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Od Nakładcy.
Jeden z członków Towarzystwa Poznańskiego Przyja
ciół Nauk przedłożył był na posiedzeniu wydziału history
cznego z 4 Marca r. b. wniosek,

aby wydział,

stósownie

do § 3 c. ustaw, zlecił jednemu lub kilku swym członkom
przetłumaczenie

dziejów

traktatu

Wiedeńskiego

z Th iersa histo ryi Konsulatu i Cesarstwa.

W ydział

wniosek ten przyjął a zarząd go zatwierdził, z tym w sze
lako dodatkiem, że ponieważ Thiers traktuje sprawę Polski
na kongresie zbyt nieprzychylnie, postarać się należy o do
pełniające a zarazem prostujące objaśnienia i dociski na
ocznego (a dopiero co zmarłego) dostojnego świadka roko
wań Wiedeńskich.

Zaszły przecież nieprzewidziane prze

szkody w uzyskaniu onych objaśnień, gdy tymczasem ukończył
już był tłómaczenie członek towarzystwa p. Ludwik Żychliński.
dzi ei ,

Podjąłem się wydawnictwa tego przekładu w na
że publiczność większa prawdziwy

osięgnąć może

pożytek z niego, jakkolwiek nie opatrzonego w spodziewane
objaśnienia.
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P ołożenie Europy od czasu pokoju Paryzkiego. — Niezadowolenie prowincyi belgljskicli i reńskich, przyłączonych do krajów protestanckich, i uci
skanych przez obce wojska. — Z am ęt, jakim Niem cy zagrożone. — Ludy
Niem ieckie napróżno oczekują swobód przyobiecanych. Obawa m ałych państw
N iem ieckich, aby nie zostały wcielone do wielkich mocarstw. - W zburzenie
w Szwajcaryi, w skutek w alki m iędzy dawnemi a nowemi kantonami. — Smutne
położenie W łoch. — Złe rządy króla Piem onckiego i nadzwyczajnie surowe
środki, przedsiębrane przez rząd Papiezki. — P apież zezwala prawie na od
wołanie konkordatu Francuzkiego, ale je odkłada na późn ej. — Zadziwienie
Miurata że dzierzy jeszcze tron Neapolitański i niechęć mocarstw przeciw
niemu. — Stan H iszpanii. — P ostępow anie niecne i okrutne Ferdynanda VII.
— Odstępuje od ugody familijnej, aby się przypodobać Anglikom.
Podczas
kiedy Europa tak jest dręczoną, monarchowie sprzymierzeni oddają się w L on
dynie świetnym zabawom. — Przyobiecują sobie na nowo pozostać w zgodzie,
chociaż się wrcale nie porozumiewają, względem kw estyi spornych.
Kongres
W iedeński, odłożony do W rześnia. — W jakiem tam każdy przyjeżdża uspo,
sobieniu. — Dw óch tylko monarchów w zgodzie i ścisłym ze sobą sojuszu
przybywa do W ied n ia, t. j. cesarz Aleksander i król Fryderyk W ilhelm . —
Mniemają obadwaj, że Europa w szystko im zaw dzięcza i ch cą, jeden: całćj
Polski, drugi; całej Saksomi. — Anglia me dom yśla się tego projektu, Austrya
go odkrywa, ale m ilczy, w nadziei, że jej się uda udaremnić go bez zerwania
zgody Europejskiej. — Jakie korzyści byłaby z takiego położenia rzeczy od
n io sła F ran cya, gdyby była przybyła do W iednia bez zobowiązań i nie pod
p isaw szy wprzódy tiaktatu z 30 Maja. — Talleyrandowi zostawiona wszelka
swoboda działania. — Król jednę mu tylko rzecz nakazuje, aby Miurat wy*
pędzony z o sta ł z Neapolu. — W yjazd Talleyranda w assystencyi księcia Dalberg. — N iecierpliwość Talleyranda aby odegrać wielką rolę; postanawia
oprzeć swoją p olitykę na zasadzie p r a w o w i t o ś c i. — Uroczysty wjazd mon
archów sprzym ierzonych do Wiednia, — Przepyszna i kosztowna gościnność,
aką im ofiaruje cesarz Franciszek w pałacu Szenbruńskim. — U rosiczenia

Prus i Austryi ze względu na Saksonią, i Polskę stają się głośnem i i stanowią
przedmiot powszechnych rozmów. — Oburzają się przeciw tym nroszczeniom
książęta niemieccy. — K łopot Anglii i Austryi, niepokojących się o utrzyma
nie przymierza w Chaumont. — Im bardziej związek ich zagrożony, tem bardzićj udają, że w niego wierzą i obiecują sobie go u tr iy m ć . — Tajemna ugoda
Austryi, Anglii, Hossyi i P r u s, aby wziąść w czworo kierunek spraw w rękę
i przypuścić inne mocarstwa tylko dla formy: Tajemnica tej ugody wnet na
jaw wychodzi; państwa drugiego rzędu widzą w niej nową niesprawiedliwość,
obawiają się bowiem, żeby takie wykluczenie nie pociągło za sobą ich zatraty.
— Poselstwo Francuzkie rozdrażnione, nie ogranicza się na protestowaniu
przeciw tym projektom wykluczenia, ale bierze zaraz stronę Saksonii przeciw
zamiarom Rossyi i Prus. — Prusy mszczą się rozgłaszając, że Francya myśli
o linii R enu. — Poselstwo Francuzkie zmuszone jest ręczyć za bezintereso
wność Francyi, chcąc zatrzeć wrażenie swej zbytniej gorliwości. — Rozdra
żnienie Aleksandra wymierzone głów nie przeciw Talleyrandowi. — W idzenie
się A leksandra z Talleyrandem . — Po kilku tygodniach, straconych na rozhoworach i na wymianie słów pełnych goryczy, powszechny powstaje krzyk
o zwołanie kongresu. — C z w ó r k a t. j. A u,trya, Anglia, Prusy i R ossya wi
dząc jak niebezpieczne by było zgrom adzenie ogólne i natychm iastow e, pro
ponuje odłożenie zgromadzenia na miesiąc, co pociąga za sobą odłożenie kon
gresu aż do 1 Listopaua, pod pozorem, że trzeba sobie dać czas do zgłębienia
kwestyi. — Talleyrand staw a na czele opponentów. — Żąda, - by nie czekając
dłużej, zw ołano kongres jako zgromadzenie ogólne i chce korzystać z sp oso
bności, aby zdecydować kongres do przyjęcia reprezentanta Saksonii a odrzu
cenia reprezentanta N eapolu, chce więc na drodze pośredniej rozstrzygnąć
natychm iast dwie najważniejsze kw esiye bieżące. — Silny opór c z w ó r k i . —
Po kilku dniach zaczynają się traktowania i kongres zostaje odłożony do Igo
Listopada, z obietnicą zgromadzenia go natenczas całkow icie; przyjęte zostają
w tćj deklaracyi w yrażenia, które rokują że nie zniknie u s z a n o w a n i e d l a
p r a w a p u b l i c z n e g o . — Poselstw o francuzkie udarem niwszy projekta
c z w ó r k i , dążące do wykluczenia innych mocarstw z kongresu, zam iast cze
kać, i nie zobowiązywać się w kwestyi Saskiej, oświadcza się właśnie coraz
mocniej w tej kwestyi. — Rossyanie i Prusacy oświadczają się z swej strony
z szczególn iejszą w yniosłością. — W ielkie krzątanie m ałych państw a szcze
gólniej Bawaryi. — Stosunki ścisłe Bawaryi z poselstwem Francuzkiem. —
W zmaga się kłop ot Anglii i Austryi. — Lord Castlereagh obawiając się aby
się nie p o k łó cił z Prusam i, których potrzebuje dla swej polityki ze względu
na Niederlandy, chce im dać Saksonią, aby ocalić Polskę. — Metternich który
przeciwnie, życzy sobie uratować Saksonią raczej niż Polskę, nagania tę tak
tykę a jednak zostaw ia jąj wolne pole, w nadziei, że się nie pow iedzie; albo
wiem Fryderyk W ilhelm nie będzie się miał za zadowolonego, skoro nim nie
będzie Aleksander. — Lord Castlereagh idzie śm iało naprzód. — Jego roz
mowy z Aleksandrem , po których następują noty obstające przy swojem i pełne

goryczy. — Bawarya, zawsze najczynniejsza, nie waba się mówić o wojnie i
oświadcza Austryi, że trzebaby zbliżyć się do Francyi i z nią. się p ołączyć.—
M etternich, który obawia się niezgody, odpow iada, że Francya nie ma już
armii. — Bawarya zaraz o tych słowach M etternicha daje znać Francuzkiem u
poselstw u, aby je wbić na ambicyą. — Talleyrand wzywa Ludwika XVIII,
aby zaczął zbroić. — Rada królewska bierze na uwagę tę propozycyą. —
Minister skarbu obiecuje dać 50,000,000 franków aby postawić armią francuzką
na stopie przyzwoitej. — Talleyrand mocno zadowolony ogłasza, że Francya
zbroi. — Tym czasem walka mocarstw zaw sze równie namiętnie toczy się
w Wiedniu. — M etternich zmuszony dopomagać taktyce Lorda Castlereagh,
radzi Prusom w ich własnym interesie, aby nie zabierały S ak son ii, ale przy
staje na wydanie jej Prusom pod takiemi warunkam i, jakich Prusy przyjąć
nie mogą. — Oburzenie Aleksandra. Zdaje się być zdecydowanym zaryzyko
wać w szystko; wydaje Saksonią, którą zajmował, wojskom pruskim i koncen
truje swe siły nad W isłą. — Rozdrażnienie ogólne. W szyscy dopominają się
ukonstytuowania kongresu na 1 Listopada, — Nam iętna sprzeczka Aleksandra
z Metternichem. — Kongres zgrom adza się w czasie oznaczonym. — Inicyatywę zw ołania i rezolucyi bierze te o śm m ocarstw , które podpisały traktat
Paryzki. — Kongres dzieli się na kom itety. — Komitet do sprawdzania p eł
nom ocnictw .— K om itet tak zwany s z e ś c i u , do spraw wielkich Europejskich.
Składają go: Francya, Hiszpania, Austrya, Anglia, Rossya i Prusy. — Komi
tety dla spraw niem ieckich, włoskich, szwajcarskich, dla sprawy oswobodzenia
M urzynów, wolności żeglugi rzecznej i t. d. — Postanowiono że po wzajemnem widzeniu się głów nych w każdej kw estyi interesowanych w łonie komi
tetów , interweniować będzie owych o ś m i u , którzy w zięli inicyatywę kongresu,
celem dokonania zgody i zatwierdzenia pow ziętych w komitetach postanowień.
— Sprawy w łoskie. — K westye wcielenia Genui do Piemontu i następstwa
tronu w domu Sabaudzkim. — K westye Parmy i Neapolu. — Rozsądne po
wody M etternicha, dla których chce przeciągnąć spraw ę Neapolitańską. —
Sprawy Szwajcarskie; walka dawnych kantonów z nowemi trwa ciągle. —
Francya w pływ a na kanton arystokratyczny Bernu i kantony demokratyczne
U ri, Glarus i Unterwalden, końcem sprowadzenia zgody między niemi. —
P odczas gdy sprawy W łoska i Szwajcarska zmierzają do rozwiązania, pogorszają się sprawy Saksonii i Polski. — Usiłowania Lorda Castlereagh aby oder
wać Prusy od Kossyi. — Aleksander dostrzega tego i ma eksplikacyą z F ry
derykiem Wilhelmem. — Obaj monarchowie w ytłóm aczyw szy się sobie, rzucają
się w sw e objęcia i obiecują wytrwać w zgodzie i jedności. — K siąże Repnin,
gubernator tym czasowy Saksonii, ogłasza proklam acyą, że Saksonia przechodzi
pod panowanie króla pruskiego za zezwoleniem A nglii i A ustryi. — Anglia
i Austrya zadają temu kłamstwo. — W tejże samej chwili otrzymuje Lord
Castlereagh now e instrukcye, będące owocem nalegań książąt Niemieckich na
księcia Rejenta Angielskiego. — Lord Castlereagh zm ienia więc, w myśl no"
wych instrukcyi, swą taktykę i łączy się z M etternichem, celem stanowczego

obstawania za Saksonią i Polską. — R zeczy zmierzają .do woj iy. — Plan
kampanii ukończony przez księcia Szwarconberga, w którym rozrządza silam i
F rancyi, nie odezwawszy się nawet o jej pomoc. — N a wiosnę wkroczyć ma
200,000 Austryaków i Niem ców do Polski, 150,000 do Szląska a 100,000 F ran 
cuzów do Frankonii i W estfalii. — Metternich podaje na da. 10 Grudnia notę,
w której cofa warunkowe przyzwolenie dane Prusom na wcielenie Saksonii,
opierając się n i tem , że Prusy niedotrzym ały żadnego z warunków p o ło ż o 
nych przez Austryą — Roznam iętnienie Prusaków . Chcą w ybuchnąć, ale
A l ksandir ich powstrzymuje — Po kilkakrotnem widzeniu się z księciem
Szwarceubergiem, przekonywa się Car, że mocarstwa postanow iły oprzeć się
jego planom. Sk łania się wtedy do pewnych ustępstw. — Postanawia, że za
trzyma sobie całą P olsk ę, a da Prusom W. K sięstwo Poznańskie, aby tym
sposobem nie dopominały się całej Saksonii; stara się rów nocześnie porozu
mieć się po przyjacielsku z Austryą o granicę Galicyjską. - - Prusacy usłuchali
rady Aleksandra i odpowiadają Austryi z umiarkowaniem. — Austryą replikuje
i dow odzi, że mocarstwa wypełnią swe zobowiązania względem Prus, skoro
im odstąpią 3 do 400,000 dusz w Saksonii. — Prusy wdają się w obliczania
i tym sposobem traci kwestya znaczenie swe zasadnicze i zamienia się w kwestyą liczb. — Utworzenie komissyi szacunkowej. Przypuszczoną je st do jej
łona Francya, którą z razu wykluczyć chciano. — Nam iętny spór w komisyi
o kwestye ilości dusz- — N a wieść o zawartym m iędzy Anglią i Ameryką
pokoju, odzyskuje Lord Castlereagh całą swą dawną energią. — Gwałtowna
scena między Anglikami i Prusakami. Rozgniewany Lord Castlereagh udaje
się wprost do Talleyranda. — Talleyrand korzysta z sposobności i proponuje
Lordowi zaczepne i odporne przymierze. — Konwencya z 3 Stycznia 1815 r.
na mocy której zawierają z sobą przymierze Austryą, Anglia i Francya, obie
cując dostarczyć każda po 150,000 żołnierza celem zapew nienia pomyślnego
skutku swej polityce. — Smutny warunek narzucony Talleyrandowi, aby Fran
cya, w razie wojny, pozostała w granicach traktatu Paryż'siego. — Przyjazd
jednego z jenerałów francuzkick dla przedyskutowania planu kampanii.
Konwencya ta z 3 Stycznia, choć je st tajemnicą, udzielają ją przecież Bawaryi, Idannowerowi, Niederlandom i Sardynii, aby do niej przystąpiły. — P o
mimo dochowanej tajemnicy, dostrzegają Prusy i Rossya po braniu się owych
przeciw ników , że ugoda jakaś stanąć m usiała m iędzy niemi. Chcą w ięc trak
tować. — Saksonia traci połow ę swego terrytorium i trzecią część swej lu
dności, którą dostają Prusy. — Ostatnia walka w komisyi o miasto Lipsk,
które stanowczo pozostaje przy Saksonii. — Króla Saskiego Fryderyka Au
gusta przywołują do Pesżtu, aby pozyskać jego przyzwolenie na ten uk ład.—
Rozwiązawszy wielkie kw estye, dzielące Europę, spieszą się w szyscy, aby z a 
kończyć kongres. Lord Castlereagh zawezwany zostaje do parlamentu An
gielskiego. — Rozwiązanie kw estyi będących w zawieszeniu. — Ukonstytuo
wanie stanowcze królestw a Niederlandów. — Przyw rócenie na tron książąt
H esko-K asselskich i H esko-Darm stadzkich. — K ziążęta ci odstępują Prusom

W estfalii a drstają w zamian inne ziemie. — U siłow ania Prus celem pozy
skania jednolitego terrytorium od Mezy do Niemna. — Niesprawiedliwe z D a
nią, postępowanie. — Luksemburg dostają Niederlandy. — Moguncya zostaje
miastem związkowem. — Bawarya otrzymuje palatynat Reński i księstwo
W yrcburgskie a oddaje Austryi Tyrol i linią rzeki ,'nn. — Ukonstytuowanie
N iem iec. — Austrya nie chce cesarskiej korony niemieckiej. Otrzymuje w ie
czystą prezydenturę w sejmie związkowym. — Organizacya sejmu związkowego. — Do rozwiązania trudności w ukonstytuowaniu Szwajcaryi przyczynia
się głów nie Francya. — Nowym kantonom zapewnioną zostaje ich odrębność,
złożyć tylko mają pieniężne wynagrodzenie. — Bern dostaje ziem ię Porentruy
i biskupstwo Bażylejskie jako indemnizacyą. — K onstytucja Szwajcarska ż y 
wcem niem al wzięta z aktu medyatyzacyi. — Trudności, jakie przedstawia
kw estya W łosk a. — Talleyrand, który niczego nie żądał w zamian za pomoc
F ran cyi, ofiarowaną w sprawie Saskiej i P olskiej, zagrożony osamotnieniem
w kwestyi Neapolu. — Szczęściem dla niego, rozwiązuje sam Miurat kwestyą
Neapolu, przesełając nierozważną notę kongresowi. — Austrya odpowiada na
to wezwanie Miurata, oświadczając, że posela 150,000 żołnierza do W ło ch .—
Powszechna stawa decyzya aby się pozbyć Miurata. — Trudności zachodzące
w kwestyi Parmy. — Chcianoby na żądanie obu domów Burbońskich oddać
Parmę królowej Etruryi a Maryi Ludwice dać księstw o Luki. — Marya L u
dwika słucha dobrej rady br. N euperga i opiera się temu. Udaje jej się roz
czulić ojca i obudzić szlachetność Alei sandra. — Lord Castlereagh podejmuje
się, bez w iedzy Talleyranda, wymódz w przejeżdzie przez Paryż bezpośrednio
na Ludwiku X V III, aby p rzystał na dożywocie Parmy dla Maryi Ludwiki i
na pozostaw ienie tak długo królowej Etruryi w księstwie Luki. — Zapada
decyzya, że Legf cye zostaną zwrócone Papieżowi. — Postanowienia dotyczące
wolności murzynów i swobodnej żeglugi na spław nych rzekach. — Ponieważ
w szystkie kw estye rozwiązane zos tały w Lutym, zabierają się w szyscy monar
chowie do wyjazdu, poruczając reds keyą swym ministrom. — Zapada decyzya,
że sporządzony zostanie akt ogólny, że podpisze go te ośm mocarstw, które
wystąpiły ja! o interesowane w traktacie Paryzkim i że zawierać w sobie bę
dzie wszystkie decyzye, mające interes ogólny, że, prócz tego aktu ogólnego
sporządzone zostaną tral tf ty osobne m:ędzy wszystkiemi interesowanemi mo
carstwami, o ile ich szczegółow o dotyczą. — Kiedy już się mają wszyscy
rozjeżdżać przychodzi wiadomość o wylądowaniu Napoleona.
Przestrach
i wielkie wzburzenie um ysłów . — Przyobiecują sobie w szyscy wytrwać w je
dnom yślności, póki i ie minie nowe niebezpieczeństwo. — Co dopiero przyjęte
postanowienia mocarstw, mają stanowczo zobowiązy* ać wszystkich. — Istotny
charakter kongresu W iedeńskiego. — Sąd jaki można wydać o jego postanow'eniach, które, prócz niektórych zmian, przetrw ały blizko pół-wieku.
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~W idzieliśm y do jakiego stanu przyprow adzili F rancyą Burboni,
chociaż ich wiązała pisana konstytucya,

a dozorowała nader

podejrzliwa opinia publiczna. Mieli oni, zresztą, jak najlepsze
zam iary, tylko ustępowali przed parciem reakcyi, dążącej do
przywrócenia dawnego systemu rządu na zwaliskach rewolucyi
i cesarstwa. A teraz wystawmy sobie położenie w jakiem znaj
dować się mogła E u ro p a , podzielona między mnogie rządy, nie
zobowiązane ani praw am i ani opinią,

a więc mające zupełną

swobodę przyw racania stosunków przeszłości, zdecydowane ode
brać kraje utracone, a nawet przywłaszczyć sobie takie, które do
nich nigdy nie należały. Nieszczęśliwa E uropa rzucona na pastwę
między emigrantów, równie mało światłych jak francuzcy, a mię
dzy ambitnych, wyrywających ją sobie po kawałach, niepokoiła
się okropnie, przedstawiając rodzaj zam ętu, w którym chciwość
walczyła z nierozumem.

Człowiek którego zwano wówczas g e 

niuszem złego, Napoleon, mógł z wyżyn swój wyspy powiedzieć
sobie z całą złośliwością jak ą mu przypisyw ano i której tóż mu
nie b rak ło : że upadek jego nie był — zaiste — dla świata try 
umfem bezinteresowności i umiarkowania.
Musimy więc rzucić okiem na tę E uropę tyle udręczoną,
aby powziąść ideę jój stanu właśnie w epoce, uchodzącćj za epokę
wyswobodzenia.

P ro w in cje belgijskie, które zrazu, zwolnione będąc z francuzkiego jarzm a istotnój doznały ulgi, z zadziwieniem i niechęcią
znosiły również ciężkie jarzm o, a o tyle niemilsze że się sprzeci
wiało wszystkim uczuciom ich narodowym. Prow incye te odstręczyła od F ran cy i konskrypcya, podatki zwane l e s d r o j t s
reunis,

zamknięcie mórz i sprawy religijne.

Na teraz prze

stały one podlegać konskrypcyi, ale zatrzym ano im podatki nie
stałe. M orza otw arły się, ale tylko, aby dać przystęp produktom
angielskim , współ ubiegającym się z belgijskiemi, a w chwili
kiedy morza otworem stanęły, zamknęła, się F rancya, której targi
tyle się przyczyniły do zbogacenia tych prowincyi.

R adow ały

się że Papież zasiada znów w Rzymie, ale cóż, kiedy przecho
dziły pod panowanie narodu protestanckiego, którego nie lubiły.
Uciążliwa była dla nich obecność wojsk angielskich, bezustannie
powiększanych, celem rozciągania opieki nad nowóm królestwem
N iederlandów ; — oskarżały wreszcie A ustryą o zdradę i zaprze
danie ich A n g lii, A u stry ą, która tyle się była przyczyniła do
oderwania ich od Francyi.
Prow incye Reńskie nie mniój były niezadowolone. Chociaż
i dla nich ustała była konskrypcya, chociaż R en , główny w aru
nek ich dobrego mienia, wolny był aż do morza, ale za to F ra n 
cya zam knęła się dla ich przem ysłu, znacznie rozwiniętego za
cesarstwa, a targi Pruskie nie były po temu, aby im wynagrodzić
m ogły ubytek targów francuzkich.

W reszcie, nie zdawało im

się naturalniejszem mieć mieszkańców Królewca za współrodaków
niż mieszkańców P a ry ż a , a wolność Papieża nie więcój ich po
cieszała, jak Belgijczyków, skoro zwierzchnikiem był protestant.
Uciążliwe im także było nagrom adzenie wojsk obcych; miały bo
wiem u siebie arm ią pruską, a żołnierze Bluechera straszliwie
się z niemi obchodzili, nieprzyzwyczaiwszy się jeszcze uważać za
rodaków, mieszkańców A kwisgranu i Kolonii.

Nieukontentowanie z tamtej strony R en u , inne miało przy
czyny.

P rusacy czuli się zadowoleni i słusznie, bo byli zwy

cięzcami i liczyli na znaczne zaokrąglenia; ale lud Pruski spo
dziewał się,

w nagrodę patryotyzm u, otrzymać swobody, które

mu obiecano, a z których nadaniem bynajmniój się nie spieszono.
H annow er, B runsw ik, Ilessya wyczekiwały z niespokojnością
ustalenia swych losów a tymczasem cierpiały od wojsk koalicyi.
Saksonia, która opuściła Francuzów na polu bitwy, zagrożona
była w nagrodę swego odstępstw a, utratą narodowości i wciele
niem do P ru s, co ją przyprow adzało do rozpaczy.

Chwilowo

doznawała poniżenia w osobie swego króla, więzionego w Berlinie.
Mali książęta Niemieccy niepokoili się zamiarami, przypisywanemi
wielkim mocarstwom niemieckim, a zasady nader nieliberalne,
przez nich wyznawane, zupełnie niezadawalały poddanych.

Ba-

warya żądając znacznych wynagrodzeń za to , co A ustryi dać
miała, nie cieszyła się wcale wynagrodzeniem przypaść jej mającćm na lewój stronie R en u , tuż obok F rancyi, bo czuła że ją
chciano tym sposobem z F rancyą poróżnić.
Szwajcarya popadła w stan zamętu, z którego nie wiedziano
jak ją w ydobyć, a który wszystkie interesa skłócił i wszystkich
mieszkańców uzbroił.

A kt tak zwany m edyacyjny, zastosowy-

wując m ądrze zasady r. 1789, oswobodził był poddańcze niegdyś
ziemie, zamieniając je na niezależne kantony; zamienił był więc
dawne 13 kantonow na 19, a zniósłszy, wewnątrz każdego, nie
równość i ucisk różnego rodzaju, utw orzył był st&n rzeczy jak
najzupełniój na słuszności oparty, w którym Szwajcarya przez lat
10 czuła się szczęśliwą, i który nie pozostawiał jej nic do życzenia,
gdyby ówczesna wojna nie była zamąciła szczęścia całego świata.
Pen sam to był akt medyacyjny, który Berneńczycy, wpro
wadziwszy armią koalicyi do Szwajcaryi w G rudniu roku ze
szłego, chcieli zniszczyć i który też istotnie zniweczyli.

Natych1*

miast odezwały się wszystkie dawne uroszczenia,

B ern chciał

napowrót dostać pod swoje jarzm o kraj Argowii i W allisu i od
jąć im ich miano kantonów sprzymierzonych. U ri chciał kantonowi
Tessynu porwać dolinę Lew antyńską i nie czekając powagi niczyjój decyzyi, opanował ją. Szwyc i G larus gotowały się wziąść
kantonowi ś . Galskiemu ziemie Uenaeh i G aster i aby dopiąć
swego starały się rozniecić powstanie w tych dawnych swych po
siadłościach. Zug żądał od Argow ii zwrotu jakiegoś wojtowstwa,
Appenzell liczył na odzyskanie R heinthalu.

Z drugiej strony,

zagrożona tym sposobem ludność wzięła się do broni. Obywatele
W allisu, Argow ii, Turgowii, Gallu, Tessynu stali pod bronią
w liczbie 20,000.

R ządy wewnętrzne kantonowe w niemniejszćm

były niebezpieczeństwie jak ich skład terrytoryalny.

Zależność

jednych klas od drugich m iała co tylko ożyć na nowo; przynaj
mniej roszczono sobie prawo do tego, a tak wszystkie interesa
nowe i prawowite, uznane aktem medyacyjnym, widząc się być
zagrożone, gotowe były powstać.
Sejm zgromadzony w Zuerich, chcąc położyć koniec tej
anarchii,

poprobował odbudowania Szwajcaryi.

A le kantony

B ernu, U ri, Schwyou, G laru i Zugu, mając na myśli przew rót
terrytoryalny, przyciągnąwszy

do siebie zgodnością zamiarów

kantony F riburgski, Soloturnski, Lucernski i Ucterwaldski, oso
bny zawiązały sejm, który ani chciał poddać się sejmowi w Zue
rich, ani przystąpić do jego uchwał. Sejm Zuerichski składał się
z kantonów zagrożonych, W allisu, Argowii, Thurgow ii, Gallu,
Tessynu i z kantonów zwanych bezstronnemi, t. j. Zuerichskiego^
Bazylejskiego, Szafhuzeńskiego, Appencelskiego i Gr^zoóskiego.
L iczył więc 10 kantonów, podczas gdy sejm mil przeciwny liczył
dziewięć.
Szczęściem dla dobrój sprawy i rozsądku zdrowego, nie
m yślał liberalny Aleksander, który ulegał, prócz tego, wpływom

Laharpa i jenerała Żominiego, podawać ręki do takiego wywrotu
stosunków.

W p ły n ął on był na monarchów

skoalizowanych

i skłonił ich do oświadczenia: jako nie uznają innego sejmu jak
tylko sejm w Zuericb, nie zezwalają na zatracenie samodzielności
żadnego Z istnących kantonów, a kantonowi Bern, który dużo był
stracił, starać się będą wynagrodzić stratę, niektóremi ziemiami,
zdobytemi na Francyi.
Silny takiem wsparciem sejm w Zuerich, zwyciężył nareszcie
opponentów i przyciągnął ich do swego łona.

Zredagował pro

jekt federacyi, który uświęcając istnienie 19 kantonów, a zosta
wiając kongresowi W iedeńskiemu decyzyą nad kwestyą terrytoryalną, zatrzym ał zresztą, co się tyczy równości cywilnój i organizacyi w ład z, wszystko to , co tylko akt medyacyjny zawierał
dobrego.

Ale gdy projekt ten odrzuciły kantony oponujące,

oparła się ludność, zagrożona będąc w swóm istnieniu, złożeniu
broni. K anton W allisu zamieniony cały w obóz, zam iast, jak
zwykle, przedstawiać widok dobrego mienia i spokoju, przedsta
wiał obraz jak najgłębszćj trwogi i niespokojności.

Otóż tyle

zarobiła tymczasem Szwajcarya na oswobodzeniu Europy.

Do

kongresu Wiedeńskiego należało teraz przywrócić, jeżeli tylko
zdoła, ład i sprawiedliwość.
Po za Alpami jeszcze smutniój i jeszcze nieznośniój w yglą
dało.

Francuzi zostaw ili, cofając się,

początki arm ii włoskiój

w Medyolanie, a A ustryacy w większój części twierdz Lom bardzkich. Książe Eugeniusz pochlebiał sobie, że zdoła — mimo
szlaehetnój swój dla Napoleona w ierności, zatrzymać chociaż
część wice-królestwa.

Liczył w tóm na wpływ króla Bawaryi,

swego teścia i na szacunek osobisty, który posiadał w całój E u 
ropie.

R ozsądni Włosi byliby go sobie życzyli za księcia i se

nat Lom bardzki chciał właśnie krok zrobić po tem u, kiedy motłoch M edyolanu, znudzony F rancuzam i, którym się przez lat

18 przypatryw ał, zresztą i nasadzony przez niektórych członków
duchowieństwa i szlachty, powstał, ubiegł senat i zamordował
ministra sk arb u ,

Prinę.

Chciał zamordować i m inistra wojny,

ale udało się przecież zapęd jego powstrzymać.
stanął na

czele siły

zbrojnój;

ustanowiono

Jenerał Pino

rodzaj

regencyi,

wzywając do niój św iatłych patryotów i potem zawezwano kon
gres W iedeński aby im dał księcia. W odpowiedzi, łatwój do
odgadnięcia, otrzym ano — okkupacyę Austryacką.

M arszałek

Bellegarde, zajął na czele 50,000 Austryaków Lom bardyą aż pod
P ad ,

rozw iązał regencyą i zagarnął

w imieniu dworu A ustryackiego.

kraj

cały

w posiadanie,

Chociaż nie wiedziano jeszcze

jaki m iał być rząd tych krajów, domyślano się że będzie to rząd
ten sam co w prowincyach Austryackich.
B ył to rząd surowy, ale regularny, gdy tymczasem w P ie
moncie od razu przybrał charakter wyuzdany. Stary król Sard y ń sk i, przepędziwszy w Rzym ie czas wygnania i powitawszy
na klęczkach powracającego P apieża, przybył do T urynu aby
zająć w posiadanie swe kraje, mające się zwiększyć za wolą A n
glików, terrytorium Genueńskiem. R ządzić zaczął niemi jak najzaślepieńszy em igrant.

Nie tylko przyw rócił rząd absedutny, ale

użył go do prześladowania wszystkich tych, którzy służyli F ran cyi,

karząc nie poszczących piątki i soboty i dając we wszy-

stkiem dowody najgwałtowniejszój nietolerancyi w kraju, w którym
Francuzi przez łat 20 szczepili byli swego ducha. Znaczna liczba
oficerów piemonckich uciekła do M iurata, który ich przyjął z ra 
dością, reszta zaś armii, albo odmówiła służby, albo nienawidząc
nowego rządu, bynajmniój nie była usposobioną do popierania go.
G dyby nie sąsiedztwo A ustryi nad Tessynem i Padem , byłby
kraj cały powstał.
G enua, która nierozważnie rzuciła się była w objęcia A nglii
i otrzym ała od wolnomyślnego i ugrzecznionego L o rd a Bentincka

obietnicę niepodległości, nie posiadała się z rozpaczy widząc, jaki
los ją czeka.

Istotnie, nie było dla niój jarzm a nieznośniejszego

nad jarzm o Piemontu.

Dziw na rzecz, wszystkie porta Europy

wyciągły z razu ram iona ku Anglikom to jest ku morzu, a teraz
wszystkie cofnęły je z oburzeniem. G enua postąpiła tu tak samo
jak M arsylia, Bordeaux, Nantes, A ntw erpia itd.
Legacye, należące w czasie trw ania cesarstwa do wice-królestwa Lom bardzkiego, obsadził M iurat, który je był zajął w imie
niu koalicyi.

W ed łu g wyobrażeń wówczas popłacających: żeby

zwracać każdemu z panujących to co wprzódy doń należało, wy
padało zwrócić je Papieżowi, liczącemu na ich zwrot. Ale Miurat*
którego Papież,

wróciwszy do R zym u, nie chciał uznać, mścił

się, przedłużając zajęcie Legacyi i choć z resztą nie uciskał ich,
ale zostawiał je w przykrój

względem przyszłych losów wąt

pliwości.
W tej chwili (W rzesień i Październik r. 1814) jeden tylko
kraj W łoski był szczęśliwym, i jedyny może w Europie, t. j. To
skania.

O ddana arcyksięciu Ferdynandow i (za cesarstwa księciu

W yrcburgskiem u) przerzucana przez lat 20 od jednego panują
cego do drugiego, napotkała nareszcie księcia mądrego i łago
dnego, który nie myślał wcale pozbawiać ją żadnego z ulepszeń
zaprowadzonych przez Francuzów , który nie prześladował nikogo
za przychylność dla N apoleona, który owszem Fossombroniego
i Corsiniego, członków najdostojniejszych administracyi francuzkiój, postawił na czele swego rządu. Toskańczycy, umiejąc ocenić
swój los i zadowoleni będąc z niego,

byli jedyni z pomiędzy

W łochów, którzy nie żałowali i nie życzyli sobie niczego. Nie
spokojne Liworno, mając wolność żeglugi a nie będąc jak Genua
zagrożone wcieleniem do obcego państw a, było tak samo zado
wolone i tak samo spokojne jak reszta Toskanii.
Rzym co dopiero odzyskał był Papieża i przyjął go na

klęczkach na placu del Popolo. W liczbie bijących czołem przed
nim, znajdował się biedny K arol IV , jego małżonka, książę po
koju, smutne szczątki domu Hiszpańskiego, rzucone do Rzymu
jak towary bez pana z wielkiego rozbicia. Pius V II zwykle tak
łagodny, tak umiarkowany, zmienił się prawie do niepoznania
wstąpiwszy nogą na ziemię kościelną.
który nie tylko

Puścił wodze gniewowi,

nie odpowiadał mądrości

kościoła ale i jego

uczuciu ludzkości. Pospieszył zaraz ze zniweczeniem wszystkiego,
co Francuzi najlepszego zaprowadzili w administracyi, prześlado
wał bez litości wszystkich którzy im służyli, czy to duchownych
czy świeckich, unieważnił sprzedaże dóbr kościelnych i przywrócił
wreszcie Jezuitów , przez co zaniepokoił wszystkie klassy oświe
cone. Te nierozsądne kroki spowodował nie kardynał Consalvi,
obecny właśnie wtenczas u dworów europejskich, celem zyskania
od nich poparcia w sprawie L eg a cy i, ale kardynał P acca, jego
tymczasowy następca.

K ardynał M aury relegowany został do

swój dyecezyi Montefiascone, z zakazem pokazania się na oczy
Ojcu św. I czem u? D la tego że należał do prałatów Napoleona,
Napoleona, którego przecież sam Pius V II nam aścił? W szystkich
krewnych kardynała pozbawiono posad.

Rzeczy tak dalece za

szły, że sam Pius V II zaczynał się mieszać, widząc ja k dalece
zadano kłamstwo jego szlachetnemu charakterowi.
W yłożyliśm y poprzednio stosunki Papieża z rządem Burbonów, dotyczące odwołania konkordatu.

Domagając się poparcia

od Burbonów w sprawie Legacyi i Marchii, żądał Pius V II, jak
widzieliśmy, zwrotu Awinionu i Benewentu. B łagał Ludw ika X V I I I
aby nie przyzwalał na konstytucyą, głoszącą wolność wyznań;
żądał prócz tego zniesienia rozwodów i o tyle zmiany praw a
o małżeństwie, że chciał aby obrząd religijny odzyskał wyższość
nad obrzędem cyw ilnym ; zażądał wreszcie dotacyi w nierucho
mościach dla kościoła.

W

zam ian, przedstawił poseł L u d 

wika X V III, dawny biskup Ś. Mało, żądania swego dworu, t. j.
zniesienie konkordatu i przywrócenie duchowieństwa francuzkiego
takiego, jakie istniało przed r. 1802.

Przedstawiając żądanie te

stolicy Apostolskiej z winnem jój .uszanowaniem, dawał przecież
do zrozumienia ambassador, że bynajmniej nie pochwalano rządów
Papieża, że odważono by się nawet na zarzut słabości, gdyby
śmiano coś zarzucić zastępcy Chrystusowemu na ziemi.
P ap ież, który nic nie dopatryw ał dziwnego w swych
żądaniach, dopatrzył urazy w tem , że żądano aby zniwe
czył własne dzieło, skoro żądano przywrócenia dawnego kościoła
francuzkiego, i że śmiano napomykać że się om ylił podpisując
konkordat.

W iara jego i jego posłanników opierała się na za

sadzie nieomylności stolicy Apostolskiej.

G dyby Burboni byli

sobie konsekwentnie poczynali, nie powinni mu byli przeczyć,
ale że sobie nie poczynali konsekwentnie w niczóm, więc utrzym ywał
minister L udw ika X V I II, aby tylko uzyskać zniesienie konkor
datu, że Papież może zbłądzić, występował więc jako Gallikanin,
gdy tymczasem Papież zasłaniał się nauką ultram ontańską chcąc
bronić konkordatu, chociaż konkordat najmniój właśnie przypo
m inał z wszystkich jego dzieł naukę ultramontanizmu.
Tymczasem potrzebowano się m ocna nawzajem, szukano więc
zgody. Papież Pius V I I wyznaczył kongregacyą kardynałów do wypośrodkowania tak ważnej kwestyi jak odwołanie konkordatu i do
rozwiązania licznych trudności z tego odwołania wyniknąć mających.
Reklamacye francuzkiego dworu zawierały w sobie punkt jeden,
który się mocno podobał dworowi Rzymskiemu, t. j. pomnożenie
bardzo znaczne biskupstw.

Zgadzał się tedy dwór Rzymski na

to, nie jednak z tytułu odwołania konkordatu, ale z tytułu prostego pomnożenia liczby diecezyów.
żądań nie odmawiał.

Kościół nigdy podobnych

Co się tyczy osob, gotow był Papież także

do ustępstw i chętnie przywrócić chciał dawnych tytularzy jeszcze

żyjących, w liczbie 12tu czy 13tu, — (niechby i powstał zamęt
z przywrócenia na biskupstwa tych samych prałatów , których
Papież był oddalił) — ale żądał aby zabezpieczono pensye tym
biskupom, których sam kiedyś, posunął a teraz miał złożyć z stolic
biskupich.

Pensyi tych nie odmowiono mu. Mimo to przeciągały

się traktow ania, jak to często w Rzymie się zd arza, co było ten
raz wielkiein szczęściem tak dla powagi Piusa V II jak i dla rządu
Burbonów, którzy nie domyślali się jak bardzo im się przysłużono
w Rzymie tą zwdoką.
Pozostawał Neapol i szczątki dynastyi cesarskiej w temże
królestwie.

Zadziwieniu M iurata że dzierzy jeszcze tron Neapo-

litaóski wyrównywało chyba zadziwienie E u ro p y , że go jeszcze
na nim widzi. K iedy w pierwszych dniach 1814 r. koalieya niepewną jeszcze była zwycięstwa, zapewniła była A ustrya M iuratowi,
chcąc go oderwać od Napoleona, tron Neapolu, a A nglia zatw ierdziła
to zapewnienie.

Żałow ała teraz koalieya że się tak wcześnie i tak

formalnie zobowiązała.

M ocarstwa, które nie brały były w ow-

czas udziału w tóm traktow aniu, naganiały A ustryi i A nglii
pospiech. A ustrya i A nglia choć nieśmiały niszczyć same własnego
dzieła, byłyby wszelako dość chętnie widziały gdyby się kto inny
chciał podjąć tego.
W szyscy monarchowie

W łoscy odmówili uznania swego

M iuratowi a szczególnićj Papież, za co Miurat: zemścił się, obsa
dzając wojskiem Legacye i Marchie.

Miał M iurat pod bokiem

oprócz tak potężnego m oralnie sąsiada, jak Papież, który ani myślał
go uznać, zarazem innego jeszcze również straszliwego sąsiada.
B ył nim F erdinand IV , królujący w Sycylii i Palerm o, który
widział w M iuracie tylko aw anturnika, zostawionego chwilowo
przez roztargnioną Europę na uzurpowanym tronie. Należało się
spodziew ać, że prawowity dziedzic Burbonow Neapolitańskich
wszystkie poruszy sprężyny, aby odzyskać swą ojcowiznę.

M iał

porę ocenić teraz M iurat, tak jak Marmont. w Paryżu, co zysku
jemy, odstępując naturalnych naszych sprzymierzeńców, cbociażbyśmy ich i dla najlepszych opuszczali powodów.
czątkiem wyrzutów sumienia.

Żal jest po

I żałował też M iurat ze odstąpił

swego naturalnego sprzymierzeńca odstępując Napoleona. K rzą
tała się wraz z królową i bratowa jego, księżniczka Paulina, aby
mu to dać uczuć, co ou czuł zresztą teraz aż nadto, i pojechała
wreszcie do P o rto -F e rra jo , w celu zbliżenia obu szwagrów do
siebie.

Tymczasem M iurat nie chciał dać m ocarstwom , zgrom a

dzonym w W iedniu, uzasadnionego pozoru do detronizacyi, przeniewierząiąc się i podczas gdy słał na wyspę E lbę słowa żalu,
strzegł się wszelkiego kroku, który go m ógł narazić, przemawiał
ciągłe do mocarstw językiem sprzym ierzeńca, radującego się, że
się przyczynił do powalenia o ziemię tyrana Europy. Ale przyj
mował officerów' piemonckich i lombardzkich, szukających u niego
schronienia, przyjmował tak samo officerów francuzkich, którzy
mu ofiarowali swe usługi, chociaż rozkaz Ludw ika X V I I I wzy
wał ich do p ow rotu, i płacił dobrze jednych i drugich; skarb
bowiem jego w dość dobrym był stanie.

W zm acniał swą armią,

wynoszącą ju ż 80,000 żołnierza i zajmował się nią z wielką tro
skliwością; ona to bowiem stanowiła jego najwłaściwsze prawo
w obec kongresu W iedeńskiego. M iał M iurat w Neapolu pewną
liczbę zwolenników między szlachtą i m ieszczanami, którzy oba
wiali się powrotu wszystkiego tego, coby F erdinand IV poprzywoził ze sobą-

Tymczasem choć m iał po swej stronie klassy

oświecone, których nie d ra ż n ił, nie m iał przecież lazzaronich,
nader czułych na pamięć dawnych swych panów. Nie był więc
M iurat całkiem niepopularny, ale nie był już tern czem był przez
przeciąg kilku miesięcy, nie był już bohaterem W łoskim.

Bo

hater ten był gdzieindziej — był na wyspie Elbie. W łosi chcieli
tylko uwolnić się od podatków i konskrypcyi, a niebawem wrócili

Jo Napoleona; widzieli oni w nim przedstawiciela idealnego swój
spraw y, zwyciężonego i przykutego jak Prom eteusz do skały.
Z wyjątkiem Toskanii, jedno tylko od Alp do cieśniny Messyńskiej było życzenie, aby mocarz z w'yspy E lby opuścił ją, stanął
na czele armii neapolitańskiej i poszedł prosto na M edyolan. Nie
było prawdopodobnem, aby sobie tak postąpić miał Napoleon, bo
nie opuścił by on pewno wyspy E lby na to aby chcieć dokazać
z W łochami, czego z Francuzam i dokazać nie zdołał, to je3t aby
chcieć podjąć walkę rozpaczliwą przeciw

Europie zwycięskiej

a podjąć ją dla sprawy, o którą nigdy bardzo nie dbał, o sprawę
jedności W łoch.

Niemniej jednak prąw dą jest, że gdyby się był

pojawił, powstali by byli na jego głos wszyscy, których oburzały
żołnierskie rządy Austryaków, tyrannia nabożna króla Piemontu,
i panowanie Świętego Kollegium i że byliby się rzucili na jednę
z tych prób, na które już tyle razy rzucały się W łochy bez po
myślnego skutku.
W łochy więc tak jak i wszystkie kraje Europy, przyzywając
i życząc sobie tego co nazywano wspólnem oswobodzeniem , b y 
najmniej z niego nie były zadowolone. A le był kraj mniej jeszcze
niż wszystkie inne zadowolony a sprawiedliwiej oburzony zaw o
dam i, któremi mu płacono jego wysilenia, a tym krajem była
H iszpania, R ozlał on potoki krw i, wiódł bohaterską walkę dla
przywołania na tron swych królów , a w nagrodę krwi tój wy
lanej, walki tej bohaterskiej, otrzym ał tylko głupią i krwiożerczą
tyranią.
F erdinand V II, odprowadzony — ja k widzieliśmy — do
granicy

Hiszpańskiej

z rozkażu

Napoleona i oddany wojsku

hiszpańskiem u, wszedł do Zirony 24. M arca; z Żirony udał się
ku Saragossie i zastał tam wysłanników Regencyi i kortc :ów,
którzy — nimdzą mu odda władzę królewską — zażądali wprzódy
przysięgi na konstytucyą Kadykską.

Postąpili więc prawie tak

sam o, jak senat francuzki względem Ludw ika X V III,

W y

stawmy sobie Burbonów w P ary ż u , nie potrzebujących oglądać
się ani na armią cesarką w Fontainebleau, ani ,na oświeconą
opinią publiczną i opierających się zamiast na wojskach obcych,
których ramieniem kierował A leksander, jedynie na armii W andejskiej, a odgadniem y natychmiast branie się F erdinanda V II
w Iliszpani,

F erd in an d odmowił zaraz z góry wszelkiego po

rozumienia z w ysłannikam i łiegencyi i Kortezow i udał się z Saragossy dc W alencyi, odbierając po drodze hołdy ludności, za
chwyconej widzeniem króla i odzyskaniem pokoju.
przyjęto go z uniesieniami najżywszój radości.

W W alencyi
W ojska same

przez się przybiegały składać mu przysięgę, a że ruch ten, wy
wołany jego obecnością, rosł ciągle, wyobraził sobie że jest dosyć
mocnym aby się rozprawić bez ogródki z władzami Madryckiemi.
L udzie rozsądni byli wprawdzie zdania że król nie może przyjąć
bez zmian konstytucyi K adykskiój, jeszcze wadliwszój niż konstyiucya francuzka z r. 1791.

Ale najdostojniejsza w ówczas

osobistość w Hiszpanii, zwycięzca z pod Baylen, jenerał CastaDos
i Cevallos, najoświeceńszy z m inistrów , radzili mu negocyować,
ograniczyć się na zmianach w konstytucyi i nie zrywać z ludźmi
którzy bronili tronu jego krw ią swoją. Ale F erdinand jeszcze
bardziój rozgniewany na tych, którzy ograniczyć chcieli jego
władzę królewską, uratowawszy ją, niż na tych, którzy próbowali
byli mu ją wydrzeć na zawsze, zamykając go w V alencay, nie
chciał pod żadnym warunkiem użyć drogi ugody. Na nieszczęście,
naczelnicy kierujący Kortezami, również jak król nierozsądni, nie
byli skłonniejsi od niego do traktow ania; tak więc zgoda, którój
skutkiem mogło być zaraz od tój chwili zaprowadzenie rozumnych
instytucyi w H iszpanii, stała się niepodobną.

W ezwany przez

arcybiskupa Toledańskiego jako deputowanego Kegencyi, aby wyraekł o konstytucyi, oświadczył nareszcie: że jej nie przyjmie,

odesłał arcybiskupa do M adrytu, zniósł wszystkie uchwały Kortezów, zagarnął pełnią królewskiej władzy i kazał ruszyć wojskom
przeciw stolicy.
L u d i wojsko, widząc w nim króla za którego przez tak
długi czas walczyły, nie rozumiejąc nic lub prawie tyle co nic
ze sporu teorycznego, który dzielił Kortezów i patrząc się jakby
na jakie dziwne widowisko na

ludzi

odmawiających

korony

temu, któremu ją zachowano kosztem tylu wysileń, lud i wojsko
ośmieliły go swa pełną zapału poddannością do wszystkiego.
W szedł więc do M adrytu jako król absolutny t. j. z zupełną
swobodą puszczenia się na bezprawia, które go zgubić mogły.
Zaledwie usadowił się w swym pałacu, zaraz oddalił lub wtrącił
do więzienia tych, którzy z największą stałością walczyli za jego
koronę, wydalił do Toledo arcybiskupa Toledańskiego, naczelnika
R eg en cy i, który z całych sił bronił prerogatyw y królewskiej,
przyw rócił In k wizy cyą z wszystkiemi jój skutkami i tym sposo
bem zrobił się nie tylko śmiesznym ale i obudził przeciw sobie
nienawiść, spowodowaną najczarniejszą i najokrutniejszą niewdzię
cznością. Nie brakło tymczasem w H iszpanii lu d z i, na których
zrobiły wrażenia zasady wolnomyślne K ortezow i k tó rzy , choć
ich nie pcdzielali całkowicie, widzieli całe głupstwo reakcyi i go
towi byli stawić jój opór. Szczególniój liczni oni byli w K ata
lonii. P rzyłączyła się do nich pewna ilość członków kortezowych
i początki oporu organizować się zaczęły z tój strony.

W idząc

tak sobie postępującego syna, pomyśleli o przywrócenie na tron
starego króla, który chociaż nie był światłym ale był łagodnym.
W ikłały się rzeczy coraz bardziój.

F erdinand V II przypisując

ten ruch umysłów intrygom księcia pokoju, żyjącego w Rzym ie
przy K arolu I V , zażądał od stolicy Apostolskiej aby oddaliła
owego dawnego m inistra ojca i aby go skazała na wygnanie do
Pezaro.

K arol IV zawsze wierny ulubieńcowi swemu, rozgorz&ł

gniewem gwałtownym dowiedziawszy się o tern i oświadczył za
miar opuszczenia R zym u, chcąc udać się bądź do Barcelony, bądź
do W iednia i albo od H iszpanii albo od E uropy dopomnieć się
swego tronu i wezwać zemsty na wynaturzonego syna.

Z tru d 

nością przyszło go uspokoić i trzeba było aż władzy uświęconej
Papieża, aby go wstrzymała od wyjazdu.
T aki widou przedstawiała H iszpania, a patrząc się na nią,
należy

złożyć

dzięki

najprzód

Senatow i,

że nam

zgotował

rozumną konstytucyą, potóm monarchom obcym , że ją poparli,
a nareszcie i Ludwikowi X V I I I , że był tyle mądry i przyjął ją
uniemożniwszy tym sposobem niegodną reakcyą, jaka w ynagra
dzała Hiszpanom ich poświęcenie. Na nieszczęście, chociaż Bur*
boni panujący u nas, nie wyrównali w nienawistnych postępkach
Ferdynandow i V II, popełnili takie błędy, że otworzyli Napoleonowi
szranki do nowych zapasów , których skutki na straszne F rancyą
naraziły klęski.
O brazu H iszpanii dopełni krótki zarys jój stosunków z dworem
Tuilleryi.

W L ipcu podpisany wreszcie został traktat pokoju,

którego zawarcie tak bardzo ułatw iły góry Pyrenejskie i cała
czynność dalsza ograniczyła się na wzajemnój wymianie jeńców.
Ale potajemnie obiecała F rancya poprzeć H iszpanią na kongresie
W iedeńskim w sprawie księstwa P arm y, które otrzymać m iała
królowa E tru ry i i w sprawie tronu Neapolitańskiego który od
zyskać miał F erdinand IV , zmuszony od lat 8śmiu obywać się
Sycylią.

Z resztą nie potrzeba było wielkich usiłow ań, aby

skłonić dwór francuzki do popierania takich żądań, bo F rancya
byłaby je stawiła dla siebie samój. Ale równocześnie zobowiązała
się potajemnie Hiszpania A nglii że nie odnowi z Burbonami układu
familijnego i zerw ała nagle stosunki swe dyplom atyczne z nami
z najdziwaczniejszego

powodu.

Naczelnik gerylasów ,

M ina,

którego czyny tak nam się dały we znaki a tak poparły sprawę

Ferdynanda, Mina policzon był do tych, których monarcha ścigał
z przyczyny oporu stawianego swój absolutnój władzy.

Słynny

ten partyzant uszedł był do Bajonny. Konsul Hiszpański dowie
dziawszy się o tern, zawezwał w ładze aby go schwytać pozwoliły.
W ładze pozwoliły na przyaresztowanie M iny.

Ludwik X V I II

i książę B erry, oburzeni obaj obelgą wyświadczoną koronie F ram
cuzkiój, zażądali uwolnienia M iny, złożenia z urzędu agenta
Francuzkiego, spólnika tego czynu nieprawnego i dopomnieli się
od dworu Hiszpańskiego zadosyć-uczynienia. F erdynand wszelako
nie tylko odmówił ale nadto zażądał sam jeszcze zadosyć-uczy
nienia; w skutek czego zerw ały się stosunki dyplomatyczne między
obu krajami.

Tak porozniwszy się z H iszpanam i, którzy mu

ocalili koronę, poróżnił się jeszcze F erdynand z Burbonam i F rancuzkim i, swymi jedynym i krewnymi i sprzymierzeńcami i wydał
A nglii układ familijny, nie zapewniwszy sobie nawet u niój po
mocy; A nglia bowiem głośno ganiła straszliwą reakcyą, którój
F erdinand tak dobrze był narzędziem jak sprawcą.
T akie było położenie E uropy oswobodzonój z pod Napo
leona ale wystawionój na pewien rodzaj powszechnój kontrrewolucyi.

Nie było to jednak jeszcze całkowite złe, jakie jej groziło.

Zdawało się po 15tu latach cierpień, spowodowanych bezmierną
ambicyą Napoleona, że upadek tego nienasyconego zdobywcy po
służyć był powinien za przestrogę i nauczyć wszystkich aby
hamowali swe uroszczenia.
oięzkie zdawały się —

A le bynajmniój.

nadm iarem

swój

Mocarstwa zwy-

chciwości — raczój

spieszyć się z usprawiedliwieniem Napoleona aniżeli przyczyniać
się do błogosławienia jego upadkowi.

Taki to smutny przedsta

wiały nam one w tój chwili widok w W iedniu, dokąd — według
umowy — przybyły Igo Sierpnia.
Monarchowie sprzymierzeni, z wyjątkiem cesarza Franciszka
nielubiącego zgiełku, udali się byli, opuściwszy P a ry ż , w odwie-

dżiny do księcia Rejenta Angielskiego. Doznali oni w Londynie
przyjęcia, na jakie zdobyć się umie lud Angielski, kiedy pała
namiętnością, i raduje się nad stanem swych interessów.

Dosyć

sypało się od kilku miesięcy oklaskow w R zym ie, Madrycie,
W iedniu, Berlinie, ale żadne nie wyrównywały hucznym wiwatom
i powinszowaniom, któremi sie wzajemnie obsypywano, gdy się
ukazał cesarz Rossyjski i król Pruski.
z gorączkowym zapałem .

Przyjęto ich niemal

Nie chcąc zakłócać tych przepysznych

uroczystości sporami o interesa, mogącemi osłabić powszechną
radość, przyobiecano sobie nie rozłączyć się nigdy, ustąpić jedni
drugim , gdyby |tego w ym agała zgoda i bądź co bądź trzymać
się ugody w Chaum ont zawartój, mocą którój oswobodzono Europę
z pod tyrana.

Francya — mowiono sobie — chociaż oddana

Burbonom, nie dosyć zgadza się na los swój, Napoleon, wygnany
na wyspę E lb ę , nie dosyć jest zapom niany, aby nie mogły nie
przewidziane przyjść wypadki nad któremi trumfować może tylko
wspólna zgoda.

Zaprzysiężono sobie więc na nowo wieczną

przyjaźń, nie porozumiawszy się wcale

względem

przyszłych

urządzeń w Europie i obiecano sobie powitać się znów z temi
samami uczuciami w W iedniu.
Podług artykułu 32 traktatu P aryskiego, wyznaczającego
za dwa miesiące epokę kongresu, powinni się byli wszyscy zebrać
na 1. Sierpnia.

A le że I. Sierpień za nadto blizkim był termi

nem w obec tego wszystkiego, co jeszcze wprzódy załatwić chciano,
więc odroczono do miesiąca W rześnia umowione zgromadzenie.
Po uroczystościach Londyńskich podążył król Pruski, mimo
swój skromności, do Berlina, aby wysłuchać powinszowań swych
poddanych.
szaw y,

Cesarz Aleksander z swój strony udał się do W ar

aby zagrzać Polaków

obietnicą

wskrzeszenia Polski,

o któróm przem yśliwał; obaj więc monarchowie mogli zdążyć
dopiero 25. W rześnia do W iednia.

Odbyli wjazd uroczysty do
2

stolicy A u stry i,

odpowiedni

ich radości i szczęściu.

Cesarz

Franciszek, który brał udział w tych objawach raczćj ze względu
na swych sprzymierzonych niż dla siebie, wyjechał na przeciw

nich, uściskał w obec swego ludu i wjechał pospołu do stolicy,
wśród entuzyazm u W iedeńczyków. W idziano przybywających po
sobie królów : Bawarskiego, W yrtem bergskiego, Duńskiego, a po
n ich, wszystkich książąt niemieckich, włoskich, holleuderskich,
którzy jakikolwiek bądź mieli interes w mających się rozpocząć
traktowaniach.

Obfitował W iedeń i w księżniczki jako to wielką

księżnę K atarzynę, siostrę A leksandra,

wdowę po księciu Olden-

burgskim , panią pełną dowcipu, ruchliwą i wywierającą pewne
wpływy.

Do tych głów ukoronowanych przyłączyli się jenera

łowie i dyplomaci koalicyi, niecierpliwi wysłuchać wzajemnych
powinszowań o swych wojennych lub politycznych czynach, jedni
przybywający tylko dla zebrania pochwał i uczestniczenia w wspól
nym trium fie, drudzy mający zasiadać na kongresie w imieniu
sw ych rządów , a wszyscy chciwi nagród, uroczystości, uciech,
nowin. Tw orzyli oni razem najświetniejsze i nąjgwarliwsze zgro
m adzenie, jakie kiedykolwiek istniało.

