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4. Ponapoleonská Evropa
Po bitvě u Lipska si Evropa celkem oddechla. Zástupci jednotlivých zemí se sešli na dlouhé jednání ve Vídni
a rokovali o tom, že by se měla Evropa vrátit do starých kolejí. Asi je to docela bavilo, protože při takových
jednáních vydrželi léta. Jenom na jaře r. 1815 si museli dát na chvíli oddech. U jejich jednacího sálu se totiž
rozletěly dveře a posel oznámil, že se stala strašná věc. Napoleon ze svého vězení na Elbě utekl. Asi se mu tam
moc nelíbilo. Jenže to znamenalo, že jsou veškerá jednání zase zbytečná. Vždyť Napoleon bude chtít mít Evropu
opět pro sebe.
Evropské národy tedy shromáždily proti Napoleonovi v Belgii obrovské vojsko a v červnu začala tuhá bitva.
Waterloo se jmenovalo to místo, které vyřklo poslední rozsudek nad malým mužem s výraznou čepicí. Tentokrát
už byl deportován na vzdálený ostrov sv. Heleny v Atlantiku, ale o tom jsem se již trochu zmiňoval.
Pro nás je důležité, že Vídeňský kongres mohl slavně pokračovat. Účastníci se dohodli na jistých úpravách
hranic, Francie se nám zase scvrkla do původních bourbonských rozměrů, Vévodství varšavské připadlo Rusku,
Rýnský spolek zanikl a místo něj se opět spolu s Pruskem vytvořil Německý spolek atd…
Celý kongres vedla jedna v té době velice známá a důležitá osobnost. Jednalo se o toho pána, který se snažil
ještě před Lipskem přemluvit Napoleona, aby vůbec nebojoval. Byl jím rakouský kancléř, kníže Metternich. Na
vídeňských jednáních se snažil prosadit „systém rovnováhy sil“ mezi jednotlivými evropskými státy. Prostě už
nechtěl žádné revoluce a žádné velké změny. Od dob osvícenství už se z toho podle něj Evropě dost točí hlava.
Pokud se tedy nějaké tendence k revoluci budou kdekoli vyskytovat, má nastoupit „evropské intervenční
vojsko“, tedy takoví ti vojáčkové, co potlačují povstáníčka, no znáte to…
Do roku 1848 se to Metternichovi dařilo s nějakými těmi menšími problémy, které si v hodině vysvětlíme,
jakžtakž držet. Jenže v roce 1848 se před Metternichem objevila celoevropská revoluce, která ho smetla z jeho
teplého místečka. Už je nám asi jasné, že romantismus je opravdu doba občanských válek.
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