos dos outros Estados por solidariedade duns cos outros.

	l O Congreso de Viena reorganizou as fronteiras de Europa para evitar un posible expansionismo francés e manter o equilibrio entre as potencias continentais: Austria, Prusia, e Rusia. Inglaterra estaba máis interesada nas colonias.
	l O problema no deseño das novas fronteiras foi que non se tiveron en conta as aspiracións nacionais dos pobos. Así formáronse Estados nos que se mesturaban diferentes pobos: caso do imperio austro-húngaro no que había alemáns, checos, polacos, serbios, italianos, eslovenos... Pobos divididos en diferentes Estados: caso dos italianos, polacos e romaneses.
	l Austria, Prusia, e Rusia firmaron un tratado militar, ó que chamaron Santa Alianza, para garantir a vixencia dos acordos de Viena e os principios absolutistas. Consistía en intervir militarmente en calquera país onde xurdiran ameazas revolucionarias. Nel interveu decisivamente Metternich.
	l Pero o liberalismo xa calara en Europa e non era posible volver atrás. Así en 1820,1830, e 1848 producíronse as chamadas “Oleadas revolucionarias”.

	4 - As oleadas revolucionarias de 1820, 1830 e 1848.
	l Estas revolucións teñen como características xerais:
	̶ Empezan nun país e son seguidas por outros.
	̶ O seu Obxectivo é transformar a sociedade e a estrutura do Estado segundo os principios liberais.
	̶ Utilizan os pronunciamentos militares e as revoltas populares urbanas (nacen as barricadas) e nacionalistas (créanse parlamentos paralelos a imitación da Asemblea Nacional na sá do xogo da pelota) ante a imposibilidade de lograr unha transformación pacífica.
	̶ A reacción dos poderes absolutistas é o emprego do exército para reprimir as revolucións, e prestarse axuda mutua co envío de tropas ás áreas conflitivas.

	l A ouleada revolucionaria de 1820 empezou en España co pronunciamento de Riego e espallouse polos Estados alemáns e italianos, Portugal, Grecia, e Rusia. O procedemento utilizado foi o pronunciamento militar apoiado pola burguesía que esixía unha Constitución e poñer fin ó Antigo Réxime.
	̶ En Grecia uniranse peticións liberais e nacionalistas contra o Imperio turco. A guerra durou ata 1830 en que conseguirá a independencia grazas ó apoio de Rusia ,Gran Bretaña e Francia.

	l A oleada de 1830 comezou en Francia e continuou en Bélxica, Suíza, Estados alemáns e italianos, Polonia, Portugal, e España.
	̶ No centro de Europa: as tropas absolutistas controlaron a situación.
	̶ En Francia: instaurouse unha monarquía constitucional co apoio da alta burguesía baixo Luís Felipe de Orleáns.
	̶ En España e Portugal triunfou o liberalismo despois de sendas crises dinásticas.
	̶ Bélxica: conseguiu a independencia de Holanda grazas ó apoio francés e de Inglaterra.

	l As oleadas de 1848 ou “Primavera dos pobos” son as máis importantes polo seu tamaño e extensión e polo nacemento dos intereses diferenciados da alta burguesía, das clases medias, e do proletariado.
	l No seu estalido tivo moita Influencia a crise alimentaria debido á enfermidade da pataca (Irlanda pasou de 8 millóns de habitantes en 1845 a 6 en 1850.) e as malas colleitas de cereais que provocaron a subida do prezo do pan e a baixada da demanda industrial, o que provocou unha crise económica xeneralizada. Esta crise reforzou a idea de que a sociedade estaba mal organizada e mal administrada.
	l Os protagonistas foron as clases medias e clases obreiras urbanas.
	l Iniciouse a finais de 1847 en Suíza e Italia. Alcanzou a súa máxima intensidade en Francia en febreiro de 1848 e expandirase pola Confederación Xermánica, Prusia, e o Imperio austríaco. Reforzará os movementos nacionais italianos e alemáns.
	̶ Na Confederación Xermánica os representantes de tódolos Estados formaron un Parlamento en Frankfurt que proclamou a unidade de tódolos alemáns e aprobou unha Constitución común. O Parlamento de Frankfurt ofreceulle a coroa a Federico Guillerme de Prusia que se negou a aceptar a constitución e disolveu o Parlamento.
	̶ En Francia levou á abdicación de Luís Felipe de Orleáns e á proclamación da Segunda República que proclamou o Sufraxio universal, a Xornada laboral de 10 horas, e a creación de Talleres Nacionais para dar emprego ós parados(obra do socialista Blanc). A reacción da burguesía francesa levou ó peche dos Talleres Nacionais o que provocou á insurrección dos traballadores que foi reprimida causando 500 mortos, 12.000 feridos, e 4.500 deportados á Alxeria. Luís Napoleón Bonaparte, sobriño de Napoleón, foi elixido presidente da República e en 1852 proclamou o Segundo Imperio francés dirixido por el co nome de Napoleón III.
	̶ No Imperio Austríaco houbo varios levantamentos na capital, Viena, acompañados de loitas separatistas que deron lugar á destitución de Metternich e abdicación de Fernando I, ó nomeamento de Francisco Xosé I que se mantivo ata 1916, á abolición da servidume, e a implantación dunha Constitución común a todo o imperio. Sen embargo o dominio austríaco deu lugar á sublevacións de húngaros, checos, e italianos do norte que foron reprimidas.