Brakło tylko nieszczęśli

wego króla Saskiego, więzionego w Berlinie za to ,

że zdybany

został na samym ostatku w przymierzu z F ran cy ą, i Maryi-Lud-

wiki, wydalonój do pałacu Szenbruńskiego, skąd przysłuchiwała
się z pewnym rodzajem zazdrości gwarowi uroczystości, myśląc
nie o połączeniu się z małżonkiem na wyspie E lbie, ale o tern,
jakby uzyskać od obu dworów Burbońskich swe księstwo P armeńskie.

Pouczał ją co ma czynić przydany jćj za towarzysza

hr. Neiperg, znakomity oficer, biorący udział tak w wojnie jak
i w dyplomacyi, zawiadomiający ją o wszystkiem, czego korzyść

jój wymagała, a — wśród zupełnego osamotnienia, w jakie po
p a d ła — zamieniający się powoli w jój doradzcę, rzecznika, przy
jaciela.

P o kilku dniach poświęconych rozrywkom różnorodnym,
trzeba było wziąść się do poważnych spraw , ale tój chwili nikt
nie pragnął przyspieszać. Pow tarzając sobie ciągle że koniecznie
w zgodzie wytrwać trz e b a , nie wyrozumiano siebie wzajemnie
w niczóm , prócz w kilku punktach, już traktatem Paryzkim za
łatwionych.

Postanowiono w nim na piśmie że A nglia z Belgii

i H ollandyi utworzy przeciw Francyi królestwo Niderlandów, że
A ustrya otrzym a W łochy aż do Tessynu i P ad u , że P rusy zo
staną odbudowane na zasadzie bytu z roku 1805, że Rossya
wreszcie, pozbywszy się W ielkiego Księstwa W arszawskiego (tój
próby Polski francuz kiój zrobionój przez Napoleona), podzieli się
jego szczątkami po przyjacielsku z swymi sąsiadami.

A le tak

mało spieszono się nadwerężyć szczęście powszechne sporami, że
me porozumiano się wcale względem części, jakie przypaść miały
dla każdego mocarstwa w podziale krajów, odkładając zawsze aż
do zgromadzenia jesiennego zgodę co do punktów trudnych
i wątpliwych.
T e punkta wątpliwe nie m ogły tyczyć W łoch, gdzie już
dano A ustryi granicę Tessynu i P a d u , ani N iderlandów , dla
których za stanowczą granicę wzięto granicę F rancuzką z r.
1790; punkta te tyczyły środka E uropy, to jest krajów leżących
między Rossyą, Prusam i, A ustryą, a były to zaiste punkta tego
rodzaju, że mogły wywołać wielkie trudności a nawet burze.
Cesarz Possyjski i król Pruski żywili mysi zaledwie doj
rzaną przez sprzym ierzonych, ale zupełnie utw ierdzoną w ich
duszy, jeden, aby zagarnąć całą Polskę, drugi całą Saksonią.
Dwaj ci monarchowie, podobni sobie wiekiem i pozycyą
chociaż odmienni charakterem , rozpoczęli swe panowanie w jak
najściślejszym z sobą połączeniu. Rozdzieleni wypadkami r, 1807,
kiedy zwyciężeni obadwaj, nader nierównego doznali z sobą obej
ścia, (gdyż po wspólnej porażce Aleksander zarobił kaw ał kraju,
ż*

gdy tymczasem F ryderyk W ilhelm postradał połowę swego pań
stwa) zbliżyli się znów do siebie w r. 1813 wśród twardego uci
sku Napoleona, odnowili przyjaźń na polach Luetzen’u i Lipska
i obiecali sobie nigdy się nie rozłączyć.
siebie tajnego;

I nie mieli tóż nic dla

powiedzieli sobie wszystko, porozumieli się we

wszystkićm, a jeśli A leksander przem ów ił, można było być pe
wnym że F ryderyk W ilhelm niebawem otworzy usta aby wyrazić
te same myśli.

Ze zaś Aleksander nie tylko mówił ale i myślał

pierwszy, więc kierował królem Pruskim , bez żadnego zresztą dla
P rus uszczerbku; złączył ich albowiem tak silnie interes, jak już
złączeni byli sercem. Okazywali sobie jak największy szacunek
i mieli się za najuczciwszych ludzi swego wieku, podczas gdy
A nglia uchodziła u nich za najegoistyczniejsze z mocarstw, a A u
strya za najchytrzejsze.

Mieli siebie nadto za zbawców Europy.

Słyszeć ich , tedy zaiste świat cywilizowany byłby dotąd w nie
woli, gdyby A leksander nie był dał hasła do oporu w r. 1812,
gdyby za nim nie był poszedł F ryderyk Wilhelm w r. 1813,
gdyby obaj, dotarłszy do Odry, nie byli dotarli aż do Elby, a£
do Renu, aż do Sekwany, pociągając za sobą całą Europę. Nikt
więc nie wyrównywał im w szacunku',

jaki powzięli sami dla

siebie, a szacunek ten uzasadniony był pod niejednym względem,
bo chociaż w F ryderyku W ilhelm ie przebijała czasem dwuzna
czność słabości, a w Aleksandrze zmienność, pełen był przecież
kroi Pruski prostoty i skrom ności, a A leksander szlachetności
i wdzięku.

Ale jak się to często zdarza uczciwym ludziom m a

jącym wielkie pretensye do uczciwości, mieli siebie za bezgrze
sznych i rościli dla swój ambicyi miano cnoty.

Jeśli więc jeden

żądał posieść Polskę, a drugi Saksonią, to — według nich —
tylko z najczystszych i z najszanowniejszych

powodów.

A le

ksander chciał mieć Polskę, aby ją wskrzesić. Istotnie mawiał on
i myślał bardzo często w swój młodości, że podział Polski przez

K atarzynę, F ryderyka W . i M aryą Teresę był bezecnym zama
chem , który koniecznie należało naprawić.
na rękę,

Mocno mu było nie

że tój napraw y próbował Napoleon w r. 1807 i 1812;

odwodził go wtedy ile m ógł od niój, a teraz zdawało mu się ze
przyszła chwila

gdzie mógł je na swój własny przedsięwziąść

rachunek; zajmował się tedy nią, jak wszystkiem czćm się zajął,
to jest namiętnie.

Szczególniój ułatwioną on miał tę próbę, po

siadał bowiem większą część dawnych polskich krajów.
Przyłączając takowe do W ielkiego Ks. W arszaw skiego,
miałby W arszaw ę, Toruń, P oznań, K alisz, i mógłby pyszne
utworzyć królestwo, rozciągające się od Niemna aż do K a rp at;
nadał by mu wolnomyślne instytucye i zamianował by się jego
królem, zostając zarazem Cesarzem W szech Rossyi.

Nosiłby

więc podwójny tytuł cesarza i króla, ty tu ł będący szczytem po
tęgi ludzkićj, a dla Rossyi wyrównał by albo i przewyższył K a 
tarzynę i Piotra W ., skoroby w ciągu jednego panowania d o łą 
czył do Cesarstwa Rossyjskiego F in la n d y ą, Bessarabią i Polskę.
Te marzenia ambicyi uchodziły w jego oczach za marzenia ludz
kości.

W ielu P olaków ,

przekonanych zaw sze, że Francya za

daleką dla wskrzeszenia Polski i że jedyna Rossya może ze
skutkiem wskrzeszenie to przedsiębrać, wielu innych zaczynają
cych dopiero nabierać tego przekonania od czasu naszych klęsk,
otaczało A leksandra i przyczyniało się do rozognienia jego wyo
braźni.

Przedsięwziął sobie tedy zostać wskrzesicielem Polski

a wskrzesicielem wolnomyślnym, albowiem łącząc ją całką pod
swojćm berłem nie myślał narzucić jój despotyzmu rossyjskiego,
ale nadać jój coś podobnego do wolności angielskiój.

T ak po

stępując, nie m iał się Aleksander bynajmniój za zdobywcę, prze
ciwnie, bo wszakże — mawiał — ogołociłby się z Litw y i W o
łynia dla nowego królestwa, dałby nawet koronę tego królestwa
bratu swemu K onstantem u, aby mniój dać powodów do zazdrości

/

Europie, sam zaś zatrzym ałby tylko dla siebie — zwierzchnictwo.
W jego oczach osięgnął by kongres W iedeński — przystając na
to — szczyt chwały zwycięzkiój i m ógłby wyrzec że odbudował
świat na podstawach sprawiedliwości, wolności i prawdziwój po
lityki. W ybaczm y mu te złudzenia, bo to już znaczy nie mało,
kiedy kto uczuwa potrzebę nadania ambicyi swej uczciwych po
zorów.

T ylu innych tak mało pyta o to , myśląc tylko o zado

woleniu ambicyi, a uiedbając wcale o jej ubarwienie.
Pięknem u temu m arzeniu można było przecież jeden zrobić
za rzu t,

którego

zresztą cesarz A leksander nie ukryw ał przed

sobą, ale na który m iał gotową odpowiedź.

K raje z których

utworzone zostało W . Ks. W arszawskie podzielone były dawnićj
między Rossyą P ru sy i Austryą. Główna część należała była do
P ru s, panujących wówczas aż do W isły, włącznie z W arszawą.
T rzeba więc było wziąść tę część obszerną kraju Prusom , które
natom iast koniecznie gdzjeindziój wynagrodzić należało; w takim
zaś razie posunęła by się granica Rossyi od W isły aż pod Odrę,
a potrzeba było zezwolenia E uropy na takie powiększenie, które
stałoby się dla niój prawdziwym przedmiotem trw o g i, a nadto,
sprzeciwiałoby się traktatom Kaliskiem u (28. L utego 1813) Reichenbachskiemu (15. L ipca 1813), i Tepłickiemu (9. W rześnia
1813), traktatom , które zawiązały węzły koalicyi.

P odług tych

traktatów miano się podzielić W . Ks. W arszawskiem po przyja
cielsku, w stosunku istotnym lub przybliżonym do dawnych dzia
łów ; nadto, P rusy m iały otrzym ać 10,000,000 poddanych, a Au
strya wnijść w posiadanie Illyryi.

Otóż to sobie przyobiecano

nawzajem w chwili tworzenia koalicyi Europejskiój przeciw F ra n 
cyi w r. 1813.

Tymczasem nieprzewidziane szczęście koalicyi po

zwoliło posunąć daleko dalój te restytucye, A ustrya bowiem, z a 
miast tylko Illy ry ą otrzymać, odzyskała Tyrol i północne W łochy
z dodatkiem jeszcze kraju Weneckiego, którego w przódy nie po

siadała.

Anglia któraby się była czuła

szczęśliwą

wówczas

z oderwania od nadbrzeży F rancyi H am burga i Bremy, a jeszcze
szczęśliwszą z odebrania jej H ollandyi, wzięła jój teraz aż Belgią,
aby ją dać domowi Oranii. Jeżeli więc wszyscy otrzym ali więcój
aniżeli sobie zrazu życzyli, mialaż jedyna Rossya — mówił A lek
sander — zamknąć się w tych ciasnych granicach, które projek
towano wtedy,

gdy sobie pochlebiano co najwięcój to dosięgnąć

Elby, ale z pewnością nie R enu? Oczywiście że nie, dział więc
przeznaczony Rossyi powinien się stósować, tak jak dział wszy
stkich sprzymierzonych, do niespodzianego powodzenia koalicyi.
Co się tyczy P ru s, gotowe było dla nich wynagrodzenie,
a tóm była S aksonia, a jeśliby ten dział otrzym ały, spełniłyby
się wszystkie ich życzenia.

Mocarstwo to, odkąd je F ryderyk W .

był złatał z kawałków i części geniuszem swym wojskowym i po
litycznym , przedstawiało
jeograficznej.

zawsze pewien rodzaj nieforemności

Istotnie, ktokolwiek się w patrzył w mapę E uropy

do strzegł, że P rusy przedstaw iały państwo niezmiernój długości,
bo od Niemna do R en u , pełne głębokich w yrw , a szczególniój
pozbawione spójności centra.

Przydaniem D rezna do B erlina

miano naprawić w części tę dziwaczną P ru s figurę, dostarczyć
im prócz tego podstawy do operacyi wojennych, którój ważność*
dowiedli, Napoleon w X I X a F rederyk W . w X V I I I w., dać
im za poddanych, zamiast nieprzychylnych P olaków , dobrych
Niemców ba! najlepszych, tym sposobem uczynić je pierwszem
mocarstwem Niemieckiem i przygotow ać

wreszcie tę przyszłą

jedność Niemiec przez Prusy, której perspektywa zapala wyobraźnią
każdego Prusaka.

Podczas gdy A leksander mniemał dłużny być

ludzkości wskrzeszenie P olski, F ry d ery k W ilhelm mniemał być
winien Niemcom wstępny ten wielki krok do ich jedności i po
chlebiał sobie zapłacić tym sposobem wszystką krew wylaną przez
Niemcy dla wspólnego oswobodzenia, nie chcąc sobie przyznać,

że pracuje raczój dla jedności pruskiej niż niemieckiej, że państwa
niemieckie drugiego rzędu jaknajmocniój się tego przelękną, że
A ustrya szczególniej oburzy się na to, i że cala E uropa prze
straszy się ceną, jakiój żąda R ossya, która żąda całój Polski.
M ial F ryderyk W ilhelm — tak jak A leksander — mnóstwo od
powiedzi na podorędziu na zarzuty jakie spotkać mogły te jego
życzenia, zawsze bowiem przez pryzm at pożądliwości tak rzeczy
widzimy, jak je widzieć chcemy.

Obiecano Prusom — mówił — *

10 milionów poddanych, nie wskazawszy skąd ich wezmą, a biorąc
Saksonią nie przeszły by tój liczby P ru sy , tylko wzięły by tam,
gdzie im wziąść dogodnie; król Saski wszakże był zdrajcą, odstępcą sprawy E uropy całej, nie jego więc interes mógł tu ważyć
na szali i przeszkadzać takiój kombinacyi. Zresztą Rossya i P rusy
połączone, nie potrzebowały się obawiać zaprzeczeń. A ustrya tak
była zatrudniona nasycaniem swój chciwości w W łoszech, A nglia

w obu półkulach, że aniby uważały na to. F rancya nie zasługi
wała już na względy.

W reszcie tyle miała E uropa do zawdzię

czenia Róssyi i P rusom , że nie m ogła odmówić im osiągnięcia
tak uczciwych i tak prawowitych życzeń.

Takie były motywa

F ryderyka W ilhelm a i miał je za wyborne.

Z resztą Aleksander

i F ryderyk W ilhelm dali sobie byli słowo i przybyli do W iednia
jeden i drugi w tem przekonaniu, że będą mieli Polskę i Saksonią
Czyż podobna, aby A n g lia, aby A ustrya nie miały były
domyślić się tych projekt w , a jeśli się ich dom yślały, aby na
nie zezwoliły bez oporu? Zaiste, słusznie dziwić się trzeba, kiedy
pomyślemy jak gwałtowna wkrótce wybuchła oppozycya.

Ale,

jak już nadm ieniliśm y, zaledwie przyszło poprzednio do jakich
kolwiek eksplikacyi z obawy zamącenia zgody. Mowiono zawsze
o odbudowaniu P ru s, co było rzeczą przyznaną, o ukaraniu króla
Saskiego, na co zdawało się że zasłużył, o podziale ks. W ar
szawskiego, co wynikało z traktatów.

Mowiono naw et o wskrze-

szeniu Polski jako o jednaj z tych spraw, któremi mógł się trudnić
kongres.

Aleć tyle rzeczy od 50ciu lat nazywało się Polską, że

można było to słowo wymówić, nie przyw ięzując do niego wy
obrażenia pewnój jakiójś granicy.

Zostawiono więc wygodny ten

x C \d la wszystkich ogólnik, mając z resztą dosyć zajęć bezpośrednich.
A nglia przypom inająca sobie zawsze blokadę kontynentalną, zajęta

i . ’ |y lk o tem, jak zapobiedz jój powrotowi, utw orzyła w tym zamiarze
•-'królestwo N iderlandów , pracowała około podniesienia Hanoweru,
« J chciała jednem u i drugiem u królestwu zapewnić przymierze z P ru 
sami i gotowa była wszystko przyznać Prusom , aby tylko weszły
w jój zamiary.

A ustrya daleko lepiój przewidująca, lepiój tóż

rozeznała projekta F ryderyka W ilhelm a i A leksandra, bo jój
chodziło o to aby P rusy nie posiadły wszystkich przesmyków
Saksonii, aby fale szczepu słowiańskiego nie rozlały się aż do
podnóża K arpat. A le nie tylko te ona miała obawy; mimo po
myślności bowiem obecnych, nigdy jeszcze nie gnębiły jój tak
mnogie i tak ciężkie kłopoty.

Prusy i Rossya mogły ją niepokoić,

a miała jeszcze przed sobą odbudowanie Niemiec, zajęcie w nich
konstytucyjnego

dla siebie miejsca,

miała

do

zorganizowania

W łochy, m usiała powstrzymywać M iurata, czuwać nad więźniem
z wyspy E lby, uważać nawet na Francyą i trzeba było jój mieć
się na

baczności, trudniąc się teffii

rożnemi spraw am i, aby

troszczenie się o jedne, nie naraziło na szwank drugich.

Posta

nowiła więc użyć środków sobie zw ykłych, to jest cierpliwości,
czujności, podstępu, a w razie potrzeby i siły.

Z 300,000 żołnierzy,

których miała na zaw ołanie, zgrom adziła 250,000 w Czechach
i na W ęg rzech , zostawiając tylko 50,000 we W łoszech, gdzie
przecież wystawiona była na zaczepkę M iurata, W łochów, a może
i więźnia z wyspy Elby. Tak w ięc, nie mówiąc nic o tem,
przygotow ała się na wszelki przypadek od strony Saksonii
i Polski; ale im większe powstać mogły trudności, tóm bardziój

zwyciężyć je pragnęła zgodą, dobrem porozumieniem, — jak na
zywano, —' C z w ó r k i t. j. A nglii, A ustryi, Rossyi i P ru s; jeśliby
bowiem — jój zdaniem — pozwolono się winie9zać między siebie
Francyi i małym państwom niem ieckim , wystawionoby się na
niebezpieczeństwo popadnięcia w prawdziwy zam ęt, z którego wyłonił by się na nowo L u cy p e r, t. j. N apoleon, który jeszcze
nie znikł z pamięci ludzi i który z pewnością nie postanowił
sobie zatrzeć się w n iej, chociaż udaw ał że głębokim zasypia
snem, co i przypuszczać było można u niego po tak olbrzymich
znużeniach.

Pierwsze tćź słowa wymówione w W iedniu były te

same, co ostatnie wymówione w Londynie i powiedziano sobie że
nadewszystko trzeba zostać w zgodzie chociażby kosztem naj
większych poświęceń, a powtarzano sobie to tern częściój że
uczuwano bliskość dni a, w którym miano przestać się zgadzać.
T akie były więc usposobienia z jakiem i przyjechano do
W iednia: niezmierne pragnienie zachowania zgody i niezmierna
chciwość, bardzo mało odpowiadająca tój zgodzie. Jeśli kiedy
bił w oczy

b łąd, popełniony przez

F ran c y ą, że tak szybko

podpisała trak tat Paryski, to w tój właśnie chw ili, kiedy E uropa
niechybnie wskazana była na niezgodę; niepodobieństwem bowiem
było, aby

A ustrya

zezwolić miała na

usadowienie się

Prus

w Dreźnie a Rossyi w K rakow ie, niepodobieństwem było aby
państwa drugiego rzędu przystały na wymazanie z karty naj
znaczniejszego z pomiędzy siebie t. j., Saksonii i to za karę
grzechu im wszystkim w spólnego, bo za przym ierze z F rancyą
i aby A nglia pozwoliła na spełnienie wszystkich tych ambitnych
zamiarów w obec swego parlam entu.

G dyby wpośród takiego

rozdwojenia ukazała się była F ran cy a w W ied n iu , nie będąc
już związaną traktatem , nie mając więc jeszcze ustalonych granic,
byłaby niezawodnie inne całkiem zajęła stanowisko, aniżeli w P a 
ryżu w miesiącu Maju.

Rossya i P rusy z jednój strony chciały

’ *

bądź co b ąd ź, mieć Polskę i S aksonią, z drugiej strony zdecy
dowana były tak A nglia jak A ustrya nie zezwolić na t o ; tak
więc byłaby ta strona, którój by się udało Francya mieć po sobie,
uzyskała tak dalece stanowczą przew agę, że wszystko byłaby
zrobiła dla F ra n c y i, aby tylko ją przeciągnąć ku sobie i że nie
byłaby widocznie szczędziła ustępstw ku temu celowi. M ocar
stwa najskłonniejsze do ustępstw na korzyść Francyi były natuturalnie Rossya i P ru sy , albowiem ich interesa były nad W isłą
i E lb ą , a nie nad Renem i Szeldą.

Pewną więc jest niemal

rzeczą, że biorąc stronę tych dwóch mocarstw, bylibyśmy otrzy
mali całkiem inne granice, aniżeli te które nam wyznaczył traktat
Paryski. Choeiażbyśiny tylko byli zyskali linią twierdz o którą
się dopominali nasi negocyatorow ie, to jużby to była nie m ała
korzyść, a Burbonom byłoby się przysporzyło popularności którćj
im niedostaw ało, skoroby korzyść ta była wynikiem dobrój ich
polityki. Przyjazd więc nasz do W iednia w kajdanach traktatu
Paryzkiego prawdziwóm był nieszczęściem. Jednakowoż na to
złe i teraz jeszcze było lekarstwo, został jeszcze niejeden środek
wykorzystnienia nowego położenia.

W szystko bowiem zwiasto

wało jak najgorętsze starcia, skoro Rossya i Prusy zdawały się
być zdecydowane najostateczniejszych chwycić się środków dla
otrzym ania Polski i Saksoni.

Jeżeliby zaś rzeczy posunęły się

aż do zawierania przym ierzy i zabierania się do wojny, wtedy
nie można było przypuścić aby m arny tekst miał stawać na
przeszkodzie i aby się bardzićj trzym ano traktatu Paryskiego,
niż traktatu w Chaumont.

My sami nie mogliśmy niezawodnie

pokazywać zamiaru że chcemy zerwać traktat Paryski, ale niechbyśmy tylko nie byli za gorąco się oświadczali, dawali do zrozu
mienia że nie jesteśm y od tego, aby ich poprzeć a ociągali się
nieco z stanowczą obietnicą, to byłyby podług wszelkiego podo
bieństwa Rossya i P ru sy — będąc tak rozgorączkowane — same

wyrzekły to słowo, którego my wyrzec nie Śmieli, i same nam
ofiarowały, czegośmy nie śmieli żądać. J a k daleceby polepszyło się
było nasze położenie, tego wiedzieć nie m ożem y, ale byłoby się
polepszyło w jakimś stopniu, a pewno stosunkowo do ważności
sporu.

Dodajmy, że jakikolwiek by był ten spór, nie mielibyśmy

przyczyny go się lękać, złączeni

będąc z Rossyą i Prusami.

Prawdopodobnie nie byłyby A nglia i A ustryą odważyły się na
wojnę, byłyby ustąpiły, a my zostali panami sytuacyi, a panami
nie źle wynagrodzonymi.

T rak tat więc Paryski nie uniepodobnił,

ale utrudnił nasze działanie; trudność tę przecież można było
używszy nieco podstępu, przełam ać, a przyzna każdy że w obec
przeciwników, którzy użyli i nadużyli swój siły nad nami, wolno
było użyć podstępu.
T akie nasze postępowanie m usiałaby była poprzedzić decyzya
że przystaliśmy na życzenia Rossyi i Prus.

A le czyż przyzwo

lenie to mieściło w sobie coś tak dla nas złego? Rossya otrzy
mawszy całą P olskę, którój większą część już posiadała, byłaby
się posunęła od W isły , gdzie już dawno usadowiła się, aż nad
W artę; P ru sy , mając Saksonią, byłyby bliżój jeszcze graniczyły
z A ustryą.

B yłaby więc Rossya wielkiego Niemcy nabawiła

kłopotu, a Prusy więcój jeszcze zazdrości narobiły Austryi.

Czyż

to naszą, czyż to Francuzów było rzeczą tóin się niepokoić?
Czyż to naszą było rzeczą dbać o tę serdeczną jedność trzech
mocarstw lądu stałego, która posłużyła ku zwyciężeniu nas, która
zwyciężywszy nas nałożyła nam traktat z 30. M aja i która odtąd
przez całe lat 40 ciężyła na naszój polityce jarzm em nieustającój
koalicyi? Jeśli już P rusy przez swoje stanowisko m iały być dla
kogoś niedogodne, czyż nie lepiój było że przeszkadzały Austryi,
sadowiąc się w D reźnie,

niż

nam,

sadowiąc

się w Kolonii

i A kw isgranie? P ra w d a , że gdyby dom Saski przeniósł się był
z nad E lby na lewy brzeg R en u , jak to sobie uprojektowali

Aleksander i F ry d ery k W ilhelm , byłaby równowaga niemiecka,
będąca częścią równowagi Europejskiój, nieco bardziój zaszwankowała; ale jakiż mieliśmy i cała E uropa pożytek z tój równo
wagi Niemiec, ju ż i tak tak bardzo w naszym wieku nadwerężonój ?
Oto przegrodzenie wielkich państw, małemi, celem umorzenia starć
miedzy pierwszemi.

C zy i nie lepiój było dla naszego interesu

aby to co pozostało z państw niemieckich, przegradzało raczej Prusy
od nas i oszczędziło nam starć z niemi, aniżeli przegradzało
A ustryą od P ru s i im tych starć oszczędziło? Saksonia opuściła
nas na polu bitwy, E uropa pozbyła się pod względem nas wszel
kiego um iarkow ania, czyż więc nie upoważniało nas to bardziój
niż kiedykolwiek, bardziej niż w jakichkolwiek bądź okolicznościach
do myślenia o sobie i wyłącznie tylko o sobie?
Stawiać takie pytania jest to prawie to samo co je rozwią
zywać i dziwić się należy po upłynionym pół-wieku, że się na nie
tak dziwacznie zapatrywano w epoce, którój dzieje opowiadamy.
Na nieszczęście nie było w ówczas we Francyi więcój rządu na
zewnątrz jak na w7ew nątrz i pytań tych wcale nie poruszono na
radzie królewskiój. Tak samo jak sobie nie zadano pytania, czyby
nie należało odłożyć do dwóch miesięcy konwencyi z 23. Kwietnia,
pozbawiającój nas cennych zakładów , a nie przyspieszającój ani
na dzień wym arszu armii skoalizowauych, tak samo jak nie zadano
sobie pytania, czyby nie było lepiój odłożyć traktatu Paryskiego
na sześć miesięcy, to jest aż do czasu, gdzieby mocarstwa, zgodne
z razu w zamiarze odarcia nas, były się rozdwoiły przy podziale
naszój puścizn}?, tak samo nie zadano sobie py tan ia, czego się
trzym ać mamy w W iedniu.

Przyczyną tego była daleko bardziój

wadliwa organizacya rady królewskiój, aniżeli brak światła u ludzi,
radę tę składających. Jak już widzieliśmy składała się ona z mie
szaniny różnorodnój książąt, ministrów bez tek i z tekam i, pod
przewodem króla belletrysty, roztargnionego, gnuśnego, gotowego

pozwolić rządzić ale nie cierpiącego obok siebie naczelnika gabi
netu mającego czuwać czynnie nad wszystkiemi sprawami. Taka
rada m ogła tylko zrodzić rezultaty również rozlazłe, ja k była
sama.

la m gdzie się znajdował specyalny m inister, obdarzony

prawdziwą zdatnością, wszystko szło dobrze; skarb n. p. zawiadowauy był

wybornie.

Inne m inisteria,

a przedewszystkiem

ministerium spraw wewnętrznych zawiadywano było na chybi trafi,
a kierowały niem namiętności stronnictw a panującego. Co się
tyczy spraw

zewnętrznych miał je

poruczone król jako taki

i Talleyrand jako człowiek mający opinią najzręczniejszego z F ra n 
cuzów w tój materyi. Zobaezemy, co ztąd wynikło.
Zapatryw ania się Ludw ika X V I I I na sprawy zagraniczne
M y , j a^ JeS° zapatryw ania w ogóle, umiarkowane i dość rozsądne
ale ciasne tak jak jego życzenia.*) Uszczęśliwiony że wrócił na

*) Historya naszego wieku bodaj zawiera w sobie m ateryą, z którąby
gorzej byli obznajmieni tak historycy obcy jak i francuzcy niż z kongresem
Wiedeńskim, a przecież nie ma ważniejszej nad tę m ateryą, skoro na owym
właśnie kongresie ukonstytuowaną została now oczesna Luropa i na nim ustalony
stan rzeczy, który trwa blisko iat 50.

P iszę, mając przed sobą jak najauten

tyczniejsze dokumenta bądź obce bądź francuzkie, a mianowicie korrespondencyą
tajną Talleyranda z Ludwikiem X V III i Ludwika X V III z Talleyrandem.
Ona to zawiera część anekdotyczną i osobistą tej wielkiej sceny z wszystkiemi
szczegółam i, jakie m ogły zająć króla pełnego dow cipu, złośliw ego, lubiącego
szkandale i nie mającego żadnych prawie przesądów prócz przesądu o swem
pochodzeniu, nad które nic równego nie w idział na świecie.

Talleyrand do'

starczał m ateryałów do tej korrespondencyi Besnardićre’mu, który ją redagował
a potem w łasnoręcznie odpisywał.
Blacasa.

Król najczęściej sam odpowiadał lub przez

Co się tyczy spraw w łaściw ych, traktował je w specyalnej korres

pondencyi z gabinetem, książę Dalbergności Talleyranda, Jeaucourt.

Gabinetowi przewodniczył w nieobec

Ta korr espondencya je st mniej dow cipna, ale

pow ażniejsza i nie pozostawia nic do życzenia pod względem spraw samych,
które w y łu szcza z jasnością, dokładnością i uwagi godną znajomością rzeczy,

królestwo swych ojców, uszczęśliwiony że je pozyskał całkowite,
a nawet z jednem czy dwoma miastami więcej i przepysznem
m uzeum , o które z resztą mało d b ał, nie pokazywał chęci po
większenia tego królestwa i nie zrobił sobie tój prostój uwagi, że
F rancya, — podczas gdy wszystkie inne mocarstwa powiększyły
się — zostając taką jak ą była w r. 1792, stosunkowo zmniejszyła
się i że gdyby jój udało się odzyskać przew agę, zawdzięczałaby
tylko rezu ltat taki dobrodziejstwom liew olucyi, którój nie cenił
wcale.

Ludw ik X V I I I m iał dużo godności ale źadnój ambicyi,

chodziło mu o pokój, który pokochał z przyczyny wieku, chorobliwości, nieszczęść swych i wycieńczenia Francyi i m iał słuszność,
gdy go nie chciał lekkomyślnie na szwank narażać.

Skąd inąd

nie podobała mu się tradycya N apoleońska, którój manią było
częste mieszanie się do spraw zew nętrznych; życzył on sobie
w W iedniu roli pełnój godności, roli pokojowej i tylko w jednym
punkcie korzystnój, to jest aby go uwolniono od M iurata, zasia
dającego na tronie Neapolitańskim. Zostawienie na jednym z tro
nów E u ro p y małego uzurpatora, skoro wielkiego zwalono, zdawało
mu się być nietylko niekonsekwencyą ale i hańbą dla wszystkich
mocarstw, a dla F rancyi prawdziwem niebezpieczeństwem. F l a g i t i o a d d i t . d a m n u m — mawiał — lubiąc oddawać swą myśl
w przysłowiach łacińskich. W samój istocie zdawał mu się być
Neapol jakoby wolnym wstępem dla N apoleona, który mógł
każdej chwili tam wylądować, pomaszerować w 80,000 W łochów
ku Alpom i stamtąd poburzyć wszystkie żywioły fermentujące
jeszcze we Francyi, Przypisując trudności, jakie napotykały rządy

ale zaw sze tylko ze stanowiska, z jakiego się zapatryw ała ambasada francuzka.
N ie mogę cytować obcych dokumentów, z których czerpałem , ale są one
również autentyczne i upoważniają mię do wynurzenia przekonania, że opo
wiadanie, które następuje, prawdziwe je st i zupełne.

jego wewnętrzne, intrygom i pieniędzom Napoleona, w zbraniał się
wypłacić mu ratę dwóch m ilionów, zapewnioną traktatem 11.
Kwietnia i żądał, aby jego samego przewieziono na wyspy A zor
skie. Skoroby przewiezienie Napoleona i zrzucenie z tronu Miurata nastąpiło, pragnął dalćj, aby nie dawano księstwa Parm y
M aryi L udw ice, albowiem była to — podług niego — znów
niekonsekwencya, znOw niebezpieczeństwo inne dla polityki E uropejskiój, ale aby oddano to księstwo domowi Parmeńskiemu,
sprzymierzonemu z domem Burbonów.

W reszcie byłby — jako

syn księżniczki Saskiój — znalazł przyzwoitem dla swój korony,
uratować króla Saskiego.

Ostatni wszelako ten interes dość da

leko stawiał po za drugiemi. D la żadnego zaś niebyłby odważył
się na wojnę, ani nawet na niepokoje; co przecież sama polityka
dopiąć mogła, tego chciał żeby dopięła. Nieodpychał przymierzy
jako środków politycznych, ale nie chciał wchodzić w żadne zbyt
ścisłe, bo przym ierza ścisłe — jego zdaniem — zobowiązywały
i powoli prow adziły do wojny. M iędzy czterema wielkiemi mo
carstwami

Europejskiemi wybierając,

przenosił z usposobienia

przym ierze z Anglią, u innych bowiem zawsze coś mocno mu się
nie podobało i tak u Rossyi nieroztropność monarchy,

u P rus

opinie o wiele za wolnomyślne narodu, u A ustryi pokrewieństwo
z Bonapartem.
P osunął pod tym względem uprzedzenie swe tak daleko,
jak widzieliśmy, że aż odrzucił spokrewnienie się familii swojój
z familią Romanowów.

A przecież mogło było to połączenie

familijne jak najpożyteczniejsze przynieść owoce. Niemając innych
następców po sobie jak tylko swych bratunków, a spomiędzy nich
księcia Angoulemu bezdzietnego, należało ożenić księcia B erry,
jeśli pragnął zachować koronę F rancuski w starszój linii B urbo
nów.

Myślał był hrabia Pozzo di B orgo o małżeństwie wielkiój

księżny Anny — tój samój z którą m iał się żenić Napoleon —

z księciem B erry i chodził około tego z zwykły sobie gorliwo
ścią, kładąc przycisk ua przysługi już wyświadczone przez Bossyą i te, które jeszcze wyświadczyć m ogła, zachwalając, jednem
słowem, mocno wszystkie korzyści takiego małżeństwa.

Ale L u 

dwik X V I II, prócz że miał małżeństwo z Bomanowami za rodzaj
ubliżenia dla domu Burbonów, nie chciał wiązać się ani z Bossyą
ani z cesarzem A leksandrem , daw ał przyczyny religijne,

które

w ogóle nie obchodziły g o , wymagał aby księżniczka wystąpiła
z łona swego kościoła nim przybędzie do Francyi i wynajdywał
tysiące rozmyślnych przeszkód przeciw temu małżeństwu.
miał wybierać przym ierze, to byłby w d a ł ,

Jeśli

jak powiedzieliśmy,

przymierze A nglii, ale i tego nie chciał jak chyba z niezmierną
ostrożnością.

C ałą jego polityką było: porozumieć się z Anglią,

nie wiążąc się przecież z nią za nadto, a w skutek tego porozu
mienia uwolnić się od M iurata i od więźnia z wyspy JElby, zwró
cić księstwo Parmy domowi Etruryjskiem u i złagodzić nieco los
króla Saskiego. Ale dla żadnego z tych celów niebyłby chciał,
z wyjątkiem chyba zrzucenia z tronu M iurata i wywiezienia Na
poleona, narazić się na groźne zawikłania.

Zresztą oświadczył

był skromne swe życzenia Talleyrandowi, zostawiwszy mu potóm
wszelką swobodę postępowania, i zaledwie rzucił oczyma na ob
szerny memoryał zredagowany w ministerium spraw zagranicznych
noszący tytuł I n s t r u k c y i , a zawierający w najmniejszych szcze
gółach wszystkie niezliczone sprawy Europejskie.

Podpisał go

prawie nieczytając.
W memoryale tym dodał B esnardićre, który był jego re
daktorem i znał dokładnie szczegóły spraw Europejskich, do ży
czeń L udw ika X V III, niektóre życzenia Francyi, tyczące innych
punktów. I t a k : wyszły z rąk francuzkich Luksem burg i Moguneya, a trzeba było niedopuścić aby przeszły do P ru s lub
A ustryi.

Nie m ożna ich zaiste było zostawić bez niebezpieczeń3

stwa, jak chyba w ręku H ollandyi lub Bawaryi.

Ze względu na

W łochy, nie wystarczało oddalenie M iurata na korzyść F erd y 
nanda IV i oddalenie M aryi Ludw iki na korzyść dawnej królowój E truryjskiój, trzeba było rozwiązać kwestyą jak największej
w agi, to jest kwestyą sukcessyi do tronu w domu Sabaudzkim.
Stary król Sardyński nie miał dzieci, miał tylko jednego następcę,
także bezdzietnego.

Zależało więc na tóm, aby zapewnić nastę

pstwo tronu linii C arignan, jeżeli chciano zapobiedz przypadnięciu kiedyś Piem ontu — w skutek małżeństwa — domowi Austryackiemu.

W reszcie przystało zająć się donataryuszam i fran-

cuzkim i, pomiędzy którymi znajdowało się w pierwszym rzędzie
kilku marszałków i uratow ać, jeśli się tylko da, ich dotacye
z powszechnego rozbicia. Takie były punkta drugorzędne, ale
bardzo ważne, dodane do głównych naszemu negoeyatorowi przez
redaktora jego instrukcyi.
Tym negocyatorem, który tak był niezbędnym, że żadnego
innego użyć nie było podobna, był Talleyrand.

P rzydano mu

księcia D alberg do pomocy, a wybór ten był bardzo właściwy,
D alberg obdarzony był bowiem rzadką bystrością i nadto, ob
szerne m iał stosunki w Niemczech.

Zresztą Ludw ik X V I II, jak

widzieliśmy, niepoślednio ułatwił zadanie obom reprezentantom
umiarkowanemi swemi życzeniami.

Jeżeli istotnie myślano trzy

mać się tylko traktatu z 30. Maja, zrzucić z tronu Miurata, dać
niektóre ziemie domowi Parm eóskiem u i zostawić króla Saskiego
w jakiójbądź części jego królestwa, wtedy miano — zaiste — na
turę rzeczy za sobą i niemal pewność skutku.

To było jasnóm,

że M iurat uderzającą stanowił sprzeczność z sytuacyą obecną
E uropejską i nie miał innój podpory jak Austryą, związaną z nim,
dópóty dopóki nie popełni pierwszego lepszego błędu; jasnóm
i to było, że lada chwilę zwolni ją z wzajemnych zobowiązań
przez jakie nierozsądne z swój strony kroki i ulegnie wtedy pod

parciem połączonych obu domów Burbońskich. Istotnie, trudniój
było zdetronizować M aryą Ludw ikę na korzyść domu Parm eńskiego w kongresie, w którym przewodniczył Franciszek II.

Ale

nie było niepodobieństwem wynaleść dla M aryi Ludw iki jakiego
wynagrodzenia na obszernój przestrzeni W łoch; a co się tyczy
Saksonii można było liczyć na to, że A ustrya nie pozwoli aby
się Prusacy usadowili w D reźnie, a Rossy anie u podnoża gór
Czeskich, źe wszystkie państwa Niemieckie drugiego rzędu oburzą
się na samą propozycyą wymazania Saksonii z rzędu państw, że
A nglia nie zdoła pozostać głuchą na ich skargi, że szczególniój
wybuchnąłby oburzeniem parlam ent A ngielski

na

samą

myśl

zagarnięcia całej Polski przez Rossyą, i że gdyby jeszcze F rancya
przyłączyła swój opór do oporu re szty ,
tak Rossya jak Prusy.

będzie m usiała ustąpić

Potrzeba więc tylko było zostawić bieg

naturze rzeczy, aby doczekać się spełnienia umiarkowanych ży
czeń Ludw ika X V I II.

Przeciw nie zaś, gdyby się pokuszono

chcieć korzystać z tych niezgód aby zawrócić ku treści traktatu
Paryskiego, wtedy, — stanąwszy po stronie Rossyi i P rus —
rola wprawdzie Francyi staw ała się mozolniejszą i trudniejszą,
ale bodaj niebezpieczną, a podobno pomyślny obiecywała skutek;
w gruncie bowiem nigdyby się A ustrya i Anglia nie odważyły
rozpocząć wojny, mając prócz F rancyi jeszcze Prusy i Rossyą na
karku. Jed n a więc i druga polityka, m iała nieskończenie wiele
prawdopodobieństwa skutku za sobą, to jest tak ta, która z spokojnem poddaniem się losowi przystaw ała na pokój Paryzki jak
i ta ,

któraby pragnęła była lepszych g ran ic, widząc niezgodę

mocarstw między sobą.

Tymczasem jakiójkolwiek chwycilibyśmy

się polityki, jed n a pozostała trudność, a nią był nadzwyczajny
wstręt E uropy do po waśnienia się z sobą w obec n as, a szcze
gólniój do wprowadzenia nas do przybytku jój spraw ; nietylko
by się bowiem skom prom itow ała, wtajemniczając nas w swą nę3*

dzotę wewnętrzną ale i wywołała niebezpieczeństwo, posługując
się nam i, bo byłaby nam doła sposobność odegrania znakomitej
roli. W obec takiego usposobienia jed n a tylko dla nas pozostała
d ro g a: czekać, mieć cierpliwość, nie występować na przodek, dać
się powaśnić interesom, a gdy to nastąpi, pozwolić się zbliżyć do
nas, czyli, jednem słowem, obudzić pragnienie naszój interwencyi
zamiast takową ofiarować. Im bardziej byśmy ją bowiem ofia
row ali, tóm bardzićj by jej się obawiano i tern muiejby ją nam
nagrodzono. Cierpliwość więc w parze z wyniosłością oto jedyna
była dla nas ro la , mieszczęca prócz tego w sobie prawdopodo
bieństwo dobrego skutku;
m iały:

dwie bowiem rzeczy pewno nastąpić

po waśnienie interesów

i

pragnienie pomocy Francyi,

a w obec tych dwóch pew ników , m usiała niezawodnie udać się
polityka wyczekiwania.
Jeśli kiedy który człowiek wybornie się zdał do wykonania
takiego zadania, to pewno Talleyrand. P an to był z rodu, wielką
przez lat 30 odgrywający rolę, pan w sposobie życia, pełen im
ponującego lekceważenia, u którego gnuśność była niemal cnotą
i aż zamieniła się w epigram pod panowaniem k ró la, który ru 
chliwą czynność miał za wadę. Zdawało się więc, że jeśliby kto
kiedykolwiek i gdziekolwiekbądż miał zgrzeszyć niecierpliwością,
to pewno Talleyrand nigdy. Tymczasem temperament znika przed
namiętnościami i ten który

wydaje się

być

najpowolniejszym

z ludzi, staje się najgwałtowniejszym, jak skoro zginie jego miłość
własna

lub ambicya.

Talleyrand dał ten raz szczególniejszy

tego przykład.
Talleyrand grał był od lat 15 pierwszą rolą w wszystkich
zebraniach E uropejskich; naginał był do swej woli, a zawsze
spotykał w niższój roli reprezentantów mocarstw,

których miał

teraz mieć przed sobą jako ministrów zwycięzkiój E uropy.

Za

Cesarstwa figurował Metternlch w Paryżu jako skromny ambas-

sador zwyciężonego i upokorzonego dwor u,
stym tylko sekretarzem poselstwa.

Nesselrode był pro

M usiało być przykro T alley

randowi nie stać, przynajmniej na równi z tómi osobistościami,
dawniój tak podrzędnemi i tak mu ustępującem i, a ztąd poszło,
że czuł się nieswój w tóm położeniu, co znów zaszkodzić mogło
jego braniu się w W iedniu. Nie wycieńczając zwykle sił swych
ani na myślenie ani na przewidywanie, nie pom yślał wcale aza
li by niesnaski mocarstw spowmdować mogły dla Francyi polep
szenie jój położenia: pytał tylko o to, jaką będzie miała postawę
w W iedniu tak długo zwycięzka, a teraz zwyciężona F rancya,
i jak ą on za nią przybierze.

Powiedział sobie, że ten co repre

zentował był

geniusz N apoleona, będzie teraz

wszechwładny

reprezentował prawo (nazwał je szczęśliwie dobranym wyrazem,
który ogromne pozyskał wzięcie, t. j. prawowitością), że będzie
to dlań rola pełna godności, bardzo przyzwoita i podobno nie
koniecznie gorsza od dawniejszój. W ybrał się więc do W iednia
z przedsięwzięciem odegrania roli talizmanem prawowitości. T a
lizman ten dobry był zaiste na nieskończoną ilość rzeczy, nie był
wszelako dobrym na wszystko.

Zapewne, że słowo, to było na

der skuteczne gdzie chodziło o zrzucenie z tronu M iurata, o wy
jednanie względów dla króla Saskiego, ale bynajmniój nie dało
się zastosować do wszystkich spraw ; jeżeli się je bowiem wzięło
zupełnie w ścisłem znaczeniu, wtedy nie należało traktować z B ernadottem, któremu mocarstwa starały się pochlebiać, ale z G usta
wem IV , tułającym się po E uropie;

nie należało przyjmować

reprezentanta F erdynanda V I I , który królow ał tylko ze szkodą
ojca, K arola IV , dalekiego od zrzeczenia się swych praw , ale
owszem chcącego ich się dopom nieć, należało zawezwać repre
zentantów Genui, Wenecyi, M alty, dawnych elektorów Kolonii,
Trew iru, M oguucyi i tylu innych ofiar, których pozostałości miano
między siebie podzielić.

Tym sposobem napełniłby się kongres

widmami, odsuwając na bok wszechwładne i realne istoty. Słowo
to; p r a w o w i t o ś ć , mimo że dużo zawierało prawdy i szanownej
treści, nie mogło więc służyć w tój chwili do obrony najistotniej
szych interesów Francyi. Uśmiechali się na nie ludzie praktyczni
dążący na kongres do W ied n ia, którzy bądź niem posługiwać
się, bądź je odsunąć mieli — według potrzeby — ; było zaś
0 tyle niedogodnem, źe nas skłaniało iść trop w trop za A ustryą
1 A nglią, najmniój usposobionemi z wszystkich mocarstw do pod
niesienia nas z upadku, że nas przykuwało do ich polityki, i że
wreszcie — bacząc na dwa wielkie stronnictwa, na które nieba
wem E uropa rozdzielić się miała — pozbawiało nas wolności
wyDoru, to jest tego właśnie, co stanowiło główną naszą siłę.
T alley ran d , jako negocyator, niewątpliwie górujący nad
innych, przybyw ał więc do W iednia w nie najlepszem bodajnie
usposobieniu, aby wykorzystniać nowe nasze położenie.

Ze się

weźmie z należytą wyniosłością, nic pewniejszego, że działać bę
dzie z pożytkiem, o tern bardziój wątpić było można. W szelako
o tóin można było być przekonanym , że F ra n c y a , mając go za
rep rezen tan ta, nie będzie ogdyryw ała roli mocarstwa zwyciężo
nego, i nie będzie m iała postawy upokorzonej.
Bądź jak bądź, wyjechawszy 15. W rześnia z Paryża, stanął
Talleyrand 23. w W iedniu, właśnie dzień wprzódy niż m onar
chowie.

A le kancelarye i sztaby główne poprzedziły ich były

o dni kilka, a przez te dnie nie zapominano języka w ustach.
W iele rzeczy mających zostać w nieoznaczonych zarysach, zaczy
nało się wyjaśniać.

Rossyanie i Prusacy, zawiadomieni o posta

nowieniach swych monarchów, nie kryli się z niemi.

Rossyanie

głośno oświadczali z dziwną niedyskrecyą i chełpliwością że im
trzeba całój P o lsk i, Prusacy, którzy nie okazywali ani roztrop •
ności więcej ani skromności, głosili, że muszą mieć Saksonią.

Jed n i i drudzy zdawali się nie wierzyć, aby niezmiernym ich
zasługom odmówić można tych ustępstw.
Życzenia te sformułowane z taką pewnością, zaraz od pier
wszego dnia żywo poruszyły cały kongres.

Książęta drugiego

rzędu, niemieccy i inni, oburzali się na myśl wymazania z karty
Europy państwa, tego samego co oni rzędu, na żądanie ambitnego
sąsiada i za czyn im wszystkim wspólny, to jest za przymierze
z F ran cy ą cesarską. Reprezentanci wszystkich państw, jakie tylko
były, przestraszeni, że Rossya, która na początku wieku była nad
W isłą, miała się posunąć do W arty i aż do Odry, dzięki spółwinnym Prusom , głośno o tóm rozprawiali.

Czyż warto było —

mówili — kłaść koniec panowaniu N apoleona, skoro go innem
zastąpić miano tak rychło, tak całkowicie?

Co ich zaś również

urażało jak owa ambicya tak śmiało głoszona, to pretensya żeby
ześrodkować w czterech poselstwach t. j, Rossyjskim, Pruskiem ,
Austryackiem i Angielskiem dyrekcyą spraw wszystkich, a wy
kluczyć resztę poselstw.

Oczekiwano więc z nadzwyczajną nie

cierpliwością poselstwa francuzkiego, a chociaż nie lubiono F rancyi, szczegóiniój w W iedniu, obfitującym w Niemców, pragniono
schronić się za jój plecy, aby tylko F rancya — nie żądając nic
dla siebie — gotowa była przyjść w pomoc uciśnionym, wyklu
czonym, obrażonym. B yła więc, jednem słowem, wszelka goto
wość — jeżliby F rancya tylko darmo, to uczynić chciała — dać
Bię obronić, uratow ać i zemścić przez nią.
Nieco zwykłój Talleyrandowi zimnój krwi byłoby wystarczyło
aby naprężyć wszystkie te życzenia i zamienić je wkrótce, w p ra
wdziwą namiętność. Ale zaledwie przybył do W iednia, nie sparł
się widokowi, którego był świadkiem. Ministrowie wszystkich
dworów powitali go tak jak powitać należało jednego z najznako
mitszych osobitosci E uropejskich, jak osobistość, która niedawno
temu reprezentow ała zwycięztwo a dziś prawowitość, a która,

nadto, ostatnim była wzorem tój wykwintnej godności dawnych
czasów, tak wysoko w tój chwili cenionój. W ielcy i mali dyplo
maci oddali hołd jego osobie, odwiedzali go często, ale co się
tyczy interesów właściwych całkiem innego trzym ali się postępo
wania.

T ak zwana c z w ó r k a , t. j. reprezentanci A nglii, Austryi,

Rossyi i P ru s będąc dlań z wszelkiemi względami, mało do niego
mówili o interessach, i zanadto wydawali się z tóm, że nie mieli
zamiaru przyjmować tak jego wpływów jak jego osoby i źe chcieli
wszystko robić sami, chociaż zgodność w interessach nie wyrówny
wała u nich bynajmniój zgodności w intencyach.

Reprezentanci

małych dworów, zwykle niespokojni, dobrze zawiadomieni i dość
przywykli do podburzania ministrów wielkich dworów jednych
przeciw drugim , ponieważ te niezgody ich ratują, otoczyli T alley
randa i bądź bezpośrednio, bądź przez księcia D alberga odkryli
mu projekt c z w ó r k i : aby pochwycić kierunek spraw, a m iano
wicie aby dać Saksonią P rusom , które m iały znów dać Polskę
Rossyi.

Odkryciom tym towarzyszyły złośliwe uwagi nad wy-

bornem porozumieniem się króla Pruskiego i cesarza Rossyjskiego,
nad niezgrabnością L o rda Castlereagh, nad słabością M etternicha,
gotowych — mówili — pozwolić na najnienawistniejsze zamachy
przeciw prawu publicznemu, dla tego, że jednem u brakło zręczności’
a drugiem u serca, aby im przeszkodzić.
T alleyrand potrzebow ał tylko zaczekać dni kilka, aby się
przekonać że projekt c z w ó r k i wnet zniknie w obec powszeehnój
burzy.

Ale zamiar wykluczenia go, powzięty przez wielkie mo

carstw a, a zdradzony mu przez m ałe, obruszył go do żywego.
Natychmiast począł głosić, że F rancya wróciwszy pod zwierzchnic
two prawdziwego prawa, będzie — jeśli potrzeba — sama jedna
reprezentować to prawo i reprezentować bezinteresownie; że istną
nieprzyzwoitości których nie ścierpi i niesprawiedliwości, którym
ręki nie poda.

Słowa takie, głośno wypowiadane, wywarły silne

w rażenie, uradow ały

ministrów dworów

niemieckich drugiego

rzędu, rozdrażniły mocno ministrów P ru s i Rossyi a zaniepokoiły
nie pomału ministrów Austryi i A nglii, niezadowolnionych bez
wątpienia chciwością, którój przedmiotem była Polska i Saksonia,
ale przestraszonych burzą, którą F rancya zdawała się być gotową
wywołać, stawając na czele małych dworów niemieckich.
D yplom aci, którym nie na rękę była postaw a, którą tak
szybko przybraliśm y, a szczególniój Prusacy, dawali się ze swojój
strony z tóm słyszeć, że Francya już maskę zdejmuje; że udaw ała
zrazu jako poddaje się nowemu losowi, co bynajmniój tak nie jest,
że w gruncie pragnęła zrazu brzegów R enu, że chciała wszystko
podburzyć, aby je odzyskać, i że jeśli nie nastąpi silne połączenie
się wzajemne przeciw niój, wtedy przyjdzie jeszcze doznać od niój
nie małych szkód.

Poselstwo nasze, i najcźynniójszy z jój człon

ków książę D alberg odpowiadali na te oszczerstwa, że Francya
niczego nie żądała dla siebie, że nie miała am bitnych zamiarów,
że nie m yślała o żadnem powiększeniu, ale że myśli przeciwić
się przesadzonój chciwości zagrażającój bezpieczeństwu powszech
nemu E uropy. Nie było to dobrze, że nas tak rychło zmuszono
do podobnych odpowiedzi i oświadczeń, zadowolnienia po takiem
się z nami obejściu w traktacie Paryskim . Przeciw nie, wycze
kując niejaki czas, nieodkrywając od razu drogi którą iść mieliśmy,
bylibyśmy się doczekali żeby każdy był — aby nas przyciągnąć
do siebie — podsycał naszą am bicyą ale jój nie zdradzał, że czy
niono by nam korzystne propozycye, zamiast żeśmy musieli
zaręczać za naszą bezinteresowność, co nas przykuwało bardziój
do naszego obecnego położenia, niż traktat Paryski.

Bądź co bądź,

nie wyszło ośm dni, a już tajemnica każdego wyszła na jaw.
Wiedziano, że Rossyą chce całój Polski, Prusy całój Saksonii, że
państwa drugiego rzędu są oburzone, że szukały u Francyi po
parcia, ofiarowanego z nadzwyczajną skwapliwością, że A ustrya

i A nglia choć im nie na rękę były te hałasy, trwały w zamiarze
— mimo podejrzanych zamiarów Rossyi i Prus — odrobienia
wszystkich spraw z tenii ostatniemi bez h ała su , i bez udziału
innych państw. W śród Świetnych uroczystości nie brakło więc
silnych wzuszeń i głębokich obaw.
Nic nie jest w stanie odmalować rozdrażnienia a szczególniej
zadziwienia cesarza Rossyjskiego w tej chwili. On tak był prze
świadczony o niezmiernej wdzięczności E uropy dla siebie, że
trudno mu było zrozumieć opor stawiany jego życzeniom. W swoim
gniewie, wszędzie tylko widział niewdzięczników, i w Niemcach,
którzy nie chcieli mu pozwolić usadowić się nad Odrę i w B urbonach, którzy nie chcieli wydać mu krewnego swego, króla S as
kiego, nareszcie i w Austryi i Anglii naw et, przytakujących
przynajmniej milczeniem krzykom przeciw niemu podnoszonym.
Zmienił się nawet zupełnie z tój przyczyny Aleksander i to tak
dalece, że on co byl tak słodki i ujmujący zw ykle, stał się na
raz suchym, dumnym i pełnym goryczy. Najbardziej rozdrażnionym
był na nas. Ile mogłem — pow tarzał — wydarłem zwycięzcom
z rąk F ra n c y ą , przywróciłem Burbonów na tron a ministra ich,
Talleyranda, na czoło sprawr.

W ypełniłem więc m iarą dobrego

obejścia się z F rancyą, z królem, z pierwszem ministrem, a tym
czasem nie doznałem jak tylko niewdzięczności ze strony jednych
i drugich.

Ludw ik X V I I I również mało dla mnie pokazał sza

cunku jak dla moich opinii; żadnój z moich rad nie usłuchał;
nawet nie pomyślał o wręczeniu mi niebieskiej

wstęgi

którą

z takiem pospiechem ofiarował księciu Regentowi A nglii, odmówił
mi nawet parostwa dla Coulaineourta i wynajdywał pełno niemal
obrażliwych przeszkód małżeństwu wielkiej księżnej Anny z księ
ciem B erry.

U żalenia te wyliczał A leksander z gniewem i bez

żadndj prawie dyskrecyi, i znajdował że dopełniło jeszcze ich
miary wzięcie się Talleyranda tak niespodziane w W iedniu.

Rozsądny hrabia Nesselrode, bezustannie zajęty gaszeniem ognia
przez innych podkładanego, chciał uspokoić cesarza Aleksandra
przeciw wszystkim , a mianowicie przeciw F rancyi, którój przy
mierze szczególniej wysoko cenił.
aby zażądał posłuchania u Cesarza.

R adził więc Talleyrandowi,
K rok taki był niejako obo

wiązkiem dla tych co przybyli do W iednia; podobał się z resztą
T alleyrandow i, który dążył raczój do rozprzestrzenienia aniżeli
do ścieśnienia swój roli. Zgłosił się więc istotnie o tę audyencyą,
ale A leksander wytrzym ał go dni kilka. Zezwolił wreszcie na
nią i przyjął reprezentanta F rancyi w pałacu cesarskim Szenbrun,
gdzie mieszkał.

Zamiast być, jak zwykle, miłym i przyjacielskim,

przyjął T alleyranda z góry, co przecież nie zmieszało bynajmniój
sławnego dyplom aty, uchodzącego za mistrza w sztuce, zatrzym y
wania stosownój pozycyi w obec mocarzy świata.

W ypytyw ać go

się zaczął ostro i raz za razem o stan F rancyi, jak człowiek niespodziewający się dobrych nowin i bynajmniój me przekonany że
E u ro p a m ądrze sobie postąpiła, przywołując Burbonów. Gdy Talley
rand odpowiedział z uszanowaniem ale i z powagą na wszystkie py
tania cesarza A leksandra, zawięzała się między nimi rozmowa
ucinana, którą podajemy. — Jakiż stan waszego kraju? — Bardzo
dobry N. P an ie, tak dobry jak tylko

W asza Cesarska Mość

życzyć go sobie możesz, lepszy, niż się było można spodziewać. —
A duch w kraju? — Codzień lepszy. — A postęp idei wolnomyślnych? — Nigdzie nie ma regularniejszego i istotniejszego. —
A prassa? — W olna jest, prócz
początek

ograniczeń. —

A

niektórych

wojsko?

