
g∏osy tylko pi´ciu mocarstw: Anglii, Rosji, Austrii, Prus i Francji
(oczywiÊcie ju˝ monarchistycznej). G∏ównà rol´ odegra∏ austriacki
minister spraw zagranicznych, ksià˝´ Klemens Metternich
(1773–1859). Aktywny by∏ tak˝e Talleyrand, który w por´ przeszed∏
na stron´ Ludwika XVIII. Pomimo wielu sprzecznych interesów
uczestników kongresu ∏àczy∏o dà˝enie do zatarcia Êladów hegemonii
Napoleona i przywrócenia „starego ∏adu”. Wyznaczajàc nowe granice,
kierowano si´ zasadà równowagi, zak∏adajàcà równomierny roz-
k∏ad wp∏ywów na kontynencie. Zasada ta, w praktyce realizowana
ju˝ od wojny trzydziestoletniej (por. rozdz. 32), uzale˝nia∏a los mniej-
szych lub s∏abszych krajów od woli mocarstw, które mog∏y je dowol-
nie dzieliç mi´dzy siebie. Poniewa˝ post´powanie takie k∏óci∏o si´
z ideà suwerennoÊci narodów, rozpowszechnionà po rewolucji,
uczestnicy kongresu odwo∏ali si´ do przeciwstawnej zasady legity-
mizmu. G∏osi∏a ona, i˝ jedynymi legalnymi w∏adcami sà monarcho-
wie panujàcy na mocy prawa dynastycznego. Jako ˝e ich w∏adza po-
chodzi∏a od Boga, a nie z woli ludu, nie musieli liczyç si´ ze zdaniem
swych poddanych. 

Mapa polityczna Europy nie powróci∏a ju˝ jednak do poprzedniego
kszta∏tu. Najwi´ksze zmiany zasz∏y w Niemczech i Europie Ârodko-
wej. Prusy uzyska∏y zachodnià cz´Êç Ksi´stwa Warszawskiego oraz
blisko po∏ow´ Saksonii, a tak˝e cz´Êç Nadrenii, Westfalii i Pomorza.
Pozosta∏e ziemie Ksi´stwa Warszawskiego, z wyjàtkiem Krakowa,
przypad∏y Rosji, która utworzy∏a Królestwo Polskie (zob. rozdz. 43).
Miejsce Zwiàzku Reƒskiego zajà∏ Zwiàzek Niemiecki pod przewodnic-
twem Austrii (zob. rozdz. 41). Pó∏nocne W∏ochy powróci∏y pod domi-
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Europa po kongresie wiedeƒskim,
1815 r.

Karykatura przedstawiajàca uczest-
ników kongresu wiedeƒskiego. Je-
go obrady ró˝ni∏y si´ znacznie od
dzisiejszych spotkaƒ dyplomatycz-
nych. Liczni monarchowie i arysto-
kraci, którzy zjechali do Wiednia,
sp´dzali wi´kszoÊç czasu na roz-
rywkach: balach, przyj´ciach, polo-
waniach, koncertach, wycieczkach
i paradach wojskowych. Spotkania
towarzyskie stawa∏y si´ okazjà do
politycznych ustaleƒ. Zjazd wie-
deƒski zyska∏ wi´c miano „roztaƒ-
czonego kongresu”.

Talleyrand. Dawny napoleoƒski mi-
nister spraw zagranicznych ju˝
w 1808 r. zdradzi∏ cesarza, oferu-
jàc potajemnie swe us∏ugi Aleksan-
drowi I i Metternichowi. Sam
Napoleon nie mia∏ zresztà nigdy
z∏udzeƒ co do wiernoÊci Talleyran-
da – ostentacyjnego cynika, mal-
wersanta i ∏apówkarza – którego
w przyp∏ywie gniewu nazwa∏ kie-
dyÊ „gnojem w jedwabnych poƒ-
czochach”. Pogardzany przez Bo-
napartego kaleki ksià˝´ potrafi∏
jednak nie tylko powróciç do w∏a-
dzy pod rzàdami Burbonów, lecz
tak˝e przetrwaç kolejnà rewolucj´,
która wybuch∏a w 1830 r. (zob.
rozdz. 41).
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