	l Aínda que as revolucións de 1848 foron un aparente fracaso xa que Austria, Prusia, e Rusia prestáronse axuda militar e en 1850 acabaron cos focos liberais, o certo é que a partir de 1850:
	̶ o absolutismo monárquico desaparece de Europa occidental en beneficio de réximes liberais.
	̶ Xorde o movemento obreiro con intereses opostos á burguesía.
	̶ Aumenta o sentimento nacionalista que rematará cas unificacións de Italia e Alemaña.


	5 - O nacionalismo:
	l A implantación de sistemas liberais estivo acompañada da formación de Estados-Nación e da emerxencia de movementos nacionalistas que pretendían facer coincidir as fronteiras dos Estados coas das nacións.
	l A formación dos Estados-nación de gran parte de Europa occidental iniciáronse cas monarquías dos séculos XVII e XVIII.
	l A Revolución Industrial do século XIX puxo de manifesto a necesidade de facer desaparecer as aduanas interiores, de unificar pesos e medidas, e de promulgar códigos de comercio unitarios para facilitar o comercio interior.
	l Por último, o imperio napoleónico estimulou o desenvolvemento da idea de nación ó pretender unificar toda Europa baixo o réxime napoleónico.
	l A idea de nación xorde de dúas correntes de pensamento: a herdeira da Revolución Francesa, baseada na soberanía nacional, e a seguidora dos filósofos alemáns de finais do século XVIII:
	̶ O pensamento liberal da Revolución Francesa definía a nación como un conxunto de cidadáns ligados pola vontade de vivir xuntos e de rexerse polas mesmas leis e institucións.
	̶ Os filósofos alemáns definían a nación como unha alma espiritual, inmutable e eterna, que se manifestaba na lingua, na cultura, nas tradicións e formas de vida, así como nunha historia común, e que ía máis alá da vontade dos cidadáns de vivir xuntos e de rexerse polas mesmas leis e institucións.

	l Nalgúns países, como Portugal, as nacións correspondíanse ca fronteira política dos Estados, pero noutros, como España, o Estado incorporaba diversas nacionalidades político-culturais. Isto significou que os procesos de uniformación liberal para garantir a igualdade legal e institucional foron máis conflitivos. Pero o caso máis grave de desaxuste entre as fronteiras políticas e nacionais estaba en Europa central e oriental:
	̶ Os alemáns e italianos estaban divididos en varias entidades políticas e os nacionalistas desexaban unir nun só Estado todos os territorios.
	̶ Os polacos, húngaros, checos e gregos estaban repartidos entre o imperio austríaco e o imperio turco e os nacionalistas querían independizarse do dominio estranxeiro.

	l O mapa europeo definido polo Congreso de Viena fixaba a existencia de seis Estados, tres imperios e máis de trinta comunidades culturais sen Estado, entre as que destacaban as comunidades culturais italiana e alemá.
	l As primeiras revoltas nacionalistas desenvolvéronse a carón das revolucións liberais de 1820 e 1830. Antes de 1848 as máis importantes foron as de Grecia e Bélxica:
	̶ Grecia estaba sometida ó imperio turco e en 1820 iniciou unha revolta en contra da dominación política, cultural, relixiosa e económica dos turcos. En 1822 reuníronse no Congreso de Epidauro delegados de toda Grecia para reclamar a independencia que non foi aceptada polos turcos ata 1829. A causa grega adquiriu simpatías na opinión pública europea e Francia, Gran Bretaña, e Rusia axudaron ós rebeldes porque tamén estaban interesados en debilitar ó imperio turco para conseguir a libre circulación polo estreito do Bósforo.
	̶ Bélxica independizouse dos Países Baixos (= a Holanda) despois dunha guerra contra os holandeses. En 1831 formou un goberno provisional que foi recoñecido polas potencias occidentais e que conseguiu vencer ó exército holandés grazas ó apoio militar francés. A monarquía constitucional belga foi recoñecida por holanda en 1839.