—

koniecznych

W y b o r n e ....

na

mamy

130,000 żołnierza pod bronią; w miesiąc możemy mieć 300,000. —
A M arszałkowie? —- którzy, N. Panie? — O udinot? — O ddany
nam ciałem i duszą. — Soult? — Z razu kaprysił; dano mu
B retanią i kontent jest, okazuje wielkie przywiązanie. — A Ney? —
Przykro uczuł utratę swych dotacyi, ale zależy to od Waszój

Cee. Mości położyć temu koniec. — A I z b y ?

słychać że

nie są w zgodzie z rządem. — Ktoż to mógł powiedzieć Waszój
Cee. M o ści?
Są pewne trudności do zw alczenia, jak to
bywa w początkach; ale po 25 latach rewolucyi cudem nazwać
można żeśmy przyszli do takiego spokoju w kilka miesięcy. —
A P an czy zadowolniony z swojój pozycyi? — N. PanieI zaufanie
i dobroć K róla przewyższa moje nadzieje. — Za każdą z tych
odpowiedzi, których zaledwie pozwalał Talleyrandowi domówić,
przeglądało

na

tw arzy

A leksandra

ironiczne niedowierzanie.

W krotce jednak poprzestał tego rodzaju śledztwa nad stanem
Prancyi, który byłby m ógł zamienić się w u razę, gdyby Talley
rand nie był umiał przykrój swój roli naprawić postawą pełną
uszanowania ale i wyniosłości zarazem. Mówmy o naszych spra
wach! — rzekł z żywością A leksander — Czy je ukończym y? —
Ukończenie ich na największą chwałę W aszój Ces. Mości i na
największą korzyść E u ro p y , odpowiedział T alleyrand, zależy od
W as N. Panie. — C ar, powściągając gniew z trudnością, wyraził
nietylko zadziwienie ale i niezadowolenie swoje z przyczyny oporu,
który napotkał ze strony Francyi i rzekł do T alleyranda: Z d a
wało mi się, że mi B urboni mają trochę do zawdzięczenia. —
T alleyrand, nie zapierając, jak wiele zawdzięcza jego monarcha
Aleksandrowi, zaczął mówić o prawach E u ro p y , na których po
szanowaniu szczególniój teraz zależy , kiedy zrzucono z tronu
człowieka, oskarżonego właśnie o to, że je wszystkie zdeptał no
gami. — Ja tych praw E u ro p y , odpowiedział A leksander, które
dziś wynajdujecie aby mi je przeciwstaw ić, nie znam. Praw a
miedzy mocarstwami stanowi to co każdemu z nich dogodnem
w interessach.

Innych praw niedopuszczam.

W tedy Talleyrand

odwróciwszy twarz i wzniósłszy ręce do g ó ry , zawołał: Nie
szczęśliwa E u ro p o ! nieszczęśliwa Europo! cóż się z tobą stanie!? —
Cesarza rozdrażnił raczój, niż powstrzymał znaczący

ten wy

krzyknik i odezwał się do T alleyranda tonem , jakiego ten nigdy
u niego nie przypuszczał: W ięc dobrze, jeśli tak to będzie wojna!
będzie wojna! Mam 200,000 żołnierza w Polsce, przyjdźcież mię
z niój w ypędzić!. . .

Z resztą zgodziły się na to wszystkie mo

carstwa, tylko wy mi przeszkadzacie i zrywacie zgodę, która lada
chwilę m iała się zamienić na ogólną. — Talleyrand — za Cesarstwa
— wytrzym yw ał był nie raz napady lwa, strokroć potężniejszego
niż A leksander.

P rzybrał teraz twarz raczój zmartwioną niż

zmieszaną temi gorączkowemi uniesieniami C ara i odpowiedział,
że F ran cy a nie życzy sobie wojny, nie boi jój się, ale gdyby nie
szczęściem przyszło do tego, prow adziła by ją ten raz za prawa
wszystkich, a wspomagałoby ją

współczucie Świata i mnodzy

sprzymierzeńcy; bo pewien jest że zgoda, o jakiój wspominał
Cesarz, nie istnieje.

Po przykrój tój rozmowie ukłonił się z usza

nowaniem ale zimno Talleyrand i zdążał do drzwi gabinetu ce
sarskiego. W tedy Aleksander postąpiwszy ku niem u, wziął go
za rękę ale z konwulsyjnem Ściśnięciem, zdradzającem pomięszanie
i rozdrażnienie. —
W tych to trudnych położeniach, gdzie chodziło o re
prezentowanie wielkiego mocarstwa w obec drugiego, nikt nie
wyrównywał T alleyrandow i; jeSli, istotnie, prawdziwe intersa
Francyi były w ówczas nad E lbą i W isłą a nie nad Fenem
i Alpami, wtedy nigdy nikt jej ani lepiój ani z większą nie służył
godnoScią.

Koniec WrzeSnia spędzano na zabawach i na robieniu

muogich projektów

T rzeba było nareszcie zgromadzić urzędownie

kongres w tój lub owój formie, całkowicie lub częSciowo.

Repre

zentanci Rossyi, Prus, A ustryi, Anglii, pp. Nesselrode, H ardenberg,
M etternich, C astlereagh, czyli tak nazwana c z w ó r k a ,

przy

jechawszy najpierwsi a tern bardziój dbali o to , aby wszystkie
sprawy odrobić między sobą, im bardziój one gmatwać się za
czynały, szukali normy służyć mającój za wzór dla postępowania

na kongresie, i zgodzili się potajemnie między sobą na procedurę,
według nich, najlepszą.
Najsłynniejsze kongresa

dawniejsze

zawierały

wzkazówki

natury bardzo różnej i z trudnością zastósować się dające do
obecnych okoliczności.

Nigdy nie było przykładu, aby się zebrali

razem reprezentanci wszystkich państw celem stanowienia niejako
0 swiećie cywilizowanym, nie tylko pod względem terrytorialnym
ale i konstytucyjnym.

Pełnom ocnicy zasiadający na kongresie

W estfalskim trudnili się tylko Niem cam i, gdy tymczasem pełno
mocnicy mający stanowić kongres W iedeński mieli się zająć nasamprzód Niemcami, potem E u ro p ą , a nawet i innemi częściami
świata.

Zdawało się więc najnaturalniejszą i najprostszą rzeczą,

zgrom adzić ministrów różnych państw celem wspólnój narady.
A le jakoż im się kazać naradzać wspólnie nad przedmiotami,
które jednych obchodziły zasadniczo a drugich tylko ubocznie?
Jakże kazać naradzać się n. p. Bernowi nad P ortugalią, P o rtu 
galii nad N orw egią, obóm zaś nad ukonstytuowaniem Niemiec
1 W łoch? Jakżeż nadać tę samą wagę głosowi tych, którzy re
prezentowali 50 milionów mieszkańców a głosowi ty ch , którzy
reprezentowali tylko milion a często i daleko mniój ? A jeśli
różnice te uwzględniono, jakżeż je dokładnie obliczyć? Naturalnie
było to niepodobne i nie można było zgromadzić pełnomocników
państw

w pewien rodzaj Europejskiego ciała ustawodawczego;

bo jeśli były niektóre państw a jak A u stry a, P rusy, F rancya,
Anglia, R ossya, które obchodziły wszystkie sprawy zarówno, tak
wielkie jak małe, to większa część państw, przeciwnie, reprezen
towały interesa albo zbyt obce jedne drugim , albo zbyt małe, aby
mogły nad całością spraw głosować nie tylko ze znajomością
rzeczy ale i we właściwym stosunku.
Prócz tego, byli tacy
pełnomocnicy, których jedni chcieliby przypuścić a drudzy od
rzucić.

I tak Prusy i Rossya nie chciały przypuścić ministra

Saskiego, wskazanego z góry przez nie na utratę korony, oba
domy Burbonów nie chciały słyszeć o pośle M iurata jako o re
prezentancie u zu rp ato ra, a nikt wreszcie nie chciał przypuścić
posłannika dawnój rzeczypospolitój G enueńskiej, którój istnienia
już nie uznawano. A by się więc wspólnie wszyscy zgromadzili
było niepodobieństwem; najnaturalniejsze było, aby ci którzy p o d 
pisali trak tat P aryski i umówili się zjechać do W iednia, wzięli
na siebie tę ro lą , jaką w dawniejszych kongressach odgrywały
m ocarstwa pośredniczące, ukonstytuowali się pośrednikami, a w po
trzebie sędziami między stronami interesowanemu

Mogli więc ci

ośmiu którzy podpisali traktat Paryski, otworzyć kongres, sprawdzić
pełnomocnictwa, ustanowić dla każdój sprawy komitety złożone
z głównych interesentów, zrobić się sędziami w sprawach trudnych,
sprowadzić tym sposobem rzeczy do zgody i przygotowawszy
traktaty specyalne o każdój kwestyi, zlać je w jeden ogólny traktat,
któryby podpisały wszystkie państwa bez w yjątku, aby całą
E uropą przywiązać do własnego jój dzieła.

P raw da że między

ośmiu na traktacie Paryskim podpisanym i, byłyby dw a państwa,
Portugalia i Szwecya, otrzym ały rolę wielkich m ocarstw, nie
będącą wcale w stosunku z ich istotną potęgą, prawda, że byłyby
tę rolę zawdzięczały przypadkowój okoliczności, upoważniająeój
ich, z tytułu państw wojujących, do podpisania pokoju z F rancyą
z 30 Maja.

A le z resztą, nie byłoby w tern nic tak bardzo

złego, a, byłaby ta korzyść, że opartoby się na tytule niejako
legalnym , zostawiając interwencyą tym ośmiu, którzy zwołali
kongres.
F orm a ta była widocznie jedyną praktyczną, jedyną dobrą,
pod warunkiem, naturalnie, że żadne mocarstwo nie nadużyje jej
celem zagarnięcia całego wpływu. Przenieśli ją tóż nad inne
pełnomocnicy Anglii, A ustryi, Rossyi i Prus, trudniący się w ta
jemnicy ustanowieniem między sobą całój procedury.

Postanowili,

że starać się będą zapewnić tój procedurze przyjęcie u licznych
reprezentantów E u ro p y , obecnie zgromadzonych w W iedniu.
P o takiem rozwiązaniu kwestyi, form y, pozostały jeszcze dwie
kwestye zasadnicze jak największój wagi: podział ogromnych
krajów wakujących i stanowcze ukonstytuowanie Niemiec. W ażna
była bez wątpienia kwestya tycząca Szw ajcaryi i W łoch, ale była
to kwestya specyalua i nieledwie, wyłącznie obchodząca F rancyą,
A ustryą i Hiszpanią.

M yślano że czas będzie zatrudnić się nią

późniój, gdy ukończone zostaną dwie główne sprawy.

Zgodziła

się więc tak zwana czwórka na to, że inicyatywa otwarcia kon
gresu wyjdzie od ośmiu mocarstw podpisanych na traktacie P a
ryskim , że ustanowią się potem dwa kom itety, jeden który się
zatrudni rozdzieleniem krajów i ogólnemi sprawami Europejskiemi,
drugi ukonstytuowaniem Niemiec. Pierwszy, mający być wielkim
komitetem europejskim , miał nasamprzód składać się z owój
c z w ó r k i , ale trudno znów było nie przypuścić F rancyi a z Francyą,
reprezentującą dziś pierwszy dom Burbonów, i H iszpanii, reprezentująećj drugi, H iszpanii, po której spodziewano się że stanie
po stronie C z w ó r k i

dla tego, że była H iszpania, że miała

Ferdynanda V II za króla, że się właśnie poróżniła była z Francyą.
Zgodzono się wreszcie, że dla zadosyć uczynienia formie powoła
się wszystkie sześć mocarstw do wielkiego Europejskiego komitetu
ale że zawsze, nim im się przedłożą najgłówniejsze kwestye,
wprzódy potajemnie postanowi o nich c z w ó r k a ,

co będzie nie

zawodnym środkiem zatrzym ania przy sobie wyłącznego kiero
wnictwa spraw , gdy tymczasem na oko wszyscy sześciu udział
w niem brać będą.
Sprawy Niemieckie bo postanowiono powierzyć A ustryi
i Prusom, które miały tutaj tę samą grać rolę, jaką chciała grać
c z w ó r k a w sprawach Europejskich, które więc potajemnie rozstrzygać m iały w dwójkę sprawy Niemieckie a tylko dla formy

przedkładać je państwom niemieckim drugiego rzędu jako to
Bawaryi, W yrtem bergii i Hannowerowi.

(H annow er przywrócono

i zrobiono królestwem na korzyść panującego dom u Angielskiego.)
Saksonia uważana będąc mniój więcój u c z w ó r k i za nieistnie
jącą, a u wszystkich za mocno uszczuploną, nie m iała brać udziału
w komitecie niem ieckim , tak samo i obie H essye, dotąd jeszcze
nie przywrócone i dom B adeński, który uznano za zbyt małoznaczny.
T ak i był rezultat pierwszych posiedzeń między ministrami
czterech wielkich dw orów , tyczący otwarcia i formy kongresu,
a szczególniój normy podług jakiój rozdzielić chciano wpływy
mocarstw. Dziw ne to było i śmieszne zjawisko, widzieć c z w ó r k ą
roszczącą sobie prawo do uniwersalnój dyktatury na mocy zgody,
którą chciwość uniepodobniała i która na kaw ałki rozprysnąć się
m usiała za pierwszem wypowiedzeniem wzajemnych uroszczeń.
D la tego też nie było się czego obawiać na praw dę tych jój
czajeń.

Tymczasem ja k tylko je zmiarkowano — a do tego po

trzeba było tylko kilka dni — powstało powszechne wzburzenie
W szyscy, których usunięto od narad a którzy obawiali się, aby
wykluczenie nie prowadziło za sobą zupełnego ich zatracenia,
wołać w niebogłosy zaczęli pytając, czemu za wszystkich stanowić
miało czterech, a choćby i sześciu a nawet ośm iu, i czemu nie
zwołano pc prostu kongresu całego? Foselstwo francuzkie mocno
urażone o to, że je zostawiono na boku w przedwstępnych a po
tajemnych naradach, szerzyło myśl zwołania całkowitego kongresu.
M yśl ta jak najlepsze, naturalnie, znalazła przyjęcie u tych,
których wykluczono, a którzy stanowili niemal ogół. Uchwycił ją
jak najgorliwiój L ab rad o r, poseł H iszpański,

człowiek pełen

rozsądku, k tó ry , mimo nieszczególnego porozumienia dworów
Francuskiego i Hiszpańskiego między sobą, miał za niestosowne
zachować to złe porozumienie w W iedniu i życzył sobie aby oba
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domy Burbonów, mając stawać w obronie tych samych interesów,
zachowały jednę i tę samą postawę, jedno i to samo mówiły
i wspólnie działały. Szedł więc we wszystkiem za Talleyrandem ,
zgadzał się z nim w zamiarach i pow tarzał jego słowa. P o d wpływem przeto poselstwa Francuskiego, a przedewezystkiem pod
wpływem zagrożonych interesów, zadawano sobie jedno tylko na
salonach W iedeńskich pytanie: Kiedyż zgromadzi się kongres?
P o d łu g jakiójż zwołany będzie norm y?
W stanie takim umysłów bała się c z w ó r k a zwołać cały
kongres. T rzeba jednak było dać jakiś znak życia, odezwać się
z czemś do tak licznie zgromadzonych od miesiąca dyplomatów
i oczekujących napróżno jakiójś kommunikacyi. Postanow iła więc
— c z w ó r k a stosownie do powziętego miedzy oobą planu —
aby wszyscy ośmiu, którzy podpisali traktat Paryski wzięli choćby
tylko pozorną inicyatywę w działanich kongresu, ogłosili deklaracyą,
i w niój — opierając się na artykule 32. traktatu Paryskiego,
zwołującego reprezentantów E uropy do W iednia — oznajmili,
jak o są na miejscu, jako przypatrzyli się już ważnym kwestyom,
mającym być rozstrzygniętem i, ale że, ponieważ nie zdołali
jeszcze przyjść do zupełnego porozumienia, więc limitują kongres
na miesiąc. Lim ita zaś ta posłużyć ma do zbliżenia się interesów,
pogodzenia zam iarów , a po jej upływie, zwołany będzie kongres
sam , według norm y, uznanój za najstosowniejszą, aby nadać
przyjętym rezolucyom formę urzędową i autentyczną.
W edług tego projektu postanowił M etternich zgromadzić
u siebie, nawet nie wszystkie ośm m ocarstw , podpisanych na
traktacie P ary sk im , ale tylko tych sześciu głównych pełnomoc
ników , którzy w myśl planu potajem nie z góry ukartowanego,
stanowić mieli wielki komitet Europejski, t„ j. ministrów A ustryi,
A ng lii, R ossyi, P ru s , F rancyi i H iszpanii i tymże przedłożyć
powyższą deklaracyą do zatwierdzenia.

Zgrom adzenie to miało

— już przez samą, formą, zaprosin, bo przez poufne bilety —
zachować charakter czysto pryw atny i wyrażać tylko życzenie
porozumienia się wzajemnego nad deklaracyą, która się stała
niezbędną.

Zaprosił tedy M etternich 29. W rześnia nazajutrz,

z zamiarem datowania deklaracyi z 1. Października, a odroczenia
posiedzeń aż do 1. Listopada.
T alleyrand umówiwszy się z L abradorem , udał się na to
zgromadzenie

ośmiu reprezentantów

podpisanych na traktacie

Paryskim, których liczbę zniżyła c z w ó r k a na sześciu. P rzybył
ostatni z w szystkich, zachowując zw ykłą sobie m inę, wyniosłą
zarazem i lekkoważącą, z tw arzą bez w yrazu na którój zaledwie
lekka przebijała ironia.

Zastał u M etternicha zebranych już

w około stołu: Nesselrodego, rossyjskiego, lorda Castlereagh,
angielskiego, M etternicha, austryackiego, H ardenberga i H um 
bo ldta, pruskich, L ab radora hiszpańskiego posła, i prócz tego
słynnego pam fłetystę, G entza, mającego prowadzić protokół.
T alleyrand usiadł sobie między M etternichem i lordem Castle
reagh, tak samo jak by był u siebie, a potem zapytał od niech
cenia: jaki był cel zgromadzenia i z jakiego tytułu zwołani
zostali? M etternich zabrał wtedy g ło s , aby odpowiedzieć pełno
mocnikowi F ran cy i; powiedział że chciano zebrać naczelników
gabinetowych, aby się z nimi porozumieć względem deklaracyi,
która zdaw ała się być nie tylko na czasie, ale i koniecznie po
trzebną. — Naczelników gabinetow ych? odrzekł T alleyrand pa
trząc się na przytomnych, ależ p. L abrador i p. H um boldt nie
są naczelnikam i gabinetu! — W ted y odpowiedział nieco zmie
szany M etternich, że ponieważ H iszpania nie m iała obecnie
w W iedniu innego jak p. L ab rad o r reprezentanta, nie można więc,
było powołać jak tylko jego, a że p. H um boldt znajduje się tylko
dla assystowania p. H ardenbergow i, który na zupełną cierpi
głuchotę. — Jeśli słabości stanowią ty tu ł, rzekł T alley ran d , to
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i jabym był m ógł przyprow adzić tu towarzysza. — Potóm za
pytał czemu zgromadzonych było tylko sześciu zamiast ośmiu,
jeśli chciano zgromadzić wszystkich tych, którzy podpisali traktat
Paryski, czemu przedewszystkiem nie było widać w około stołu
zgromadzonych wszystkich interesow anych, skoro kongres miał
traktować o wszystkich spraw ach, czem u, jednem słowem miano
w sześciu stanowić o interesach wszystkich? — N a to odpowie
dziano mu, że chodziło tu o prostą przedwstępną deklaracyą, że
zrobić tę deklaracyą należało przedewszystkiem do tych którzy
podpisali trak tat P ary sk i, którzy wywołali utworzenie kongresu,
że z resztą trzeba przeczytać aby o nićj dać sąd ; — i odczytano
ją natychmiast.
Tekst jój zaw ierał kilkakrotnie powtorzone słow o: s p r z y 
m i e r z e n i i to w takim związku, że stosowało się widocznie do
mocarstw

wojujących, które zawarły przymierze w C haum ont

przeciwko Francyi. Talleyrand przerw ał czytanie tej deklaracyi
na słowie s p r z y m i e r z e n i i rz ek ł; J a tutaj nie znam sprzym ierzenych, bo gdzie sprzymierzeni, tam wojna, a wojna skończyła
się z dniem 30. M aja 1814, — Powiedziawszy to , słuchał dalój
owój deklaracyi jak człowiek, który nie rozum ie,
zaiste — nie można mu było zarzucić braku rozumu.

chociaż —
Zbił tym

sposobem z toru przytom nych, już to przybierając minę zdziwio
nego, już to przeryw ając czytanie pytaniam i jednem i po drugich,
tak dalece, że wkrótce całe zgromadzenie zmieszał jak najzupełniój. — Nie wiem — pow tarzał — z jakiego tu jesteśmy
tytu łu i jak ie mamy prawo do reprezentowania wszystkich dwo
ró w , nie wiem którzy to s ą , co się mianują sprzymierzonemi,
i biorą na siebie odroczenie kongresu na miesiąc, zamiast go na
tychmiast zgrom adzić, aby przynajmniój sprawdzić pełnomoc
nictwa, zostawiając na późniój — oznaczenie formy i epoki dla
prac kongresu. — M etternich odpowiedział że nie idzie m u wcale

0 wyraz, że wyraz s p r z y m i e r z e n i pochodzi stąd że się przy
zwyczajono go wymawiać. — Jest to przyzw yczajenie, które na
leży zmienić — rzekł Talleyrand przeryw ając Metternichowi. —
M etternich — prow adząc rzecz dalój — d o d ał, że przecież nie
idzie utworzyć zgromadzenia obradującego, bo trzebaby oznaczyć
ty ch , którychby się powołało, ty tu ł z jakiego by ich się przy
puściło do obrad i różnicę w udziale każdego z nich; że niepo
dobieństwem było panującem u, mającemu 50,000 poddanych
przyznać praw o stanowienia o interesach R ossyi, posiadającój
50,000,000 poddanych; że wreszcie chodziło jedynie tylko o deklaracyą jako kongres otw arty i o miesiąc czasu, celem sprowa
dzenia zgody miedzy głównemi interessentam i za pomocą półurzędowych i poufnych kommunikacyi.
Powody te były w yborne, gdyby tylko nie były kryły
w sobie podstępnój myśli że owe 4 mocarstwa chcą w czworo
wszystko zrobić. Na Talleyrandzie zdawały się te powody nie
robić wielkiego w rażenia, i nie przestaw ał pokazywać się nie
czułym na te wszystkie argum enta. — Przecież nie możemy po
zwolić stanowić o sprawach Europejskich książętom L ippe i Lichtenstein, odezwał się H ardenberg. — Nie możemy również chcieć —
odparł Talleyrand — ab y , o nich stanowili reprezentanci Prus
1 Rossyi. —• Ktoś wymienił M iurata na dowód z jakiem i połączone
trudnościami dochodzenie, kto ma być przypuszczony do kongresu
a kto nie.

Nie znamy tego jegomości — odparł Talleyrand

z szczególniejszą pogardą i przybierając wyraz niewymuszonój
godności jak człowiek, który zapomniał jak a była jego własna
przeszłość. Jednem słowem, tak się wziął Talleyrand, że zarwano
konferencyą, że nie przyszło do zgody i że wszystkich obecnych
reprezentantów w szczególniejsze w prawił pomieszanie.
Niezawodnie udało się Talleyrandow i przeszkodzić skoalizowanój czwórce w dopięciu łatw ego projektu, ale nie trzeba było

na zbyt daleko posuwać powodzenia, bo jakakolw iek w y b ra
liśmy politykę, czy politykę połączenia się z Prusam i i Rossyą
celem otrzym ania lepszych dla F rancyi w arunków , czy politykę
przym ierza z A ustryą i A nglią celem uratow ania Saksonii, zawsze
zależało na tern aby dwa z onych czterech mocarstw oderwać
od drugich dwóch i dla tego nie drażnić, ani nawet nie wpro
wadzić ich w kłopoty, I tak spodziewać się było możno nie
małego wrażenia, skoro zaczną rozgłaszać całą scenę wszyscy ci,
którzy obawiali się że zostaną wykluczonym i, a kt rzy teraz nie
posiadali się z radości że projekt odsunięcia ich od obrad spełzł
na niczóm. T ak się tóż stało istotnie; opowiadać w te tropy
poczęli wszędzie o usiłowaniach czterech mocarstw, aby odroczyć
zebrania kongresu i ześródkować kierunek spraw miedzy sobą
i o oporze, o który rozbiły się te usiłowania. Przeciwnie znow
usiłowała c z w ó r k a , a wśród mój szczególniój Prusacy, powtarzać
do sytu to z czem się już dawniój dawali słyszeć, że nadarem nie
F rancya myśli ukryć tajemne swe zam iary , że tylko pozornie
poddała się traktatow i Paryskiem u, że nie mogła zapomnieć Renu
i dążyła do podburzenia w szystkich, aby go odzyskać. Było to
niezasłużone oszczerstwo, ale na które trzeba było znów odpo
wiedzieć zaręczeniami bezinteresowności, które nas na nowo
wiązały, niepozwalając abyśmy cośkolwiek pragnęli i czegośkolwiek
się dopominali, co w ykraczało po za w arunki traktatu P aryskiego.—
T alleyrand powiększył jeszcze wrażenie sprawione swym
oporem; ^zredagował bowiem notę doskonale zresztą napisaną
i trudną do zbicia, w którćj dow odził, że ani 6 ani 8 mocarstw
nie m iały praw a odzywać się za wszystkie inne; że naturalnem
w praw dzie było

następstwem zwołania się tych mocarstw do

W ied n ia, że wzięły inicyatywę w pierwszój deklaracyi, aleć ta
deklaracya winna się stosować do praw i dogodności ogółu państw.
A by zaś

zawierała w sobie te w arunki, należało nasam przód

zwołać

wszystkich

pełnom ocników,

chociażby

tylko

w celu

sprawdzenia ich pełnomocnictw i zagaić jak się należy kongres,
że możnaby potem : albo ich podzielić na kom itety, dla przy
patrzenia się kw estyom , obchodzącym ich szczegółowo, albo ich
odroczyć gdyby się pokazała potrzeba jeszcze niektórych poufnych
porozumień jako środka do osiągnięcia zgody; dowodził znów
T alley ran d , że owo pierwsze zebranie się nie mieściło w sobie
tych przeszkód jakie przypuszczano, albowiem małe państwa
bynajmniój nie rościły sobie prawa stanowić o sprawach wielkich
m ocarstw , pragnęły one tylko przypilnować spraw swoich; że
jeśli istniały istotne przeszkody, napotkanoby je tak dobrze póiniój
ja k dzisiaj; że należało więc aby się wszyscy przedwstępnie ze
brali, chociażby tylko raz jed en , celem spraw dzenia pełnomoc
nictw , coby nie przeszkadzało odroczenia się do nazajutrz i że
jedynym obowiązkiem óśmiu mocarstw podpisanych na traktacie
Paryskim powinno być 1) zwołanie tego pierwszego zgromadzenia
i 2) dokładne oznaczenie, z jakiego kto tytułu przyjęty będzie do
kongresu.
C ała donośność tój noty T alleyranda, pod względem loicznym
nie do zbicia, spoczywała w ostatniej propozycyi.

Talleyrand

chciał, aby tak określone prawo należenia do kongresu tak, żeby
przypuszczony być m ógł doń reprezentant króla Saskiego a od
rzucony reprezentant króla Neapolitańskiego. Podczas odczytania
noty francuzkiej wielki pow stał krzyk ze strony A nglii, A ustryi,
Rossyi i Prus.

Nasam przód chciały one zrobić wszystko bez

rozgłosu, po przyjacielsku, z obawy, aby nie dowiedzieli się o tóm
i nie poburzyli interesenci. P ow tóre: drżały P rusy na myśl
«

zgrom adzenia kongresu, spodziewały się bowiem burzy gdyby się
dwóch tylko razem znalazło Niemców, którymby powiedziano
o wym azaniu Saksonii z szeregu państw. A znaczyło to więcój
aniżeli im mówić o tóm, znaczyło to rozstrzygnąć kwestyą, co

przypuszczać do kongresu reprezentanta króla F ryderyka A ugusta;
tak jak odrzucić reprezentanta M iurata, znaczyło także roz
strzygnąć kwestyą. Chociaż M iurat nie obchodził nikogo, ochraniał
go M etternich, co złośliwi tłum aczyli sobie nadzwyczajną, uprzej
mością tego męża stanu dla królowej Neapolitańskiój. A le mylili
się, powody prawdziwe inne były.

M etternich użył stosunków

swych osobistych z dworem Neapolitańskim do wciągnięcia go do
koalicyi, z czego wypływało z jego strony pewne moralne zobo
wiązanie, które mu nie dozwalało poświęcić M iurata, jeśliby tylko
M iurat sam siebie nie zgubił ważnem jakiem przeciw Europie
wykroczeniem.

Na to się tymczasem mocnó zanosiło i M etternich

czekać chciał tój chwili, aby się nie stać niejako winnym zdrady.
Prócz tego, zgromadziwszy na wszelki przypadek 250,000 żołnierza
w Czechach, Galicyi i M orawii dla poparcia swój polityki p rze
ciw roszczeniom P ru s i Rossyi, a nie mając więcój nad 50,000 we
W łoszech, gdzie wszystkie umysły były rozburzone, a gdzie M iurat
dowodził 80,000ami, prowadzonymi w części przez oficerów fran
cuskich, nie chciał M etternich — jak bardzo rozsądnie mówił —
wszędzie naraz podkładać ognia.

Przypuszczając, że poselstwo

francuskie, doczekać nie mogło chwili zadosyć uczynienia życze
niom Ludw ika X V I I I ze względu na Neapol, mogło było przecież
wnijść w powody M etternicha; bo jeśli M etternich chciał zyskać
czas, to w widokach bardzo naszym podobnych, a wiedział on
lepiój niż my, jak się brać, aby dopiąć celu.
Gentz, gwałtowny był kiedy pisał, nieskończenie zaś więcój
pokazywał umiarkowania w stosunkach politycznych. Zaczął tedy
biegać od jednego poselstwa do drugiego, mianowicie do francuzkiego, aby sprowadzić zgodę, czuł bowiem, a z nim wszyscy,
że należało bardzo ochraniać niezadowolnionych, jeśli chciano
uniknąć niemiłego ro zgłosu.

Zgodzili się tedy wszyscy sześciu

że się znijdą, jako się też i zeszli u M etternicha.

Pierw sze co

zażądano od T alleyranda było: aby cofnął swą notę, na którą
trudno było nie odpowiedzieć, a jeszcze trudniój odpowiedzieć,
nie dotykając kwestyi nader drażliwych.

T alleyrand zaczął się

bronić przeciw podobnój w ym agalności, kiedy poseł hiszpański,
L a b rad o r, rozciął kwestyą c a łą , oznajm iając, że cofnięcie noty
stało się niepodobnem, ponieważ przesłał ją ju ż dworowi swemu.
M etternich wtedy, puściwszy wodze złem u humorowi, rzekł obra
cając się do N esselrodego: M yślę, żebyśmy lepićj byli zrobili,
traktując o naszych sprawach miedzy sobą. — Jak się P an u po
doba — odrzekł T alleyrand; a gdy M etternich żąd ał, aby się
T alleyrand bliżój w ytłom aczył— dodał T alleyrand: nie zobaczycie
mię Panowie więcej na waszych zgromadzeniach, a będąc człon
kiem kongresu czękać będę jego zwołania. — B yło to to samo co
oświadczyć, że F ran cy a żądać będzie na czele wszystkich niezadowolnionych państw

zw łołania ogólnego kongresu, nie myśląc

uznać niczego, coby po za kongresem zrobiono. B yła to groźba
nie lada wagi. Zaraz więc wszyscy obecni, zgodni w życzeniu
niedopuszczania rzeczy do ostateczności, starali siebie pohamować
i z większóm nadal umiarkowaniem przystępować do obrad.
Metternich zrobił Talleyrandow i bardzo słuszną uw agę, że nie
ma przecież nic gotow ego, że o żadnój kwestyi nie napomknięto
nawet, i żeby się w prawdziwym było kłopocie, gdyby przyszło
w takim stanie stanąć w obec kongresu. N a to odpowiedział
T alley ran d , że gotów jest ustąpić co się tyczy czasu zwołania
kongresu i przystać na te trzy czy cztery tygodnie, których
zdawano się potrzebować w celu przygotow ania prac, ale pod
warunkiem , że zapowiedziane zostanie na później zebranie ogólne,
którego dziś nie chciano, i oznaczy się zasada, podług którój
przyjęcie nastąpi w tych mnićj więcój słowach; że p r z y j ę t y
będzie

reprezentant

każdego

panującego,

którego

kraje wm ies za ne były w ostatnią wojną, kraje, któ

r y c h był p o p r z e d n i o p a n e m i to p a n e m u z n a n y m

po

w s z e c h n i e i kt ó r y c h się n i e z r z e k ł , ani p r z e z c e s s y ą
ani p r z e z z ł o ż e n i e kor ony.
Tym sposobem w racała znów głów na trudność, albowiem
powyższa zasada wykluczała M iurata, który nie był p o w s z e c h n i e
u z n a n y m k s i ę c i e m a przypuszczała do kongresu króla Saskiego,
który nie zrzekł się swych krajów a n i p r z e z c e s s y ą a n i p r z e z
złożenie korony.

R ozstrzygała tym sposobem kwestya formy

kwestyę zasadniczą pod względem dwóch najtrudniejszych właśnie
punktów , jakie kongres miał rozwiązać.

Nie można więc było

zgodzić się i tak rozeszli się wszyscy. L ord Castlereagh wy
chodząc razem z Talleyrandem chciał go przekonać, dając do
zrozumienia, że swoim uporem szkodzi właśnie — nie domyślając
się tego
tym sprawom, których rozstrzygnięcie najbardziój mu
ęięży na sercu. Nieszczęściem że Castlereagh nie chciał wyjawić,
że A nglia i A ustrya gotowe były odłączyć się od Prus i Rossyi;
a że nie um iał napomknąć o tóm pół-słowkiem, więc i nie został
zrozumiany przez T alleyranda, który ze swój strony zanadto się
już był zapuścił, aby m ógł cofnąć się z łatwością.
Tymczasem uczuwały jednak obie strony potrzebą trakto
wania; c z w ó r k a bowiem uznaw ała, że projekt je j, aby roz
strzygać wszystko między sobą, a przypuścić onych ośmiu czy
sześciu t y l k o dla form y, nie dał się uskutecznić w obec tylu
poburzonych interesentów; sam nawet Talleyrand, chociaż bardziój
niż zwykle rozdrażniony, m iarkował, że dogryzając ciągle M etternichowi i C astlereagh’owi, a głównie M etternichow i, którego nie
lubił, wskórałby tylko to, żeby połączył nierozerwanie c z w ó r k ę ,
która, przyprow adzona do ostateczności, porozum iałaby się może
zupełnie między sobą, poświęcając wszystkie te interesa, których
bronić nakazano było poselstwu francuskiem u. Usposobieni więc
byli wszyscy do ustępstw, i zaczęto znów po trzech czy czterech

dniach nieustannych odwiedzin jednych a dru g ich , traktować ze
sobą-, za pośrednictwem zgrabnego Gentza, wypuszczając z każdego
projektu

deklaracyi

po trosze.

Tym

sposobem zredagowano

projekt nader ogólny i nieujęty i w nim ustępowano w jednym
zasadniczym

punkcie

Talleyrandow i,

to jest zwołaniu kon

gresu za miesiąc, a M etternichowi i H ardenbergow i ustępowano
w innym także rdzennym dla n ic h , zezwalając na przemilczenie
zasady, według którój miało się być członkiem kongresu. Po
wiedziano było w istocie w tój deklaracyi, że reprezentanci tych
ośmiu mocarstw, które podpisały trak tat P ary sk i, umówiwszy się
m iedzy sobą, dotrzym ali tój umowy i przyjechali do W iednia, że
już zaczęli traktow ać z reprezentantam i różnych dworów mteressowych, ale że potrzebowali — aby osiągnąć zgodę — słusznych
poufnych kom m unikacyi, a więc proponują odroczenie kongresu
do 1. L istopada, poczem kongres się zbierze i będzie wtedy
m ógł prędzój dopełnić swego zadania tak jak tego wymaga interes
E uropy, oczekiwanie społczesnych i szacunek potomności.
P o zredagow aniu tego projektu obiecano się zebrać na
8. P aździernika u M etternicha, wzywając ten raz nie sześciu ale
wszystkich ośmiu na traktacie Paryskim podpisanych.

Przybywali

więc do reprezentantów Rossyi, Francyi, P rus, A nglii A ustryi i
Hiszpanii jeszcze reprezentanci Szwecyi i Portugalii. M etternich
zawezwał T alleyranda, aby przyszedł o godzinę wcześniój na
zgrom adzenie, celem porozumienia się o stanowczą redakcyę.
T alleyrand stawił się w istocie wcześniój niż reszta pełnomoc
ników. M etternich odezwał się do niego, że życzył sobie tój poufnój z nim rozmowy aby się porozumieć o redakcyą, jaką miano
przedłożyć i która z pewnością go zadowoli.

A gdy M etternich

szukać zaczął, nie mogąc znaleść zredagowanego pisma, odezwał
się z ironicznym uśmiechem T alleyrand: pismo to zdaje się być
udzielone s p r z y m i e r z o n y m .

— Nie mówmy więcćj o sprzy

mierzonych, odparł M etternich; i zaczął zaraz przekładać T alley
randowi potrzebę zaufania i odsunięcia na bok wszelkich spo
rów , jeśli się chce uratować wspólnemi usiłowaniami wspólne
interesa. T alleyrand nie przystaw ał, pytając, sk^d pochodzi że
M etternich jem u powierza staranie o usunięcie P ru s z Drezna
a Rossyi z K rakow a? M etternich m ógł był mu odpowiedzieć, że
i on się dziwi pospiechowi, z jakim Talleyrand chce wziąść na
siebie interessa A u stry i, zamiast spuścić się na nią sam ą, że ich
przypilnuje.
o przycinki.

A le chodziło tu o porozumienie się wzajemne, a nie
M etternich starał się tedy przekonać Talleyranda,

że — byle tylko zostawiono mu wolne ręce — on dopnie tego,
że interesa, które chwilowo zdają się być tak bardzo zagrożone
nie poniosą szwanku. T alleyrand chcąc go przez własne tłómaczenie się zm usić, aby się wyraźnićj ośw iadczył, zaręczał m u:
że F rancya niczego dla siebie nie żą d a, że gotów jest to pod
pisać, ale że są rzeczy, na które — w interessie ogółu — nigdy
nie zezwoli; że nie zezwoli n. p. n ig d y , żeby P rusy dostały
Luksem burg i M oguncyą, żeby dostały D rezno, i żeby Rossya
przestąpiła W isłę.

D odał ze względu na króla Saskiego, że

trzeba, aby tenże przygotow any był poświęcić dużo, ale że gdyby
chciano pozbawić go całego państw a, F rancya sprzeciwiała by
się temu.

T utaj p rzerw ał M etternich Talleyrandowi i biorąc go

za rę k ę, rzek ł: jesteśm y bliżsi porozumienia się, aniżeli P an
myślisz. P rusy nie dostaną ani L uksenburga ani M oguncyi;
uczynimy co będzie w naszój mocy, aby zachować królowi Saskiemu
większą część jego kraju, a Rossyą jak najdalój odsunąć od O dry;
ale miój P an cierpliwość i nie stawiaj nam niepotrzebnych prze
szkód. — Mówił potóm Talleyrandow i o tem , o czem tenże nic
nie w spom niał, chociaż to był jego najgłówniejszy interes. —
Znam ja cel główny Pański (— rzekł doń — ku jakiem u zmie
rzasz — (miał zaś na myśli N eapol) — natura rzeczy mówi za

Panem , ale nie naglij pan niczego. Inaczój wywołałbyś ważne
wypadki, którychby ani ty, ani ja, ani nikt z nas nie zdołał stać
się panem.
Talleyrand udał że jest zupełnie spokojny co się tyczy sprawy
Neapolitańskiój m ówiąc, że tu chodzi o kwestyą zasady a nie
familijną i że liczy na szacunek, jak i E uropa ma dla siebie samój,
aby być pewnym, że nie zniesie dłużćj we W łoszech stanu rzeczy,
który nietylko był zgorszeniem publicznóm ale i mieścił w sobie
niebezpieczeństwo.
K rótka ta rozmowa mocno złagodziła T alleyranda, który
odtąd pokazał się łatwiejszym do ugody. R eszta dyplomatów
już się była zgrom adziła, trzeba więc było pójść do nich. Byli
obecni: Nesselrode za Rossyą, T alleyrand za F rancyą, M etternich
za A ustryą, H ardenberg i H um boldt za P rusy, L ord Castlereagh
za A nglią, L ab rad o r za H iszpanią, P alm ella za Portugalię,
Loewenhielm za Szw'ecyą.

Gentz prow adził protokół.

Przeczy

tano oba projekta deklaracyi, które m iały pójść pod dyskussyą,
projekt przedłożony nasam przód przez Talleyranda i projekt
zredagowany przez M etternicha, do którego wzięto część pewną
z projektu Talleyranda. W ybranojednom yślnością ostatni, dla tego,
że zapowdadał zebranie się ogólne kongresu przez odroczenie na
m iesiąc, a nie przesądzał w niczem zasady przypuszczalności do
kongresu.

T alleyrand czuł, że trzeba ustąpić, skoro najważniejszy

punkt mu przyznano, to jest zobowiązanie do zwołania kongresu;
chcąc przecież jeszcze coś uzyskać, nim się podda, oświadczył:
że gotów jest przyjąć przedłożony projekt, jeśli po za zdaniem,
w yrażającem : że odkładając kongres na miesiąc czyni się to dla
tego, aby prace kongresu odpowiedziały bardziój o c z e k i w a n i u
s p ó ł c z e s n y c h , jeśli po zatćm zdaniem dodane zostaną — słowa
i p r a w u p u b l i c z n e m u E u r o p e j s k i e m u . Słowa te — nie

uwydatniając nic — uiiały w myśli T alleyranda znaczenie po
trzebne.
Słowa te wywołały burzą. Prusakom zdawało się że do
patrzyli w nich sensu mającego tyczyć Saksonii i jój zachowania
i stąd nieposiadali się ze strachu i gniewu. P raw da, że powoły
wano się w tój myśli na prawo publiczne, aby z niego utworzyć
puklerz dla Saksonii. Ale sens tych słów , jasny dla jednych,
był ogólńikiem dla d rugich, a w drugim razie alluzye nie roz
strzygały bynajmniój kwestyi.

H ardenberg wstawszy i krzycząc

jak wszyscy ci którzy nie słyszą ani siebie ani drugich, powtarzał:
Ale jakaż potrzeba mówić o prawie publicznem? Zaiste, przecież
nie zrobim nic coby się sprzeciwiało praw u publicznemu. To się
rozumie samo przez s i ę ............. — Jeśli się to rozumie samo
przez się, odparł Talleyrand, to się będzie rozumieć jeszcze lepiój,
jeśli zostanie wypowiedzianem. — Ale cóż tu ma do roboty prawo
publiczne? obstawał przy swojem H ardenberg. — Ma to — od
powiedział T alleyrand — że Pan jesteś tutaj, bez niego bowiem
ani P an a by tu nie było, ani innych. — Zgiełk ten trw ał przez
kilka m inut i dziesięciu tych poważnych dyplomatów hałasowało
ja k jakie najliczniejsze zgromadzenie. L ord C astlereagh chcąc
temu koniec położyć, wziął Talleyranda na stronę i spytał: Czy
nareszcie upamiętasz się P an, jeśli Ci ustąpimy w tym punkcie? —
D obrze — odrzekł T alleyrand — ale proszę P ana o przysługę.
Masz Pan wpływ na p. M etternichu, obiecaj mi że go użyjesz
przeciw M iuratowi. — Obiecuję, odpowiedział L ord Castlereagh.
— Daj mi Pan słowo. — Masz je Pan. — P o tój krótkićj roz
mowie poszedł m inister Angielski powiedzieć swym kollegom, że
trudno odmówić umieszczenia tak szanownego i tak niewinnego
słowa jak słowo p r a w o p u b l i c z n e .

Nuż Gentz i M etternich

pow tarzać każdemu z obecnych to sam o, aż przyjęto to słowo.
Zgodzono się więc na następujący tek st, z datą 8. Października.

Deklaracya.
„Pełnomocnicy dworów, które podpisały traktat P aryski
„z 30. M aja 1814 r., wzięli na uwagę artykuł 32gi tego
„traktatu, w którym powiedziane jest że wszystkie mocarstwa,
„które brały udział z jednćj i drugiój strony w ostatnićj
„wojnie, przyślą pełnomocników do W iednia, aby ułożyć na
„ogólnym kongresie warunki mające dopełnić rozporządzeń
„tegoż trak tatu ; zastanowiwszy się dobrze nad położeniem,
„w jakiem się znajdują i nad obowiązkami na nich ciążą„cemi, uznali: że nie mogą lepiej ich dopełnić, jak zosta
w ia ją c zaraz z początku wolność znoszenia się poufnego
„pełnomocnikom wszystkich mocarstw. Przekonali się wsze
l a k o zarazem , że leży w interesie wszystkich stron inter
w en iu jący ch zawiesić zebranie się ogólne ich pełnomocników
„aż do czasu, gdzie kwestye, względem których będzie
„trzeba się oświadczyć, dojrzeją dostatecznie, aby rezultat
„odpowiedział zasadom praw a publicznego, warunkom trak
ta tu

Paryskiego i słusznemu oczekiwaniu spółczesnych.

„O tw arcie przeto formalne kongresu odłoży się do 1. Listo
p a d a , i pochlebiają sobie wzwyż wymienieni pełnomocnicy,
„że praca, do którćj czas ten ma posłużyć, ustali idee, po„godzi opinie i głównie popchnie naprzód wielkie dzieło,
„będące przedmiotem ich wspólnego posłannictwa.
„W iedeń, 8. Października 1814.“
K ażdy w W iedniu zrozum iał, co zamykają w sobie owe
słow a: z a s a d y p r a w a p u b l i c z n e g o i każdy chciał w nich
widzieć pom yślny początek dla sprawy króla Saskiego. Mocno
nad tem radow ali się Niemcy, którzy wszyscy niemal — z wy
jątkiem P ru s — życzyli sobie gorąco zachowania Saksonii. Nawet
miedzy Prusakam i byli jeszcze tacy, którzy uważali Saksonią za zbyt

drogi nabytek jeśli go trzeba było zapłacić Rossyanom odda
niem Polski.
U znano że poselstwo francuzkie zasłużyło na
wdzięczność za usiłowania, którem i wstrzymało am bicyą pewnych
mocarstw i spowodowało uznanie praw a przysługującego wszystkim
państw om : t. j. praw a być wysłuchanymi przez kongres. Ale
poselstwo francuzkie powinno się było zadowolnić tóm powo
dzeniem, któreśmy uzyskali, nie bez narażenia się na dość ważne
szkody, a mianowicie na tę, że powtarzać musieliśmy do sytu, że
jesteśm y zadowoleni, że nie mamy nic do życzenia, a potóm i na
tę, żeśmy mogli sprawić kłopoty a nawet i urazić A nglią i Austryą,
których koniecznie potrzebowaliśmy dla polityki, tak bardzo
ściśniętój, jak ą była nasza.
Zapewne, że gdybyśm y byli stanowczo stanęli po stronie
Rossyi i Prus, co radziła polityka, czego nie zabraniała — przy
najmniej co się nas tyczy — ani ze w zględu na Saksonią, ani
ze względu na E u ro p ę , nie bylibyśmy potrzebowali zachowywać
tych wszystkich względów; bo P ru sy i Rossya były same tak
rozgorączkowane, tak niewstrzymięźliwe, że bodaj bylibyśmy po
trzebowali powściągać się bardzićj od nich, a z resztą: oręż
F ran c y i, P ru s i Rossyi nie potrzebował robić sobie wiele z roz
tropności. Ale skorośmy po inniój stanęli stronie t. j, tój która
jedynie m iała na celu uratowanie Saksonii, a co najwięcój: wy
kluczenie M iurata i M aryi L udw iki, trzeba było zastósować się
do uraźliwości, do słabostek stronnictwa lubiącego drobnostkowość,
z którem się zebraliśmy i nie nabawić go kłopotów , chcąc mu
nieść pomoc. L ord Castlereagh i książę M etternich drżeli —
w samój rzeczy — z obawy, aby się nie narazić, działając w tym
samym co my duchu. Obawiał się szczególniój Metternich, abyśmy
nie szli za szybko, albowiem — jak już powiedzieliśmy — aby
mieć 250,000 żołnierza w C zechach, Galicyi i M oraw ii, nie zoBtawił on ja k tylko 50,000 we W łoszech i nie chciał aby sprawa

M iurata prędzej przyszła na stół, aniżeli spraw a Saksonii. Sami
Niemcy naw et, w tój chwili tak z nas zadow oleni, wymagali
wielkich z naszój strony względów, gdyż — z przyczyny ich
dawnej przeciw F rancyi nieufności — gotowi byli każdego czasu
znów dostać strach u , gdyby spostrzegli, że zbyt się krzątamy
i zbyt czynni jesteśm y.

Obawa współdziałania z nami tak jeszcze

była wielką, że M etternich i C astlereagh nie szczędzili krwawych
zarzutów Labradorow i o to , że swe postępowanie zastosował do
naszego i powiedzieli m u, że H iszpania pokazała przez to jak
najczarniejszą względem E uropy niewdzięczność.

T rzeba więc

było, — udaremniwszy zręcznie, jak się to udało Talleyrandowi,
wykonanie tak uchybiającego projektu, jak był projekt wykluczenia
reszty państw z kongresu — nie robić pierwszego kroku ludziom,
którzy potrzebując naszój pomocy, przecież równie bardzo obawiali się być uratow anym i przez nas, jak pożartym i od Prusaków
i Rossyan.

W polityce często się tak dzieje jak w h andlu: t. j.

ofiarowanie produktu zniża cenę jego, a pokup ją podwyższa,
skoro tylko umiemy ua pokup poczekać.

Drożąc się z naszą po

mocą w sprawie Saksonii która nas tak bardzo nie obchodziła,
daleko byliśmy pewniejsi dobrój zapłaty w sprawach Neapolu
i Parm y, które nas głównie obchodziły, przynajmnićj z punktu
widzenia gabinetu Francuzkiego.

Czekać więc aż się jasno za

rysują interesa niemieckie, stanąć w odwodzie za niemi a nie na
ich czele, to była polityka najwięcój mająca godności i zarazem
najkorzystniejsza.
Interesa niemieckie bynajmniój nie spały.

Państw a nie

mieckie drugiego rzędu objawiały nadzwyczajne rozdrażnienie
przeciwko temu, co nazywały chciwością Prusaków, tyranią Rossyi,
niezręcznością A nglii, słabością A ustryi.
stała Bawarya.

Na czele najżarliwszych

Państwo to miało — w samćj rzeczy — liczne

powody niezezwolenia na zgubę Saksonii, której istnienie konie

cznem było dla równowagi Niemiec, a którój jedyną zbrodnią było
oddanie się przym ierzu Francuzkiem u, którego Bąw arya, zamiast
mu się oddać, poszukiwała. To pew na, że skoroby zniweczono
istnienie Saksonii, B aw arya z resztą państw pozostałych byłaby
zbyt słabą aby się oprzeć wpływowi Auśtryi i P ru s, gotowych
zawsze połączyć się, gdy szło o dostanie pod swą moc rzeszy
Niemieckiej. Prócz powodów jakie miała Bawarya aby bronić
Saksonii, miała ona i środki po temu. B yła silnie reprezentowaną
w Wiedniu. Oprócz króla, który osobiście znajdował się w W iedniu,
m iała m inistra, księcia W rede, który, chociaż nie jeden błąd
wojskowy po p ełn ił, należał do liczby jenerałów jak najsłuszniój
cenionych przez koalicyą i posiadał dużo wpływów.

Książe

Wrede nie wahał się głosić, (a król Bawarski nie zadawał mu
kłamstwa) że trzeba się odważyć nawet na wojnę dla ocalenia
Saksonii, odsunąć na bok

wszelki

fałszywy

skrupuł przeciw

Francyi, przyjąć jój pom oc, jeśli ją dać zechce, i użyć jćj aby
Prusy odegnać do B randenburgii, a Bossyą przepędzić za W isłę.
Ofiarował na ten cel 50,000 Bawarczyków, uczęszczał bez
ustannie do Talleyranda i księcia D alberga i nalegał na nich
aby się jeszcze bardziój, niż dotąd, naprzód wysunęli.

Król

Bawarski przecież, obawiając się wzbudzić podejrzenie z przyczyny
dawnój swój z F rancyą zażyłości, nie śmiał widzieć się osobiście
z Talleyrandem , chociaż słał do niego jak najprzyjaźniejsze i jak
najbardziój naglące orędzia w duchu wspólnój naszej polityki.
Było i inne jeszcze państwo niemieckie, znacznie posiłkujące
tę politykę, a tóm państwem był Hannower, który odzyskał swą
niepodległość od r, 1813. Prosty kiedyś Elektor H a n n o w e r s k i
z o s t a w s z y królem A n glii, nie chciał mniejszego w Niemczech
posiadać tytułu aniżeli W y rtem b erg ia, którój pauującego zam ia
nował królem Napoleon; przywłaszczył sobie tedy ty tu ł króle?
lewski, który uznać pospieszyły wszystkie mocarstwa. H annow er

reprezentow ał na kongresie hr. M unster, który się oświadczył
jak najdobitniej za Saksonię. Ale podług zwyczaju odwiecznego,
nie zawsze zgadzał się w zamiarach m inister Hanowerski z m ini
strem Angielskim, postępującym osobną swoją drogą, wytkm ętą
przez wyłączny interes A nglii i interes gabinetu w Parlamencie.
Mimo to , m ógł H annow er ważną oddać przysługę Niemcom,
wpływając na ministrów angielskich przez księcia R ejenta A ngiel
skiego, który m iał ich lepićj usposobić dla Saksonii.

W pływ

ten , jak zobaczemy późniój, pomógł istotnie nie mało.

Hessya,

Badenia i w ogóle wszystkie m ałe państwa gotowe były połączyć
się z Baw aryą, W yrtem bergią i Hannowerem, aby — jeśliby było
tego potrzeba — zrobić jaknajdobitniejszą na korzyść Saksonii
m anifestacyą, i czekały tylko na hasło państw' głównych.

A by

zatrudnić książęta Niem ieckie, utworzono — mimo zawieszenia
kongresu i odroczenia wszelkićj pracy urzędowój — komitet, zło
żony z Austryi, Prus, Bawaryi, W yrtem bergii i H annoweru, któ
rego zadaniem było ułożenie projektu do ukonstytuowania Nie
miec i oddano prezesostwa tego kom itetu B aw aryi, aby jćj wy
nagrodzić

nieuależenie

do

wielkiego

Europejskiego

komitetu.

W komitecie tym niemieckim, w którym górował duch panujących
drugiego rzęd u ,

okazywano wszystkiemi możliwemi sposobami

niezłomną gotowość bronienia niezawisłości i istnienia państw
Niemieckich przeciw zachciankom zbyt możnych i zbyt am bitnych
sprzymierzonych.
Nareszcie dopełniała tój gorliwości Niemieckiój gorliwość
A ustry ack a, która, choć ją ukryw ali członkowie gabinetu W ie
deńskiego z przyczyn wzwyż wyłuszczonych, objawiała się nie
powstrzym anie w łonie kraju, u dworu i w wojsku.

Szczególniój

uczuwano i wyrażano w sztabie głównym Austryackim prawdziwą
złość przeciw podwójnemu projektowi P rus i Rossyi; Austryą
bowiem tak jeden jak i drugi projekt przejmował strachem.
5*

W ojskowi Austryaccy którzy rościli sobie prawo że przynajmniej
tak dobrze zasłużyli się sprawie Europejskiej jak inne wojska
sprzymierzone (ponieważ bez nich — mówili oni — byliby Rossyanie i Prusacy odegnani aż po W isłę, przyparci będąc wprzódy
do Odry w skutek zwycięztw Napoleona pod Luetzen i Bautzen)
wojskowi

A ustryaccy

zadawali

sobie

pytanie, ażali

w

na

grodę krw i wylanej otrzymać mieli gorsze jeszcze stanowisko
aniżeli za wszechwładnych rządów Napoleona i czy miano sta
nowczo dopuścić na około gór Czeskich na prawój stronie Rossyan, a na lewój Prusaków i oddać w ręce tym wspólnym nie
przyjaciołom przesmyki, których wieikićj ważności dowiedli F r y 
deryk W . i Napoleon?

Chociaż nie bardzo pochopni do rozpo

częcia na nowo wojny, nie wahali się jednakże oświadczyć, że
skoro wszystko jest na pogotowiu, lepiój zaraz wojnę rozpocząć
aby przeszkodzić podwojnój, tak groźnój uzurpacyi. A ustrya
m ogła w istocie natychm iast z 250,000 żołnierza rozpocząć kam
panią w C zechach, Morawii i Galicyi; inne państwa niemieckie
mogły dostarczyć 100,000, a chociażby Anglia, zatrudniona bę
dąc w Ameryce, nie była żadnego dała żołnierza, to była zape
wniona arm ia 150,000 Irancuzka; skutek przeto pomyślny nie
podlegał — w edług nich — żadnemu pow ątpiew aniu, skoro się
miało siłę istotną 500,000 żołnierza.
B yła więc wszełka pewność że bylibyśm y,

dając

tylko

wzrastać tym uczuciom, a nie mieszając się zbytnio sami, wkrótce
powołani zostali do odegrania wielkiój roli, roli stanowczój w du
chu polityki przyjętój przez F rancyą.

Tymczasem chcieli oba ci

mężowie, którym poruczono rozwikłanie węzła tyle pogmatwanego
polityki Europejskiój, to jest L o rd Castlereagh i książę M etternich, tamten pełen prostoty, zdrowego rozsądku i stanowczości
ale często niezgrabny, ten głębokiego um ysłu i nadzwyczajnój
zręczności idącój w parze z formami niemieckiemi, chcieli obaj

rozwikłać ów węzeł gordyjski nie 'posługując się orężem Ale
ksandra, bo oręż ten byłby zawsze orężem Francyi, a przywołanie
przez nich samych wojsk Francuzkich do Niemiec zakrawało,
według nich, na szczególniejszy nierozum i groziło nie małóm nie
bezpieczeństwem.
się w środkach.

Nadto, zgadzając się obaj w celu, nie zgadzali
M etternich nie chciał ustąpić ani Prusom ani

Rossyi, chociaż oppozycyą swą jaknajwiększą barw ił cierpliwo
ścią, aby uniknąć zerwania stosunków.

Castlereagh przeciwnie,

byłby chciał zadowolić P rusy, przyciągnąć je do siebie i użyć
ich przeciw Rossyi, co go spowodowało że chciał oddać Saksonią,
aby uratować Polskę.
Usposobienie to L orda Castlereagh zasadzało się na odrębnćm pojmowaniu interesu Angielskiego, pojmowaniu jakie cecho
wało ministrów Angielskich owego czasu, a które to pojmowanie
wymaga bliższego rozprowadzenia, aby było dobrze zrozumianym.
Blokada kontynentalna nabaw iła Anglików takiego strachu,
że drżeli bezustannie, aby nie odżyła na now o, jeżeli już nie
przez Napoleona to przez Burbonów. Nie było w tóm więcój
sensu, aniżeli się zwykle mieści w pomysłach dyktowanych przez
strach. Powodowani tym przesądem powierzyli brzegi północne
domowi O ran ii, dając mu H ollandyą i B elgią, a z obawy aby
go tym sposobem nie wzmocnić za n a d to , upatrzyli dlań sprzy
mierzeńca w Hannowerze, który chcieli wzmocnić, i w Prusakach
naw et, którym narzucili niejako prowincye nadreńskie, aby ich
koniecznie zrobić naszymi nieprzyjaciółmi.

Z obawy naw et, czy

tóż dość zainteresowali Prusy w tój spraw ie, gotowi byli dać im
S ak so n ią, pochlebiając sobie, że się da umotywować krok ten
przed Parlam entem systemem przymierzy Angielskich.

