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Revolúcie bez hraníc – III
Koniec revolučnej éry

Viedenský kongres (1814/1815)
Účastníci: 

1. Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington (Spojené kráľovstvo); 2. Joaquim Lobo da Silveira (Portugalsko); 3. António de Saldanha da Gama (Por-
tugalsko); 4. Count Carl Löwenhielm (Švédsko); 5. Jean-Louis-Paul-François, 5th Duke of Noailles (Francúzsko); 6. Prince Klemens Wenzel Nepomuk 
Lothar von Metternich (Rakúsko); 7. Frédéric-Séraphin de La Tour du Pin Gouvernet (Francúzsko); 8. Count Karl Robert Nesselrode (Rusko); 9. Pedro 
de Sousa Holstein, 1st Count, 1st Marquess and 1st Duke de Palmela (Portugalsko); 10. Robert Stewart, Viscount Castlereagh (Spojené kráľovstvo); 

11. Emmerich Joseph de Dalberg (Francúzsko); 12. Baron Johann von Wessenberg-Ampringen (Rakúsko); 13. Prince Andrey Kirillovich Razumov-
sky (Rusko); 14. Charles Stewart, 1st Baron Stewart (Spojené kráľovstvo); 15. Pedro Gómez Labrador, Marquis of Labrador (Španielsko); 16. Richard 

Le Poer Trench, 2nd Earl of Clancarty (Spojené kráľovstvo); 17. Nikolaus von Wacken, zapisovateľ, Österreichischer Staatskanzleirat, barón (Rakúsko); 
18. Friedrich von Gentz (tajomník kongresu); 19. Baron Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt (Prusko); 20. William Schaw Cath-

cart (Spojené kráľovstvo); 21. Prince Karl August von Hardenberg (Prusko); 22. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, 1st Sovereign Prince de 
Bénévent (Francúzsko); 23. Count Gustav Ernst von Stackelberg (Rusko)
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Po rakúskom víťazstve sa politické po-
mery upokojili len navonok. Mnohé pô-
vodné príčiny nespokojnosti zostali a po 
krajine sa naďalej šírili protestné pam-
flety. Rakúska správa nevedela o aké 
sily sa môže v spoločnosti oprieť. Pokusy 
nájsť spojencov v ultrakonzervatívnych 
kruhoch by znamenali koniec akých-
koľvek modernizačných pokusov vo ve-
rejnej správe, a tých sa rakúska správa 
nechcela vzdať. Navyše by si vyžadovali 
brutálny postup voči „rebelom“. Snaha 
nájsť nejaký kompromis s porazenými 
revolucionármi zas odpudzovala spome-
nutých ultrakonzervatívcov. Vonckisti, 
navyše, ponúkanú spoluprácu priamo 
odmietli. Napriek tomu sa v júni 1791 
do Bruselu vrátil miestodržiteľský pár 
Albert a Kristína. Ako nový fenomén sa 
v krajine objavili tisícky francúzskych 
kontrarevolučných emigrantov.

Aktivity belgických  
emigrantov

Vo Francúzsku sa medzitým aktivizovali 
belgickí emigranti, ktorí v Paríži získali 
veľké sympatie pričom sa zdôrazňovalo 
prepojenie medzi revolúciou vo Francúz-
sku a v „Brabante“. Vonckisti sa sústre-
ďovali v Lille a nootisti v Douai. Od fran-
cúzskej vlády získali aj finančnú podporu, 
pretože táto ich chcela využiť na desta-
bilizáciu habsburskej moci v Rakúskom 
Nizozemsku. Francúzska revolúcia sa 
postupne radikalizovala a parížska vláda 
vsádzala čoraz viac na radikálnejších von-
ckistov. 

Koncom roku 1791 založili emigranti 
Výbor spojených Belgičanov a Lutyšča-
nov. Išlo vlastne o prvú formálnu spolu-
prácu politických predstaviteľov oboch 
celkov. Lutyšskí emigranti vedení Bassen-
gem začali zároveň v Paríži i v Sedane pri-
pravovať pripojenie Liége k Francúzsku. 
Bolo to pre nich jediné rozumné riešenie, 
keďže sily maličkej republiky boli príliš 
slabé. 

Začiatok vojny, po vyhlásení pilnickej 
deklarácie, poskytol emigrantom per-
spektívu oslobodenia Belgicka pomocou 
cudzej mocnosti – teda Francúzska. Na 
jeho území sa sformovali tri belgické zbo-

ry a jeden lutyšský legión, ktoré bojovali 
v rokoch 1792 – 1797 po boku Francúzov 
proti vojskám prvej protifrancúzskej ko-
alície. Vonckistická emigrácia tak spojila 
svoje politické ambície a zároveň osud 
vlastnej krajiny s francúzskou revolúciou 
a s výsledkami prebiehajúceho globálne-
ho európskeho konfliktu. Sama, s fran-
cúzskou pomocou, začala pripravovať 
nové povstanie. Ukázalo sa, že nádeje 
vonckistickej emigrácie, aspoň navonok, 
boli celkom realistické, aj keď prvé útoky 
francúzskych zborov a belgických emi- 
grantov boli odrazené.

 No po víťazstve pri Valmy (20. sep-

tembra 1792) začala francúzska Severná 
armáda pod vedením generála Charlesa 
Dumourieza (1739 – 1823) skutočne pre-
nikať do Rakúskeho Nizozemska. Rakúske 
vojská, asi 13 000 mužov, pod vedením 
vojvodu Alberta Sasko-Tešínskeho (1738 
– 1822) sa v bitke pri Jemappes (6. no-
vembra 1792) ešte pokúsili Francúzov za-
staviť. Dumouriez však vďaka trojnásob-
nej prevahe (39 000 mužov) prinútil Ra-
kušanov na ústup a 14. novembra obsadil 
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