	l A revolución de 1848 tivo un importante contido nacionalista nos países do imperio austríaco. Este imperio era un Estado absolutista dominado por unha minoría austríaca que monopolizaba o poder e dominaba ás demais comunidades. A rebelión estendeuse por moitas zonas:
	̶ Empezou en Viena e provocou a caída de Metternich, a elección dunha Asemblea Constituínte mediante sufraxio universal e a abdicación do emperador.
	̶ Praga, Polonia, e Croacia reclamaron o recoñecemento da súa identidade, o respecto a súa lingua e a súa cultura, e a igualdade de dereitos entre os pobos.
	̶ A Lombardía italiana reclamou a retirada dos austríacos.
	̶ Venecia proclamou a república.
	̶ Hungría proclamouse independente de Austria.

	l Todos estes movementos nacionalistas foron derrotados polo imperio pero tivo que introducir reformas: estableceuse un sistema liberal moderado baseado no sufraxio censatario. E en 1867 modificouse a estrutura do Imperio converténdose nunha monarquía dual con dous Estados, Austria e Hungría, unidos na persoa de Francisco José I: emperador de Austria e rei de Hungría. Esta situación mantívose ata a Primeira Guerra Mundial.
	l O nacionalismo renace con forza nos anos seguintes a 1848 pero vai cambiar a estratexia a seguir: as revolucións de 1848 recorreron a insurrección e a revolución popular pero agora optarase pola diplomacia internacional e a guerra entre Estados. Tamén haberá reinos que guiarán esta unificación: Prusia guiará a unificación alemá e Piamonte- Sardeña a unificación italiana.
	5.1 - A unificación alemá:
	l A Revolución francesa e as conquistas napoleónicas estimularon o sentimento nacional alemán. O Congreso de Viena creou en 1815 a Confederación Xermánica formada por 39 Estados. Todos tiñan leis e sistemas de goberno propios pero tiñan conciencia de formar unha mesma nación baseada:
	̶ No seu pasado como Sacro Imperio Romano Xermánico que se creara na Idade Media e fora disolto por Napoleón en 1806.
	̶ Nas ideas de intelectuais como Fichte, Hegel, Ranke.
	̶ No Romanticismo da época que estimulaba o propio sobre o común con outros pobos.

	l En 1834 creouse o Zollverein ou Unión de Aduanas que estableceu un mercado de libre circulación comercial formado por 26 millóns de persoas. No Zollverein integrouse Prusia, pero non Austria. O Zollverein permitiu un maior desenvolvemento económico con Prusia á cabeza da unión.
	l A mediados do século XIX xa era evidente que Prusia dirixiría a unificación dos estados alemáns debido a súa supremacía económica e militar. Bismarck (1815-1898), chanceler alemán e o kaiser Guillermo I foron os artífices da unificación alemá. Combinaron guerra e diplomacia internacional:
	̶ En 1848 Bismark representou ós prusianos no Parlamento de Frankfurt e en 1862 foi nomeado chanceler polo rei de Prusia Guillerme I.
	̶ Empezou aliándose con Austria contra Dinamarca en 1864 para facerse cos ducados de Schleswig e Holstein. Estes ducados eran culturalmente alemáns pero pertencían á coroa danesa.
	̶ Nun primeiro momento repartiu o ducado de Holstein para Austria e quedouse co ducado de Schleswig para Prusia. Pero en 1866 iniciou unha Guerra contra Austria polo control do ducado de Holstein e venceunos na batalla de Sadowa. Con esta vitoria Prusia pasou a controlar toda Alemaña do Norte.
	̶ En 1867 Prusia crea a Confederación de Alemaña do Norte con outros 21 estados alemáns. Elaborouse unha constitución inspirada por Bismarck con dúas cámaras: o Consello ou Bundesrat que representaba ós estados federados, e o Parlamento ou Reichstag con deputados elixidos por sufraxio universal.
	̶ En 1870 iniciaron unha Guerra con Francia polos territorios de Alsacia e Lorena. Francia foi derrotada nas batallas de Sedán e Metz.
	̶ En 1871 as tropas alemás chegan as portas de París e proclamase en Versalles o II Reich (imperio), con Guillerme I como emperador. Este feito provoca a caída do Segundo Imperio francés e proclamase da Terceira República francesa.

	l A unidade traduciuse nunha estrutura confederal con dominio de Prusia e deixou dúas importantes cuestións por resolver: a dualidade relixiosa entre o luteranismo do norte e o catolicismo do sur, e o carácter inacabado da unificación xa que quedaban moitos alemáns no imperio austríaco.