Ale że

nie mieli żadnój n ad ziei, aby uzyskać pozwolenie tego samego
P arlam entu na zatratę Polski, byli więc zdecydowani oprzeć się
R o ssy i; chcieli dla tego odłączyć od niój P rusy, dając im Sakso

nią i spodziewali się tym sposobem tak osamotnić Rossyą, żeby
była zmuszoną porzucić swą zdobycz.
Dość zawikłana ta polityka mocno się nie podobała Metternichowi, który sobie życzył obronić tak Saksonią jak i Polskę.
A le trudno jest nawrócić A nglików , skoro raz pojęli swoje interesa z pewnego stanowiska; M etternich więc przeczuwając, że
L o rd a Castlereagh oświeci chyba nieszczęśliwa próba,

zostawił

mu wolne pole do działania w przekonaniu, że dość było bronić
jednej z obu spraw zagrożonych, aby obie ocalić.

Istotnie, dali

byli sobie słowo F ry d eryk W ilhelm i Aleksander względem Sa
ksonii i P olski,

nie mógł więc F ryderyk W ilhelm tak dalece

uchybić swemu 6łowu i przyjaźni, żeby przyjął Haksonią, skoroby
cała Polska nie została oddaną Aleksandrowi. Dodajmy do tego,
że uwolniony będąc od poświęcenia Poznania, gdyby Polska cała
nie dostała się RoSsyi, byłby się pozbawił jedynego argum entu
pozornego aby się domagać Saksonii. Odmówić więc Polski,
znaczyło zarazem odmówić Saksonii, a ocalić jednę, było to
ocalić obie. Dopatrzywszy doskonale tej styczności, pozwolił
M etternich iść ostro naprzód Lordow i Castlereagh — za
miast go wstrzymywać — pewien będąc, że nie można było
przeciwstawić Aleksandrow i straszliwszego przeciwnika.

L ord

Castlereagh m iał ten przywilój, że reprezentował — niezawiśle
od swego charakteru całkowitego —- mocarstwo najmnićj intere
sowane w podziale krajów stałego lądu i nadto to m ocar
stwo, które dawało wszystkim innym pieniędze. Otóż ta wyższość
tego który daje nad tym który dostaje, przebijała zawsze w sto
sunkach Anglii z swymi sprzymierzeńcami.

L ord Castlereagh

postępując po swojem u, poprosił A leksandra o chwilę rozmowy
i otrzym ał ją natychmiast.
C ar już był wtenczas nieco przyszedł do siebie z zadziw ie
nia i gniewu.

A leksander

był wrażliwy ale przebiegły jak

A zyata,

był zresztą raiły i dobry i tak bardzo górowała w nim

chęć podobania się, że nie mógł na długo pozostać w roli czło
wieka rozdrażnionego. Idąc za popędem swego charakteru i okoicznośei, sch lebiał' wszystkim w W iedniu, a szczególniej wojsko
wym, kazał się oprowadzać go różnych polach bitw , na których
walczono podczas kampanii Wagramskiój i chociaż był wśród
tych, którzy wówczas zwyciężeni zostali, um iał im tysiączne mó
wić grzeczności, chodził prawie zawsze pieszo po ulicach pod
rękę bądź z dyplomatą, bądź z oficerem jakim, uczęszczał na sa
lony W iedeńskie jak każdy człowiek prywatny, kumał się z wszystkiemi stanami, starał się jak najbardziój zapominać swego dosto
jeństwa z książętami przybywającymi na kongres,

dbał jednem

słowem o to, aby oczarować wszystkich, co m u się tćż udaw ało;
mało bowiem ludzi posiadało ten talent w takim stopniu.

U de

rzała w owym czasie wszystkich poufałość Aleksandra z księciem
Eugeniuszem , którego m atką i si istrą opiekował się w Paryżu.
K siąże Eugeniusz przybył w celu dopominania się o księstwo’
przyobiecane mu traktatem

z U Kwietnia.

A leksander przed

stawił go sam wszędzie chwaląc jego wierność dla Napoleona,
co mu — w tój chwili — mniój szkodziło, aniżeli chciwość mo
carstw ; nic bowiem nie było trudniejszego jak wydrzeć jaką bądź
cząstkę ze szponów tylu chciwców.

A leksander tedy krzątał się

niepomału aby się podobać, a to jego usiłowanie podobania się
zaledwie zdołało przeciwważyć złe wrażenie wywołane jego po
lityką.
Zaledwie mu oznajmiono że L ord Castlereagh życzy sobie
z nim się widzieć, tak zaraz sam udał się do mieszkania m inistra
A ngielskiego. L ord C astlereagh nadzwyczajnie tym postąpkiem
ujęty, okazał mu swoją wdzięczność i to uszanowanie jakie się
należało Cesarzowi, ale pozostał Anglikiem, to jest absolutnym,

choć chciał we wszystkiem zachować względy, wystąpił bezwzględów.
U siłow ał nasam przód dowieść Carowi, że A nglia starała się
we wszystkiem mu się przypodobać; że dopomogła mu w r,
1812 do zawarcia pokoju w Bukareszcie z Turkam i i do uzyska
nia Bessarabii;

że zniewoliła Persyą do ustąpienia mu lepszój

granicy w kierunku m orza Kaspijskiego, że wreszcie — mimo
niechęci jaką m iała aby dać Norwegią Szwecyi — zezwoliła na
to, celem stanowczego zapewnienia Rossyi zdobytój Finlandyi
Tak wyliczywszy powody wdzięczności jakie miała Rossya dla
Anglii, rozebrał jeden po drugim traktaty Kaliski, Reichenbachski,
Teplicki, zaw arte w L utym , Czerwcu i W rześniu r. 1813 i po
kazał, że przepisywały wyraźnie trzem mocarstwom aby się po
dzieliły księstwem W arszaw skiem , co nie znaczyło przecież, że
miało je jedno mocarstwo wziąść całkowicie dla siebie. Przeszedł
potćm do uw ag ogólnych, zastanowił się nad niepokojem w jaki
Rossya wprawia Europę, położył przycisk na zamieszanie jakiego
już się stała przyczyną między sprzymierzeńcami i nie wahał się
powiedzieć że kongres W iedeński, od którego spodziewano się
liczyć panowanie umiarkowania i sprawiedliwości u narodów cy
wilizowanych, będzie przedstaw iał niezadługo — jeśli się temu
nie zapobieży — sceny ambicyi, zdolne same przez się wzbudzić
żal za Napoleonem.

L ord C astlereagh wypowiedział to wszystko

językiem prostym i pozytywnym, który bez wątpienia niczego nie
przesadza ale tóż i niczego nie owija w bawełnę i tem bardziój
uczuć daje ważność rzeczy że je przedstawia tak jak są w istoc:e.
Na nieszczęście nie mogło ani jedno z czterech mocarstw
kłócących się o podział krajów , dać lekcyi moralności drugim
bez narażenia się na zarzut taki sam ; A leksander więc — gdyby
był chciał odmalować obraz ambicyi Angielskiój, począwszy od
zajęcia M alty , a skończywszy na zajęciu P rzylądku i wyspy Ile

de F rance — byłby m ógł w straszliwy wprawić kłopot ministra
W . B rytanii.

D ał pokój przecież, chociaż mocno urażony. Tym

czasem nie miał jednak ochoty dźwigać ciężaru roszczonnych
przysług angielskich i

z ironią, połączoną z

nadzwyczajnym

taktem dowiódł Lordow i Castlereagh, że tak pokoj Rossyi z Persyą
jak i Rossyi z T urcyą ułatw iła mu wprawdzie Anglia, ale tylko
aby wojska rossyjskie obrócić na F ran c y ą; że Norwegią przy
znano B ernadottem u, ale dla tego, aby go oderwać od jego zo
bowiązań względem Napoleona; że mogła więc Rossyą czuć nieco
ulgi pod ciężarem tylu dobrodziejstw , bacząc na motywa dobro
czyńcy.

Przeszedł potóm do traktatów K aliskiego, Reichem

bachskiego, Teplickiego i pokazał, że zawarte były w położeniu
które teraz bynajmniej zastósować się nie da; że kiedy je zawie
rano, miano tylko nadzieję, że uda się, co najwięcój, to położyć
niejakie granice potędze dotąd nieograniczonój N apoleona, ale
nigdy, że go się zapędzi nad Ren lub wcale zrzuci z tronu; że
w skutek tego niespodzianego powodzenia wojsk sprzymierzonych
A ustrya uzyskała; In n , T yrol i W łochy,

Anglia: H ollandyą

i Belgią i że niesłusznie jest, aby Rossyą i P rusy — które na
daleko większe narażone były niebezpieczeństwa — nie wzięły
żadnego udziału w tym niespodzianym zwrocie szczęścia;

że

z resztą już się zobowiązał, ze względu na Saksonią przyjacielowi
swemu, królowi P ru skiem u, ze względu na P olskę, Polakom
samym.

J a — rzekł A leksander — mam podział Polski za

zb ro d n ią, którój skutki moralne nie przestały ciążyć na Europie,
a odbudow anie Polski mam za rzecz uczciwości zarazem i poli
tyki. K tóż zaś ma środki ku napraw ieniu tego złego jeśli nie
R ossyą, posiadająca większą część dawnych

polskich krajów,

czego nie ma ani Francya, która usiłowała była nadarem nie przywrócić P o lsk ę, ani P ru sy , ani A ustrya, które nigdy o tóm nie
pomyślały? Rossyą ogałacając się z krajów przez nią posiadanych,

może, z małóm bardzo poświęceniem ze strony P ru s , za które
ju ż umówione zostało w ynagrodzenie, przywrócić Polskę, przy
wrócić ją jako osobne królestw o, nadać jój wolne ustaw y, miar
kować ią w używaniu tychże, utworzyć, jednem słowem, dzieło,
któreby było chwałą E uropy i kongresu W iedeńskiego.

W y

tknąłem sobie — mówił dalój A leksander — ten cel szlachetny,
jestem bliski dopięcia go i nie myślę go zaniechać. Z resztą,
wkraczając do Polski, zrobiłem Polakom obietnice aby ich oder
wać od Napoleona i chcę ich dotrzymać. Nie jestem z liczby
tych panujących którzy skorzy w dawaniu słowa w potrzebie,
cofają je z tą samą łatw ością, gdy potrzeba minęła.

Obiecałem,

dotrzymam i myślę żem dosyć wielkie wyświadczył Europie
przysługi, jakżeby E uropa nie m iała tóź ze swój strony poczuwać
się do jakichś względem mnie względów.
Cesarz A leksander był to człowiek pełen przebiegłości za
razem i rom antycznego zapału, nie zawsze więc było można wypośródkować ile nim powodowała szczerość a ile ambicya. Prawda,
że chwała wskrzeszenia P olski uderzała o najszlachetniejsze struny
jego duszy i niemal przekonany był że robił poświęcenie, ustę
pując L itw ę i W ołyń przyszłem u królestwu P olskiem u; (tak jak
gdyby królestwo to, będąc raz ukonstytuowane, nie było należało
do niego, tylko do kogo innego.) Oburzał się więc A leksander
z pewną dobrą wiarą, napotykając opór.
Oburzenie to nie w płynęło bynajmniój na L o rd a Castlereagh
i n atarł na nowo, posługając się raz dobremi, drugi raz błahemi
powodami, jakich mu dostarczało obecne położenie.

Pod wzglę

dem onych trzech traktatów z r. 1813 nie mógł nic porządnego
odpowiedzieć; traktaty te zawarto bowiem w przypuszczeniu jakićj
takiój pom yślności, i Rossya miała prawo — tak dobrze jak
drudzy — podzielić się ogromnemi rezultatam i, na które nie liczono.
Lord Castlereagh przeciwstawić mógł tylko Aleksandrowi po

trzebę umiarkowania i równowagi, wyborne zaiste przyczyny, ale
pozbawione wartości w jego ustach dopóty, dopóki A ustrya nie
zrzekła się W ło ch , a A nglia Belgii.

Ale co się tyczy wskrze

szenia P o lsk i, nie brakło na argum entach i te też wymienił
wszystkie z wielką siłą.
Podział Polski — rzekł do A leksandra — był zbrodnią
i zapewne nie A nglia utrzym ywać zechce że tak nie je st, ona,
która usiłow ała zawsze zamach ten odwrócić.

Zezwala ona tóż

na wskrzeszenie Polski, ale Polski całkowitej, istotnój i w stósownych
warunkach.

Gdyby n. p. A ustrya oddała swoją część Polski,

gdyby Rossya i Prussy przystały na oddanie swych części, gdyby
przywrócono to królestwo samo w sobie, niezawisłe od żadnego
z sąsiadów, gdyby mu dano króla Polaka, a choćby i nie Polaka,
ale przynajmniej niezawisłego od trzech mocarstw należących do
podziału P olski, gdyby dodano do tego daru instytucye wolnom yślne i zarazem

m onarchiczne, A nglia

gotowa przyklasnąć

takiemu dziełu i nawet przyczynić się do niego, cokolwiek by ją
to kosztować miało.

A le czyż te trzy mocarstwa które podzieliły

Polskę chciałyby istotnie przystać na konieczne dla takiego dzieła
poświęcenia? Czy znalezionoby kró la, mogącego wydołać temu
zadaniu? A czyżby wreszcie Polacy, złączeni znów będąc, umieli
żyć w zgodzie, brać się jak naród rozsądny i godny pozyskanej
wolności? W olno o tern nie tylko wątpić ale wcale temu nie dać
w iary, a więc uważać odbudowanie Polski po prosto za sen.
Zam iast zaś tój prawdziwie moralnej i europejskiej naprawy, chcieć
przyw rócić Polskę nie zu p ełn ą, pozorną, którąby zwano Polską
aby ją jaknajbardziój zrobić wielką i ab y , zrobiwszy raz wielką,
zostawić Rossyi, było to chcieć łudzić Europę, bo na to E uropa
nigdy nie przystanie.
L o rd C astlereagh mówił potóm o obawach jakie wzniecił
projekt A leksandra, powiedział mu, że gdyby nie jego szlachetny

ch arakter, byłyby obawy te ju ż sprow adziły rozbicie kongresu
i błagał go dla spokoju powszechnego i własnej jego chwały,
aby zaniechał niepodobnych uroszczeń.
A leksander z wielką
trudnością powstrzymał się podczas tój rozmowy, bo wdzięk jego
osobistości nie miał żadnego wpływu na tw ardą naturę angiel
skiego ministra, którego znów niezręczność osobista w niczem nie
um iała wypłynąć na naturę wrażliwą i ognikow ą Cara. Rozstali
się bardzo niezadowoleni i nie osiągnąwszy
skutku.

wzajemnie żadnego

N azajutrz obawiając się L o rd C astlereagh ażali wszystko
wypowiedział A leksandrow i, co mu miał w ypow iedzieć, chcąc
zarazem aby w pamięci dostojnego gościa pozostał ślad wspólnój
ich rozmowy, a dbały przedewszystkiem o to, żeby przygotowane
mieć usprawiedliwienie dla parlam entu angielskiego, zredagow ał
obszerną notę, przyłączył do nićj poufny list i przesłał oba pisma
Carowi, aby mieć dowód że się oparł uroszezeniom Rossyi.

Nie

dosyć na tóm i mimo tajemnicy, jak ą sobie przyobiecano względem
F rancyi, postarał się aby mu jego stałość poczytaną została za
zasługę* u Francyi.

U w iadom ił więc T alleyranda o rozmowie

z Carem ij o nocie jak ą m u przesłał. T alleyrand nie posiadał
się z radości widząc L orda C astlereagh tak żwawo naprzód po
stępującego, chociaż nie zadowolało go bynajmniój ustępowanie
Anglii w sprawie Saskiój.

T a szczególniejsza taktyka Anglii

podała mu myśl podobnój taktyki ale w duchu przeciwnym.
Chcąc, ile m ożna, przeważyć szalę na korzyść Saksonii, którą
odstąpił L o rd C astlereagh, użył do tego księcia Czartoryskiego,
będącego w ciągłój z poselstwem francuzkiem styczności i kazał
powiedzieć cesarzowi Aleksandrowi, że F rancya nie ustąpi nigdy
w sprawie Saksonii, a natom iast dość skłonną jest do ustąpienia
w sprawie Polski.

B ył to zgrabny ob ro t, bo skoro jedni nie

chcieli przystaćTna to , na co drudzy przystawali, wszelka zgoda

— wypłynąć mogąca tylko z zadosyćuczynienia tak Prusom jak
Rossyi — stawała się niepodobieństwem.
Podczas gdy się to dzieje, książęta niemieccy drugiego rzędu
nie ustawali w żarliwej oppozycyi.

Sprzeciwiali się w komitecie,

w którym trudnili się razem ukonstytuowaniem Niemiec, wszelkim
kombinacyom P ru s i A ustryi, dążącym do opanowania rzeszy
nicmieckiój. Nie szło przywrócić tytułu dawnego cesarza Nie
mieckiego, który cesarze Austryi tak długo piastowali, a którego
zrzekł się Franciszek I I w r. 1806, kiedy Napoleon utw orzył
konfederacyą Reńską.

B yła by go — bez wątpienia — przyjęła

Austrya, gdyby chciano oddać jój go dziedzicznie, ale nie mogła
zezwolić aby był wybieralny, bo byłoby to, to samo co zostać w za
wisłości od elektorów i nadto, narazić się na to że kiedyś mógłby
się był dostać i którój z głów pruskich.

Ostatni ten powód

byłby sam jeden wystarczającym do odrzucenia podobnój ofiary.
Skoro zaś ustał tytuł cesarza — do którego naturalnie przyw ią
zane było kierownictwo Rzeszy — trzeba było państw przewodni
czących, tak jak w Szwajcaryi, mijających się jedne z drugiemi,
na co Prusy byłyby przystały skoroby szło o alternatę miedzy
niemi a A ustryą.

A ustrya bo nie bardzo chętna temu była, ale

w każdym razie oświadczyły B aw arya, H annow er i W yrtem bergia że nie pozwolą na alternatę tylko wtedy, gdy zostanie wy
łącznie miedzy obu wiełkiemi mocarstwami Niemieckiemi.

Tym

sposobem przygotowano rozwiązanie tćj kwestyi takie, jakie póżnićj
n astąp iło , to jest proste prezydowanie w Rzeszy przyznane na
wieczne czasy Austryi, na obraz dawnój cesarskiój władzy, dziedzicznój w domu Austryackim.

B rakło

więc tćj prezydencyi

majestatu ty tu łu ale przybyła jój wieczystość. Jedno tylko ważne
złe pociągało za sobą takie rozwiązanie, to jest że nierozstrzygało
tak ważnćj kwestćj jak dowództwo nad wojskiem całój Rzeszy.
Równie ważną jak poprzednia kwestyą było wypośródko-

wanie normy bytu politycznego państw Rzeszy i natury ich sto
sunków z mocarstwami Europejskiemi.

D otąd posiadały państwa

związkowe Niemieckie, choć złączone z sobą węzłem federacyi,
niezawisłość zu p ełną, t. j. posiadały prawo wojny i wysełania
poselstw , mogły mieć wysłanników przy wszystkich dworach,
mieć wojsko i niem rozrządzać.

Z tej podwojnój tych państw

natury wynikało często, że zawięzywały przym ierza chociaż nie
przeciwne Rzeszy samój, to przynajmniój przeciwne obu wielkim
mocarstwom, A ustryi i Prusom , a jeśli czasem wyniknęła] z tego
interwencya obcego państwa, wyniknął tóż nieraz ratunek wspólnój
niepodległości.

P rusy chciały koniecznie aby odjęto związkowym

prawo poselstwa i wojny, ale P ru sy stały w tym względzie osa
m otnione, napotkały więc na bezwzględną opozycyą. W końcu
oświadczały za każdą sposobnością trzy

królestwa:

Bawarya,

W yrtem bergia i Hąnnower, że żadnego w punktach spornych nie
dadzą głosu d o p ó ty , dopóki nie rozstrzygnie się stanowczo los
Saksonii. G roziły nawet, że zaprotestują wszystkie państwa Nie
mieckie przeciw projektom przypisywanym pewnym mocarstwom
ze względu na Saksonią.

Skończyło się na tóm że komitet

oświadczył, że dopoty się na nowo nie zbierze, dopóki nie będzie
rozstrzygnięta wielka kwestya Saska.
T rzeba było ochraniać czas, bo 1 Listopad nie był daleko,
skoro deklaracya zawieszająca kongres została podpisana i ogło
szona 8 Października.

Zachodziła tedy słuszna obawa, że termin

fatalny nadejdzie, a zgoda nie przyjdzie do skutku.

Bawarya,

najczynniejsza i najznaczniójsza z państw niemieckich drugiego
rzędu, oświadczyła swe postanowienie chwycenia za broń, aby
ratować Saksonią.

N akazała była nabór żołnierza i miała teraz

75,000 wojska; ośmielała M etternicha, głośno go obwiniając o sła
bość, ofiarowała na każde 100,000 A ustryaka dostarczyć 25,000
żołnierza, krzątała się od M etternicha do T alleyranda, którego

zaiste nie miała potrzeby podburzać, żądała od niego aby się
nie ograniczał na słow ach, ale przystąpił do gróźb, a przedewszystkiem do gróźb istotnych, żeby oświadczył n. p., że za
miarem jest króla Francyi użyć
potrzeba.

nawet siły

gdyby tego była

Z aręczała, że niechby tylko T alleyrand przemówił

w tym duchu, a A ustrya i A nglia nie znajdą wymówki ani nawet
pozorów do ociągania się, że nareszcie i one oświadczą się fo r
malnie i tak ocalona będzie niepodległość Niemiec i E uropy. Na
to odpowiedział T alley rand, że F rancya była gotową, że nie
wypadało jednak aby ona sama podejmowała się zadania, przy
padającego z natury rzeczy mocarstwom najbardziej w tój sprawie
interesowanym, że one to oświadczyć się powinny a przynajmniój
wyrazić życzenie, a ramię Francyi służyć im będzie na pierwsze
wezwanie; że dotąd wszelako zaledwie raczono przemawiać do
poselstwa Francuskiego, że trzym ano je na uboczu we wszystkich
traktowaniach i że wreszcie nie mogła przecież F rancya narzucać
pomocy swój tym, którzy zdawali się jój nie chcieć.
Bawarya pospieszyła się z powtórzeniem tych słów Metternichowi, a że M etternich nie chciał działać nagle, więc podał za
powód swych wolnych poczynań nasam przód dziwną taktykę
A nglii, która aby ocalić Polskę, poświęcała Saksonią, a potóm
zamiary Francyi, zawsze — według niego — podejrzanćj o ambicyą.

Szczególniejsza to była wartość tego pow odu, bo jedyna

właśnie tylko Francya, która z wszystkich mocarstw nie pokazała
była ambicyi! Dodał M etternich, że byłoby to wielką na siebie
brać odpowiedzialność, chcieć samym wprowadzać wojska F ra n cuzkie do Niemiec po tak krótkiem przestanku czasu, do Niemiec,
gdzie te wojska tak przeważnie panow ały, tak były uciążliwe
i tak znienaw idzone, że zresztą już nie istniały, a przynajmniój
dla B urbcnów , niezdatnych do połączenia ich pod narodowe
sztandary i poprowadzenia na nieprzyjaciela, że F rancya dużo

mówi, ale ani nie może ani nie chce działać, że gada tylko aby
pomącić wszystko, siać nieporozumienia i odzyskać swe stano
wisko wśród niezgody sprzym ierzonych, którzy ją zwyciężyli.
M etternich odpowiedź tę dał księciu W re d e , który natychmiast
nam jój udzielił.

Takie same odpowiedzi słyszeć można było

i z ust cesarza i kilku arcyksiążąt, przyczóm widocznie życzono
sobie abyśmy o tych odpowiedziach wiedzieli.
B ył to więc
rodzaj wezwania, abyśmy się wytłómaczyli. Nareszcie, te same
zdania które objawiali A ustryacy z pewnym żalem i celem uniewinienia się, przybierały barwę junakeryi i drwin w ustach
P ru sak ó w , którzy chcieli aby uwierzono

w

niemoc

Francyi

i w ustach R o ssy an , którzy znów chcieli aby uwierzono w nie
moc Burbonów.
Nie było więc nadal podobieństwa zbywania nieuwagą takich
objawów i trzeba było nakazać im m ilczenie, oświadczając się
przekonywająco i pozytywnie. T alleyrand oświadczył: że F rancya
miała wolę i środki do działania, że da tego dowody, skoro tyłka
ją się postawi w konieczności dostarczenia takowych i że, w każdym
razie, niebawem pokaże F rancya i swe postanowienie i swe środki.
Napisał natychmiast do kró la, polecił księciu D albergow i aby
napisał do gabinetu i wskazał tak królowi jak gabinetowi jakie
dwa kroki przedsięwziąść należy, oto: zbroić i głośno oświadczyć,
czemu zbroimy.

W iedząc, że Ludwik X V I I I nie chciał wojny,

chociaż jeden z jego bratunków , książę B erry , mocno jej sobie
zyczył, wiedząc, że R ada królewska również mało jak król skłonną
była do niój, napisał im, że wojna bynajmniój nie była prawdo
podobną (co było praw dą), ale że — wśród obawy powszechnój
przed nią — ten weźmie g ó rę , który jój się obawiać każe; że
rzeczy w W iedniu nie przekroczą granic prostych demonstracyi
ale że zrobić je trzeba nie na żarty; że od tego zależy znaczenie
Francyi, od znaczenia zaś jój, jój wpływ i spełnienie jój życzeń i że to

czego sobie n. p. życzy we W łoszech, zależało od tego, co się
zrobi w Niemczech, że nie może wreszcie być potężną z jednój
strony, nie postanowiwszy się w możności być potężną i z drugićj.
Było to zachwycić króla za jego słabą stronę i użyć dobrego
środka

aby u słu c h a ł, to jest wspomnienia o W łoszech czyli

0 Neapolu i Parm ie.

Rada Talleyranda była z resztą m ądrą

1 daną w bardzo dobrój w ierze, chociaż dziwnem zrządzeniem
losu, jak zobaczymy póiniój, nie miała posłużyć na korzyść domu
Burbonów.
Depesze te, noszące datą 15 Października, nie małe zrobiły
na Ludwiku X V I I I wrażenie.

J a k już powiedzieliśmy, usilnie

on chciał pokoju i dla F ran cy i, która go bardzo potrzebowała
i dla swojćj familij której głów ny tytuł stanowił pokój, wreszcie
i dla siebie; powody tego jego pokojowego usposobienia leżały
w jego w ieku, w jego kalectwie i w naturze jego

zdolności

W dzięczen był reprezentantowi swemu w W iedniu, że wyznawał
tak głośno zasadę prawowitości, że zniweczył projekt wykluczenia
ira n c y i z wspólnych narad, rad był że istniało wszelkie prawdo
podobieństwo zrzucenia z tronu M iurata i podobała mu się na
dzieja uratowania krewnego swego, króla Saskiego, ale znajdował
ze poselstwo Francuskie o wiele zanadto się krząta i obawiał
się aby go dalćj nie zaprow adziło, aniżeli sobie tego życzył.
N aradzał się nad propozycyami T alleyranda, nasamprzód w fa
milii, a potóm na radzie królewskiój.

Co czynić wypada, nad

tóm nie było się co namyślać, wszelkie bowiem powody, wielkie
i małe. dobre i mierne mówiły za rezolucyą, jaką radził Talley
rand.

Nasam przód chodziło o postawę Francyi w W iedniu,

i me można było pozwolić wkorzenić się opinii — tak ze względu
na Francyą ja k ze względu na Burbonów — że F ran cy a popadła
w niemoc od czasu przywrócenia dawnój dynastyi.
szkodził krajow i zarazem i familii panującój.

Przesąd taki

Powtóre, zależało
6

widocznie od wpływu Francyi w W iedniu, rozwiązanie upragnione
kwestyi W łoskiej, rozwiązanie, do którego L udw ik X V I II tyle
przywiązywał wagi, a do którego nie mniój i ministrowie przy
wiązywać byli powinni dla tego, że bezpieczeństwo Burbonów
znaczyło wtedy tyle, co bezpieczeństwo F rancyi.

Potrzecie, na

brało uratowanie Saksonii pewnój wagi dla F ra n c y i, skoro już
wyrzekliśmy się raz wszelkich usiłowań powiększenia terrytoryalnego.

Słusznie czy niesłusznie, dośó że uchodził król Saski

u nas za ofiarę przywiązania swego do naszój sprawy, a urato
wanie go powinno było być — w edług wszystkich tych, którzy
się chełpili patryotyzmem — rzeczą naszego honoru.

W razie

więc pomyślnego skutku nabyw a B urboni niejakićj popularności,
pomijając

nawet

idee prawowitości.

W reszcie, powiększenie

etatu wojskowego stało się koniecznością, albowiem armia zmniej
szoną była poniżój naw et stosunku, w jakim ją mieć chciano,
z przyczyny ograniczeń finansowych m inistra wojny, do którego
budżetu dodane jeszcze nierozważnie zostały wydatki uboczne.
Pułki składały już się tylko z próżnych kadr, któremi niepodobno
było odbywać działań wojskowych.

R ezultat ten łatw o da się

wytłómaczyć jeśli pomyślimy, że szczupłą siłę 200,000 żołnierza,
którą myślano utrzym ać budżetem dwustu milionów, zredukowano
niebawem na 150,000 żołnierza, a wkrótce — z przyczyny nie
dostatku pieniędzy — na 130,000.

Ograniczyć się na tak małą

ilość stałego wojska w obec stopy na jakiój stały wojska euro
pejskie, było to zrzekać się istnienia Francyi.

Redukcye te

stanowiły z resztą jednę z przyczyn nieukontentowania wojsko
wych; nie tylko więc nakazyw ała polityka zewnętrzna ale i we
wnętrzna, postawić na lepszój stopie arm ią francuską. Z wszystkich
tych powodów wzięto usilnie na uwagę propozycye poselstwa
francuskiego, które poparła wybornie rada królewska.
Trttdna strona tój kwestyi

była tylko strona pieniężna,

L udw ik X V I I I odwołał się na radzie królewskiej do patryotyzm u
m inistra skarbu, barona Louis.
surowością,

pilnował

raz

M inister te n , chociaż z wielką

oznaczonych

granic

w wydatkach,

a właśnie dla tego że ich pilnował, oświadczył był kilkakrotnie
że w nagłych przypadkach, mieć będzie na każde zawołanie
królewskie 100,1)00,000.

W istocie, potrafił on wyszukać dość

znaczne zrzódło dochodu, przywracając kredyt publiczny tym
sposobem że się trzym ał stale raz powziętych zasad politycznofinansowych. Papiery jego, zwane r e c o n n a i s s a n c e s d e l i q u i d a t i o n , pozyskały wziętość. Prócz tego, zaczynały wpływać
i podatki niestałe: nie nabawił go więc kłopotu nieprzewidziany
wydatek 50,000,000 franków.
Zdziwiony był przecież, że go tak wćześnie uchwycono za
słowo i zmuszono aby dowiódł doniosłości — swych zasobów.
B aron Louis zrozum iał również dobrze politykę jak skarbowość,
odpowiedział więc ministrowi wojny, gdy tenże oświadczył że się
obędzie 40,000,000 f r , że je ma na pogotowiu i dawać je będzie
w miarę potrzeb.

Doczekano się więc dość szybko owoców d o 

brego postępowania w materyi skarbowości, słuchając rad p ra
wego i energicznego męża, który stał na czele skarbu.
Zasoby potrzebne dla armii były więc zapewnione, chodziło
teraz o to jak ich użyć. M inister wojny (był nim jeszcze jenerał
D upont) życzył sobie zastosować do dwóch kroć stctysięcy sta
rego żołnierza, który wrócił z zagranicy i rozpuszczony został na
urlop, system rezerwowy, t. j. chciał żołnierzy zostawić w domu
i tylko od czasu do czasu odbywać im kazać ćwiczenia. System
ten ułatw iało 30,000 cficerów będących na pół-żołdzie, którzy
tym sposobem nie tylko by korzystnie czasu swego użyć mogli,
ale zarazem i otrzymali żółd dodatkowy.

System ten nie prze

szedł był jeszcze dobrze próby, nawet w F rusiech, gdzie go
wprowadzono w życie raczój jako podstęp administracyjny, Wy 6*

myślony dla przekroczenia liczby wojska pruskiego przepisanej
przez Napoleona. Nie wiedziano więc właściwie, ile w art.

Oba

wiano Bię także wprawić w ruch tyle ludzi, tak oficerów jak żoł
nierzy, których usposobienia bardzo były podejrzane rządowi.
Wreszcie operacya tu wymagałaby była dużo czasu, kiedy tu
chodziło o natychmiastowe i pewne rezultaty.

Z wszystkich tych

powodów i na wniosek księciu B erry, postanowiono powołać na
nowo 70,000 żołnierza pod broń, tak, żeby podnieść liczbę żoł
nierza wynoszącą obecnie 130,000 ludzi, do 200,000 i postawić
nasze pułki na lepszój stopie. D o uskutecznienia tego nie potrzeba
było uciekać się do konskrypcyi, imiennie zniesionój; dość było
— jak sobie czytelnik przypomni — powołać część żołnierzy,
będących na urlopie, bądź że urlop ten istotnie otrzymali, bądz
że go sami sobie wzięli, opuściwszy szeregi.
D o depeszy urzędow ych, donoszących Talleyrandowi o rezolucyach rządu, mieli ministrowie skarbu i wojny dołączyć takie
listy pryw atne, że je m ógł T alleyrand pokazać w zaufaniu; w nich
obeznawali go z dobrym stanem tak skarbu jak wojska.

M iano

wicie m iał m u napisać m inister wojny że stanie natychm iast

200,000 żołnierza pod bronią, a w miesiąc i 300,000, jeśli tego
będzie potrzeba, i to sami starzy żołnierze, wybornie usposobieni.
B yło to istotną praw dę, skoroby chodziło o walkę z nieprzyja
cielem zewnętrznym.

K ról napisał do Talleyranda, aby m u swe

osobiste wyłożyć zapatryw ania.

Nie chcę — pisał doń — mimo

przywiązania mego do pokoju, aby F rancya odgryw ała rolę pod
rzędną, k tó ra jój nie przystoi i pokazała się niezdatną w obronie
dobrćj sprawy, ale zarazem zlecił Talleyrandow i wyraźnie aby
go nie wmieszał do koalicyi, do którejby tylko Austrya i m ałe
państwa niemieckie należały.

C hciał uczestnictwa A nglii, aby

zawsze pozostać z nią w zgodzie i być pewniejszym rezultatu
wojny, gdyby przyjść miało do tój smutnój ostateczności. W skazał

Talleyrandowi wreszcie zawsze jeszcze na dwa najistotniejsze
cele, t. j. wypędzenie M iurata i przewiezienie Napoleona na jednę
z wysp Azowskich.
Podczas gdy wyprawiano te odpowiedzi do Talleyranda,
nie ustawało wzburzenie umysłów w W iedniu.

Spór toczył się

zawsze jeszcze między cesarzem Aleksandrem a lordem C astle
reag h , który usiłował koniecznie uratow ać Polskę poświęcając
Saksonią.

W iedziano, źe książę Rejent A ngielski w charakterze

swym przyszłego króla Hannowerskiego nie zgadzał się na po
święcenie Saksonii, że był nawet mocno temu przeciwny i użyto
różnych na niego wpływów, aby zażądał zmodyfikowania instrukcyi danych lordowi Castlereagh.

Tymczasem jednak postę

pował Castlereagh podług raz powziętego p lan u , w nadziei, źe
oderwie Prusy i osamotni R ossyą, i że osamotniwszy j ą , skłoni
do ustąpienia.

Chociaż bardzo trudno było oderwać F ryderyka

W ilhelm a od A leksandra, zdawało się natomiast że ministrowie
pruscy mniój byli niewzruszeni aniżeli ich kró l, że kilku z nich
niepokoiło się wzrostem Rossyi w kierunku do środka Europy,
i złem wrażeniem, jakieby zrobiło na Niemcy wcielenie Saksonii
do P ru s , że więc jednem słowem nie byli tak bardzo jak ich
król związani przymierzem z Rossyą.
L o rd C astlereagh dopatrzywszy tój różnicy między królem
P ruskim , a jego m inistram i, pochlebiał sobie że połączy Prusy
z A ustryą, że użyje obu tych mocarstw aby zmusić Rossyą do
zatrzym ania się nad W isłą, bez pomocy Francyi, która tym spo
sobem pozostałaby i nadal na boku w wielkich sprawach E uro
pejskich.

M iał więc nadzieję utworzyć z A nglii, P ru s , A ustryi

i wszystkich państw Niemieckich wielką całość centralną, któraby
zdołała powstrzym ać Rossyą, mogła obyć się bez F rancyi a roz
strzygała wszystko w najwyższój instancyi.
M etternich naglony głosem Niemiec i armii austryackiój do

oświadczenia się rychlejszego aniżeli może chciał, opuszczony
przez Anglią, w sprawie Saksonii, zmuszony był podzielać do pe
wnego punktu politykę L o rd a Castlereagh. Napisaf więc notę
do P rus, w którój w yraził nareszcie czego chce cesarz Franciszek
i jego ministrowie. W depeszy tej, noszącój datę 22 Października
(poprzedzającej więc o dni kilka czas naznaczony do otwarcia
urzędowego kongresu) odezwał się M etternich do P rus w wyra
zach zupełnej serdeczności, przypom niał, że już od początku r.
1813, i naw et przed zerwaniem z Napoleonem , postawiła była
A ustrya za zasadę: całkowite odbudowanie P rus, i z niej zrobiła
wyraźny warunek swojej polityki, że od tego więc czasu nie mo
żna obwiniać jój o zazdrość, jaka rozłączała dawniej W iedeński
gabinet z Pruskim ;

prosił P rusy aby wzięty na uwagę czyby

w własnym ich interesie nie było rozsądniej zrzec się tego wcie
lenia Saksonii, mającego być tak drogo okupionem przez usado
wienie się Rossyi nad O drą, przeciw czemu wszyscy powstawali
Niemcy i co taką natchnęło ich nienawiścią, że gabinet Austryacki
również by się może zdepopularyzow ał dla tego że na to wcie
lenie zezwolił, jak gabinet Pruski że je przedsięwziął. M etternich
p y ta ł, czyby nie mędrzój było karząc króla Saskiego przez od
jęcie mu pewnój części jego ziem, zostawić mu jądro królestwa
Saskiego, uwolnić się od nieszczęsnych obietnic uczynionych
Rossyi ze względu na P o lsk ę , zadosyć uczynić tym sposobem
powszechnemu głosowi Niemiec i postępować wreszcie w duchu
naprawczym, którym się wszyscy chełpią przed Europą, a którym
się nikt w tój chwili nie powoduje. W yłożywszy opinią swoją
w formie rady, dodał M etternich, że gdyby mimo to przyszło do
poświęcenia całkiój Saksonii, zgodzićby się m ógł na to tylko pod
rozmaitemi w arunkam i, będącemi absolutnemi warunkami ze
strony Austryi.

N asam przód przyrzecby musiały Prusy, że się

odłączą od Rossyi w kwestyi Polski i głosować będą tak jak

A nglia i A u stry a, gdy przyjdzie do jój rozwiązania.

Pow tóre,

chociaż życzy sobie zachować jak najlepsze porozumienie z P r u 
sami, należy jednak przestrzegać pewnój m iędzy sobą równowagi
ir ku temu celowi sprawiedliwy utworzyć stosunek między całością państw północnych a południowych Niemieckich, stanowiących
klientelę P rus i Austryi. A ustrya tedy chce aby M en na prawój
strony R en u ,

a Mozela z lewój stanowiły granice oddzielające

państwa północne od południowych, aby M oguncya nie należała
do państw północnych, to jest do Prus.
Metternich nie mógł się był zręczniój wydobyć z kłopotu
w który go wprawiła szczególniejsza taktyka lorda C astlereagh,
bo jeżeli ostatni warunek położony P rusom względem granicy
między północą a południem był łatw y do przyjęcia, to w aru
nek odłączenia się od Rossyi w kwestyi polskiój był tak dobrze
jak niemożliwy do przyjęcia dla króla Pruskiego. M etternich
więc, choć postępował drogą wskazaną przez A n g lią , nie mniój
jednak dopiąć zamierzał swego t. j. ocalić zarazem Polskę i
Saksonią.
Stanowisko zajęte przez A ustryą musiało mocno rozdrażnić
cesarza A leksandra, widział bowiem że wszyscy obracają się
przeciw niemu i że usiłowania wszystkich mają na celu oderwanie
od niego P rus.

Chcąc nastraszyć oppozycyą, którą napotkał,

przedsięwziął stanowczą uczynić m anifestacyą któraby świadczyła
również z jego strony jak i ze strony P ru s o niewzruszonym
postanowieniu.

W ojska rossyjskie zajmowały jeszsze Saksonią.

W ezw ał tedy króla Pruskiego aby ją obsadził wojskiem pruskiem
i potóm natychmiast uorganizow ał ją administracyjnie i poli
tycznie. Z swój strony rozkazał wojskom rosyjskim, opuścić
Saksonią i podążyć ku Polsce, tak, aby zgromadzone wszystkie
siły Rossyjskie nad W isłę, stawiły żelazną zaporę tym , którzyby
się pokusili o wydarcie mu jego zdobyczy. Równocześnie wysłał

brata swego W. księcia Konstantego do W arszaw y (o którym
mówiono, że ma zostać królem Polskim) aby rozpoczął organizacyą nowego królestwa. Trudno było lekceważyć sobie otwarciój
opinią i godność mocarstw zgromadzonych w W iedniu, skoro*
nawet jeszcze nim ich decyzya n astąpiła, brano w posiadanie
kraje, nad któremi one jedne mogły nadać zwierzchnictwo.
Jednogłośnie więc powstano przeciw pododnie zarozumiałemu
i hardem u postępowaniu. Metternich, oskarżony przez wszystkich
Niemców o słabość, odpow iadał, że nie smucić ale radować się
raczój należy, źe Rossya wraca na północ i uwolnią Niemcy
od swój obecności.

Zdania tego nie podzielała dyploinacya, i utrzy

m ywano, że h rancya miała zupełną słuszność żądając zgrom a
dzenia kongresu, albowiem gdyby kongres był już zasiadał, nie
śmiano by tak dalece się posunąć.

L ord C astlereagh i M etter

nich sam, nie zdawali się chcieć zaprzeczać temu.

W tóm po

łożeniu utrzym yw ało w ielu, którzy upadli na duchu, że nie
przyjdzie się nigdy do końca z mocarzami Rosśyi i P ru s, że
jeden tylko pozostał środek na nich, t. j. rozjechać się, zostawić
obóch tych uzurpatorów samych w obec opinii Europy i zwołać
nowy kongres, któryby, opatrzony specjalnym mandatem, zasiadł,
silny głosem powszechnym.
L udzie rozsądniejsi utrzym yw ali, że nie należy się cofać,
że jedynym środkiem jest trzym anie się deklaracyi z 8 Paździer
nika, zwołanie kongresu

na 1 L istopada; wtedy

azali owi dwaj m onarchowie, którzy nie znali

zobaczymy

granic w swój

pyeze, wystąpią rówuie śmiało w obec połączonego kongresu.
Zdanie tych ostatnich znalazło najliczniejszych zwoleników.

P ie r

wszy Listopad był zresztą za pasem i nie potrzeba było czekać
długo, aby wypróbować skuteczność proponowanego środka.
Cesarz Rossyjski, zawsze występował wystawnie, chociaż był
osobiście pełen prostoty, przyczyniał więc kosztów, jakie ponosiła

A ustrya podejmując swych gości. Pow ziął zamiar wyjechania
do Budy w W ęgrzech, aby oddać hołd pośmiertny swój siostrze,
zmarłój arcyksiężnie namiestnikowej

W ęgierskiej.

Chciał wy

stąpić w ubiorze W ęgierskim i przyzw ał do Budy z pogranicznych
prowincyi wielu Greków tak świeckich jak duchownych; Aleksander
bowiem m iał wzrok w tój chwili zwrocony na Zachód zarazem
i na W schód.

Cesarz Austryacki i kilku książąt przedsięwzięli

towarzyszyć mu w tój podróży, która miała zająć ostatnie dni
Października.

P rzed wyjazdem rozmawiał A leksander po dwa

razy z Talleyrandem i M etternichem , a rozmowy te wywołały
wielkie wrażenia i przyczyniły się nie mało do tego, że nieod
wołalnie pozostał pierwszy Listopad dniem , wyznaczonym na
ogólne zebranie kongresu.
Widzieliśmy że aby przeciwważyć taktykę L orda Castle
reagh, który zezwalał na poświęcenie Saksonii celem uratowania
P o lski, d ał T alleyrand do zrozumienia cesarzowi Aleksandrowi
przez księcia C zartoryskiego, że F ran c y i, przeciwnie,

daleko

więcój idzie o Saksonią niż o Polskę i że poświęciłaby Polskę
Aleksandrowi, gdyby chciał przyczynić się do ocalenia Saksonii.
Nie było to właśnie dla Rossyi ustępstwo, losy bowiem Saksonii
i Polski były nierozerwanie ze sobą połączone.

Tymczasem był

to zawsze nowy punkt widzenia rzeczy który uderzał Nesselrodego i spowodował konferencyą Talleyranda z cesarzem A leksan
drem.

T alleyrand przystał na to, że prosić będzie o audyencyą,

dla formy tylko, w gruncie bowiem uczynił to jedynie w skutek
bardzo wyraźnego napomknięcia Nesselrodego.

Widzenie niniejsze

C ara z pełnomocnikiem Francuskim było drugiem od półtora
miesiąca, a choć Talleyrand spotykał cesarza Aleksandra na balach
i uroczystościach, nie był u niego na posłuchanie od czasu owój
wizyty, którą opowiedzieliśmy.
Cesarz A leksander mnićj ten raz pokazał goryczy repre

zentantowi Francyi.

W yraził żal, że nie widzi częściej Talley“

ran d a, na co tenże odpowiedział z uszanowaniem i godnością.,
a potóm bez straty czasu wszedł zaraz w m ateryą będącą przed
miotem zajęcia wszystkich.

C ar chciał wiedzieć, co Francuzom

chodzi po głowie i co może być przyczyną ich zupełnój dla
Polski obojętności. — P an byłeś, rzekł do Talleyranda, jaknajzupełniój przychylny w P aryżu odbudowaniu Polski. — Zapewne
N. Panie, odpowiedział Talleyrand głosem pełnym uszanowania
ale pew nym , tak j a , jak i wszyscy Francuzi życzyliby sobie
z prawdziwą radością widzieć wskrzeszoną P olskę, ale Polskę
prawdziwą. Przeciw nie zaś, obchodzi nas bardzo m ało ta o którą tu
chodzi. Ma ona bowiem tylko wartość kwestyi granicznój miedzy
W aszą Cesarską Mością a Niemcami, a rzeczą jest Prus i Austryi
wypośrodkować czy im to na rękę aby Rossya ciągła aż do O rdry.
W takim stanie rzeczy może nas, którzy stale bronimy prawa
publicznego E uropejskiego, obchodzić tylko Saksonia. — Na to
A leksander, który powstrzymał się dotąd, zawołał z goryczą
i w wyrazach mało godnych siebie, że praw o, że traktaty to
słowa czcze, któremi się każdy posługuje podług swój dogodności,
że nie da się wywieść w pole i że tu wcale nie chodzi ani o za
sadę ani o prawo ale o interes, który każde mocarstwo pojmuje
na swój sposób. — D odał dalój Aleksander, że przyrzekł Saksonię
królowi Pruskiemu, że nie cofnie tój obietnicy, albowiem bardziój
mu chodzi o dotrzym anie słowa aniżeli o owe mniemane traktaty,
będące tylko kłamstwem; że król Saski jest zdrajcą, który po
rzucił sprawę E uropy, że pójdzie zakończyć swe życie jako jeniec
do Rossyi, i że nie on pierwszy z książąt Saskich, który tym
sposobem odpokutuje za swe uroszczenia Polskie.

Talleyrand,

o ile pozwalało uszanowanie, pokazał pewien rodzaj zgrozy na
takie zasady. — M iano zdrajcy — rzekł do A leksandra — nie
powinno być nigdy daw ane królowi (który na wszelki sposób

może być tylko uważany za zwyciężonego) a nadewszystko nie
powinno nigdy wyjść z ust tak dostojnych jak usta Waszój Cę«
sarskiój Mości. Prawo jest czemś bardzo istotnem, bardzo świętem,
jest przyczyną że nie zostajemy w stanie barbarzyństwa i W asza
Ces. Mość zastanowi się lępiój, tuszę, nim tak bardzo urazi jedno
m yślną opinią E uropy. — Na to odpowiedział ostro Aleksander,
że A nglia, że A ustryą oddały mu Saksonią i że przyjaciel jego
król Pruski będzie królem P rus i Saksonii, tak ja k on będzie
Cesarzem Rossyi i królem Polskim. — T alleyrand skłoniwszy się
z uszanowaniem , odpowiedział, że mocno o tóm w ątp i, bo nic
niepewniejszego jak przyzwolenie Anglii i Austryi. — W tedy
ucinając rozmowę Aleksander, dodał: Chodzicie tu za interesami,
kłóre wam bardzo leżą na sercu (znaczyło to M iurata); otóż
m iara mych dla F rancyi względności zależeć będzie od miary
jój względności dla mnie. — Francya, odparł Talleyrand nie żąda
żadnój w zględności, bo ona tutaj tylko zasadę reprezentuje. —
Było to dosyć jasno powiedziane, że Francya nie będzie prosić,
Francyi niechodzi o żadne przyjazne przysługi.
O pór który z wszystkich stron napotykał Aleksander, zrobił
go nieco spokojniejszym w obec oporu naszego.

Nie objawił

więc ten raz tyle goryczy co poprzednio, ale za to jeszcze bezwzględniój wystąpił niż wówczas a jego

mowa była ucinana,

zim na, tak jak człowieka, którego wola niewzruszoną.

W obec

tój tak wyraźniój woli, umiał T alleyrand, zawsze równie zręczny,
połączyć z uszanowaniem lekko ironiczne powątpiewanie, które
pozwoliło mu nie brać zbyt na seryo tój całój rozmowy.
W idzenie się Cesarza z M etternichem o wiele jeszcze było
burzliwsze. P rusacy udzielili Aleksandrowi depeszę M etternicha,
będącą wyrazem zamiarów Austryi i objawiającą jasno usiłowania
dyplomacyi Angielsko-Austryackiój odosobienia Rossyi za pomocą
korzyści, ofiarowanych Prassom .

Aleksander choć przedsięwziął

sobie powstrzymywać się, nie zdołał opanować swego rozdrażnienia.
Rozmowa jego z M etternichem m ogła tyłko obracać się około
kwestyi P olskiój, skoro Saksonia została chwilowo opuszczoną;
rozwiódł się tedy obszernie nad tym przedmiotem, powtórzył
zwykłe swe mowy: ja k ohydnym był dawny podział Polski i jak
teraz nakazuje nietylko użyteczność ale i moralność aby królestwo
to wskrzesić; (tak jak gdyby odbudowanie Polski poddanój naj
niebezpieczniejszemu z trzech do podziału należących mocarstw,
mogło być uważane za zadosyćuczynienie Europie). Aleksander
powtórzył znów, że Rossya, dzierząc tak znaczny obszar dawnych
posiadłości polskich, m iała obowiązek naprawić tę niesprawiedli
wość; na co zrobił mu M etternich tę prostę uwagę że i A ustrya
posiada znaczną część dawnych ziem polskich, i że podjęła by
się tak dobrze jak i inne mocarstwo napraw y, któraby tak mało
kosztowała m ocarstw a, naprawę tę podejmujące.

Na te ołowa

przestał cesarz być Panem siebie, nazwał uwagę M etternicha
fałszyw ą, a naw et nieprzyzw oitą, i zapomniał się tak dalece że
powiedział M etternichowi, że on jedyny człowiek w całćj A ustryi
który śmie w podobnym tonie buntowniczym przemawiać do
Rossyi.

M etternichowi mogło się zdawać, abstrahując ód geniuszu

że jest w obec N apoleona, kiedy tenże groził mu w D reźnie
przez kilka godzin całą swą potęgą, starając go się wprzódy
pognębić całą siła swego rozumu. M etternich nie dał się zbić
z toru, obraził się wszelako mocno podobną mową C ara i oświad
czył mu że jeśli takie na przyszłość mają być stosunki gabinetów
miedzy sobą, wtedy on prosić będzie swego Cesarza aby innego
na jego miejsce zamianował dla A ustryi reprezentanta.

W y

szedłszy z tego posiedzenia M etternich tak był rozdrażniony, jak
go nigdy nie widziano.
Na wieść o dziwnój tój scenie szemrać zaczęto w całym
W iedniu.

Pytano siebie, czemu jlpo wstano przeciw Napoleonowi,

skoro miano popaść bezpośrednio w jarzm o równie tw arde a bar
dziój poniżające, albowiem niedostawało nowemu jarzm u tego
olbrzymiego uroku jaki przez lat dziesiąć służył na uniewinienie
Europy.

Cesarz Franciszek w ten sam dzień podążył do Budy

aby się złączyć z cesarzem Aleksandrem w W ęgrzech.
w dziwnóm naprzeciw Aleksandrowi położeniu.

B ył on

Podejm ował go

od więcój miesiąca w własnym swym pałacu, tak jak innych
monarchów w W iedniu obecnych.

Gościność nakazywała mu

mieć pewne dla A leksandra delikatne względy; był więc często
zmuszony pokazywać mu pogodę na twarzy, czując w sercu gorzkie
nieukontentowanie.

D ał jednak A leksandrowi naukę zasłużoną,

chociaż z zwykłą także prostotą pełną przebiegłości, i w formie
nader delikatnej. — P o długiem doświadczeniu, rzekł do niegoł
przyzwyczaiłem
ministrom.

się do tego, że każę prowadzić me interesa

Myślę że to dobry zw yczaj, bo nasi ministrowie po

stępują sobie z większą swobodą, konsekwencyą, spokojem i zna
jomością rzeczy, aniżelibyśmy potrafili.

D ziałają oni zresztą

podług mych rozkazów, w swój sposób, bez wątpienia, ale zawsze
po mojej myśli i ich wola zawsze jest moją wolą. — Niepodobne
było dobitniój pochwalić tego, co zrobił M etternich i zarzucić
delikatniój Carowi nieprzyzwoite jego wzięcie.

Mówił mu potem

Cesarz Franciszek w ogólnikach pełnych taktu o obecnym po
łożeniu. — Należę do mych ludów , rzekł mu.
nich wszystko,

nawet własną córkę, a skoro

Poświęciłem dla
widzę że się

niepokoją, mam obowiązek wziąśc w rachubę te ich niepokoje
i starać się o uchylenie ich przyczyny. — Aleksander odpowie
dział, że rzetelność znana i doświadczona jego charakteru powinna
przecież uspokoić ludy austryaekie. — Zapew ne, odrzekł F ra n 
ciszek, rzetelność monarchów jest bez wątpienia rękojm ią, ale
dobra granica jeszcze więcój warta.
Podczas gdy ci dwaj monarchowie odbywali swą podróż po

W ęgrzech, uczestnicząc raz w obchodach pogrzebowych drugi
raz w świetnych asam blach, podczas gdy Aleksander nie skąpił
W ęgrom i Grekom przybyłym na jego spotkanie, przymilań,
niebędących zupełnie bezinteresownemi, dyplomaci pozostali w W iedniu zatrudnili się wykonaniem

zobowiązań na

1 Listopada.

O pinia ogólna codzień mocnićj przem awiała za zebraniem się
kongresu, chociaż panowała jak najzupełniejsza niezgoda w naj
ważniejszych właśnie kwestyach.

A le monarchowie P rus i Iłossyi

dali dowody takiój śmiałości bądź w czynach bądź w mowie,
że trzeba było koniecznie dać im uczuć powagę E uropy, a jakiż
był sposób ku temu naturalniejszy, regularniejszy a nawet bardzićj
obowiązujący, jak zebranie się całój E uropy w osobie swych
reprezentantów? Nie szło zgromadzić ich, jakeśm y już powiedzieli,
jako ciała ustawodawczego Europejskiego, nie mieli bowiem
równego praw a do stanowienia o wspólnych interesach, ale istniały
sprawy w spólne, w których trzeba było zasiągać zdania wszy
stkich, istniały sprawy szczegółowe, w których należało wysłuchać
głównych interesowanych i możliwą uczynić zgodę.
Skoro
wreszcie, zjechano się do W iednia w celu uporządkowania spraw
Europejskich, trzeba było, jakibądź wybranoby sposób konfero
w ania, zawezwać ty ch , którzy reprezentowali E u ro p ę, zażądać
od nich pełnomocnictw, sprawdzić takowe, zgodzić się na formę,
przewodniczyć mającój pracy — a to znaczyło właśnie tyle, co
ukonstytuować kongres, co ogłosić istnienie w W iedniu władzy
prawowitój, niepodlegającój zaprzeczeniu, europejskiój, której wpływ
m oralny mógł w pewnych okolicznościach zapobiedz niebez
piecznym starciom.
Metternich zw ołał 30 Października do siebie tych ośmiu
reprezentantów którzy podpisali trak ta t P aryski, aby się z nimi
naradzić nad wykonaniem zawartego w deklaracyi 8 Paździer
nika zobowiązania.

Przedstaw ił im, że kwestye ważne, dzielące

niektóre gabinety, nie były jeszcze rozstrzygniętem i, że jednak
nie przestawano trudnić się ich rozstrzygnięciem, że bez wątpienia
osiągniętą zostanie zgoda, że praca mająca na

celu kwestyą

tak ważną jak jest ukonstytuowanie Niemiec, dość postąpiła, i że
jest wszelka nadzieja zaprowadzenia takiój równowagi Niemieckiój
któraby była w etanie przyczynić się nie mało do utworzenia
stósownój równowagi Europejskiój, ale że tymczasem nie stoi nic
na przeszkodzie aby zwołać reprezentantów mocarstw zgroma
dzonych w W iedniu, zażądać od nich pełnomocnictw, sprawdzić
takowe i uformować potóm kom itety, któreby rozebrały miedzy
siebie główne przedm ioty mające być oddane pod rozpoznanie.
Propozycyą M etternicha przyjęto całkowicie. A le M etternich
może zbyt często powtarzał, że nie chodziło o utworzenie jedynego zgromadzenia w któremby

wspólnie się naradzano nad

interesami wszystkich, z równą w ładzą,

wypływającą jedynie

z praw a obecności, tak jak n. p. w parlamencie angielskim i dodał
także że komitety winne być pośrednikami mającemi godzić in
teresowanych.

Zdawało się Talleyrandowi nielubiącemu ministra

austryackiego, że zbyt wiele łoży starania około ścieśnienia su
werenności kongresu, przeczył m u więc z nieukontentowaniem
i przyszło miedzy nimi do wymiany dość przykrych słów , które
całkiem na korzyść wyszły Rossyan i Prusaków, ale nie na naszą,
albowiem, skorośmy raz obrali politykę oporu naprzeciw Rossyi
i P ru so m , trzeba było przedewszystkiem ochraniać A ustryą.
Szczęściem przeszły bez skutku te rozterki osobiste. Zgodzono
się, że przywołani będą jeden po drugim pełnomocnicy różnych
dworów, wielkich i małych, że zażąda się od nich pełnomocnictw,
które przedłożone będą komitetowi złożonemu z 3 mocarstw,
a utworzonemu przez losy. Los wyznaczył Rossyą, A nglią i Prusy.
Jeśliby zaszła wątpliwość względem pełnomocnictwa którego z re
prezentantów , m iał wtedy komitet zdać swe sprawozdanie ośmiu

mocarstwom podpisanym na traktacie Paryskim, które, ponieważ
same zwołały się do W iednia, m iały się też, naturalnie, za władzę
kierującą, przyjęły tę rolę i jój odpowiedzialność na siebie.
Talleyrand w strzym ał się od przemawiania powtórnego za
zasadą przypuszczalności do kongresu, która już straciła znaczenie
odkąd zachowanie Saksonii i wypędzenie M iurata stały się waźnemi
przedmiotami negocyacyi, których więc już nie szło rozwiązać
sposobem nawiasowym, podczas traktow ać o prostą kwestyą formy.
Postanowiono tylko, że pełnomocnicy, chociaż ich pełnomocnictwa
nie zostaną przyjęte, brać będą jednak udział w naradach, po
wołani będą do komitetów, dawać będą objaśnienia, jednem sło
wem, objawiać będą życzenia swych dw orów , ale że nie będą
przypuszczeni do dania pełnego głosu.
Postanowiono, prócz tego, że ponieważ kwestya przodkowania miedzy różnemi dworami, mogła by wzniecić kłopotliwe
trudności, więc odraczają się wszystkie podobne kwestye na koniec
kongresu, że podczas trwania kongresu będzie mógł raz ten, raz
ow reprezentant przodkować, że zaś książę M etternich, jako re
prezentant monarchy, u którego kongres zasiada, powierzone będzie
miał przewodnictwo kongresu.
N astępnych dni zgromadzono się, aby postanowić formę
procedury nad każdym przedmiotem.

