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Nadzieje na pe∏nà odbudow´ Polski rozbudzi∏a podj´ta przez Napole-
ona w 1812 r. wyprawa przeciw Rosji. W szeregach Wielkiej Armii
znalaz∏o si´ a˝ 98 tys. Polaków. Jak pami´tacie, inwazja zakoƒczy∏a si´
kl´skà wojsk napoleoƒskich (por. rozdz. 40). Z pogromu ocala∏a mniej
ni˝ jedna trzecia polskich ˝o∏nierzy. Gdy na poczàtku 1813 r. teryto-
rium Ksi´stwa Warszawskiego zaj´li Rosjanie, wi´kszoÊç polskich elit
zadeklarowa∏a lojalnoÊç wobec cara Aleksandra I, który obiecywa∏
zjednoczenie Polski pod swoim ber∏em. WiernoÊci Napoleonowi docho-
wa∏a natomiast armia Ksi´stwa, dowodzona przez ksi´cia Józefa. Kil-
ka miesi´cy póêniej zginà∏ on w „bitwie narodów” pod Lipskiem. ˚o∏-
nierze polscy pozostali przy cesarzu a˝ do jego abdykacji w kwietniu
1814 r. Po kapitulacji Napoleona car zezwoli∏ im na powrót do kraju.

Wiedeƒski epilog
Zwyci´stwo nad Napoleonem uczyni∏o Aleksandra I panem wi´kszoÊci
ziem polskich. Na przekór dawnym zobowiàzaniom rozbiorowym car
nie zamierza∏ si´ dzieliç zdobyczà z Prusami i Austrià. Podczas obrad
kongresu wiedeƒskiego (por. rozdz. 40) przeforsowa∏ przekszta∏cenie
Ksi´stwa Warszawskiego w Królestwo Polskie, podporzàdkowane
Rosji. Wbrew nadziejom swych polskich stronników car nie powi´k-
szy∏ jednak Królestwa o obszar zaborów rosyjskich. Naciskany przez
inne mocarstwa, zgodzi∏ si´ te˝ odstàpiç niektóre ziemie Ksi´stwa
pozosta∏ym zaborcom. Prusy otrzyma∏y z powrotem ca∏e Pomorze,
a tak˝e wi´kszoÊç Wielkopolski i Kujaw. Do Austrii powróci∏y jedynie
Wieliczka i okr´g tarnopolski. Kraków wraz z okolicami przekszta∏co-
no w autonomicznà Rzeczpospolità Krakowskà, pozostajà-
cà pod nadzorem mocarstw (zob. rozdz. 45).

Decyzje kongresu wiedeƒskiego oznacza∏y kolejny roz-
biór. Podniesienie sprawy polskiej w okresie napoleoƒ-
skim wp∏yn´∏o jednak na popraw´ po∏o˝enia Polaków.
Podczas kongresu zagwarantowano im prawa do kulty-
wowania narodowej tradycji i kultury. Na mapie Europy
pojawi∏a si´ znowu namiastka polskiej paƒstwowoÊci
w postaci Królestwa Polskiego. Paƒstwo to pozbawione
by∏o co prawda suwerennoÊci, posiada∏o jednak we-
wn´trznà autonomi´: w∏asne instytucje, wojsko i finanse.
Konstytucja Królestwa Polskiego, nadana przez
Aleksandra I, przyznawa∏a Polakom doÊç szerokie prawa
wyborcze i swobody obywatelskie. W praktyce ich prze-
strzeganie zale˝a∏o od ∏aski cara. Równie˝ w pozosta∏ych
zaborach Polacy otrzymali pewne prawa polityczne.
W Wielkopolsce powsta∏o autonomiczne Wielkie Ksi´-
stwo Poznaƒskie, w którym j´zyk polski by∏ (obok nie-
mieckiego) j´zykiem urz´dowym. W Galicji dzia∏a∏ Sejm
Stanowy, tak˝e obradujàcy po polsku. Dopiero w póêniej-
szych latach rzàdy zaborcze podj´∏y próby wynarodowie-
nia swych polskich poddanych (zob. rozdz. 52).
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Âmierç ksi´cia Józefa Poniatowskie-
go w nurtach Elstery. Kilkakrotnie
ranny, os∏abiony up∏ywem krwi,
ksià˝´ nie zdo∏a∏ pod ostrza∏em
przep∏ynàç rzeki. Âmierç przynios∏a
Poniatowskiemu s∏aw´ polskiego
bohatera napoleoƒskiej legendy.
W ten sposób królewskiego krew-
nego, dawnego oficera armii aus-
triackiej, mi∏oÊnika arystokratycz-
nych rozrywek tradycja po∏àczy∏a
w oczach potomnych z francuskim
cesarzem – dawnym stronnikiem
jakobinów, który wyda∏ wojn´
europejskim dworom.

Ziemie polskie w 1815 r., po kongresie wiedeƒskim.
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