	4.2 - A unificación italiana.
	l O nacemento do sentimento nacionalista produciuse ca conquista napoleónica. O Congreso de Viena dividiuna en 7 estados diferentes e desiguais en tamaño e importancia e algunhas zonas, como a Lombardía e Véneto, estaban baixo dominio austríaco. As ideas de nación e soberanía mantivéronse durante a Restauración en sociedades secretas minoritarias.
	l Na década de 1830 formouse un movemento de afirmación nacional chamado Risorgimento que tivo a súa expresión política en Giuseppe Mazzini que propoñía a creación dunha república democrática unitaria e laica á que se chegaría mediante unha rebelión popular.
	l A manifestación do sentimento nacionalista manifestouse nas revolucións de 1848 con insurreccións populares, democráticas, e republicanas. Despois do fracaso de 1848 ábrese paso a idea de que a unión debe ser encabezada por un estado italiano.
	l O reino de Piemonte- Sardeña parecía o máis firme candidato xa que tiña unha monarquía constitucional de orixe italiana, o seu rei era Victor Manuel II, e estaba desenvolvido economicamente. Os artífices da unificación serán o rei Víctor Manuel II, o seu primeiro ministro: Camilo Benso, conde De Cavour, e o activista popular revolucionario: Garibaldi.
	l O conde de Cavour levou a cabo a actividade diplomática contra Austria e o papado e Garibaldi encabezou a marcha dos “camisas vermellas” desde Xénova a Nápoles pasando por Sicilia.
	l O proceso unificador en Italia do norte combinou guerra e diplomacia:
	̶ En 1858 Cavour conseguiu o apoio de Francia fronte a Austria a cambio da entrega de Niza e Saboya.
	̶ En 1860 derrota a Austria e consegue a anexión de Lombardía e de Milán.
	̶ Módena, Parma, e Toscana votaron a favor da anexión protexidos polo avance das tropas piamontesas.
	̶ En 1866: incorporouse Venecia.

	l En Italia do sur as marchas de Garibaldi provocaron a proclamación de Victor Manuel II como rei ata que en 1860 se incorporou o Reino das Dúas Sicilias, antes baixo a dinastía dos borbóns.
	l Os Estados Pontificios: sufriron en 1866 a ocupación do exército italiano e a proclamación de Roma como capital do novo Estado en 1870. O papa Pío IX excomungou a Victor Manuel II.
	l O novo Estado tivo que enfrontarse a tres grandes problemas: a enemistade do papado, o contraste entre un norte industrializado e un sur agrario e atrasado, e o carácter incompleto da unidade xa que Istria e Trento quedaron baixo dominio austríaco.

	4.3 - Os Balcáns e a cuestión de Oriente.
	l A península dos Balcáns está situada en Europa Oriental. É unha zona de gran complexidade étnica e cultural. Na segunda metade do século XIX tiña ocupado o norte polo imperio austro-húngaro e o sur polo imperio turco a excepción de Grecia que conseguira a súa independencia en 1830.
	l Era fonte de apetencias europeas: Rusia, Austria, Francia, e Gran Bretaña:
	̶ A Guerra de Crimea (1853-56) enfrontou a Francia, Gran Bretaña e Austria contra Rusia que pretendía ter unha posición hexemónica na zona aproveitando a debilidade dos turcos. O Tratado de París de 1856 dálle a derrota de Rusia xa que recoñece a independencia de Romanía e de Serbia, dálle o dominio a Austria sobre eslovenos e croatas, e o imperio turco obtén o control sobre Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, e Macedonia.
	̶ En 1878 celebrouse o Congreso de Berlín sobre os Balcáns debido ó temor de Austria-Hungría ó expansionismo serbio e a represión turca sobre Bosnia-Hercegovina e Bulgaria o que motivou a intervención de Rusia. Por este tratado Montenegro, Serbia, e Romanía alcanzaron a independencia plena, Bosnia- Herzegovina pasou a ser administrada por Austria-Hungría, e Bulgaria pasou a ser un principado autónomo tributario dos turcos.