Jasna rzecz, że we wszy-

stkiem co dotyczyło zw ołania, podziału prac, składu komitetów,
formy narad, pozostało władzą kierującą owych ośmiu, którzy pod
pisali trak tat P aryski i wzięli inicyatywę zwołania kongresu,
podczas gdy pod względem istoty rzeczy, nie mogły postanowienia
wszelkie, mające zamienić się w traktaty bądź ogólne bądź szcze
gółowe, być czem innem jak tylko wypływem dobrowolnój ugody
miedzy państwami interesowanemu

Ponieważ zaś władzę ośmiu

tych pełnomocników, którzy podpisali traktat P ary sk i, uznali
wszyscy w kwestyach formy, pozostało więc utworzenie komitetów

dla kwestyi zasadniczych, i obmyślenie dla nich układu, w który
wchodzić m iały nie tylko strony interesowane ale i pośrednicy,
zdolni nakłonić przeciwników do zgody.
Sprawy odnoszące się do przyszłego konstytuowania Nie
miec pozostały u kom itetu złożonego z A ustryi, P ru s , Bawaryi,
W y rtem b erg ii, H annow eru, z zastrzeżeniem , że przypuszczeni
zostaną reprezentanci innych książąt Niemieckich wtenczas gdy
się pokaże potrzeba ich obecności.
W ielkie territoryalne sprawy Europejskie były dwojakie,
północne i południowe. Północne tyczyły w szczególności H ollandyi, Niemiec, Saksonii, P olski i stanowiły część najważniejszą
i najsporniejszą.

Niemożna je było poruczyć jak tylko głównym

mocarstwom E uropejskim , z których jedne bezpośredni terrytoryalny m iały interes w podniesionych kw estyach, drugie interes
równowagi a więc takie które zdolne były wywierać wpływ po
jednaw czy. Spraw y te północne powierzono pięciu największym
mocarstwom Europejskim , Rossyi, P rusom , A ustryi, Anglii
i Francyi.

M iały one rozstrzygnąć kwestyą Saksonii, Polski

i wiele innych odnoszących się do N iderlandów , do H annow eru,
do Danii, do Bawaryi i t. d. M iały więc najtrudniejsze zadanie,'
a jeśliby im się udało zgodzić się na jedno, wtedy nikt by nie
m iał ani powodu ani środka sprzeciwienia się ich postanowieniom.
Sprawy południowe odnosiły się niemal wyłącznie do W łoch.
Spraw y Włoskie obchodziły pod względem terrytoryalnym naj
bardziej A ustryą i H iszpanią. H iszpania upom inała się przeciw
M aryi Ludwice o puściznę domu Parm eńskiego i przeciw M iuratowi o królestwo Neapolitańskie. I F rancyą mocno obchodziły
te sprawy, głównie z przyczyny Neapolu; inne wielkie mocarstwa
Europejskie także ich nie brały obojętnie.

Ułożono więc, że do

Austryi i H iszpanii przyłączy się A nglia, F rancya i Rossya, które

jako nie mające żadnych pretensyi terrytoryalnych, będą się mo
gły podjąć pośredniczenia.
Chodziło jaknajmocnićj całój Europie o Szwajcaryą. Zlecono
komitetowi złożonemu z A u stry i, F ra n c y i, Rossyi i A n g lii, aby
w ysłuchał K antony i starał się je pogodzić. Utworzono wreszcie
kom itet dla wolnój żeglugi na rzekach, w którym zasiadały
F ra n c y a , P ru s y , A u stry ą , A nglia; nie zapominano i o szcze
gółowym całkiem kom itecie, który składał się wyłącznie z mo
carstw morskich, a m iał się zatrudnić kwestyą handlu M urzynami.
— .P o d ział ten pracy raz uskuteczniwszy, prowadzono dalój ne~
gocyacye o Polsce i S aksonii, a rozpoczęto takowe o Włochy

i Szwajcaryą, o których to krajach mówiono dotąd ze sobą tylko
nawiasowo.
Najróżnorodniejsze zachodziły trudności w sprawie W łoskiej.
T rzeba było dokonać przyłączenia Genui do Piem ontu, przy
obiecanego królowi Sardyńskiem u, pogodzić dom Parm eóski po
pierany przez H iszpanią z

M aryą L udw iką, popieraną przez

ojca i cesarza A leksandra, oddać Papieżowi Legacye, zajęte przez
M iurata, zadowolnić wreszcie w kwestyi Neapolitańskiój oba domy
Burbonów, a szczególniój Francuski, który niemal ocalenie swoje
przywiązywał do zrzucenia z tronu szw agra Napoleona.
O statni ten interes był bardzo ważny.

Niezwykle on za

palał T alley ran d a, który otrzym ał od Ludw ika X V I I I szczegółowę w tój mierze instrukcyę i którem u codziennie dodawały
bodźca naglące listy króla. W szystkie mocarstwa pragnęły upadku
M iurata, A ustryą tak dobrze jak inne, m iarkowała bowiem dobrze,
że M iurat nigdy nie będzie spokojnym, że w ciągiem niepokoju,
którem u opędzić się nie m ógł, starać się będzie zawsze szukać
oparcia w wolnomyślącem stronnictwie W łoskim i tym sposobem
wiecznie przyczyniać się będzie do zam ętu we W łoszech. Je d n a 
kowoż M etternich osobiście był zobowiązany dla dworu Neapo-

litańskiego i jeżeli chciał być zwolniony z swych zobowiązań, to
przez własną winę M iurata; pragnął nadto, aby nagromadziwszy
w Czechach i Galieyi 250,000 żołnierza, nie by ł zmuszony mieć
jeszcze i we W łoszech 150,000.

Nie przestaw ał tćż powtarzać

reprezentantow i L udw ika X V I I I , który wówczas stał się był
najniecierpliwszym

z dyplom atów :

Umiój P an

czekać! Bodaj

kilka upłynie miesięcy a Pańskie życzenia spełnią się. Popieracie
gorąco, goręciój od nas Sprawę Saksonii, pozwólcie nam ją za
kończyć i nie zmuszajcie nas do rozwiązywania na raz wszystkich
kwestyi. — Słowa te b y ły , niezaprzeczenie, bardzo rozsądne,
albowiem w stanie w jakim były W łochy, wśród niezadowolnienia
które niemi wstrząsało od A lp Julijskich aż do K alabrii, (z w y-‘
jątkiem Toskanii) z osobistością na czele tak zuchwałą jak M iurat,
który miał na zawołanie 80,000 żołnierza, i pogodził się wten
czas właśnie z Napoleonem , za mało było mieć we W łoszech
50,000 A ustryaków , a przecież nie m ogła tam obecnie więcój
posłać A ustrya.

T alleyrand nie zważając bynajmniój na te po

wody utrzym yw ał, że pare tysięcy Francuzów wystarczyłoby na
zakończenie tej sprawy. Na to odpowiedział M etternich, że po
tamtój stronie R enu, przeciw Prusakom lub R ossyanom , pozo
stałby zawsze wierny swemu sztandarowi żołnierz francuski, ale
że mniój liczyć należało na jego wierność we W łoszech, przeciw
M iuratowi, a może przeciw Napoleonowi.

Za całą odpowiedź

oskarżał Talleyrand M etternicha o słabość, rozgłoszając słowa
0 nim i o przyczynach które go skłaniały do ochraniania dworu
Neapolitańskiego, słow a, które obraziły m inistra A ustryi i za
szkodziły nie mało nie interesom poselstwa Francuskiego ale
1 spełnieniu jego najgorętszych życzeń.
In n y jeszcze przedm iot podniecał gorliwość Talleyranda,
stósownie do ważności jak ą doń przyw iązyw ał L udw ik X V I II,
a przedmiotem tym było przewiezienie Napoleona

na wyspy
7«

Azorskie.

W tój kwestyi również jak w kwestyi N eapolu, zga

dzał się M etternich w gruncie z Talleyrandem i miał te same
życzenia. W istocie, miał on to za najwyższy nierozsądek że
osadzono Napoleona na wyspie E lb ie , odległój o 4 godziny od
brzegów W łoskich, a o 48 od Francuzkich.

Ale chociaż nie

stały mu tutaj na zawadzie żadne zobowiązania, przeszkadzały
mu trudności leżące w rzeczy samój. Cesarza F ranciszka nie
nabaw iały kłopotu w jego polityce związki k rw i, jednakowoż
bynajmniój nie był on nieczuły na przywiązanie familijne, i chociaż
nie lubił wcale swego zięcia, nie byłby m gdy chciał stać się jego
katem, wysełając go po śmierć do zabójczego klimatu. Nie byłby
może sprzeciwił się środkom ostrożności przedsięwziętym przez
sprzymierzonych,

ale nie wziąłby w nich inieyatywy.

I A nglia

była tego zd a n ia, że nie można było zostawiać Napoleona tak
blisko brzegów E u ro p y , a L o rd C astlereagh w yraził się o tóm
bez ogródki, ale L o rda kłopotał traktat z dnia 11 Kwietnia
z przyczyny Parlam entu A ngielskiego, który pewno by nie po
chwalił przeniewierzenia się. — Chciał więc czekać, aż się potknie
Napoleon lub ci, których miano za jego wspólników", aby mieć
potóm w ręku usprawiedliwienie kroków ostrożności, przedsię
wziętych przeciw więźniowi wyspy Elby.

Nie przestaw ał tóż

naglić F rancyi o zapłacenie Napoleonowi dwóch m ilionów , zawarowanych traktatem z 11 K w ietnia, utrzym ując że inaczój
mocarstwa Europejskie pierwsze winne będą zgw ałcenia traktatu.
Koledzy L o rd a naglili porówno z nim o to T alleyranda, który
przecież wstawienia te przesyłał bez skutku Ludwikowi X V III.
P rusy jedue nie sprzeciwiały się niczem u, cokolwiek by zrobić
chciano z osobą Napoleona.

Praw dziw a przeszkoda leżała gdzie-

indziój, leżała w szlachetności, w uczuciu honoru i wyznać należy,
także i w rachubach A leksandra.
M onarcha ten Dył istotnym
sprawcą traktatu z 11 Kwietnia i zarzucauo mu go dość często

jak żeby m ógł na chwilę o tćm zapomnieć.

Nie dał on się za

rzutam i czynionemi przeciw temu traktatow i zbić z to ru , m iał
sobie za pewien punkt honoru obstawać przy jego wykonaniu,
codziennie się tego dom agał, bądź żądając dotacyi książęcćj dla
księcia Eugeniusza, bądź popierając utrzym anie się M aryi Ludwiki
w księstwie Parm y, bądź ganiąc z goryczą że skarb Francuski
odmawia Napoleonowi zasiłku dwóch milionów.

Dodajmy, że nie

był dosyć zadowolniony z A u stry i, że nie chciał więc uwolnić
jój od strasznego sąsiada, jakiego jój dał, sadowiąc Napoleona na
wyspie Elbie,

D ał się nawet w tym względzie bardzo nieroz

sądnie słyszeć w chwili rozdrażnienia przeciw M etternichowi. —
Zwolnię z kajdan, jeżeli, tego trzeba, — mówił — potwora, który
takiego strachu nabawia A ustryą i innych. — Słowa te przykry
odgłos znalazły w W iedniu. Spotwarzylibyśm y przecież jeden
z najszlachetniejszych charakterów nowszych czasów, gdybyśm y
kazali wierzyć, że z tego jedynie powodu niedopuszczał Aleksander
gw ałtu na osobie więźnia z wyspy Elby.

H o n o r, szlachetność

jeg o , nie byłyby nigdy zezwoliły na to , i tak w to wierzono,
że nawet nikt nie chciał pomówić z nim o tćm. B ył to środek
ostrożności, o którym myślano, nie śmiąo o nim mówić, z obawy,
aby go nie upodobnić, ale ku którem u, chociaż nic nie postano
wiono, mocno się skłaniano, z wyjątkiem A leksandra,

B ył to

jeden z tych licznych punktów , o których powiadał M etternich,
że je trzeba umieć zostawić czasowi.
Najdrażliwsze więc ze spraw W łoskich były; wypędzenie
M iurata i przesiedlenie Napoleona na wyspy Azorskie. A kiedy
mocarstwa trudniące się interesam i W łoch pierwszy raz o tćm
mówić zaczęły, mocno zdaw ał się zakłopotanym M etternich. Po
wołał się na pow ikłania, których się obawia we W łcszech, jeśli
kongres znijdzie z drogi rozsądku; co spowodowało kilka nie
miłych dlań odpowiedzi Talleyranda.

W szelako idąc porządkiem

jeograficznym, stanowił Neapol ostatnie ogniwo kwestyi Włoskiój.
U stąpił w tym względzie Talleyrand, ale było to jedyne ustępstwo,
na jakie przystał. Przyjąw szy porządek jeograficzny, poprzedzała
wszystkie inne sprawy, sprawa Genui i Piem ontu. Zajęto się więc
nią zaraz.
W ogóle zgadzano się na wykonanie traktatu Paryskiego
i na oddanie Genui Piemontowi w zamian za Cham bćry.
Genueńczycy nie byli bynajmniój tego zdania.

Ale

Reprezentow ał

ich w W iedniu markiz Brignote, osobistosć bardzo szacowna tak
przez swe urodzenie jak i swe przym ioty, któremu okazywano
wielkie względy, ale którego pełnomocnictwa nie uznano; uznanie
takie bowiem byłoby zazazem uznaniem rzeczypospolitój G enueń
skiej, o czóm nie myślano. Oddałaś się F rancyi w r. 1805 —
mówiono do tój dawnój rzeczypospolitój
Francya Cię przyjęła
i stała się odtąd Twoją wszechwładną panią, a dziś służy jej
z tego tytułu prawo oddania Cię Piemontowi.

Istniesz tylko jako

prowincya F rancuska, którą wolno F rancyi odstąpić, a którćj
odstąpienie uprawniliśmy. — G enua zaprzeczała temu rozumo
waniu, utrzym ując że oddała się w ręce Francyi a nie Piem ontu
i dodając, co było praw dy, ze otw orzyła swój port Anglikom
tylko w skutek formalnój obietnicy L orda Bentinck, że odzyska
niepodległość.

L ord C astlereagh usiłował

wyperswadować to

Genueńczykom, ale komitet, nie troszcząc się czy są przekonani
lub nie, przyłączył ich do korony Sardyńskiój obiecując dać pewne
rękojmie dla ich wolności i handlu.

I kwestya terrytorium G e

nueńskiego przedstaw iała trudności, traktat bowiem Paryski wspo
m inał tylko o mieście Genui a nie o ziemi Genueńskiej.

Ale tę

nową trudność rozstrzygnięto na mocy władzy jaką sobie przy
właszczono nad wszystkiemi ludami E uropy i sprawa Genueńska
załatwioną została w dwóch czy trzech posiedzenihch przez
komisyą upełnomocnioną do zajęcia się sprawami Włoskiemi.

P o kwestyi Genueńskiej nastąpiła kwestya następstwa tronu
w domu Sabaudzkim .

To było jasno, że tron zawakuje, jeśli go

się nie zapewni dla linii Sabaudzko C arignańskiój, albowiem
żaden z książęt linii głównój nie m iał potomka.

M ogłać A ustrya,

a A ustrya jedyna, sprzeciwić się porządkowi następstw a, jaki
chciano zaprowadzić, w nadziei, że korona Sardyńska przypadnie
wkrótce przez zam ęście, którem u z książąt Austryaekich. Nie
śmiała przecież przyznać się do takiój pretensyi w chwili, w którój
zajęła większą częśc W łoch. A że uikt się planowi nie sprze
ciwił, zadosyć-uczyniouo bez trudności życzeniom F rancyi i na
stępstwo do tronu zapewnione zostało linii Sabaudzkićj Carignan.
Trzecią z porządku kwestyą była Parm eńska. Hiszpania
popierana przez F rancyą żądała, ab y , w skutek powszechnój restauracyi E uropejskiój, dom Parm y odzyskał albo dawne swe
księstwo, albo Toskanią, którą mu pod tytułem królestwa E tru ry i
d ał pierwszy konsul na prośbę K arola IV : którego córka poślu
biła była infanta Parm y. Przeciw tak uzasadnionój reklamacyi
nie było nic do nadmienienia. Ze jednak E tru ry ą zwrócono już
na zasadzie powszechnój reatauracyi wielkiemu księciu Toskanii,
pozostała więc tylko jedna d ro g a, t. j. przywrócenie królowój
Etrurysk'ój na księstwa Parm y i Piacenzy. Ale cóż wtedy stać
się miało z traktatem z 11 Kwietnia i M aryą L u d w ik ą, którój
ten traktat zawarow ał dotacyą P arm y?
Pani ta , jak powiedzieliśmy na początku tój księgi, za
mieszkiwała w Sehenbrun, gdzie ją dolatywał odgłos zabaw ob
chodzonych na pamiątkę jój upadku.
Zaledwie by uwierzyć
można! przykro jój niemal było nie uczestniczyć w tych zaba
wach,

tak dalece

pożerały nudy

jój

słabą

i płochą duszę!

Rzucona bezwiednie w otchłań rew olucyi, w nadziei że wydana
za Napoleona, pomoże tę otchłań zam knąć, utraciła niemal zu
pełnie wśród strasznój tój próby, pamięć, uczucie i siłę. Złam aną

była nieszczęśliwa kobieta.

Dwie tylko troski ją zajmowały,

przywiązanie do syna i chęć posiadania księstwa P a rm y , dokąd
chciała się schronić aby módz wypełnić daleko od zawichrzeń
obowiązki matki. Była chwila w którój udać się chciała na
wyspę E lb ę, ale nie miano trudności wyperswadować jój tego,
oświadczając, że m usiałaby zostawić syna, albowiem zbyt niebez
piecznym było oddać go w ręce Napoleona. Mając tym sposo
bem do wyboru między rolą matki a małżonki, wybrała bez
wąchania pierw szą, z żalem codzień zmniejszającym się przy
tomnością hr. N eiperga, który, jakeśmy powiedzieli, całe jój po
zyskał zaufanie.

Poddawszy się całkiem woli ojca i monarchów

sprzymierzonych, błagała aby jój zostawiono przecież, w nagrodę
tego poddania, dziedzictwo obiecane synow i, pozwolono pędzić
w nim żywot wśród pokoju i zapomnieć o świetnym śnie, który
olśnił był jój młodość.

Spodziewać się można było zaiste dziel

niejszych uczuć po małżonce Napoleona, ale skoro kobieta z którą
się ożenił z przyczyń politycznych, opuszczała go przez słabość,
nie m ógł się skarżyć na losy, a nam trzeba być wyrozumiałym
dla tój ofiary poświęconój przez monarchów i ludy bez litości dla
ich spokoju, którzy na przem iany to wynieśli ją na szczyt naj
dostojniejszego tronu, to znów zeń zrzucili dla korzyści chwilowćj,
nie dbając o to, czy czuła, czy żyła, czy nie rozdzierało jój serca
cierpienie! Postąpiono z nią jak z m rów ką, którą zdeptujemy
nogą, nie wejrzawszy na nią nawet! M arya Ludw ika była więc
w W iedniu, żadając od ojca , który znów żądał dla niój wyko
nania obietnic zawartych w traktacie z 11 Kwietnia.
A jednak, któżby się nie litował nad nieszczęśliwą tą kobietą?
I

kiedy M etternich odezwał się do Rossyi, A nglii,

Francyi

i Hiszpanii, że nie można żądać od F ranciszka II, który tyle dla
wepólnój polityki poświęcił, aby jeszcze własną ogołacał córkę,
wszyscy przytomni zaam barasowali się, nawet reprezentanci Francyi

i Hiszpanii.

R ossya, t. j. A leksander, żądał dotrzym ania przy

jętych zobowiązań.
zupełnie.

A nglia była zdania, źe trudno je gwałcić

Co do F ran c y i, byłby Ludw ik X V I I I przystał na

wszystko, gdyby mu obiecano wypędzić M iurata, a co do Hiszpanii,
dopominał się F erdynand V II jakiejkolwiek części W łoch raczój
przez wzgląd fam ilijny, aniżeli przez przywiązanie do siostry,
którój nigdy nie kochał.

W śród takiego usposobienia umysłów

myślano o załatwieniu spraw tym sposobem, że chciano oddać Parmę
i Piacencą infantce, dawnój królowój E tru rii, a dać jednę z Legacyi M aryi Ludwice, z zastrzeżeniem dla Papieża jój zwrotu.
M iała więc stolica A postolska czekać na śmierć arcyksiężnój,
aby odzyskać kraj, którego była prawowitą panią,
W szelako
sprzeciw iał się takiem u rozwiązaniu i duch czasu katolicki i chęć
zapewnienia pomyślności stolicy Apostolskiój, która dla polepszenia
swego skarbu nie mogła się obyć bez Legacyi. Mimo to, bliskie
było — jak widzimy -— porozumienie w większój części spraw
W łoskich, nawet w sprawie M iurata, który przez swe zbyt wi
doczne intrygi wpadł w podejrzenie, którego zaczynano mieć za
winnego i którego polityka Europejska miała wkrótce skazać na
zatracenie.
W jakim stanie znalazła sprawy Szw ajcarskie, koinisya do
takowych w ybrana, nad tóm rozwiedliśmy się już poprzednio.
Żądało dziesięć kantonów, z których jedne nowo powstałe i utwo
rzone z terrytoriów dawniój poddanych, drugie dawne ale nie
pozbawione uczucia słuszności, aby dziewiętnaście kantonów po
zostało i aby potwierdzone zostały zasady wolnomyśine objęte
aktem medyacyjnym.

Z niemi stało w sprzeczności dziewięć po

zostałych kantonów, tworzących stronnictwo przestarzałe, a które
m ieściło w sobie pomieszane kantony arystokratyczny B ernu i de
m okratyczne Szwycu, Uri, G laru. Nie zawsze to bowiem demokraoya tyle znaczy co sprawiedliwość, i czasem demokracya hoł

duje

tak

samo

przesądom

przeszłości jak

arystokracja.

Te

dziewięć kantonów odmówiły wprawdzie — jakeśmy powiedzieli
wyżćj — uznania sejmowi w Z uerich, ale niebawem znów nań
przystały, żądając przecież zwrotu terrytoriów dawniój przez siebie
posiadanych, t. j., żądając aby kantony W ąllisu, Argowii i Tessynu wróciły pod ich panowanie. Oba stronnictwa zawsze jeszcze
stały pod bronią, tak w kantonie B ernu jak w kantonach W allisu i Turgowii.
Zrazu chciano wykluczyć F raneyę z tój śliskiój negocyacyi,
jak w ogóle z wszystkich, pragniono bowiem zatracić wpływ jój
tak w Szwajcaryi jak w Niemczech i we W łoszech.

Ale tutaj

tak dziwaczne było położenie, że B ern , kanton szczególnie ary
stokratyczny, że L ucern, F ry b u rg , kantony, w których panował
najbardziój duch reakcyi, były zarazem kantonam i, które zacho
wały najwięcćj przywiązania dla Francyi, rozumie się dla F rancyi
Burbonów. Dobre to usposobienie zawdzięczała Franeya wielkiój
liczbie wojskowych, Szwajcarów, którzy dawniój służyli we F ra n 
cyi, otrzym ali w niej stopnie, dosłużyli się honorów , majątku
i zachowali dla niej prawdziwą wdzięczność. Zażądali więc jak
najstanow czój, aby pełnomocnik Francuzki zasiadał w komitecie
do spraw Szw ajcarskich, a trudno zaiste było im tego odmówić.
Książe D alberg wyznaczony został na reprezentanta poselstwa
Francuzkiego w tym komitecie.
T a interwencya Francyi wybornie za sobą pociągła skutki.
Skoro kantony najskłonniejsze do powrotu do dawnych stosun
ków, jako to Bern, U ri, Szwyc, L ucern, F ry b u rg przekonały się, że
T alleyrand i D alberg, chociaż z gorliwością przemawiają za niemi, nie
śmią żądać, aby W allis, Argow in, Tessyn wróciły na dawne sta
nowisko kantonów poddanych, ani tóż domagać się przyw rócenia
różnicy klass w rzeczypospolitój, mocno się zakłopotały i zaczęły
uważać uroszc-zenia swe za stracone.

To tóż gdy cesarz Aleksan

der wierny swym uczuciom wołnomyślnym bić zaczął w konie
czność zatrzym ania wszystkich dziewiętnastu kantonów i zasad,
za wartych w akcie medyacyjnym — z małemi tylko zmianami, —
gdy F rancya nie sprzeciwiła się podobnie sprawiedliwemu roz
strzygnięciu, zaczął tak B ern jak i sprzymierzone z nim kantony
ustępować i niemal pewnym było być można rozsądnego rozwi
kłania tój sprawy.

Postanowiono tedy że dziewiętnaście kanto

nów pozostanie, że zasady równości obywatelskićj i nadal prze
mogą w rządzie wewnętrznym związku Szwajcarskiego, że 4 czy
5 głównych kantonów przewodniczyć będzie po kolei w związku
i źe B ern otrzym a wynagrodzenie, za ustępstwa których żądano
od niego, a mianowicie ziemię P orentruy lub biskupstwo Bazylejskie.

Oba te terrytorya odebrano Francyi.

Innym kantonom

reklamującym terrytoria, których nie podobno było wtrącić napowrót w śtan poddaństwa, obiecano pieniężne wynagrodzenie.
Obie więc kwestye tak W łoska jak Szwajcarska były blisko
rozwiązania, z wyjątkiem Neapolitańskićj, której rozstrzygnięcie zo
stawiono M iuratowi samemu. T ak tedy pozostały jedynem i a nieustającemi przedmiotami troski, Saksonia i Polska, a stan obóch tak się
pogorszył, że zdaw ała się nieuchronną wojna powszechna. —
L ord Castlereagh nie ustawał w usiłowaniach aby odciągnąć
ministrów pruskich od króla i od cesarza Aleksandra. M etternich,
zmuszony naginać się do wymagalności lorda Castlereagh, poma
gał mu choć niechętnie, albowiem kosztowało go dużo że opu
ścił — chociaż tylko warunkowo — Saksonią. Poświęcenie S a
ksonii nad miarę nie podobało się A ustryakom , większe w tćm
upatryw ali niebezpieczeństwo, niż w poświęceniu Polski.

T ym 

czasem otrzym ały jednak pewien skutek gorące wstawiania się
Castlereagha i zimne rady M etternicha. Prusakom powiedziano,
że zaniechanie Polski wielkiem było dla wszystkich Niemców nie
szczęściem, a Prusakom w szczególności, jako sąsiadom Rossyi,

groziło niebezpieczeństwem, źe w ostatnim podziale Polski stano
wiła przynajmniej W isła zaporę między Rossyą a Niem cam i, że
więc ten podział daleko był mniój niebezpieczny; że Dozwolić
Rossyi przejść W isłę, oddać jój do tego jeszcze W arszaw ę, głowę
i serce Polski, było to to samo, co dostarczyć jój środki wskrze
szenia Polski, nie żeby jój wrócić niepodległość, ale żeby ją pod
bić, tak, aby się zamieniła w ręku cara w walecznego niewolnika,
idącego śmiało na boje za swego pana, a dążyła bez ustanku do
wcielenia w siebie rozrzuconych owych członków, Galicyi, G dań
ska, G rudziądza, Torunia.

Mówiono im , że jeżeli F ryderyk W .

pospieszył się z zajęciem pewnój części ziem polskich za pierw 
szego podziału, to uczynił to końcem połączenia starych P ru s
z Szląskiem , któreby inaczój zupełnie były rozłączone i przed
stawiały dwa boki kąta prostego, schodzące się tylko u wierz
chołka swego; że Rossyą usadowiwszy się nad Notecią i W artą,
między Toruniem , Bydgoszczą, Poznaniem , K aliszem , potrzebo
wałaby tylko krok jeden zrobić naprzód aby P rusy przeciąć na
dwoje za jednym zamachem, że idąc na Berlin odcięłaby zjednój
strony stare Prusy i P o m e ran ią, i z drugiój S z lą sk , uakształt
dwóch gałęzi drzewa odciętych od swego pnia; że wszystko cokolwiekby otrzym ały P rusy nad E lb ą od W ittenberga do D rezna,
nie m ogłoby wynagrodzić błędu popełnionego oddaniem Rossyi
Poznania, i że nie powinny w’ własnym swoim interesie przystać
na to; że zresztą nie odmawiano im tego, czego sobie życzą nad
E lb ą, że A nglia i A ustrya odstępują im nawet Saksonią, ale
z w arunkiem , że staną po stronie E uropy i opuszczą ambitnego
sprzymierzeńca, z którem się tak nieszczęśliwie zw iązały; że n a
reszcie

przywiązanie to było tylko osobistóm

między

królem

i carem , ale że los państw nie powinien zależeć od przyjaźni
książąt, i że rzeczą było ministrów Pruskich oświecić F ryderyka

W ilheitna w interesach jego narodu i oprzeć mu się, gdyby im
się nie udało go oświecić.
Były to nader ważne uw agi, szczególniej dla wojskowych,
którzy

widzieli

wielkie niebezpieczeństwo

w usadowieniu się

Rossyi przy dolnój W arcie; sprawiły one tóż pewne wrażenie na
ministrach P ru sk ich , którzy z kolei niezadbali działać nieco na
króla.

Zdaw ało się przynajmniej A leksandrowi że coś takiego

dostrzega i ubodło go to głęboko, bo jeżeli by się udało prze
ciwnikom oderwać od niego P rusy, został by sam jeden naprze
ciw E u ro p ie, nie mając nawet pomocy z F ran cy i, która już się
zobowiązała działać w duchu państw Niemieckich, i z którą już
za późno było się łączyć. O graniczony wtedy będąc na dawny
podział, poniżyłby się w oczach Polaków i m usiałby słuchać wy
rzutów swych poddanych że nic nie zyskał przez ostatnie
wojny, chociaż narażał się, prowadząc je , na największe niebez
pieczeństwa.

P ra w d a . że m ógł A leksander przypomnieć swym

poddanym nabytek Finlandyi i B esarabii, ale zdobycze te za
wdzięczał przym ierzu z F rancyą; potępiały więc właśnie jego
politykę obecną a były tóm samóm dla ambicyi narodowói, czóm
dla głodnego żołądka biesiada, od dawna ukończona.
W przykróm tćm położeniu wziął pochop A leksander do
eksplikacyi z królem Pruskim . P osłużył mu do tego obiad sam
na sam z królem.

Tam ulżył on swemu sercu przemawiając do

JBryderyka W ilhelm a z ostateczną gwałtownością.

Przypom niał

mu przysięgi wzajemne przyjaźni na początku r. 1813, w chwili
połączenia się obóch ra d O d rą , kiedy po kilku latach oziębłości,
zbliżywszy się do siebie w obec wspólnego niebezpieczeństwa,
przyrzekli sobie razem upaść lub razem ocalić swe kraje i Europę.

Przypom niał mu z jakiem poświęceniem, mimo rad naj

wierniejszych swych poddanych, aby pozostał nad W isłą i stam
tąd rozpoczął rokowania z Napoleonem, z jakiem poświęceniem

podał rękę Niemcom aby ich oswobodzić, mówił, że bez tego po
święcenia byłyby Niemcy dotąd w niewoli a Prusy ograniczone
na 5,000,000 poddanych, że taką przemianę szczęścia jedynie ich
jedność zd z ia łała, że mocarstwa sprzymierzone chciały wszystkie
zarobić na tej zmianie fortuny, wykluczając Rossyą, którój prze
cież takową zawdzięczały; że chcieć Rossyan ograniczyć na W isłę,
było to nie uznać przelanój przez nich krwi od brzegów Odry
do brzegów Sekwany, albowiem Napoleon ofiarował był im po
klęsce Moskiewskiój W isłę, mogli więc byli wrócić do siebie, nie
narażając się na nowe niebezpieczeństwa, nie poświęcając dwóch
do trzech kroć sto tysięcy ludzi aby prowadzić dalój wojnę w r.
1813, uwolnieni będąc od W . Księstwa W arszawskiego i zape
wnieni co do Besarabii i F inlandyi; ale że teraz zdawano się nie
przypominać sobie wielkiego tego k ro k u , który zrobili przecho
dząc W isłę, pomimo rad mądrego K utuzow a; że ci ze sprzymie
rzonych mocarstw, a szczególniój A ustryacy, których potrzeba
było gwałcić aby wciągnąć do tój Europejskiój krucyaty i którzy
ani czwartój części krwi nie wylali tyle co R ossyanie, chcieli
sami zbierać owoce zwycięztwa; że nie mając ani jednój wsi spalonój, odmawiali nagrody Rossyanom za zgliszcze M oskw y; że
dyplomaci jeśli tak postępują, leży to w ich rzemiośle, ale że mo
narchowie pełni uczuć honoru jak on i F ryderyk W ilhelm , zbli
żeni do siebie wiekiem i zmiennemi losami swego życia, wspólnemi
nieszczęściami, wspólnóm powodzeniem, nie powinni pozwolić aby
ich poróżniła niewdzięczność;

że

byli

zawsze szczczęśliwemi

w połączeniu ze sobą, zawsze nieszczęśliwi gdy się rozłączyli, że
powinni żywić przesądne przywiązanie do swój przyjaźni i tak
dla szczęścia swych ludów jak i dla szczęścia swego osobistego
żyć i umrzeć w jedności.
Było dużo prawdy w tych w yrazach, nie ze stanowiska
Europejskiego, ale ze stanowiska Pruskiego i Rossyjskiego. Pew ną

jest rzeczą że gdyby, oderwawszy P rusy od A leksandra, ograni
czono go na W isłę, powinienby był żałować gorzko że ją prze
stąpił na końcu r. 1812 i że nie traktow ał z Napoleonem na
początku r. 1813. A le liczyć za coś trzeba tóż chw ałę, którą
pozyskał wkraczając do P aryża i biorąc się tam jak zwycięzca
szlachetny i ucywilizowany.
F ry d ery k W ilhelm bardzo był czuły na uwagi o prawości
i stałości w przyjaźni, czuł zresztą jakie Niemcy m iały obowiązki
dla cesarza A leksandra; bo gdyby A leksander był usłuchał rady
K utuzow a i traktow ać zaczął z Napoleonem po przejściu B ere
zyny, inne całkiem byłyby zaszły wypadki.

C zuły był także na

gwałtowność A leksandra, istotnie nadzw yczajną, jak zeznał sam
H ardenberg.

W zruszony do głębi duszy, wierząc prócz tego

z pewnym rodzajem przesądu w swą przyjaźń dla C ara, rzucił
się w jego objęcia i przysiągł że mu wiernym pozostanie.

Ale

A leksander powiedział mu że jego wierność nie wystarcza bez
wierności ministrów i że miał powody powątdiewać o tój ostatniój.
A by się w tym względzie objaśnić zawołano H ardenberga i eksplikacya zaczęta z królem zakończyła się w obec pierwszego mini
stra. B yła ona również dojmująca z ministrem jak z królem
samym.

H ardenberg chciał przedłożyć niektóre pow ody, jakie

przytaczali A nglicy i A ustryacy, aby Rossyan trzym ać w odda
leniu od granicy Pruskiój, ale został gwałtownie odepchnięty i po
bezskutecznem usiłowaniu oparcia się, zmuszony do poddania i do
obietnicy, że będzie obstawał za polityką, do którój Aleksander
i F ryderyk W ilhelm na nowo się zobowiązali w sposób jaknajuroczystszy.
Mieli więc i nadal bronić wspólnie wzajemnój ugody t. j.
miała się dostać Rossyi najznaczniejsza część krajów Polskich,
a równocześnie Prusom cała Saksonia.

W projekcie romantycznym

zarazem i am bitnym wskrzeszenia P olski, chodziło przedewszy-

etkiem Aleksandrowi o W arszaw ę, która przez ostatnie podziały
dostała się była Prusom , celem odłączenia głowy od ciała i za
mienienia tym sposobem nieszczęśliwego tego kraju w trupa, po
zbawionego na zawsze życia.
W istocie, trzy podziały z 1772 i z 1795 r. rozbiły po
kolei Polskę, tak, aby już nie zdołała się odbudować.

W pier

wszym (z r. 1772 którego myśl podał F ryderyk W . i o który
negocyował) przywłaszczyło sobie każde z mocarstw mających
udział

w zaborze to ty lk o , co m u było

najpotrzebniejszym.

P ru sy zagarnęły ujścia W isły i oba jój brzegi aż do Torunia
wyłącznie, aby zagubić ziemie Polskie leżące między staremi
Prusam i i Pom eranią.

A ustryą wzięła G alicyą przytykającą do

podnóża K a rp at; Rossya zabrała przestrzeń krajów , o które tyle
w średnich wiekach walczyli z M oskalami P olacy, t. j. kraje
między Smoleńskiem a W itebskiem , między zrzódłem Dźwiny
i D niepru i kraj z taintój strony od Jakobstadtu do Rogaczewa
t. j. część wschodnią L itw y (P atrz mappy Nr. 37 i 54).
W 1793 i 1795 r. zabrano wszystko; każdy podług swój
dogodności; ale dbając przedewszybtkiem o rozdzielenie takie
członków nieszczęśliwój Polski, aby już nigdy nie zdołały się
połączyć.

I tak P ru sy przyw łaszczyły sobie W . Księstwo Po

znańskie, nieodbicie potrzebne dla połączenia Szląska i starych
Prus, dodały do starych P ru s całą tę część Litw y która się roz
ciąga pod Niemen od D rohiczyna do Kowna i nareszcie W a r
szawę sam ą, którój nie dano Rossyi dla tego, aby mając już
największą część ciała, nie miała, nadto jeszcze i głowy tego ciała.
Austryą. wzięła kraj nad górną W isłą na lewo aż do P ilicy, na
prawo aż do Bugu.
L itw ę,

W ołyń,

Rossya otrzym ała całę resztę, t. j. całą

Podole i t. d.

K iedy

Napoleon

pomyślał

w r. 1807 i 1809 o odbudowaniu Polski pod tytułem Księstwa
W arszawskiego, nie potrzebował ochraniać Prus, ale za to A ustryą

i Rossyą, odebrał więc najprzód Prusom ujścia W isły , G dańsk,
który zamienił na miasto niby wolne, Księstwo Poznańskie, ziemię
położoną na lewo od Niem na, a przedewszystkiem W arszawę.
Zostawiając A ustryi

G alicy ą, odebrał jój

W isły aż po Pilicę i Bug.

oba

brzegi górnój

Rossyi zaś nic nie odebrał, ochraniał

ją bowiem bardziój jeszcze niż A u stry ą, wziąwszy ją wtedy za
punkt około którego obracać się miała jego polityka.

Z różnych

tych odebranych ziem utw orzył W . Księstwo W arszawskie, obej
mujące w szczególności koryto W isły od jój początku ku K a r
patom aż do jój ujścia w morze B ałtyckie, dotykające prawie
O dry z jednój, rozciągające się aż do Niemna z drugiój strony.
W yłączył przecież L itw ę, W ołyń, Podole, Galicyą t. j. więcój
niż dwie trzecie terrytorium Polskiego.

(P atrz mappę Nr. 54).

R ossyą, chcąc swoją drogą w r. 1814 odbudować Polskę
miała tę przed Napoleonem korzyść, że posiadała daleko większą
część terrytorium polskiego; jeśliby przecież zmuszoną być miała
do zatrzym ania się nad W isłą, byłaby miała tylko jednę stronę
koryta W iślanego; nie byłaby przedewszystkiem m iała W arszawy,
jeśli się ściśle trzym ać chciano formy

podziału,

wynikającój

z traktatów Kaliskiego, Reichenbachskiego i Teplickiego. A leksan
der chciał więc posieść oba brzegi W isły, aby nasamprzód mieć
W arszawę, t. j. głowę i serce ciała które wskrzesić przedsięwziął,
a potóm na lewym brzegu tyle kraju, aby stolica nowego' kró
lestwa nie leżała nad granicą (patrz m appy Nr. 54 i 37). Z tych
powodów

chciał wziąść całe Księstwo P oznańskie, t. j. oba

brzegi W arty.

C hciał on posunąć się aż pod K raków , obejmu

jąc brzeg prawy i lewy górnój W isły.

Ale było to chcieć aby

Niemcy a w szczególności P rusy zezwoliły na usadowienie się
Rossyi nad O d rą , przez co staw ała się bardzo bliską sąsiadką
Drezna i Berlina, było to chcieć aby A ustrya pozwoliła zbliżyć
się zanadto do K arp at, co wyr wnywało zupełnemu odstąpieniu
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działu Austryackiego po W . Księstwie W arezawskióm, a prze
cież obiecano podzielić między siebie Księstwo W arszawskie taksaiao prawie, jak wprzódy. Praw da że A leksander utrzym ywał,
że kiedy obiecano sobie podzielić się Księstwem Warszawskióm,
nie zabrano wtedy ani T yro lu , ani W łoch, ani H ollandyi, ani
Belgii i że A ustrya, dziś tak niesłychanie zbogacona temi krajami,
m ogłaby bezpiecznie odstąpić Rossyi cały swój dział z Księstwa
W arszawskiego.
Po utwierdzeniu ścisłego z Prusam i związku umowiono się
na nowo, że Rossya przejdzie W isłą i będzie mieć brzeg jój
lewy posuwając się tak dalece w g ó rę, jak tylko będzie mogła.
W szelako od strony P ru s miała się rozszerzyć mniój lub więcój
w kierunku W arty, podług tego ja k P ru sy otrzym ają mniój lub
więcój Saksonii.

Rzecz tę miano załatwić po ukończeniu kwestyi

Saskiój i w m iarę skutku odniesionego w negocyacyi o Saksonią.
Ze względu na A ustryą zam ierzał A leksander, zostawiając jój
G alicyą, którą bez przerw y posiadała od pierwszego podziału,
pozyskać od niój te części Polski, które otrzym ała w drugim
i trzecim podziale t. j. brzeg lewy W isły aż do Pilicy i brzeg
prawy aż do B ugu i m iał słuszność ze swego punktu widzenia;
albowiem bez tego kaw ała kraju byłaby W arszaw a ku Wschodowi
zawsze jeszcze nad granicą.

A le było to żądać właśnie od

A ustryi całego jój działu z Księstwa W arszawskiego, które według
ninnwy miało byc podzielone między mocarstwa zaborcze według
dawniejszój normy.
Bijąc w to że A ustrya pozyskała T yrol i W łochy, co nie
było do przewidzenia w r. 1813, można było jój osłodzić po
święcenie, którego wym agano, oddając jój kopalnie soli w W ie
liczce, które wielkiój dla niój były w agi; można było zrobić
Kraków miastem wolnem, jak to chciano zrobić z Toruniem
i wszystkiemi innemi punktami o

które się spierano;

można

wreszcie było zwrócić jój bogaty i ludny obwód Tarnopolski,
stanowiący wschodnią Galicyą i dany przez Napoleona Rossyi
w r. 1809.

Z resztą można się było oprzeć na konieczności,

albowiem jeśliby nie zaokrąglono Polski ku W schodowi, odbie
rając Austryi kraj położony między Bugiem i P ilicą, leżałaby
W arszawa nad samą granicą.
Co się tyczy negocyacyi między A ustryą i R ossyą, m iały
w niej pośredniczyć

Prusy

i tym sposobem dopełnić — ile

możności — jednego z warunków pod któremi Metternich zgadzał
się na poświęcenie Saksonii, t. j. w arunku, że P rusy połączą się
w kwestyi Polskiej z mocarstwami zachodniemi.

Powiedzieliśmy

co ty lk o , że M etternich zmuszony postępować razem z Lordem
C astlereagh, nie był od tego aby dać Prusom Saksonią pod
pewnemi w arunkam i, które, spodziewał się, że nie będą wypeł
nione, t. j. że M oguucya należeó będzie do Rzeszy Niemieckiej,
że M en i Mozela będą stanowić granicę między północnemi a południowemi państwami Niemieckiemi i że wreszcie w kwestyi
Polskiój głosować będą P rusy z A nglią i Austryą.

Prusy zde

cydowawszy się zezwolić na punkta dotyczące Niemiec i udając,
że pomagają A ustryi w oznaczeniu granic polskich w kierunku
Galicyi, mogły utrzymywać, że dotrzym ały warunków w których
miano im dać Saksonią i mogły odtąd mieć gabinet W iedeński
za związany naprzeciw sobie.

Powodzenie tego rodzaju komedyi

mocno obchodziło A leksandra, albowiem Rossya o tyleby dalej
posunęła się w Księstwo Poznańskie, o ile by więcćj P rusy otrzy
m ały z Saksonii.
Porozumiawszy się i pogodziwszy tym sposobem ze sobą
A leksander i Fryderyk W ilhelm, utwierdzieli się w swej ambicyi
i wystąpili jeszcze bardziej stanowczo w mowie. W szelako nie
mógł książę H ardenberg, którego L ord Castlereagh miał nadzieję
poruszyć obietnicą o Saksonii pod wskazanemi w arunkam i, nie
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mógł — powtarzamy — H ardenberg zataić przed reprezentantem
Anglii nowych węzłów, jakie właśnie co dopiero połączyły 1 rusy
z Rossyą.
Sam opowiedział mu scenę jaka zaszła między
Aleksandrem a Fryderykiem W ilhelm em , zaręczając, że nigdy
podobnój nie w idział, i że w obec takich scen stał się wszelki
opór niepodobieństwem. Tym sposobem omyliły L o rd a Castle
reagh jego rachuby, spełniły się rachuby M etternicha; albowiem
M etternich dla tego tylko udał że poświęca Saksonią, bo był
przekonany, że Prusy nie wypełnią warunków, pod jakiemi miano
im ustąpić Saksonią.

L ord Castlereagh dojmujące czynił zarzuty

księciu H ardenbergow i, powiedział m u, że powinien był raczej
wziąść dymissyą, aniżeli się poddać, ale mimo to nie spowodował
go do wzięcia takow ćj, a Prusy jeszcze silniój niż kiedykolwiek
pozostały związane z Rossyą.
G dy się to dzieje, odsłonił jeszcze bardziej nieprzewidziany
wypadek błąd dyplomacyi angielskiej i zrodził nawet zupełne
przesilenie.

W idzieliśm y że Rossya i Prusy śmiały zabrać w po

siadanie kraje sporne, Rossya ustępując ze Saksonii celem oddania
takowój wojskom P ruskim , koncentrując w następstwie siły swe
nad W isłą i wysełając w W . Księcia K onstantego do W arszawy,
aby uorganizował nowe królestwo Polskie; Prusy zagarniając
otwarcie całą Saksonią i posełając tamże urzędników cywilnych,
celem zaprowadzenia adm inistracyi Pruskiej.

Podwójną tę de-

m onstracyę uznano za bardzo nieprzyzwoitą, a skutek jój był ten,
że nie wahano się już odtąd — jak opowiedzieliśmy bezpośrednio kongres.

zwołać

Obwieszczenie przypadkow e, skutek nie

uchronny nieroztropnego postępku Rossyi i P rus, dopełnił miary
publicznego zgorzenia i rozdrażnił przeciwników tych mocarstw
do ostateczności.
Książe Repnin z ramienia Rossyi gubernator tymczasowy
Saksonii, opuszczając kraj ten którym

rozsądnie zawiadował,

mniemał że należy pożegnać Sasów i oświadczył im w osobnój
dek laracyi, która stała się publiczną, w yraźnie, że przechodzą
pod panowanie Prus w skutek ugody z A nglią i A ustryą.

Po

wiedział im , że zresztą kraj Saski nie będzie podzielony, że jak
im obiecano, będą poddanym i jednego tylko m onarchy: że tym
monarchą, znanym ze swych cnot jest F ryderyk W ilhelm , który
zaręczy im ich prawa i stanie się sprawcą ich szczęścia, jak już
był sprawcą szczęścia licznych swych poddanych; że bez wątpienia
powinni żałować swego dawnego króla, który przez przeciąg lat
40 pozwalał im błogiego używać sp o k o ju , ale że tak kazało
wyższe przeznaczenie i że oddawszy hołd słusznego żalu pamięci
Fryderyka A ugusta, niech będą wiernemi Fryderykow i W ilhel
mowi i dadzą dowód, że zasługują przez swe poddanie się i po
święcenie na jego dobrodziejstwa.
D obra wiara przebijająca w tój deklaracyi,

tem większe

zrobiła wrażenie, że stanęła na dowód, jak daleko zaszły rz ecz y ;
zrobiła mianowicie nadzwyczajne wrażenie na wszystkich Niem
cach zebranych w W iedniu. Obrzucono pytaniami L orda C astle
reagh i M etternicha. Pytano ich czy p ra w d a, że Saksonia za
ich zezwoleniem stała się prowincyą Pruską, bo jeżeli tak, wtedy
kongres, uroczyście zwołany do W ied n ia, zebrał się tylko aby
zatw ierdzić nie mniój szkaradną uzurpacyą, jak wszystkie te,
które zarzucano Napoleonowi! Rozdrażnienie umysłów urosło do
nadzwyczajnych rozmiarów.

Ze zaś L ord Castlereagh obawiał

się, aby w Anglii nie zrozumiano źle polityki, poświęcającój dla
uratow ania Polski, Saksonią, a M etternich nie w ątpił ani chwili
o szkaradnem wrażeniu, jakie ta polityka wywrze na A ustryaków,
więc pospieszyli obadwaj zadać kłamstwo deklaracyi R epnina,
tak w rozmowach jak i w artykułach dziennikarskich, zaręczając,
że gubernator Rossyi w Saksonii ogłosił to za rzecz dokonaną,
na co nawet jeszcze nie było zgody i co zależało od bardzo

trudnych negoeyacyi, których konkluzya w bardzo dalekim jeszcze
polu.

Rossyanie i Prusacy odpowiedzieli z wielką goryczą: że

to igraczka słów , że prawdą jest że na nic się jeszcze nie pod
pisano, ale że A ustrya w nocie stanowiącej z jej strony zobowią
zanie się, przystała na wcielenie Saksonii do P rus pod warunkami,
które wypełnili Prusacy, a że A nglia nigdy nie zaprzeczała tego
wcielenia. Na to znów odpowiadali A ustryacy, że wyrażając się
tak jak to czynią P rusacy, jest to nadużywać dobrój wiary po
selstw zgromadzonych w W iedniu, że A ustrya zawsze miała po
święcenie Saksonii za nieszczęście dla Niemiec a więc i dla
E uropy, że radziła bezprzestannie Prussom aby w własnym swym
interesie zaniechały Saksonii, i że bądź co bądź położyła w tój
sprawie warunki, z których najgłówniejszego nie dotrzym ano t. j.
że gabinet Berliński odstąpi Rossyą w kwestyi Polskiój.

Podczas

kiedy tak się spierają, zadając sobie kłamstwo, pokazał się nowy
fakt podobnego co pierwszy ro d z aju , który jeszcze bardziój roz
drażnił umysły.

Czytano proklamacyą W . Księcia Konstantego

do Polaków, w którój tenże, w imieniu cesarza A leksandra wzywał
ich, aby się wszyscy połączyli pod starem godłem Polski i bronili
istnienia swego i praw swych zagrożonych.
Ostatnia ta manifestya posunęła do najwyższego stopnia
oburzenie powszechne.

Przeciwnicy Prusaków i Rossyan widzieli

że odtąd oprzeć się podobnej zuchwałości czemś innem trzeba
aniżeli artykułam i dziennikarskiemi i słowami na salonach W iednia,
i nie wahali się dłużój w yznać, że wielki czas przygotować siły
i rozstawić je tak, aby w ryzie utrzym ały ambitnych, roszczących
sobie prawo dzielenia E uropy podług swego widzimisia. Najwięcój
gniewu pokazywali B aw ary i A ustryacy, pierwsi dla tego że za
tracenie państwa tak ważnego jak

aksonia stanowiło zastrasza

jący przykład dla wszystkich książąt Rzeszy Niemieckiój, drudzy
a mianowicie A ustrya dla tego, że zgoda serdeczna Prus i Rossyi

i usadowienie się ich u podnoża gór Czeskich i K a rp at, groziły
jaknąjwiększem

niebezpieczeństwem.

A ustryaków

szczególniój

oburzała zarozumiałość Prusaków i Rossyan i pytali, coby się było
stało z Prusam i i Rossyą gdyby armia Austryacka nie była im,
po bitwach pod Luetzen i B udyszynem , przebiegła w pomoc,
gdyby pod Dreznem i pod Lipskiem nie była głównego na się
wzięła ciężaru wojny. — Jeżeli zbawienie E uropy — utrzym y
wali oni słusznie — było, jak bezczelnie twierdzili Prusacy
i Rossyanie, dziełem wyłączuem jednój części sprzymierzonych,
czyż nie słuszniój było przypisać to zbawienie raczej tym, którzy
oświadczając się w r. 1813 przeciw Napoleonowi i tym sposobem
na szwank narażając swe istnienie i gardząc związkami familijnemi, całą rzecz zdecydowali, aniżeli je przepisywać tym, którzy
ograniczeni na siebie sam ych, nie zdołali obronić ani Sali ani
Elby ani O d ry ?
Książe Szwarcenberg, szanowany powszechnie, pełen zwykle
skromności, nielubiący nadawać sobie tonu, ale gdy go się przy
prowadziło do ostateczności gwałtow ny wtedy i cierpki, miał
kilkakrotnie rozmowy z A leksandrem , który zresztą zawsze był
dla niego pełen względów.

T en raz nie zawijał on Cesarzowi

niczego w baw ełnę, a mocno poburzony krzykami zewsząd się
wznoszącemi na Rossyą, śmiał powiedzieć Aleksandrowi, że on,
(Szwarcenberg) który ślepą w rzetelności osobistój Cesarza po
kładał w iarę, żałować zaczyna niemal tego swego niezmiernego
zaufania.

D o d ał, że gdyby był przew idział to wszystko co za

szło, nie byłby radził swemu monarsze aby wojska A ustryackie
połączył z Pruskiemi i R ossyjskiem i, że niebyłby przyjął nad
niemi dowództwa, że niebyłby tyle wylał krwi, tyle połknął
wstydu, tyle wziął na siebie odpowiedzialności aby sprawie ogólućj dopomódz. Przypom niał m u , ja k nalegali, jak błagali A u
stryą sprzymierzeni m onarchowie,

nim postanowiła iść z nimi,

a jak niewdzięcznie wzięli się z nią potórn; odmalował mu nie
godziwy wpływ hardych jego uroszczeń, zawierających w sobie
jaknajrozgłośniejsze usprawiedliwienie N apoleona, wskazał wre
szcie na niebezpieczeństwo otwarcia ócz Europie zmuszając ją
aby uzuała że tylko zmieniła tyrana. — Napoleon, mówił książę
Szwarceuberg, chociaż w zaciszu wyspy wywiera jeszcze wszech
władny wpływ na umysły, a cóż się stanie, jeżeliby, podczas gdy
dwory Europejskie przedstawiają widowisko gorszące chciwości
i kłótni, pojawił się naraz w jednym lub drugim obozie?
Naczelny wódz Austryacki

nie posiadał się z oburzenia

i w niemały wprawił kłopot C ara swą gwałtownością. Aleksan
der uniewiniał się, wypierał się zamysłów ambitnych jakie mu
przypisyw ano, odwołał się na nowo na znaną swą rzetelność
i szlachetność, przytoczył swe względem Polaków i Prusaków zo
bowiązania, pokazał wielkie zadziwienia nad draźliwością z jaką
występowano przeciw układowi, który mu się zdawał być całkiem
naturalnym i wyraził prócz tego pewien ż a l, że rzeczy już tak
dalece posunęły się i że sam tak bardzo już zabrnął.

Mimo to,

chociaż uniewiniał się a nawet żałow ał, zdawało się że nie od
stąpił od swoich zamiarów.
Chociaż życzono sobie nadewszystko uuiknienia wojny i przy
zwania w pomoc Francyi, co było nieuchronnem w takim razie, trzeba
było przecież o tóm pomyśleć. L ord Castlereagh otrzym ał wła
śnie z Anglii nowe instrukcye, które zmieniały jego położenie
i miały zarazem sprowadzić niejaką zmianę w jego postępowaniu.
Dotąd brał on się tak , jak się zwykle brali ministrowie A ngiel
scy, lekko po wszystkie czasy zbywając interesa hanowerskie,
które daleko bardziój brała do serca familia panująca, aniżeli
naród angielski;

Castlereagh także więc nie uważał na kłopoty

książąt niemieckich i zdawał się zapominać w kwestyi Saskiój że
był również ministrem króla H annow eru ja k i króla Angielskiego.

Praw dziw y powód takiego postępowania był ten, żejsię domyślał
u parlam entu Angielskiego daleko więcój gorliwości dla Polski
aniżeli dla Saksonii.

Tymczasem niepodobieństwem było zezwa

lać długo na podobną taktykę. Książe R ejent Angielski otrzymał
był mnóstwo listów z W iednia, a mianowicie od książąt K oburgskich.

Książęta ci stanęli podczas ostatnich wojen po strouie

Rossyi, służyli w jej wojsku, ale niezapomnieli obowiązków nale
żnych głowie swego domu, królowi Saskiemu, który ich zawsze
bronił przeciw Napoleonow i, i przemawiali w tój chwili za jego
sprawą z poszanowania godną wiernością.

Jeden z nich był

w W iedniu, gdzie znosił odważnie codzienne gniewy i pogróżki
A leksandra, drugi znajdował się w A n g lii, gdzie zam ierzał —
jak mówiono — zaślubić księżniczkę K arolinę Angielską. O bad Waj — a pomagali im w tóm ministrowie Austryaccy — dawali
uczuć księciu Rejentowi, przyszłemu królowi Hannowerskiemu
i Angielskiemu niebezpieczeństwo poświęcenia Saksonii, a książę
R ejent dom agał się swoją drogą od gabinetu W . B rytanii, aby
rozkazał wyraźnie Lordow i Castlereagh bronić Saksonii.

W y

szedł, w samój rzeczy, rozkaz taki od gabinetu i przyszedł do
W iednia w pierwszych dniach Grudnia.
Rozkaz ten nie mógł przyjść bardziój w porę.

Zmuszał on

Lorda Castlereagh do zmiany postępowania i pomagał mu do
niój dostarczając powodu naturalnego wyjaśniającego takową.
Z resztą, chociaż byłby może L ord Castlereagh niekontent z no
wych instrukcyi, gdyby takowe były nadeszły nieco prędzój, to
teraz ucieszył się niem i, przekonał się bowiem że go oszukała
jego względność dla Prusaków . Zgodził się przeto z M etternichem, że trzeba bezwzględnie odmówić tak poświęcenia Saksonii
jak i Polski i pokazać obom sprzymierzonym monarchom że A n
glia i A ustrya są zdecydowane oprzeć im się wszelkiemi środ
kami.

Książe W rede, zawsze bardzo czynny i bardzo użyteczny

reprezentant B aw aryi, mocno namawiał do energicznego wystąpienia.

Ofiarował w imieniu swego dworu 25,000 żołnierza na

każde 100,000, jakichby dostarczyła A ustryą i chciał prócz tego
aby się porozumiano z Francyą., albowiem ona tylko przeważyć
m ogła niepewną dotąd szalę siły wojskowej.

Istotnie, A ustryą

miała 300,000 żołnierza, z których m ogła użyć czynnie 200,000
przeciw Rossyi i Prusom ; Bawarya nie byłaby dostarczyła więcój nad 60,000, chociaż m niemała że zbierze więcój; inni książęta
Niemieccy zmogliby się na około 40,000, królestwo Niederlandow
na taką samą liczbę może;

ale nie należało liczyć na większą

liczbę, skoro A nglia całe swe wojsko zatrudnione jeszsze miała
w wojnie Amerykańskiej. B yło więc wszystkiego wojska około
350,000 ludzi, co nie przewyższało sił Rossyi i P ru s, które mo
gły połączyć, jedna 200,000, druga 150,000. Ilość była równa,
jakość, przypuszczano, ta sama, los wojny więc był wątpliwy
i wystawionym się było na wojnę długoletnią bez rezultatu w obec
F rancyi, która byłaby prostym widzem tych walk, tak dla mój
pomyślnych. A by więc szalę przeciwną Rossyi s Prusom prze
ważyć, trzeba było zawezwać F rancyą, przyjm ując 100,000 F raneuzkiego wojska, które zakończyło by spór natarłszy na P ru sak a
od strony bądź reńskich prowincyi bądź Frankonii. Można się
— bez wątpienia — było obawiać ceny, jak ą by przyszło zapłacić
za tę pomoc, którój koniecznie potrzebowano, ale poselstwo fran
cuzkie ofiarowało ją darmo, chociaż tego nie żądano, a tój ofierze
towarzyszyły jeszcze jaknajusilniejsze nalegania, aby tylko przy
jętą została.
Pow ody te podane w szczególności przez Baw aryą, a bijące
same przez się w oczy, były stanowcze.

B yłoby głupstwem nie

przyjąć pomocy F rancyi ofiarowanój darm o i będącój bardzo sku
teczną , chociaż udawano wprzódy że się o tóm wątpi. Wieść
o zbrojeniu się F rancyi, spowodowanem przez Talleyranda roze

szła się ze wszystkich stron i pełen był Wiedeń listów pisanych
z P a ry ż a , w których donoszono, co się u nas dzieje.

Listy te

rozwodziły się nad stanem wewnętrznym Francyi, nad nieukontentowaniem spowodowanem braniem się politycznem Burbonów,
ale we wszystkich, chociaż wzmiankowano o złym duchu wojska,
dodawano zarazem, że wojsko widocznie się powiększa, że nigdy
armia francuzka nie składała się z lepszych żołnierzy i że użyta
na zew nątrz, również będzie straszną jjak nią była za dni swój
najświetniejszej chwały.

Listy pisane do Rossyan i Prusaków

mniój były życzliwe F rancyi a mianowicie B urbonom , ale listy
W ellingtona i Yincenta, ambassadorów A nglii i Austryi w Paryżu,
chociaż mówiły o błędach politycznych przywróconej dynastyi,
zgadzały się w pochwałach armii francuzkiój i rozszerzały nad
korzyściami, jakieby przynieść mogła.

Chwaliły także dobry

stan naszego sk arb u , którego szybkie wzmożenie z trudnością
sobie wytłómaczyć zdołano, ale którego potęga zdawała się być
bardzo wielką, sądząc po łatwości, z jaką się odbywały wszystkie
funkcye machiny rządowój.
T rudno już więc było wątpić — o skuteczności pomocy,
jaką F rancya dać mogła, chociaż zdawali się o niój powątpiewać
L ord Castlereagh i M etternich. Nie należało wątpić i o pośpie
chu chętnym, z jakim by jój udzieliła, albowiem nalegania Talley
randa aby otrzymać rolę w krucyacie o Saksonią i ciągła sty
czność między poselstwem francuzkiem i bawarskiem nie pozwa
lały wątpić o chęci.
W szelako nie spieszono zwierzyć się Francyi i zawiadomić
ją, że sprzymierzeni tak daleko już doszli, że aż układali plany
wojny jedni przeciw drugim.
M iłość własna sprzymierzeńca
wstrzymywała jeszcze od tego tak L o rd a Castlereagh jak M etter
nicha; nie chcieli pomówić otwarcie z Talleyrandem , pewni będąc,
że i tak przybiegnie na pierwszy znak. W iedziano z resztą

dobrze, że Bawarya zawsze jeszcze dosyć mu powie, aby się
mógł przygotować.

Stanął więc plan na r. 1815, w którym, nie

powiedziawszy ani słowa Francyi, rozrządzono jój siłami jakoby
już obiecanemi.

W edług tego planu, ułożonego przez księcia

Szw areenberga i m arszałka W rede, miało 320,000 Austryaków,
Bawarów, W yrtem berczyków , Badeńczyków, Sasów i t. d. wy
stąpić w miesiącu M arcu w dwie armie przez Morawią i Czechy.
Pierwsza z tych armii, obejmująca 200,000 ludzi pod dowództwem
Szw areenberga, miała zdążać przez M orawią ku gornój Wiśle,
druga zaś mająca 120,000 pod dowództwem m arszałka W rede,
miała maszerować przez Czechy nad O d rę ; podczas gdy 50,000 F ran 
cuzów wkroczyłoby do F rankonii, aby przeszkodzić okrążeniu
armii Czeskiój i 50,000 w prowineye Reńskie, aby działać razem
z H ollando-B elgijczykam i w W estfalii.

Nie podpadało wątpli

wości, że Prusy zgniecione zostaną tą masą sił, a Rossya prze
rzucona daleko po za W isłę.
A nglia miała być zwolnioną
z obowiązku dostarćzenia żołnierzy tak długo, póki by nie ukoń
czyła wojny swój z A m eryką, ale natomiast miała dostarczyć
pieniądzy nowój koalicyi, z wyjątkiem F rancuzów , którzy nie
potrzebowali ani pieniędzy cudzych, ani cudzego oręża. W szy
stkie te plany, które przedsięwzięto zgłębić lepiój, gdy przyjdzie
do wojny, m iały zostać tajemnicą między Anglikami, Austryakam i
i B aw arczykam i, a Francya dowiedzieć się o nich m iała tylko
poufnie, od Bawaryi.

Tymczasowo i z ostrożności, wysłała

A ustrya 25,000 nowego wojska, jako zasiłek do G alicyi, gdzie
już go było 40,000.
M etternich, stanąwszy wskutek tych kombinacyi na silnych
nogach, rozprawił się nareszcie stanowczo z Rossyą i Prusam i
i oświadczył w nocie z 10 Grudnia, że zważywszy na jednogłośną
opinią Niemiec, na ostateczne rezolucye Anglii wyrażone w nowo
przez L orda Castlereagh otrzymanych instrukcyach, na opinią

wszystkich wielkich m ocarstw Europejskich a mianowicie hrancyi,
że zważywszy nakoniec, że Prusy nie dopełniły warunków im
położonych w chwili, kiedy chciano przychylić się do ich życzeń,
Saksonia pozostanie w obecnym swym stanie, wyjąwszy niektórych
ustępstw terrytorialnych uznanych za konieczne dla P r u s , celem
dania im lepszój g ran icy, które to ustępstwa będą, na wszelki
sposób, stanowić karę za popełnioną przez króla Saskiego winę.
N ader stanowczy tym razem język M etternicha
nadzwyczajne w W iedniu wrażenie.
można, postanowiwszy

wywarł

Tak przem awiać tylko było

nieodwołalnie dopuścić rzeczy do osta

teczności, obliczywszy środki, przygotowawszy siły i zawarłszy
przymierza. Z resztą, już sam pogląd na powierzchowne oznaki
zdawał się świadczyć, że A ustrya, A nglia i F rąncy a zgodziły się
z sobą i postanowiły

działać

wspólnie.

Wszakżeż

zaledwie

wszyscy razem zmodz zdołali F ran c y ą, a cóż dopiero wyniknie
jeśli A ustrya, A nglia i F rancya staną naprzeciw Prusom i Rossyi ?
Spostrzeżenie to smutne rokowało dla P ru s i Rossyi widoki.
Prusacy, przeciw którym głów nie wymierzona była ta manifestacya,
nie posiadali się z gniewu. K ról Pruski otoczon był wówczas
w W iedniu głównymi dowódzcami swój arm ii, a szczególniój
marszałkiem Bluecherem.

Nie odstępowali go oni, namolnie

powtarzając napaszone swe żądania; przemawiali nad m iarą za
rozumiale i utrzym ywali, że oni jedni zwyciężyli Napoleona i ocalili
Europę.

W edług nich, nic im nie było można odmówić a kto

kolwiek śmiałby się oprzeć ich żądaniom , spotka się z Pruskim
orężem.
Ministrowie Pruscy powodowani takiemi samemi uczuciami
chcieli odpowiedzieć natychmiast na depeszę A ustryacką. Byliby
tóż odpowiedzieli z całą gwałtownością jaką okazywał sztab
główny Pruski i już co tylko mieli zarzucić Austryi wiarołomstw o, kiedy cesarz A leksander, który nie chciał tak daleko za-

brnąć, chociaż był sam mocno rozgniewany, nie radził im słuchać
pierwszego w rażenia, a mianowicie odwiódł ich od tego rodzaju
odpowiedzi jaką dać chcieli. Powstrzym ał ich więc i zaczął
próbować środków przebiegłości, w których był mistrzem tak
długo póki nie został był w yparty z swego charakteru.

Zobaczył

się nasamprzód z Austryakam i, począwszy od księcia Szwarcenberga i cesarza Franciszka.
chociaż

Z astał Szw arcenberga występującego

bez zarozumiałości w rodzaju P rusaków , ale surowo

i stanowczo, był nawet tak dalece z niego niezadowolony, że
aż poskarżył się M etternichow i, którem u przypisyw ał winę że
dowodzcę armii

Austryackiej tak fałszywemi napoił myślami.

Potóm przyszedł do cesarza F ran ciszk a, który był grzecznym
dla niego tak jak gospodarz dla swego gościa ale pełen tój spo
kojnej determinacyi, która często bardziej imponuje aniżeli gw ał
towność.

W idział się nareszcie i z Talleyrandem .

trzecie jego

Było to

z nim się widzenie, albowiem od czasu pobytu

w W iedniu, liczył A leksander rozmowy swe z sławnym dyplo
matą, u którego przecież w P aryżu mieszkał.

T en ra z , bo sam

się niejako dom agał rozm owy; wziął bowiem na jednym z salo
nów W iednia Talleyranda pod rękę i wyznaczył m u sam, kiedy
się zobaczyć z sobą mają.

T alleyrand stawił się na dzień wy

znaczony, a chociaż go Cesarz nie przyjął już z wabiącą po
ufałością czasów m inionych, przyjął go przecież z przyjazną
łaskawością, dającą do poznania źe pragnie zbliżenia i mówił
z nim z uwagi godnóm umiarkowaniem o tych przedmiotach,
przy których traktow aniu odbiegała go całkowicie, niedawno
tem u, zimna krew. S pytał T alleyranda, skąd to pochodzi że
on, który podzielał w Paryżu projekt odbudowania Polski, dzis
występuje tak bardzo przeciw takowemu. Na to odpowiedział
mu T alley ran d , źe bynajmniój nie przestał być zwolennikiem
odbudowania Polski, ale Polski wolnój, niezawisłój, mającój cha

rak ter E uropejski a nie Polski rossyjskiój; dodał d a le j, w mysi
taktyki którój już raz użył, że z resztą nie obchodzi już łf rancyi
spraw a Polski;

że odkąd

nie chodzi o przywrócenie Polski

prawdziwój, ale o wytknięcie granic między Niemcami a Rossyą,
zostawia im obóm tę pracę, która w yłącznie tylko Niemcy i Rossyą
obchodzi, i że w tój kwestyi nie napotka Rossyą F rancyi na
swój drodze.

B ył to rodzaj zbliżenia się, bez wątpienia, ale było

to nic nie przyznać C arow i, skoro mu się oddawało P o lsk ę , nie
oddając zarazem Saksonii.
P rzy ostatnim tym punkcie zdaw ał się stać niewzruszenie
Talleyrand, a pomijając dowody czerpane z równowagi E uropej
skiej, starał się dowieść cesarzowi Aleksandrowi, że spokój świata,
że chwała E uropy zawisły odtąd od przywrócenia prawowitości
we wszystkiem i wszędzie.

Idee podobne nie popłacały u C ara,

mianowicie w ustach T alleyranda.

Zdaw ał się więc nie przyw ią

zywać wielkiój wagi do wyznań tój wiary, głoszonych przez da
wnego m inistra U zurpatora i pow tórzył, że się zobowiązał na
przeciw Prusakom , że jego polityka zasadza się na dotrzymywa
niu słowa, ale że nie będzie przy swem słowie obstaw ał, jeśli
T alleyrand potrafi skłonić Prusaków , aby go z danego słowa
zwolnili. — Talleyrand odparł, że udać się trzeba do kogo in
nego aniżeli do niego, aby nakłonił Prusaków, ale, dodał, masz
W asza Cesarska Mość środek najlepszy aby ich odwieść od po
wziętych zam iarów , oddaj im ich część Polski.

Chcesz że

więc P an , zawołał Aleksander, abym siebie ogołacał, chcąc W as
zaspokoić? . . . ja o tóm bynajmniój nie myślę. A le , słuchaj
P an — dodał — zróbm y handel! J a znam waszą tajemnicę,
wiem jaki główny wasz cel tutaj; chcecie zrzucenia z tronu Miu
rata.

D obrze!

połączmy się (i tu podał rękę Talleyrandowi),

pójdę z W am i w tój kwestyi i w krótce ją rozstrzygniemy podług
waszych życzeń, ale musicie mi ustąpić Baksonią. — W idać było

na twarzy A leksandra, gdy to wym ówił, wyraz gorącego pra
gnienia.

Jasn ą było rzeczą, że gdybyśm y inaezój byli pojęli in

teresu Francyi w W iedniu i nie ograniczyli się jedynie na żąda
niu uratow ania Saksonii, bylibyśmy wszystko otrzymali od Rossyi.
Ale T alleyrand, którego zadanie było sform ułowane, nieczułym
pozostał na pokusy A leksandra i odpowiedział, że nie może przy
jąć podobnej propozycyi,

bo znaczyłoby to uznać uzurpacyą

w jednój stronie E uropy, a pozwolić na zwycięztwo prawowitości
w d ru g iej, że on żąda wszędzie prawowitości.

Talleyrand prze

mawiał jak najwyższy kapłan religii, która, na nieszczęście, wy
woływała tylko uśmiech u A leksandra.
H andel więc nie udał się.

C hciał przecież C ar chociaż coś

skorzystać z tój rozmowy; chciał on wiedzieć od Talleyranda, co
było praw dę o zbrojeniu się F ra n c y i, o którem cały rozmawiał
W iedeń i na jak i cel się zbroi. U dając że nie przywiązuje wagi
do swych pytań, zbliżył przecież do T alleyranda ucho, na które
dobrze słyszał (z trudnością bowiem słyszał na jedno), i zapytał
g o , w jakim stanie jest armia francuzka i czy uznano za użyteteczne zreorganizować ją, jak o tóm wieść chodziła po W iedniu. —
W tedy Talleyrand opowiadać Cesarzowi zaczął z tóm mistrzo
stwem , które w najwyższym posiadał stopniu i z nieporównaną
obojętnością, o wszystkiem co zrobiono i co się jeszcze robi celem
zreorganizowania armii Francuskiej przyw iązania jój do nowego
rządu i nadewszystko celem wyprowadzenia jój naprzeciw nie
przyjacielowi w stanie równie dobrym jak był kiedykolwiek.
Pow iedział od niechcenia, że F ran cy a ma obecnie 200,000 ludzi,
że będzie m iała w M arcu 300,000, samych starych żołnierzy,
którzy
r. 1815.

wrócili

z

zagranicy

i

stąpili

w kadrach

zaciężnych

Szczegóły te wymienił Talleyrand jakgdyby mu wcale

nie postało w myśli, że sprawią wrażenie i jakgdyby nie m iar
kował naw et że je spraw iły.

A leksander nie umiał tak dobrze

jak T alleyrand ukryć swych wrażeń, pożegnali się więc z wy
szukaną grzecznością.

C ara mocno obeszło to czego się dowie

dział, nie wątpił bowiem, że te nowe siły Francyi będą na za
wołanie Anglii i A ustryi, gdyby przyszło do wojny o Saksonią
i Polskę.
Tymczasem, aby się lepiej o tórn zapewnić, posłał A leksan
der do Talleyranda księcia Czartoryskiego, zawsze mocno losem
Polski

zajętego i usiłującego w jój

i Francyą.

interesie, zbliżyć Rossyą

Powodem odwiedzin był jeden ustęp w depeszy

Metternicha, w którym się odwołał na opinią mocarstw E uropej
skich a mianowicie na opinią F rancyi przeciw projektowi poświę
cenia Saksonii.

Polecone m iał książę Czartoryski wypośródkować

istotne znaczenie tego ustępu, który zdaw ał się wskazywać na
formalnę A ustryi z Francyą ugodę.

Talleyrand domyślając się

o co chodzi, trw ał przy swojój taktyce t. j. chciał aby uwierzono
że się święci coś więcój, aniżeli się święciło w istocie i zastraszyć
Aleksandra

myślą

koalicyi już

uformowanój między Francyą,

A nglią i Austryą, tak jednak, aby z tych trzech mocarstw F ra n 
cyą najmniój narazić u Rossyi.

.Oświadczył skłonność wyraźną

dla Rossyi, najgorętsze życzenie zgadzania się z nią we wszystkióm,
ale dał zarazem do poznania, że co się tyczy Saksonii, Francya
pójdzie razem z tymi, którzy jój bronić będą, chociażby i orężem.
Przesadzał nawet, albowiem uwierzyć m iał po tój rozmowie książę
C zartoryski, że Talleyrand daleko bardziój wtajemniczony jest
w zam iary Anglii i A u stryi, aniżeli był w istocie.

A le skutek

pożądany osiągnięty został, a to było główną rzeczą, zważywszy
na politykę, jakiój się chwyciła Francya.
W jednój chwili wszelkie ruszyły się oppozyeye przeciw
projektom Aleksandra i F ryderyka W ilhelma. Książęta Niemieccy
tak połnocm jak południowi, Diemal wszyscy zgromadzeni w W iedniu,
chcieli zrobić wspólną deklaracyą i w niój zaprotestować przeciw

przyłączeniu Saksonii do P rus.

Jeden tylko z książąt odłączył

się od tego rodzaju jednom yślności, a nim był syn króla W yrtem bergskiego; ten sam który służył z Francuzam i w Rossyi,
który czy to z nami trzym ał, czy przeciw n a m , zawsze świetny
w bojach brał udział.

Pokochawszy wielką księżnę K atarzynę,

którą m iał poślubić, popierał duszą i ciałem politykę Rossyjską.
Książe ten , zwykle w niezgodzie z ojcem, użył całego swego
wpływu aby niedopuśeić zarnierzonój deklaracyi.

Zagroził małym

książętom gniewem Prus, gdyby ją podpisali i zdołał ich wstrzy
mać tym sposobem. W rezultacie jednakowoż na jedno to wyszło,
albowiem oświadczył komitet do spraw Niemieckich, że zawiesza
swe prace dopóty, dopóki nie będzie zapewniony los Saksonii,
Znaczyło to, że postanowienia jego zależeć jaknajzupełniój będą
od postanowień dotyczących Saksonii, którśj spraw a niema! tak
obchodziła wszystkie państwa Niemieckie, jak by była ich własną.
W obec wszystkich oppozycyi, jednych moralnych, drugich
materyalnych, trzeba się było skłonić do ustępstw.

P rzy stał na

reszcie A leksander, chociaż z trudnością, na niektóre.

W pier

wszym zapale myślał on zażądać całego dawnego terrytorium
Polskiego. O d tego przecie już odstąpił w obec o p o ru , jaki
wszędzie napotkał.

Ale był zdecydowany żądać koniecznie i otrzy

m ać, bądź co bądź rdzeń Polski t. j. koryto W isły od Sando
mierza do Torunia (patrz m appę Nr. 54).

Chciał więc otrzymać

W arszaw ę, z dostatecznym w około obszarem k ra ju , a skoroby
posiądał W arszaw ę, m ógł się szczycić że odbudow ał Polskę i że
wygrał niejako zakład o który szedł z całą E uropą tak przez
miłość własną, jak przez ambicyą i rycerskie usposobienie.

Gotów

był więc do pewnych ustępstw, ocaliwszy grunt rzeczy.
Ustępstwa te tyczyły głównie dawnego terrytorium Polskiego
qd stropy Prus, w W . Księstwie Poznańskiem. G dyby Aleksan
der był je wziął całkowicie, byłby doszedł do Odry; terrytorium

to rozciągało się bowiem aż prawie do punktu, w którym W arta
wpada do O dry i kończyło nie daleko K istrzyna, F rankfurtu
nad Odrą- i Głogowy.

(P atrz m appy Nr. 36 i 37.)

Zostawał

więc na prawej stronie O dry dość wąski tylko pas ziemi stanowiącćj Szląsk.

Byłby tym sposobem A leksander dostał się aż

w głąb k ąta, który tworzą stare P rusy i Pomerania z jednej
a Szląsk z drugiej strony, i posunął się klinem w samo serce
m onarchii Pruskiej, co mocno zastraszało Niemców a nawet P ru
saków ; byli bowiem między nimi tacy, którzy nie tyle się powo
dowali miłością własną co zdrowemi uwagami jeograficznemi.
Ci widzieli jasno, że P rusy daleko bardziój potrzebow ały wzmo
cnić się krajem położonym między Toruniem a W rocławiem,
aniżeli rozszerzyć od W ittenberga do D rezna.

Zostawiając P r u 

som dzisiajsze księstwo Poznańskie, t. j. najznaczniejszą część
koryta W arty , zostawiało im się ładny kraj, lepiój zaludniony
niż kraj dalój ku W arszawie posunięty, a co nadewszystko, dało
się tym sposobem dość dobrą pociągnąć granicę między Polską
i Prusam i. Idąc bowiem z biegiem P rosny aż do miejsca gdzie
wpada do W arty , nieco poniżej Konina, i pociągnąwszy od tego
punktu linią pod T oruń, otrzymywano nasam przód jako granicę:
Prosnę, potóm od K onina do Inow racław ia i Torunia szereg je 
zior, dających początek Noteci i tworzących łańcuch przeszkód,
mających wielką ważność graniczną.

Tym sposobem przecinano

ów straszny klin, wymierzony w żebro P ru s,

a przy tóm nie

oszpecano granicy Polskiój, W arszaw a bowiem leżała w takim
razie wśród dość rozległego obszaru. P rusy, które m iały do żą
dania półtrzecia miliona Polaków jako swój części W . Księstwa
Warszawskiego, otrzym ywały tym sposobem blizko milion, a o tyle
znów mniój wziąść miały Saksonii. Jeśliby tak w Niemczech
jak w Polsce przyszło do zgody, P rusy biorąc królowi Saskiemu

część tylko jego kraju — wróciły by do dawnego stanu z roku
1805, który był podstawą, na jakićj obiecano je odbudować.
Co się tyczy A u stryi, trzeba było żądać od nićj więcój,
aniżeli jój odstępowano, co nie ułatw iało porozumienia.

Ale ten

raz były istotnie uzasadnione żądania Rossyi, wychodząc, samo
się przez się rozum ie, z zasady odbudowania P olski, jako oso
bnego państwa. A ustrya posiadała nieprzerw anie, od czasu pier
wszego podziału,

G alicyą, i Napoleonowi nigdy na myśl nie

przyszło takową jój odebrać, z wyjątkiem przecież r. 1812, kiedy
pochlebiał sobie, że zgnębi Rossyą i utworzy Polskę francuzką.
Ze zaś zamiar Napoleona spełzł na niczćm , poz< stała Austryi
i nadal G alicya, a wyobraźnia najzagorzalszego P olaka, nawet
Aleksandra, nie m ogła pomyśleć o żądaniu teraz jój zwrotu. Ale
A ustrya posiadała kraj po lewój i po prawćj stronie W isły, aż
do Pilicy z jednój, aż do B ugu z drugiój strony, który pozyskała,
od czasu ostatniego podziału, a który jój odebrał Napoleon two
rząc W . Księstwo W arszawskie. Austrya, odebrawszy go, byłaby
w posiadaniu koryta W isły aż pod samą W arszawę.

W takim

zaś razie nie podobna było utrzym ywać Aleksandrowi, że odbu
.dow ał Polskę. C zuła to A ustrya, a zresztą była to wyborna
pora przypomnieć jój, że jeśli traktaty K aliski, Reichenbachski,
i T eplicki, zawarte w przypuszczeniu ograniczonych rezultatów,
wym agały oddania części Księstwa W arszawskiego duwnym jego
posiedzicielom , to niespodziewana pomyślność koalicyi tyle jój
przyniosła korzyści w Tyrolu, we W łoszech, w Bawaryi, że mo
gła zezwolić aby również skorzystała z nićj i Rossya,
zaś mogła tylko korzyść mieć z kraju nad W isłą.

Rossya

Nie obawiała

się dla tego Rossya istotnych przeszkód ze strony Austryi.

M o

gła zresztą w takim razie przystać na ustępstw a, mające pewną
wartość, zostawiając Austryi kopalnie soli w Wieliczce, tworząc
z Krakow a miasto neutralne, (jak niem miał być według planu

Aleksandra Toruń), przywracając wreszcie Galicyi piękny obwód
T arnopolski, który jój był zabrał Napoleon w r. 1809, aby ją
ukarać za wypowiedzenie nam wojny.
Postanowiła

przeto

Rossya

odstąpić

stanowczo

Prusom

Księstwo Poznańskie, co znów zobowiązywało Prusy, aby były
mnićj wymagające w N iem czech; usiłowała porozumieć się po
przyjacielsku z A ustryą o przyszłą granicę Polski;

dowodziła

H ardenbergow i aby wystosował bardzo um iarkowaną odpowiedź
Austryi i robiła co mogła aby osięgnąć główny swój cel bez zer
wania zgody.

Otwarta bowiem nieprzyjażó m ogła była stać się

zgubną dla P rus i dla nićj , a już z pewnością byłaby powodem
publicznego zgorszenia dla wszystkich.
Podczas gdy Aleksander usiłował, stosownie do tych swych
postanowień, porozumieć się zgodnie z A ustryą względem g ra
nicy, jaka oba te państwa dzielić m iała, odpowiedział H ardenberg
według rady A leksandra, na notę A ustryacką z 10 G rudnia notą
20 G ru d n ia, nader łagodną i zręcznie zredagowaną ze stano
wiska pruskiej ambicyi. Zadziwia m inistra pruskiego — stało

z

w tój nocie -— że A ustryą podaje na nowo w wątpliwość rzecz
niejako już odrobioną, albowiem Anglia dała była formalne przy
zwolenie a A ustryą warunkowe na wcielenie Saksonii.

Nie ma

znaczenia — mówił H ardenberg — powoływanie się Austryi na
niedopełnienie położonych przez nią warunków, ponieważ Prusy
zgadzają się na w szystko, czego żądała A ustryą ze względu na
granicę między państwami niemieekiemi północnemi a południowemi, ze względu na M oguncyą i ze względu na wszystko co
w ogóle obchodzi równowagę Europejską. Co się tyczy kwestyi
Polskiój, Prusy podjęły się pośrednictwa, podejmą go się i nadal
aby kwestyą tę rozstrzygnąć — ile możności — według życzeń
gabinetu W iedeńskiego.

Powoływanie się na zasadę suwerenno

ści w sprawie króla Saskiego rówuież nie było — podług H ar-

denberga — uzasadnione. Saksonią zdobyto w dziewięciu walnych
bitw ach, a szczególnie w bitwie pod L ipskiem , w której Prusy
(nie wahają się one tego wypowiedzieć) ponosiły niemal cały
ciężar wiekopomnych dni 16, 17, 18 Października, i ztąd słusznie
odwołać się mogą na prawo zdobyczy, uznane przez wszystkich
publicystów.

Zastosowanie tego praw a do króla Saskiego pra

wdziwe jest niezaprzeczenie, w zasadzie, a prócz tego oparte i na
słuszności.

F ryderyk A ugust, zobowiązawszy się naprzeciw E u

ropie za pośrednictwem gabinetu W iedeńskiego, przyjęty będąc
przez Cesarza F ranciszka w P rad ze, dobrowolnie opuścił bezpie
czne zacisze, aby odstąpić sprawę, której służyć przyrzekł, aby
stanąć po stronie tyrana E uropy, któremu wydał fortecę Torgau,
armią Saską i górną Elbę.

M ożna go więc ukarać z spokojnem

zupełnie sum ieniem ; kara ta nawet posłuży za bardzo dobry
przykład. Zresztą będzie ona um iarkow aną, nie chodzi bowiem
o złożenie go z tronu, ale tylko o danie mu innego kraju. Miano
przecież m ateryał ku temu na lewej stronie Len u, gdzie szło
utworzyć dla niego państwo, składające się z ludności katolickiej;
co położyłoby koniec przykrej niezgodzie w Saksonii, którój dynastya jest katolicką a lud protestanckim.

P rusy same dostarczą

niebawem m ateryału na to nowe Państwo, odstępując pewną część
posiadłości dla siebie przeznaczonych na lewej stronie Renu,
a nawet cały ten k raj; dbają bowiem mało o prowincye, które je
stawiają w bezpośredniój z F rancyą styczności; nie przyjęły też
Prusy tych prowincyi jak tylko d l a d o b r a o g ó ł u a mianowicie
aby zadosyć uczynić życzeniom Anglii.

Ł atw o będzie, za po

mocą takiego ustępstwa, zapewnić królowi Saskiem u równie dobry
albo nawet lepszy los aniżeli jest los książąt Badeńskiego, Nassauskiego, Heskiego. Będzie miał prócz tego głos w Rzeszy
Niemieckiej. T ym sposobem — o ile można — nie nadweręży
się równowaga niemiecka.

Podobne przeniesienie z miejsca na

miejsce suwerenności, nic jest rządkiem w historyk K arol V dał
tego przykład na tym samym domu Saskim , przenosząc linią
obecnie panującą z prostego księstwa na tron Saski.

Taki sam

przykład dała F rancya i A ustryą w ostatnim wieku, przenosząc
dom Lotaryngski do Toskanii.

Lepiój daleko było przenieść

sposobem wskazanym dom Saski, aniżeli Saksonią podzielić, coby
nastąpić m usiało, gdyby przystano na myśl ukarania F ryderyka
Augusta przez odebranie mu części kraju. Nasam przód dotknięto
by mocno Sasów, którym obiecano że nie będą rozłączeni, a po
tem zły by zaprowadzono porządek rzeczy, albowiem nie wystar
czyłaby Saksonia, sprowadzona będąc do jednój trzeciój lub do
połowy swój obccnój objętości, na utrzym anie królewskiego dworu
a mianowicie pięknej stolicy swojój, będącój punktem środkowym
dla sztuk pięknych w Niemczech.

U tworzono by ognisko mal

kontentów, nieprzyjaznych nowemu porządkowy rzeczy i m arzą
cych ciągle a odbudowaniu Polski rewolucyjnój z królem z domu
Saskiego na czele.

Najbłędniejszym więc ze wszech m iar kro

kiem był podział Saksonii zamiast oddania jój w całkości Prusom
i przeniesienie króla F ryderyka A ugusta na lewą stronę Renu.
Co się tyczy nieufności, jaką by wzbudzić mogło w A ustryi są
siedztwo P rus, nie jest ona uzasadnioną, albowiem Saksonia nie
zdolna jest w obecnym swym stanie służyć za jakie takie prze
dmurze naprzeciw obóm wielkim mocarstwom Niemieckim. D o
wiódł jasno Fryderyk W .; potrzebował on tylko krok jeden dać
naprzód aby stanąć w Dreźnie i usadowić się na Kenigsztajnie,
dowiódł to i Napoleon sam; tak samo zaś postąpił by rząd P ru 
ski za każdym razem , gdyby, nieszczęściem, przyjść miało do
wojny między Prusam i a A ustryą. A by zresztą umniejszyć w tym
względzie niespokojności A ustryi przystają Prusy jaknajzupełniój
na życzenie wyrażone przez A ustryą i zrzekają się obwarowania
Drezna.

W końcu przypom niał H ardenberg obowiązki Europy

dla P ius, które tyle się przyczyniły do ocalenia E uropy, którym
tyle razy obiecano: że wrócą do dawnego stanu, zapewniając im
nietylko tą samą liczbę ludności, jaką m iały w r. 1805 ale i le 
pszy kształt jeograficzny.

O statni ten punkt zawarowany został

formalnie, albowiem wszyscy uznali byli ułomność jeograficzną
P ru s, a ułomności tój przysporzono by im jeszcze, rozszerzając
je od Królewca do A kw izgranu w widokach, jakie nie były z ich
korzyścią, a nie wzmacniając ich zarazem znacznie ku środkowi,
t. j. nie rozszerzając ich aż do Drezna.

Tym sposobem zapo

mniawszy względem Prus o wdzięczności, niedotrzymano by im
słowa, zgrzeszonoby przeciw równowadze Europejskiój, która tak
bardzo zawisła od ukonstytuowania dobrego P rus. Prusy muszą
nawet przyznać, że ambicya, o którą je oskarżają, z jednej tylko
pochodzi przyczyny, t. j. że pragną naprawić ułom ny kształt
swój jeograficzny, i że otrzymawszy to, czego dzis pragną, za
spokoją się na długo, i zapewne na zawsze.
Można było nie jedno odpowiedzieć na te rozumowania, ale
miały one w ogóle pewien pozór za sobą, niektóre były nawet
uzasadnione, a ton depeszy umiarkowany oznaczał raczój chęć
porozumienia się z mocarstwami aniżeli zerwania z niemi.
Skoro zaś tak stanęła kw estya, była wszelka nadzieja że
rozstrzygniętą zostanie spokojnie.
była do pewnych ustępstw.

A ustrya ze swój strony gotowa

Odzyskawszy Tyrol i W łochy, o czóm

nie m yślała podczas traktatów

K aliskiego, Reichenbachskiego

i Teplickiego, byłaby się źle wybrała z zaprzeczeniem Rossyi
większych korzyści, a Rossyą znaleść takowe tylko m ogła w Polsce.
Bez w ątpienia, że gdyby A ustrya była się mniój bała wojny
a bardziój w tój kwestyi wspieraną była przez F ran cy ą, byłaby
może

zaprzeczała samój zasadzie odbudowania

z konieczności m usiała być Polską * Rossyjską.

Polski,

która

Ale skoro Prusy

zobowiązały się już były naprzeciw R ossyi, skoro F rancya nie

oświadczyła się stanowczo jak tylko za Saksonią, nie miała A ustrya
właściwie sposobu rozpraw iania się o zasadę, którą przeprowadzić
bądź co bądź uwziął się Aleksander, mając sobie przeprowadzenie
jój Za punkt honoru. Skoro żaś zgodzono się na zasadę wskrze
szenia Polski poddanej Rossyi, nie m ogła myśleć A ustrya o za
trzym aniu koryta Wisły aż do Pilicy i Bugu, byłoby to bowiem
chcieć sięgać aż do bram W arszaw y.

P rzystała więc A ustrya

na traktowania o tym przedm iocie, żądając tylko koryta W isły
aż do Sandomierza. Pod Sandomierzem stanowił San granicę
G alicyi, odzyskiwała więc tym sposobem A ustrya dawną G ali
cyjską granicę.

Spór toczył się o Kraków, o kopalnie soli w W ie

liczce, o obwód Tarnopolski i o wszystkie te punkta, ale Rossya
ucieszona że otrzym ała koryto W isły aż do Pilicy i B ugu, nie
zmiernie złagodniała. P rzystała na danie pewnego obrębu kraju
miastu K rakow u i prócz tego na neutralność tego słynnego
w dziejach Polski grodu, uważając go niejako za zabytek Polski>
wiszący w pow ietrzu, a mogący późniój być przyłączonym do
Polski Rossyjskiej. O dstąpiła kopalnie soli w Wieliczce i nareszcie
i obwód T arnopolski, który, ponieważ zwrócony został Austryi
bez poprzedniój obietnicy, służyć m iał na wynagrodzenie za te
prowincye, których jój, mimo obietnicy, nie zwrócono.
Im bardziej A ustrya skłaniała się do zgody w Polsce, gdzie
z resztą o ca liła, mając sobie przyznaną G alicy ą, szeroki pas
kraju wzdłuż K arpat, tern bardziój mogła i chciała tóż dotrzymać
placu w kwestyi Saskiej.
W istocie, nie przestawała twierdzić że, ponieważ główny
warunek położony P rusom , aby stanęły w kwestyi Polskiój po
stronie A ustryi i Anglii i to uie w tym lub owym szczególe do
tyczącym granicy ale w kwestyi zasady, nie został wypełniony,
zwolniony się czuje z swych zobowiązań. P rzypom niała z resztą,
że zawsze zezwalała na poświęcenie Saksonii z niechęcią, z czy

stego pobłażania,

z

chęci zgody i radząc Prusom, aby nie korzy

stały z tego poświęcenia, albowiem zniweczenie Saksonii mocno
nadweręża równowagę Niemiecką i obraża głęboko uczucie mo
ralne Niemiec.

Nadto — dodała A ustrya — ponieważ A uglia

lepiej obeznawszy się z rzeczą, zmieniła zdanie i odmówiła po
święcenia Saksonii, na które z razu zezwoliła, przeto ani podobno
myśleć o wcieleniu do P rus Saksonii. A ustrya więc oświadczyła
się w tym punkcie stanowczo i wyrzekła że zezwoli tylko na
oderwanie niektórych części, które posłużą na ukaranie F ryderyka
A ugusta, na lepszą granicę dla P rus i zadosyćuczynienia zobo
wiązaniom, przyjętym względem Prus, co do ich ukonstytuowania
według normy z r. 1805.
W chodząc dalój w szczegóły, starała się A ustrya wszelkiemi
sposobami dowieść, że Prusy, aby odzyskać stan swój z r. 1805,
nie m iały potrzeby niweczenia Saksonii. Prusy straciły przez
Napoleona
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miliony

ośmkroćstotysięey

poddanych

z

około

dziesiąciu milionów, jakie posiadały t. j. niemal połowę. Odzy
skały faktycznie, odkąd zwycięzka koalicya przeszła E lbę i Ren,
około milion pięćkroćstotysięcy, odbierając na powrót Gdańsk,
M agdeburg, W estfalią i t. d. Potrzebow ały więc jeszcze uzyskać
3 miliony trzykroćstotysięcy, aby być zupełnie wynagrodzonemi.
Z części W . Księstwa W arszawskiego na nie przypadającej,
miały 2 miliony pięćkroćstotysięcy poddanych do żądania; za
Księstwa B ajreyt i Anspach, dane w r. 1806 B aw aryi i przy nićj
zostawione, 500 ty sięcy ; za ziemie obiecane Hannowerowi, a które
trzeba było wziąść Prusom , 300 tysięcy, wynagrodzenie należące
domowi Sasko-W ejmarskiemu wynosiło 50 tysięcy, w ogóle trzy
miliony 350,000, które stanowiły wraz z milionem pięćkroćstotysięcami już odzyskanemi, 4,850,000 dusz, t. j. nieco więcój ani
żeli utraciły Prusy. Otóż skoro Rossya zrzekała się w Polsce
Księstwa Poznańskiego, otrzymywały P rusy milion ludności;

prowiucye ua lewej stronie R enu i Księstwo Berg na prawój,
liczyły

najmniej milion sześćkroćstotysięey; uiedostawało więc

tylko jeszcze 750,000.

Dla pozyskania tój liczby łatwo było

amedytyzować jeszcze kilka książąt małych i zebrać tym sposo
bem 200,000 dusz.
które miał obiecane.

Iiannow er gotów był poświęcić te 300,000,
Trzeba więc tylko było jeszcze poszukać

2 do 300,000 dusz celem zaspokojenia ambicyi Pruskiej.

Liczbę

tę można było zażądać od Saksonii, której ludność wynosiła
2,100,000.

Saksonia więc niemal zostaw ała w dawnym swym

stanie, bo ważyć będzie nie wiele mniej na szali równowagi
Niemieekiój z 1,800,000 poddanymi, jak z 2,100,000
R achuba ta , z resztą praw dziw a, a która dała poehop do
zarzutu, tyle razy odtąd przeciw kongresowi W iedeńskiemu wzna
wianego: źe dzielił ludy jak trzodę, rachuba ta wywołała wielki
krzyk ze strony Prusaków .

Zaprzeczyli jej jaknajzupełniój

do

kładności i wdali się w obliczania ua które równie trudno było
przystać jak im zaprzeczyć. Bez powagi istotnój i mającej władzę
zawyrokowania w ostatniej instancyi nad temi obliczeniami tyezycemi tak ziem jak ludności, było niepodobieństwem dojść do
zgody, albowiem różniono się nie tylko co do ilości ale i co do
jakości tych głów ludzkich.
Utrzym yw ano, w istocie, że dusza Polska z okolic Poznania,
odstąpiona przez R ossyą, P rusom , więcej była warta niz dusza
P olska z okolic K łodaw y lub jSem polna, zatrzym ana przez nie,
a że szczególniój dawna Francuska dusza z Akwisgranu lub
Kolonii w arta była nieskończenie więcój niż dusza Polska z K a
lisza lub Torunia, za którą ją wymieniono. Z tego powodu chciano,
aby liczono dobrze tak jakość jak ilość poddanych, przyznawanych
jednem u lub drugiem u mocarstwu.
W zięto się więc ua sposób i chciano, niezawiśle od wiel
kiego komitetu pięciu mocarstw, trudniącego się kwestyami pierwszo-

rzędnem i, utworzyć kominissyą specyalną celem rozstrząśnięwa
obliczeń z jednej i drugiej strony stawianych i zawyrokować
o nich z zupełną, znajomością rzeczy.
L ord Castlereagh w ostatnich dniach G rudnia zaczął mówić
0 tern z Talleyrandem i wystawił mu komisyą tę jako środek
wybrnięcia z kłopotu, jakiego wszystkich nabawiły owe sprzeczne
obliczenia i zarazem jako środek ocalenia kwestyi Suskiej, spy
chając ją do kwestyi liczb.

T alleyrand nic nie miał do nadmie

nienia przeciw idei szacunkowej kommissyi ale odpowiedział że
biorąc tak tę kwestyą jest to zniżać jój w artość, że dałekoby
lepiój było mieć do czynienia z zasadami aniżeli z liczbami
1 wchodząc na swój temat ulubiony, t, j. tem at prawowitości,
podał Lordow i projekt krótkiej lecz

zwięzłej

umowy

między

A ustryą, Anglią i F ran c y ą, przez którą zobowiązałyby się te
trzy mocarstwa utrzym ać istnienie Saksonii w zasadzie, a pozwolić
wyjątkowo na odstąpienie pewnej części terrytoryum Saskiego
Prusom , L o rd Castlereagh, jak człowiek zbyt obcesowo zagadnięty,
cofnął się o kilka kroków. — P a n mi — rzekł do Talleyranda
— propunujesz przym ierze, a w przym ierzu każdem leży przy
puszczanie wojny. Otóż my wojny nie chcemy i dopiero tego
środka chwycim się w ostateczności. A le jeśli trzeba nareszcie
myśleć o wojnie, postaramy się wtedy o środki do jej prowa
dzenia i pomyślimy o przymierzach, które będą jój skutkiem.
Talleyrand uie wskórawszy nic, nie nalegał.

Zgodzono się

na utworzenie komissyi Szaeuukowój, do którój i Francya należeć
miała.
Ideę tój komissyi przyjęli wszyscy interesenci, ale gdy przy
szło przypuścić do niój komissarza Francuskiego, zaczęły się sy
pać zarzuty.

Obwiniano się o złam anie słowa danego sobie na

wzajem , że F rancyą od podziału krajów z których ją ogołocili
zupełnie wyłączą; o złamanie obietnicy danój sobie powtórnie

w Paryżu podczas trak tatu z 30 Maja i w W iedniu w pierwszych
dniach kongresu.

P raw da że odtąd zmuszone zostały mocarstwa

we wszystkiem działać pospół z F rancyą, albowiem pokazało się
w krótce, że chcieć cośkolwiek, a szczególniej coś stanowczego
zrobić w Europie bez F ran c y i, było nie tylko śmiesznem ale
i nie wykonalnóm uroszczeniem.

W szelako nie odstąpiono fo r

malnie od potajemnój ugody odrobienia wyłącznie w czworo
wielkich kwestyi terrytoryalnych, chociaż się dużo porozumiewano
7.

Franćyą.

Powinien był przyznać się tak M etternich jak i Lord

Castlereagh, że miotani głębokim niepokojem , wtajemniczyli byli
jaknajzupi łniój F ran cy ą w sprawę Saksonii i że już nie mogli
bez nieprzyzwoitości z takowój jój wykluczać. Nie śmieli się
wszelako przyznać do tego, a że P rusy pokazały nadzwyczajny
wstręt przeciw zasiadaniu Francyi w trybunale upoważnionym do
osądzenia w ostatniój instancyi ich uroszczeń, przeciw Francyi
która się publicznie przeciw nim oświadczyła, więc i nie nalegali
na to ani M etternich ani Lord C astlereagh i zapadła uchwała,
że nie będzie żaden komissarz F rancuski zasiadał w komissyi
szacunkowój.
L ord

C astlereagh

r.ie śmiał

osobiście dać

znać

o tóm

Talleyrandow i: polecił to bratu swemu Lordow i Stew art, posłów
Angielskiemi w

B erlinie, który przybył do pałacu

poselstwa

Francuskiego z mnogiemi uniewinnieniami i zakłopotaną twarzą,
Talleyrand, nie znający żartów, gdy szło o rolę poselstwa F ra n 
cuskiego w W iedniu, spytał sucho brata L orda C astlereagh, kto
był przeciwnikiem przypuszczenia Francyi do komissyi szacun
kowój i powiedział mu z gorzką iro n ią, że to byli zapewne
s p r z y m i e r z e n i . — Lord Stew art przyznał w prostocie ducha,
że tak było.

Wtenczas T alleyrand przestając być Panem siebie,

zawołał z gwałtownością:
sprzymierzeńcami

Ponieważ

z Chaumont,

zawsze jeszcze jesteście
zostańcie

niemi sobie.

Poselstwo Francuskie dziś jeszcze opuści W iedeń, a wszystko co
uczynicie będzie nieważne tak dla niój jak i dla spraw , które
poświęcone zostały.

E uropa będzie zawiadomiona o tóm co za

szło, F rancya dowie się o roli, którą chciano aby odgrywała,
a A nglia o postępowaniu słabóm i niekonsekwentnem swego re
prezentacta.

Dowie się, że poświęciwszy Saksonią i Polskę, od

rzucił pomoc, która mogła je była ocalić. — Słowa te groźne
dla L orda Castlereagh, którem u gotowały bardzo trudną w parla
mencie Angielskim przeprawę, mocno L orda Stew art zakłopotały;
pobiegł przeto natychm iast przestrzedz brata przed nadchodzącą
burzą. Chociaż nie brano zupełnie na prawdę pogróżek T alley
ran d a, obawa, przecież skutków dla Europy a bardziój jeszcze
obawa przed parlam entem Angielskim , gdyby się dowiedział że
szło ocalić Saksonią i Polskę ale nie ćhciano, jedynie tylko aby
trwać w śmiesznym systemie wykluczania Francyi, obawa ta do
dała bodźca Lordow i Castlereagh i nabrał odw agi, jakiój nie
miał z razu naprzeciw s p r z y m i e r z o n y m .

Zgrom adził ich po

wtórnie, dał im uczuć niebezpieczeństwo ściągnięcia pioruna, mo
gącego całą zapalić E uropę i oświadczył, że nie bierze na siebie
podobnój w obec A nglii odpowiedzialności.

M etternich poparł

go silnie i zapadła, mimo oppozycyi Prusaków, uchwała, że przy
jęty zostanie komisarz Franzuski, L o rd Castlereagh zawiadomił
o tóm grzecznym biletem zaraz wieczorem tego dnia Talleyranda.
W ybrany został książę D alberg za reprezentanta Francyi
w kommissyi szacunkowej.

Komissya zebrała się 31 Grudnia.

R eprezentant Rossyi upełnomocniony do przedstawienia żądań
wspólnych Rossyi i P ru s, mógł istotnie

wystąpić z większą

względnością, ponieważ zdawało się że Rossyą po ugodzie zawartój z A ustryą o granice Galicyi i po odstąpieniu Prusom
księstwa Poznańskiego, nie jest interesowaną w rozwiązaniu obecnój
kwestyi.

Przemówił więc w imieniu obu mocarstw i następujące

przedłożył wnioski.

P rusy mieć będą w nagrodę swych strat,

oprócz księstwa Poznańskiego które im Rossyą zostawiła celem
usunięcia zaszłych tru dności, całą Saksonią.

Podług komissarza

Rossyjskirgo, nie można było rnniój zrobić, chcąc przyprowadzić
Prusy do dawnego ich stanu z r. 1805 i wypełnić zobowiązanie
że otrzym ają lepsze warunki terrytoryalne.

K ról Saski przesiedli

się nad Ren gdzie mu Prusy odstąpią kraj zaludniony; 700,000
dusz, z stolicą Bonn.

Będą m iały prócz tego głos w Rzeszy.

Książe ten, panując tym sposobem nad ludnością kato lek ą i g ra
nicząc z Francyą, zapobieźy wszelkiemu między Francyą a P ru
sami starciu.

Co się tyczy Polski, nada jój rząd Rossyjski osobne

istnienie, odrębną adm inistracyą i zwiększy ją późniój ziemiami
wziętemi z dawnych Polskich a obecnie Rossyjskich prowincyi,
wszelako li według dobrój woli cesarza Rossyi i króla Polskiego.
Inne mocarstwa należące do podziału P olski, które zachowają
prowincye Polskie na mocy obecnój ugody, zobowiązują się także
zaprowadzić adm inistracyą prow incyalną, zdolną im zapewnić
pewnego rodzaju niezawisłość cywilną, formę rzędu odpowiednią
ich obyczajom i urządzenia korzystne dla ich interesów handlowych
1 rolniczych.
P rojekt ten poparty uwagam i pełnemi jaknajlepszych po
zorów , ostatniem był wysileniem A leksandra na korzyść króla
Pruskiego w kwestyi oddania temuż całój Saksonii.

Jasn ą wsze

lako było rzeczą że A leksander zadowolniony będąc- sam , nie
będzie się już upierał aż do ostateczności.

Odroczono aż do

2 Stycznia dyskussyą różnych tych propozycyi.
Nazajutrz t. j. 18 Stycznia otrzym ał L ord Castlereagh wia
domość bardzo ważną, która szczególniejszym sposobem zmieniła
jego położenie. Anglia podpisała była nareszcie pokój z Stanam i
zjednoczonemi i m ogła była odtąd użyć wszystkich swych sił na
stałym lądzie Europy.

W ojna z Am eryką mocno ją była zajęła

i wysłała ona tam wszystkie wojsko jakiem rozrządzić m ogła,
bez ogołocenia z opieki nowego królestwa Niderlandów

Zwol

niona teraz z tój troski, m ogła wystawić na wiosnę r. 1815
80,000 żołnierza w Hollandyi i dostarczyć tym sposobem znacznego
zasiłku nowój koalicyi, gdyby nastała konieczność zawiązania
takowój przeciw Prusom i Rossyi.
Zebrała się na nowo 2 Stycznia komisya szacunkowa, celem
przedyskutowania propozycyi wniesionych w imieniu cesarza A le
ksandra.
nego,

Prusacy wzięli teraz na siebie obroną projektu wspól

na zeszłem posiedzeniu przez Rossyą przedstawionego.

Była to dla nich jaknajwiększej wagi okoliczność.

Było to ich

ostatnie wysdenie aby otrzymać Saksonią, a jeśliby pokonani zo
stali, nie pozostanie im wtedy inny sposób jak chwycić się oręża.
Panowało

między komisarzami

pruskimi mocne rozdrażnienie.

Dopełniało miary wzburzenie oficerów Pruskich, zgromadzonych
w znacznój liczbie w W iedniu i nieprzestających głosić z niepo
dobną do wiary chełpliwością, że oni jedni ocalili Europę że
więc nic im nie powinno być odmówionem; że zdobyli Saksonią,
że zdobyli ją pod Lipskiem w straszliwych bitwach 16, 17, 18
Października 1813 r., że spierać się z nimi o to, jest to spierać
się o rzecz, która jest ich własnością, że nie pozwolą sobie wy
drzeć zapłaty za krew Swą, że wspiera ich Rossya, towarzyszka
broni; że zresztą czynią to nie dla P ru s ale dla Niemiec, albo
wiem każde powiększenie P ru s jest krokiem jednym więcój ku
jedności N iem ieckićj, którą tylko Prusy przywieść mogę do
skutku i na którój czele one tylko stanąć mogą.

Minister Stein

pow tarzał mianowicie słowa te po całem W iedniu,

popierany

przez wielu patryotów Niemieckich. Bili oni w to , jak wiele on
i jem u podobni ucierpieli za sprawę Niemiec.
Pod wpływem tych podniecać, wystąpiło poselstwo Pruskie
w komisyi z całą gwałtownością.

W idząc jasno na jaką natrafią

opozycyą stanowcze jego twierdzenia i uroszczenia bezwzględne,
zamiast żeby się uspokoić,

jeszcze

bardziój

się rozdrażniło.

Unieśli się nawet tak dalece reprezentanci P rus w komisyi że
oświadczyli, że tego czego żądają,, w potrzebie dojść potrafią orę
żem.

Lord Castlereagh, który posiadał dumę A nglika zdziwiony

podobnem występowaniem tych, którym tyle okazał był wzglę
dów , dumnie odepchnął groźby H ardenberga i powiedział P ru 
sakom i Rossyanom , że A nglia nie jest na to, aby sobie dała
przepisywać praw a od kogokolwiek bądź, że nie ścierpi tego i że
naprzeciw orężowi wystąpi z orężem.
oburzony i w stanie rozdrażnienia

W yszedł z posiedzenia

niezwykłym

pobiegł ulżyć

swemu gniewowi t am, gdzie wiedział że znajdzie najwięcój od
głosu jego u raza, t. j. do Talleyranda.

Zapom inając ten raz

s p r z y m i e r z o n y c h w C h a u m o n t , opowiedział Talleyrandowi
wszystko co zaszło i oświadczył na nowo, że A nglia nie ścierpi
podobnego zuchwalstwa.

Jak tylko ukończyła się wojna Am e

rykańska, spadł Lordowi C astlereagh ogromny ciężar z serca;
znalazł on niebawem całą swą energią i był gotów odważyć się
na ostateczną konsekwencyą raczój aniżeli ustąpić przed pychą
Prusaków i Rossyan.

Zręczny T alleyrand wszedł natychmiast

w położenie L o rd a , schlebiał zgrabnie jego uczuciom i przypo
m niał mu wyrzeczone przed kilku dniami słowa, że kilka w yra
zów na piśmie między A nglią, A ustryą i Francyą zaraz te kłęby
pychy pruskiój i rossyjskiój rozwieją. —

Napisz P an tę swą

myśl, — odpowiedział L ord Castlereagh. — W tedy Talleyrand,
nie czekając powtórnego wezwania, uchwycił za pióro, i tak obaj
przyglądając się przedmiotowi z różnych stanowisk, zredagowali
projekt konwencyi, na mocy którego zobowiązywały się Austrya,
Francya i A nglia dostarczyć po 150,000 żołnierza każda, celem
wspólnego działania w razie, gdyby obrona równowagi Europejskiój sprowadzić im miała nieprzyjaciół, których wprawdzie nie
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wymieniono, ale których cały świat i bez tego poznał natych
miast. L ord C astlereagh odszedł z tym projektem , i obiecał
przybyć nazajutrz porozumiawszy się w przódy z Metternichem.
Talleyrand widział spełnione swe życzenia. Przybyw szy do
W iednia w obawie ażali będzie m ia ł'ja k ie

znaczenie,

widział

teraz że poselstwo łrancuzkie odgrywa wielką rolę przez rozerwanie przym ierza w Chaum ont i utworzenie nowego przymierza,
mającego na celu bronienie zasady prawowitości. B ył to zaiste
ważny rezultat dla F rancyi że odzyskała znakomitą rolę i rozbiła
koalicyą z Chaum ont aby na jój miejsce utworzyć nową, ale
trzeba było znać cel do którego ta ostatnia dąży, a jeżeli celem
jój było bronić interesów dwuznacznych lub wcale przeciwnych
F rancyi, nie było czemu przyklaskiw ać tak bardzo, i lepiej było
wyczekiwać jeszcze nieco tój tyle pożądanej roli, skoro mogła
korzystniejszą stać się dla Francyi użyciem nieco cierpliwości.
L o rd C astlereagh nie stracił czasu, zdawało mu się bowiem
że już słyszy krzyk parlam entu A ngielskiego, zarzucają mu ha
niebną przegraną naprzeciw Prusom i Rossyi.

M etternicha zna

lazł gotowym do odsunięcia na bok przesądów dawnego sprzy
mierzeńca i oparcia się o F ra n c y ą , • aby utrzym ać w ryzie nie
wdzięcznych i pełnych niesłychanych wymagalności sprzymie
rzeńców.

Porozum iawszy się z nim we wszystkich punktach;

przybył nazajutrz zaraz t. j. 3 Stycznia do T alleyranda i przy
niósł ze sobą projekt wczorajszy dokładnie opracowany. Lord
Castlereagh i M etternich zadali sobie jaknajwięcój pracy aby mu
nadać cechę pokojową, a nadewszystko odporną.
istotnie zaczepiać nikogo.

Nie miano tóż,

Ale skoroby które z trzech kontraktu

jących mocarstw europejskich t, j. F rancya, A nglia, A ustrya,
obstających z dobrą wiarą i bezinteresownością za planem odpo
wiadającym wymagalnościom równowagi Europejskiój, miało wy
wołać przeciw sobie nieprzyjaźń innych mocarstw, wtedy zobo

wiązuje się każde z nich dostarczyć 150,000 żołnierza ku obronie
strony zaczepionej.
Do tych zobowiązań rozprowadzonych w kilkunastu artyku
łach chciał Lord Castlereagh dodać jedno jeszcze, według niego
niezbędne i nie mogące uledz niczyjemu zaprzeczeniu.
Zobowiązanie to było następującej treści: Ponieważ nie dzia
łano w obecnym razie w myśl idei ambitnych ale idei konserwa
tywnych, w myśl uświęconej zasady utrzym ania na swych tronach
prawowitych monarchów, można więc było oświadczyć i oświad
czono tćź naprzód, że w razie, gdyby, — niech Bóg zachowa —
wojna ztąd wyniknąć m iała, uznają wszyscy że ich wiąże traktat
P ary sk i i zobowiązuje podług zasad i treści swojej do oznaczenia
granie i stanu każdego mocarstwa.
Tutaj Talleyrand w padł w straszliwą łapkę.

G dyby był

się z razu nie oświadczał tak żywo i tak głośno za Saksonią,
gdyby, zamiast tak gorliwie ofiarować swą pomoc, był zaczekał
aby jćj od niego zażądano, byłby mógł nie przystać na taki wa
runek, a podług wszelkiego podobieństwa nie byliby mu go po
stawili wcale.

Byliby milczeli, zostawiając staranie o tóm wojnie

t. j. jój skutkom i położonym w niój przez każde z mocarstw za
sługom. A le skoro T alleyrand pośpieszył się tak bardzo w obro
nie Saksonii, skoro grom ił wszystkie gabinety za ich oziębłość,
nie m ógł teraz cofnąć się i oświadczywszy tyle razy że Francya
nie ma na celu jak tylko zasady, przyznać się, że w pewnych
okolicznościach, myśleć chce także o swych interesach 1 Byliby
odwrócili się od niego, gdyby to był śmiał oświadczyć, i pospie
szyli porozumieć się z Prusam i i Rossyą, przystając na ich żą
danie. Praw dę powiedziawszy nie byłoby w tóm nic złego, albo
wiem nie była tak bardzo niekorzystną dla F rancyi polityka P ru s
i Rossyi: dom Saski byłby zamieszkał nad Renem i bylibyśmy
jego mieli za sąsiada, zamiast P rusy.

Ale jeśli się taki miało
10 *

osiągnąć rezu ltat, czyż nie było by wyszio na jedno gdybyśmy
byli doń dążyli pospołu z Rossyą i Prusam i, którzy by nas byli
jakimś wynagrodzili za to sposobem i którzyby nie byli żądali
od nas prowadzenia wojny w icli interesie, jedynie tylko dla ho
noru prowadzienia jój razem z nimi. Ale skorośmy stale trzymali
z A nglikam i i Austryakam i, popychając ich tak gorliwie i prosząc
tak bardzo aby działali, nie czas już teraz było pokazać się wy
magającymi i odrzucać warunek, przez nich postawiony. A prze
cież tw ardy to był warunek I

T ak rychło wystawiać na szwank

pokój, zaledwie po 20 latach krwawych wojen osiągnięty, pokój,
będący najpopularniejszą zasługę Burbonów , narażać F rancyą,
aby wylewała znów strumienie krwi na to, aby Niemcy mniój nie
pokoiły się wzrostem Rossyi, a A ustrya wzrostem P rus, to istotnie nie
warte było fatygi i podczas gdy mocavstwa za które bić się mieliśmy
miały zachować całą naszą puściznę i dzięki F ran cy i, uzyskać
jeszcze pewność posiadania tój puścizny, mieliśmy sami nic nie od
zyskać z tój puścizny i mieć tylko honor darmo służyć tym z n a
szych zwyciężców, którzy najbardziój obstawali przy granicach
naszych z r. 1790, to zaiste dość smutny był los!

Ale — po

w tarzam y — nie było sposobu wycofać się i trzeba było — po
tóm wszystkiem cośmy mówili i robili — przystać na konwencyą
z 3 Stycznia wraz z artykułem , przez który zobowiązaliśmy się,
w razie nowój wojny, wziąść za podstawę przyszłego pokoju
traktat z 30 Maja, T alleyrand podpisał bez żadnych uwag i miał
słuszność w tóm, artykuł ten trudno bowiem było przyjąć inaczój
jak chyba pod warunkiem że się nań nie uważało.

Trzeba było

albo się oburzyć i odrzucić go w obec tych którzy go żądali,
albo go podpisać niemal z radością.
rand,

T o ostatnie zrobił T alley

Nawet nie wymówił dla siebie niczego n. p, zrzucenia

z tronu M iurata, które daleko mocniój obchodziło Ludw ika X V I I I
niż uratow anie króla Saskiego; obawiał się aby nie opóźnić, eho-

ciażby i o chwilę, rezultatu, nad którym tyle pracował.
te n ,

T rak tat

którego sobie tak bardzo życzyło poselstwo Francuzkie,

który nie był z żadnym pożytkiem dla dynastyi — bo co najwięcój — to schlebiał jój przesądom — podpisany został w nocy
z 3 na 4 Stycznia, z datą 3.

Zobowiązano się do jaknajwiększój

tajemnicy, aby nie dać powodu Prusakom i Rossyanom do wy
buchu, a wreszcie i do wojny, a wszystkim nieprzyjaciołom koa
licyi do radości, że tak gorsząca w jój łonie panuje niezgoda.
Przypuszczono wszelako do tajemnicy Bawaryą, Hannower,
N iderlandy, S ard y n ią, o których przystąpienie warto się było
starać i które się tóż z nióm tak dobrze jakby już oświadczyły.
W samój rzeczy przystąpili do traktatu niebawóm książę W rede
w imieniu Bawaryi, hr. MuenstCr w imieniu H annow eru.

N ider

landy i S ardynia przystąpiły parę dni późniój, ale tajemnica by
najmniój na jaw nie wyszła.
A u stry ą, F rancya i B aw arya, które wystawione były na
najczynniejszy w wojnie ud ział, m iały porozumieć się względem
planu operacyjnego; objawiono tedy życzenie aby F rancya przy
słała do W iednia zdatnego i dobrze myślącego jenerała, któryby
dopomógł do ułożenia wojennego planu. Talleyrand przypom niał
sobie jenerała R icard, który popadł był w niełaskę za cesarstwa
z okazyi niedoszłój korony Portugalskiój dla m arszałka Soulta.
R icard był to znakomity oficer, człowiek bystry i rozumny
godzien ze wszech m iar brać udział w kongresie, składającym
się z najlepszego towarzystwa Europejskiego. T alleyrand n a
tychmiast poprosił oń L udw ika X V I II, przesełając zarazem traktat,
który co dopiero zaw arty został.
Chociaż jaknajsumiennój dochowała tajemnicy nowa koalicya,
z taką przecież jednomyślnością odzyw ały się gabinety Angielski,
F rancuski i A ustryacki; że trudno było wątpić o ich zgodzie
i postanowieniu obstawania aż do ostateczności za tó m , czego

żądały.

Znakiem nie mniój wyraźnym była postawa, jąką przy

brała Bawarya.
Chociaż wszystkie państwa Niemieckie, naw et

północne,

podzielały uczucie Ba wary i, przecież ona jedna śmiała głośno
objawiać swój sposób myślenia i daw ała się słyszeć że gotową
jest i do wojny. Przyczyna śmiałego tego wystąpienia leżała
bądź w położeniu jój jeograficznem , które ją zabezpieczało od
zamachu P rus, bądź w sile, którój nabrała od iat piętnastu.
Prusacy nadarem nie wołali w niebo głosy, nadarem nie grozili
bądź w komissyi bądź publicznie, pozwalano im gadać, i nikt
nie zachwiał się w punkcie głów nym , t. j zachowaniu Saksonii,
niektórych ustępstw , mających na celu zaokrąglenie P rus i uka
ranie — ja k mówiono — króla F ryderyka A ugusta.

Kiedy

mówiono o ukaraniu F ryderyka A u g u sta, była to tylko figura
retoryczna, każdy bowiem wiedział że takiego przestępstwa t. j.
przym ierza z Napoleonem celem powiększenia się, wszyscy się
dopuścili, tak dobrze mocarstwa pierwszo-rzędne jak i książęta
Niemieccy najm niejsi; każdy wiedział że nieszczęśliwy król Saski,
schwytany ostatni w przym ierzu z nam i, działał nie z dobrój
woli, że między E uropą i Napoleonem

nie było

innój

dwu

znaczności jak tylko dw uznaczność, którą rodzi słabość i że
wreszcie, jeżeli potrzeba było dla odkupienia grzechu, dopuścić
się głośnego odstępstwa względem F ran c y i, arm ia Saska do
puściła się zaiste dość rozgłośnego, aby wyjednać przebaczenie
dla swego króla.
Ale chociaż przystawano na pewne zmniejszenie królestwa
Saskiego, nikt nie przypuszczał całkowitego wcielenia do P ru s
i widocznie stanęła pod tym względem decyzya, na którój skutki
niebezpiecznie było się narażać. Nieroztropni dowodzcy armii
Pruskiej skłonni byli narazić się na w szystko, król tylko daleki
był od teg o , Aleksander zas nie byłby nigdy należał do tak

zuchwałego kroku, który przez to samo stał się niepodobieństwem.
A leksander dopominając się w komissyi szacunkowój przyłączenia
całój Saksonii do

P rus,

podczas gdy sam poświęcił księstwo

Poznańskie, uczynił wszystko czego się przyjaciel jego, F ryderyk
W ilhelm , mógł spodziewać po jego przyjaźni; ale przyjaciel nie
byłby nigdy śmiał domagać się od niego aby się upierał aż do
narażenia się na wojnę z F rancyą, A nglią, A ustryą i całą niemal
Rzeszą Niemiecką. Położenie to zarysowało się jasno w samćj
komissyi w skutek postaw y, jak ą przybrały różne poselstwa.
Prusacy

i R ossyanie, chociaż obstawali z zasady przy

całej

Saksonii, nie mogli przecież przewieść na sobie, aby się nie wdać
w dyskussyą liczb, poruszoną przez A ustryą.

A ustrya wzięła

sobie za obowiązek dowieść, że P ru s y , policzywszy wszystkie
restytucye w Polsce, w W estfalii i w prowincyach Reńskich, nie
mogły rościć pretensyi jak tylko jeszcze do trzech lub najwięcćj
czterech kroćstotysięcy Sasów i że otrzymawszy tę liczbę, od
zyskują stan swój z r. 1805 do którego według obietnicy —
powrócić miały.

Dyplom aci Pruscy wdając się w tę dyskussyą,

przeciwstawiali taksie Austrkackiój swoją taksę i utrzym ywali,
że muszą uzyskać więcój niż połowę S aksonii, nie tylko pod
względem terrytorialnym ale i pod względem ludności.
Skoro zaś postawili się raz na tern stanowisku, już tóm
samem przyznali zasadę swych przeciwników, t. j. zachowanie
Saksonii, z mniójszemi lub większemi modyfikacyami. T raktat
z 3 S tycznia, nadając przeciwnikom P ru s i Rossyi stanowczość
w występowaniu bijącą w oczy, przyczyynił się dużo — chociaż
trzym any był w tajem nicy — do rozwiązania kwestyi w zasadzie.
Istotnie, odkąd spór zeszedł na pole liczb, musiano konieczne
dojść do stanowczego porozumienia się.
Miesiąc Styczeń poświęcono dyskussyom togo rodzaju. Bliskie

otwarcie parlam entu Angielskiego przyczyniło się do prędszego
osiągnięcia stanowczego rezultatu.
Parlam ent miał się zebrać w Lutym .

L ord Castlereagh

przywołany został przez kolegów celem usprawiedliwienia swego
dzieła, niezrozumianego dla publiczności, a nawet dla ludzi ob
znajmionych z rzeczą zasługującego na zarzut niestałości, albo
wiem nim wziął w obronę Saksonią, poświęcił ją był wprzódy.
Książe W ellington poseł Angielski w Paryżu m iał opuścić Paryż
i zastąpić L o rd a C astlereagh w W iedniu.

Dostojny sekretarz

stanu pewny będąc teraz że P rusy ustąpią w kwestyi zasady,
pragnął wynagrodzić je za to poświęcenie ustępstwami w szcze
gółach, przywiązać je tym sposobem do swego ulubionego sy
stem u przym ierzy i zarazem przyspieszyć koniec kongresu ustę
pując z wszelką gotowością w podrzędnych kwestyach.
Nie chciał L o rd Castlereagh opuścić W iednia nim nie zo
staną rozstrzygnięte główne kwestye i nim nie będzie mógł wy
stąpić przed parlamentem z pozytywnemi rezultatam i. Z resztą
podzielano powszechnie tę jego

niecierpliwość.

M onarchowie,

tak ci którzy byli gośćmi, jak i ten, który był ich gospodarzem
(tego ostatniego kosztowała już gościnność 25,000,000) znużeni
się czuli następującerai bez przerw y po sobie raz płochemi za
bawami drugi raz męczącemi dyskussyami.

Dwa laty już upły

nęły t. j. rok 1813 i 1814 wśród trw óg towarzyszących ich straszliwój wojnie i wśród burz wzniecanych przez uzbrojoną dyplomacyą.
P ragnęli wrócić do siebie, zająć się wewnętrznemi
sprawam i, używać spokoju

i dać go użyć

swym poddanym.

Zwykle długim walkom raczój znużenie kładzie koniec niż rozum.
W szystko więc nakłaniało się teraz do zg o d y , tak jak wprzódy
zanosiło się przez całe dwa miesiące na gorszące zerwanie sto
sunków i na nową wojnę, celem podziału owoców zwycięztwa.
T alleyrand dbały równie tyle o pozory co o grunt rzeczy,

pełen pogardy dla nierozsądnego stronnictwa rządzącego we F ran
cyi a jednak starający się o jego względy, skłonił wszystkich
monarchów zgromadzonych w W iedniu, aby do szeregu nieprzer
wanych zabaw przyczepili obchód pogrzebowy na cześć L u d 
wika X V I, który, naturalnie, przypaść miał na dzień 21 Stycznia.
Talleyrandow i zależało wiele na tóm, spodziewał się bowiem po
dwójne wywrzeć wrażenie, jedno w W iedniu, drugie w P aryżu;
w W iedniu będzie podobny obchód wybitnym dowodem względ
ności dla poselstwa F rancuzkiego, w Paryżu zyska pochwały
rojalistów i będzie służył za dowód wpływu Jego na głowy
ukoronowane.

Podobnój propozycyi, raz zrobionój — czy ona

była stósowną czy nie — nie mogli monarchowie nie przyjąć;
albowiem żaden z nich nie byłby chciał odmówić hołdu ofierze
dostojnój z 21 Stycznia, a skądinąd było to nowe przekleństwo
rzucone na rewolucyą F rancuską, które musiało być w guście
monarchów.

Jed en tylko cesarz A leksander, chociaż nie odmówił,

zrobił prostę uw agę, odezwał się bowiem, że nikt nie może
wątpić o uczuciach Europy dla nieszczęśliwego L udw ika X V I,
ale źe obrząd proponowany jest tylko manifestacyą stronnictwa,
nader niepolityczną w P a ry ż u , a w W iedniu naśladownictwem
niezgrabnem i m ało-godnym , że jednak mimo to — jeśli obstają
przy tóm, on uczestniczyć będzie obrzędowi, ponieważ poselstwo
Francuskie jedynym jest sędzią tego, co przystoi rządowi F ra n 
cuskiemu.
I otóż przywdziewają naraz wszystkie te głowy ukoronowane,
które co dopiero naraziły się nieco na śmieszność z przyczyny
nadm iaru zabaw i zbytków , żałobę i udają się 21 Stycznia do
kościoła K atedralnego ś. S zczepana, aby uczcić swą obecnością
obrząd uroczysty na cześć L udw ika X V I. O brządek odbył się
z jaknajwiększą okazałością.

Monarchowie znajdowali się wszyscy

na nim, otoczeni swemi dworami, ksiądz F rancuski m iał kazanie

0 L udw iku X V I i M aryi A ntoninie, a po kilku godzinach tój
politj ;z.nói ż a ło b y , wrócono znów do zabaw i spraw kongresu,
słynnego tan / jednych ja k z drugich,
M etternich, Talleyrand i L ord C astlereagh widząc, że Prusy
tak dobrze jak uległy, umówili się pod przewodnictwem księcia
Szwarcenberga, reprezentującego interesa wojskowe A ustryi, przy
prowadzić do skutku taki podział Saksonii, aby królestwo to nie
będąc zupełnie

wcielone

łakomstwu sąsiada.

mogło jednak

dostarczyć m ateryału

Nasamprzód zgodzili się na odebranie mu

większój częSci kraju na prawój stronie E lb y , mianowicie górnój
1 dolnój Luzacyi. Saksonia prawdziwa leżała. — w istocie —
daleko bardziój na lewym brzegu E lb y , a na brzegu prawym
leżały głównie prowincye przyłączone. W szelako odbierając jój
górną i dolną Luzacyą zostawiono jój część, ciągnącą się po nad
wąwozami Czeskiemi t. j. Budyszyn i Zittau.

Zgodzono się dalój

na zmniejszenie jój na lewym brzegu E lby ku M iśnii i Turyngii,
t. j. ku krajowi płaskiemu, będącemu najrozleglejszym ale najmniój
zaludnionym, a zostawiono jój kraj górzysty, który był nie tylko
najbardziój przemysłowein ale i obchodził najbardziój Austryą,
bo ciągnął się wdłuż jój granicy. Chciano zrazu wziąsć tylko
4 do 500,000 dusz nieszczęśliwemu królestw u,

oddanemu

pod

nóż oprawczy jeografów kongresowych, ale na wstawienie się
L o rd a C astlereagh, któremu chodziło o odzyskanie przyjaźni
Prusaków a szczególniój o szybki koniec, zgodzono się na odjęcie
700,000 dusz z 2,000,000, z jakich składało się dawne terrytorium
Saksonii.

Umniejszono

więc Saksonią o jednę

trzeoią

część

ludności i o połowę niemal obszaru terrytoryalnego.

Pozycye

nad Elbą, ważniejsze jeszcze były niż rozciągłość kraju.

Pozycya

miasta T orgau nie mały wznieciła spór.

Oddawszy W ittenberg,

oddać jeszcze T o rg au , który w edług zdania Napoleona i przy
kładu przezeń zostawionego a stanowczego w podobnój m ateryi,

stanowił główną pozycyą nad górną Elbą, była to rzecz nader
niepokojąca.

Książe Szw arcenberg i T alleyrand chcieli się oprzeć

temu, ale opuszczeni przez L orda Castlereagh, zmuszeni zostali
ustąpić. Przyjęto nareszcie plan, na mocy którego otrzymywały
P ru sy , prócz ważnych punktów W ittenberga i T orgau, połowę
kraju Saskiego a jednę trzecią część jego ludności.

P raw da, że

główne miasta i najbogatsza część kraju pozostały przy Fryderyku
Auguście.
P lan ten ułożony między Francyą, A ustryą i Anglią, pod
czas gdy komisarze dyskutowali a często i spierali się gwałtownie,
przedłożony został kommisyi szacunkowój w pierwszych dniach
L utego.

Oczy wistem było że to plan umowiony i że Rossyanie

i Prusacy nie otrzym ają wiele więcój, choóby się nawet narazili
na zupełny rozbrat. To do czego się zobowiązano względem
Prus wymierzono im z okładem , albowiem przywrócono je na
stopę

z r. 1805 i pociągnięto im nieskończenie lepsze granice.

W końcu zeszła Saksonia z drugo-rzędnego państwa na państwo
trzeciego rzędu w łonie Rzeszy Niemieckiój. Rossyą z resztą,
odstąpiwszy Księstwo P oznańskie i naraziwszy się nawet na wojnę
w interesie Prus, dopełniła miary swego poświęcenia.
Prusy, postanowiły więc ustąpić.

C zuły to

Tymczasem jeden punkt leżał

im jeszcze na sercu, punkt przy którym

obstawali wojskowi

Pruscy przez miłość własną a kupcy P ruscy z interesu, a punktem
tym było sławne miasto Lipsk.

P ycha P rusaków upatryw ała

w zajęciu dla siebie L ipska nagrodę za poniżenie, jakiego do
znają, cołając się z Saksonii, którą — jak utrzym ywali — kazano
im zająć, co wyrównywało obietnicy, że cała zostanie przy nich.
W skutek tego wystósowały Prusy na d. 8 L utego notę,
w którój wymawiając odnośnie do przedłożenia układu po raz
pierwszy słowo „przyjm ujem y,“ zażądały ustąpienia sobie Lipska.
Opierały swe żądania na tóm, że dostaje im się najmniój zamożna,

najmniój zaludniona część S aksonii, nie obejmująca żadnego
znacznego miasta. N apom knęły, ale w wyrazach nader umiar
kowanych, że, podczas gdy wróciły tylko na dawnę swą stopę
z r. 1805, A ustryą pozyskała daleko więcój, aniżeli posiadała
w owym czasie, albowiem pozyskała 1,500,000 dusz bezpośrednio
a najmniej 2,000,000 pośrednio dla linii pobocznych, panujących
w Florencyi, Modenie, Parm ie i t. d.
J a k to się zwykle zd arza, ostatnie posiedzenie zapisać na
leży

do rzędu najburzliwszych.

Król widział się z Lordem

Castlereagh, powiedział mu, że go chcą zniesławić, uniepodobnić
mu powrót do Berlina, każąc mu wychodzić z Saksonii, którą już
był zajął i że jedynie Lipsk m ógłby
gorzkie poświęcenie.

mu

osłodzić podobnie

Ł atw o było na to odpowiedzieć, że to jego

własna wina, jeśli ewakuacya Saksonii taką go napawa goryczą,
albowiem zajął ją był z pewnym rodzajem nierozwagi, że niepo
dobieństwo więc, aby się ostać m ógł przy niój, że powinien sam
siebie tylko obwiniać o ten gorzki niesmak.

L ord Castlereagh

zawiadomił swych sprzymierzeńców o usilnem

dom aganiu

się

F ryderyka W ilhelm a, ale pominąwszy okoliczność, że Anglicy
woleli, w handlowym własnym interesie, aby Lipsk należał do
małego aniżeli do wielkiego państwa, taki napotkał minister A n 
gielski w tym punkcie opór, że nie myślał, nalegać. Porozum iano
się tylko, aby jeszcze coś dodać Prusom , które targow ały się
uporczywie nie tylko o sporne terrytoria ale i o każde 1000 dusz.
A nglia poświęciła H annow eru 70,000 dusz z 300,000, które mu
Prusy dać m iały, N iderlandy ze swój części 50,000 i nareszcie
A leksander, który chciał wszystkich uspokoić, jeszcze większe
zrobił poświęcenie.

C hciał on utworzyć z K rakow a, z przyczyny

ważności jego m oralnój, a z Torunia z przyczyny ważności jego
wojskowój, miasta wolne i neutralne.

Odstąpił teraz co się tyczy

Torunia od owego żądania i dał go Prusom .

Tym sposobem posiadały teraz P rusy wszystkie punkta
obronne nad dolną W isłą, t. j. T oruń, Grudziądz, Gdańsk, otrzy
mawszy już takowe nad Elbą, t. j. otrzymawszy Torgau, W itten
berg, M agdeburg i t. d.

Za tę cenę zostawiono Lipsk Saksonii,

a Prusy przystąpiły nareszcie do proponowanej ugody. Nie miały
one, zaiste powodów do narzekania, a jednak w ykrzyknął zapal
czywy Bluecher, nie hamując wybuchów swego języka, co przecież
powinnością było jeg o , jako bohatera, że już nie będzie odtąd
można nosić m unduru Pruskiego. Dowiódł on b y ł, a dowieść
miał jeszcze lepiój, że można go było nosić z honorem.
O dtąd główne trudności kongresu załatwione zostały a jeżeli
kwestye, które jeszcze pozostały do rozwiązania, wym agały usi
łowań, a nawet poświęceń, żadna z nich nie groziła wojną. Tego
samego zdania byli monarchowie, tak dalece, że przedsięwzięli
rozjechać się i powierzyć ministrom swym ukończenie tych drugo
rzędnych kwestyi.
tym czasem pozostała jeszcze jedna trudność do zwalczenia
pod względem Saksonii samój, trudność nie lada, jakąkolwiek by
była potęga dawnych sprzym ierzonych,

a trudność

w pozyskaniu zezwolenia króla Saskiego.

Ł agodny fen i dobro

ta leżała

duszny m onarcha, więziony w B erlinie, przedsięwziął był sobie
nie zezwolić nigdy na nic, cokolwiek by ułożono z jego szkodą,
a przedewszystkiem nigdy na żadne przesiedlenie.

Otóż podług

zasad tak dobrze wówczas jak i po wszystkie czasy wyznawa
nych, to tylko nabyte jest dobrze i z niezaprzeczonym prawóm,
co prawowity m onarcha odstępuje innemu z dobrój i nieprzymuszanój swój woli.

Zasady te, któremi tyle posługiwał się Talley

rand, celem zastosowania ich późniój w sprawie Miurata, dawały
prawdziwą siłę moralną królowi Saskiemu, a w czasach, w których
namiętnie szukano Stanowczości, w których usiłowano wybrnąć
z niepewności — jak nazywano — rewolucyjnój, aby osięgnąć

trwałość m onarchiczną, w czasach tych poszukiwali skwapliwie
wszyscy nabywcy nowych krajów dobrowolnego przyzwolenia
dawnych posiedzicieli.
Aby otrzymać zezwolenie króla

S askiego,

postanowiono

wrócić mu wolność, sprowadzić go do Austryi, ale nie do W iednia,
gdzie zastałby był, prawda, obrońców swych, ale zarazem i swych
wydzierców, zawieść go n. p. do Presburga, gdzie udać się mieli
trzój główni ministrowie gabinetów, które stawały w jego obronie,
t. j. Talleyrand, M etternich i W ellington (który zastąpił Lorda
Castlereagh) aby go skłonić do zrzeczenia się praw swych na
rzecz Prus.
W innych kwestyach Europejskich nastąpiła prawie zgoda,
z wyjątkiem wszelako kwestyi Włoskiój. I tak: stanowczo uznano
nowo utworzone królestwo N iderlandów , objęte już traktatem
w Chaum ont i w Paryżu.

Postanowiono że książę Oranii, repre

zentant tegoż dom u, otrzym a ty tu ł króla Niderlandskiego i po
łączy pod swóm berłem Belgią i H ollandyą.

Do tego rozporzą

dzenia dodano jeszcze niektóre terrytoryalne. Nie chciano, aby
Luksenburg i M oguncya dostały się Prusom.
Oddano więc
przyszłemu królowi Niederlandskiem u księstwo L uksem burgskie
z Luksemburgiem samym, który miał zostać miastem związkowem,
a Prusy, które otrzym ały już były wszystko to, co my posiadali
z tćj strony, wynagrodzone zostały krajami dziedzicznemi księcia
O ranii, których potrzebowały do zamiany na inne ziemie z domem
Nassauskim.

W skutek tych rozporządzeń

nie graniczyły już

P rusy z F ran cy ą na tak obszernój przestrzeni,

bo tylko od

Sarreguem ines do Thionville zamiast od Sarreguem ines do Mezióres.
Pomijano się jeszcze na inne różne ziemie, celem ukonsty
tuowania lepszego terrytorium Prus. Prusy posiadały pod nazwę
prowincyi reńskich, dawne elektoraty duchowne: Koloński i Tre-

wirski, dalój księstwo Juelich,

które od r. 1803 należały były

w większój części do F rancyi na lewym brzegu Renu. Z naszych
posiadłości zostały jeszcze na tym brzegu: dawny Palatynat, nazwamy R eński, t. j. kraj położony między Renem i M ozelą od
L auterburga do W orrns i od R ohrbaeh do K reuznach.

Pod

tym względem nie było trudności wielkich, albowiem zgodziły
się A ustrya i Prusy, aby Mozela stanowiła linią graniczną mię
dzy klientelą pruską a A ustryacką.

D ano palatynat Reński Ba-

waryi, a to co zostało z terrytorium elektora Mogunckiego, domowi
H esko-D arm stadtskiem u, objętemu, naturalnie, w tój powszechnój
restauracyi tak samo jak i dom H esko - Kasselski. M oguncya,
dostała się Hesko - Darm stadskiem u dom owi,

ale jako miasto

związkowe, którego garnizon składać się miał z żołnierzy wszy
stkich mocarstw niemieckich. Dom H esko-Darm stadski tym spo
sobem uposażony, odstąpił Prusom dawne księstwo Westfalskie,
przez co terrytorium P ru s , które już otrzym ały były księstwo
B ergu, należące do nas na prawój stronie R enu, rozciągało się
niemal bez przerw y od R enu do E lb y ; albowiem jeśli były
przerwy, stanowiły je niektóre małe księstwa Niemieckie, od Prus
zależne. W skutek cessyi, za które otrzym ały równą wartość, zo
stawiły P rusy Hannowerowi, prócz księstwa Hildesheim, W scho
dnią Fryzyą, o którą Anglii chodziło dla morza, H annow er zaś
odstąpił im księstwo Law enburskie, położone na prawym brzegu
E lby, blisko H am burga. Księstwo to, miały zam iar Prusy wy
mienić z D anią na Pom eranią szwedzką.
Nieszczęśliwy król D uński nielepszego doznał obejścia ani
żeli król Saski. W ierny będąc F rancyi, z którą łączyły go prze
ciw Anglii zasady prawa m orskiego, postępował zawsze z wzo
rową rzetelnością, a kiedy zmuszony został po naszych klęskach
opuścić nas, uczynił to bez żadnój dwuznaczności.

Ale w epoce

bezprawia źle wynagrodzono to jego uczciwe postępowanie, ode

brano mu bowiem Norwegią aby dać B ernadottem u wynagro
dzenie za F in lan d y ą, a zarazem aby zjednać dlań popularność,
mającą zastąpić to , czego mu niedostawało pod względem u ro 
dzenia. W szelako obiecano Danii natomiast Pomeranią szwedzką,
obejmującą Sztralsund z wyspą R u g ią , lichy zaiste szczątek da
wnój szwedzkiój potęgi w Niemczech, i dano jój do zrozumienia
że może liczyć na uzupełnienie wynagrodzenia. K ról przybył do
W iednia dopomnieć się wykonania tój obietnicy i chooiaż postę
pował sobie z wielką godnością i przezornością, a bronił praw
swych niezaprzeczonych z wielkiem um iarkowaniem , chociaż
uznano że ma zupełną słuszność, nie zatrudniono się przecież
wcale jego sprawę i nawet nie przypuszczono jego ministrów do
kongresu. Słynne godło „Vae victisl“ nigdy zupełniój nie zo
stało usprawiedliwionóm; z 32,000,000 poddanych zabranych ce
sarstwu francuzkiemu nie umiano znaleść cząstki żadnój dla króla
Duńskiego, którego odarto — dla dobra ogółu, jak mówiono — ;
uchodziło bowiem za dobro ogółu dać Norwegią Bernadottemu,
Co więcój, nie było nawet pewnem, czy król Duński otrzym a
obiecaną mu Pomeranią szwedzką, nędzne, zaiste, wynagrodzenie;
B ernadotte bowiem odmawiał jój pod pozorem , że koalicya nie
w ypełniła jeszcze zobowiązania “względem niego, odstępując mu
Norwegią, albowiem Norwegczycy opór mu stawiali.
Posunięto by, podług wszelkiego podobieństwa, niesprawie
dliwość do ostateczności, gdyby Prusy nie były pragnęły Pome
ranii szwedzkiój. T errytorium Prus, utworzone nie przez naturę,
zesztukowane w różnych czasach przez am bicyą monarchów P ru 
skich z kawałków i łat, miało zupełnego doznać przekształcenia
Chwila była po temu jaknajpom yślniejsza, albowiem po krótko
trwałym oporze, pozwolono im znów ro b ić, co im się podoba,
A nglia dla zaskarbienia sobie ich przym ierza na korzyść Niederlandów,

Rossya z

uprzejmości, A u stry ą,

aby ją

zostawiono

w spokoju w W łoszech.

G abinet Pruski biegał więc za facyen-

iłauri, aby tylko sobie zapewnić ciągłość terrytorialną od Renu
do Niemna.

O dstąpiły Prusy jak juź powiedzieliśmy, Luksem

burg domowi O ranii, aby pozyskać od niego kraje jego dziedzi
czne, i aby znow za te kraje otrzym ać od domu Nassauskiego
różne kawałki kraju w Hessyi.

Tak samo żądały pewnój części

elektoratu Mogunckiego aby go zamienić z domem Hesko-Darnrstadskim na księstwo W estfalskie. W reszcie chciały mieć Pom e
ranią szwedzką aby uzyskać w zupełności ujścia O dry i posiąsć
brzegi Bałtyckie od M eklenburgii do Memla,

Natomiast ofiaro

wały dać Danii księstwo Law enburskic , które kazały sobie do
piero co cedować przez H annow er i które dotykało H olsztynu,
Ale Dania nie m ogła w tóm upatryw ać w ynagrodzenia za Pom e
ranią szw edzką, a tóm mniej zadośćuczynienia obietnicy uroczystój;
wegii.

że dany jój zostanie kraj, wyrównywający wartością Nor
Prusy um yśliły dodać do księstwa Lawenburskiego kilka

milionów talarów; koniecznie trzeba im bowiem było jaknajwięcój
ziemi, chociażby przyszło za nią zapłacić, skoro nie można było
wziąść jój przemocą.

Król Duński zastosował się koniec końcem

z rozpaczy do propozycyi Pruskich, uznawszy, że lepiój było na
reszcie pozyskać kraj przylegający do jego dzierzaw H olsztyń
skich, aniżeli zatrzym ać kraj tak odległy jak Pom erania szwedzka,
a do tego tak niepewny; Szwecya bowiem wzbraniała się go
wydać Danii. Dania zasługiw ała ze wszech miar na lepsze z nią
się obejście, ju ż to dla zalet swego monarchy, przymiotów ludu
Duńskiego, i jego zacnego postępowania, już to ze względu na
jój położenie jako strażniczki Z un d u ; ostatnia ta okoliczność czy
niła ją potrzebniejszą dia równowagi Europejskiój aniżeli wiele
innych państw. Ale Dania należała do strony zwyciężonój. Jest
jeszcze podobieństwo pomyślnego skutku dla zwyciężonych wtedy
gdy jeden człowiek jest zwycięzcą, jak nim n. p. był Napoleon,
U

można udać się do jego wspaniałomyślności; nie ma zaś żadnego,
gdy zwycięzca składa się z grom ady m ocarstw , jedynie swym
interesem zajętych, chciwych aby jaknajprędzój wziąść swe obrywcze, pozbawionych serca, a nawet wstydu, albowiem wśród gro
mady zawsze każdy z członków zwala na całość takie czyny, za
które by się mógł rumienić.
A by uzupełnić szereg zamian, przystały nareszcie Prusy na
odstąpienie Bawaryi, która ją srodze obraziła, księstw Anszpach
i B ayreuth, położonych w Frankonii a należących od dawna do
P ru s ; w zamian zaś za nie otrzym ały W . Księstwo B erg , nale
żące dawniój do Bawaryi.
W skutek wszystkich tych zamian ukonstytuowały się P rusy
jak tylko najlepiój mogły.

Rozciągały się bowiem niemal bez

przerwy od brzegów M ezy do brzegów Niemna; rozszerzyły się
nieco w kierunku Saksonii, choć nie tak bardzo jak tego żądały,
uzyskały przez

nabycie W. Księstwa Poznańskiego

styczność

między Szląskiem a Starem i Prusam i, dostały im się mianowicie
główne twierdze nad rzekam i, które płynęły przez ich terrytorium t. j. T o ru ń , G rudziądz i G dańsk nad W isłą,

W rocław,

Głogów i Szczecin nad O drą, Torgau, W ittenberg i M agdeburg
nad E lbą, a Koblencya i Kolonia nad Renem. Narzekały tylko
na jednę rzecz t. j. że posiadły kawał kraju na lewym brzegu
Renu, nie jednak z przyczyny sąsiedztw a, które nie koniecznie
musi być powodem nieprzyjaźni, ale z przyczyny podejrzliwości,
jaką w nich musiało wzbudzać posiadanie kraju, 20 lat dzierżo
nego przez F rancyą.
Przyznać musim na pochwałę zdrowego rozsądku pruskiego,
że sobie tego kaw ała kraju nie życzyli i że jeśli przystali nare
szcie, to tylko z grzeczności dla A nglii, którćj chodziło o jak
najtrw alsze poróżnienie się P rus z F rancyą. Byłyby P rusy ehę-

tnie wyrzekły się lewego brzegu R e n u , chociażby i Francya
znów posieść go miała, aby tylko pozyskały całą Saksonią.
Po ukonstytuowaniu P ru s , przywróceniu obu domów H e
skich, niesłusznem z D anią obejściu się, pozostało jeszcze jako
najważniejsze zadanie, ukonstytuowanie terrytorium Bawarskiego.
Zasadę położył był już traktat Paryzki. Bawarya m iała zwrócić
A ustryi linią rzeki In n , T yrol i V orarlberg, A ustryą zaś Bawaryi
W. Księstwo W uerzburgskie, opróżnione przez powrót arcyksięcia F erdynanda do Toskanii, dalej Księstwo Aszaffenburskie ode
brane Księciu Prym asow i, byłem u prezydentowi Związku R eń
skiego, i nareszcie większą część dawnego palatynatu Reńskiego,
już dawniej posiadanego przez Bawaryą. Była to nowa rachuba
sprzymierzonych w C haum ont, aby pod pozorem przywrócenia
każdego na swoje miejsce, zasiać kość niezgody między F rancyą
a Bawaryą, jak to już uczynili między F rancyą a Prusam i. Ja k
tylko przecież kwestya Saska i P o lsk a, które zagrażały wojną,
rozwiązane zostały, poczynać się zdawano we wszystkiem z dzi
wną łatwością; tak więc i tutaj bliskie były porozumienia oba
dwory interesowane, dzięki rozjemstwu F ran c y i, sprzymierzonej
z A ustryą i Baw aryą od czasu traktatu z 3 Stycznia. A ustryą
i B aw aryą dzieliła kwestya dawnego biskupstwa Salcburskiego,
które, skoro stanowić miało linią graniczną In n i S ałza, musiało
przyjść do podziału. B aw arya chciała zatrzym ać sobie przynaj
mniej gród B erchtolsgaden, o który dawniej tyle prowadzono
wojen z przyczyny kopalni soli.

F ran cy a, nie chcąc się stano

wczo oświadczać, nagliła oba dwory aby się między sobą poro
zumiały, co też zdawało się być dość bliskiem.
N astąpiła więc zgoda we wszystkiem co się odnosiło do
północy E uropy. Postawiono stanowczo zasady nowój konstytueyi Niemieckiej.

A ustryą pokazała rzadką m ądrość, sprzeci

wiając się przywróceniu korony niemieckiej, do czego wszelka
U

była gotowość, i nie przyjmując prowincyi belgijskich, życzących
sobie raczój zwierzchnictwa A ustryi niż H ollandyi, a których
byłaby chętnie odstąpiła A nglia Austryi, aby ją narazić Francyi,
tak jak jój już naraziła Prusy i Bawaryę. A ustrya zezwalała
aby się drudzy narażali, ale sama nie myślała bynajmnićj o tóm
i odrzuciła ofiarowane jój prowincye belgijskie, choć bogate, pię
kne i przychylne, ale dalekie i zbyt blisko F rancyi położone.
Prowincye wTenecka i lombardzka nie tyle przemysłowe ale ró
wnie żyzne i lepiój ze względu na nią położone, daleko jej bardziój przypadały do smaku.

K iedy chodziło o koronę Niemiecką,

A u stry a, która znała jój ciężar i nie chciała być w zależności,
od elektorów, a wiedziała zresztą że Prusy nie mogły zezwolić
jak tylko na koronę wybieralną w nadziei, że kiedyś i im się do
stanie, A ustrya miała ten rozum że nie chciała już więcój tej
twardój korony, którą za każdym razem otrzymać tylko można
było schlebiając elektorom , która więc i Prusom dostać się mo
gła, co by było zagrażało stanowisku Austryi.

W olała tedy że

ta korona nie będzie istnieć i że się zamieni na attrybucyą isto
tnie użyteczną t. j. na wieczystą prezydenturę Rzeszy Niemieckiój. Praw da że tym sposobem zostawiono bez decyzyi jednę
z najważniejszych kwestyi, ciężarną kłopotam i na przyszłość t j.
kwestyą dowództwa nad wojskiem Rzeszy.

Ale w tój chwili my

ślano tylko jak się urządzić na czasy pokojowa, z czego wnosić
można że każda epoka około jednój tylko krzątać się może myśli.
Dano pierwszeństwo daw nem u, ale sproszezonemu sejmowi
Rzeszy, a wieczystą jego prezydencyą powierzono Austryi.

Za

miast podziału dawnego na stany i niezliezonój liczby głosują
cych , postanowiono zastosować się do skazówek czasu i skupić
głosy tak jak skupiono suwerenność. Ustanowiono więc zwyczajne
zgromadzenie ze 17 członków Rzeszy, w którćm każdy z nich
m iał tylko jeden g łcs, jakakolwiek skądinąd była jego potęga,

czy A ustrya czy B aden, czy P rusy czy M eklenburg, wyjąwszy
wszelako bardzo małe państew ka, które złączone w gromady,
jeden tylko głos mieć miały.

Mianowicie m iały dawne wolne

miasta, zredukowane na cztery t. j. F rankfurt, Bremen, Luebeka
i H am burg mieć wszystkie razem jeden tylko głos. Niezależnie
od tego zwyczajnego zgromadzenia nieprzerwanie zasiadającego
w F rankfurcie, rozstrzygającego sprawy bieżące i stanowiącego
o kompetencyi, ustanowiono drugie zgrom adzenie, zwane ogólnern, złożone z 69 głosujących, w któróm każdy mieć miał liczbę
głosów stosowną do jego znaczenia, skoroby szło bądź o prawa
zasadnicze, bądź o wielkie interesa Rzeszy.
Nowa ta reprezentacya Rzeszy Niemieckiój odpow iadała —
trzeba to przyznać — zacieraniu się różnic społecznych i zmniej
szonej liczbie m ałych suwerenności, odpowiadała — jednem sło
wem — upraszczającemu się coraz bardziój nowożytnemu spółeczeństwu.
Członkowie Rzeszy zachowywali swą niezawisłą
udzielność, mogli mieć swe wojska, swych reprezentantów przy
różnych dworach Europejskich, ale nie mogli zawierać przymierzy
sprzeciwiających się ugodzie związkowój lub bezpieczeństwu R ze
szy i zobowiązani byli, w razie gdyby bronić przyszło wielkich
tych interesów , dostawić kontyngeus obliczony w edług sił ka
żdego z nich.
Zdrowe to były idee, nie bacząc na zastósowanie, jakiem u
ulegną w różnych czasach i okolicznościach i winny być poli
czone do najlepszych postanowień kongresu.

W miesiącu Lutym

wszystkie te rozmaite stypulacye albo już były zredagowane albo
tak dobrze jak ułożone, albowiem — podczas gdy traktow ały
się wielkie kwestye, grożące niemal powszechną wujuą — praco
wano bez przerwy około rozwiązania kwestyi drugorzędnych.
Uprawniwszy otrzymane rezultaty, osobnem i, traktatam i, które
strony bezpośrednio interesowane

zawrzeć miały między sobą,

postanowiono wybrać z każdego z owych osobnych traktatów to,
co dotyczy n i e z m i e n n e g o i n t e r e s u o g o łu i ułożyć z tego
trak tat powszechny, który podpisać mieli jako rozjemcy i porę
czyciele ci ośm iu, którzy zawarli byli pokój P a ry z k i. a jako
strony interesowane i osobiście zobowiązane, reprezentanci wszy
stkich państw zgromadzeni w W iedniu. Ten to jest traktat który
potóm ogłoszono pod nazwą „ A k t f i n a l n y W i e d e ń s k i . 11
P racą tą redakcyjną zajęto się w L utym r. 1815, nie m ogła
więc być skończoną jak dopiero za kilka tygodni.

Przez ten

czas usiłowano rozwiązać ostatnie kwestye nieco jeszcze wątpliwe,
Z liczby tych była kwestya Szwajcarska. Zajęła nią się mocno
komisya specyalna a szczególniój trzy mocarstwa które pod ręką
były czynne t. j. Eossya, A ustrya i Francya. Cesarz A leksander
nie chciał, jako człowiek liberalny, aby okazanie się jego w Szwajcaryi dało poehop

do szalonej

koutrew olucyi; A ustrya mało

dbając o zasady liberalne, szukała w tój kwestyi strony prak
tycznej, F rancya nareszcie, którój klientelę stanowił kanton B ern
i małe kantony dem okratyczne chciała układu, któryby ani jednych
ani drugich niekrzywdził. T akie połącznie um iarkowanych chęci
zrodzić musiało rezultat dość rozsądny i dość odpowiedni duchowi
czasu.

W idzieliśmy ju ż , że trzy główne mocarstwa sprzeciwiły

się przywróceniu nowych kantonów do stanu dawnego kantonalnego

poddaństwa i postawiły

za zasadę że zostać ma

tych

19 kantonów, tak jak je był potwierdził akt medyacyjny. F rancyą,
którój pomocy wzywali przeciw tej zasadzie Berneńczycy i mie
szknńcy L ucernu, Uri, Szhwytzu i U nterw aldenu, reprezentował,
szczęściem, książę D alberg, mąż wysokiego wykształcenia.

Udało

mu się przekonać ich, że jedynie tylko tę zasadę przyjąć można,
niepodobieństwem jest bowiem wtrącić kantony W allis, Argowii,
St. G allu i t, d. w dawny stan, bez ohydnej wojny domowej, na
którą E uropa nigdy nie zezwoli. Przyjęto więc stanowczo zasadę:

że Szwajcarya ma

19 kantonów.

Ze wszelako kanton Bern

dawniój tak był obszerny i zamożny, obecnie nim być przestał,
wym agała więc nieco sprawiedliwość i rozsądek aby go wyna
grodzić.
Po Francyi Cesarskiój, po którój puścizna służyła na po
godzenie w szystkich, zostały były niektóre ułamki kraju z tój
strony gór Ju ra , t. j. P orentruy i dawne biskupstwo Bazylejskie.
Otóż dwa te ułamki pospieszono ofiarować jako wynagrodzenie
kantonowi B ern, które tenże nareszcie przyjął.

Postanowiono

prócz tego, że nowe kantony zapłacą pieniężne wynagrodzenie
dawnym kantonom, zubożałym przez odłączenie się tamtych.
Nowe kantony zgodziły się na to wynagrodzenie, rade że za tę
cenę ocalą swe istnienie i tym

sposobem

załatwione zostały

wszystkie trudności dotyczące egzystencyi i tcrrytoriów.

Zażą

dano n ad to , aby ugoda związkowa ogłosiła i uświęciła zasady
równości cywilnej tak kantonów, jak i klass społeczeństwa między
sobą. W reszcie podarowano jeszcze Szwajcaryi kilka klejnotów,
wypadłych z korony F ran cy i, uchwalono bowiem że Nefszatel,
dotacya księcia Berthier, że Genewa świeżo przywrócona do stanu
wolnego

m iasta, że

V alais, zostająca

w zawieszeniu między

Francyą i W łocham i, stanowić będą trzy nowe kantony, które
się przyłączą do owych 19.
Ideę wziętą z aktu medyacyjnego t. j. iż rząd związkowy po
kolei dzierzyć będą główne kantony, zachowano.

A leksander —

zawsze prow adzony przez L aharpa — chciał przecież wykluczyć
od tój kolei kanton Bern.

Ale oparły się temu tak F rancya z po

wodów klienteli i sprawiedliwości, jak A ustrya ze skłonności do
stronnictwa arystokratycznego; został więc rząd kolejny związku
Szwajcarskiego przy tych trzech kantonach.
Odnowiono więc mniój więcój akt medyacyjny, z dodatkiem
wynagrodzeń dość słusznych dla dawnych interesentów i trzech

kantonów oderwanych od Francyi.
Szw ajcarom , przyjęte potóm

Postanowienia te, przedłożone

przez wszystkie

kantony, miały

otrzymać potwierdzenie E uropy z zwykłem zaręczeniem wieczystej
neutralności.
Chodziło jeszcze tylko o W iochy, gdzie trzeba było roz
strzygnąć dwie kwestye jaknajwiększej

w agi, kwestyą P arm y

i Neapolu, którą odkładano od dnia do dnia w nadziei, że sam
czas ją rozwiąże.

J a k pow iedzieliśm y, rozstrzygnięto kwestyą

S ard y ń sk ą, przyłączyw szy G enuę do Piemontu i zapewniwszy
linii C arignan następstwo tronu.

A ustryą bo nie

nikomu kwestyi ją samą obchodzących.

poruczyła

Przywłaszczywszy sobie

Lóm bardyą aż do Tessynu i P a d u , wprow adziła natychm iast
w posiadanie Toskany i Modeny linie poboczne familii cesarskiej.
Szło więc tylko jeszcze o porozumienie się o Parm ę i Neapol,
z których pierwszą reklam owały oba domy Burbonów dla królo
wej E truryi, a drugi dla F erdynanda IV .

T alleyrand zrazu tak

gorliwy w sprawie M iurata, tak się był zatopił w kwestyi Saskiej,
że niemal przestał już mówić o W łochach do M etternicha i żc
nie zażądał nawet w nagrodę za pomoc ofiarowaną

wt

sprawach

Północy, obietnicy że głosować będzie A ustryą i A nglia z Francyą
w sprawie Neapolitańskiej.

Poprzestał na mało znaczącem za

strzeżeniu: że wszelkie decyzye o sprawach Włoskich będą tak
długo tymczasowemi, dopóki nie nastąpi zgoda w kwestyi Neapo
litańskiej.

Zastrzeżenie to nie wiele znaczyło, albowiem jedyne

punkta nad któremi cośkolwiek uradzono odnosiły się do Sardynii,
a Francyą bardziej właśnie niż którekolwiek mocarstwo obchodziło
ustalenie kwestyi Sardyńskiój. Talleyrand popadł więc w ostatniej
chwili w zależność od dobrćj woli kongresu, a że wszyscy jaknajprędzćj rozjechać się chcieli, można się było obawiać że się
rozjadą nic nie postanowiwszy; co byłoby ocaliło M iurata, który

będąc w posiadaniu królestw a, potrzebował tylko cicho siedzieć,
aby wygrać sprawę.
Ludwik X V I II nie przestaw ał wszelako nalegać na Talley
randa w tój spraw ie, która go daleko bardziój obchodziła niż
sprawa Saska.

L udw ik X V I I I , którego zapatryw ania się na

zewnętrzną politykę były choć rozsądne ale ciasne nie życzył
sobie wcale aby poselstwo Francuskie odgryw ało zbyt ęzyuną rolę
w W iedniu. D um ny — jak już powiedzieliśmy — z swego po
chodzenia, rad że wrócił na tron swych ojców, miał się za dość
potężnego, niechby się tylko utrzym ał na tronie i chciał tylko
pozbyć się M iurata, który — w’ediug niego — był skrytym spólnikiem Napoleona, gotowym dostarczyć temuż środków do wy
stąpienia na scenę św iata, bądź w Francyi, bądź we W łoszech.
Ludwik X V I II dał przez to dowód większej przezorności aniżeli
T alley ran d , który całą swoją gorliwość skierował na kwestyą
Saską.

J a k tylko przecież kwestya Saska raz załatwioną została,

zaczął na nowo Talleyrand, podniecany przez swego króla, mówić
do wszystkich członków kongresu o W łochach; ale wytrąconą on
już m iał broń z ręk i, nie zastrzegłszy sobie niczego u A ustryi
i Anglii. — Niechby był dał czas Metternichowi w kwestyi
Neapolu, którój dobre i łatw e roztrzygnięcie wymagało czasu, o to
m niejsza; ale że się połączył przymierzem z A nglią i A ustryą
jedynie tylko z sprzyjemnośoi aby podpisać traktat i bez zastrze
żeń żadnych

przeciw M iuratow i, był to rodzaj postępowania,

który mógł go był drogo kosztować, i którego tóż w istocie o mały
włos co drogo nie odkupił. Cesarz Aleksander, z którym starał
się o tóm mówić, słuchał go jak się słucha tych, którym nic nie
jesteśmy winni; L ord Castlereagh słuchał go jak sprzymierzeniec
chcący się podobać, ale bez żadnój gorliwości dla zasady prawowitości i będący w bardzo przykrem połpżeniu w skutek zobo
wiązań, jakie miał naprzeciw Miuratowi; Metternich, nareszcie,

jak przebiegły dyplom ata, który
ale który nie dbał o danie
się

um iał posługiwać się Franoyą,

jej dowodów wdzięczności a obawiał

bezustannie wzniecenia
pożaru we Włoszech.
Szczęściem dla Talleyranda, że znalazł w księciu

W elling

tonie, co dopiero przybyłym do W iednia nieocenionego pomocnika.
Ludw ik X V I I I , który przyswoił był sobie gusta

Angielskie

i nauczył się żyć z A nglikam i, potrafił zręcznie ująć sobie na
czelnego dowódzcę wojsk Angielskich i mocno go do siebie przy
wiązał. W ellington, jak tylko przybył do W iednia, prawdziwe
oddał przysługi Ludwikowi X V I I I , odzywając się dobrze o uiin
i o jego rządach. — Błędów nie mało robią w P aryżu —
mówił W ellington — ale kró l, który jest rozsądniejszy niż jego
rodzina, powszechny ma szacunek.

Arm ia potężniejszą jest niż

kiedykolwiek. Niebezpiecznie byłoby użyć jój na w ew nątrz, ale
na zewnątrz jest ona wierną i straszliwą. S karb jest już w do
brym , a nawet w kwitnącym stanie. Braknie tylko rządu. Są
wprawdzie ministrowie ale nie ma ministerstwa. Tem u przecież
można zaradzić.

W ziąwszy wszystko na uw agę, F rancya naj-

lepiój jest do wojny przygotow aną z wszystkich mocarstw, a w razie
danym najmniój by ją zakłopotała nowa wojna.

T rzeba więc

nie pomijać jój, ale owszem garnąć ją do siebie. — Słowa te
więcój nam się p rzydały niż wszelkie krzątania poselstwa F ra n 
cuskiego, a głoszone i powtarzane w chwili właśnie, gdy Rossya
i Prusy powziąść m iały ostateczną decyzyą, w yw arły na nie wielki
wpływ.
L ord W ellington zgadzał się zupełnie na idee T alleyranda
w kwestyi Neapolu, nie przecież z przyw iązania do zasady prawowitości — albowiem jak dowcipnie napisał T alleyrand L udw i
kowi X V I I I , A nglicy ukształcili w tym przedmiocie swe wy
obrażenia moralne w Indyach — ale li z przyczyn praktycznych.
W idział on, że skoro B urboni panują w Paryżu, M adrycie, Pa-

lerm ie, niepodobieństwem będzie wkrótce pokój z M iuratem , że
Europa, nim pół roku upłynie, zawichrzy sfę, że przy tój spo
sobności wystąpi znów na scenę Napoleon; kongres dałby więc
dowód wielkiój nieroztropności nie zaradziwszy niebezpieczeństwu.
Tę

swoją opinią oświadczył cesarzowi A leksandrow i, królowi

Pruskiem u, cesarzowi Franciszkow i a bardziój szczegółowo M etternichowi, najmniój skłaniającemu się do działania.
Trafne te uw agi również praw da, trafny, bo oparty na
trudności wykonania, spotykał zarzut. Bo czyż nie trzebaby
wojny zacząć we W łoszech i przygotować się na to , że w ślad
za nią stanie w ogniu cały kraj? T alleyrand odpow iedział, że
F rancya i H iszpania biorą na siebie niebezpieczeństwo przedsię
wzięcia, że niechby tylko mocarstwa zgrom adzone w W iedniu
oświadczyły w osobuój deklaracyi, że li F erdynanda IV uznają
królem obojgu S ycylii, a F rancya podejmie się sama skończyć
z M iuratem .

Przeciw

podobnój

propozycyi powoływano się

w szczególności na przyjęte zobow iązania; a w ogóle nie bardzo
wierzono w środki wykonawcze, nie dla tego, aby trudno było
Francyi zwyciężyć arm ią N eapoiitańską, ale dla tego, że każdy
mocno powątpiewał o wierności armii Francuskiój dla Burbonów
gdyby nupotkać miała M iurata, a cóż dopiero Napoleona.
Nikogo w W iedniu nie obchodził M iurat;

życzono sobie

owszem jego upadku, ale każdy, rad będąc że razem z rozstrzy
gnięciem kwestyi Saskiój i Polskiój minęło niebezpieczeństwa, rad
będąc przedewszystkiem , że osięgnął to czego sobie życzył, go
tował się do wyjazdu, zaledwie słuchając co mu się mówi o kweetyi Neapolitańskiój, i zostawiając na ostatni dzień oddanie swego
głosu, stosownie do decyzyi, jaka stanie między A ustryą i F rancyą.
Tymczasem przypadkow a okoliczność przyszła w pomoc
Talleyrandow i wśród tój ogólnój obojętności. Potrzebow ał Talley
randa L ord Castlereagh w kwestyi handlu M urzynam i, obcho-

dzącój mocno naród Angielski, ale mało inne gabinety Europejskie,
a mającój to wspólnego z kwestyą N eapolu, że się nią tylko
z grzeczności dla drugiego zajmowano.

L ord Castlereagh który

wracał do Anglii zwiastując jój pokój, upokorzenie tyle u p ra
gnione F ran c y i, utworzenie królestwa N iderlandów ,

stanowcze

pozyskanie M alty, przylądku Dobrój Nadziei, wyspy He de F rance
i tyle innych przepysznych podarków , czul przecież potrzebę
zwiastowania i tego: że spełniło się życzenie ludu: że zniesiony
został handel M urzynam i. Z życzeniem tóm tak szlachetnóm
(chodziło albowiem o zniesienie niewoli) szla przecież w parze
zwykła u żądań ludu niecierpliwość i brak zastanowienia. Anglicy
podbudzeni licznemi i częstemi kazaniami, oddali się z namiętnością
myśli oswobodzenia M urzynów i oddali jój się ez zerze, ale niech
nam wolno będzie powiedzieć, że szczerości nie towarzyszyła
bezinteresowność.

G dyby

oswobodzenie M urzynów

pociągnąć

było m iało za sobą wstrząśnienie w In d y ach , możeby Anglicy
byli się mniój spieszyli z osiągnieniem pomyślnego rezultatu, ale
że miało wstrząsnąć A m eryką, mogli z całą gorliwością swoich
przekonań nalegać o nie, nic na tóm nie szkodując. Pragnęli
więc gorąco zniesienia handlu M urzynam i, a Ludw ik X V III,
którego uderzyła ta namiętność Anglików, polecił Talleyrandowi,
aby użył tój broni i posłużył się nią bez żadnego skrupułu.
A że mocarstwa stałego lądu nie miały w tóm ani interesu
ani zdania, tylko mocarstwa morskie; że między temi ostatniemi
t. j. F ran c y ą, H iszpanią i P ortugalią, F ran cy a jedna wielkie
m iała znaczenie, T alleyrand więc m ógł wiele.

Obiecał on też

Lordow i C astlereagh wszelką pom oc, żądając w zamian pomocy
w sprawie Neapolu.

D w ie te kwestye, zostawione na koniec,

stały się tym sposobem

czystą kwestyą powolności ze struny

kongresu dla tych kilku gabinetów, którym o nie chodziło.
Lord Castlereagh żądał z razu zniesienia zupełnego i na

tychmiastowego handlu M urzynami na brzegach A fryki, żądał
dalćj, aby wszystkie morskie mocarstwa m iały prawo dozoru
jedne nad drugiemi t. j. prawo rew izyi, celem przekonania się
że żadne z nich nie trudni się handlem Murzynów, a nareszcie
w ym agał, aby nie wpuszczały artykułów kolonialnych tyćh na
rodów, które odmówią udziału w tem przym ierzu mającem ludz
kość na celu. Było to wymagać bardzo wiele, bo prawo rewizyi
byłaby tym sposobem tylko A nglia wykonyw ała, bydąc sama
jedna czynną w ściganiu kupczących. Z zasady odbyw ała się
negocyacya tylko między mocarstwami morskiemi; ale że L ord
Castlereagh stał wśród nich odosobniony, zapragnął udziału
innych mocarstw w konferencyach, czego mu nie odmówiono.
Usiłował on dowieść F rancyi, Hiszpanii i P ortugalii, że handel
niewolnikami jest dla nich szkodliwy, że niebezpiecznie jest aby
w koloniach dużo było m urzynów a mało białych i że lepićj
kontectować się M urzynami, których już posiadają i ich dziećmi,
aby tylko mieli o nich należyte staranie.

Na to odpowiedziano,

że może ma słuszność, ale że w koloniach Hiszpańskich i P ortu
galskich liczba M urzynów i wyrównywa liczbie B iałych, gdy
tymczasem w koloniach Angielskich przypada dwódziestu czar
nych na jednego białego, że więc Anglicy niech tę swą radę
dla siebie zachowają; źe z resztą zabezpieczyli się już Anglicy
podczas wojny m orskiój, nasprowadzawszy murzynów do swych
kolonii, czego F ran cy a, Hiszpania i Portugalia uskutecznić nie
m o g ły , że więc potrzeba im kilka lat czasu do zakupienia rąk
do pracy i źe dopiero po pewnym czasie zdołają znieść handel
niewolnikami. P o długiem um awianiu, przystała F rancya dla
siebie na przeciąg lat pięciu, wyrobiła zarazem u Hiszpanii
i Portugalii że przystały na termin óśrnioletni.

Po ośmiu więc

latach ustać miał handel murzynami.
Lord Castlereagh byłby sobie życzył czegoś lepszego, ale

go nic usłuchano.

P raw o wzajemnej rewizyi, było uroszczenicm

po raz pierwszy objawionym, i nie tylko zadziwiło ale i odstręczyło
wszystkie umysły. Zatrzym ano zasadę, że podczas pokoju każdy
naród dozoruje swoją, flagę.

Trudność dotyczącą karcących prze

ciw tym morskim państwom, środków, które nie podzielały systemu
A nglii, uchyloną została w ten sposób, że odłożono ustanowienie
takowych do chwili zniesienia handlu m urzynam i, napomykając
wszelako, że gdy term in nadejdzie, wydane będą rozporządzenia
karne.

A by zadowolić L o rd a Castlereagh, który chciał z jakiem iś

wielkiemi pozorami wystąpić przed parlam entem angielskim, zezwo
lono na danie w imieniu wszystkich mocarstw zgrom adzonych
w W ied n iu , deklaracyi, odzywającój się do wszystkich ludówi
potępiającej moralnie handel m urzynam i, zowiąc go zbrodnią
przeciw cywilizacyi i ludzkości i wyrażającój nadzieję że w jaknajkrótszym czasie zniesiony będzie. Sprzym ierzeni z Chaumont,
poparci przez reprezentanta R estauracyi w F ran c y i, zredagowali
więc deklaracyą, zawierającą szczerą praw dę, ale stylem swoim
wyrównywającą najsłynniejszym płodom deklam atorskim z czasów
zgrom adzenia konstytucyjnego Francuskiego. Nesselrode, M etter
nich i Talleyrand dopomogli w tern Lordow i Castlereagh, sadząc
się na styl, z którego śmiali się między sobą; albowiem najlepiej
dowodził stopnia interesu, jaki ich zagrzewać m ógł w kwesty
oswobodzenia m urzynów , sposób, w jaki podzielili się między
sobą ludami E uropy.
W ostatnich tych dniach, chciał kongres, zatrudniw szy się
tak sowicie interesam i, coś także uczynić dla idei moralnych.
P rzyjął więc wyborne zasady pod względem żeglugi na wielkich
rzekach, stanowiąc, że takowa wolną będzie, że państwa nad
brzeżne będą m iały zostawione do woli przyjąć lub nie przyjąć
tych lub owych towarów, ale że nie będą mogły wzbronić prze
wozu towarów przechodowych, przeznaczonych dla innych państw,

że będą tylko m iały prawo pobierania opłaty od statków podług
ich m iąższości, niezależnie od rodzaju i wartości przewożonych
towarów, że opłaty te przeznaczone będą wyłącznie na utrzym a
nie żeglugi;

że wreszcie służyć będą na utrzym anie w dobrym

stanie ścieżek, potrzebnych do holowania statków. Godne te za
sady będące wypływem sprawiedliwości i zdrowego rozsądku,
a ogłoszone ten raz z zupełną szczerością, zapewniły trw ałą cześć
kongresowi W iedeńskiemu i stanowią razern z neutralnością
Szwajcaryi i potępieniem niew oli, jedyną kartę dzieła kongreso
wego, jakie zyskało obywatelstwo w praw ie narodów.
W szystko więc ukończone zostało w W iedniu, z wyjątkiem
redakcyi, wszystko, prócz spraw Parm y i Neapolu, zawieszonych
do czasu. T alley ran d, który tyle pom ógł Lordowi Castlereagh
do załatwienia sprawy M urzynów, odebrał od niego tylko obieinicę, że skoro przybędzie do Londynu, natychm iast odda kwe
styą Neapolitańską pod roztrząśnieuie gabinetu Angielskiego. Co
się stanie z Napoleonem, czy go się zostawi na wyspie E lbie lub
czy go się przeniesie na wyspy Azorskie, o tem nie chciano sta
nowczego wymurzyć zdania w o b e c trak tatu z 11 K w ietnia, któ
rego wypełnienie m iał A leksander za rzecz honoru.

K w estyą tę

połączono ścisłe z kwestyą M iurata. — J a k tylko — mówiono
sobie — rozstrzygniem y jednę, będziem musieli rozstrzygnąć
i drugą kw estyą, ale trudno jest wyrzec natychm iast coś stano
wczego. — Nalegano nawet, aby rząd francuski zapłacił N apo
leonowi owe dwa miliony, zastrzeżone traktatem z 11 Kwietnia,
i powiedziano Talleyrandowi, że nieuiszczenie się z tego zobo
wiązania trąci sknerstwem i jest nawet nierozsądnem , bo daje
Napoleonowi w rękę słuszny pozór oskarżenia E uropy,
dotrzym ała przyjętych względem niego zobowiązań.

że nie

J u ż się tedy miano rozjeżdżać, a sprawy obchodzące tak
bardzo Burbonów nie zostały rozstrzygnięte.

L o rd Castlereagh

wyjechać miał 15 L u teg o , cesarz A leksander po kilko razowój
zwłoce 20, kiedy M iurat w sam raz przyszedł w pomoc tym,
którzy czyhając na jego zg u b ę , nie umieli przecież wynaleść
środków aby jój dokonać. M inistrem jego przy kongresie był
książę Campo ■C h ia ro , który nie został dla tój samój przyczyny
przyjęty,

co reprezentanci Saksonii,

Danii i Genui.

Książe

Cam po-Chiara, dosyć dobrze znający bieg spraw, donosił M iuratowi ze szczegółami o usiłowaniach obu domów Burbońskich po
dejmowanych przeciw niemu i o prawdopodobieństwie blizkiego
powaśnienia się mocarstw w sprawie Saksonii.

Biedny M iurat,

w mniemaniu że trafił na chwilę pom yślną, poseła notę na ręce
swego re p rezen tan ta, w którój wyłożywszy wszystko cokolwiek
przeciw niemu robiono na kongresie, żąda objaśnienia stanowczego
czy jest jeszcze w pokoju lub czy już w wojnie z obu domami
Burbonów i daje znać że w razie gdyby się m usiał bronić, p o 
trzeba mu będzie zająć stanowiska na terrytoriach kilku państw
włoskich.

M iurat był przekonany że nota ta nadejdzie w chwilę

zdeklarowanój nieprzyjażni między mocarstwami i dostarczy mu
nie tylko sposobności ale da i prawo wystąpienia przeciw tym,
którzy czyhali na jego koronę.

Spraw dziła się tedy przepowie

dnia M etternicha że mocarstwa nie potrzebują jak tylko czekać,
aby mieć pozór za sobą, a potóm oświadczyć że już się nie czują
w niczóm zobowiązane naprzeciw M iuratowi.

Zresztą dowodziły

dostatecznie tak listy pochwycone na Lordzie Oxford, o którego
aresztowaniu wspomnieliśmy wyżej, jak i inne przejęte papiery,
że M iurat macza! ręce w wszystkich zam ieszkach, na jakie się
zanosiło we W łoszech.

Były to przyczyny wyborne, aby zdecy.

dować wahających się do oświadczenia, że nie mają odtąd ża
dnych zobowiązań naprzeciw M iuratowi.
Książe Cam po-Chiaro otrzym awszy ową notę, ocenił natych
miast jój niewczesność, albowiem załatwiona już była stanowczo

sprawa Saska i wszystkie inne, których rozwiązanie groziło wojną
mocarstw między sobą. U d ał się do M etternicka, zawiadomił go
o otrzymanój co dopiero depeszy, ale prosił g o , aby ją uważał
za niedoszłą, albowiem obiecuje, że o niój przemilczy.

M etter-

nioh wszelako nic nie miał pilniejszego jak dać znać o niój księ
ciu Wellingtonowi i Lordow i C astlereagh,
0 niój Talleyranda;

którzy zawiadomili

Talleyrand zaś rozgłosił ją wszędzie.

Nota

ta przeznaczona będąc dla takich, którzy chcieli koniecznie za
drzeć z M iuratem , takie samo zrobiła wrażenie, jak gdyby urzędownie była zakom m unikowaną; łatwo bowiem być temu w zru
szonym, kto nim być chce,

M etternich porozumiał się z Talley

randem i W ellingtonem i postanowili w trzech:

że A ustrya,

pozbawiwszy się obecnie wszelkiego kłopotu o Saksonią i Polskę,
zgromadzi 150,000 żołnierza nad Padem i publicznie oświadczy,
że czyni to aby zapobiedz naruszeniu tak swego terrytorium jak
1 książąt Austryackich, panujących w W łoszech. Było to, to samo
co wypowiedzieć wojnę M iuratowi i podać Lordowi Castlereagh
sposobność wystąpienia w Parlam encie z wszelką jasnością w spra
wie, która dotąd dość była ciemną.
zadać cios ostatni,

Francyi rzeczą było teraz

Talleyrand czuł się zadowolonym z wyboru

środka, który w jego oczach zawierał w sobie niemal rozwiązanie
kwestyi, którego tak bardzo p ra g n ął, a które o mały włos, ęo
mu się nie wymkło z ręku.
Równocześnie ukończono i kwestyą Parm y.
przez różne koleje.

Przeszła ona

W skutek gorliwych nalegań Francyi i H i

szpanii uznała była komisya do spraw W łoskich,

że trudno,

wśród powszechnego przywracania dawnych książąt na ich trony,
odmówić przywrócenia domowi Parm y. Zaw adzał tu przecież
trak tat z 11 K w ietnia, który wr A leksandrze miał wiernego
obrońcę. Zresztą i dla ojca M aryi Ludwiki musiano zachować
względy.

Jakżeż tu więc było wyjść z kłopotu?

B yła chwila,
12

w którój myślano o załatwieniu tój trudności kosztem Papieża
t, j. o daniu M aryi Ludwice jednój z Legacyi w dożywocie;
ale reprezentant stolicy Apostolskiój odwołał się i słusznie, nie
tylko na praw a Papieża do Legacyi, praw a tak dobre, jak wszy
stkich innych monarchów świeżo przywróconych na swe trony,
ale odwołał się i na to, że skarb nie może się obyć bez Legacyi,
najzamożniejszych właśnie [prowincyi państwa kościelnego.
było co odpowiedzieć na takie argum cnta.

W tedy

Nie

wymyślił

M etternich inny środek: chciał, aby oddać Parm ę królowej E truryi, a L ukę M aryi Ludw ice, która tym sposobem miała by bliżój
i do morza i do wyspy E lb y ;

chciał dalej dodać do Luki pen-

syą, wypłacalną przez F rancyą i A ustryą.

Po śmierci M aryi

L udw iki miała L u k a, zamiast przejść w7 posiadanie syna N apo
leona, wrócić do Toskanii. T ak zadosyć uczyniono by F rancyi,
którą mocno raził widok syna Napoleona, posadzonego na jednym
z tronów W łoskich.

A ustrya jednakże oddając Parm ę w ręce

nie-austryackie, nie zapomniała zastrzedz sobie posiadania P iaczency, którój potrzebow ała dla mostu na rzece Padzie.
T ę tranzakcyą przyjmowała już F rancya i Hiszpania, ale
nie wiedziano, co na nią powie M arya Ludwika.

U dał się do

niój M etternich i przemówiwszy w imieniu mocarstw i cesarza —
ojca, usiłował ją obeznać z trudnościami, jakie sprawie tój towa
rzyszyły.

Z wielkiem przecież zadziwieniem swojóm został przez

M aryą Ludwikę bardzo źle przyjęty.

Słaba zwykle, broniła ten

raz z uporczywością puścizny syna swego i własnego dożywocia.
Zręczny jój doradzca hr. Neuperg, podał jój mysi aby, udawszy
się do cesarza A leksandra i Franciszka, nabaw iła obóch kłopotu
swym energicznym

uporem; ręczył on jój

za dobry skutek.

U słuchała tój rady, rozczuliła ojca, wbiła na ambicyą Aleksandra,
nabrała otuchy, widząc że jój słuchano, a gdy M etternich po raz
drugi przyszedł do niój, odrzuciła bez ogrodki uczynioną sobie

propozycyę, podała

nadto

przyczynę, która mocno zadziwiła

m inistra A ustryackiego, a którą dla własnój swój godności za
milczeć była powinna: t. j. oświadczyła, że sąsiedztwo wyspy
E lby raczój ją odstręczało niż przyciągało, postanowiłam albo
wiem stanowczo — rzekła — nie połączyć się już z mym m ał
żonkiem.

W idocznie znalazła już była w innym związku szczęście

domowe, które więcój ceniła niż chwałę, niż wielkość, wyżój nawet
niż godność własną.
T rzeba więc było oznajmić komisyi do spraw W łoskich, że
proponowany układ stał się niepodobnym. Całkiem teraz nie
wiedziano co począć dalój, gdy w tóm M etternich zażądał naraz
od T alleyranda kilkodniowej zw łoki, obiecując, że niezadługo
załatwioną zostanie ostatnia ta trudność i że Talleyrand dowie
się o tóm nim z W iednia wyjedzie.

P rzy stał na to Talleyrand,

bacząc, że może zaczekać dni kilka za rozstrzygnięciem kwestyi
Parm y, skoro tak dobrze jak ukończoną została najważniójsza
sprawa, spraw a Neapolitańska.

Z rozwiązaniem kwestyi Parm y,

które wymyślił M etternich, a które miało być tajemnicą dla
T alleyranda, tak się rzecz m iała:
L ord Castlereagh wyjeżdżał do L ondynu na Paryż. Miał
się widzieć z Ludwikiem X V I I I , a że m iał dużo wpływu na
niego jako naczelnik gabinetu Angielskiego, nie wątpiono, że go
skłonić potrafi do przyjęcia nowój kombinacyi, czego się nie
można było spodziewuć po T alleyrandzie, zapatrującem się na
kwestyą P arm y li z stanowiska dynastycznego mającego niemal
interes osobisty w tóm, aby rozwiązaną została w duchu B urbo
nów. Że zaś gabinety Londyńskie i W iedeńskie sciślój niż
kiedykolwiek połączyły się ze sobą, podjął się L ord Castlereagh
tej przysługi. Miał ori zażądać w imieniu cesarza Franciszka,
w imie poświęceń familijnych, jakie monarcha Austryacki już
zrobił, aby Ludw ik X V I I I zezwolił na dożywocie Parm y dla
12 *

M aryi Ludw iki.

Tymczasem zaś miała królowa E truryi otrzymać

Lukę i pensyą.

Ze śmiercią M aryi Ludwiki powrócić miała

P arm a do królowój E tru ry i lub do jój dzieci, a L u k a do Toskanii.
P odług wszelkiego podobieństwa udać się mógł proponowany
u k ład , skoroby go pierwszy sekretarz stanu Jego W ielk o -B ry tańskiój Mości przedstaw ił bezpośrednio Ludwikowi X V I I I w irnieuiu tych obu gabinetów , od
sprawy Neapolitańskiój.

których zależało rozstrzygnięcie

T aki był powód tajemnicy, zachowanej

przed Talleyrandem i żądania zwłoki kilkadniowój od niego.
C hciał wiedzieć A leksander, przed wyjazdem z W iednia,
czego się trzym ać w kwestyi familijnój, która go mocno obcho
dziła.

Kwestyą tą było małżeństwo siostry jeg o ,

A nny z księciem Berry.

Jak już

W. księżny

powiedzieliśmy, upatryw ał

zręczny hr. Pozzo di Borgo w małżeństwie tern również korzyść
F rancyi jak i Rossyi, F rancyi dla tego, że miała przez nie po
zyskać potężnego sprzymierzeńca, Rossyi dla tego, że zawarłaby,
pod względem urodzenia, świetniejsze, od wszystkich dotych
czasowych małżeństwo. A leksander nie wiele sobie robił z ostatniój
tój uwagi, ale rad byłby połączył politykę swoją z polityką F ra n 
cuską; i zaiste, gdybyśm y się byli skłonili do tego połączenia,
gdybyśmy byli stanęli w kwestyi Sasko-Polskiej po stronie P rus
i R ossyi, bodaj byłby nam czegośkolwiek odmówił Aleksander
M atka jego, osoba godna, całkiem podzielająca opinie emigrantek
Francuskich, przyw iązyw ała wiele do tego małżeństwa, schlebia
jącego nadzwyczajnie jój dumie.
Dwór F rancuski mniój się
kwapił, byłby przecież postąpił tak jak te wielkie familie, które
dla korzyści, jakie widzą w związku małżeńskim z nie-szlachetną,
schodzą ze swego stanowiska, ale nie pozw ala mu tego religia;
dwór Francuski żą d ał, jak powiedzieliśm y, aby księżna A nna
przeszła na religią katolicką, nim wstąpi na ziemię Francuzką.
A leksander, który nie chciał aby się zdawało że okupuje to

małżeństwo przeniewierstwem religijnym, ż ą d a ł, aby księżniczka
opuszczała Rossyą w religii greckiej, nie zabraniając jój potóm
przejść na religią katolicką, gdzie się jój będzie we Francyi podobać.
Błache to z obu stron były powody zważywszy na interes poli
tyczny, który powinien był doradzać ten związek.

Kwestyi tój

ubyło dużo ważności odkąd T alleyrand otwarcie na bakier stanął
z Aleksandrem. W szelako nie było jeszcze niepodobnem to m ał
żeństwo.

Ludw ik X V I I I polecił by ł, przed zakończeniem kon

gresu, Talleyrandow i, aby go uwolnił od starań małżeńskich
dworu Rossyjskiego, jeśli stanowcze ma przekonanie że ich nie
trzeba przyjąć, i aby mu w takim razie podał przyzwoity środek
je zerwać,
Talleyrand, przekonany będąc, że F rancya pozyskała trak
tatem z 3 Stycznia jaknajlepszych i najwierniejszych sprzym ie
rzeńców, mając zresztą interes w^tóm, aby się zdawało, że przy
mierza, któremu on tyle przeszkadzał, nie wiele pragniono, T a l
leyrand napisał do Ludw ika X V I I I list nader obszernie moty
wowany i malujący wTybornie politykę owego czasu.
Jeżeli dwór Francuzki — pisał T alleyrand — będąc jeszcze
słabym , t. j. w pierwszych dniach restauracyi mógł sobie coś
robić z silnego z Rossyą sojuszu, dziś się rzeczy zmieniły.

Ma

on teraz jaknajwyborniejszych, i najsilniejszych sprzymierzeńców;
i jest znów punktem środkowym , około którego obraca się poli
tyka europejska.

Niech drudzy poszukują jego pomocy, on jój

u nikogo szukać nie potrzebuje. Przym ierze z Rossyą nie przed
stawia w tój chwili wielkiój korzyści. A leksander jest to monarcha
nierozważny, przesiąkły szalonemi ideami, z którym niepodobna
w niczóm się zgodzić.

Zresztą pod względem uro d zen ia, zbyt

nisko stoi familia panująca w Rossyi w porównaniu z familią Burbonów , i uwłoczyli by Sobie niejako B urboni, wchodząc z nią
w związki małżeńskie.

Dom A ustryacki zasługuje bardziój na

honor połączenia się z Burbonami, ale że małżeństwa z nim za
wierane, zawsze sprow adzały nieszczęście dla obu krajów, radzi
więc bez żadnego wahania m ałżeństw o, a jaką księżniczką B ur
bońską.
L udw ik X V I I I odebrawszy list ten, uznał, że m inister jego
pokazał jaknajwyborniejszy sąd w tych m ateryach, że zdrowo
oceniał hierarchią głów ukoronowanych i że trzeba usłuchać jego
rady. Z rzekł się więc połączenia z R ossyą, spuszczając się na
T alleyranda że go zwolni z zobowiązań z właściwym wielkiemu
temu negocyatorowi taktem.
T alleyrand starał się unikać wszelkiego o projektowanem
małżeństwie objaśnienia dopóty, dopóki wszystkie kwestye nie
zostały rozstrzygnięte.
2 W ied n ia,

Tymczasem rozjeżdżać się mieli wszyscy

m usiał więc począć sobie otwarcie.

A leksander wi

dząc się z nim po raz o statn i, 'rz e k ł doń niby obojętnie: Z gła
szają się o moją siostrę, nie chcą przecież rozrządzić jój ręką,
nie porozumiawszy się wprzód stanowczo z dworem Francuzkim ,
który — zdawało się — pragnął jój ręki.

M atka moja rada by

była temu małżeństwu, co do mnie, mam je za bardzo zaszczytne,
ale chciałbym mieć pewność.

Dałem kosza, ale dodał z uśmie

chem i tonem pokory, który go nie wiele kosztował — ale i do
stałem kosza.

Ferdynand V II prosił mię o rękę siostry, skoro

się jednas dowiedział że jest greczynką, cofnął się. — Talleyrand
uśmiechnął się także i nie pokazując, tak samo jak cesarz, ża
dnego zmieszania na twarzy, odpow iedział: Niech postępowanie
Jeg o królewskiój mości katolickiój świadczy o kłopocie Jego królewskiój mości Arcy-chrześciańskiój . . . — I zamieniając w żart
całą tę spraw ę, opowiadać zaczął Carowi że arcypoboźny L u 
dwik X V I I I nieugiętym jest w kwestyi religii. Nie nalegał A le
ksander i nie zdaw ał się przywięzywać żadnój wagi do tego
interesu;

czuł się przecież głęboko urażonym , dworowi Rossyj-

skiemu chodziło bowiem bardzo o to małżeństwo.

Dziwne było

iój księżny przeznaczenie, niedoszły ją oba te małżeństwa, w któ
rych dzielić byłaby m usiała zmienne koleje naszych rewolucyi,
a zasiadła na tronie N iederlandzkim , gdzie dały jój się w znaki
ich skutki.
Ostatnia to była ważniejsza kw estya, którą traktow ał T a l
leyrand, a rozwiązanie jój maluje również dobrze jak wszystkie
te, do których się tak gorliwie był przyczynił, jego czas, jego
dwór i jego samego.
Ukończył więc był kongres ogromne swe zadanie i już wy
jeżdżać mieli m onarchowie, zostawiając ministrom swoim pracę
redakcyjną, kiedy na raz, niespodzianie, wybuchła wieść, która
choć nieprzew idziana, nie zdziwiła przecież nikogo, tak bardzo
przeczuwał ją każdy.

Dowiedziano się z depeszy konsula Au-

stryackiego w G en u i, że Napolepn opuścił wyspę E lbą i wylą
dował w zatoce Żuan. D okąd dąży? W jakim celu? Pytano
siebie ze strachem. M etternich utrzym yw ał, że idzie na Paryż.
Było to w istocie najnaturalniejsze przypuszczenie. Podług T al
leyranda, który starał się jeszcze łudzić, dążył Napoleon do
Włoch.

W ahano się przez dni kilka któremu z tych dwóch

przypuszczeń dać wiarę, choć prawdopodobieństwo wszelkie p rz e
mawiało za pierwszóm , a w końcu ogarnęł straszny popłoch
wszystkie umysły. Uczucie powszechne był strach a potóm złość.
W ybuchnięto z niesłychaną gwałtownością na A leksandra, jako
na sprawcę trak tatu z 11 Kwietnia, jako na tego który przezna
czył dla Napoleona wyspę Elbę.

On sam oskarżał siebie z zu

pełną dobrą wiarą i obiecywał naprawić winę swój szlachetności
olbrzymiemi wysileniami. Odwołano natychm iast rozkazy wydane
do wyjazdu i postanowiono nie rozłączyć się tak długo, póki nie
minie nowe to niebezpieczeństwo.
Zresztą, pozostały nietknięte wszystkie postanowienia; a cho

ciaż opóźniło się ich uprawnienie o kilka miesięcy, nie mniój
stanowcze zyskały uznanie; pochodzenie ich więc odnieść należy
do sześciu ostatnich miesięcy roku 1814, których obraz co dopiero
przedstawiliśmy. J u ż więc teraz możem mieć za ukończony kon
gres W iedeński tak pod względem rozgraniczenia jak i. ukonsty
tuowania państw.

Stósowną więc mamy porę do wydania sądu

o urządzeniach jakie utw orzył, a które trw ały dłużój niź urzędzenia wszystkich poprzednich kongresów;
bowiem, przetrw ały prawie pół-wieku.

oprócz kilku zmian

Zapatrując się na kon

gres W iedeński z podwójnego stanowiska: sprawiedliwości i po
lityki, następujący — w edług nas — wydać można sąd o nim,
odsunąwszy wszelką nienawiść narodow ą, jak wypada historyi,
która nie należy do żadnego k raju , do żadnego w ieku, bo po
winna zbliżać się ile możności jakn&jbardziój do wiecznój prawdy.
K iedy słucham y skarg ludzi, podczas gdy cierpią z winy
drugich kiedy słuchamy ich powszechnego

oburzenia przeciw

temu przewinieniu i przeciw ty m , którzy go się dopuszczają,
myśleć by można, że ludzie ci nigdy się takiego samego nie do
puszczą, przewinienia.

N iestety! są to dziś słowa, którym jutro

czyny często kłamstwo zadają. W szystkie mocarstwa E uropej
skie ucierpiały od ambicyi N apoleona, wszystkie złorzeczyły tój
niepohamowanój dumie i należało wierzyć że jeśli przyjdzie na
nie kolój zapanowania nad światem , święcić się będzie na ziemi
królestwo sprawiedliwości.

Widzieliśmy jaki był rezultat tych

słów. Jedyna różnica jak ą dostrzedz było m ożna w postępowa
niu mocarstw sprzymierzonych a Napoleona jest ta, że mocarstw
było cztery zamiast jednego,

i że każde musiało się zatrzym ać

tam , gdzie się zaczynała ambicya drugich trzech.

Z Francyą

obeszły się one jak z narodem zwyciężonym. B yło to rzeczą n a
turalną, choć niesprawiedliwą.

F rancya czyli raczój m ąż, który

nad nią panow ał nadużył był zwycięztwa a ci co nas zwyciężyli,

nadużyli go z kolei.
ciństwem,
trybunałem
ści ą.

popierać sprawę
swych

Własnój

a nie

po

S k a r ż y ć się w t a k i m r a z i e j e s t d z i e 

wielkości

drugich,

własnój

wielkości

współzawodników
po

wyglądać
s wo j ó j

jest

należy

odwadze

przed

śmieszno
po

sobie,

i rozsądku;

a jeśli nie chcemy ponosić skutków naszych błędów, nie powin
niśmy się ich ani sami dopuszczać ani pozwolić żeby ich się
drudzy dopuszczali na nas.
Niech nam tymczasem wolno będzie powiedzieć bez zaśle
pienia narodow ego, że koalicya, słusznie potępiwszy nadużycia
N apoleona, w yrównała mu w n ic h , i że podczas gdy podzieliła
kilkakrotnie Polskę, dokonała, w Niemczech sekularyzacyi, które
tak bardzo przyczyniły się do zwiększenia mocarstw

stałego

lą d u , że podczas gdy przywłaszczyła sobie wszystkie Kolonie,
które tak niezmiernie rozszerzyły panowanie Anglii nad morzami,
chcieć sprowadzić jedyną Francyą do rozmiarów, jakie posiadała
w końca 18 wieku, niezgadzało się ani z słusznością, ani z równo
wagę Europejską. Niech nam wolno będzie powiedzieć, że gdyby
Francya nie była wkrótce żyznością swego ducha,

swój ziemi

i swój rewolucyi w niwecz obróciła wszystkich tych rachub, by
łaby brak jój uczuła Europa.

E uropa bowiem nie m oże,

bez

narażenia na szwank swój niepodległości, obyć się bez żadnego
z mocarstw ukonstytuowanych, a bez Francyi najmniój, bo albo
A nglia jój potrzebuje naprzeciw R ossyi, albo Rossya naprzeciw
A nglii, Prusy naprzeciw A ustryi, A ustrya naprzeciw Prusom ,
Niemcy przeciw A ustryi i Prusom, a w końcu potrzebuje jój za
wsze wielka jedna sprawa, a nią jest sprawa cywilizacyi.
Ale dajmy pokój — powtarzamy — dajmy pokój próżnym
skargom za takie się z nami obejście.
je sami.

Mówmy raczój o drugich!

W szakże spowodowaliśmy
W szystko co nienależało do

c z w ó r k i lub co jój bezpośrednio nie obchodziło, podzielono jak

zdobycz znalezioną wśród szturmem zdobytego miasta.

P ochło

nięci zostali bez miłosierdzia i drobni książęta niemieccy i wolne
miasta i m ajątki zakonów Niemieckiego i M altańskiego i księstwa
duchowne i dawne rzeczypospolite, celenl ukonstytuowania kra
jów należących do zwycięzców lub do ich klientów. Kiedy szło
o powśeiągnienie zazdrości sąsiada, o zapłatę dla związkowego,
o lepsze pociągnienie granicy dla jednego z c z w ó r k i ,

o zbli

żenie go do brzegu m orza lub o jaki klin kraju, który mu był
dogodnym , natychmiast zm edyatyzowano tam jakiego księcia
Niemieckiego, ówdzie wcielono jakie wolne m iasto, zniweczono
jaką dawną rzeczpospolitą lub sekularyzowano jak i majątek ko
ścielny. A ustryą zabrała Wenecyę, Piemont Genuę, bez żadnój
trudności. Biada tym, którzy nie obchodzili jednego z c z t e r e c h .
Na D anią jednę z strażniczek wolności m ó rz, zapatrywano się
tylko jak na sprawę czysto franeuzką; odebrano jój Norwegią,
aby zapewnić popularność Bernadottem u w Szwecyi. Otrzym ała
D ania w nagrodę Pom eranią szwedzką; ale ctóż P ru sy życzą
sobie posieść tę prow incyą, aby zyskać cały brzeg B ałtyku od
S ztralsundu do M em la, nuż więc odbierają znów Danii liche to
wynagrodzenie i dają jój jeszcze lichsze, dają jój księstwo Lawenburgskie i pewną ilość talarów.

Nieszczęśliwa Saksonia, która

nas odstąpiła na polu bitwy pod Lipskiem , aby się na nowo po
łączyć z koalicyą i która z tego powodu powinna była doznać
nieco pobłażliwości od zwycięzców, miała wprawdzie obrońców,
bo zależało na jój istnieniu A ustryi i Niemcom; ale chociaż miała
obrońców, utraciła połowę swego terrytorium na korzyść tych
samych P ru s, które przez całe lat dziesięć gorzko się uskarżały
na ciosy zadawane istnieniu państw Niemieckich.

I Polskę b ro 

niła zawiść A ustryi i Anglii naprzeciw Rossyi; ale wydano ją
cesarzowi Aleksandrowi pod pozorem, mającym ubarwić ambicyą
jednego a słabość drugich t. j. pod pozorem odbudowania kró

lestwa Polskiego i oddania nad nim władzy jednem u monarsze.
Smutne złudzenie! które nie mogło trwać długo, albowiem P ol
ska odzyskując

razem z tą na pół-niepodległością, pragnienie

i środki do zrzucenia jarzm a Rossyjskiego, miała niezadługo po
wstać,

być potóm zam ienioną,

prowincyą monarchii Carów.

za karę buntu,

na zwyczajną,

W tenczas przekonała się Europa,

ze poprostu powiększyła tylko R issyą o całą Polskę. A ustrya
pragnęła W łoch, obchodzących tylko F rancyą; o F rancyą zaś
mało się wtedy pytano.

Pozwolono więc A ustryi i jój książętom

wywierać wpływ stanowczy na całe W łochy.

Poczuł przecież

później gabinet W iedeński przykry ten ciężar i pożałował że go
przyjął.

A nglia bo wcale nie potrzebowała zdawać rachunku.

Dobrała ona sobie do G ibraltaru M altę, W yspy Jońskie, P rzy 
lądek, wyspę Ile de F ran ce, część A ntyllów , a nikt jój żadnój
nie stawił trudności. Zapragnęła ujść Szeldy i Renu, aby utwo
rzyć przeciw nam królestwo Niederlandzkie, a natychmiast zadosyćuezyniono jej życzeniom, bez żadnego względu na wstręt Belgijczyków ku Holendrom . Czasem wszelako uderzyła jednego
lub drugiego z tych czterech, świat między siebie dzielących mo
carzy, nie własna jego chciwość,
spólników;

ale chciwość drugich trzech

wtedy już co tylko miał wystąpić z zarzutam i, ale

zarzuty zam ierały na ustach, tak dalece zdawało się im dziwnem
dawać sobie nauki wstrzemięźliwości.
U w ag tych nie dyktuje nam złość, ale mamy praw o, wy
tknąwszy przewinienia Napoleona, wytknąć także powinienia tych,
którzy po nim zapanowali nad światem i którzy pod pozorem że
się mszczą za Europę, podzielili ją między siebie. Powinnością
jest historyi wytknąć bezprawia i przewinienia wszystkich bez
wyjątku; wolno więc nam jest przypomnieć, że u nas przewinił
jeden człowiek a nie F ran c y a, że sprzymierzeni wkraczając do
Francyi obiecali jój

byli uroczyście nie pominąć tój różnicy

i podług tego postąpić.

Obiecali, ale niestety! wnet zapomnieli

0 obietnicy, jak tego dowiódł traktat Paryski.
Zastanowiwszy się nad kongresem W iedeńskim ze stano
wiska prostój słuszności, zastanówmy się teraz nad nim ze stano
wiska politycznego. Politykę miał on jednę tylko, t. j. nagro
madzenie jaknajwięcój środków ostrożności przeciw Francyi. Nie
zdołano by zaiste nagromadzić ich więcój gdyby Francya, zamiast
być

w ręku B urbonów , znajdowała się była jeszcze w ręku

strasznego zdobywcy, na którym miano tyle do odwetowania,
przeciw którem u należało tyle przedsięwziąść ostrożności.

Pod

tym względem dość było pozwolić działać Anglii, która niczego
nie zaniechała. Mając w świeżój jeszcze pamięci blokadę konty
nentalną usiłowała przede wszystkiem położyć nam zapory wzdłuż
wybrzeży morza Północnego i Śródziem nego, ta k , abyśmy już
nigdy nie zdołali zawrócić na drogę do Antwerpii i GenuiW tym to celu utw orzyła królestwo Niderlandzkie i dopomogła
tak wiele do odbudowania królestwa Sardyńskiego.

D obry zaiste

wybór zrobiła A nglia dając nam za przeciwników domy Oranii
1 Sabaudzkie, albowiem prócz nowych przeciw nam zażaleń obu
tych dom ów, jeden z nich wzmógł się był w potęgę w walce
przeciw F ran cy i, drugi wprost posługując się F rancyą, a potóm
ją zdradzając, gdy się nią już posłużył.
O ddała więc A nglia Niderlandom Antwerpią, a Piemontowi
Genuę.

Nie dosyć na tóm.

Pom na na jednę z idei P itta , znie

woliła Prusy aby przyjęły prowincye R eńskie; zaszczepiała ona
tym sposobem w Prusach wieczną przeciw F rancyi podejrzliwość.
W szystkie te ostrożności, jeszcze według jój zdania nie wystar
czały; chciała ona w tóm samem położeniu postawić Bawaryą co
P ru sy , oddała jój więc, za dorozumieniem się z Austryą, palatyuat
Reński.

A ustrya przytakiwała tym zamiarom nie przez nienawiść

ale z rach u b y , pod warunkiem wszelako że się sama nie narazi

Francyi; i tak n. p. nigdy nie chciała słuchać o propozycyi
odebrania Belgii.

Prusy chociaż mocno rozdrażnione na nas,

spostrzegły się jaką im chciano kazać odgrywać rolę, użaliły się
przed A nglią nalegając, aby zamiast prowincyi Reńskiej otrzym ały
Saksonią, ale nie dopiąwszy sw ego, przyjęły nareszcie to co im
ofiarowano.

A leksander poznał się dobrze na tych rachubach,

uśmiechnął się nieraz na nie, byłby nam chętnie podał rękę aby
je udarem nić, ale przekonawszy się że uparcie trwamy w niepo
jętym z A nglią i A ustryą sojuszu, odwrócił się od nas objawiając
pogardę dla tak głupićj polityki.
Kongres W iedeński, nagromadzając w około Francyi podej
rzliwość interesentów, tworząc przy jój boku nieprzyjazne państw a,
dał początek tój polityce Ś w i ę t e g o P r z y m i e r z a , jaka rządziła
E uropę przez niem ał pół wieku.

Polityka ta miała — w myśl

jój twórców — być wieczną, a tymczasem kruszy ją wolny ale
nieustający prąd czasu.

Królestwo Niderlandów, utworzone na

podstawie sojuszu dwóch niecierpiących się narodowości, rozpadło
się, A nglia, dawniej najzaciętsza nieprzyjaciołka wszelkich rewolucyi, odtąd zdaje się inaczój na nie zapatryw ać, dom Sabaudzki
wrócił naraz, po czterdziestoletniój ślepój przeciw F rancyi niena
wiści, do dawnój swój polityki t. j. polityki posługiwania się nami,
a A ustryą upadająca pod ciężarem W łoskich posiadłości, oddała
już większą ich część.

Polityka więc Ś w i ę t e g o P r z y m i e r z a

osłabła i prawie skonała, ale zazdrość E uropy i nieroztropne
kroki F ran cy i mogłyby ją znów przyzwać do życia.

A przecie

jakżeż bardzo idzie o to i Europie i F rancyi aby pogrzebioną
została raz na zawsze! Europie sprowadza ona bowiem tę wielką
szkodę, że jój każe zaniedbywać wszystkie interesa dla jednego
t. j. aby trzym ać nas na wodzy, że jój każe występować przeciw
postępowi ducha ludzkiego, bronić nadużyć przeszłości a często
i złych rządów , a nadewszystko że rzuca demagogię w objęcia

potężne F ran cy i; nie mniej jest ona zgubną i dla Francyi, którą
zupełnie odosobnią, skazuje na nieustające z E uropą przeciwieństwo,
którój najsłuszniejsze zam iary udarem nia dla tego, że je o n a
pow zięła, że ją pozbawia sojuszów tak w wojnie jak w pokoju,
że ją robi spólniczką demagogi i postrachem świata, podczas gdy
m ogłaby być jego bożyszczem. Byłoby to poczynać szalenie,
gdybyśmy politykę tą na nowo wyzwać mieli w szranki, strasząc
E uropę i zmuszając ją aby szukała ocalenia w połączeniu wszystkich
narodów przeciw nam.
Polityka ta była z resztą w epoce o którój m ówim y, natu
ralną, była ona nieodbitym wynikiem długich i straszliwych walk
i nie należy zbyt gorzkich robić o nią wyrzutów dyplomatom,
którzy przekonani byli, że nagromadzając przeciw nam tyle zapór,
są w słusznym prawie własnój obrony.

Nie trzeba również za

pominać, że mężowie stojący na czele kongresu, chociaż byli nie
przyjaciółmi F rancyi a szczególniój rewolucyi Francuskiój, którą
przez lat 25 zwalczali i chociaż porwani byli wirem gwałtownym
reak cy i, wszelkich przecież dokładali usiłow ań, aby tę reakcyą
w pewnych zatrzym ać granicach.

Postąpili oni sobie w wielu

rzeczach jaknajrozsądniój; bo wszakże byli to najznakomitsi ludzie
swego wieku, najzręczniejsi, najoświeceńsi i chociaż przodkowali
kontrrew olucyi, pokazali więcój rozumu niż kontrrewolucyjni
Niem cy, Szwajcarowie, W łochy, Hiszpanie i Francuzi u siebie:
Zapobiegli kontrrewolucyi w Szw ajcaryi, a kontrewolucyi w H i
szpanii i we Francyi wybornych udzielili rad. A chociaż wszyscy
powodowali się ambitnemi żądzami swych narodów i podług nich
wytykali granice państw , przyjęli przecież w traktatah dotyczą
cych zniesienia niewoli i wolności żeglugi na rzekach, zasady
godne rewolucyi Francuskiój, którój nieubłaganem i byli nieprzy
jaciółm i tak z urodzenia jak z obowiązku.
Mówiliśmy dotąd o zwycięzkiój Europie i jój w W iedniu

postępowaniu, a teraz pomówmy o naszym rządzie i streśćmy ile
możności sąd nasz.
T rzy nadarzyły się sposobności uregulowania losów Francyi.
zawieszenie broni z 23 Kwietnia, traktat pokoju z 30 M aja i kon
gres Wiedeński.
D ługa ciążyła i ciąży dotąd niepopularność na akcie zawie
szenia broni z 23 Kwietnia.

W nim zrzekł się negocyator F ra n 

cuski j e d n e m p o c i ą g n i ę c i e m p i ó r a — jak się wyrażano —
wszystkich wielkich twierdz Europejskich będących w naszym
ręku, wraz z ogromnym m ateryałem wojennym.

T a niepopular

ność, która ciężyła na hr. A rtois i T alleyrandzie, zdaje się być
wcale niezasłużoną. G łos jednomyślny i uamiętny opinii żądał
wyjścia wojsk koalicyi z terrytorium F rancuskiego; był to głos
cierpienia, głos nierozważny.

Cokolwiek by bowiem zrobiono,

niepodobieństwem było, aby wojska koalicyi opuścić m ogły prędzćj Francyą jak za dwa miesiące, a w tym przeciągu czasu mógł
być zawarty pokój, który tóż istotnie zaw arty został w 37 dniach.
Trzeba więc było odłożyć zawieszenie broni aż do zawarcia po
koju samego, co z żadnem nie było połączone niebezpieczeństwem
skoro de facto rozlewać krew przestano, a wtedy może byłoby
szło uzyskać jaką kompentacyą za zrzeczenie się wielkich twierdź
.

Europejskich. A le głos opinii, dopominający się wyjścia wojsk
koalicyi tak był naturalny i tak potężny, że oprzeć mu się, było
nad siły ludzkie.

B ardzo dobrze więc uniewinić się dadzą ci,

którzy tego głosu usłuchali.
Żądać zaś wyścia wojsk koalicyi z Francyi było to zarazem
wywołać żądanie, aby i nasze wojska wyszły z obcych terrytoriów; jedno pociągało za sobą drugie. Można wprawdzie utrzy
mywać, że bylibyśmy mogli zatrzym ać L u k senburg, Moguncyą
i Antwerpią, oddając M agdeburg, H am burg, Texel, Bredę i B erg
op Zoom.

Ale gdybyśm y byli tę próbę zrobili, dostrzegliby

zaraz negocyatorowie przeciwnój strony w tym kroku ukrytą
myśl, t. j. że chcemy zatrzym ać linią R enu; a do tego nigdy by
się nie byli skłonili.

T ak więc pociągało za sobą namiętne n a

leganie o wyjście obcych

wojsk z ferrytorium

Francuskiego,

z naszój strony nieochybną ewakuacyą terrytoriów obcych, a stąd
wynikało nieodbicie zawieszenie broni z 23 Kwietnia,

Głos więc

ludu potępiający to zawieszenie broni, którego przecież tak na
miętnie był się dopom inał, nie ma całkiem podstawy i należy
uwolnić od zarzutów — jeśli chcemy sądzić podług słuszności —
tak księcia jak i negocyatora, którzy podpisali to zawieszenie
broni.

A le po zawarciu zawieszenia broni nic nas nie zmuszało

do traktowania natychm iast o pokój w samym P a ry ż u ; bo i po
cóż ten drugi pośpiech? W Paryżu połączyli się z sobą nasi nienieprzyjaciele celem obdarcia nas; w W iedniu powinni się po
kłócić przy podziale puścizny naszój.

Trzeba więc było czekać

póki się nie będzie w W iedniu aby] urządzić nasze losy. Nie
było żadnój mądrój przyczyny aby się tak spieszyć, albowiem
jak 'tylko zawieszenie broni zaw arte zostało, wszyscy w dość
znośnym byli stanie; Krew wszędzie przestała płynąć, mocarstwom
oddano m iasta, których tak gorąco pragnęły; Prusacy bowiem
mieli M agdeburg, Anglicy Antwerpię, Niemcy Luksenburg i Moguncyą. Francya znajdowała się w granicach r. 1790, nie stano
wił więc czas, który upływ ał żadnego takiego na naszą korzyść
prejudikatu, jakiego by się można było obawiać.
Ze zaś, prócz tego, nie chciały mocarstwa postanowiać od
dzielnie o losie żadnego z pomiędzy siebie, nie mogły dla nas
innój przyjmować zasady. Zresztą pozwoliło owo tylokrotnie za
czepiane zawieszenie brom z 23 Kwietnia, wrócić do kraju naszym
300,000 żołnierzom , którzy postawili F rancyę w możności obja
wienia swój woli. Odmówna z naszój strony odpowiedź byłaby
dostateczną do wstrzymania wszystkiego. Prawdziwość tego zdania

naszego dowodzi to, że negocyatorowie koalicji, jak tylko oddane
im zostały fortece wzwyż wymienione, tak zaraz przestali naglić.
Kto n ag lił, to my niestety 1 a przyczyna tego naglenia leżała
nasamprzód w nieprzezorności, albowiem jedynym człowiekiem
w radzie który dojrzał korzyści dla nas w przybyciu do W iednia
bez zobowiązań, był jenerał Dessotes; drugą przyczyną była nie
cierpliwość ; chcieliśmy jaknajprędzej podpisać, ogłosić i obchodzić
uroczyście pokój, który

był najważniejszym

tytułem , chwałą

i dobrodziejstwem najdonośniejszem Burbonów.
T e to dwa powody t. j. nieprzezorność i niecierpliwość
sprawiły, żeśmy, popełniwszy z pośpiechu pierwszy błąd , dający
się bardzo dobrze uniewinić, t. j. podpisawszy zawieszenie broni
z 23 Kwietnia, żeśmy popełnili drugi błąd, nie dający się wcale
uniewinić, zawierając z naszymi nieprzyjaciółmi jeszcze w zgodzie
między sobą będącym i, pokoj z 30 M aja, który trzeba było do
piero w W iedniu zawrzeć z naszymi nieprzyjaciółm i, niechybnie
wtedy powaśnionemi.
T ru d n o było, podpisawszy pokój w P aryżu, uczynić coś dla
polepszenia naszego losu w W iedniu.

W szelako nie były jeszcze

wszystkie sposoby wyczerpanemi, pod warunkiem, że nie zrobimy
zbyt prędkiego wyboru między dwoma stronnictwami gotującemi
się do podzielania E uropy, pod warunkiem, że do okowów i tak
już ciężkich trak tatu Paryskiego, nie dodamy jeszcze cięższych,
t, j. okowów postanowień przedwczesnych.

Nic, zaiste, nie na

gliło nas do zrobienia wyboru między m ocarstwami, których
niezgoda już uderzyła wszystkich. Postanowieni byliśmy z jednój
strony między Prusam i i R ossyą, chcącemi, bądź co bądź, po
chłonie Saksonią i Polskę, gotowemi nawet pozbyć się swój meprzyjaźni przeciw nam , bylebyśmy tylko poparli ich zamiary,
z drugiój strony między A nglią i A ustryą, które tylko jeden
jedyny miały cel, aby nałożyć na nas pęta i zorganizować

całą przeciw nam Europę. Zdaje się podług tego prostego wy
łożenia faktów, że wybór nasz nie powinien był żadnemu pod
legać powątpieniu, bo jeśli interes, o jaki chodziło w Dreźnie
i w Poznaniu, był interesem Europejskiego znaczenia, to interes,
0 jaki chodziło nad Szeldą, Renem i Alpam i był interesem wy
łącznie Francuskim .

Otóż, upoważniła nas swym postępkiem tak

Saksonia pod Lipskiem jak E uropa w Paryżu do dania pier
wszeństwa interesom Francuskim przed wszystkiemi innemi. P rz y 
puśćmy przecież, że należało nieufać żadnemu z tych dwóch
sprzeciwiających się sobie stronnictw; wtedy była to przyczyna
jed n a więcój, aby czekać i zastanowić się dobrze, nim się oświad
czymy. G dyby T alleyrand, przybywszy do W iednia, mniój się
był spieszył z wyborem, którego zasługa da się łatw o zaprzeczyć
1 z dogmatycznem wyznaniem wiary w zasadę prawowitości, gdyby
wreszcie, nie było mu tak o to chodziło, aby jaknajprędzój wziąsć
udział w wielkich sprawach Europejskich (udział, który go nie
mógł ominąć), gdyby był poprzestał na oświadczeniu, a dał je
z tą zabijającą flegmą, jakiój tajemnicę tak wybornie posiadał: że
F rancya, z którą się mocarstwa skoalizowane z taką bezwzględno
ścią obeszły w M aju r. 1814, która oszukaną została skoro jój
odmówiono przyobiecanego poprzednio powiększenia tak terrytorium ja k i ludności, gdyby był — powtarzamy — oświadczył,
że F ran cy a odtąd nie potrzebuje uważać jak tylko na swą do
godność, że nie myśli ona nadal zakłócać świata swą ambicyą,
ale, jeśli ambicya drugich świat zakłóci, ona wtedy stanie po tój
stronie, po jakiój stanąć każe jój polityka, byłby T alleyrand inną
Francyi zgotow ał rolę.

Bo czyżby m ocarstwa nie były poszuki

wały pomocy F ra n c y i,

gdyby była po takiem oświadczeniu wy

czekujące zajęła stanowisko ? A leksander i Fryderyk W ilhelm
tak byli roznamiętnieni, tak niepowściągliwi, że byliby jój niczego
nie umieli odmówić, a że interes Austryacki i Angielski dbał

tylko o R en , o Szeldą, i Al py, byliby nam z tój strony ustąpili
wszystkiego, czegobyśmy tylko byli zażądali, a to w propozycyi
zwłaszcza uzyskania naszój decyzyi. — G dyby zaś niezgoda została
posuniętą aż do wojny, byliby nam niezaprzeczenie oddali przynajmniój pewną część lewego brzegu Renu.

G dyby zaś nie było

przyszło do wojny, byłaby Anglia i A ustryą, widząc nasz sojusz
z Prusam i i R ossyą, najprzód im ustąpiły, a potóm bylibyśmy
i my otrzymali lepszy rezultat; bylibyśmy mieli zamiast Prus.
Saksonią nad R enem , która by była zastąpiła dawnych naszych
tak łagodnych, tak wygodnych i tak nieodżałowanych sąsiadów
jakiem i byli elektorowie duchowni, arcybiskupi M oguncji, T rew iru
i Kolonii, których miejsce zajęły dziś najwojenniejsze właśnie
państwa Rzeszy Niemieckiój,

t. j. B aw arya i Prusy.

A więc,

czy by wojna była nastąpiła, czy pokój, los nasz byłby się po
lepszył; w pierwszym razie bylibyśmy podług wszelkiego praw do
podobieństwa otrzym ali lepszą granicą, w drugim razie, bylibyśmy
jaknajspokojuiejszego otrzym ali sąsiada.
A le gabinet Paryski
pozbawion był wszelkiej jedności i przezorności, trudnił on się
tylko m ateryam i,

które m u

bezpośrednio

przedkładano,

król

Ludwik X V I I I był człowiekiem bystrego dowcipu ale roztar
gnionym , traktującym politykę zewnętrzną z dość wielką obo
jętnością i upatrującym

w zbytniem mieszaniu się do polityki

zewuętrznój fatalną spuściznę po - Napoleońską.

Tak więc pozo

stawiono Talleyrandow i wszelką swobodę działania, polegając na
jego zręczności, doświadczeniu i przeważnym na

dyplomatów

europejskich wpływie.
T alleyrand przybywszy do W iednia z postanowieniem że
będzie reprezentował zasadę prawowitości, zastał c z w ó r k ę , zde
cydowaną odrobić wszystko między sobą. Pretensyą tą tak został
rozdrażniony,

a z drugiój

strony

tak

ujęty

nadskakiwaniem

małych państw Niemieckich, że się nie zdołał wstrzymać, stanął

na czele tych małych państw, w skutek czego wystąpił jako
obrońca Saksonii, stanął odtąd po stronie A ustryi i A nglii, nie
odwołalnie zdecydowanych nie zwolnić nas z pęt traktatu Pa
ryskiego, przeciw Prusom i Rossyi, gotowych polepszyć los nasz
i oświadczył aż nazbyt głośno, że F rancya niczego dla siebie nie
żąda, żada tylko zwycięztwa zasad, t. j. prawowitości.
O dtąd nie można już było działać z pożytkiem.
pienia że byliśmy

w dobróm

towarzystwie będąc

Bez wąt
z A ustryą

i A n g lią, ale towarzystwo P ru s i Rossyi nie było także do po
gardzenia.

Cóż nas przecież w najpomyślniejszym razie spotkać

mogło w tym naszym z A ustryą i A nglią sojuszu? Otoż że się
będziem zarzynać z Prusakam i i Rossyanami o to, aby A ustryi
dać całe W łochy, a Anglii M altę, K orfu, Przylądek i wyspę
Ile de France, aby pozwolić na istnienie królestwa Niderlandskiego
i Piem ontskiego owych wielkich twierdz wzniesionych nad naszym
bokiem , aby Prusom i A ustryi, przedzielonym Saksonią, ulżyć
w wzajemnój zazdrości, a w razie zwycięztwa na rachunek naszych
gnębicieli, aby pozostać sami jedni w pętach traktatów z r. 1815 ^
Zaiste, nie warto było w obec spodziewanych takich rezultatów,
narazić tak wcześnie na szwank dobrodziejstw co dopiero przy
wróconego pokoju.
Ale nie dosyć na tem ; nawet stanąwszy po stronie Austryi
i A nglii, nie trzeba było tak się spieszyć z ofiarowaniem naszój
pomocy ale czekać przynajm niej, póki by jój nie zażądano. Ale
Talleyrand, dotknięty do żywego, popełnił błąd, najmniój właśnie
zw ykły u niego, bo zawinił pośpiechem. Rzeczą jest pewną, że
gdyby był umiał zaczekać, byłby niebawem do wszystkiego
przypuszczony i byłby w artał całem znaczeniem Francyi; ale
postanowił się w roli proszącego zamiast w róli wręcz przeciwnój i choć przyprow adzał w pomoc 150,000 Francuzów , brał
się tak jak gdyby nie przysługę w yśw iadczał, ale ją wyświad

czano jemu i zezwolił, w razie wojny, na warunek, któremu tru 
dno dać nazwisko, bo na warunek, że F raneya wierną pozostanie
traktatow i Paryzkiem u!

Z niecierpliwości, aby przecież znaczyć

coś u m ocarstw , zapomniał nawet zastrzedz sobie wypędzenia
M iurata, jedynój właśnie kwestyi, jaka mocno obchodziła Ludw ika
X V I I I , a gdyby M iurat nie był sam jój rozw iązał, byliby się
wszyscy rozjechali z W iednia nie znalazłszy sposobu na jój roz
wiązania.

Niezrównany jako negocyator, pełen godności i wy

niosłości, mający rzadki dar stósownych odpowiedzi gdy przyszło
ukrócić popędliwość zuchwałych zwycięzców, był T alleyrand
mniój przezornym politykiem. Zawinił on w tóm, że podpisawszy
zawcześnie pokój w P a ry ż u ,

za szybko zdecydował się w W ie

dniu i że zdecydowawszy się ra z , wystąpił po stronie mocarstw,
do których nie mogliśmy się niczego spodziewać, przeciw mocar
stwom, które m ogły przyczynić się do polepszenia losu naszego,
i że wreszcie obrawszy takich sprzymierzeńców, zastrzegł sobie tylko
honor zasłużenia im , celem zapewnienia tryumfu tak nazwanój
zasadzie prawowitości. Bez w ątpienia, że gdyby propozycya
zniweczenia Saksonii zrobioną nam była obok zapewnienia nawet
znacznych dla F ran cyi korzyści, ale w czasach zwykłych, wśród
powszechnego spokoju i w stanie regularnym państw, dzierżonych
przez monarchów, którzy zasiadali na tronach na mocy tradycyi
i traktatów , wtedy nakazyw ała by nam tak sprawiedliwość iak
i prawdziwa

polityka

oprzeć się takim

zam ysłom ;

albowiem

wszelkie wstrząśnienie, które nie jest nieuchronnem, wszelkie wy
właszczenie, którego nie nakazuje jaknajoczywistsza słuszność lub
nieprzezwyciężony prąd cz asu , jest czynem nieludzkim , nieroz
sądnym i niebezpiecznym. W takim więc razie byłby Talleyrand,
obstając za Saksonią, położył zasługi nie tylko dla słusznój sprawy
ale i dla prawdziwój polityki. A le w czasach kiedy ginął stary
świat, w chwili kiedy nie postanowiono jeszcze o losach żadnego

państwu, ale dopiero miano takowe ustalić, w chwili, kiedy każdy
utwierdzić swe losy pragnął zagarnięciem jakiójś części puścizny
F rancuzkiój, w chwili, kiedy mocarstwa stałego lądu pożarłszy
Polskę m iały sumienie poźrzeć jeszcze W enecyą, Genuą, miasta
wolne, i zmedyatyzowane księstwa Niemieckie, kiedy A nglia za
garniała wszystkie morskie pozycye i kiedy nawet małe państwa
również chciwemi się okazywały jak wielkie, w chwili więc, gdzie
każdy m yślał tylko o sobie, wolno było Francyi myśleć także
0 sobie i nie ograniczać całój swój polityki na ocalenie państwa
Niemieckiego, które innych bardziój obchodziło aniżeli ją, o które
straciło było prawo do naszej przyjaźni. Bronienie w innych czasach
Saksonii, byłoby dowodem nie tylko nader szlachetnój ale i bar
dzo rozsądnój polityki; w epoce przecież, w którój wszelkie praw a
nabyte pochłonęła wraz z traktatam i straszliw a, lat 22 trwająca
wojna, i w którój trzeba było na nowo tworzyć prawa, zaniedbał
Talleyrand zanadto F rancyą dla Saksonii, a postępowanie jego,
które inaczój byłoby całkiem niezrozum iało, da się tylko w7ytłómaezyć niecierpliwością odegrania roli i wyznania głośnego za
sady, którój mocarstwa nie m ogły brać na scryo, albowiem ci
sami dyplomaci austryaccy, angielscy, francuzcy, którzy jej tak
gorliwue bronili w D reźnie, poświęcili ją

w W enecyi,

Genui,

Malcie, Sztokolmie i w stu księstwach Niemieckich.
R ozstrzygnięty został tym sposobem po dwa razy w prze
ciągu dwóch lat los Francyi, z powodów jakuajbłachszych. W r.
1813, mógł był Napoleon w Pradze zachować wielkość Francyi
1 nie uczynił tego, zaślepiony szaloną ambicyą. W r. 1814 mo
gli Burboni odzyskać niektóre cząstki naszój utraconój wielkości,
i puścili mimo tę sposobność przez niecierpliwość, aby tylko jak najprędzój módz ogłosić pokój, który stanowił ich popularność,
przez

nierozw agę,

przez

w głoszeniu zasady,

niedoświadczenie,

przez

upodobanie

która schlebiała dumie ich pochodzenia.

Smutny to ilos F ran c y i, na wszystkie wichry rewolucyi wysta
wionej, że zapanował nad nią, raz szaleniec, drugi raz niezręczne
stronnictwo. Szczęściem! że pomyślność m ateryalna nie jest
wszystkiem.

Francya więc odzyskała znów wielkością swą mo

ralną tę rolę, jaką biegiem okoliczności była postradała; ale p a 
trząc się na smutne widowisko, ^ tó re g o obraz co dopiero skreśli
liśmy, wynurzmy życzenie, aby się utw orzyła nareszcie w F rancyi
prawdziwa polityka władzy, ktćraby nie patrząc na interes d y 
nasty! lub stronnictw a, nie dając: się powodować wrażeniami
chw ili, bez upodobania wyłącznego dlu wojny lub pokoju,
i w ogóle bez hołdowania żadnem u wyłącznemu zajęciu, pod
wodzą jedynie rozumu S tanu, kierowała sprawami kraju w jedy
nym celu, w celu jego bezpieczeństwa i wielkości.

Oby nam

Pan Bóg raczył udzielić tego dobrodziejstwa, a F rancya otrzym a
wtedy to, czego nigdy nie miała, a przynajmniej nie m iała trwale,
otrzym a w udziale los, odpowiedni swemu duchowi, swój odwadze
i niezmiernemu rozlewowi swój krwi.
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